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الأميركيون يفاو�ضون ( ...تتمة �ص)1

قالت واشنطن لموسكو مستعدون لصفقة
ح���ول أوك��ران��ي��ا تحقق ال��م��ص��ال��ح الروسية
بالبقاء في القرم ،وتأمين الحدود األوكرانية
الروسية كجزء من األم��ن القومي لروسيا،
بصيغة ف��ي��دي��رال��ي��ة تضمن ل���ذوي األص���ول
الروسية السلطات المحلية في شرق أوكرانيا،
كما قالت واشنطن لطهران مستعدون لتفاهم
ي��ط��اول اليمن وال��ع��راق ويعترف بالمصالح
الحيوية إليران فيهما ،وال مانع من أن تكون
إي���ران راع��ي��ة األم��ن ف��ي الخليج بما فيه أمن
الطاقة وتدفق النفط وال��غ��از ،لكن األه��م في
ما قالته واشنطن لموسكو وطهران ،أنها في
األزمة السورية تعتمد سياسة مثلثة األضالع،
واشنطن ليست نشطة ومتحمسة للمواجهة
مع الرئيس بشار األس��د ،وبالمقابل ليست
مستعدة لتطبيع عالقاتها معه ،لكنها مستعدة
لتنسيق موضعي ف��ي ال��ح��رب على داع��ش،
وفي لبنان والبحرين تقترح واشنطن تفاهما ً
سعوديا ً إيرانياً ،يشارك فيه الفرنسيون في
لبنان والبريطانيون في البحرين.
ختام الرسالة أن واشنطن تريد حليفا ً من
اثنين لشراكة طويلة األم���د ،وال��م��ك��ان يتسع
لواحد فقط روسيا أو إيران ،ومن يقدم العرض
األفضل يفوز بالمقعد ،وجاءها الجواب مكررا ً
من موسكو وطهران ،نحن ال نبحث عن صفقة
بل عن حلول لنزاعات وتصحيح لمسارات،
ونظام دولي قائم على القانون ال على القوة،
وحلول سياسية بدالً من الحروب ،والمطلوب
ل��ه��ذا ال���غ���رض م��راج��ع��ة أم��ي��رك��ي��ة لسياسة
االستفراد والتهرب من استحقاقات اإلنصاف،
ط��ه��ران ليست ب����وارد م��ق��اي��ض��ة م��وق��ف��ه��ا مع
س��وري��ة وق���وى ال��م��ق��اوم��ة بحل يرضيها في
ال��ع��راق واليمن ،وموسكو ليست مستعجلة
لحل في أوكرانيا إذا كان الثمن خروجها عن
أخالقياتها بالسلوك كدولة عظمى.
عادت العالقات إلى نقطة البداية التفاوضية،
باستثناء التفاهمات الموضعية ،كحال السعي
لتبريد الجبهات ف��ي أوك��ران��ي��ا منعا النفجار
طائفي كبير يهز أوروب����ا ،وتشكيل حكومة
عراقية جامعة تمنع تمدد داع��ش على خلفية
حرب أهلية طائفية.
ه��ذا ال��ج��م��ود المستحكم دول��ي��ا ً وإقليمياً،
وم��ا رتبه من حماوة عسكرية على الجبهات
السورية شماالً وجنوباً ،وشرقا ً ووسطاً ،لم
يتسثن لبنان من تداعياته ،فكادت الحكومة
تترنح على ح��ب��ال ال��رق��ص ال��ت��ي يحركها من
عرسال «أبو طاقية» ومن القلمون «أبو مالك»،
تحت شعار التبادل لحل قضية العسكريين
المخطوفين.

