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� 3صيغ التفاق ( ...تتمة �ص)1

الصيغة الثانية المتداولة هي اإلعالن عن هدنة إنسانية
لمدة يوم واحد تتلوها عملية تمديد ليوم آخر ،ويوم ثالث
إذا اقتضت الضرورة ليتم اإلع�لان عن االتفاق الكامل
في غضونها ،فتتحول الهدنة لوقف نهائي للحرب مع
ما يرافق ذل��ك من خطوات لفك الحصار وه��ي صيغة
مصرية «إسرائيلية» أميركية.
الصيغة الثالثة هي صيغة بريطانية نروجية تقوم
على توقيع رسمي بين حكومة المصالحة الفلسطينية
ب��ض��م��ان��ة ال��رئ��ي��س ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وزع���م���اء الفصائل
الرئيسية من جهة والحكومة «اإلسرائيلية» من جهة
مقابلة وضمانة مصر وتركيا وقطر والسعودية من
جهة واللجنة الرباعية بمكوناتها األميركية الروسية
األوروبية األممية من جهة مقابلة التفاق هدنة لعشر
سنوات يتضمن توافقا ً على إنهاء ظاهرة السالح في
غ���زة وح��ص��ره��ا بالسلطة وأج��ه��زت��ه��ا وف���ك الحصار
بكل أشكاله وال��ع��ودة لالتفاقات المعقودة من ضمن
م��ن��درج��ات ات��ف��اق��ي��ة أوس��ل��و وت��س��ل��م السلطة المعابر
والمناطق المحددة ب��ـ أ وب و ج ف��ي الضفة والقطاع
وال��دخ��ول ف��ي م��ف��اوض��ات سياسية برعاية األط���راف
الضامنة للوصول التفاق سالم نهائي خالل سنة من
تاريخه يجري تطبيق تفاصيلها خ�لال م��دة سنوات
الهدنة بما فيها االنسحابات «اإلسرائيلية» واالعتراف
الفلسطيني بحق «إسرائيل» باألمن مقابل حق الدولة
الفلسطينية بالوجود.
أرب��ع وعشرون ساعة حاسمة بين خياري الحرب
ووقفها ،بعدما استهلك «اإلسرائيليون» اندفاعاتهم
وص��ارت حربهم عبئا ً عليهم ،وي��ري��دون استباق يوم
القدس ومفاجآته غ��داً ،وبعدما بدت المقاومة ممسكة
بزمام المبادرة على رغم فوارق األثمان التي يدفعها كل
من الفريقين الفلسطيني و «اإلسرائيلي».
فصائل المقاومة التي تستعرض على مدار الساعة
كل الصيغ المتداولة تنفي لـ «البناء» استعدادها للقبول
بصيغة ش��ام��ل��ة ت��ت��ص��ل ب��رب��ط وق���ف ال��ن��ار بمساعي

ال��ت��ف��اوض ع��ل��ى ات��ف��اق س�ل�ام ،ك��م��ا تنفي استعدادها
للقبول بصيغة متلعثمة لفك الحصار ،سواء عبر الهدنة
اإلنسانية أو س��واه��ا ،وت��ؤك��د اتفاقها ب��اإلج��م��اع على
التمسك بوقف نار وفك حصار ونقطة أول السطر.
لبنان ال��ذي ي��واج��ه استحقاقات داه��م��ة ف��ي قطاعي
المال والتربية مناصفة ،سينعقد برلمانه يوم السبت
تضامنا ً مع غزة والموصل ،في خطوة تأخرت كثيرا ً
عن موعدها ،فأهل الموصل من المسيحيين تهجروا
وصار التضامن معهم موقفا ً أخالقيا ً بال فعالية ،بعدما
كانت الفكرة التضامنية قد ول��دت يوم اإلن��ذار الموجه
للمسيحيين بترك منازلهم ،والتضامن مع غ��زة ربما
يحين م��وع��ده وق��د ب��دأت مفاعيل وق��ف ال��ن��ار ،وكانت
الفكرة قد انطلقت مع أيام الحرب األولى ،في مشهد قد
ال يصح القول فيه أن تأتي متأخرا ً خير من أال تأتي أبداً،
بل ربما ما نفع أن تأتي «بعد خراب البصرة».

« 14آذار» وتكرار الرتابة
حول االستحقاق الرئاسي

داخلياً ،لم يغيّر مشهد جلسة مجلس النواب أمس من حيث
عدم اكتمال النصاب والتي كانت مخصصة النتخاب رئيس
للجمهورية من تكرار الكالم الرتيب لرئيس القوات اللبنانية
سمير جعجع ونواب كتلته من مسؤولية الفريق الذي تنتمي
إليه «القوات» عن التعطيل المتعمد لالستحقاق الرئاسي
على رغم التبريرات الممزوجة ألطراف فريق « 14آذار» عن
استمرار هذا التعطيل ودفع البالد نحو الشلل الكامل في كل
مؤسساتها.

