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«�إ�سرائيل» تف�شل في غزة ( ...تتمة �ص)1

ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ت�ل�ق��ت ال�ن�ت��ائ��ج ال �ع��راق �ي��ة ك�ه��زي�م��ة والنتائج
الفلسطينية كهزيمة ثانية ،ت��دي��ر ف��وض��ى تشريعية وحكومية
لبنانية ،للضغط على حلف المقاومة ،بعد استنفاد ساحات اليمن
والعراق وسورية وتح ّولها مصادر خسائر سعودية ،فتتالقى
مع أحالم داعش والنصرة لملء فراغات أمنية لبنانية واحتالل
المساحات المتاحة بدالً من األوهام بأرباح في سورية وتقدم في
العراق بدت كلها محاطة بالشكوك.
بقي الوضع األمني في أولوية االهتمامات لدى معظم اللبنانيين من
صور إلى البقاع ،إلى التسوية التي تطبخ لموقوفي طرابلس (قادة محاور
ومسلحون) بعد أن تق ّرر رسميا ً سحب هذا الملف من بعض الجهات
التي تحاول استغالله للتجييش المذهبي ولدفع أهالي الموقوفين نحو
التطرف.

خسائر كبيرة للمسلحين
في السلسلة الشرقية

ففي جرود عرسال والسلسلة الشرقية تم ّكن عناصر حزب الله من تطهير
مساحات واسعة من المجموعات المتطرفة التي كانت تستخدم المنطقة
للقيام بأعمال إرهابية في غير منطقة لبنانية ،وأشارت المعطيات إلى
أن المسلحين تكبّدوا خسائر كبيرة قبل اضطرارهم لالنسحاب من تالل
استراتيجية عدة.

ال�صراع التركي الم�صري ( ...تتمة �ص)1
إلي� ��ران ،وع�ن��دم��ا أع�ل�ن��ت م�ص��ر م�ب��ادرت�ه��ا ل��وق��ف إط�ل�اق النار
بمباركة أميركية وعربية ،كان واضحا ً أن التوازن مخت ّل لحساب
ال�س�ع��ودي��ة وم�ص��ر ف��ي وج��ه تركيا وق �ط��ر ،وك ��ان واض �ح �ا ً أن
حدود الدور القطري التركي المغطى أميركيا ً هو رعاية التفاهم
الفلسطيني ـ الفلسطيني في أنقرة مقابل الدعم القطري للمبادرة
المصرية.
 ال �م �ع��ادل��ة ال�م�ي��دان�ي��ة ال �ت��ي رس�م�ت�ه��ا ص��واري��خ المقاومةومفاجآتها مقابل هشاشة القدرة اإلسرائيلية أنشأت هامشا ً
جديدا ً للمعادلة ،فالمقاومة ال تزال تملك قدرة الصمود ومواصلة
الحرب ،بينما «إسرائيل» التي تصرخ أنها ق��ادرة على مواصلة
الحرب تعرف جيدا ً أنها تكذب ،وأنّ كالمها عن امتالك شرعية
الذهاب إلى النهاية هو مجرد أكاذيب ،فالقضية لم تكن يوما ً عند
«إسرائيل» بالتغطية بل بالقدرة ،ق ّررت المقاومة تعديل الشروط
التفاوضية والحصول على مكاسب حقيقية مقابل التضحيات
عنوانها فك الحصار ،وبذلك ترمي حماس المبادرة المصرية
بحجر االنتقام لإلخوان ،ليصير الدور المصري كله على الطاولة
مقابل فتح الباب بصورة أكيدة لمبادرات الحقة يكون التركي
واإليراني والقطري شركاء فيها مقابل المصري والسعودي،
اللذين يريدان تقاسم مرجعية السلطة والضفة عبر السعودية،
ومرجعية غزة لمصر ،لتصير المعادلة غزة لمرجعية إيرانية
تركية قطرية ،ومقابلها الضفة لمرجعية مصرية سعودية.
 الصراع على المرجعية الموازية إلي��ران تنتج خلط أوراقكبيرا ً في المنطقة ،خصوصا ً بعد االستشعار التركي لخطر
تقسيم العراق ونشوء دول��ة كردية ،ال تلبث أن تنتقل كعدوى
ألكراد تركيا ،وبالمقابل التطورات في اليمن والحاجة السعودية
إلى تدخل إيراني فاعل ،والتقدم العسكري في ك ّل من العراق
وس��وري��ة يمنح إي��ران الشعور بالثقة وال �ق��درة لتكون الالعب
األبرز القادر على تقاسم معادلة الخليج مع السعودية ،ودخول
المشهد الفلسطيني بشراكات متعدّدة ،وتقاسم تركيا والسعودية
ومصر بعضا ً من الصورة.

وفي الجانب اآلخر من الحدود ،واصل الجيش السوري تضييق الخناق
على المسلحين الذين يستخدمون ج��رود عرسال لالنتقال إلى جرود
القلمون ،وتمكنت القوات السورية من طرد المسلحين من مناطق واسعة
والسيطرة على معظم المعابر غير الشرعية وكبدت المسلحين خسائر
كبيرة.
وفي هذا السياق ،ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن الطيران الحربي
السوري نفذ أربع غارات على منطقة وادي حميد.