الحكومة :تباينات
حول قضية العسكريين

في األثناء ،طغت قضية العسكريين المخطوفين
على جلسة مجلس الوزراء أمس ،وشهدت تباينات
في اآلراء حول طريقة التعاطي مع هذه القضية
لتأمين ع��ودة العسكريين إل��ى أهاليهم سالمين
ورف��ض مقايضتهم بموقوفين متهمين باالعتداء
على أمن الدولة والجيش في تواريخ مختلفة .وبعد
نقاشات مستفيضة خلص المجلس إلى التأكيد «أنّ
موضوع تحرير المخطوفين ال يمكن أن يكون موضع
مقايضة ،بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر
قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير
المخطوفين».
وعلمت «البناء» أن��ه ج��رى نقاش مطول حول
الخيارات المطروحة إلط�لاق العسكريين وظهر
التباين أحيانا ً حول مسألة الموقوفين اإلسالميين،
لكنه ظل تحت سقف التضامن الحكومي بحسب ما
أبلغ أحد الوزراء «البناء».

وق��ال��ت م��ص��ادر رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام سالم
لـ«البناء» إن األخير مهتم في هذا الموضوع إلى
أقصى درجات االهتمام وإن هناك سباقا ً مع الوقت
إليجاد الحل وتحقيقه خوفا ً من أي انعكاسات أمنية
أكثر على الساحة اللبنانية ،الفتة في هذا المجال،
إلى الحركة الكثيفة للمسلحين ،دخوال ً وخروجاً ،من
عرسال .وشددت على أن العمل جار ليل نهار في هذا
الموضوع الذي هو الشغل الشاغل للحكومة .ولفتت
إلى أن االتصاالت الدولية التي أجراها سالم شملت
تركيا وقطر .وتقرر في الجلسة ضم وزير المال علي
حسن خليل إلى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة
االتصاالت في شأن العسكريين والتي هي برئاسة
سالم وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة وال��ع��دل .واع��ت��ب��رت م��ص��ادر رئيس
الحكومة أن خليل يزيد من رصيد اللجنة وثقلها،
مشيرة إلى قدرته على التحرك مع أطراف معينة.
وفي حين لم تستعمل الدولة بعد أي وسيلة ضغط
تجاه الخاطفين ،أشار وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس لـ»البناء» إلى أن الحكومة ستلجأ إلى
كل الوسائل المتاحة إلطالق سراح العسكريين وهي
كثيرة ،معلنا ً أن الحكومة ستبعث برسالة للجهات
الخاطفة لن تكشف عنها إال في الوقت المناسب
لنجاح الخطة ،وشدد على أن أي عمل سيقوم به
الخاطفون ضد العسكريين سيتحملون مسؤوليته،
رافضا ً حصر التفاوض في هذه القضية بدولتين
ومؤكدا ً أن «الحكومة لن تتقيد بالتفاوض مع تركيا
وقطر فقط».
وأوضح أن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء
صاغه ال��وزراء خليل ،محمد فنيش ،رمزي جريج،
نهاد المشنوق وجبران باسيل مجتمعين.

الوفد القطري في عرسال

وليالً أفادت معلومات عن وصول الوفد القطري
ال��م��ف��اوض إل��ى ع��رس��ال للقاء الجهات الخاطفة
للعسكريين غدا ً في القلمون.
لكن عضو «هيئة علماء المسلمين» الشيخ حسام
الغالي أكد لـ«البناء» أن األمور تتجه إلى المزيد من
التعقيد في قضية العسكريين ،جراء زيادة الشروط
التعجيزية للخاطفين ،موضحا ً أن «جبهة النصرة»
أصبحت تطالب أي��ض��ا ً بالمقايضة بموقوفين
إسالميين في سجن رومية ،وقال« :هؤالء ال يفهمون
بمنطق الدولة والقضاء» .وأش��ار الغالي إل��ى أن
اتصاالت الهيئة المباشرة مع المسلحين مقطوعة،
لكنها ال تزال تتواصل معهم بطريقة غير مباشرة
عبر المشايخ السوريين للتوصل إل��ى حل لهذه
القضية .ورأى الغالي في البيان الصادر عن مجلس
الوزراء بيانا ً ملغوما ً مشيرا ً إلى أن البيان ال يرفض
المقايضة بالكامل ،ومستنتجا ً أن «هناك شيئا ً ما
يطبخ تحت الطاولة» ،ورأى أن اليومين المقبلين
سيكونان األصعب في المفاوضات.
وعن إعدام المواطن كايد غدادة من بلدة عرسال
على يد داع��ش ،لفت الغالي إلى أن بعض شباب
عرسال يعتبرونه خائنا ً ومخبرا ً عند حزب الله.
وكان «داعش» خطف غدادة من عرسال منذ أقل من
أسبوع.