كيري هو من ات�صل ( ...تتمة �ص)1
النتزاع دور على ظهر تضحيات وبطوالت غزة لم يقولوا إن حكام
الدوحة وأنقرة سيتصلون بكيري ،طلبا ً للدور ،بل سيتصلون
ب��ق��ي��ادة ح��م��اس وب��ال��س��ي��د م��ش��ع��ل ش��خ��ص��ي��ا ً ل��ط��ل��ب ال��ت��ش��دد في
المفاوضات حتى يصل إلى أنقرة والدوحة اتصال كيري فيكون
الدور قد جرى انتزاعه بقوة التضحيات واالنتصارات.
 المهم اآلن وق��د أدخلت حماس القطري والتركي على خطالتفاوض أن ال تفرط بسقف المطالب الفلسطينية المتفق عليه
مع سائر فصائل المقاومة ،فتعرض اإلنجاز التاريخي للتصدع،
فالضغط األميركي على القطري والتركي فعال ومؤثر خصوصا ً
بربطه بمقابل منح ال��دور ،والضمانة هنا هي أن حماس صنعت
لهم الدور وعليهم أن يسددوا لها الفاتورة ،بتبني شروط المقاومة
حيث ال وقف للنار إال بفك الحصار ،وحيث القبول بالهدنة اإلنسانية
كمخرج للفصل بين البندين يخشى أن يتحول الختزال مضمون
ف��ك ال��ح��ص��ار بمجموعة إج����راءات شكلية وض��واب��ط وضمانات
تعجيزية تجهض اإلنجاز.
 كلمات صعبة في لحظة صعبة نأمل أن تقرأ بسهولة وتفهمببساطة وتؤخذ على محمل الجدّ.

جنبالط ي�ستعجل ( ...تتمة �ص)1
 ...آخر قصة

من الذي خرب هذا الحوار إذن ،وضغط على الرئيس سعد الحريري
لالنسحاب من لعبة اإليحاء بأنه قد يوافق على صفقة مع عون تأتي
باألخير رئيساً؟!
« ...فتش عن جنبالط» .هذا ما تقوله أجواء قريبة جدا ً من الرابية
وحتى من كواليس باريس اللبنانية .وثمة قصة عن حقيقة ما حدث،
تتردد اآلن داخل كواليس مسيحية تنتمي لـ 14و 8آذار على السواء،
ومفادها أن النائب وليد جنبالط أرس��ل مبعوثا ً عنه قبل فترة إلى
المغرب حيث كان يقيم الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز .ونجح
هذا المبعوث في إرسال نصيحة إلى الملك بواسطة أحد كبار مساعديه،
وقوامها ضرورة أن يطلب من الشيخ سعد الحريري وقف حواره مع
عون ألنه حوار طرشان ويعطل االستحقاق الرئاسي وأيضا ً ألن انتخاب
عون للرئاسة هو ضد الطائف ،فاألخير أي عون  -ودائما ً على ذمة ناقلي
الكالم الذي وصل للملك من مبعوث جنبالط -لم يكن مع الطائف بل
هو ضده ،علما ً أن الطائف هو إنجاز للسعودية في لبنان ،ويجب التنبه
إلى عدم هزه في هذا الوقت الذي يتصارع فيه اإلقليميون للحصول على
النقاط.
وتضيف القصة أن الملك اقتنع بالطرح الجنبالطي وطلب من الحريري
فعالً وقف حوار الرئاسيات مع عون.
 ...ولكن جنبالط لم يكتف بذلك ،بل قام بعد ذلك بترتيب لقاء ثالثي
في بيروت وتحديدا ً في عين التينة ،وذلك بعيدا ً عن اإلعالم .حضر هذا
االجتماع وزير المال حسن خليل عن حركة أمل والوزير وائل أبو فاعور
عن الحزب التقدمي االشتراكي ون��ادر الحريري عن تيار المستقبل.
وخرج المجتمعون بالتوافق على ثالث نقاط:
 )1ال تعديل للطائف تحت أي ظرف أو سبب؛
 )2ال عون وال جعجع؛
 )3انتخابات نيابية على أساس قانون الستين   .
هل يحق لعون أن يعتبر ما حصل بمثابة انقالب على حظه في نيل
الرئاسة؟ هكذا تتعامل الرابية فعالً وهي ترفع لهجة شروطها المؤلفة
من ثالث الءات:
األولى -عون لن يكون مرة صانع رؤساء توافقيين ،بل سيكون قاتل
حظوظ الرؤساء التوافقيين.
الثانية -ال للتمديد لمجلس النواب وأيضا ً ال خطة بديلة لترشح
عون للرئاسة ،وإذا استعصى الذهاب النتخابات الرئيس عبر الشعب
فلنذهب لننتخب مجلس النواب.
بقي هناك نقطة ثالثة ،البعض يقول إنها تتعلق بتعديالت على نظام
الطائف (كانتخاب الرئيس من الشعب) ،وذلك بمقابل أن السعودية التي
اسقطت الحوار بين الحريري وعون عليها تلقي ضربة هز اتفاقها في
لبنان .ولكن هناك من يقول إن النقطة الثالثة ال تزال موجودة في ذهن
عون ومضمونها قد يكون مفاجأته المرتقبة خالل المقبل من األيام.