العدو يستمر بخرق السيادة
مستغالً إطالق الصواريخ

وسعت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» ليل أول
وأما في منطقة صور ،فقد ّ
من أمس من دائرة قصفها لمحيط قرى المنطقة ،مستغلة إطالق صاروخين
من سهل القليلة جنوب صور حيث انفجر أحد الصاروخين في مكانه.
وبينما طاول القصف «اإلسرائيلي» منطقة المعلية والشاطئ المحيط
بمخيم الرشيدية بالتزامن مع تحليق للطيران المعادي وإلقاء بالونات
حرارية ،لجأ كيان العدو إلى تقديم شكوى إلى األمم المتحدة ومجلس
األمن ،مح ّمالً فيها «لبنان المسؤولية عن إطالق الصواريخ» كذلك يتحضر
لبنان لتقديم شكوى ضد الخروقات الصهيونية المستمرة للسيادة
اللبنانية.
إال أن الالفت في هذا اإلطار ،القلق الذي يساور قادة االحتالل من تفاقم
الوضع األمني على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة ،ونقلت
صحيفة «يديعوت أحرونوت» «اإلسرائيلية» عن ضابط في جيش العدو
تخ ّوفه من أن «تتع ّرض «إسرائيل» أللف صاروخ يوميا ً بحال اندلعت
الحرب على الجبهة الشمالية».
في غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه سيتقدم
بشكوى إلى األمم المتحدة ضد العدوان اإلسرائيلي على لبنان بانتظار ورود
كل المعطيات الكتمال الملف وإرسال شكوى إلى مجلس األمن.
وشدد المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي بعد
لقائه رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومي ،على أنّ «األمم
المتحدة قلقة من إطالق الصواريخ باتجاه األراضي المحتلة من جنوب
لبنان ،وما تبع ذلك من ر ّد إسرائيلي» ،معتبرا ً «أ ّنها خروقات واضحة
للقرار  1701وتهديد خطير للهدوء في المنطقة ولالستقرار بشكل عام».
قضائياً ،باشرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم المحاكمة .وقررت إبالغ الشيخ أحمد األسير والفنان
فضل شاكر وآخرين لصقا ً لعدم العثور .وأحضر الموقوفون وسترجأ
الجلسة ﻻتمام اإلج��راءات الشكلية لجهة تنفيذ التبليغ لصقا ً وتعيين
محامين للذين ال محامي دفاع عنهم .كما وأرجئت جلسة محاكمة موقوفي
عبرا إلى  26آب المقبل.

ال جلسة تشريعية
وال جلسة لمجلس الوزراء

في م��وازاة ذلك ،تبقى الملفات المعيشية والمطلبية معلقة ،السراي
الحكومية لن تكون غدا ً على موعد مع جلسة لمجلس الوزراء ألن االمور ال
تزال تراوح مكانها ،وكذلك ساحة النجمة لن تكون على موعد مع جلسة
تشريعية للبت باألمور العالقة ال سيما السلسلة ودفع رواتب الموظفين،
فالمشاورات لم تفض إلى أي نتيجة.

بري :الحرائق المشتعلة من حولنا
يجب أن تكون حافزا ً لتحصين البلد

وأع��رب رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» عن قلقه الكبير من التطورات الحاصلة في المنطقة التي تغلي
من سورية إلى العراق وصوال ً إلى غزة ،الفتا ً إلى أن الحرائق المشتعلة
من حولنا يجب أن تكون حافزا ً لتحصين البلد في ظل الزالزل التي تضرب
المنطقة.
وأشار بري إلى أنه يبذل جهدا ً كبيرا ً لعقد جلسة تشريعية على جدول
أعمالها بنود ثالثة اليورو بوند ،سلسلة الرتب والرواتب ودفع رواتب
موظفي القطاع العام ،إال أن الجهود لم تصل إلى أي نتيجة حاسمة ،لكنها
ستستكمل.
وفي الشأن الحكومي ،أشار بري إلى إن مجلس الوزراء يجب أن ال يقيد
نفسه ببعض المسائل ،فالمطلوب تفعيل عمل الحكومة ال عرقلتها والبت
بالملفات العالقة ال سيما ملف الجامعة من عمداء وتفرغ والعمل على منع

�أيها المقاومون ( ...تتمة �ص)1
تعطيل الجلسات ،الفتا ً إلى أنه يبذل جهودا ً في هذا االتجاه.
وإذ أشار بري إلى أنه ال يجوز ترك البلد من دون رئيس جمهورية شدد
على أهمية االستقرار األمني والتنسيق ما بين األجهزة األمنية والعمل على
تأمين مستلزمات القيام بدورها.

زهرا :بري لم يدع هيئة
مكتب المجلس لالجتماع

وأش��ار النائب أنطوان زه��را ال��ذي التقى الرئيس بري أمس في عين
التينة ،لـ«البناء» إلى أن رئيس المجلس لن يدعو إلى جلسة عامة هذا
األسبوع ،فهو لم يدع هيئة مكتب المجلس لالنعقاد أيضاً .وأشار إلى أن
موقف  14آذار واضح ،فهي ال تمانع من عقد جلسة إلقرار اليورو بوند
لتغطية خدمة الدين ،إال أنها في مسألة السلسلة فهي تؤكد على زيادة
الضريبة على القيمة المضافة واحدا ً في المئة ،وفي مسألة دفع رواتب
موظفي القطاع العام ترى أن الحل ال يحتاج لجلسة لمجلس النواب.

