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كيري ي�ضبط �إيقاع ( ...تتمة �ص)1

ك��أب روح��ي للمقاومة في لبنان وفلسطين ،عابر ل�ل��والءات الحزبية
والهويات المذهبية ،وم��ا سيكون بعد جمعة القدس من وح��دة بين
المقاومات والمذاهب سيسقط الكثير مما ال تريد واشنطن وتل أبيب
له أن يسقط.
المنطقة كلها وربما العالم في حال توقع وانتظار لخطاب «السيد»
فكيف بلبنان؟

اطاللة نصرالله

في ظل هذه األجواء ،ت ّتجه األنظار إلى ما سيقوله األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله عصر يوم الجمعة لمناسبة يوم القدس ،وبخاصة ما
يتعلق بالعدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة ودعم المقاومة الفلسطينية في
يوجهه من رسائل في
مواجهة الوحشية الصهيونية ،باإلضافة إلى ما يمكن أن ّ
الشأن اللبناني.

الجلسة التاسعة كسابقاتها

واليوم سيتكرر المشهد في ساحة النجمة ،فجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن تكون أفضل من سابقاتها
الثماني .النصاب لن يتأمن طالما أن فريق  14آذار ال يزال على موقفه الداعم
لترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع.
وأكدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية أن الصورة لم ولن تتبدل في
الوقت الراهن في المجلس النيابي ،فالوضعية الرقمية ستبقى على حالها من
عدم تأمين النصاب لعدم التوافق على اسم يحظى بتوافق الفريقين.
وأش��ارت المصادر النيابية إلى أن الوضعية اإلقليمية التي يعول عليها
اللبنانيون منشغلة بأمور أكبر من لبنان ،داعية السياسيين إلى المبادرة
وتفعيل التواصل لتحصين الداخل عبر انتخاب رئيس للجمهورية الذي صحيح
أنه يبدأ مارونيا ً إال أن آليات انتخابه هي في المجلس النيابي المؤلف من مختلف
القوى السياسية ،مشيرة إلى أن االستحقاق الرئاسي هو من مسؤولية الجميع.

انتخاب البرلمان أوال ً

وأوض��ح رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون بعد اجتماع
التكتل األسبوعي في الرابية أمس أن الرئيس سعد الحريري يقول انتخاب
الرئيس أوال وأنا أقول انتخاب البرلمان أوالً ،الفتا ً إلى أن معركتنا هي إلصالح
القوانين االنتخابية بشقيها الرئاسي واالنتخابي.

مجلس الوزراء لن يتمكن
من إيجاد حل لقوننة الرواتب

مخيمات النازحين تتطلّب ضمانة دولية وتمويل

وكان درباس التقى ممثلة مفوضية األمم المتحدة لالجئين في لبنان نينات
كيلي ،وأكد لـ«البناء» أن البحث تناول أزمة النازحين السوريين ،مشيرا ً إلى
أنه تناول مع كيلي إقامة مخيمات للنازحين في المناطق الفاصلة بين لبنان
وسورية والذي يتطلب الحصول على ضمانة دولية وقبول من المجتمع الدولي
باإلضافة إلى تمويل ومساعدات ،وهذا ليس متوفرا ً في الوقت الراهن.
وأوضحت مصادر وزارية أن ما ُنقل عن موقف تسهيلي لحزب الكتائب بملف
الجامعة لم يقترن بسحب مطلبه بأن تكون للحزب حصة من عميدين في تعيين
العمداء ،فحزب الكتائب لم يبلغ وزير التربية الياس بوصعب موقفه.
ونقل زوار رئيس الحكومة تمام س�لام عنه لـ«البناء» أن كل الملفات
المطروحة حيوية وبحاجة إلى معالجة إال أن العقبة تكمن أن األفرقاء لم
يتمكنوا في الحكومة من اتخاذ قرار ال بالتصويت وال بالتوافق ،فالجلسات التي
عقدت ودامت أكثر من أربع وخمس ساعات لم تفض إلى أي نتيجة فالتوافق لم
يوصل إلى إقرار أي من الملفات العالقة .وأشار سالم إلى أن الوضع إذا بقي على
ما هو عليه فهذا كارثة ال سيما أن المجلس النيابي ال يجتمع وهذا من الممكن
أن ينسحب على الحكومة .وأشار إلى أن دعوته مجلس الوزراء لالنعقاد هي
من حرصه على تحمل المسؤولية لكي ال تتدهور األمور نحو األسوأ ال سيما أن
تشكيلها كان معجزة والخطة األمنية والهجوم االستباقي لألجهزة األمنية أنقذ
البلد مما كان يحضر له.
وتحدث سالم عن مصير الطالب إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب ،فأكد أن
إعطاء إفادات غير مقبول على اإلطالق وهذا تكرار لما حصل في الحرب األهلية،
وان اللجوء إلى تصحيح االمتحانات الرسمية من دون مشاركة األساتذة
سيحدث ثغرة في مهنية ومصداقية التصحيح.
وأمس زار رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب نبيه بري .وقالت أوساط
عين التينة إن االجتماع كان إيجابياً ،وأنه كان هناك توافق بالرأي على انتظام
عمل المجلسين .وأضافت أن الرئيس بري أبلغ سالم بأنه يعمل بكل جهد
لفصل الشغور الرئاسي والتعطيل في مجلس النواب عن موضوع الحكومة.
وقال بري لسالم إن من مصلحة الجميع أن تستمر الحكومة بالعمل ليس
في سبيل معالجة قضايا اللبنانيين فحسب ،بل من أجل األمن الذي وضعه
دقيق.
وأعاد الرئيس بري إصراره على موقفه من قوننة الرواتب ،وأن ال خيار سوى
إصدار قانون بهذا الخصوص .وأشار إلى وجود أفكار يتم تداولها لحل هذه
المسألة .وقال« :ال اتفاق من دون قانون في مجلس النواب.

