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حرب قطرية �سعودية ( ...تتمة �ص)1

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ً وصف
بأنه مهم الثالثاء المقبل لدرس كل الخطوات الممكنة على
ضوء ما سيتخذ ،خصوصا ً لجهة التواصل مع بعض الدول
ال سيما قطر.

المعركة مع اإلرهاب طويلة

ومساء أمس خرج رئيس الحكومة بكلمة دعا فيها إلى
«الثقة بالحكومة وبإدارتها لملف العسكريين المختطفين
بعيدا ً عن المزايدات» ،وإلى «االلتفاف الكامل حول الجيش
والقوى األمنية التي تحظى بتغطية سياسية كاملة في
عملها ال��رام��ي إل��ى التصدي ل�لإره��اب وحفظ أم��ن لبنان
واستقرارها إال أنه نبه إلى أن «المعركة طويلة ،ويجب أن
ال تكون لدينا أية أوهام في أنها ستنتهي سريعاً» ،العدو
ليس تقليدياً ،لقد تسبب لنا بألم كثير ،وقد يتسبب بألم
أكثر.
وإذ أيدت مصادر وزارية خطوة رئيس الحكومة ،قالت
لـ«البناء» إنه لم يقصد بالمعركة الطويلة ،التأخر في
قضية العسكريين إلى ما ال نهاية ،لكنه قصد أن المعركة
مع اإلرهاب طويلة وهذا أمر يدركه الجميع.
إلى ذلك ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الدولة وعلى
رغم كل ما جرى ال تزال متريثة في استخدام أوراق القوة
والتي طرحت داخل مجلس الوزراء مؤخراً ،وفي االتصاالت
الجانبية بين المسؤولين ،ومنها على سبيل المثال
ترجمة ق��رارات اإلع��دام التي كانت ص��درت بحق العديد
من اإلرهابيين مرتكبي الجرائم ،وإعطاء أوام��ر للجيش
للقيام بمزيد من التضييق في محيط عرسال والمناطق
الحساسة ،واتباع خطوات جديدة إزاء مخيمات النازحين
السوريين ،خصوصا ً بعد الحوادث التي حصلت وأثبتت أن
هذه المجموعات يجري العمل على تحويلها إلى مالذ آمن
لإلرهابيين.
وجدد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط
التأكيد أنه مع التفاوض عبر الدول في ملف العسكريين
المخطوفين ،وض��د ال��م��ق��اي��ض��ة .ول��ف��ت ج��ن��ب�لاط خ�لال
جولة في قرى الشحار ،إلى ضرورة اإلسراع في محاكمة
اإلسالميين.
وفي السياق ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الوفد
السوري ال��ذي وص��ل من قطر إل��ى عرسال للتفاوض مع
اإلرهابيين إلط�لاق س��راح العسكريين المختطفين ،أتى
للضغط على لبنان لمصلحة داعش ،إال أنه اصطدم بحائط
مسدود في مجلس الوزراء ،ال سيما أن مطالب تنظيم داعش
التي نقلها إلى مجلس الوزراء قوبلت بالرفض.
وأشارت المصادر إلى أن قطر ردت على عدم استجابة
الحكومة اللبنانية مع المطالب بإبالغ بوزير الداخلية
نهاد المشنوق بأنه لم يعد مرحبا ً به في الدوحة التي كان
سيتوجه إليها للمشاركة في لجنة منبثقة من مؤتمر وزراء
الداخلية العرب والتي يحضرها سبعة وزراء من أجل
وضع القواعد لجائزة األمير الراحل نايف بن عبد العزيز
لالنجازات األمنية ،مشيرة إلى أن الكالم عن أن األوضاع
األمنية في عرسال وج��روده��ا حالت دون ال��زي��ارة ليس
صحيحا ً .
ولفتت المصادر إلى أن قطر قرأت في كالم وزير الداخلية
«أن ال علم لنا بوجود وفد قطري على األرض اللبنانية»
رسالة ضغط سعودي لعدم التعاون مع الوفد القطري
خصوصا ً أنه جاء يعمل لمصلحة تنظيم داع��ش .وليس
لمصلحة لبنان.
وكشفت مصادر حكومية لـ«البناء» أن االتصاالت مع
الجانب القطري لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى اآلن،
لكنها قالت إن االيجابي فيها استمرار الرغبة في السعي
والوساطة غير المباشرة لإلفراج عن المخطوفين.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن م��راوح��ة في
االت��ص��االت التي يجريها الوفد القطري مع المجموعات
اإلرهابية ،وأشارت إلى أن شروط داعش ال يمكن للحكومة

