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«�إ�سرائيل» تخ�سر حروب ( ...تتمة �ص)1

زمن التح ّمل لنزيف الدماء أمام شراسة آلة القتل «اإلسرائيلية» ،من
جهة ،وتهجير مستوطنات جوار غزة بقوة النار المتواصلة والواسعة
االنتشار ،من جهة أخ��رى ،ودار الزمن وحاولت «إسرائيل» مجاراة
المقاومة ف��ي لعبة الصمود وفشلت فشالً ذري��ع��ا ً على رغ��م فوارق
األثمان على الضفتين.
ّ
ب��ات واض��ح��ا ً أنّ ق��ي��ادة المقاومة التي ت��ول��ت إدارة ال��ح��رب وإدارة
التفاوض منذ فشل التهدئة ما قبل األخيرة ،قد حسبتها جيداً ،شعبها
ضاق ذرعا ً بالحصار ،ومستع ّد لدفع فاتورة الدم الالزمة لبلوغ النصر،
والمقاومون مستعدّون لك ّل االحتماالت بمخزون ص��اروخ��ي يكفي
لستة شهور من الحرب ،وتصنيع لم يتوقف للضروري منها ،حتى
هجر المستوطنون مستوطنات جوار غزة من سديروت إلى عسقالن.
تولّدت قوة الضغط الداخلية بالمستوطنين الخمسين ألفا ً
المهجرين،
ّ
ووسعت الشقاق بين أركانها ،بينما زادت
على القيادة «اإلسرائيلية»،
ّ
صالبة المليون مهجر فلسطيني وعائالت األلفي شهيد والعشرة آالف
جريح من عزيمة المفاوض الفلسطيني ،وعززت من أسباب الوحدة
الفلسطينية.
مكابرة «إسرائيل» على تح ّمل حرب االستنزاف ،لم تنجح بنقلها إلى
مستوى التج ّرؤ على خوض حرب برية ،بقيت تهدّد بها وهي تعلم أنّ
نخبة النخبة فيها قد صارت خارج الحرب.
قال وزير الحرب «اإلسرائيلي» موشي يعالون أول من أمس ،لم يعد
لدينا أمل بسحب الصواريخ وال تدمير األنفاق ،وصار سقف مطلبنا
وقف النار.
ها هو وقف النار والمقاومة تحمي سالحها ،والسالح يحمي التراب
والحقوق ،وبالسالح تدرس المقاومة تشغيل المطار والمرفأ خارج
المفاوضات كحقوق ال تحتاج إذنا ً من أحد.
م��ع نصر فلسطين يتغيّر المشهد العربي م��ن ج��دي��د ،وم��ع نصر
فلسطين لبنان شريك النصر بمقاومته ،التي لم تكن بعيدة عن تحقيق
النصر وتوفير ش��روط��ه ،مستع ّد بهذه المقاومة دائ��م��ا ً لحرب وفر
لها ش��روط النصر ،ومستنفر على جبهات قتال أخ��رى وعينه على
فلسطين.
ح��روب «إس��رائ��ي��ل» بالوكالة ،كانت الستنزاف المقاومة وحرف
بوصلتها ،لكن شيئا ً لم يتغيّر ،والمقاومة تخوض حروبها دفعة واحدة،
وتبقى فلسطين البوصلة ،ولبنان الذي تلقى فرحة النصر بمقاوميه
وشعبه ،تلقت أجهزته األمنية المزيد من التحذيرات عن محاوالت
للحروب الرديفة الستنزاف ساحته الداخلية وإرباك مقاومته.

حراك سياسي ورسمي بوجه خطر اإلرهاب

وفي ظل انسداد األف��ق للمعالجات السياسية بقي االهتمام ينصب نحو
تدارك مخاطر المجموعات اإلرهابية بعد المعطيات الميدانية واالستخبارية
التي تبلغتها القيادات المعنية والرسمية حول وجود مخططات واستعدادات
لدى هذه المجموعات لتكرار العدوان األخير على الجيش في عرسال .وبحسب
معلومات موثوقة فانه من غير المستبعد أن يكون الهدف من هذه االستعدادات
إعادة احتالل عرسال ،خصوصا ً أن المسلحين يتنقلون بحرية داخل البلدة ،كما
تشير المعلومات إلى أن هناك نيات مبيتة لمحاولة القيام بأعمال إرهابية في
مناطق أخرى في البقاع الشمالي .وأوردت المعلومات أكثر من معطى يؤشر
إلى ذلك منها تهديدات تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» بشن أعمال إرهابية
إذا لم يتم تلبية شروطهم بما خص عملية التبادل مع العسكريين المخطوفين
باإلضافة إلى حاجة المسلحين لمناطق مأهولة مع اقتراب فصل الشتاء.
واألهم من كل ذلك أن مخطط إقامة إمارة تكفيرية ما زال قائماً .وبحسب التقارير
التي تبلغتها جهات معنية ،فان حوالى خمسة آالف مسلح موجودين في
جرود عرسال ،ماذا سيفعلون على أبواب الشتاء كما أنهم بحاجة إلى تهريب
حاجياتهم خصوصا ً أن الجيش السوري يقفل عليهم كل الطرق والمعابر
للتسلل باتجاه األراضي السورية.
وبالتوازي ،تبلغت األجهزة األمنية اللبنانية معلومات من االستخبارات
األميركية عن نشاط يقوم به عدد من رج��ال األعمال الخليجيين في لبنان
لمصلحة تنظيمات أصولية ،ومن بين هذه األنشطة شراء رجل أعمال عراقي