استعدادات عسكرية وحشود

في غضون ذلك ،استمر االحتقان األمني مسيطرا ً
على بلدة عرسال .وتوقعت مصادر مطلعة أن يشهد
الوضع األمني في عرسال تغييرات ميدانية جذرية،
وتطورات دراماتيكية ،فمصادر في قيادة الجيش
تؤكد أن الجيش استكمل جاهزيته وهو قادر على
احتواء أي هجوم ،وكل ما يشاع عكس ذلك ليس
إال مجرد تهويل وحرب نفسية ،ألن المسلحين باتوا
مجموعات مشردة ومحاصرة في منطقة جبلية،
وتحركاتهم محاولة للهروب إلى األمام.
وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي وثيقة أمنية
مس ّربة تشير إلى عدد من السيارات التي قد تكون
معدة لالنفجار في لبنان بعد حوادث عرسال .وتظهر
الوثيقة  3سيارات وأرقامه ،وهي :نيسان باترول
ستايشن لون كحلي رقم  618252صنع .2007
نيسان باترول ستايشن لون كحلي رقم 618253
صنع  .2007نيسان باثفيندر ستايشن لون أبيض
رقم  611055صنع  .2006كما توافرت معلومات
عن وجود سيارتي نيسان باترول لون بني من دون
لوحات في محلة وادي حميد – عرسال ،ويمكن أن
تكون إحدى السيارات المذكورتين أعاله.
م��ن جهة أخ���رى ،أك���دت معلومات واردة إلى