سالم :الحكومة تمأل الفراغ

أما في ما يتعلق بمجلس الوزراء ،أكد رئيس الحكومة تمام سالم بحسب
ما نقل عنه مصدر وزاري لـ«البناء» أن الحكومة تمأل الفراغ وال يمكن أي
طرف أن يقدم على تهديم هذا البنيان ،الفتا ً إلى أن مجلس الوزراء حامل
لألمانة الثقيلة في ظل الشغور الرئاسي.
وأشار سالم إلى أنه لن يتخلى عن مسؤوليته ،إال أنه سيضع األطراف
السياسية أمام مسؤوليتها ،ال سيما أن الحكومة التي شكلت نتيجة توافق
سياسي ،لن تقر بنود أي جدول أعمال إال بالتوافق ال بالتصويت.

درباس :ما يجري أعمق من خالف
على عميد كلية الطب

وأك��د وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» أن رئيس
الحكومة أعلن احتجاجه عما جرى يوم الخميس الفائت بأنه لم يدع إلى
جلسة ولم يرسل للوزراء جدول األعمال ،الفتا ً إلى أن دقه لناقوس الخطر
أدى إلى مسارعة القوى السياسية للقائه إليجاد حل لملف الجامعة،
بحيث التقى في اليومين الماضيين الوزيرين آالن حكيم والياس بوصعب،
والتقى أمس وزير الصحة وائل أبو فاعور ،بعد النكايات التي خيمت على
الجلسة السابقة لمجلس الوزراء.
واعتبر أن الخالف يكمن في الظاهر حول عميد كلية الطب بيار يارد،
إال أن ما يجري أبعد وأعمق من ذلك بكثير ،فهناك خالف سياسي وتعطيل
لمجلس النواب الذي ربما سيمتد إلى رئاسة مجلس الوزراء ال سيما أن
أدوات الحكم مترابطة
ورأى تكتل التغيير واإلصالح بعد اجتماعه األسبوعي في الرابية أنه
ال يجوز أن يكون ملف الجامعة اللبنانية تعطيلياً ،مقترحا ً رفع مستوى
النقاش فوق المحاصصات مع المحافظة على معايير العمادة والتفريغ.

هيئة التنسيق أمام التنظيم المدني
والطالب أمام وزارة التربية

إلى ذلك ،تعتصم هيئة التنسيق النقابية أمام التنظيم المدني اليوم من
الساعة التاسعة صباحا ً إلى األولى بعد الظهر ،ويشارك وفد منها الطالب
واألهالي عند الحادية عشرة أمام وزارة التربية ويترافق ذلك مع تنفيذ
إضراب شامل في الوزارات واإلدارات العامة والسرايا الحكومية.
وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«البناء» أن
وفد هيئة التنسيق النقابية سيستكمل جولته على المسؤولين ،وينتظر
أن يحدد رئيس حزب القوات سمير جعجع موعدا ً للوفد اليوم ،على أن
تلتقي هيئة التنسيق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة بعد عودته من
السعودية.
وأشار محفوض إلى أن أي من رؤساء الكتل السياسية الذين التقاهم
وفد الهيئة لم يفتح موضوع التصحيح والطالب ،الفتا ً إلى أن المسؤولين
في لبنان هم غير مسؤولين عن شيء ،وأشار إلى أن موقف رئيس جبهة
النضال النائب وليد جنبالط كان مقبوالً ،فهو طلب مهلة ثالثة أيام للتحدث
مع الرئيس بري والتأكد من أن أرقام اإليرادات التي تم التوصل إليها في
االجتماع الذي عقده رئيس المجلس مع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب
بهية الحريري بحضور وزيري التربية الياس بوصعب والمال علي حسن
خليل بلغت  1940مليار ليرة.

وت��ل��خ��ص ه���ذه ال��م��ص��ادر ال���ص���ورة اآلن��ف��ة
بالقول إن المرحلة المنظورة تشهد صراع إقامة
«إم���ارات» بين داع��ش والنصرة .وف��ي حين أن
األول جسد إمارة الخالفة الخاصة به ،في منطقة
مشتركة بين المثلث السني العراقي والرقة
السورية م��ا يمنحه صفة ق��وة داخ��ل معادلة
الفوضى اإلقليمية ،فإن النصرة تحاول إعادة
إحياء مشروع إم��ارة لها تمتد من القلمون إلى
مساحة متصلة في شمال لبنان وبقاعه.
وتلفت هذه المصادر إلى خطورة هذا الوضع
على لبنان على رغم لحظها أن الحدود اللبنانية
بعد م��ع��ارك القصير والقلمون أصبحت أكثر
تحصينا ً من مثيلتها السورية العراقية.
وتتوقع هذه المعلومات المستندة إلى مصادر
استخباراتية مستقاة م��ن أج���واء على صلة
بالمعارضة السورية ،ع��ودة تسخين جبهات
الشمال وبخاصة في عرسال وطرابلس .وتقول
إن��ه ف��ي الفترة األخ��ي��رة ع���اودت المجموعات
السلفية تحركاتها داخ��ل األحياء الداخلية في
طرابلس وف��ي منطقة وادي خالد ،وذل��ك تحت
شعار أن ه��ذه المدينة والمناطق المذكورة،
ق��د تكون مساحة إلح���داث مفاجأة «الموصل
اللبنانية» فوقها.