أو ألي طرف في الدولة أن يقبل بها .وأوضحت أن الحكومة
في صدد توسيع دائرة االتصاالت مع بعض الدول اإلقليمية
المؤثرة في الوساطات التي تتم مع المجموعات اإلرهابية.

ذبح الشهيد مدلج يثير موجة من الغضب
واتصاالت لتهدئة الوضع

إل��ى ذل��ك أث��ار خبر ذب��ح «داع���ش» العسكري الشهيد
عباس مدلج موجة من الغضب والخوف على مصير باقي
العسكريين األس��رى .وعلمت «البناء» أن اتصاالت جرت
على أرف��ع المستويات في الساعات الماضية الستدراك
الموقف على األرض في ضوء موجة الغضب التي عمت
لبنان وأنه جرى التواصل على تهدئة الوضع وعدم فتح
الباب أمام ردود فعل وعمليات خطف.

الدولة اإلسالمية تحذر

وحذرت الدولة اإلسالمية قاطع القلمون من المساس بأي
نازح سوري وأعلنت بأن الرد سيكون قاسيا ً وأنها ستحمل
الحكومة اللبنانية المسؤولية عن ذبح كافة العسكريين
لديها.
وفي السياق أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الكالم
عن أن تنظيم داعش ذبح الشهيد مدلج لمحاولته الهرب
وإطالق النار على عناصر التنظيم غير مقنع .ولفتت إلى أن
«داعش» يسعى إلى تفجير الوضع في لبنان ،فقيادات هذا
التنظيم أبلغوا هيئة العلماء المسلمين بذلك.
وتحدثت مصادر في هيئة العلماء المسلمين لـ«البناء»
عن أن إطالق العسكريين والمسيحيين والدروز بات يتطلب
تنفيذ الحكومة لشروط تنظيم داع��ش وجبهة النصرة
بإطالق سراح الموقوفين اإلسالميين من سجن رومية.
وأش��ارت مصادر الهيئة إلى أن البلد على كف عفريت
ويجب أن نكون واعين إلطفاء النار التي تكاد تشعل البلد.

داعش سيعتمد
أسلوب القتل المتدرج

وأعربت مصادر مطلعة عن خشيتها أن ال يكون الشهيد
مدلج الضحية األخيرة الذي سيستعمله داعش إلشعال
نار الفتنة ،ولفتت المصادر إلى أن هذا التنظيم سيعتمد من
أجل ذلك أسلوب القتل المتدرج.
وزار وفد من حزب الله على رأسه رئيس الهيئة الشرعية
في الحزب الشيخ محمد يزبك ووزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن ،منزل شقيق الشهيد مدلج في بلدة األنصار
بعلبك .ورأى يزبك أن الشهيدين علي السيد وعباس مدلج
واحد ألنهما يمثالن نسيج الوطن ،وأن المطلوب من الدولة
والجيش والشعب الوقوف بوجه العمل البربري اإلرهابي،
وأكد أن الحزب ليس مع الفتنة.
وأك��دت عائلة مدلج «أن خيارها هو لبنان بلد العيش
المشترك بين كل مكوناته» ،داعية إلى «درء الفتنة وعدم
السماح للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا الوطني ومنعهم
من تحقيق أهدافهم».

