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تتمات
و�ساطة قطر ( ...تتمة �ص)1

واشنطن تسلّم بأنّ الحرب على داعش ال تحتمل وضع
شرط دعمها الدعوة لسحب حزب الله من سورية ،وهو
الهدف الذي كانت واشنطن وراءه ،تماما ً كما كانت وراء
رب��ط مشاركة المستقبل في أي حكومة مع ح��زب الله
بالشرط نفسه ،وكانت هي نفسها وراء التراجع عنه.
ال ص��وت يعلو ف��وق ص��وت ال�م�ع��رك��ة ،ه��ذا ه��و وضع
ال� �ي���رزة ،ت �ج �ه �ي��زات وع� �ت ��اد وغ� ��رف ع �م �ل �ي��ات متنقلة،
وتعبئة ق��وى وكتائب وات �ص��االت ديبلوماسية لتحريك
صفقات السالح والعتاد والذخائر ،خصوصا ً الطوافات
والصواريخ التي يت ّم تذخيرها بها.
وح��ده��ا ق�ط��ر وب �ع��ض ممثليها ال�م�ح�ل�يّ�ي��ن ،انشغلوا
بالوساطة لهدنة ثم تطويرها إلى اتفاق أبعد م��دى ،كان
م��ا ت �س � ّرب منها ك��أف��ق ،م��ا ط��رح��ه ال�ق�ط��ري��ون م��ن تفاهم
مشترك مع حزب الله وتاليا ً مع الدولة السورية لمقايضة
اس�ت��رداد عرسال وج��روده��ا من أي��دي المسلحين ،مقابل
ت��أم �ي��ن ان �س �ح��اب ه ��ذه ال �م �ج �م��وع��ات ال�م�س�ل�ح��ة بصورة
آمنة حتى الحدود مع تركيا ،استلهاما ً لتجربة انسحاب
ال �م �س �ل �ح �ي��ن م ��ن ح �م��ص ال �ق��دي �م��ة ق �ب��ل ش� �ه ��ور ،وج ��اء
الضغط العسكري الناجح للجيش اللبناني ليعطي هذا
التحرك زخما ً من دون أن يتبلور شيء يمكن ذكره بعد.
لم تكد تمضي ساعات قليلة على هدنة الـ 24ساعة بين الجيش
والمسلحين في عرسال ،حتى خرقها اإلرهابيون بقصف مفاجئ
على موقع للجيش في منطقة وادي الرعيان مطلقين النار على
مدخل البلدة لمنع العشرات من المدنيين والجرحى من مغادرتها،
ما استدعى رد الجيش على مصادر النيران ليسود بعد ذلك الهدوء
الحذر محاور القتال .لكن اشتباكات أخ��رى اندلعت في أحياء
عرسال استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة تبين أنها
بين جبهة «النصرة» و«داعش» على خلفية الهدنة التي اعترضت
عليها الجبهة.
وكانت المساعي التي بذلها وفد هيئة العلماء المسلمين مع
مسؤولي «داع��ش» في عرسال أثمرت اتفاقا ً لوقف النار يبدأ
السابعة من مساء أمس ويتضمن مرحلتين:
األولى ،وقف إطالق النار وإدخال مساعدات إنسانية وغذائية
إلى عرسال وإجالء الجرحى .والثانية بعد ثبات عملية وقف إطالق
النار ،يتم اإلفراج عن جميع المحتجزين من أفراد القوى المسلحة
اللبنانية ،وانسحاب المسلحين من عرسال.
ونقل الوفد هذه المبادرة إلى رئيس الحكومة تمام سالم الذي
عقد اجتماعا ً مسائيا ً في السراي الحكومية ضم وزير الداخلية نهاد
المشنوق ،وزير العدل أشرف ريفي ،األمين العام للمجلس األعلى
للدفاع اللواء محمد خير وفاعليات من عرسال .وأج��رى رئيس
الحكومة خالل االجتماع اتصاال ً بقائد الجيش العماد جان قهوجي
للتشاور معه في ما توصلت إليه مساعي هيئة العلماء فأبلغ
قهوجي سالم موافقته على هذه الصيغة ،والتزام الجيش الهدنة،
مؤكدا ً بقاء الجيش على تأهبه الكامل وعدم التساهل مع أي خرق
من قبل المسلحين.
وعلمت «البناء» أن المسلحين طالبوا أيضا ً بـ «اإلف��راج عن
جميع الموقوفين المقاتلين لدى الجيش وعدم اعتقال أي آخر من
المخيمات وعدم التع ّرض للمسلحين خالل عملية اإلنسحاب» في
مقابل «اإلفراج عن العسكريين المعتقلين لديهم وانسحابهم من
بلدة عرسال ومن مواقع الجيش التي سيطروا عليها إلى خارج
األراضي اللبنانية باتجاه القلمون السورية».
وأفادت المعلومات أن مجموعات المسلحين بدأت عقب اإلعالن
عن «هدنة لـ 24ساعة» مغادرة جرود عرسال باتجاه األراضي
السورية .كما علم أن نحو  1000عائلة سورية ستغادر عرسال،
بمواكبة من الجيش اللبناني الذي سيقوم بإخراجها من البلدة
بواسطة الباصات عبر تنية الراس باتجاه جوسيه ثم قارا على
المقلب الشرقي للسلسلة الشرقية القريبة.