وتؤكد مصادر لبنانية مسؤولة أن التحقيقات
التي أجريت مع مروحة واسعة من الموقفين على
خلفية أحداث الشمال ،أظهرت أن ما كان مطروحا ً
على أجندة أج��واء سلفية تكفيرية هو تحويل
طرابلس إلى مفاجأة تشبه ما حدث في الموصل.
وتقول هذه المصادر إن الوضع الحالي في
لبنان يقيم إلى جانب العاصفة المتعاظمة في
المنطقة ،ولكن ليس هناك ضمانات تمنع انتقاله
إلى قلبها وذلك في حال لم يثبت المجتمع الدولي
جدية ف��ي مكافحة ظ��واه��ر استيالء الحركات
اإلسالمية التكفيرية على مناطق بكاملها ،تمتاز
بغنى ثرواتها الطبيعية.
وتضيف ه��ذه المصادر إن ال��س��ؤال المحير
والمسبب للقلق هو عن خلفيات سماح الغرب
ل��داع��ش ب��اح��ت�لال ال��م��وص��ل وم��ن��اط��ق واسعة
غنية بالنفط م��ن ال��ع��راق ،علما ً أن التغطية
االستخباراتية الجارية أو من الجو للعراق،
مستمرة  24ساعة على  24ساعة؟؟
ثانيا ً  -هناك سيناريو متخيل تحذر منه
معلومات وصلت إلى لبنان غير مرة في الفترة
األخيرة ،من قبل مصادر استخباراتية خارجية.
ومفادها التنبيه من أن يحدث في لبنان نفس
ال��ظ��اه��رة التي حدثت ف��ي ال��ع��راق ،وه��ي أن

على الوضع األمني في لبنان ،إذ ترى أن عدوى
ارت��ف��اع معنويات داع��ش في ال��ع��راق ستنتقل
إلى باقي بيئات القوى التكفيرية في كل لبنان
واألردن وسورية والسعودية أيضاً .وبات يشعر
سلفيو لبنان أن االنتفاضة ضد الدولة العراقية
ه��ي أكثر صعوبة م��ن االنتفاضة ض��د الدولة
اللبنانية .ويعيش هؤالء حاليا ً حلم االستيالء
على طرابلس وتحويلها إلى الموصل اللبنانية
أو مصراتة الليبية ،لكونها تشكل منفذا ً لهم على
البحر.

تهيب مما يحدث في الجنوب

إلى ذلك ال تزال التقارير الديبلوماسية تورد
نوعا ً من التهيب بخصوص ما يحدث في جنوب
لبنان م��ن إط�ل�اق ل��ص��واري��خ ب��ات��ج��اه الجليل
المحتل على خلفية أح��داث قطاع غ��زة .وترى
مصادر ديبلوماسية أن ه��ذه األح��داث تتحول
بفعل تكرارها إلى سياق وليس إلى مجرد رد فعل
على حدث معين .فتكرار إطالق الصواريخ يوحي
بأن هناك أجندة خارج تنسيق حزب الله وحركة
حماس ،بل قد يكون هدفها خلق واقع معقد في
جنوب لبنان يحدث فوضى تبرر فوضى يخطط
لها في شمال لبنان.

العدو ي�سقط ( ...تتمة �ص)1
وذك��رت القناة «العاشرة» للعدو
أنه للمرة األولى دوت صفارات االنذار
في «جبل الكرمل» ومناطق «حيفا»
و«كيبوتس داليا» و«مجدو» و«زخرون
يعقوب» و«هرتسليا» و«الشارون»،
وأعقب ذلك سقوط عدد من الصواريخ
من طراز .»M160

وفيات
انتقلت إلى رحمته تعالى

الحاجة بديعة المولى
(أم مشرف)

أرم��ل��ة الرفيق ال��راح��ل محمد أحمد
المولى ،الحائز على وسامي الواجب
والثبات
أبناؤها :الرفيق مشرف ،الرفيق عباس
وطارق
اب���ن شقيق زوج��ه��ا :األم��ي��ن محمد
المولى
يُصلى على جثمانها ال��ط��اه��ر عند
الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم
األرب��ع��اء  16تموز  2014وت���وارى في
الثرى في مسقط رأسها حربتا ـ البقاع
الشمالي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة
أيام األسبوع في منزل نجلها طارق في
حربتا.
وتقام ذك��رى أسبوع ي��وم األح��د 20
الجاري عند الساعة العاشرة صباحا ً في
حسينية بلدتها حربتا.
البقاء لألمة