طروحات المستقبل أسوأ من قبل

وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن اآلراء في ملفي سلسلة الرتب

أما جلسة مجلس ال��وزراء الخميس المقبل ،لن تكون أفضل حاال ً من جلسة
انتخاب الرئيس ،إن لناحية ملف الجامعة المتعثر وإن لناحية ملف قوننة
الرواتب الذي تؤكد مصادر وزارية في  14آذار لـ «البناء» أن ال حاجة لعقد جلسة
تشريعية لدفعها ،فاألموال يمكن دفعها استنادا ً إلى قانون المحاسبة العمومية.
والحظت مصادر وزاري��ة أخرى أن هناك صعوبة بالوصول إلى حل لهذه
األزم��ة داخل مجلس ال��وزراء من دون االتفاق على إرس��ال قانون إلى مجلس
النواب ،خصوصا ً أن وزير المال علي حسن خليل يؤ ّكد رفضه التوقيع على
مصاريف الرواتب في غياب القانون الخاص بذلك.

ملف الجامعة يراوح مكانه

وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أن االتصاالت في
ملف الجامعة اللبنانية ال تزال تراوح مكانها ،مشيرا ً إلى أن تخلي رئيس جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط عن الموقع الدرزي في مجلس الجامعة
اللبنانية مقابل بقاء الدكتور بيارد يارد عميدا ً لكلية الطب لم تحل األزمة ،مشيرا ً
إلى أن المشكلة الحاصلة هي في كلية الطب ال في أي موقع آخر.

تو�ضيح من قيادة الجي�ش
جاءنا من مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني البيان التالي:
ن��ش��رت صحيفتكم ال��غ�� ّراء ف��ي ع��دده��ا ال��رق��م  1541ال��ص��ادر بتاريخ
 ،2014/7/22الصفحة  ،10خبرا ً بعنوان «رصد كامل السلسلة الشرقية»
جاء فيه« :أنّ حزب الله تمركز أخيرا ً في نقاط ومرتفعات أخالها الجيش
اللبناني في جرود بلدة نحلة ـ بعلبك.»...
يه ّم قيادة الجيش أن تنفي نفيا ً قاطعا ً صحة ما ورد أعاله ،وتؤكد بأنّ
قوى الجيش اللبناني لم تنسحب من أيّ مركز أو حاجز تابع لها في المنطقة
المذكورة أو سواها من المناطق الحدودية ،وتشير إلى أنّ وحدات الجيش
تقوم بواجبها في ضبط الحدود ضمن نطاق انتشارها ،خصوصا ً منع
عمليات التسلل باالتجاهين والمظاهر المسلحة أليّ جهة انتمت.
تأمل القيادة نشر التوضيح أعاله في العدد القادم من صحيفتكم في
نفس الصفحة والمكان ،عمالً بأحكام قانون المطبوعات.

بلجيكا :على �أوروبا ( ...تتمة �ص)1
من جانبه ،صرح وزير الخارجية البولندي رادوسالف
سيكورسكي بعد وصوله إل��ى بروكسيل للمشاركة في
االجتماع الوزاري بأن «ألفي عام من تاريخ المسيحية في
الموصل انتهت» جراء ممارسات المتشددين الدينيين.
ول��م يقترح ال��وزي��ر أي إج���راءات م��ح��ددة ق��د يتخذها
االتحاد األوروبي ضد تنظيم «الدولة االسالمية» االرهابي
الذي بسط منذ أشهر عدة سيطرته على مناطق شاسعة
من العراق ،ما أدى الى تهجير مئات اآلالف من العراقيين
المسيحيين من الموصل والمناطق المحيطة بها.
ميدانياً ،شن الجيش السوري عملية عسكرية واسعة
في حي جوبر المالصق للعاصمة ،ونفذت وحداته عددا ً من
العمليات داخل الحي مستهدفة تحركات المسلحين ،فيما
استهدف الطيران الحربي والمدفعية تحصينات المسلحين
وتجمعاتهم بين برجي فتينة والمعلمين واتجاه تجمع
المدارس وشرق دوار المناشر في الحي.
ف��ي حين نفذت وح���دات اخ��رى م��ن الجيش السوري
عمليات ع��دة على محاور مغر المير في الريف الغربي
لدمشق ومحيط طريق دمشق السويداء ومزارع الشيفونية