تشكيك في نيات اإلرهابيين

لكن مصادر وزارية شككت بنجاح مبادرة هيئة العلماء ،وقالت
لـ «البناء»« :إن ال أفق لهذه المبادرة طالما أن المجموعات اإلرهابية
تص ّر على أخذ أبناء عرسال كدروع بشرية» .وأكدت أن المسلحين
لم يدخلوا عرسال ليخرجوا منها ،خصوصا ً أن مخطط اإلرهابيين
يستهدف جعل المدينة قاعدة ألعمالهم اإلرهابية باتجاه لبنان
وسورية.
ولم تستبعد المصادر أن يكون طلب المسلحين لوقف النار هو
محاولة لكسب الوقت ال أكثر ،خصوصا ً أن الجيش يدفع ضريبة
كبيرة ج ّراء االعتداءات التي تع ّرض لها.

بري :ال عالقة للجيش بالتسويات

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره مساء أمس ،أن
ال عالقة للجيش بما يُحكى عن تسويات ،لكنه رأى أنه إذا انسحب
المسلحون من عرسال وتم اإلفراج عن العسكريين فهذا أمر جيد.
وأكد أنه «بعد انتهاء المعركة مع اإلرهابيين في عرسال يجب
أن تلتفت الحكومة إلى معالجة موضوع النازحين السوريين ،فهذا
الملف بات بحاجة إلى معالجة سريعة بعد أن تبيّن أن المسلّحين
يختبئون بين النازحين» .كما أشاد بري بموقف الحكومة أول من
أمس وموقف الرئيس سالم وقال« :إن ما عبّر عنه سالم يعبّر عن
موقف مجلس النواب».
وكانت االشتباكات تواصلت أثناء النهار في عرسال وتركزت
في نقطة رأس السرج ووادي حميد ،واستعملت فيها األسلحة
الثقيلة والمتوسطة ،بعدما طوق الجيش اللبناني التالل في وادي
الرعيان ووادي عطا على تخوم المرتفعات المطلة على البلدة من
الجهة الشرقية لتضييق الخناق على المسلحين .واستعاد الجيش
مبنى المحكمة الشرعية الذي يتمركز فيه المسلحون ومحيط مبنى
الجمارك داخل عرسال.
ومساء أمس ،ألقى الجيش القبض على أحد عناصر «داعش»
المدعو سليمان خالد العلي في دورس ـ بعلبك ،في حين أفادت قناة
«المنار» عن مقتل المسؤول عن صناعة المتفجرات الستخدامها
في تفخيخ السيارات المدعو أبو حسن الحمصي في اشتباكات
عرسال .في حين أفرج المسلحون عن ثالثة محتجزين من قوى
األمن الداخلي.
اعتداءات على الجيش في طرابلس
ولم يكن الجيش في طرابلس في منأى عن أحداث عرسال .إذ
على اثر شيوع نبأ إصابة الشيخ سالم الرافعي في البلدة اندلعت
اشتباكات بين وحدات الجيش والمسلحين عند مداخل التبانة،
استمرت حتى ساعات الفجر وتعرضت حافلة تابعة للجيش
تقل عسكريين في محلة الملولة إلى إطالق نار ما أدى إلى إصابة
سبعة عسكريين بجروح كما توفيت طفلة اثر إصابتها بطلق ناري
في باب التبانة.
وتداركا ً لتمدد المعارك إلى مناطق أخرى ،عقد اجتماع أمني
في مكتب مدير فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد علي
شحرور ،ضمه ووفدا ً من القوى الفلسطينية في عين الحلوة ،من
أجل إبقاء الوضع في المخيم هادئاً ،وتجنيبه أية ارت��دادات لما
يجري في عرسال.