يدعى (عبد العزيز م)  60سيارة «فان» من شركة لبيع السيارات في بيروت
تردد أن البنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ،رغد ،حصة في هذه
الشركة بشكل سري .وعلم أن عبد العزيز دفع ثمن السيارات نقدا ً وجرى نقلها
إلى الموصل ،وهي لمصلحة تنظيم «داعش».
وفي سياق آخر ،أوقفت االستخبارات اللبنانية في منطقة الضاحية الجنوبية
وبناء لمعلومات من جهات أمنية أميركية ،رجل األعمال السوري (محمد ر) وهو
يحمل الجنسية اللبنانية ،ومن سكان منطقة طريق الجديدة ،على خلفية دعمه
نشاطات إرهابية لمصلحة «جبهة النصرة».
وأش��ارت المعلومات األمنية إلى وجود خلية للجبهة في مكان سري في
البقاع األوسط تضم  3مدربين عسكريين وصلوا إلى لبنان في السادس من
آب الجاري لتدريب خاليا ومجموعات أصولية على استخدام األحزمة الناسفة
وتفخيخ السيارات والدراجات النارية.
أما على صعيد قضية العسكريين المحتجزين لدى الجماعات اإلرهابية ،فقد
نفى عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ حسام الغالي لـ«البناء» المعلومات
التي ترددت عن طرح الهيئة مبادلة العسكريين بالمعتقلين اإلرهابيين في
السجون اللبنانية ،كما حصل في مبادلة واشنطن جنديا ً بخمسة من قادة
طالبان و «إسرائيل» جلعاد شاليط بمئات الفلسطينيين ،مشيرا ً إلى أن هذا
األمر عار من الصحة جملة وتفصيالً .وأكد «أن مثل هذا الكالم لم يصدر عن أي
وسيط من «العلماء المسلمين» ،ال سيما أن عملية التفاوض كانت تجري بسرية
تامة وعدد الوسطاء ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة» ،مشددا ً على أن الهيئة
لم تقم بأي عمل فردي ،بل بناء على تكليف الحكومة.
وإذ أش��ار إلى أن الهيئة مستعدة للعودة إلى التفاوض مع المسلحين،
أكد أن األمور ال تزال تراوح مكانها في مسألة الشروط «فضالً عن أننا تبلغنا
من الحكومة اللبنانية والمسلحين أن هناك أكثر من خط دخل في التفاوض،
وانسحابنا أتى إفساحا ً في المجال أمام الخطوط األخرى».
في المقابل ،أكد مصدر مطلع لـ«البناء» أن الهيئة طرحت على رئيس الحكومة
تمام سالم المقايضة بالموقوفين األصوليين في سجن رومية إال أن سالم أبلغها
أن بت هذا الموضوع ليس بيده ،مشددا ً على أنه «بحاجة إلى موافقة مجلس
الوزراء الذي رفض المقايضة أو المساومة في الجلسة االستثنائية التي عقدها
الثالثاء في  5آب الجاري ،وأنا من تليت البيان فكيف لي أن أتراجع».
وأشار المصدر إلى أن سالم ذ ّكر الوسطاء في هيئة العلماء أن تكليف الهيئة
جاء بناء على طلب وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي اللذين
أصرا على ضرورة الحل السياسي ،وأنه لم يكن طرفا ً في التكليف.
وفي السياق أكدت مصادر أمنية لـ« البناء» أن المختطفين العسكريين ليسوا
خارج األراضي اللبنانية ،وهم موزعون بين «داعش» و«النصرة» في جرود
عرسال التي تبعد بين  5و 15كلم عن البلدة.
وعلمت «البناء» أن هناك إيحاء بتكليف ضمني لمدير عام األمن العام اللواء
عباس إبراهيم بالتفاوض إلطالق سراح العسكريين على رغم أن الحكومة
لم تقدم على اإلعالن عنه أقله في الوقت الراهن لضمان سالمة المفاوضات
والعسكريين.

بري يتحرك لتسليح الجيش

وبناء على المخاطر التي تتهدد لبنان رفعت المراجع الرسمية المسؤولة
وتيرة تحركها لمواجهتها ،فبعد استدعاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري
سفراء الدول الكبرى والطلب إليهم بشكل عاجل دعم الجيش اللبناني والقوى
األمنية وعدم التوقف عند الروتين والمعوقات البروتوكولية علمت البناء» أن
مزيدا ً من الخطوات والتحركات ستجرى في الساعات المقبلة منها ما يتعلق
بالتنسيق بين المراجع الرسمية.