الموت يُغيّب

الأمين م�صطفى يزبك
غيّب الموت مساء أمس األمين مصطفى
يزبك وهو أحد أب��رز المناضلين القوميين
وسيُشيّع اليوم الخميس في بلدته حوش
الرافقة عند الساعة الخامسة بعد الظهر،
وستصدر اليوم عمدة اإلذاع��ة واإلع�لام في
الحزب السوري القومي االجتماعي نبذة عن
مسيرة نضاالت األمين الراحل.

البقاء للأمة

أربعة استحقاقات داهمة

وبينما حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا ً جديدا ً
لجلسة انتخاب الرئيس في  12آب المقبل ،وأخ��رى تعقد
يوم بعد غد السبت للتضامن مع قطاع غزة بوجه العدوان
«اإلسرائيلي» ومع مسيحيي الموصل ضد إرهاب التكفيريين
طغت الهموم المعيشية والمطلبية والتربوية على مجمل
حركة االتصاالت داخل مجلس النواب وخارجه ،بالتوازي
مع تصعيد الهيئات النقابية التربوية تح ّركها في الشارع

استنكارا ً لسياسة ضرب المؤسسات ومعها حقوق ومطالب
ألكثر من مليون لبناني على المستويات كافة ،وقد تمحورت
هذه الحركة باتجاه أربعة استحقاقات هي:
ـ األول :إخراج أزمة األجور من «بازار» النفقات التي يريدها
تيار المستقبل وحلفاؤه بما ي��ؤدي إلى قوننة هذه األجور
وإعطائها الطابع القانوني بعيدا ً من سياسة «الدكنجية» التي
يريدها فؤاد السنيورة.
الثاني :إخراج سلسلة الرتب والرواتب من حالة التسويف
والمماطلة التي يعتمدها الفريق نفسه حيال حقوق المعلمين
والموظفين والعسكريين حيث يسعى «المستقبل» إلعطاء
تصحيح منقوص من جهة ،ونهبها من جيوب الفقراء وأصحاب
الدخل المحدود من جهة ثانية ،عبر رفع القيمة على الضريبة
المضافة.
الثالث :إنقاذ االمتحانات الرسمية ألكثر من  107آالف
تلميذ من خالل اإلفراج عن السلسلة لكي يتمكن المعلمون من
تصحيح هذه االمتحانات وإصدارها.
الرابع :إخراج ملف الجامعة اللبنانية من منطق المحاصصة
الذي يص ّر عليه حزب الكتائب بما يؤدي إلى الحفاظ على
مسيرة الجامعة وعلى العام الدراسي ألكثر من  70ألف طالب.

مخرج موقت ألزمة الرواتب

ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومية
برئاسة الرئيس تمام سالم ستتناول االتفاق المالي بين وزير
المال علي حسن خليل وممثلي الكتل النيابية على دفع رواتب
موظفي القطاع العام هذا الشهر وقبل عطلة عيد الفطر ،وملف
مجلس إدارة الجامعة اللبنانية وتفرغ اساتذتها.
وك��ان االجتماع ال��ذي ضم وزي��ر المال علي حسن خليل،
والرئيس ف��ؤاد السنيورة ،ووزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور،
والنائب جورج عدوان ،والنائب غازي يوسف في مبنى مكاتب
مجلس النواب ،انتهى على اتفاق بدفع رواتب موظفي القطاع
العام لهذا الشهر بتطبيق القاعدة اإلثني عشرية على نفقات
موازنة  2005مضافا ً إليها مخصصات القانون  238على
أن يستكمل البحث في هذه القضية وموضوع سلسلة الرتب
والرواتب بعد عيد الفطر.
وجاء هذا المخرج على طريقة «ال يموت الديب وال يُفنى
الغنم» بمعنى أن الوزير خليل لن يو ّقع أي شيء غير قانوني
وأن المال سيأتي من احتياط الوزارات المتعلق باإلنفاق غير
الضروري والمؤجل ،بحيث يح ّول إلى رواتب الموظفين على
أن تستكمل خطوات المعالجة الحقا ً من خالل سحب مشروع

قانون الحكومة من مجلس النواب واستبداله بمشروع آخر لم
تستكمل عناصره ،مع أن تيار المستقبل يسعى إلى أن يكون
صفقة كاملة يتجاوز عقدة الـ 11مليار دوالر التي صرفت في
عهد حكومة السنيورة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الحكومة سيسحب
خ�لال الجلسة مشاريع القوانين التي تقونن اإلن��ف��اق في
المجلس النيابي والتي كانت قد أقرتها لجنة المال والموازنة»،
وأن مسألة رواتب الموظفين سلكت طريق الحل.
وأك��د امين سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ابراهيم
كنعان لـ«البناء» أن هذا «الحل موقت جدا ً ويؤثر سلبا ً في
اإلدارات وال��وزارات التي لن تستفيد بعد اليوم من االحتياط
لغياب الموازنة».
وأش��ار كنعان إل��ى أن «الحل ال��ج��ذري يكون باستعادة
المالية العامة إلى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية
الذي يمنع أي صرف غير مستند إلى قانون صادر عن المجلس
النيابي ،وإال سنستمر في الدوامة نفسها بارتفاع العجز وبدين
يتبعه بالوتيرة التصاعدية».