قهوجي يستعجل األسلحة

في غضون ذل��ك ،طالب العماد قهوجي باإلسراع في تزويد
الجيش باألسلحة الفرنسية ،محذرا ً في حديث لـ «وكالة الصحافة
الفرنسية» من خطورة الوضع في عرسال ،ومؤكدا ً مواصلة الجيش
المعركة مع مسلحين هاجموا مراكزه اثر توقيفه قياديا ً في داعش.
وفي السياق ذاته ،ح ّذر رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون من التفاوض مع اإلرهابيين ،مطالبا ً بالتفاوض مع
سورية لمصلحة جميع اللبنانيين .وأشار إلى أن الحدود مسؤولية
لبنانية – سورية ،آمالً أن تعطي الحوادث األخيرة في عرسال
المعنيين ،عبرة لحل أزمة النازحين.
ورفض عون مقولة إن حزب الله بمشاركته في الحرب السورية
يتحمل مسؤولية دخول الحركات التكفيرية إلى عرسال وغيرها،

مشيرا ً إلى أن األحداث في تونس بدأت من دون أن يكون حزب الله
موجودا ً هناك ،وكذلك األمر بالنسبة لليبيا ،كما أن عقاب صقر
«عمل في توزيع الحليب والحفاضات لألطفال» قبل أن يكون حزب
الله هناك .وقال« :كل النيران اشتعلت من دون أن يكون حزب الله
موجوداً .يكفي الكالم عن هذه الخزعبالت».
وفيما نفى حزب الله تدخله في مجريات ما حصل ويحصل في
منطقة عرسال ،مؤكدا ً أن ما يجري ميدانيا ً من معالجة للوضع
العسكري وحماية األه��ال��ي والتصدي لجماعات المسلحين
اإلرهابيين هو حصرا ً من مسؤولية الجيش اللبناني ،حملت كتلة
«المستقبل» الحزب ومن يتحالف معه «جزءا ً كبيرا ً من مسؤولية
ما تعرضت له بلدة عرسال وما يتعرض له لبنان وجيشه».
بدورها ،اقترحت قوى الرابع عشر من آذار بعد اجتماعها في بيت
الوسط ما اعتبرته «خطة إنقاذية عاجلة» تقوم على اإلسراع في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،إطالق سراح جميع المحتجزين
من الجيش اللبناني والقوى األمنية وانسحاب جميع المسلحين
غير اللبنانيين من بلدة عرسال ومحيطها إلى خ��ارج األراض��ي
اللبنانية .ودع��ت الحكومة إلى الطلب رسميا ً من مجلس األمن
الدولي أن تشمل اإلج��راءات التي يتيحها القرار  1701مؤازرة
انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية -السورية.
كما دعت إلى إقامة مراكز إيواء منظمة ومنضبطة على مقربة
من الحدود اللبنانية السورية لكي تتمكن الدولة اللبنانية من
تنظيم وضبط وجود هؤالء النازحين أمنيا ً واجتماعيا ً وإغاثيا ً لكي
يتمكنوا من العودة في القريب العاجل إلى ديارهم.

انقسام  14آذار

وكشفت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» أن اآلراء خالل اجتماع
الكتلة وكذلك داخل اجتماع  14آذار كانت متباينة في موضوع
حزب الله .ففيما تمنت بعض الشخصيات عدم اإلشارة إلى تدخل
حزب الله في سورية في البيان والتركيز على ما يجري في عرسال
والتشديد على دعم الجيش اللبناني وضرورة تسليحه وحماية
المدنيين ،وإطالق سراح جميع المحتجزين من الجيش اللبناني،
رفضت شخصيات أخ��رى ذلك وأص��رت على تحميل حزب الله
المسؤولية.