األولوية تبقى لالستثمار في األمن

وعلمت «البناء» أن بري أبلغ السفراء أن كل االستحقاقات في لبنان مهمة
من االنتخابات الرئاسية إلى االنتخابات النيابية إلى العمل التشريعي ،إال أن
األولوية تبقى لالستثمار في األمن عبر تسليح الجيش الذي خاض معركة ضد
اإلرهاب في عرسال .وأشار إلى أنه من المفترض أن تفتح الدول الغربية أبواب
تسليح الجيش ،وأن يكون هناك جسر لهذه الغاية.

بري يتصل بالحريري

إلى ذل��ك ،علمت «البناء» أن الرئيس بري أج��رى اتصاال ً بالرئيس سعد
الحريري عقب لقائه السفراء وبحث معه في مصير هبة الثالثة مليارات دوالر
للجيش اللبناني ،وضرورة االستعجال في بتها.
ويأتي اتصال بري بالحريري مع الحديث عن زيارة ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع ،السعودي األمير سلمان إلى باريس في بداية الشهر

المقبل والتي سينتج منها إما وضع الهبة موضع التنفيذ أو طي صفحتها.
ويتوقع أن يبحث بري اليوم مع الرئيس سالم األوضاع التي تمر بها البالد
خصوصا ً الوضع األمني التخاذ المزيد من الخطوات التي تساعد على مواجهة
األخطار وبالتالي الحفاظ على االستقرار األمني في البالد.
وعلم أيضا ً في هذا اإلطار ،أن سالم سيتحرك من جهته ،باتجاه سفراء بعض
الدول العربية والصديقة من أجل تسريع الدعم العسكري للجيش .وينتظر
كذلك أن يأخذ هذا الموضوع الحيز األهم من مناقشات جلسة مجلس الوزراء
يوم غد.
ولفت في هذا السياق تصريح السفير األميركي ديفيد هل بعد االجتماع مع
بري إذ اعتبر انه «من دون رئيس جمهورية فإن الوحدة التي يحتاجها اللبنانيون
في تحديهم مفقودة» ،مشددا ً على أنه «عندما يكون هناك شغور في هذا الموقع
فإن لبنان يكون ضعيفا ً وكذلك أصدقاء لبنان ،بالتالي فإن المستفيد الوحيد في
النتيجة هم المتطرفون» .وأكد أن «عملية اختيار الرئيس اللبناني تعود فقط
للبنانيين لكن على القيادات اللبنانية تهيئة الظروف المالئمة النتخاب الرئيس
من أجل وحدة لبنان واستقراره».
وكل هذه المواضيع فضالً عن االستحقاقات السياسية سيضع الرئيس بري
خطوطها العريضة في كلمته المتلفزة يوم األحد المقبل ،بحسب مصادر عين
التينة التي أكدت لـ«البناء» أن بري ينسق مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط إليجاد حل ألزمة االستحقاق الرئاسي ،وهو على تواصل مستمر
معه ومطلع على حيثيات سفر جنبالط المفاجئ إلى فرنسا.

 14آذار :ال حلحلة رئاسيا ً

وبانتظار ما يمكن أن تفضي إليه مشاورات بري وجنبالط قالت مصادر
عليمة في فريق  14آذار إن األف��ق سيبقى مسدودا ً طالما يصر رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون على موقفه الرافض ألي بحث حول
الرئيس التوافقي .ورأت أنه عندما يقتنع عون بذلك يفتح باب الحوار حول
الرئاسة .واعتبرت أن مساعي بري وجنبالط مطلوبة لحلحلة العقد لكن القرار
في هذا األمر يبقى للقيادات المسيحية.

وطائرات « »U2التجسسية.
من جهته ،قال المتحدث باسم البيت األبيض جوش
ارنست ان الرئيس األميركي باراك أوباما لم يتخذ بعد
ق��رارا ً بشأن توجيه ضربات جوية محتملة لمواقع
تنظيم «الدولة االسالمية» اإلرهابي في سورية.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن ارن��س��ت قوله ان «الضربات
الجوية ليست السيناريو الوحيد قيد الدراسة حاليا ً
ألن أوباما مصمم على الرد على التهديد الذي يشكله
تنظيم «داع��ش» ،لذا أمر بتوجيه ضربات جوية في
العراق ومع ذلك فإنه من المهم التشديد على ان الخيار
العسكري ليس الوسيلة الوحيدة المتاحة».
وحول إمكانية القيام بضربات جوية محتملة ضد
التنظيم اإلرهابي من دون تنسيق مسبق مع سورية
أش��ار المتحدث إل��ى «ان أوب��ام��ا سبق وأك��د إرادت��ه
باستخدام القوة لحماية األميركيين بغض النظر عن
الحدود».
وأش��ار ايرنست ال��ى أن أوباما يعتزم استشارة
«الكونغرس» بشأن ما سيقرره لسورية ولكنه لن
يسعى بالضرورة إلى أخذ موافقته ،في حين كشف
أن المستشارين العسكريين في «البنتاغون» يعملون