«المستقبل» يضع عراقيل جديدة
أمام السلسلة!

وتضيف المعلومات أن هذا التوافق األ ّول��ي لم يَس ِر على
موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،وقالت مصادر مطلعة إن
تيار المستقبل ال يزال على موقفه متذرعا ً باالتفاق قبل الذهاب
إلى الجلسة بدل أن ُتترك األمور إلى الجلسة العامة.
وه��ذا التصلب َظهر أيضا ً في اجتماع السنيورة ووفد
«المستقبل» أمس مع الوزير خليل إذ تحدثت المعلومات أن
السنيورة «وضع عراقيل جديدة أمام إقرار السلسلة تتمثل
بتخفيضها  20في المئة وإع���ادة النظر بتعرفة الكهرباء
(أي رفعها) إضافة إلى زي��ادة واحد في المئة على ضريبة
القيمة المضافة على كل السلع ،ومعتبرا ً أن السلسلة لن تمر
بالصيغة الحالية» ،لكن السنيورة نفى عبر مكتبه اإلعالمي أن
يكون صدر عنه أي تصريح أو أعطى معلومات لكن ما جرى
تناقله عنه لم ينقل عن رئيس كتلة المستقبل بل عن بعض
الذين حضروا االجتماع.

جنبالط يبتعد عن المحاصصة الطائفية
في ملف الجامعة

أم��ا ف��ي ملف الجامعة اللبنانية وت��ح��دي��دا ً م��ا يتعلق

المدعي العام التركي :نقل ال�سالح
والذخيرة �إلى �سورية يتم بعلم �أردوغان
كشف المدعي العام التركي عزيز تاكجي أن عملية نقل
السالح والذخيرة من تركيا إلى اإلرهابيين في سورية ،تتم
عبر شاحنات تابعة لجهاز االستخبارات التركي وبعلم
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.
وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف
شاحنات جهاز االستخبارات التركي في محافظتي اللواء
السليب في أضنة واسكندرون ،بعد التبليغ عن نقلها
السالح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية
إن «محافظ أضنة عوني غوش أبلغه خالل عملية توقيف
الشاحنات في محافظة أضنة برسالة ألردوغ��ان وقال:
إن»ه��ذه الشاحنات تابعة لجهاز االستخبارات التركي
وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ،وأن
أردوغ��ان هو ال��ذي وكل هذا الجهاز االستخباراتي بهذه
المهمة ،والحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم
إخالء سبيل الشاحنات من دون اتخاذ أي إجراء قانوني».
وذك��رت صحيفة «جمهورييت» التركية أن محافظ
أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام
تاكجي أكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخالء سبيل
الشاحنات بما فيه التضحية بحياته ،بينما كان يقف وراءه
ما بين  300و 400رجل شرطة من قوات األمن والعمليات
الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن «جونيد زيبكتشي قائد شرطة
أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه
المزيد من السيارات وال��ح��راس ،مقابل اتخاذ ق��رار عدم
المالحقة بشأن شاحنات جهاز االستخبارات».
وأك��د المدعي العام تاكجي أن «بعض عناصر جهاز
االس��ت��خ��ب��ارات امتنعوا ع��ن إب���راز هوياتهم والوثائق
المطلوبة ،وأع��اق��وا عملية تفتيش الشاحنات المحملة
بالسالح والذخيرة» ،مشيرا ً إلى «اتصال عدد من مسؤولي
الدولة بسلطات التحقيق وقوات األمن وتوجيه التهديدات
لها».
وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة اإلدعاء
بصفة شاهد إن «موظفي جهاز االستخبارات امتنعوا عن

إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة،
مشيرا إلى مقاومتهم قوات األمن بشكل غير قانوني واعاقتهم
اعمال التفتيش ،كاشفا ً عن تعرض جهات التحقيق و قوات
األمن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات».
وأكد تاكجي استالمه كتابا ً ال يحمل أي توقيع وصفة
رسمية خالل توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة
لمحافظة اسكندرون .وأضاف :أن «الشاحنات تابعة لجهاز
االستخبارات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من
صحة الكتاب من دون أن يحصل أي رد حول الموضوع».
وأشار تاكجي إلى «تمكن قوات األمن من تفتيش جزء
من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية» ،مبينا ً
أن «ع��ددا ً من األشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات
حاولوا إعاقة عملية التفتيش ،وادع��وا أنهم موظفون في
جهاز االستخبارات ،ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق
التي تثبت ذلك.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى
التركى :إن «عملية نقل السالح والذخيرة من تركيا إلى
اإلرهابيين في سورية تتم بشكل ممنهج تحت إشراف جهاز
االستخبارات التركي وعلم الحكومة» .مشيرا ًإلى أنه ُ«ضبط
ما بين  25و  30صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300
و 450قاذفة قنابل وما بين  20و 25قذيفة صاروخية في
الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات».
وأكدت صحيفة «يورت» التركية فى تحقيق لمراسلها
فى المناطق الحدودية التركية مطلع العام الجاري أن
«قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل األسلحة
إل��ى المسلحين ف��ي س��وري��ة بشكل غير قانوني يشكل
جريمة دولية» .،مشيرة إلى أن «إثبات تقديم السلطات
فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى
تلك المجموعات اإلرهابية ،سيحولها إلى دول��ة داعمة
لإلرهاب بنظر القانون الدولى ،كاشفة عن إرسال صواريخ
مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج
من قبل شركة روكتسان في آخر دفعة سالح تم نقلها إلى
سورية».

مقتل  6من قادة «القاعدة»
بغارة �أميركية على وزير�ستان
قتل  6أشخاص بارزين في تنظيم «القاعدة» ،بينهم
شخص يدعى أبو بكر رحمن الكويتي في هجوم أميركي في
المنطقة القبلية في إقليم وزيرستان في باكستان.
واستهدفت الطائرة من دون طيار ستة أشخاص في 10
تموز الجاري ،في منطقة داتا خيل في وزيرستان الشمالية،
إحدى المناطق القبلية السبع ،التي شنت فيها باكستان
عملية عسكرية الشهر الماضي الستهداف المسلحين
المحليين واألجانب.
وذك��رت صحيفة «نيوز ناشيونال» أن «مصطفى أبو
يازيد ،قائد العمليات في تنظيم القاعدة قتل في الهجوم».
ويُعد مصطفي أحد المقربين لمسؤول «القاعدة» السابق
أسامة بن الدن.
وقال سنافي النصر إبن عم بن الدن الذي يقيم في سورية،

والذي له صالت قوية بالقيادة العامة لتنظيم «القاعدة» في
باكستان ،أن ستة من «أعز رفاقه» قتلوا في الهجوم.
وذكر أسماء ثالثة منهم وهم تاج المكي وأبو بكر رحمن
الكويتي وفايز عودة الخالدي.
ووفقا ً لمصادر االستخبارات فقد تم أخيرا ً تعيين الكويتي
رئيسا ً للجماعة االسالمية المسلحة لمنطقة خرسان التي
تضم إيران وافغانستان وباكستان والصين.
الى ذلك ،قتل جندي وأصيب اثنان آخران ،أمس ،عندما
أطلقت ق��وات باكستانية النار عبر خط الهدنة في إقليم
كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
يشار إلى أن الحادث هو ثالث حالة قتل على الحدود
خالل أسبوع ،ما يثير توترات على خط الحدود الفعلي بين
الجارتين الواقعتين جنوب آسيا.

تحطم مروحية ع�سكرية في �شمال نيجيريا

نزوح ً � 15
دام �شنته «بوكو حرام»
ألفا بعد هجوم ٍ

نزح  15ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا بعد هجوم
دام شنه متمردو جماعة «بوكو حرام» اإلسالمية المتطرفة،
على مدينة دامبوا في والية بورنو خالل نهاية االسبوع.
وصرح المسؤول عن أجهزة االسعاف الوطنية ابراهيم
عبد ال��ق��ادر ان «عشرة آالف و 204أشخاص ف��روا الى
مدينة بيو ،فيما فر ألفان الى مدينة غونيري و 3آالف الى
مايدوغوري عاصمة الوالية».
وقتل العديد من االشخاص ليل الخميس  -الجمعة
بأيدي إسالميين مسلحين في دامبوا ،عمدوا أيضا ً الى
إحراق منازل.
والهجوم الذي بدأ مساء الخميس الماضي ،تواصل في
نهاية األسبوع .وأكد شهود أن المدنيين لم يتمكنوا من
الدفاع عن أنفسهم ،خصوصا ً أن قوات األمن انسحبت من
المنطقة إثر هجمات سابقة.

وذكرت وسائل إعالم نيجيرية أن «متمردي بوكو حرام
ما زالوا يحتلون المدينة».
لكن الجيش ح��اول التقليل من حجم ما حصل ،وقال
الناطق باسمه كريس اول��وك��والدي« :لن نسلم أي جزء
من البالد ألي مجموعة إرهابية ،وإن أجهزة األمن تعزز
انتشارها في كل المنطقة».
من ناحية أخرى ،تحطمت مروحية عسكرية نيجيرية
في شمال شرقي البالد ،حيث تقع مواجهات بانتظام بين
الجيش و«بوكو حرام» ،لكن الجيش يؤكد أن المروحية لم
تتعرض الى هجوم.
وق��ال الناطق باسم الجيش كريس ول��وك��والدي في
بيان :إن «مروحية للجيش النيجيري من طراز ام اي35 -
تحطمت ،فيما كانت في مهمة تدريبية بسبب مشكلة تقنية
في جنوب باما» في والية بورنو.