مواقف دولية داعمة للجيش

أما في المواقف الخارجية من العدوان اإلرهابي على الجيش،
فلوحظ أن السفير األميركي في بيروت ديفيد هِ ل زار أمس كالً من
السراي وعين التينة ،داعيا ً إلى عزل لبنان عن الصراعات اإلقليمية
من خالل سياسة النأي بالنفس ،مكررا ً دعم بالده «للجيش والقوى
األمنية على مواجهة هذا التحدي».
وعلم أن الرئيس بري أثار مع السفير األميركي مسألة تسليح
الجيش ،وقبل ذلك مع السفير السعودي في بيروت وتل ّقى وعودا ً
إيجابية بذلك.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموقفين السعودي والفرنسي
حيال التسريع في تقديم المساعدات للجيش جاء نتيجة اتصاالت
لبنانية حثيثة مع الجانبين لتحريك «الهِبة» السعودية للبنان.
وفيما أعلن الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز خالل
اتصال بالرئيس السابق ميشال سليمان وقوف بالده إلى جانب
الجيش بمواجهة اإلرهاب وعزمه اإلسراع بتنفيذ الدعم االستثنائي
له ،أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ترغب في االستجابة
السريعة وتلبية احتياجات لبنان من األسلحة.
كذلك ندّدت الخارجية الروسية بالهجمة اإلرهابية لـ«داعش»
على عرسال معربة عن دعم روسيا الكامل للبنان.
ونقل الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان
روث ماونتن إلى الرئيس سالم دعم مجلس األمن الدولي الذي
عقد جلسة مشاورات أول من أمس في نيويورك ،جهود الجيش
اللبناني وقوى األمن الداخلي في معركتهما ضد اإلرهاب وتأمين
ما تحتاجه القوات المسلحة لمواجهة التحديات .وطالب جميع
األفرقاء اللبنانيين بالمحافظة على الوحدة الوطنية في مواجهة ما
يتعرض له البلد من محاوالت لزعزعة استقراره.

عر�سال والغرب ( ...تتمة �ص)1
 المعنيون الحقيقيون بالقراءة الهادئة،ه��م ص �نّ��اع ال �ق��رار ف��ي ال �غ��رب ،وق��د ق��رأوا
أن��ه في لعبة الشطرنج الكبيرة على رقعة
المنطقة ،ثمة نقلة نحو لبنان ك��ان مق ّررا ً
توسعه
ترك داعش يقوم بها بعد استكمال
ّ
في العراق وسورية ،وبعد أن يكون حلف
ال �م �ق��اوم��ة ف��ي ح ��ال ض �ع��ف واس �ت �ن��زاف،
فتصير ش��روط الشراكة في الحرب وهي
ش ��رط ض� ��روري ل�ل�ف��وز ب �ه��ا ،مكلفة على
ه ��ذا ال �ح �ل��ف ،ح �ي��ث ال ي�م�ك��ن إزال� ��ة شبهة
الفتنة عنها بال حصرها بالجيش اللبناني،
وال ك��ذل��ك ب�ت��وف�ي��ر التغطيتين السعودية
وال �ح��ري��ري��ة ،وب��ال�ت��ال��ي إق��ام��ة ش��رك��ة غير
معلنة لدعم الجيش اللبناني يشترك فيها
ك� � ّل م��ن س��وري��ة وإي� ��ران وح���زب ال �ل��ه من
ج ��ان ��ب ،وأم��ي��رك��ا وف��رن �س��ا والسعودية
وسعد الحريري من جانب مقابل ،ألنّ ترك
يمس واحدا ً
داع��ش نحو التجذر في لبنان
ّ
من الخطوط الحمراء الغربية ،خصوصا ً
األميركية ،التصاله بأمن الغرب مباشرة،
وال��ذي ج��رى أنّ الحلف المقاوم ق��ام بنقلة
غير منتظرة في القلمون ،تشبه استخدام
ال �ح �ص��ان ع�ل��ى رق �ع��ة ال�ش�ط��رن��ج ،س ّرعت
بالنقالت المستأخرة لداعش نحو عرسال،
وبالتالي الشروع بتأسيس الشركة المغفلة
لدعم الجيش اللبناني.
 ب��دأت ب��وادر تأسيس الشركة بزيارةالسفير األميركي إلى اليرزة ،والتأكيد على
دعم إدارته الكامل للجيش في معركته ،وما
تس ّرب عن إبالغ قائد الجيش النية بتزويده
ما يحتاج سالحا ً وذخيرة ،وتتالت عملية
االك �ت �ت��اب ف��ي ال �ش��رك��ة ب�م��وق��ف الحكومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ج��ام��ع وم �ش��ارك��ة ك� � ّل وزراء
الرابع عشر من آذار بالوقوف وراء رئيس
ال�ح�ك��وم��ة وه��و يتلو ب�ي��ان��ه ال �ق��وي الداعم
للجيش ،بعدما سحب الوزراء الذي ّ
نظروا
لنشر «اليونيفيل» تنظيراتهم ،وبعدما قال
رئيس تيار المستقبل كالما ً داعما ً ومساندا ً
وق��ال وزراؤه مثله ،وج��رى التخفيف من
قيمة ال �ك�لام ال �م �ع��ادي للجيش ال ��ذي قاله
ثالثي الشمال المستقبلي ،وخالل ساعات
ص��در موقف فرنسي بإعالن النية بالبدء
بتجهيز الجيش بما يلزم من ضمن الهبة
السعودية ،وص��در موقف س�ع��ودي داعم
للجيش على رغ��م اإلخ��راج البدوي له عبر
اتصال بالمنتهية واليته ميشال سليمان،
بدالً من التحدث مع رئيس الحكومة أو نائبه
وزي��ر ال��دف��اع أو قائد الجيش مباشرة ،أو
جميعهم بعدة اتصاالت كما يوم السنيورة