البعض يطرح مبادرات مفصلة على قياسه

إلى ذلك ،أكد تكتل التغيير واالصالح بعد اجتماعه االسبوعي « موقفه الثابت
والمبدئي من رفض التمديد لمجلس النواب» .وأش��ار في بيان تاله الوزير
السابق سليم جريصاتي إلى أن عون ال يزال ينتظر ردودا ً عميلة وموضوعية
على مبادرته النتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب.
وفي السياق سأل مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لماذا عندما يتقدم
تكتل التغيير واإلصالح باقتراح يسارع البعض إلى طرح مبادرات مفصلة على
قياسه ،وعندما نصمت يسارعون إلى اتهام التيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم
إقدامه على طرح أي أفكار؟.
وشدد المصدر على «أن اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ليس
لملء الوقت الضائع ،فنحن ذاهبون باالقتراح إلى النهاية ولن نتراجع ،فرئاسة
الجمهورية تخص المسيحيين ،وعلى من يطرح المبادرات التشاور مع الجنرال
عون الممثل األقوى والشرعي للمسيحيين والرابية تقع بين انطلياس وبكفيا».
من جهتها ،كررت كتلة المستقبل دعوتها «قوى الثامن من آذار لإلعالن عن
مرشحها أو التقدم خطوة للتوافق على مرشح لهذا المنصب يحظى بأوسع
تأييد ممكن في المجلس النيابي».
ورأت الكتلة «المستقبل» أن «ال حل مناسباً» في اقتراح تعديل الدستور
من قبل التيار الوطني الحر «ال بالشكل وال بالمضمون بل ترى فيه اتجاها ً
لتعديل النظام اللبناني برمته يؤدي في المرحلة الحاضرة إلى اندالع المزيد
من االختالفات واإلشكاالت» ،ورأت أن «مثل هذا االقتراح وعندما تكون الظروف
مالئمة هو بحاجة لنقاش مستفيض وه��ادئ من جهة وإل��ى إجماع من قبل
اللبنانيين».
وفي السياق ،رأى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السبب
في انسداد أفق الحلول« ،جماعة  14آذار» ألنهم «ما داموا مستمرين باالتهامات
زورا ً وعدواناً ،وبالشتائم التي يطلقونها بين حين وآخ��ر ،فهذا يعني أنهم
يفتقرون إلى المشروع السياسي وإلى اإلرادة السياسية ،وهم يبررون مواقفهم
وهزيمتهم بالصراخ المرتفع الذي ال ينفع شيئاً».
وإذ أكد «أن االستفراد في البلد ال ينتج حالً وأن التعاون هو الذي ينتج حالً من
دون إمالءات وشروط» ،اعتبر أنه «على هذا األساس إذا أردتم انتخاب الرئيس
فال بد من االتفاق».
وأش��اد قاسم بالعالقات السعودية اإليرانية آم�لاً «أن تكون فاتحة خير
لتتوسع وتؤدي إلى تفاهمات ،ألن هذه العالقة اإليجابية إذا تقدمت إلى األمام
فستساعد في حل الكثير من مشاكل المنطقة».

�سعي فرن�سي ( ...تتمة �ص)1

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
مشيرا ً إنه سيفعل كل ما هو ض��روري لمالحقة من
يؤذون األميركيين ،وقال إنه لن يسمح بجر الجنود
األميركيين إلى حرب في العراق.
وتأتي تصريحات الرئيس األميركي بعد يوم على
اع�لان دمشق استعدادها للتعاون والتنسيق على
الصعيدين الدولي واالقليمي لمكافحة االره��اب في
اطار احترام سيادتها واستقاللها.
جاء ذلك بعد أن أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع
األميركية «البنتاغون» الجنرال جون كيربي في وقت
سابق عن نية بالده القيام بطلعات جوية استكشافية
فوق االراضي السورية بذريعة مالحقة تنظيم «الدولة
االسالمية» االرهابي ،مضيفا ً أن بدء عمليات جوية
يتطلب تحديد األهداف على األرض بدقة ،كاشفا ً عن
عمليات استخباراتية يقوم بها الجيش األميركي،
لتحديد مواقع ق��ي��ادات «داع���ش» وحشود مقاتلي
التنظيم في سورية ،استعدادا ً لضربهم من الجو.
وأش��ار كيربي أن ال نية لواشنطن للتنسيق مع
السلطات السورية بهذا الشأن ،فيما أوضحت مصادر
أميركية مسؤولة أن العمليات االستطالعية قد تبدأ
في أي لحظة ،وتشمل استخدام طائرات من دون طيار
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على توفير خيارات لتقديمها للرئيس في ما يتعلق
باستراتيجية اإلدارة في مواجهة تهديدات «داعش»
في كل من العراق وسورية.
جاء ذلك في وقت شن الطيران الحربي السوري
سلسلة من الغارات على مواقع تابعة لتنظيم «الدولة
االسالمية» االرهابي في دير الزور ،مستهدفا ً مقرات
ومخازن لألسلحة و الذخيرة ،ما أسفر عن تدميرها
بالكامل ،في حين استهدفت وحدات الجيش السوري
المنتشرة في المدينة تجمعات للمسلحين في أحياء
الرشدية والجبيلة والمطار القديم والصناعة والعرفي
والحويقة والرصافة ونزلة الرديسات.
وف��ي السياق ،نفذت وح���دات الجيش السوري
سلسلة من العمليات العسكرية استهدفت تجمعات
للمسلحين في محيط الكلية الجوية واع��زاز ودابق
وهنانو وال��رام��وس��ة والجبول والمنصورة وخان
طومان بحلب وريفها ،في حين استهدفت وحداته
المنتشرة في حمص تجمعات المسلحين في كفرالها
وتلدو وتلدهب والسمعليل وبرج قاعي وعقرب والفاو
شاويش والرستن ،وعين حسين في تلبيسة وأم
شرشوح.