هل باتت كييف ( ...تتمة �ص)1

استخبارات الجيش من االستخبارات الفرنسية ،أن
تنظيم داعش» ومعه «جبهة النصرة» ،و»لواء فجر
اإلس�لام» ،و»ألوية الحبيب مصطفى» ،أنهوا حشد
حوالى  2000مقاتل ،في منطقة فليطة ،وفي الجرود
الشمالية القريبة من عرسال ،بغية البدء بمعركة
القلمون ،وشكل تنظيم داعش قيادة ميدانية إلدارة
المعركة.
وتحدثت المعلومات عن استعدادات لحزب الله
بالتعاون مع الجيش السوري من جهة الحدود
السورية تتضمن وح��دات نخبة مجهزة بأسلحة
نوعية بعضها يظهر للمرة األولى في الميدان بينما
يتولى الجيش اللبناني الجهة المقابلة.
سياسيا ً بقيت كل الملفات الخالفية وعلى رأسها
االستحقاق الرئاسي ،جامدة ،فيما تواصل تقديم
الترشيحات إلى االنتخابات النيابية ،وكان أبرزها
أمس لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وقسم من
كتلته.
وقالت مصادر بري لـ»البناء» أن هذا أمر طبيعي
وينسجم مع موقفه الذي أكده مرارا ً برفض التمديد
للمجلس خصوصا ً أن هذا المجلس الممدد له ال يزال
معطالً .وأشارت إلى أنه كان أوعز إلى نواب كتلته
بتقديم ترشيحاتهم وفعالً قدم عدد منهم طلبات
الترشيح واآلخرون سيقدمونها األسبوع المقبل.
من جهة أخرى ،علمت «البناء» من مصادر مطلعة
أن بري أبلغ زواره قبل مغادرته لبنان أمس في
زيارة خاصة« ،أن الوضع لم يعد يطاق وال يجوز
االستمرار على هذا المنوال من االنحدار» .وقال« :لقد
حاولنا وقمنا بما يمكن أن نقوم به في أكثر من ملف
وال سيما االستحقاق الرئاسي واآلن علينا أن ننتظر
ماذا سيفعلون» .ولمس الزوار منه «أن ليس هناك
في األفق أي شيء إيجابي في هذا الخصوص».
إل��ى ذلك،علمت البناء أن ن��واب تكتل التغيير
واإلصالح سيتقدمون األسبوع المقبل بترشيحاتهم
لالنتخابات النيابية ،وأشارت مصادره لـ»البناء»
إلى أنه على رغم أن القانون الحالي سيعيد التركيبة
نفسها واالنقسام العامودي الحاصل إال أننا نرفض
التمديد ونشدد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه
في االنتخابات النيابية والرئاسية.
وفيما أكد حزب الله أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة
سيقدمون ترشيحاتهم قريبا ً من دون تحديد تاريخ
معين ،أكد وزير العمل سجعان قزي لـ»البناء» أن
قرار تقديم نواب حزب الكتائب ترشيحاتهم سيبحث
في االجتماع المقبل للمكتب السياسي ،وأوضح
النائب ج��وزف المعلوف ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن القوات
اللبنانية لم تتخذ أي قرار بعد في هذا الشأن ،داعيا ً
إلى ضرورة العمل على إجراء االنتخابات الرئاسية
أوالً .وأش��ار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع سيتناول في خطابه غدا ً السبت الملف
الرئاسي كأولوية وال سيما بعد المبادرة التي قدمها
فريق  14آذار مجتمعاً ،باإلضافة إلى التحديات في
المنطقة في ظل ظهور تنظيم «داع��ش» .وإذ تمنى
المعلوف على فريق  8آذار االنفتاح على المبادرة،
أشار إلى أن االتصال مع القيادات السياسية سيكون
تحت سقف البرلمان للذهاب إلى مرشح توافقي
يتالقى مع تطلعات فريق  14آذار.
ف��ي مقابل ذل���ك ،أك��د ال��ن��ائ��ب األس��ب��ق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ»البناء» أن رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون يقول:
«أعطوني قوانين انتخابية تعيد إن��ت��اج ال��دور
المسيحي وفق اتفاق الطائف من دون أن أكون أنا
رئيسا ً للجمهورية ،أما أن ال تفعلوا ذلك واإلتيان
برئيس شبيه الرئيس ميشال سليمان يتم خالل
وج���وده ض��رب ال���دور المسيحي ،فلن أقبل بهذا
األمر».
في سياق آخ��ر ،كشف وزي��ر التربية الياس بو
صعب أن باب التسجيل في المدارس الرسمية قد
أقفل ،باستثناء الطالب اللبنانيين ،مشيرا ً إلى أن
لبنان يعيش كارثة حقيقية بعدما تبين أن هناك
 400ألف طالب سوري في البلد ،مع العلم أن الطالب
اللبنانيين المسجلين العام الماضي في المدارس
الرسمية بلغ  275ألفاً.
حديثٍ
عبر الـ LBCIأنه
وأعلن بو صعب في
يتم درس خطة لتمكين جميع الطالب السوريين
واألجانب من الدخول إلى المدارس ،وذلك بجمع
مبلغ  600مليون دوالر بالتعاون مع األمم المتحدة،
لتستطيع الدولة إضافة عدد المدارس.

«القومي» يُ�ش ّيع في حجوال ـ جبيل غداً
الرفيق المنا�ضل �أحمد �صبحي مهدي
يشيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة حجوال
ومنطقة جبيل الرفيق المناضل أحمد صبحي مهدي الذي توفي قبل
أيام في الخليج ،وذلك يوم الجمعة  ،2014/9/5في بلدته حجوال
ـ جبيل.
ينطلق موكب التشييع من أمام منزل العائلة في الكفاءات ـ بيروت
عند الساعة  12ظهراً.
وك��ان الحزب قد نعى إل��ى األم��ة وعموم السوريين القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،الرفيق الراحل الذي توفي وهو
في أوج العطاء على أثر تع ّرضه ألزمة قلبية.