المشهود في السراي ،لكن المهم أنه صدر
كإكتتاب مبدئي في الشركة.
 ب��ال �م �ق��اب��ل ب� ��دأ ال� �ط� �ي ��ران ال� �س ��وريوالمدفعية السورية بتخديم معركة الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي بتلبية طلباته ب��ال�ت�ص��وي��ب على
األهداف التي يحددها ،كما وضع حزب الله
بنيته الشعبية والمسلحة في المنطقة وراء
الجيش اللبناني ضمن ضوابط فتح البلدات
المؤيدة للحزب أمام النازحين من عرسال،
وتنفيس ك � ّل احتقان مذهبي يريد أنصار
ال��دواع��ش افتعاله بالتصويب على حزب
الله واستفزاز جمهوره ،وكذلك وضع ك ّل
خ�ب��رات��ه وق��درات��ه ومعلوماته األم�ن�ي��ة في
خدمة معركة الجيش ،وانكفأ ع��ن واجهة
المعركة تفاديا ً ألي إح��راج للجيش ومنعا ً
ألي محاوالت للنيل من هيبته والعزف على
وتر مشاركة حزب الله.
 هذه الشركة المغفلة ال تستطيع تحقيقالنصر إنْ بقيت على مستوى يشبه حاملي
أي التي ال
األسهم لحامله في الشركاتّ ،
ُيع َرف أصحابها الحقيقيون ،فحرب عرسال
باتت المقدمة التي ال يمكن فصلها والتحكم
بمسارها عن مسار الحرب اإلجمالية ض ّد
ال�ق��اع��دة ف��ي المنطقة ،م��ن لبنان وسورية
وال �ع��راق وص ��والً إل��ى ال�س�ع��ودي��ة ومصر
وليبيا وتونس وال�ج��زائ��ر ،وم��ا يعنيه ذلك
م��ن ت �ح��وي��ل ال �ش��رك��ة ال�م�غ�ف�ل��ة المؤسسة
باسم عرسال ،إلى شركة تستوعب شركة
تأسست لتحرير الموصل تض ّم
تشبهها
ّ
البشمركة الكردية بقيادة مسعود البرزاني
والحكومة العراقية بقيادة رئيسها نوري
المالكي.
 ال �ت �ع��اون اإلق�ل�ي�م��ي ال��دول��ي أو إنشاءجبهة عالمية ل�ل�ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب كانا
محور دع��وة أطلقها الرئيس السوري قبل
أشهر ،وكان ر ّد الفعل الغربي على الدعوة
باالعتراف بضرورتها ،لكن ال��ره��ان على
التحكم بتحديد ه��وي��ة ال�ش��ري��ك السوري
ف �ي �ه��ا ،وب� �ع ��د ك � � ّل م ��ا ج� ��رى ف ��ي س��وري��ة
وخ�ص��وص�ا ً ان�ت�ص��ارات الجيش السوري
والمشهد االن�ت�خ��اب��ي ال��رئ��اس��ي ونتائجه،
ص��ار ال �ش��ري��ك م��وض��ع تسليم واع �ت��راف
ض�م�ن��ي ب �ك��ون وج� ��وده ح �ج��ر أس���اس في
الحرب على اإلرهاب.
 ك�ي��ف س�ي�ك��ون االن �ف �ت��اح ال�غ��رب��ي علىسورية بشار األسد ومتى ،هذه هي القطبة
المخفية التي ستق ّرر مصير نصر الجيش
اللبناني في حرب عرسال؟