وتشير المعلومات إلى أن الظهور السريع والقوي لداعش س ّرع
في التفكير الفرنسي هذا ،الذي ظهرت أولى مؤشراته في اعتذار غير
معلن قدمته فرنسا لرئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي
بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
إلى إقليم كردستان العراق بعيد سقوط الموصل تحت سيطرة
داعش ،ما أثار غضب العبادي الذي طلب من فرنسا أن تحصل على
موافقة مسبقة من بغداد على كل عملية تسليح تقوم بها للبيشمركة
الكردية .وهذا ما حصلت عليه بغداد من باريس وتشير المعلومات
إلى أن السفير الفرنسي في العراق أرسل برقية دبلوماسية لقصر
اإليليزيه يبلغه فيها أن اإلشكال الذي حصل مع حيدر العبادي أصبح
من الماضي.
في نفس السياق تشير المعلومات من أوساط االتحاد األوروبي
أن إيطاليا سوف تكون البلد األوروبي األول الذي يعيد فتح سفارته
في دمشق ،وبحسب مصادر عليمة ،أبلغت روما نظراءها أألوروبيين
أنها تفكر جديا ً بإعادة فتح سفارتها في دمشق خالل فترة زمنية
قريبة .وال يبدو هذا القرار مستغربا ً نظرا ً للسياسة االيطالية غير
الصدامية مع دمشق على عكس السياسة الفرنسية ،وهذا األمر
نفسه انعكس على تعيين دبلوماسي إيطالي هو وزير الخارجية
اإليطالي السابق ستيفان دي ميستورا في منصب المبعوث الدولي
إلى سورية.

عبا�س« :ال مفاو�ضات غائمة» ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف« :نريد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام
 1967وعاصمتها القدس الشرقية وان نبدأ بتحديد الحدود
وفق جدول زمني محدود إلنهاء االحتالل» ،وأضاف« :لن نقبل
حالة الالحرب والالسلم نريد سقفا ً زمنيا ً واضحا ً ومحددا ً
بإقرار حل الدولتين».
وك��ان المتحدّث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري
قد أعلن انتصار المقاومة الفلسطينية وفشل «إسرائيل» في
عدوانها على قطاع غزة ،وذلك مع اعالنِ االتفاق عن وقف اطالق
النار من ُذ السابع ِة من مساء أمس الثالثاء.
وقال ابو زهري« :بدأنا بق ّو ٍة وأنهينا بق ّوة والقيم ُة الحقيقي ُة
َ
وأرض فلسطين».
القدس
الطريق لتحري ِر
لهذا االنجا ِز أ ّنه يمه ُد
ِ
ِ
َ
اتفاق
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية «التوصل الى
ٍ
ِ
لوقف اطالق النار مع «إسرائيل» في غزة» ،واشار
شامل ودائ ٍم
في مسته ِل
اجتماع للقيادة الفلسطينية الى ان «الوفدينِ
ٍ

اقرب
و«اإلسرائيلي» سيعودانِ الى القاهرة في
الفلسطيني
ِ
َ
َ
فرصة ممكنة».
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني وجه نداء عاجالً إلى «جميع
الدول الشقيقة والصديقة» ،يدعوها فيه الى االسراع في تقديم
المزيد من المساعدات المالية واإلنسانية إلغاثة المدنيين في
قطاع غزة ،وذلك في جلسة المجلس األسبوعية التي عقدها في
رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،أمس.
ودان المجلس بشدة «حملة التدمير الوحشي وحرب اإلبادة
الجماعية التي تقوم بها قوات االحتالل في قطاع غزة ،وصمت
المجتمع الدولي عن هذه الجرائم وعن موجة الجرائم والتصعيد
األخيرة بتدمير األبراج السكنية وتدمير وزارة األشغال العامة
واإلسكان تدميرا ً كامالً».
كما ندد بالقرار «اإلسرائيلي» القاضي بطرح عطاءات لبناء
 708وحدات استيطانية جديدة في الحي االستيطاني «جيلو»