بتعيين العمداء وإقرار ملف التفرغ ،وعلى رغم االتصاالت
والمشاورات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل
أمس بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
ووزير االقتصاد أالن حكيم إليجاد حل لملف العمداء إال أن
مصير الجامعة ال يزال مجهوال ً في ظل تشبث «الكتائب»
بموقفه القاضي بنسف الالئحة باألسماء المفترضة لعمداء
الجامعة ،والمقترحة من صعب بحجة أن أكثرية األسماء
محسوبة على  8آذار.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي لـ«البناء» أن طرح النائب
وليد جنبالط بتخليه عن العميد ال��درزي في كلية السياحة
مقابل اإلصرار على بيار يارد في عمادة الطب ،هو طرح إيجابي
ألنه غير مبني على محاصصة طائفية ،ويتماشى مع قناعاتي،
مشيرا ً إلى أن التفاوض النهائي متوقف على مطالب حزب
الكتائب.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء أن حزب الكتائب طرح
على الوزير بو صعب الحصول على حصة الحزب التقدمي
االشتراكي في كلية السياحة ،مقابل بقاء العميد يارد في كلية
الطب.

اعتصام لألساتذة المتعاقدين

وب��ال��ت��زام��ن م��ع جلسة مجلس ال����وزراء ينفذ األس��ات��ذة
المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اليوم اعتصاما ً عند العاشرة
صباحا ً في ساحة رياض الصلح.

ال إفادات للطالب
والحل قبل عيد الفطر

مطلبياً ،نظمت رابطة موظفي اإلدارة العامة اعتصاما ً أمام
مبنى وزارة الصناعة في بيروت ،ضمن اإلضرابات المقرر
تنفيذها من قبل هيئة التنسيق النقابية يوم األربعاء من كل
أسبوع للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب باإلضافة
للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع العام.
كما نفذ طالب الشهادات الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي
اعتصاما ً أمام وزارة التربية وشارك في االعتصام وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب الذي أكد للطالب أنه من
اليوم وحتى أي��ام العيد سيكون هناك ق��رار يسمح للطالب
بالدخول إلى الجامعات ،مشيرا ً إلى أن إعطاء إفادات للطالب
يخل بالمستوى التعليمي في لبنان ويجب حصول معالجات
مسؤولة.

وزير الدفاع ( ...تتمة �ص)1
على صعيد آخر ،توجه وزير الدفاع العراقي سعدون
الدليمي الى موسكو أمس لطلب معدات عسكرية بهدف
التصدي لمسلحي تنظيم «الدولة اإلسالمية» الذين
يشنون هجوما ً واسعا ً في البالد.
وق��ال المتحدث محمد العسكري ان «وزي��ر الدفاع
س��ع��دون الدليمي غ��ادر ب��غ��داد ال��ى موسكو» حيث
«سيلتقي وزي��ر الدفاع الروسي ومسؤولين آخرين
لحضهم على تزويد العراق بأسلحة ومعدات وطائرات
عسكرية حديثة».

ويحمل الوزير رسالة من رئيس ال��وزراء العراقي
نوري المالكي الى الرئيس الروسي فالديمير بوتين
«يشرح له فيها الوضع االمني والسياسي في العراق
والحاجة الى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين»،
وفق المصدر نفسه.
وتلقـت بغداد في نهاية حزيران خمس مقاتالت
روسية من طراز سوخوي تعزيزا ً لجهــودها للتصدي
للمسلحين الذين سيطروا على مناطــق عراقية واسعــة.
(تابــع تفاصيل أخرى عن العراق في الصفحة .)12