ماذا يعني �أن تكون ( ...تتمة �ص)1
وال��روات��ب وص��رف روات��ب القطاع العام ال ت��زال مختلفة في مقاربة هذين
الموضوعين ،الفتة إلى أن اللقاء الذي عقد بين وزير المال علي حسن خليل
مستشار لرئيس سعد الحريري نادر الحريري نادر الحريري بحضور الوزير
وائل أبو فاعور والتي استكملت بلقاء بين خليل والنائب جمال الجراح لم تفض
إلى أي نتيجة ،فال قناعة لدى تيار المستقبل بالنزول إلى المجلس النيابي إلقرار
السلسلة .وكررت المصادر التأكيد أن ال دفع لرواتب الموظفين من دون قانون،
مشيرة إلى أنها لن تقبل بفرض  TVA 1في المئة على كافة السلع االستهالكية،
فال نريد أن ندفع للموظفين واألساتذة بيد ونأخذ باليد األخرى منهم.
وأكدت مصادر نيابية في تكتل التغيير واإلصالح لـ«البناء» أن طروحات تيار
المستقبل بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب بما يخص  TVAال تزال على حالها
بل هي أسوأ من قبل .ولفتت المصادر إلى أن نواب تيار المستقبل ال يريدون
النزول إلى المجلس النيابي ألنهم ال يريدون إقرار سلسلة الرتب والرواتب إال
جراء صفقة عفى الله عن  11مليار ،ولذلك عملوا على تأليف لجنتين لدراسة
السلسلة في عهد الرئيس ميشال سليمان لتمييع الوقت ،ويتذرعون اليوم بأن
المجلس هو هيئة ناخبة.

ال رجوع عن مقاطعة التصحيح

وواصل وفد هيئة التنسيق النقابية لقاءاته مع القيادات السياسية ،والتقى
أمس رئيس حزب الكتائب أمين الجميل رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد أن
التقى أول من أمس رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة .وتنفذ هيئة التنسيق
اليوم عند العاشرة صباحا ً إضرابا في جميع اإلدارات العامة ،واعتصاما ً أمام
وزارة الصناعة ،فيما ينفذ الطالب واألهالي اعتصاما ً عند الحادية عشر أمام
وزارة التربية.
وأكد رئيس رابطة التعليم الخاص نعمة محفوض لـ«البناء» أن ال
نتائج لالمتحانات الرسمية من دون إقرار السلسلة ،مشيرا ً إلى أن هيئة
التنسيق النقابية أبلغت القيادات السياسية التي التقتها أن الـ 100ألف
طالب ليسوا رهائن األساتذة بل رهائن عند السياسيين ،الذين يحتجزون
النتائج.
وإذ أشار إلى أن ال رجوع عن مقاطعة التصحيح أكد أن االمتحانات التي لم
يراقبها إال األساتذة لن يصححها إال األساتذة الذين ينفذون إضرابا إلى حين
إقرار السلسلة.

التفاهم على شخصية معتدلة
لموقع مفتي الجمهورية

في م��وازاة كل ذلك ،تتجه أزمة دار الفتوى إلى حلحلة ،وتأتي استقاالت
أعضاء المجلس الشرعي الستة الذي يرأسه مفتي الجمهورية الشيخ محمد
رشيد قباني ،قبل شهرين من موعد إجراء االنتخابات لموقع المفتي في هذا
اإلطار .وفي السياق أكد المدير العام لألوقاف اإلسالمية الشيخ هشام خليفة أن
استقاالت االعضاء الستة تأتي بعد مسار من التفاهمات واالتصاالت على اعلى
المستويات وبمشاركة اطراف وطنية واقليمية ،إضافة الى سلسلة من اللقاءات
بعيدا ً عن االعالم لتسوية االزمة الحاصلة في دار الفتوى ،وتصحيح الوضع
القائم لدى الطرفين خوفا ً من وصول اكثر من مفت للجمهورية اللبنانية وأكثر
من مجلس.
وأشار الشيخ خليفة الى ان استقالة االعضاء الستة وما رافقها من كالم تهدئة
تجاوز للخالفات القائمة ستستكمل بخطوات أخرى مفاجئة تصب كلها في اطار
االتفاق على مفتي الجمهورية ،حيت تم التفاهم على شخصية معتدلة ومرنة
ومحط قبول من الطرفين.
وإذ لفت الى ان االج��واء ايجابية وجيدة اكد خليفة ان التسوية المنتظرة
ستكون ثمرة الجهد الذي بذله رؤساء الحكومات ال سيما الرئيس تمام سالم
والمفتي محمد رشيد قباني ،وإذ رفض االعطاء المزيد من التفاصيل عن المفتي
المقبل أكد خليفة ان التكتم واجب ال سيما ان هناك متضررين من التفاهم
الحاصل من الجانبين.