�أعلنت ان�سحابها الكامل ( ...تتمة �ص)1
ورفضت  3منها ،فيما اجتمع المجلس ال��وزراي
المصغر بعد عصر أمس وناقش شروط وقف إطالق
النار الدائم.
والبنود التي وافقت عليها ،وقف عدوانها على غزة
ورفع الحصار عن القطاع ،كما وافقت على بند الورقة
الفلسطينية المتعلق باألسرى ،ووافقت أيضا ً على
البند المتعلق بحق الفلسطينيين في الصيد البحري
لمسافة  12ميالً.
بينما أف��ادت المصادر أن البنود التي رفضتها
«إسرائيل» تمثلت بالمطالب الفلسطينية المتعلقة
بفتح المطار وميناء بحري وفتح طريق بين الضفة
الغربية وقطاع غزة.

بدء سريان الهدنة

المصري يهدد «إسرائيل»

وكان القيادي في حركة حماس مشير المصري أكد
أن التهدئة اإلنسانية لمدة  72ساعة سارية ،وتجري
خاللها المفاوضات غير المباشرة في القاهرة ،وقال
في اتصال مع قناة الميادين إن المقاومة قدمت
مطالبها إلى الجانب المصري ،وإنها تنتظر الرد منه
باعتباره وسيطاً ،وذلك إضافة إلى الجهد العربي
واإلسالمي والدولي الدافع باتجاه التهدئة.
ورب��ط المصري أي تهدئة شاملة «باستجابة
االحتالل لشروط المقاومة العادلة والمشروعة ،وهي
مطالب شعب بأكمله».
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تتعاطى مع
التهدئة اإلنسانية «بكل ترقب وحذر ،وأنه في حال
حصول أي خ��روق��ات لهذه التهدئة ف��إن المقاومة
س��ت��ك��ون ل��ه��ا ب��ال��م��رص��اد وس��ت��داف��ع ع��ن الشعب
الفلسطيني».

وهدد المصري «إسرائيل» في حال عدم استجابتها
مطالب المقاومة بأنها «لن تنعم باألمان .المقاومة لن
تقبل أن يعيش الشعب الفلسطيني موتا ً بطيئاً».
أما عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين كايد الغول ،فرأى ،أن المفاوضات
لم تبدأ فعليا ً بعد ،وأب��دى اعتقاده أنها «ستشهد
صراعا ً شديدا ً بين منطقين هما المنطق الفلسطيني
الذي يريد أن يحصد نتائج الصمود والمقاومة ،وبين

نتنياهو في عنق ( ...تتمة �ص)1
المخرج الذي هرب إليه نتنياهو أقرب إلى
التخبّط في عنق الزجاجة ،فالوضع المعلّق
ينطوي على خطر مجابهة جديدة وسيجد
نتنياهو أنه مجددا ً أمام أحد احتمالين ،فإ ّما
شنّ حرب جديدة تغرق «إسرائيل» وجيشها
في مستنقع استنزاف رهيب ،أو الرضوخ
الواضح لشروط المقاومة الفلسطينية التي
خرجت من المواجهة معافاة ومحتضنة من
حالة شعبية صلبة وقوية ،بعدما أثبتت
قدرتها على الصمود والردع الدفاعي.
يسعى نتنياهو عمليا ً إلى اقتناص فرص
التفاوض بعد وقف النار الذي أعلنه ،أي خارج
الصفيح الساخن الذي رفع حرارة الصراعات
والخالفات داخل حكومته في مناخ المجابهة
المتدحرجة وبعد الفشل في تحقيق أي إنجاز
عسكري أو سياسي ،ويراهن اآلن على توظيف
ضغوط قطر وتركيا بمساعدة وزير الخارجية
األميركية جون كيري لخفض سقف التفاوض
مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
األك��ي��د أنّ ق���ي���ادات ف��ص��ائ��ل ال��م��ق��اوم��ة
تواجه اختبار الصمود السياسي واألمانة
لتضحيات الشعب وبطوالت المقاومين في
إدارة التفاوض عبر التمسك بك ّل ما لدى
المقاومة في غزة من أسباب القوة التي تمثل
عناصر الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني
في القطاع ،وبالتالي فإن التحدي الفعلي هو