كما دوت صفارات اإلنذار في «كفار
سيلفر» و«ب��راخ��ي��ا» و«كيسوفيم».
وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية
لحركة الجهاد اإلس�لام��ي ع��ن قصف
«صوفا» و«يتيد» بـ  6صواريخ ،107
و«نتيفوت» بصاروخي غراد و«بئيري»
و«رعيم» بـ  4صواريخ .107
وتحدثت وسائل إع�لام العدو عن
س��ق��وط ع���دد م��ن ال��ص��واري��خ أطقت
من غ��زة على مستوطنة «سديروت»
والمستوطنات المحيطة بالقطاع .وذكر
الموقع االلكتروني لصحيفة «هآرتس»
ان ص��ف��ارات االن���ذار د ّوت في منطقة
الساحل وف��ي منطقتي «يوكنعام»
(جنوب شرق حيفا) و«مرج ابن عامر»
(عيمق يزراعيل).
وف��ي ت��ط��ور م��ه��م ،ق��ال مسؤولون
أم��ن��ي��ون ص��ه��اي��ن��ة إن  3ص��واري��خ
أطلقت من مصر ،على منتجع «إيالت»
الصهيوني على البحر األحمر ،أصابت
 4مستوطنين.
وق���ال متحدث ع��س��ك��ري ،بحسب
إعالم العدو ،إن صاروخين سقطا داخل
المدينة التي تتاخم مصر واألردن ،وأن
الثالث سقط في منطقة خالء.
وفي القاهرة ،نفى مصدر عسكري
مصري فجر أمس إطالق صواريخ من
سيناء باتجاه منتجع إيالت.
وكانت فصائل فلسطينية في قطاع
غ���زة أع��ل��ن��ت ع��ن تمكنها م��ن قصف
مدينة «ت��ل أبيب» بأربعة صواريخ
من طراز  ،M75فيما سمعت أصوات
صافرات اإلنذار في «ديمونة» ومنطقة

«ي��روح��ام» ف��ي النقب على بعد 70
كيلومترا ً عن غزة.

البرغوثي يؤكد
دعم القطاع

دعا األسير القيادي في حركة فتح
مروان البرغوثي القيادة الفلسطينية
وفي مقدمها اللجنة التنفيذية لحركة
فتح واللجنة المركزية كذلك الحكومة
الفلسطينية ورئيس السلطة محمود
عباس ،ال��ى التوجه ف��ورا ً ال��ى قطاع
غزة لمشاركة ابناء الشعب الفلسطيني
في معركة الصمود والمقاومة ورفع
الحصار وإعادة البناء في قطاع غزة.
وت��وج��ه ال��ب��رغ��وث��ي ف��ي تصريح له
بتحية إجالل وإكبار لشهداء الشعب
الفلسطيني الذين سقطوا اثر العدوان
على القطاع ،وتحية للشعب المنتفض
في الضفة وال��ق��دس وال��داخ��ل .ودان
البرغوثي ال��ع��دوان على قطاع غزة
معتبرا ً اياه عدوانا ً على كل فلسطين
وشعبها.

رفض مبادرة التهدئة

خ��ص ال��م��ب��ادرة المصرية
وفيما
ّ
ل��وق��ف إط��ل�اق ال���ن���ار ،أك����دت لجان
المقاومة الشعبية في بيان رفضها أية
تهدئة تفتقد شروط المقاومة ،مشيرة
إل��ى أن أي��ة تهدئة ال بد من أن تكون
ضمن ش���روط وم��ح��ددات المقاومة
وتحفظ تضحيات الشعب الفلسطيني
الصامد».

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

الأولوية لمقاومة ( ...تتمة �ص)1
تو ّرط حماس في الحرب على سورية وتو ّرطها في الصراع السياسي داخل
مصر يؤ ّثران بشدّة على تفاعل الشارع مع العدوان على غزة ،وبينما تتعامل
القيادة السورية بحكمة وتر ّفع ،وتواصل تأكيد موقفها الداعم للمقاومة
الفلسطينية ،وتميّز بدراية وحرص تا ّمين بين ت��و ّرط حماس في الحرب
على سورية ودور كتائب القسام في مقاومة العدوان الصهيوني ،فإنّ بعض
تبصرعندما صبّوا
زعماء حماس ومتحدثيها السياسيين برهنوا عن قلة
ّ
تصريحاتهم وأحاديثهم على إنكار دور سورية وإيران وحزب الله في دعم
المقاومة الفلسطينية وتسليحها وفي تمكينها من تقنيات صناعة الصواريخ
واستخدامها ،بينما لم يتجرأوا على ممارسة نقد ذاتي صريح حيال أخطائهم
البيّنة والمؤذية لقضية فلسطين وإلنجازات منظومة المقاومة ولتضحيات
الشعب الفلسطيني.
في حساب محور المقاومة ،ليس التوقيت الراهن مواتيا ً للمناكفات وال
لتصفية الحسابات مع قيادة حماس السياسية ،فتلك القيادة كما كان يقين
المحور وقادته الكبار ،سوف تبقى محكومة بوجود قاعدة حماسية كبيرة
مقاتلة في كتائب القسام إلى جانب الفصائل الوطنية المقاومة في غزة،
وبطبيعة الصراع العربي ـ الصهيوني ،وبجذرية المستعمرين الصهاينة.
وهي محكومة بالصورة التي قدمت نفسها بها من خالل رفعها شعار تحرير
فلسطين وقد باتت منذ الحرب على سورية في وضعية تشبه كثيرا ً مفارقة
سعي القيادة الفلسطينية خلف س��راب الحلول السلمية المزعومة ،فيما
القاعدة المقاتلة للمنظمات الفدائية في غمار االشتباك مع الكيان.
الحساب الكلي إلدارة الصراع يفرض على جميع المعنيين من الخندق
الوطني التح ّرري التعامل مع غزة بجميع مك ّوناتها ،ورفض اختزالها وخلط
األولويات وبث الضغائن ،ففي القطاع شعب صامد ومقاومون وطنيون من
الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية ومن فصائل
أخرى مثل القيادة العامة والديمقراطية وفتح وكتائب شهداء األقصى وسواها
إلى جانب حماس وفدائيّي كتائب القسام التي تلعب دورا ً وطنيا ً رئيسيا ً ال
يمكن التنكر له .والموقف الواجب والمستحق هو دعم جميع المقاومين في غزة
والتضامن مع شعب فلسطين وصموده األسطوري في القطاع ،والسعي إلى
تثبيت معادالت الردع في وجه الكيان الصهيوني الذي يخسر في المواجهة
الدائرة جميع رهاناته بعد الهزائم التي ألحقتها به منظومة المقاومة في
المنطقة ،وك ّل تعامل آخر هو انحراف عن المبادئ والقيم القومية واألخالقية،
من غير أن يعني ما تقدم تنحية المناقشة في االختالف مع قيادة حماس حول
أخطائها في سورية بوضوح تام .لكن مقاومة العدوان على غزة هي األولوية
الراهنة التي تتخطى ما عداها في هذه الظروف ،وك ّل جهد في غير هذا االتجاه
سيكون هدرا ً للجهود وحرفا ً لالهتمام عن المعركة مع العدو.