تركيا تخو�ض ( ...تتمة �ص)1

بمحيط دوما ومزارع النشابية ووادي عين ترما في الغوطة
الشرقية ،وأح��ي��اء ف��ي ال��زب��دان��ي وداري���ا وج���رود بلدات
القلمون.
وفي حلب استهدف الجيش مسلحين في الجديدة وكفر
داعل والكالسة وبنان الحص وكفر ن��وران وكرم الدعدع
وعين التل ،والباب وجنوب خان العسل وقاضي عسكر
وكفر ناها ودير حافر وطريق اثريا خناصر.
بينما استهدفت وحدات أخرى مسلحين في قرى سالم
غربي وخطملو بريف حمص الشرقي وشمال مفرق عقيربات
باتجاه جبل الشاعر في ريف تدمر وفي طلف وتلدو بالحولة
والبريج وجنوب غرب حسياء ،والرستن وتلبيسة بريف
حمص ووادي الكهف بريف القصير الجنوبي.
وفي ريف درعا نفذ الجيش السوري عمليات عدة على
محاور إنخل وتلول مطوق الصغير والكبير وتل السمن
ومفرق الثريا وخربة أم حوران وأطراف بلدة جاسم وطريق
اليادودة عتمان وخراب الشحم وبصرى الشام والغارية
الغربية وشمال غربي تل خضر ومحيط ضاحية اليرموك
بدرعا البلد وبلدة النعيمة.

وكانت «البناء» قد انفردت األسبوع الماضي بنشر
تقرير فرنسي مفصل عن الخالفات المصرية األميركية
حول الحرب بغزة والموقف المصري المتشدد من
حركة حماس في هذه الحرب.
حركة حماس بمكتبها السياسي تقوم بمهمة الجناح
العسكري للتنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين،
هذا ما تعتقده السلطات المصرية الحالية وهي تتعامل
مع الحرب في غزة من هذا المنطلق تقول مصادر في
باريس ،وتضيف أن تركيا تعمل في غزة على هزيمة
مصر وإيجاد نقطة نفوذ على حدودها ،تمهيدا ً للعمل
على إسقاط النظام الحالي وإع��ادة حكم اإلخ��وان في
القاهرة ،وظهر الهجوم التركي على الحكم في مصر
عبر تصريحات أردوغان الذي نعت الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي بالطاغية ،بينما ترفض مصر أي
من شروط حماس لوقف إطالق النار وتعمل على ورقة
وضعها الرئيس الفلسطيني تقول بوقف إلطالق النار
بشكل متزامن ومن دون شروط والبحث في ما بعد بكل
النقاط العالقة.

نقطة أخرى متداولة حاليا ً في األوساط الفرنسية
المتابعة ،وهي تتعلق بسعي تركي قطري إلخراج
إي��ران من غزة وإضعاف نفوذها على حركة حماس
والفصائل األخ���رى ،خصوصا ً ف��ي م��ج��ال التسلح
بالصواريخ ،وتريد كل من أنقرة والدوحة باالتفاق مع
خالد مشعل االعتماد على الترسانة الصاروخية التي
تركها القذافي والتي تهرب إلى سيناء ،بدال ً من االستمرار
في االعتماد على إيران ،وتعتقد األطراف المذكورة ،أنه
يمكن القضاء على نفوذ إيران على الفصائل األخرى
غير حماس وخصوصا ً الجهاد اإلسالمي  من خالل
االستعاضة بتهريب ترسانة القذافي الصاروخية
عبر سيناء بدال ً من صواريخ إيران ،وهذا هو السبب
األساس في تمسك حماس ببنود فتح المعابر ووضع
معبر رفح تحت وصاية دولية ،حيث ستقوم األنفاق
بمهمة نقل الصواريخ الليبية  من سيناء إلى غزة،
بينما سوف يشكل غياب الجيش المصري عن المعبر
مصلحة تركية قطرية وإخوانية كبرى في صراعهم
مع  مصر عبد الفتاح السيسي.

لليوم الـ( ... 16تتمة �ص)1
على وقف فوري إلطالق النار بين الجانبين
ومن بعدها تقوم الفصائل الفلسطينية والكيان
«اإلسرائيلي» باجتماعات في القاهرة ،يحاور
فيها الجانب المصري الجانبين بغية التوصل
مرض.
الى اتفاق
ٍ
إال أن حركة حماس أكدت رفضها المبادرة
المصرية وأك���دت أن��ه��ا ال تثق ف��ي الجانب
«اإلسرائيلي» والذي يخترق كل هدنة وكل تهدئة
مشددة على أنها ال تريد أن يتم وقف إطالق النار
من دون وجود معالم واضحة لالتفاق.
وعلى ما يبدو أن فشل محادثات القاهرة
ومغادرتها جون كيري إلى قطر ومغادرة واألمين
العام األمم المتحدة إلى «تل أبيب» يثير قلقا ً من
رغبة «تل أبيب» في توسيع العدوان ضد غزة.
هذا وأفادت وكالة «معا» لألنباء أن الرئيس
عباس سيلقي خطابا ً ليالً يوضح فيه كل ما
جرى على الصعيد السياسي ويطالب القيادات
المختلفة بتحمل مسؤولياتها على الفور لدعم
صمود غزة.
وأك��دت مصادر فلسطينية أن لقاء عباس
برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
مشعل ف��ي العاصمة القطرية ال��دوح��ة ركز
على شروط المقاومة في أي تهدئة قادمة مع
االحتالل «االسرائيلي».