دعوة إلى جمعية عمومية للشركاء في شركة
سبشاليتي سناك مانوفاكتيرنغ ش.م.م
عمالً بأحكام المادة  /24/من النظام األساسي ،يتشرف
السيدين سليم الزعني وبيتر أسنبرغ بصفتهما شريكين في
رأس مال شركة سبشاليتي سناك مانوفاكتيرنغ ش.م.م.
بدعوتكم لحضور اجتماع جمعية الشركاء الذي سينعقد في
تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع
في  2014/9/30في مركز الشركة في بصرما ـ ملك الزعني
للتداول بجدول األعمال التالي:
ـ تعيين مديرة للشركة.
ـ أمور مختلفة.
الشريكين
			
بيتر اسنبرغ
سليم الزعني
		

جنوب القدس ،وإق��رار خطة واسعة لبناء مئات الوحدات
االستيطانية ،إضافة إلى ما تم إقراره في المناقصات األخيرة.
وأشار المجلس إلى أن موافقة الفصائل الفلسطينية على
توجه القيادة الفلسطينية نحو توقيع ميثاق روما لالنضمام
إلى المحكمة الجنائية الدولية ،يؤكد إصرار الجميع على تحمل
مسؤولية مالحقة الحكومة «اإلسرائيلية» عن كافة االنتهاكات
وجرائم الحرب.
وفور االعالن عن وقف إطالق النار ،خرج أهالي غزة لالحتفال
بانتصارهم على ال��ع��دوان ،رافعين راي��ات فصائل المقاومة،
وم��رددي��ن ش��ع��ارات التأييد للمقاومة ،مسيرات وتجمعات
االحتفال باالنتصار حضرت في جميع محافظات ومخيمات
ومدن القطاع التي صمدت ألكثر من واحد وخمسين يوما ً أمام
آالف الغارات الجوية وأطنان الصواريخ والقذائف التي أطلقها
العدو «اإلسرائيلي» (تفاصيل أخرى على الصفحتين  12و .)13

«�إ�سرائيل» خارج ( ...تتمة �ص)1
وق��د اكتمل ب��ن��اؤه��ا ،وأل��وي��ة ال��ح��رب البرية التي أصيبت
وتعثرت في جنوب لبنان وفشلت في التقدّم خرجت من
عشرات المناورات ،التي قيل إنها أعادت تأهيلها لتحقيق
االن��ت��ص��ارات ،وج���اءت النتيجة بالخيبة ف��ي ك�� ّل اتجاه،
ف��ال��م��ق��اوم��ة ج��اه��زة وم��س��ت��ع��دّة ع��ل��ى رغ���م س���وء الوضع
العربي وتشظيه ،وت��آم��ر أغلب حكوماته عليها ،والقبة
الحديدية مشهد بصري مخادع بال قيمة حقيقية ،وألوية
النخبة وفي طليعتها ل��واء جوالني تصبح خ��ارج الحرب
من األيام األولى.
 الجديد السياسي والعسكري في هذه الحرب ،أنهاأول ح��رب استنزاف كاملة تخوضها المقاومة ،وتجهد
«إسرائيل» بعد استنفاد الحرب لفرص تحقيق النصر على
ّ
والعض على الجراح ،أم�لاً بأن تؤدّي
مكابدة مساراتها
عملية القتل المفتوح والتدمير بال هوادة ،إلى الفوز بأول
تجربة ح��روب االستنزاف ،أم�لاً ب��أن ينفذ صبر الشعب
الفلسطيني المحاصر على تح ّمل المذبحة المفتوحة،
وس��ط صمت عالمي مستديم ،أو تنفذ طاقة المقاومين
ع��ل��ى ال��ق��ت��ال أم���ام ال��ط��ري��ق ال��م��س��دود الن��ت��زاع ال��ح��قّ بفك
الحصار ،والعجز عن الذهاب إلى حرب تحرير ،أو أن ينفذ
م��خ��زون ص��واري��خ المقاومة ،ف��ف��ازت المقاومة وشعبها
بملحمة الواحد وخمسين يوماً ،أطول الحروب العربية ـ
«اإلسرائيلية» ،بعد حربي االستنزاف مع الزعيمين جمال
عبد الناصر وحافظ األس��د ،وف��از األلفا شهيد والعشرة
آالف ج��ري��ح ف���ي م���ب���اراة ال��ص��ب��ر وال��ت��ض��ح��ي��ة ،وص���رخ
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ق��ب��ل أن تظهر ع��ل��ى الفلسطيني عالمات
التعب ،حدث هذا في الميدان وفي ساحات التفاوض ،كما
حدث حيث كان البعض يريد تحويل التضحيات والدماء
واالنتصارات إلى رصيد للعبة اإلقليمية التنافسية على
س��اح��ة ال��م��ن��ط��ق��ة ،وال��ت��ي يبحث أط��راف��ه��ا ع��ن أوراق ظ ّن
بعضهم أنّ المقاومة يمكن أن تكون جزءا ً منها.
 الحصيلة الطبيعية للهزيمة «اإلسرائيلية» هذه المرة،أنّ العاجز في غ��زة لن يتج ّرأ على ح��رب في اتجاه آخر،
ال م��ع لبنان وال م��ع س��وري��ة وال م��ع إي���ران ،فـ»إسرائيل»
تعلن دولة غير صالحة للحرب ،وتوضع خارج المعادلة
العسكرية ،ول��م يبق م��ا يمكن ترميمه وال ال��ره��ان على
إص�ل�اح���ه ،للتبشير ب��ح��رب ُي��ك��ت��ب ل��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��ص��ر من
جديد.
 م��ع��ادل��ة ج��دي��دة ت��ول��د ،و«إس���رائ���ي���ل» ت��خ��س��ر أط��ولحروبها وربما آخر حروبها.