دحر قوة الكيان الصهيوني الذي
يمثل رمزا ً لقوة الغرب.
وق��ال خامنئي ،إن غ��زة تمكنت

جنبالط في م�صر ( ...تتمة �ص)1
هل يقبل السيسي بهذا الدور؟ أغلب الظن أنه
يريد أقله ضوءا ً أخضر دوليا ً بهذا االتجاه ،علما ً
أن مصر لديها «إمكانات وإشكاالت» بخصوص
ملف التوسط بين إي��ران والسعودية .تتمثل
اإلم��ك��ان��ات بعالقتها القوية م��ع السعودية
وأيضا ً بجو مقبول من العالقة مع إي��ران .أما
اإلشكاالت فتتعلق بأن عالقة القاهرة بواشنطن
ال تزال غير مستقرة ،إضافة إلى أن السعودية
قد ال تشجع أن تلعب مصر تحديدا ً دور الوسيط
بينها وبين إي��ران ،ألنها تسعى لجعلها طرفا ً
معها بمواجهة األخيرة.
الموقع الثاني ال��ذي يشجع جنبالط على
الحديث مع مصر في شأن لبنان ،يتمثل بأن
السيسي هو صاحب مشروع مقاتلة اإلرهاب
التكفيري على ك��ل الجبهات العربية .وهو
صاحب نظرية أن على الدول العربية وأحزابها
المحسوبة على االع��ت��دال اإلس�لام��ي تغليب
هدفها المشترك لمقاتلة التكفيريين واجتثاثهم
أمنيا ً وفكرياً ،على خالفاتهــا السياسية.
ويمكن لجنبالط في هذا المجال االستثمار
في الرؤية المصرية غير السلبية لحزب الله.
فهو من وجهة نظر القاهرة ،ليس حزبا ً دينيا ً
كاإلخوان المسلمين مثالً الذي تضعه القاهرة
في الئحة القوى التكفيرية المطلوب مقاتلتها،
بل تعتبره حزبا ً لبنانياً .إضافة إلى أن مصر
ليس لديها عقدة كتلك التي تنتاب السعودية
من قتال حزب الله في سورية .وتقول مصر
بحسب مصادر مقربة منها ،إنه طالما الدولة
السورية قابلة بقتال حزب الله على أرضها،
فإن القاهرة ال تجد نفسها مضطرة لمطالبة
الحزب بالخروج من سورية ،خصوصا ً في
وضع تقوم فيه دول بمطالبة األطلسي بالتدخل
عندها.
الموقع الثالث الموجود فيه السيسي وله
صلة بأوضاع لبنان أيضا ً هو دعوته إلطالق