يوميات العدوان

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة
مسجالً ارتفاعا ً جديدا ً في
يومه السادس عشر
ّ
حصيلة الضحايا المدنيين الفلسطينيين وصل
إلى  641شهيدا ً وأكثر و 3700جريح.
وتواصل القصف الصهيوني على قطاع غزة
وأحصي تدمير  15منزال ً منذ ساعات الصباح،
فيما قصفت طائرات العدو مسجد الفاروق في
مدينة رف��ح وه��و المسجد الثالث في أق��ل من
ساعتين .واستهدفت قذائف المدفعية سيارات
اإلسعاف شرق خان يونس كما أطلقت قوات
االحتالل قذائف تحتوي غازات سامة.
كما تركزت الغارات الصهيونية على مدينة
الشجاعية وخان يونس والزيتون شرق القطاع،
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن مدن القطاع
من رفح جنوبا ً وحتى بيت حانون شماالً ،شهدت
قصفا ً عنيفا ً ومركزا ً من البر والبحر والجو على
م��ن��ازل المواطنين والمساجد والمؤسسات
الحكومية والقطاع الخاص واألندية الرياضية،
إضافة إلى تدمير مراكز خدماتية ومرافق.
وأعلنت مستشفيات القطاع أنها استقبلت
عشرات الشهداء والجرحى ،معظمهم من النساء

العدو يعترف بفقدان جندي...

والضاحية والبقاع الذين شردهم العدوان الصهيوني ودمر منازلهم إلى سورية
حيث القوا الترحاب وفتحت لهم البيوت وسارعت الدولة الوطنية السورية
التخاذ التدابير العاجلة الستضافتهم بسخاء مشهود وفي التقديرات بلغ
تعداد العائالت اللبنانية التي لجأت إلى سورية في ذلك الصيف حوالى نصف
مليون نسمة بينما كان االحتضان اللبناني الداخلي لكتلة أخرى ال تقل حجما ً
وخصوصا ً في مناطق نفوذ التيار الوطني الحر وتيار المردة كفيالً بتحرير
قيادة حزب الله من عبء كبير معنوي وميداني بحيث انصرفت جهودها لقيادة
العمليات ضد العدوان ولعل جمهور القطاع ال يقل تعاطفا ً مع المقاومة ونهجها
عن أهالي الضاحية وأبناء الجنوب والبقاع لكن وجود العمق السوري جغرافيا ً
وسكانيا ً وتوافر إرادة سورية قوية بالتضامن مع المقاومة اللبنانية خفف فعليا ً
من أعباء الصمود والمقاومة على قيادة المقاومة بينما يشكو القطاع ويالت
الحصار ونقص المواد الغذائية واألدوية التي تكاد تستنفذ مع امتداد العمليات
الحربية وتصاعد أعداد الجرحى والمصابين.
يضاف إلى ذلك أن العمق السوري كان في حرب تموز  2006بالنسبة
للمقاومة اللبنانية مصدرا ً لإلمداد بالسالح والذخائر على اختالفها بينما ال
تحظى غزة بفرض التواصل واإلم��داد من حولها وبعض ما كشف عن خفايا
التنسيق العسكري السوري مع المقاومة في حرب تموز يفيد باتخاذ القيادة
السورية وعلى المستويات قرارا ً بفتح المستودعات أمام المقاومين دون قيد
أو شرط وهذا ما أشار إليه قائد المقاومة السيد حسن نصرالله وتحدث عنه
صراحة عدا عن قرار القيادة السورية بدخول الحرب ساعة تتلقى إشعارا ً
بالحاجة إلى ذلك من قيادة المقاومة اللبنانية كما وجهت سورية إنذارا ً صريحا ً
للعدو ضد أي تقدم لقواته صوب البقاع الغربي بهدف تحصين التوازنات التي
استندت إليها المقاومة.
وكما تعاملت القيادة السورية مع العدوان باعتباره يطاول منظومة المقاومة
برمتها كانت سورية عمقا ً للمساندة اإلعالمية والسياسية كذلك وقد كرست
الدولة الوطنية جهودها واتصاالتها لشرح طبيعة العدوان الذي يتعرض
له لبنان وعدالة القضية التي يدافع عنها المقاومون كما فعلت مرارا ً قبل ذلك
وخصوصا ً عامي  1993و.1996
ليست الجغرافيا وحدها التي تفعل الدعم السوري الذي ساهم في تمكين
المقاومة اللبنانية من حصاد انتصار واضح بل كذلك اإلرادة الوطنية والقومية
السورية واعتناق القيادة السورية والشعب العربي السوري لخيار المقاومة
الذي جلب كثيرا ً من الضغوط على هذه الدولة المشرقية المحورية وهو هدف
العدوان االستعماري الهادف لقلب قيادتها ورئيسها الذي تعامل بشجاعة
ونبل كبيرين في موقفه المبدئي وطنيا ً وقوميا ً من العدوان على غزة فتعالى
على الطعنات والجراح مؤكدا ً أن فلسطين ستبقى قضية سورية المركزية وفي
حاصل هويتها القومية وبحساب المصالح السورية القريبة والبعيدة.
إن احتواء الصدع الحماسي ومعالجة أزم��ة العالقة بين قيادة حماس
والقيادة السورية المقاومة يمثل حاجة فلسطينية ملحة وهو يمثل التحدي
األبرز لقيادة محور المقاومة في هذه الفترة بالذات ويحتاج ذلك للكثير من
الصراحة والجرأة والتسامي في سبيل رص الجبهة الداعمة لشعب فلسطين
ومقاوميها األبطال بعدما خط الرئيس بشار األسد بسوية الكبار أول السطور
ووضع الركائز المؤسسة لردم الهوة على قاعدة مبدئية وأخالقية واضحة
السترجاع اللحمة والثقة بعد محنة العدوان على سورية .