التوظيف الأميركي ( ...تتمة �ص)1
هل يكفي أن يقول باراك أوباما إن الواليات المتحدة أخطأت عندما حلت
الجيش العراقي ودفعت السلطات العراقية في طريق استصدار وتطبيق
قانون اجتثاث البعث وطبعا ً هو لم يقل إن إبعاد فصائل المقاومة العراقية
بجميع تياراتها البعثية واإلسالمية واليسارية عن العملية السياسية
كان تنفيذا ً لقرار أميركي ال يزال ساريا ً بكل أسف.
وهل يكفي أن يعترف خبراء ومسؤولون سابقون وحاليون في الواليات
المتحدة بأن الرئيس بشار األسد كان على حق عندما قال إن ما يجري
في سورية ليس ثورة بل تمرد وإره��اب تكفيري يستهدف تدمير البالد
وسيبلغ خطره جميع عواصم الرعاية الدولية واإلقليمية التي تقدم له
الدعم ألن من طبائع المنظمات التكفيرية أن تخرج عن السيطرة وترتد
إلى نحور مشغليها عندما تستقل بمواردها .وهذا ما برهنت عليه تجربة
أفغانستان وهو ما آلت إليه التطورات في المنطقة مؤخراً ،وهو ما يفسر
القلق األميركي والغربي من مخاطر تحول منظمة كداعش إلى قوة تهديد
للمملكة السعودية على سبيل المثال ال الحصر .وهل تجرؤ حكومة تركيا
على تسويق نفط سورية والعراق المنهوب لمصلحة داعش من غير الرضا
أو غض النظر األميركي علما ً أن الزبائن هم شركات أميركية و«إسرائيلية»
تكسب من فارق هائل في تسعيرة البيع عن السوق العالمي.
اإلمبراطورية األميركية توظف الحرب على اإلرهاب كما سبق لها أن
وظفت اإلرهاب نفسه والغاية المقدسة الوحيدة في حسابات واشنطن
هي الهيمنة على النفط وتجديد منظومة الهيمنة والنفوذ االستعمارية في
المنطقة.
ال بد في مجابهة ذلك كله ،من التنويه بتمسك الدولة الوطنية السورية
بشروطها السيادية وال بد من التأكيد على أهمية تحصين شراكتها في
أي صيغة دولية إقليمية لمكافحة اإلرهاب بانخراط حلفائها الموثوقين
روسيا والصين وإي��ران وسائر دول البريكس ،بالتالي إدارة التفاوض
حول شروط الشراكة وموجباتها كمحور عالمي أجبــرت األحداث الواليات
المتحدة على االعتراف مواربة بصحة رؤيته وخيـاراته إزاء التطورات
في سورية والمنطقة ،فذلك هو الطريق إل��ى محاصــرة االستخفاف
بالعقول عبر برامج تلميع الصورة األميركية القبيحة ولعرقلة مساعي
االستثمار األميركي في طريق اإلياب بدال ً من دفع الكلفة األخالقيــة لجرائم
موصوفة.