مشروع االع��ت��دال اإلس�لام��ي؛ والمقصود هنا
االعتدال السني ومنحه أسباب القوة السياسية
والدينية لكي ينجح في منع التكفيريين من
التسلل إلى مجتمعاتنا .وضمن هذا السياق
جاءت مبادرة سفارة مصر في بيروت إلنهاء
الخالف السياسي السني ح��ول دار الفتوى
والمساعدة على انتخاب مفت جديد .وقامت
مصر في إط��ار مسعاها اآلن��ف لالتصال بكل
القوى ذات الصلة بصراع دار الفتوى ،بما
فيها السفارة السورية وقوى في  8آذار وأيضا ً
بطيف واسع من الشخصيات والقوى السنية،
ودعتهم جميعا ً لتناسي خالفاتهم السياسية
لمصلحة دعم االعتدال السني ووحدته داخل
دار الفتوى من أجل تحقيق هدف عزل السلفيين
المتطرفين واإلخوان المسلمين بداخله.
وبعد نجاح مبادرتها التي تتوجت بانتخاب
المفتي عبد اللطيف دري��ان ،بإجماع أصوات
اإلس�ل�ام المعتدل بكل أط��ي��اف��ه السياسية،
تم ط��رح س��ؤال عما إذا كانت ه��ذه المبادرة
المصرية سيتم استتباعها بمبادرات تالية
لحل ملفات خالفية لبنانية أخرى ،منها ملف
الشغور الرئاسي؟.
وآن���ذاك أك��دت م��ص��ادر مصرية أن��ه ليس
ف��ي جعبتها أي��ة م��ب��ادرة أخ���رى ف��ي لبنان،
وأن م��ب��ادرت��ه��ا ت��ج��اه دار اإلف��ت��اء ه��ي ج��زء
م���ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ص��ري��ة ع��ل��ى مستوى
المنطقة هدفها تحصين المؤسسات الدينية
والسياسية اإلسالمية (السنية) بوجه الهجمة
التكفيرية اإلسالمية ،خصوصا ً أن مصر تعتقد
أن التكفيريين نجحوا ف��ي التغلغل داخ��ل
مجتمعاتنا ومؤسساتها الدينية والسياسية
نتيجــة استغاللها للخالفات السياسية
ال��م��وج��ودة داخ���ل ص��ف��وف ال��ق��وى الرسمية
والحزبية المؤمنة باإلسالم المعتدل.
ه��ل ينجح ج��ن��ب�لاط ف��ي تغير رأي مصر

أو تطويره لمصلحة قيامها بمبادرة إلنهاء
الشغور الرئاسي بعد أن نجحت في إنهاء حالة
الشلل في دار اإلفتاء(؟؟) ،وفي حال حصل هذا
األمر ،فأي رئيس جمهورية تفضله القاهرة؟.
حتى فترة غير بعيدة ت��واف��رت معلومات
لبيروت تفيد أن القاهرة ميالة النتخاب قائد
الجيش العماد جان قهوجي رئيسا ً للجمهورية.
والسبب ب��رأي مصر ه��و وج��ود تفكير دول��ي
جديد بدا يستشعر بالخوف من انتشار اإلسالم
التكفيري في المنطقة ومن احتماالت تشظياته
على دول الغرب نفسها .وعليه غير الغرب
من تكتيكاته ،فبدل أنه كان يتوسل األحزاب
اإلسالمية إلسقاط األنظمة وضرب جيوشها،
ب��دا يتجه الستخدام جيوش ال��دول العربية
لضرب اإلسالميين المتشددين .وعليه فإن
المرشح الذي يناسب هذا التوجه الجديد في
التفكير الدولي هو قائد الجيش قهوجي.
أضف إلى ذلك أن القاهرة المنقادة حاليا ً
من مناخ العسكر المصر على عدم الهدنة مع
اإلس�لام المصري السياسي ،يهمها أن يعم
توجهها باقي الدول العربية .وتجد بوصول
قهوجي من قيادة الجيش إلى قصر بعبدا نوعا ً
من االمتداد اللبناني لما حدث في مصر بعد
إس��ق��اط محمد مرسي وص��ع��ود السيسي من
صفوف الجيش إلى قصر القبة.
ومقابل هذه المعلومات اآلنفة برزت مؤخرا ً
معلومات متحدة تفيد أن القاهرة فعالً كانت
منذ وقت قصير تفضل قهوجي ،ولكن مؤخرا ً برز
تعديل على موقفها وذلك للحد الذي أصبحت ال
تمانع بوصول جان عبيد إلى الرئاسة ،إذا كان
األخير يستطيع أن يحصد إجماع لبناني أكبر
حوله كمرشح وسطي.
وتلفت هذه المعلومات إلى أن عبيد لم يزر
في المنطقة خالل اآلونة األخيرة سوى دولتين
هما السعودية ومصر.