من المو�صل ( ...تتمة �ص)1
أما اإلجابة الثانية فترى عكس ذلك تماماً ،وتحذر من أنه يوجد مستمسكات
مادية تؤكد أن مسيحيي الشرق يواجهون محنة جديدة نتيجة وجود قرار دولي
بتهجيرهم أو على األقل بعدم حماية وجودهم.

تحذير روسي

صواريخ على مستوطنات العدو

وبعد يومين م��ن إع�لان كتائب ع��ز الدين
القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»
أسرها جنديا ً صهيونياً ،اعترف جيش العدو
بفقدان أحد جنوده قبل يومين في الشجاعية.
وقال جيش االحتالل «إن الجندي المفقود هو
آرون شاؤول عمره  21سنة من لواء غوالني،
وقتل ستة من رفاقه في معركة وفقد هو».
وبحسب قناة العدو «العاشرة» فإن الجندي
ك��ان ف��ي ناقلة الجند ال��م��درع��ة ال��ت��ي جرى
استهدافها في الشجاعية ،مضيفة« :أن الجيش

الفارق الحا�سم ( ...تتمة �ص)1

غالب قنديل

واألطفال اآلمنين ،مشيرة إلى أن أغلب الشهداء
وصلوا أش�لاء مقطعة ومتفحمة ،فيما وصل
عشرات المصابين مبتوري األطراف أو مصابين
بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.
وأف���ادت الوكالة ع��ن استشهاد ش��اب في
قصف مدفعي استهدف منطقة الزنة في بلدة
بني سهيال ،ش��رق خ��ان يونس جنوب قطاع
غزة ،وكذلك إستشهاد  5مواطنين في مدينة دير
البلح وسط القطاع جراء غارتين منفصلتين.
كما أستشهد شابان في قصف صهيوني
طاول مدينة خان يونس .وأدت غارة صهيونية
ع��ل��ى مخيم ال��ن��ص��ي��رات وس���ط ال��ق��ط��اع إل��ى
إستشهاد شاب ،كما لقي آخر حتفه في قصف
على مدينة دير البلح وسط القطاع.
من جهة أخرى ،تجدد القصف الصاروخي
الفلسطيني من قطاع غ��زة باتجاه األراض��ي
المحتلة ،وأطلقت صواريخ عدة باتجاه منطقة
«تل أبيب» الكبرى والسهل الداخلي .وسقط
صاروخ في ساحة مدرسة بأسدود.
وت��ح��دث إع�ل�ام ال��ع��دو ع��ن إص��اب��ة تسعة
«إسرائيليين» إث��ر هروبهم لالختباء أثناء
سقوط ص��واري��خ على منطقة «غ��وش دان»
وسط فلسطين المحتلة ،كما ُجرح مستوطنان
جراء سقوط صاروخ في مستوطنة ايهود.
وأعلنت «كتائب القسام» عن قصف موقع
«زيكيم» العسكري الصهيوني بـ  3قذائف هاون
 120ومستعمرة كفار عزة بـ  5صواريخ ،107
وأسدود بـ  5صواريخ غراد.
وأك��دت «كتائب القسام» استهدافها دبابة
ميركافا أثناء محاولتها سحب آليتين شرق
التفاح ،مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة في
صفوف الجنود الصهاينة.