غالب قنديل

مو�سكو ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)1

معلومات ديبلوما�سية ( ...تتمة �ص)1
يستيقظ البلد في ذات صباح على عملية فرار
كبرى للموقوفين السلفيين الموجودين في
سجن روم��ي��ه .وال��واق��ع أن حصول ه��ذا األمر
سيعني انتقال ح��رب االره��اب في لبنان من
مرحلة المشاغبة على األمن إلى مرحلة تلحق
البلد بنفس نوعية األحداث الجارية في كل من
العراق وسورية .وتذكر هذه المصادر أن والدة
داعش حدثت عندما أخرج االحتالل األميركي
أب��و بكر ال��ب��غ��دادي م��ن السجن ف��ي ال��ع��راق،
وتعاظمت حركته عندما نجح البغدادي في
اقتحام سجن أبو غريب وإطالق نحو خمسمئة
سجين م��ن ع��ن��اص��ره ف��ي��ه .ون��ف��س ال��وض��ع
ح��دث مع جبهة النصرة التي ول��دت نتيجة
خروج أبو محمد الجوالني من السجن .واألمر
نفسه حدث في مصر ،عندما سمحت أحداث
الثورة المصرية بإخراج الموقوفين السلفيين
المتشددين من أح��د السجون المصرية ،ما
سمح بوالدة النسخة الجديدة من كتائب بيت
المقدس وتحولها من مشروع لقتال إسرائيل
عبر ال��ح��دود المصرية  -اإلسرائيلية إلى
مشروع لضرب األمن المصري.
ثالثا ً  -ت��ح��ذر ه��ذه ال��م��ص��ادر م��ن تأثيرات
الدينامية التي أنتجتها أحداث العراق األخيرة

هذه الفكرة هي التي تتسبّب بالمزيد من اآلالم والضعف واالنسحاق ،ال
فكرة المقاومة وهي السبيل للعزة والكرامة واستعادة فلسطين من النهر
أسست لسلسلة من اإلخفاقات السياسية واالنهيارات
إلى البحر ،وهي التي ّ
القيمية داخل حركات أساسية كان لها باع طويل في العمل المقاوم.
من المؤسف أن نسمع كالما ً فلسطينيا ً فيه هذه الدرجة من االنحناء
أمام العدو .كال ،لم يكن الح ّل يوما ً من األيام يم ّر عبر المفاوضات .كانت
المفاوضات ع��ارا ً ووب��اال ً وأصابت جوهر القضية المقدسة .حتى لو لم
يشهد العالم على الجريمة الكبرى في فلسطين ،حتى لو لم يعترف أحد
في العالم بشعب اسم وطنه فلسطين ،ما كان ليكون خيار المفاوضات
والتسوية خيارا ً صحيحاً.
صحيح أنّ اللحظة ليست إال ّ لش ّد عزيمة المقاومين .بيد أنّ هذه األصوات
التي تخرج من داخل الصف الفلسطيني أو العربي وفي بالها خنق مسيرة
المقاومة وتعطيل حركة المقاومين ال يمكن تجاهلها وإنْ تكن زبدا ً على
أمواج صواريخ المقاومة .المقاومة لن يعترض طريقها إال ّ ضعيف أو خائن
أو عدو .فإذا كانت الظلمة في الماضي حالكة فإنّ المقاومين اليوم يبدّدونها
بدمائهم وبطوالتهم وصواريخهم التي تسقط في عرين الكيان.
أيّها المقاومون ،امضوا إلى النصر واظهروا للعالم أنكم أصحاب قضية
نبيلة شريفة وأنكم أهل قيم وإيمان ال أهل تكفير وعدوان.