رفض الرضوخ لشروط «إسرائيل» المتعلقة
بالصواريخ والتسلح وباألنفاق وبطبيعة
الترتيبات المتخذة على الحواجز المحيطة
بقطاع غزة وبشروط عملية اإلعمار.
يبدو نتنياهو مهزوما ً في السياسة بمج ّرد
رضوخه للتعامل مع الرئيس الفلسطيني ومع
حكومة المصالحة بعد تهديداته بمعاقبة
السلطة الفلسطينية وبتدمير الحكومة
الجديدة فور إعالنها ومعاقبة أطرافها ،وثمة
من المحللين والخبراء الصهاينة من اعتبر
مطالبة نتنياهو لجون كيري باالتصال مع
الرئيس عباس إعالنا ً للفشل والهزيمة.
مرة أخرى تجد «إسرائيل» نفسها عاجزة
عن كسب الحرب واالحتفاظ بهيبة ال��ردع،
وه��ي تفتش عن ترضيات جزئية تع ّوض
خسائرها بالتعويل على الضغوط السياسية
التي تمارسها ال��والي��ات المتحدة بواسطة
حكومات السعودية وقطر وتركيا لتطويع
الموقف الفلسطيني ،ويمكن لصيغة وحدة
فصائل المقاومة و َت��س��ا ُن�� ِده��ا تعطيل هذا
ضحى الشعب
الرهان لتحقيق األهداف التي
ّ
الفلسطيني ألج��ل تحقيقها ب��دم��اء غالية،
وتح ّمل ذلك الدمار العظيم كلّه الذي صنع
الناس من حوله قالع صمودهم األسطوري.
غالب قنديل

المنطق «اإلسرائيلي» الذي لم يحقق أهدافه من هذا
العدوان ،حيث سيعمل على ربط عملية إعادة اإلعمار
بنزع سالح المقاومة .وهو األم��ر ال��ذي سيطيل أمد
المفاوضات وقد يفشلها».

وكانت الهدنة قد ب��دأت عند الساعة الثامنة من
صباح أمس مدتها  72ساعة لوقف إطالق النار في
قطاع غزة وافقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية
و«إسرائيل».
وأعلن جيش العدو انسحابه الكامل من القطاع،
وقال متحدث باسمه ،إن الجيش أكمل مهمته الرئيسية
في تدمير األنفاق عبر الحدود.
في المقابل ،ق��ال م��ارك ريغيف المتحدث باسم
رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو إن
«إسرائيل» ستتقيد بوقف إط�لاق النار ال��ذي جرى
التفاوض عليه من خالل مصر ،لكنها ستبقى مستعدة
ألي تطور وستضع في أعلى أجندتها عدم السماح
لحماس بالتسلح من جديد» على حد قوله.
ب���دوره أك��د نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة الجهاد
اإلسالمي في فلسطين زياد نخالة للـ»ميادين» أن
مصر تبنت ورقة الوفد الفلسطيني ،موضحا ً أنها تركز
على رفع الحصار عن قطاع غزة مقابل الموافقة على
التهدئة.
وواصلت المقاومة الفلسطينية الرد على االعتداءات
«اإلسرائيلية» ضد قطاع غ��زة .وقبل لحظات من
سريان الهدنة أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة
القدس المحتلة بأربعة صواريخ  M75وبئر السبع
بثالثة صواريخ غراد.
القناة العاشرة ذكرت أن صواريخ عدة أُطلقت على
غوش عاتسيون وأن منازل تضررت من جراء سقوط
صاروخ في شاعر هنيغِيف (راجع تفاصيل أخرى في
الصفحتين  12و .)13