ّ
غزة في يوم القد�س ( ...تتمة �ص)1
لكن «إسرائيل» وأصحاب المشروع الغربي الصهيو
ـ أميركي لم يسلّموا بالحقيقة ولم يتقبلوا فكرة امتالك
القوة من قبل أحد ال ينصاع إلمالءاتهم ،فكان الرد حربا ً
بالقوة الصلبة ،ثم فتنا ً بالقوة الناعمة .رد هدف الى
تجريد المقاومة التي انتظمت في محور صلب من إيران
الى سورية ومعهما المقاومة في لبنان والمقاومة في
فلسطين ،خاصة في قطاع غ��زة ،ما أدى ال��ى صراع
وتنافس بين مشروعين متناقضتين :مشروع المقاومة
الستعادة الحقوق المغتصبة في فلسطين ألجل بناء
شرق أوس��ط ألهله ،ومشروع االستعمار الرامي الى
تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت «إسرائيل» على
نحو تام في كل فلسطين من دون أن يهدّدها أحد أو
يطالبها أحد بحق اغتصبته ،وتحويل الشرق األوسط
الى مستعمرة غربية كبرى .وترجم ًة للمواجهة بين
هاتين االستراتيجيتين كان «الحريق العربي» الذي
أسمي زورا ً بـ»الربيع العربي» ،وكان هدفه الرئيسي
اإلجهاز على محور المقاومة والتف ّرغ لتصفية القضية.
مستفيدة م ّما أن��زل بالعرب والمسلمين من قتل
ودم��ار ،فعلت المنظومة الغربية بالقيادة األميركية
أقصى ما في وسعها الستعجال االستسالم الفلسطيني
والحصول على توقيع يم ّكن من تصفية القضية مقابل
إلقاء فتات للفلسطنيين يبرر للمفاوض استسالمه ،تكرار
لما حصل في أوسلو حيث تم االعتراف بـ»إسرائيل»
والتنازل لها عن كل األرض التي احتلتها عام  1948في
فلسطين (وهي  75%من أرض فلسطين التاريخية)
مقابل وهم سلطة ودولة فرضية .لكن التع ّنت والجشع
اللذين أبداهما نتنياهو أدّيا هذه المرة إلى رفض حتى
إلقاء الفتات أو منح مجرد األوهام ،ما أفضىالى انهيار
المفاوضات انهيارا ً تاما ً تح ّمل نتنياهو في عين الغرب
مسؤوليته.
على خط آخر ،كان نتنياهو يتابع ويشارك في إدارة
نيران «الحريق العربي» التي تلتهم اإلنسان والمكان
والتاريخ وتجهز على حضارة الشرق وتنوعه .حرائق
وصلت الى العراق عبر وهم «دولة» أسميت «إسالمية»
واعتمدت من السلوك كل ما ترجوه «إسرائيل» لتبرير
ما تفعله في فلسطين من سعي الى دولة دينية وتهجير
غير اليهود واستدعاء يهود العالم الى فلسطين .حرائق
رأى فيها نتنياهو أنها باتت كافية إلشغال العرب
والمسلمين ،أو بشكل أدق إلشغال محور المقاومة عن
تصفية القضية بعد اإلجهاز على المقاومة الفلسطنية
في غزة ،مع االطمئنان إلى ما يحصل في الضفة الغربية
من تنسيق أمني بين جيش االحتالل وشرطة السلطة
المنتجة في أوسلو .تنسيق منح «إسرائيل» أقصى ما
تطمح إليه من أمن الحتاللها في الضفة الغربية.
وج��د نتنياهو الفرصة سانحة لالنقضاض على
غزة وتجريدها من سالح المقاومة .انقضاض يحجب
مسؤوليته عن انهيار مفاوضات التسوية ،ويخلصه
من «الشوكة الفلسطينية « في الخاصرة الجنوبية
ل��ـ«اس��رائ��ي��ل» ،واس��ت��غ��ل نتنياهو م��ا ن��ف��ذ ف��ي حق
المستوطنين الصهاينة الثالثة من أسر وقتل ،وأطلق
عدوانه التدميري االجتثاثي ضد غزة بعدما كان نفذ
استعراضا ً ترهبيبا ً في الضفة حيث حصل األسر.
كان نتنياهو مطمئنا ً إلى قوة جيشه وقدرته على
تحقيق أهداف العدوان في مهلة قصيرة ،مع تص ّوره أن
غزة انسلخت عن محور المقاومة وباتت يتيمة أوال ً وأن
دوال ً غربية وإقليمية انتظمت في محور تدجين المقاومة
أو محور إلغاء المقاومة ،شجعته على فعلته ووعدته
بالتأييد والدعم ،إضافة الى االحتضان االستراتيجي
الغربي بقيادة األميركية .
ف��ي ظ��ل ه��ذه البيئة االستراتيجية والميدانية
والسياسية انطلق العدوان «اإلسرائيلي» على غزة،
لكن المقاومة فاجأت نتنياهو بما لم يكن يتوقع أو
يخطر على باله ،إذ أجهزت على آماله ،وس ّفه محور
المقاومة الظن «اإلسرائيلي» بأن غزة انسلخت عنه،
وكانت المواجهة على األرض بين المشروعين قاسية
ومزلزلة لألحالم واألوه��ام ،ومن دون أن نخوض اآلن
في ما صنعت المقاومة من معجزات ،وما فرضته من
معادالت ال تريح منظومة العدوان الصهيو ـ أميركي،
نؤثر ف��ي ي��وم ال��ق��دس أن نحصر الحديث بالهدية