 عندما يقع في بلد كليبيا اشتباك بين نصفين متساويين منالشعب والجيش والمسلحين منقسمين شرقا ً وغرباً ،ويكون من
في الشرق مدعوما ً من العالم الغربي ألن المطلوب سقوط الحاكم
الذي ال يلبي دفتر شروط المرحلة األميركية ،تنعقد الجامعة العربية
وتتوجه لمجلس األمن الستصدار قرار بالتدخل العسكري ،ويوفر
العرب التمويل ويشترون السالح وتنطلق ألسنة الفضائيات الممولة
من أنظمة ال دساتير وال قوانين فيها تبشر بالشعب ال��ذي يكتب
ثورته ،وتشترك دول عربية عدة بحرب ضروس تقتل اآلالف من
الناس األبرياء وتدمر مقدرات ومنشآت هذا البلد ،وعندما تصمد
سورية وتثبت وتبدو الحرب عليها ميؤوسا ً منها ،يقرر الحكام
العرب إخراجها من الجامعة ،وإغالق سفاراتهم لديها ،ويصبون
كل سفاالتهم عليها ،ويصيرون ضباعا ً كاسرة ،لهم مخالب وأنياب
وأظافر ،ويطلبون ويبررون حربا ً عالمية ضدها ،وعندما تأتي
األساطيل يطبلون وي��زم��رون ،وعندما ترحل بال ح��رب يبدأون
بالعويل والنحيب ،وعندما تشن «إسرائيل» حربها على غزة وتدمر
وتقتل يتباهون بأنهم نعاج ،فال فتاوى وال جهاد وال سالح وال مال
وال طلب تدخل ،ويصير سقف مطلبهم الوساطة عندما تحتاجها
«إسرائيل» ،والوساطة ممنوعة بين سورية ومعارضتها التي قاموا
بتمويلها وتسليحها ،لماذا؟ ألن المعني هنا «إسرائيل».
 أن تكون «إسرائيلياً» يعني أنّ ثمة قاموسا ً دوليا ً عربيا ً خاصا ًيخصك ،ويعني أنك فوق القانون الذي يسري
في التعامل مع ك ّل ما
ّ
ً
ً
على اآلخرين ،وأن ثمة قانونا خاصا يسري عليك ،لكن في زمن
المقاومة ،أن تكون «إسرائيلياً» يعني أنك ستهزم ولو وقف معك
كل ه��ؤالء المتحولين من ضباع إلى نعاج ومن نعاج إلى ضباع،
فالمتحولون ال يحسبون بين اإلناث وال بين الذكور ،والمتح ّولون
ال مكان الحتسابهم في خانات دفاتر األسود.
 -سيُهزمون يعني سيُهزمون.

«اإلسرائيلي» ّ
شخص سقوط ستة قتلى وقد
ُوجدت جثثهم».
ووفق تقديرات جيش اإلحتالل فإن االحتمال
ضئيل ،أن يكون الجندي المفقود حياً .وذكرت
وسائل إع�لام العدو أن الجيش أبلغ عائالت
الجنود السبعة بأن أوالدهم قتلوا لكن ما زال
الجيش يفحص مصير الجندي السابع».
كما أق�� ّر قائد ل��واء «ال��ن��اح��ل» ف��ي الجيش
الصهيوني بمقتل اثنين من جنوده و  50آخرين
بعضهم في حالة خطيرة خالل العمليات في
القطاع.

األميركي إن المبادرة المصرية «أهم ما يمكن
تقديمه إلنهاء العنف في غزة» مؤكدا ً ضرورة
«معالجة أسباب بدء القتال في قطاع غزة».
وج���دد ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي تأكيد «حق
«إسرائيل» في الدفاع عن نفسها» ،معربا ً في
الوقت نفسه عن قلقه «من سقوط المزيد من
الضحايا المدنيين في قطاع غزة».
وب����دوره ،أك��د وزي���ر الخارجية المصري
أن واش��ن��ط��ن وال��ق��اه��رة متفقتان على دفع
«اإلسرائيليين» والفلسطينيين لوقف إطالق
النار.

كيري في القاهرة

كي مون في «تل أبيب»

وعلى وق��ع التطورات الميدانية ،تسارعت
وتيرة الجهود الدبلوماسية على م��دار األربع
والعشرين ساعة الماضية لوقف إطالق النار في
غزة.
وقال وزير الخارجية األميركي جون كيري
من القاهرة ،إن المبادرة المصرية تعتبر «إطارا ً
مثالياً» لوقف إطالق النار في غزة ،محمالً حركة
حماس المسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين
في قطاع غزة.
وأعرب كيري خالل مؤتمر صحافي مع نظيره
المصري سامح شكري عن دعمه للمبادرة
المصرية للتهدئة ووقف إطالق النار في قطاع
غزة ،والتي رفضتها حركة حماس .وقال الوزير

وم��ن «ت��ل أب��ي��ب» ،ق��ال األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون ،إنه «يجب إيقاف إطالق
الصواريخ من قطاع غزة» ،مستنكرا ً في الوقت
ذاته استهداف المدنيين في القطاع.
وطالب بان خالل مؤتمر صحافي مع رئيس
وزراء اإلح��ت�لال بنيامين نتنياهو الحكومة
الفلسطينية الجديدة بـ»نبذ العنف واالعتراف
بـ «إسرائيل» ،داعيا ً «إسرائيل» والفلسطينيين
إلى «قبول حل الدولتين».
وق���ال ب���ان« :رس��ال��ت��ي «لإلسرائيليين»
والفلسطينيين :أوقفوا القتال وابدأوا بالتحاور
لمعالجة جذور الصراع ،حتى ال نكون في ذات
الموقف بعد ستة أشهر أو عام».

م��ن جانبه ،شبه نتنياهو حركة حماس
بـ»تنظيم ال��ق��اع��دة وج��م��اع��ة ب��وك��و ح���رام»
النيجيرية ،مجددا ً التأكيد على أن «تل أبيب»
ستواصل عدوانها العسكري على غ��زة حتى
القضاء على البنية التحتية لفصائل المقاومة
الفلسطينية.
ومن المقرر أن يصل كي مون إلى رام الله،
للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله
في الضفة الغربية ،في إطار المساعي الدولية
لوقف إطالق النار في غزة.