�شركات تعتزم ا�ستثمار ( ...تتمة �ص)1
يأمل فيها الرئيس االميركي باراك اوباما
وارب����اب العمل االم��ي��رك��ي��ون بتعميق
العالقات مع نظرائهم األفارقة.
وفيما تبقى الواليات المتحدة اكبر
مصدر استثمار في ال��ق��ارة ،انحصرت
استثماراتها في قطاعي النفط والغاز.
وعمدت الصين وأوروب��ا الى تعزيز
مواقعهما ف��ي م��ج��ال البنى التحتية
والصناعة والتجارة حيث يبلغ حجم
التجارة الصينية مع أفريقيا اكثر من
ضعفي حجم تجارة الواليات المتحدة.
وينظم منتدى ف��ي واش��ن��ط��ن ليوم
واحد يضم اوباما والرئيس السابق بيل
كلينتون ومسؤولين اميركيين كبارا ً
ومديري اكبر الشركات االميركية في
محاولة لتقريب العالقات مع حوالى 45
رئيس دولة او حكومة افريقي.
وق��ال ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي ان «ه��ذا
ال��م��ن��ت��دى سيكثف ال��ج��ه��ود لتقوية
ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ال��ي��ة بين
الواليات المتحدة وافريقيا وسيحاول
خلق شراكات تشجع التجارة وتسرع
النمو وخلق الوظائف واالستثمار».
وكانت قد افتتحت أول من أمس في
واشنطن القمة األميركية  -األفريقية غير
المسبوقة والتي تشارك فيها  50دولة

�صدامات بين
مهاجرين وال�شرطة
الفرن�سية في كاليه
أكدت الشرطة الفرنسية أن أكثر
م��ن  50ش��خ��ص��ا ً ج��رح��وا نتيجة
صدامات بين مهاجرين أفارقة وأفراد
شرطة فرنسيين في مدينة كاليه
شمال فرنسا.
ووق���ع ال��ش��ج��ار األول ف��ي مركز
ل��ت��وزي��ع األغ���ذي���ة ،ث���م ت��واص��ل��ت
الصدامات في الميناء أثناء الليل ،لكن
األوضاع عادت إلى الهدوء الحقاً.
وق����دّر أح���د ع��م��ال م��ي��ن��اء كاليه
ع��دد االش��خ��اص الذين ش��ارك��وا في
الصدامات بثالثمئة شخص.
وتفيد السلطات المحلية بأن عدد
المهاجرين في كاليه نما بنسبة 50
في المئة خالل الشهور األخيرة.
وقالت فيرونيك ديفيس من منظمة
خيرية كاثوليكية إن ال��وض��ع زاد
س��وءا ً في أوس��اط المهاجرين الذين
يريدون عبور القنال اإلنكليزي إلى
األراضي البريطانية «بأي ثمن».
ووفقا ً لإلحصاءات الرسمية اعتقل
حوالى  7500مهاجر غير شرعي،
معظمهم م��ن أف��ري��ق��ي��ا م��ن��ذ ب��داي��ة
السنة أثناء محاولتهم العبور إلى
بريطانيا.

�إعالنات ر�سمية
إعالن أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب حنا خطار سماحة سند تمليك بدل
عن ضائع بحصته بالعقار رقم  677حوش
األمراء بناء
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
يوسف أبو رجيلي

افريقية وتركز على االقتصاد ،وتستمر
ثالثة ايام وتنعقد في الوقت الذي يثير
فيه انتشار فيروس ايبوال الوبائي في
غرب القارة قلقا ً كبيراً.
وال��ه��دف االس��اس��ي ل��ه��ذه القمة هو
نسج عالقات اقتصادية أكثر متانة بين

ال��والي��ات المتحدة وافريقيا ،المنطقة
الواعدة التي تسجل معدل نمو اكبر من
بقية العالم يتوقع صندوق النقد الدولي
ان يبلغ  5.8في المئة في  .2015وتطمح
واشنطن من خالل هذه القمة الى حجز
مكان لها كشريك اس��اس��ي ف��ي منطقة

وصفها الرئيس االميركي باراك اوباما
قبل عام «بقصة النجاح الكبرى المقبلة
في العالم» .وشددت واشنطن في افتتاح
القمة على مكافحة الفساد وحماية حرية
التعبير وكذلك ايضا ً وبشكل خاص على
احترام تداول السلطة.

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لبيع خردة مؤلفة من نحاس عاري ـ كابالت
ـ أعمدة حديدية ـ زيت محروق ـ عدة مختلفة،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسون ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2أيلول  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1343