االستراتيجية التي أهدتها المقاومة الى القدس في
يومها العالمي السنوي للعام 1435هـ ( 2014م)،
هدية تمثلت بمنع العدوان من تحقيق أهدافه وتألق
مشروع المقاومة ومحورها.
نفذ الرد المقاوم («البنيان المرصوص» أو «العصف
المأكول») بمنهجية واحتراف واتقان أنتج لـ«إسرائيل»
مأزقا ً وكشف في بنيتها عورات وثغرا ً تتكامل وتفاقم
ما ظهر عام  2006على يد المقاومة في لبنان وهنا
نسجل:
تتابع تآكل الهيبة الردعية «اإلسرائيلية» ،ويكفي
أن ندلل على ذلك بما سجلته المقاومة من تح ّول من
مبدأ «إضرب وهرب» أو عمليات «نار وفرار» الى نظرية
«انتظر والتحم» أو عمليات الترصد واالنتظار الذي
يتبعه انقضاض والتحام ،ما زعزع معنويات العدو
وأفهم «إسرائيل» بأنها لم تعد تخيف .
سقوط نظرية المناعة المجتمعية ،وهي النظرية
التي عملت «إسرائيل» عليها منذ أن زلزلتها صواريخ
المقاومة في لبنان ع��ام  ،2006وبذلت في سبيلها
األموال الطائلة ونفذت ألجلها الكثير من المناورات –
مناورات الكيان– وأت��ت صواريخ المقاومة من غزة
لترعب الصهاينة وتعطل الحياة لدى أكثر من نصف
«اإلسرائيليين».
خسرت «إسرائيل» التف ّرد بقرار ال��ح��رب ،إذ أدت
المواجهات العسكرية الى إلزامها بدفع ثمن باهظ،
وجعلها ت��درك أن ال��ذه��اب ال��ى ال��ح��رب ف��ي مواجهة
المقاومة ليس نزهة ،ولم يعد في وسعها أن تنفرد بقرار
الحرب بدءا ً وانتهاء ،وباتت ملزمة قبل أن تراعي مزاج
شعبها ال��ذي يفرض عليها تحديد أو تقييد مستوى
التضحيات المقبولة .أما في وقف الحرب فباتت ملزمة
باالنصياع لبعض شروط العدو ليقبل بوقف الحرب.
وبالتالي باتت هناك معادلة جديدة في مواجهة غزة
تشبه المعادلة في مواجهة لبنان وهي أن ال حرب وفقا ً
لمزاج «إسرائيل» وحدها .
سقط الحلم  /الوهم «اإلسرائيلي» بانسالخ غزة
والمقاومة الفلسطنية عن محور المقاومة ،وأثبتت
مجريات األمور أن المحور متماسك تجمعه فلسطين
ع��ل��ى أس���اس غ��ي��ر م��ذه��ب��ي أو ط��ائ��ف��ي ك��م��ا تشتهي
«إس��رائ��ي��ل» ،وه��ذا م��ا فهمه م��ن ي��ري��د أن يفهم ،من
خطاب القسم للرئيس األسد ،ومن اتصال السيد حسن
نصرالله بمسؤولي حماس والجهاد اإلسالمي ،ومما
حصل في طهران دعما ً لغزة وللمقاومة وإدانة للعدوان
عبر مؤتمر اتحاد برلمانات الدول اإلسالمية .
تتابع السقوط األخ�لاق��ي ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ،سقوط
ك ّرسته التظاهرات في أكثر من عاصمة دولية (ليس
فيها ويا لألسف غير عاصمتين عربيتين ،ألن النظام
الرسمي العربي يحارب المقاومة ومحورها وهو موزع
بين محور تدجين المقاومة ومحور اجتثاث المقاومة).
صحيح أن «إسرائيل» ال تعبأ ظاهرا ً بالرأي العام
العالمي وبقواعد القانون واألخ�لاق ،إال أنها تعرف
أن لهذا السقوط مفاعيله السلبية عليها على نحو لن
يريحها.
في المجال العسكري والميداني المباشر ورغم
انكشاف الكثير من هزال البنية العسكرية ،فإننا نكتفي
اآلن باإلشارة الى اإلخفاق االستخباري ال��ذي يعني
سقوط العين «اإلسرائيلية» في مسرح العدو وعجزها،
والتأكيد على فشل «القبّة ال��ف��والذي��ة» ،ما سيحرم
الصهاينة من وه��م الطمأنينة الكاذبة التي حاولت
حكومتهم زرعها في نفوسهم.
سداسيّة السقطات والثغر هذه أنتجتها المقاومة في
غزة ،التي أكدت ما كانت المقاومة في لبنان قد أظهرته
بان «إسرائيل» أدخلت في دائرة عجز القوة ،وانقلبت من
«القوة القادرة المرعبة» الى «القوة العاجزة المترددة
« .وهنا نعود الى أصل األمور ونقول إن «إسرائيل» التي
يستند وجودها واستمرارها الى القوة فحسب ،ستعني
خسارتها القوة القادرة الكثير ،لها وللمقاومة ،وستعني
الكثير للقدس في يومها العالمي ،ما يم ّكنها من انتظار
موثوق للمقاومين ليدخلوها مح ّررين .وال مغاالة في
القول إن مشروع تصفية القضية الفلسطينية لن يم ّر.
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