واشنطن تحذر رعاياها
من التوجه إلى كيان االحتالل

ووجهت ال��والي��ات المتحدة أول من أمس
تحذيرا ً طلبت فيه من رعاياها عدم التوجه
إلى كيان االحتالل «اإلسرائيلي» وقطاع غزة
والضفة الغربية بسبب «التوتر البالغ الذي
يسود المنطقة».
ونقلت مصادر عن وزارة الخارجية االميركية
قولها في بيان إنها «تحذر المواطنين االميركيين
من خطر السفر إلى «إسرائيل» والضفة الغربية
أو غزة بسبب األعمال القتالية الراهنة».
ولفتت واشنطن إلى أن سفارتها في كيان
االحتالل «اإلسرائيلي» تعمل «في شكل محدود»
مع تقليص الطواقم العاملة التي «تكتفي بتقديم
الخدمات القنصلية الملحة».

قبل نحو ع��ام ج��اءت إل��ى لبنان شخصية كنسية روسية كبيرة ،وخالل
اجتماعاته أبلغ محادثيه اللبنانيين أنه خالل لقاءاته األخيرة بمسؤولين غربيين
سمع من بعضهم كالما ً واضحا ً عن أن الغرب غير معني بحماية الوجود المسيحي
في الشرق.
 ...وأكثر من ذلك ،فمثل هذا الكالم كان سمعه مسؤولون لبنانيون ومن بكركي
في االليزية التي رددت آنذاك تبريرات كالقول« «إن الحرية ونيلها لشعوب الشرق
األوسط تستحق تضحيات (!!)«.
تقصدت بعد تعاظم حالة
وقبل ذلك ،كانت مراجع سياسية لبنانية مسيحيةّ ،
العسكرة اإلسالمية المتشددة داخل الثورات العربية ،الذهاب إلى عواصم دول
الغرب وبخاصة إلى واشنطن ونيويورك للوقوف عند حقيقة ما يتسرب إليهم حول
أن حماية الوجود المسيحي في الشرق لم يعد أولوية غربية أو عالمية .وعاد هؤالء
بكالم صريح مفاده أن الغرب لن يوقف رحلة تغيير الشرق األوسط من أجل حماية
عدة ماليين من المسيحيين ،وأن المطلوب من المسيحيين للحفاظ على بقائهم
االنخراط في «صفوف الثورات العربية« ( !!) وليس هناك حل آخر   .
وال��واق��ع أن أج��واء في الفاتيكان ب��دأت تميل لالعتقاد بوجود مؤامرة على
مسيحيي المشرق خصوصا ً والشرق عموماً ،وبالتالي فإن األمر ليس فقط مجرد
أنهم يتأثرون من حالة الفوضى العارمة التي تضرب المنطقة .وهناك نوعان من
المؤشرات اإلضافية يتم استعراضهما للداللة على أن األمور مقصودة وتخفي
وراءها أهدافا ً كبرى؛ المؤشر األول تخلي الوسطين الدولي واإلقليمي عن دوريهما
في اإلسهام بإنضاج طبخة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ،علما ً أن
هذه الجهات التي تتذرع بعدم الدخل هي ذاتها التي قامت قبل أشهر بالتدخل من
أجل إنتاج الحكومة السالمية الحالية .وآنذاك قيل في األوساط الدولية إن غاية
الحكومة السالمية هي تعبئة فراغ الرئاسة األولى!.
المؤشر الثاني يتصل بأحداث غزة التي اتسمت بجرائم يهودية ضد المسلمين
الفلسطينيين؛ فالطريقة التي أحرق بها المستوطنون الطفل الفلسطيني تعيد ذاكرة
الصراع هناك إلى مرحلة الهاغاناه واألرغون الذين كانوا ينفذون جرائم حرب من
أجل أن تترك في إثرها عمليات تهجير وترانسفير فلسطيني.
كما تشي بنفس هذا األم��ر مذبحة حي الشجاعية ،ويضاف إلى ذلك ظهور
أن الجيش اإلسرائيلي لم يعد قادرا ً على التصدي بنجاح للمقاومة الفلسطينية
اإلسالمية وباألساس لم يعد يعتد به في مهمة منع المقاومة من تجاوز الخطوط
الحمر الخاصة بأمن المجتمع اإلسرائيلي .والسؤال الذي توجد له أصداء خافتة
في محافل دولية هو هل تظهر بمقابل المقاومة الفلسطينية مقاومة إسرائيلية من
المستوطنين تأخذ على عاتقها القيام بالمهمة التي لم يعد جيش الدولة العبرية
قادرا ً على تنفيذها .مثل هذا السيناريو الهادف إلطالق حملة إرهاب إسرائيلية غير
رسمية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ،قد يكون أحد نتائج ردود الفعل الداخلية
اإلسرائيلية على هزيمة نتنياهو وغوالني في حرب غزة ،وباألساس قد يتجسد
كوجه آخر من أشكال مؤامرة إطالق العنان لحاالت الفرز المذهبي والطائفي في
المنطقة.