«بوكو حرام» ت�سيطر على بلدة باما النيجيرية قرب الكاميرون

الإمام الخامنئي« :داع�ش» �صنيعة غربية
الحرب األخيرة في غزة من األمثلة
اإلعجازية ،حيث أن منطقة صغيرة
وب��إم��ك��ان��ات م��ح��دودة استطاعت

وأك��د الجانبان أن الواليات المتحدة وبريطانيا مستمرتان في محاربة
التنظيم .تابعا في المقال قائلين إنه «إذا كان اإلرهابيون يظنون أننا سنضعف
أمام تهديداتهم فهم مخطئون» مضيفين« :إن دوال ً مثل بريطانيا والواليات
المتحدة لن تسمح لقتلة همجيين بأن يخيفوها».
ّ
وتخطت األزمة االوكرانية حدود التأثيرات او التداعيات الخارجية ،الى
دولي بامتياز بين طرفي الحرب الباردة التي انتهت مطلع تسعينات
صراع
ٍ
ٍّ
القرن الماضي ،خصوصا ً وقد باتت أوكرانيا حلبة ّ
عض االصابع بين روسيا
والغرب ،إضاف ًة إلى كونها عنوانا ً اساسيا ً في تثبيت موازين القوى الدولية
الجديدة او العالم المتعدّد الرؤوس واالقطاب.
وجاء اوباما الى استونيا البلطيقية وهي دولة سوفياتية سابقة وتض ّم اقلية
وجه كالمه الى الرئيس الروسي بأنه لن يترك ايّ عض ٍو
روسي ًة كبيرة ،ومنها ّ

في «الناتو» وحيداً .كما جاء حامالً معه توجها ً لـ»الناتو» بزيادة عديد قواته في
اوروبا الشرقية .ولكن استبقه بوتين بقرار مناوراتٍ بالصواريخ االستراتيجية
هذا الشهر ،وأيضا ً بالتهديد بتغيير العقيدة العسكرية الروسية.
وفي سياق ر ّد موسكو ايضاً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء تدريباتٍ
واسعة النطاق للقوات الصاروخية االستراتيجية خالل الشهر الجاري.
وسيشارك في المناورات نحو اربعة آالف جندي واربعمئة آلي ٍة عسكرية
انواع من القوات الصاروخية
وعشرات الطائرات الحربية ،كما سيتم استعراض
ٍ
االستراتيجية.
الروسي بتغيير العقيدة العسكرية النووية يحاول ردع الحلف
التهديد
ّ
االطلسي عن التمدّد في المحيط الحيوي األوراسي ،لكنّ موسكو تر ّد على كل
خطو ٍة أطلسية بمثلها.

بري :الوضع لم يعد يطاق

«�إ�سرائيل» ركعت �أمام �صمود غزة

أكد مرشد الثورة اإليرانية السيد
علي خامنئي أم��س ،خ�لال لقائه
أعضاء مجلس خبراء القيادة أن
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بحجمها الصغير من تركيع الكيان
الصهيوني خ�لال ع��دوان��ه األخير
على القطاع .وأض��اف أن انتصار
المقاومة خالل العدوان الصهيوني
على غ��زة يشكل ص��ورة من صور
المعجزات.
وأك���د س��م��اح��ت��ه أن «ال مجال
للشك في أن «القاعدة» و»داعش»
هما صنيعة الغربيين ال سيما
األميركيين وحلفائهم في المنطقة».
وق���ال إن���ه «ع��ل��ى رغ���م ادع����اءات
الغربيين ال سيما األميركيين بعدم
وجود أي عالقات بينهم وبين هذه
المجموعات إال أن دالئل عدة ال تدع
مجاال ً للشك في أن هذه المجموعات
ه��ي م��ن صنع الغربيين أنفسهم
وحلفائهم في المنطقة».
واعتبر أن «ممارسات الغربيين
ه���ذه ت��ض��ع ب��ق��وة ت��ح��دي��ات أم��ام
ال��ش��ع��ارات ال��ت��ي يرفعونها في
ال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وحقوق
اإلنسان ونظائرها وال أحد بعد ذلك
يتقبل منهم هذه الشعارات».