وبعدما أعلنت حركة حماس على
لسان المتحدث باسمها سامي أبو
زه��ري عن رفضها المبادرة كونها لم
تعرض على قيادة حماس للنظر فيها،
قالت كتائب عز الدين القسام ،إن «في
محتوى هذه المبادرة ركوع وخنوع،
ونحن نرفضها جمل ًة وتفصيالً ،وهي
بالنسبة لنا ال ت��س��اوي الحبر ال��ذي
كتبت به» .وتابعت إن «معركتنا مع
العدو مستمر ٌة وستزداد ضراو ًة وشد ًة،
وس��ن��ك��ون األوف��ي��اء ل��دم��اء الشهداء
األبرياء وكل شهداء شعبنا ،وإننا نعد
شعبنا أن هذه الدماء والتضحيات لن
تضيع سدى ،ولن يجهضها أح ٌد كائنا ً
من كان في هذا العالم».
وبدورها أعلنت سرايا القدس أنها
ستواصل عملياتها جنبا ً إل��ى جنب
مع كل الفصائل الفلسطينية دفاعا ً
عن الشعب الفلسطيني ،وقالت في
بيان إنها أبلغت الجانب المصري
عدم قبول مبادرة التهدئة التي ال تلبي
حاجات شعبنا وشروط المقاومة.
وأعلنت كتائب ش��ه��داء األق��ص��ى،
التوافق مع القيادة المركزية لتحالف
قوى المقاومة الفلسطينية التي رفضت
ال��ه��دن��ة م��ع ال��ك��ي��ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي»،
ورف��ض��ت ات��خ��اذة ق���رارات نيابة عن
كتائب شهداء االقصى الذراع الضاربة
لفتح العاصفة ون��ؤك��د ان اجنحة
الكتائب المقاتلة هي من تقرر مصيرها
عبر قياداتها من النواة الصلبة التي
م��ا زال���ت ت��ب��ره��ن بالفعل الميداني
رفضها الصفقات والمقايضات وما

يجري من مفاوضات وات��ص��االت مع
ال��ع��دو عبرالوسطاء لسنا ط��رف�ا ً به
وال يمثلنا ،وأعلنت رفضها العرض
المصري والقطري والتركي ،مؤكدة ان
بعض المؤسسات االعالمية العربية
ناطقة بالصهيونية اكثر من الصهاينة
بتردديها نفس ال��رواي��ة الصهوينة
ويروجون ما يتحدث به العدو حول
وقف اطالق النار.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،عُ ��ل��م أن وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج���ون كيري
أج��ل زيارته المتوقعة إلى العاصمة
ّ
المصرية ال��ق��اه��رة ،وذل��ك ف��ي سبيل
اتاحة المجال أمام المبادرة المصرية
ل��وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ب��ي��ن المقاومة
الفلسطينية وكيان العدو.
وكانت مصر قد أطلقت مبادرة
لوقف فوري إلطالق النار في غزة في
إطار اتصاالت تجريها مع األطراف
الفلسطينية كافة وك��ي��ان العدو.
وبحسب ما س ّرب من المبادرة فإن
على «إسرائيل» وقف جميع «األعمال
العدائية» على قطاع غزة مع التأكيد
على عدم القيام باجتياح بري .وفي
المقابل تقوم كل الفصائل الفلسطينية
بإيقاف «جميع األعمال العدائية» من
قطاع غزة وإيقاف إطالق الصورايخ.
ك��م��ا وت��ن��ص ال��م��ب��ادرة ع��ل��ى فتح
المعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص
والبضائع في ضوء استقرار األوضاع
األمنية على االرض .أم��ا ما تبقى من
قضايا بما في ذلك موضوع األمن فسيتم
بحثها مع الطرفين.

الى ذلك ،أعلنت موسكو سعيها
إل��ى تطوير الحوار بين األط��راف
السورية بالتنسيق مع المبعوث
األممي الجديد إلى سورية ستيفان
دي م��ي��س��ت��ورا وش��رك��اء روس��ي��ا
الدوليين واإلقليميين.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان ص����ادر عن
الخارجية الروسية ي��وم أم��س،
أن «روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة تتمســك
بموقفها ال��ث��اب��ت ال��ق��اض��ي ب��أن
االس��ت��ق��رار ف��ي س��وري��ة ال يمكن
تحقيقه إال ضمن اإلطار السياسي
الديبلوماسي».
وجدد البيان الدعوة إلى تكثيف
ال��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة إل��ى استئناف
الحوار السوري على أساس وثيقة
جنيف الصادرة في  30حزيران
ع���ام  ،2012وف���ي إط���ار مؤتمر
«جنيف  »2الدولي.
وفي شأن آخر ،قالت الخارجية
أن موسكو أيدت قرار مجلس األمن
ال��دول��ي الرقم  2165ال��ذي اتخذ
باإلجماع أمس األول حول الوضع
االنساني في سورية بعد أن «تم
خالل عملية التنسيق أخذ دواعي
قلقنا وأولوياتنا في االعتبار في
نصه» مشددة على أنه «من المهم
أن��ه يجري التأكيد على سيادة
س���وري���ة واس��ت��ق�لال��ه��ا وس�لام��ة
أراضيها خالل تطبيقه».
وأضافت الخارجية أن��ه جرى
توثيق مسائل أساسية في القرار
ب��اع��ت��ب��ار «أن ن��ق��ل المنتجات
اإلنسانية إلى سورية سيتم طبقا ً
للمبادئ األساسية لألمم المتحدة
ب��خ��ص��وص ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة
اإلنسانية الطارئة» ،مشيرة إلى
أنه «لتحقيق هذا الهدف سيجري
نشر بعثة رق��اب��ة تابعة لألمم
المتحدة في أراضي دول مجاورة
ل��س��وري��ة وه��ي األردن وال��ع��راق
وتركيا وستكون المهمة األساسية