غالب قنديل

ّ
يتلطون ( ...تتمة �ص)1
مجهولون
الجهة الثالثة تتسم بأنها أعمال
فردية ينفذها أشخاص متحمسون
ومسكونون برغبة في إبداء رد فعل
على ال��م��ج��ازر «اإلسرائيلية» ضد
قطاع غزة.
وبكل األحوال فإن منفذي عمليات
إطالق الصواريخ الراهنة بمناسبة
ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة ع��ل��ى غ���زة  ،ال
يخرجون في تصنيفهم عن توزيع
هذه الجهات الثالث اآلنفة.
وتبين المعلومات أن الكثير من
عمليات إط�ل�اق ال��ص��واري��خ التي
حدثت منذ بدء حرب غزة منذ نحو
شهرين ،نفذها أف��راد اعترفوا بأنهم
ينتمون لـ «ح��زب المتحمسين» إذا
جاز التعبير ،وبعضها اآلخر قام بها
أشخاص فلسطينيون يقيمون في
مخيمات لالجئين في الجنوب ،وتبين
أن��ه��م م��ن��اص��رون لحماس وليسوا
أعضاء أصيلين فيها ،وبعضها اآلخر
نفذها منتمون ألج��واء في الجماعة
اإلسالمية.
وإل����ى ك���ل ه����ؤالء ه��ن��اك بعض
عمليات إطالق الصواريخ ظلت هوية
من قام بها مجهولة حتى اآلن.

توقيف شخص
عائد من الخليج

وال تتوافر إجابة شافية حتى اآلن
عن الماهية السياسية لهذه الجهة
المجهولة ،ولكن داخ��ل الكواليس
األمنية توجد معلومات قد تؤدي إلى
الكشف عن أمور جديدة تقود لتحديد
خلفيات ه��ذا البعض المجهول من
مطلقي ال��ص��واري��خ .ويفيد أبرزها

بأنه منذ نحو ثالثة أسابيع تم إلقاء
القبض على شخص عند مجيئه إلى
لبنان عن طريق مطار بيروت من
دول��ة خليجية .وتقول المعلومات
إن توقيفه ج��اء نتيجة معلومات
ع��ن صلته بتجهيز وت��م��وي��ل أح��د
ال��ص��واري��خ ال��ت��ي أط��ل��ق��ت باتجاه
الجليل الفلسطيني المحتل.
وتؤشر هذه الواقعة اآلنفة إلى
إمكانية أن تكون هناك جهة كل ه ّمها
من الدخول على خط إطالق الصواريخ
من لبنان ،هو تصفية حسابات لها
صلة بجبهة أخرى غير جبهة غزة وال
تمت بصلة بطبيعة الحال للعالقات
البينية القائمة بين محور المقاومة.
وثمة تكهنات قد يكون لها في المقبل
من األي��ام مستمسكات مادية ،تنبه
من أن إط�لاق هذه الصواريخ يريد
التشويش على مسار موقف إيراني
أخ���ذ ي��ت��ط��ور ب��خ��ص��وص رد فعل
طهران على الحرب «اإلسرائيلية»
في غزة  .وهو رد يحتسب بالمستوى
االستراتيجي للفعاليات الناتجة من
هذه الحرب ،والذي بدا مساره بكالم
قائد فيلق بدر التابع للحرس الثوري
قاسم سليماني عن موقف بالده من
ما يحدث في غزة .وينطوي هذا الكالم
على رسالة فهمها «اإلسرائيليون»،
بمجرد أن سليماني خرج عن تقليد
ع��دم تحدثه ل�لإع�لام ،م��ا أش��ار إلى
استثنائية كالمه بوصفه رسالة من
إي��ران إلى «إسرائيل» بأن جرائمها
في غ��زة هي تجاوز للخط األحمر.
ثم تال ذل��ك تصعيد إيراني في هذا
النهج حينما أعلنت طهران عبر أعلى

مستوى فيها أنها سترد على الجرائم
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» بتسليح الضفة
الغربية ،وهو ما اعتبره المعلقون
«اإلسرائيليون» بأنه التطور األخطر
ال���ذي ح��دث خ�لال ح��رب غ��زة  .وال
يمكن بحسب إجماع المراقبين النظر
إلى إرسال بنيامين نتنياهو لطائرة
االستطالع من دون طيار إلى أجواء
أحد المفاعالت النووية اإليرانية أول
من أمس ،إال كرد منه في إطار لعبة
الرسائل المتبادلة بين الطرفين في
حرب غزة التي يبقى فيها المجهول
أكثر من المعلوم.
وقصارى القول في هذا المجال،
أن التكتيكات التي تحاول التشويش
عبر الصواريخ الصوتية من الجنوب،
على مسار التعبيرات االستراتيجية
لدعم محور المقاومة في المنطقة،
ألطرافه الغزاوية والفلسطينية ،لن
تكون مهمة في تأثيراتها ،ولكن ذلك ال
يلغي ضرورة وضع عالمة استفهام
عن خلفيات الساعين إلى القيام بها.

�إعالنات مبوبة
لمن يهمه األمر

إن رج��ل األع��م��ال السيد حسين حسن
معتوق يعلن:
إني أتبرأ وال عالقة لي بالمدعو السيد
عماد حسين معتوق وأن��ا بالتالي لست
مسؤوال ً عن أية أعمال أو تصرفات أو أمور
تصدر عن السيد عماد حسين معتوق ألي
جهة كانت وألي سبب م��ادي�ا ً أو معنويا ً
محتفظين بحقوقنا ألي جهة كانت.