�أوباما ير�أ�س جل�سة ( ...تتمة �ص)1
من جانب آخر يرأس الرئيس األميركي نهاية الشهر الجاري جلسة خاصة
لمجلس األمن في نيويورك على مستوى قادة الدول لمناقشة خطر المقاتلين
األجانب الذين يقاتلون في العراق وسورية.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري مدعوما ً بالقوات الرديفة عملياته العسكرية
في حي جوبر المالصق للعاصمة دمشق ،وفكك عددا ً من العبوات الناسفة
التي كان المسلحون قد زرعوها داخل الحي ودمر عددا ً من األنفاق التي كانوا
يستخدمونها في التنقل واالختباء.
في حين استهدف الجيش تجمعات وتحركات المسلحين في مناطق دير العصافير
وعربين ومحور جسرين – المليحة في الغوطة الشرقية ،فيما استهدفت وحدات
أخرى مسلحين في مناطق خان الشيح وسعسع ومغر المير في ريف دمشق.
وفي حلب ،استهدف الجيش تجمعات للمسلحين في محيط قلعة حلب
والباب وتركمان بارح وأبو جبار ومزارع المالح والراموسة وسليمان الحلبي
واألشرفية والليرمون ،واستهدف ً
رت�لا للمسلحين على طريق حلب حماة
الدولية بالقرب من الزربة.

سيطرت جماعة بوكو حرام اإلسالمية المتشددة
في نيجيريا على بلدة باما ،وهي بلدة تقع على
الحدود الكاميرونية في والية بورنو الشمالية.
وقال أحمد زانا ،عضو مجلس األعيان عن بورنو
الوسطى ،إن المتشددين سيطروا على البلدة بعد
قتال شرس مع القوات الحكومية .وأضاف أن الجثث
منتشرة في الشوارع ،ولم يسمح للناس هناك حتى
بدفن موتاهم.
وتفيد تقارير بأن آالف المدنيين فروا من البلدة،
مع الجنود الهاربين.
ويشير محللون إلى أن هجمات بوكو حرام غيرت
تركيزها خالل األسابيع األخيرة ،من خلق الفوضى
إل��ى السيطرة على األرض والتمسك بها ،وهي

استراتيجية ،بحسب المحللين ،استلهمتها الجماعة
من تنظيم الدولة اإلسالمية ،وإعالنها الخالفة في
سورية والعراق.
وكانت الجماعة قد سيطرت الشهر الماضي على
بلدة غووزا الزراعية النائية ،الواقعة على الحدود
الكاميرونية ،خ�لال قتال عنيف .وأعلن قائدها،
أبو بكر شيكوى في فيديو أن البلدة اآلن «أراض
إسالمية».
وأكد السكان بسيطرة الجماعة على بلدة بانكي
القريبة من الحدود مع الكاميرون ،بعد فرار القوات
الحكومية منها.
وكان مسلحو بوكو حرام سيطروا في وقت سابق
من األسبوع على بلدة بانكي.

ول��م يعلق الجيش النيجيري بعد على هذا
التطور.
وهناك مخاوف من أن تكون مدينة مايدوغوري،
عاصمة والية بورنو الشمالية الشرقية ،هي الهدف
المقبل لمسلحي «بوكو حرام».
وحذر خبراء من أن «المكاسب الخاطفة» التي
تحققها الحركة قد تؤدي إلى تفكك نيجيريا كما حدث
في العراق على أيدي تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وكان قادة «بوكو حرام» قد أعلنوا الشهر الماضي
قيام «خالفة إسالمية» في المناطق التي تسيطر
عليها الحركة في نيجيريا ،متبعين بذلك خطى
«الدولة اإلسالمية» (التي تعرف بداعش) في أجزاء
من سورية والعراق.