لها هي ضمان الرقابة الفعالة على
الطابع اإلنساني حصرا ً للشحنات
المرسلة إلى سورية».
وأوضحت أن القرار أع��رب عن
قلق ب��ال��غ ازاء ازدي����اد النشاط
اإلرهابي في سورية لمجموعات
متطرفة مثل تنظيمات ما يسمى
«دولة العراق والشام» و «جبهة
النصرة» و «الجبهة اإلسالمية»
التي ترتكب جرائم شنيعة بحق
السكان المسالمين ف��ي ال��ب�لاد،
م��ش��ي��رة إل���ى األه��م��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة
للمصالحات الوطنية التي تتم
في سورية والتي اثبتت فعاليتها
ف��ي��م��ا ي��ت��ص��ل ب��ض��م��ان وص���ول
المواد الغذائية للسكان المدنيين
المحتاجين اليها وإن��ق��اذ حياة
الناس.
ونوهت موسكو بموقف البناء
لجهة تسهيل وصول المساعدات
االنسانية إل��ى البالد معتبرة أن
هذا الموقف ساهم أيضا ً في تبني
القرار معربة عن األمل بأن األمين
ال��ع��ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ورئ��ي��س
مجلس األم��ن ،سيقدمان تقارير
موضوعية وغير متحيزة تتضمن
وص���ف اع��م��ال ج��م��ي��ع األط����راف
السورية بما فيها «المعارضة» في
مجال تنفيذ القرار.
وأكدت روسيا في بيانها ،على
أن القرار ال ينص على التلقائية في
اتخاذ ال��دول األعضاء ألي اعمال
ازاء سورية في حال عدم تنفيذه
موضحة أن��ه يتوجب ان تصبح
اي خطوات إضافية موضوع بحث
مستقل في مجلس األم��ن الدولي
بينما ي��ج��ري ات��خ��اذ ال���ق���رارات
اس��ت��ن��ادا ً ال��ى م��ع��ل��وم��ات مدققة
ومثبتة بالوقائع.
وفي السياق ،أك��دت المتحدثة
ب��اس��م مكتب تنسيق العمليات
اإلنسانية في األمم المتحدة اماندا

هروب «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
مدينة تكريت من براثن جرذان «داعش» اإلرهابي وفي غضون ساعتين تمكنت
قواتنا البطلة من تحرير معظم المدينة وفرض سيطرتها على إغلب المباني
الحكومية ومستشفى تكريت وقام معظم إرهابيي «داعش» بالهروب من المدينة».
وأضاف البیان أن «قواتنا البطلة قامت برفع العلم العراقي فوق القصور الرئاسية
وال تزال قواتنا مستمرة في تطهير ما تبقى من مدينة تكريت ومالحقة الهاربين من
الدواعش».
وكان جهاز مكافحة اإلره��اب أعلن سابقا ً أن قوات النخبة التابعة له شنت
بالتعاون مع طيران الجيش عملية أمنية واسعة ،وتمكن من تطهير مستشفى
تكريت وأكاديمية الشرطة والمركز الثقافي» ،مبينا ً أن «قوات النخبة التابعة
لجهاز مكافحة األرهاب معززة بالدروع وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش
يشرع بعملية واسعة لتطهير مدينة تكريت من جرذان «داعش» فيما هربت تلك
العصابات نتيجة الحملة األمنية الواسعة».
وأفاد تلفزيون «العراقية» بأن القوات المسلحة استعادت مدينة تكريت في شكل
كامل من أيدي مسلحي «داعش» اإلرهابيين (تفاصيل أخرى في صفحة .)12

بيت« ،اس��ت��ع��داد االم��م المتحدة
إلرس��ال مساعدة إلى  2.9مليون
شخص اضافي فى سورية ،بعد
أن اج���از مجلس األم���ن ال��دول��ي
للقوافل اإلنسانية عبور الحدود
الخارجية للبالد».
وأوضحــت ،في مؤتمر صحافي
ف��ي جنيف ،أن «ال��ق��رار موجود
وت��م وضعه اآلن قيــد التنفيذ»،
واع��ت��ب��رت ان��ه «إذا تمكنت االم��م
المتحدة من استخدام كل نقاط
العبور ه��ذه وان لم يشكل االمن
مشكلة ف��ي ال��ج��ان��ب اآلخ���ر من
ال��ح��دود نستطيع مساعدة 2.9
م��ل��ي��ون ش��خ��ص ل���م ن��ت��م��ك��ن من
الوصول اليهم اطالقا ً حتى اآلن».
وذك�����رت أن «وك������االت االم���م
المتحدة ب���دأت بنشر موظفيها
لرؤية كيف يمكن وضع اآللية ،لكن
تحديد موعد دخ��ول القوافل الى
سورية ال يزال مبكراً».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في المتن
طلب محمود أحمد صفا سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  /1749/برج
حمود.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
ماريا خير
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء األسعار لشراء مفروشات لزوم
معملي الجيه والذوق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/7/25عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/7/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1240

مفقود
فقد عمر أح��م��د عميص بطاقة هوية
لبنانية ،الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .03/851138