الجهات المعنية على معرفة
بمكان تواجد العسكريين

وأب��دت مصادر مطلعة خشيتها من لجوء المجموعات
المسلحة للقيام بعمليات تخريب ف��ي بعض المناطق
بهدف إحداث فتنة ،ال سيما مع الحديث عن تحركات لخاليا
إرهابية في غير منطقة ،خصوصا ً في البقاع.
وأش��ارت مصادر مطلعة إل��ى أن بعض من في الدولة
يرفضون التعاطي مع داع��ش على أنها تمثل خطرا ً على
اللبنانيين ،كاشفة أن الجهات المعنية باتت على معرفة
بالمكان الذي يتواجد فيه العسكريون المخطوفون فيه،
متسائلة لماذا ال يصار إلى إعطاء الجيش الضوء األخضر
للقيام بعملية عسكرية لتحريرهم؟

ت�سخين الحرب ( ...تتمة �ص)1
في غضون ذلك ،أوقف الجيش في محلة تلة الحمرا –
رأس بعلبك ،سيارة بيك آب نوع شيفروليه يقودها المواطن
حيدر عبد الكريم الحجيري م��ن دون أوراق قانونية،
وبرفقته المواطنان :كمال عبد الرحمن راي��د ،زي��اد عبد
الكريم الحجيري ،والسوريون :عبد العليم تامر المغيزل،
محمد محمود شرف الدين وعبدو سليمان دروي��ش ،وقد
ضبطت بحوزتهم صواعق عدد  ،109وبكرة فتيل إشعال
و 6أكياس من المواد الكيماوية بحسب بيان ص��ادر عن
قيادة الجيش.
وت � ّم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إل��ى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
وفي بيان سابق ،نفت قيادة الجيش جمل ًة وتفصيالً
إص��داره��ا أي بيان ح��ول أوض��اع النازحين السوريين».
وأحاطت المواطنين علما ً بأن جميع البيانات الصادرة
عنها تع ّمم على موقع الجيش عبر اإلنترنت.

بري يعود نهاية األسبوع

سياسياً ،يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لبنان
من زيارته السويسرية نهاية هذا األسبوع ،أي قبل انتهاء
مهلة تقديم الترشيحات يوم الثالثاء في  16الجاري .وفيما
أعلنت كل الكتل السياسية عن نيتها تقديم ترشيحاتها
إل��ى االنتخابات النيابية ه��ذا األس��ب��وع ،أك��دت مصادر
نيابية في  8و 14آذار لـ«البناء» أن تقديم الترشيحات ال
يلغي حقيقة أن التمديد حاصل ال محالة ،فالظروف على
الصعيدين األمني والعمالني صعبة لجهة ضبط األمن
وتأمين مستلزمات إدارة عملية االنتخاب في ظل استمرار
هيئة التنسيق النقابية في إضرابها طالما أن سلسلة الرتب
والرواتب لم تقر.

اجتماع لـ 14آذار في اليومين المقبلين

وأكد النائب أنطوان زهرا لـ«البناء» أن تأخر تأليف لجنة
االتصال مع فريق  8آذار وج��ود الرئيس ف��ؤاد السنيورة
خارج لبنان إضافة إلى سفر الرئيس نبيه بري ،مشيرا ً إلى
أن فريق  14آذار سيجتمع في اليومين المقبلين مع عودة
السنيورة لتأليف اللجنة التي ستبدأ اتصاالتها مع الفريق
اآلخر هذا األسبوع.

سالم إلى نيويورك
منتصف الشهر الجاري

وفيما يتوجه رئيس الحكومة إلى نيويورك منتصف
الشهر ال��ج��اري حيث ي���رأس وف��د لبنان إل��ى الجمعية
العمومية لألمم المتحدة ،يحضر ملف مساعدة لبنان دوليا ً
في االجتماع الذي دعا إليه األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون دول مجموعة الدعم الدولية للبنان في  26الجاري
من أجل البحث في كيفية رفع مستوى الدعم مع ارتفاع عدد
النازحين إلى أكثر من مليون ونصف نازح سوري.

أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل
اليمنيين.
ولم يتوقف ظهور المسيرات في
العاصمة صنعاء ،وتقدمها ضباط
وعسكريون وردد المشاركون فيها
شعارات منددة بسياسات حكومة
محمد سالم باسندوه ،وأخرى مؤكدة
على مواصلة الفعاليات االحتجاجية
السلمية حتى تحقيق المطالب.
وش��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات أي��ض��ا ً
اعتصامات مفتوحة أم���ام مواقع
حيوية في العاصمة ،التي انتشرت
فيها قوات الشرطة والجيش بكثافة،
خ��ص��وص �ا ً ق���رب س��اح��ة اعتصام
المحتجين في شارع المطار.
ف��ي المقابل خ��رج��ت تظاهرات
م��ض��ادة ف��ي صنعاء تحت عنوان
االص���ط���ف���اف ال���وط���ن���ي ت��رف��ض
اعتصامات حركة أنصار الله وذلك
في إطار استخدام الحكومة للشارع
ض��د ال���ش���ارع ،ت��ظ��اه��رات موالية
للحكومة أعلنت تأييدها للرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي الذي

ي��ب��دو أن��ه ال ي��ري��د أن يحل األزم��ة
السياسية التي تشهدها البالد .حيث
رفض هادي مبادرة شيوخ القبائل
وال��ش��خ��ص��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة لحل
األزم��ة ،واعتبر أن تظاهرات حركة
أن��ص��ار ال��ل��ه بعيدة ع��ن األساليب

واعتبر مراقبون سياسيون موقف
هادي بأنه دليل على عدم وجود رغبة
جدية لدى بعض األطراف السياسية
في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني،
مؤكدين أنه ال يوجد خيار إال التوافق
لحل األزمة اليمنية.

مناورات �إيرانية( ...تتمة �ص)1

مع نوع تهدیدات األع��داء من ناحیة الكم والكیف وهی
تتعزز باضطراد .وأضاف :إننا نعكف حالیا ً علی إعداد
العقیدة الدفاعیة المتناسبة مع تهدیدات األعداء لذلك إننا
نحدد تكتیكاتنا في شكل يتالءم مع التهدیدات.
وأشار إلى التعاون الجید القائم بین الجیش وقواته
البریة مع وزراء حكومة التدبیر واألمل في شتی المجاالت،
مضیفا ً إن هذه القوات منتشرة حالیا ً في جزء واسع من
حدود غرب وجنوب غربي البالد .وقد عززت وحداتها
لمواجهة التهدیدات المحتملة لألعداء.
وأض��اف إن وح��دات الطیران التابعة للقوات البریة
للجیش تقدم الدعم واإلسناد لقوات الحرس الثوری وقوة

حرس الحدود التابعة للشرطة ،مشیرا ً إلى استعداد
الوحدات البریة للجیش للتعامل مع أي تهدید محتمل
علی وجه السرعة والقضاء علیه.
وأكد العميد بوردستان على تعزیز أنظمة ال��رادارات
علی كافة المستویات في البالد وقدرتها علی التعرف
إلی الطائرات من دون طیار ومواجهة الطائرات المعادیة
من دون طیار .وكشف عن إح��دی التقنیات الجدیدة
للقوات البریة للجیش باسم «م��ح��رم» ،قائالً إن هذا
السالح یستطیع تدمیر المروحیات المعادیة علی بعد
ثالثة كیلومترات ،معتبرا ً صنع الدبابات وتحدیثها من
االنجازات األخرى لهذه القوات.

الجي�ش ال�سوري( ...تتمة �ص)1
وس��ط اشتباكات عنيفة وتقدم ملحوظ للجيش ،كما
استهدف الجيش تجمعات للمسلحين في وادي عين ترما
وأسواق الخير ،في حين بدأت وحدات منه عمليات اقتحام
لمنطقة الدخانية التي تمكن مسلحون من التسلل إليها من
عين ترما والسيطرة على عدد من كتل األبنية داخلها.
في حين استهدفت مدفعية الجيش والطيران الحربي
ال��س��وري تحركات المسلحين ف��ي زب��دي��ن وجسرين
ومناطق متفرقة من الغوطة الشرقية ،كما استهدفت
وحدات أخرى مسلحين في خان الشيح ومغر المير.

خالل عامين 171 ...معتق ًال بحريني ًا ال تتجاوز �أعمارهم � 18سنة
أظهرت البيانات التي وثقتها الجمعية البحرينية لحقوق
اإلنسان ،أن عدد من تم اعتقالهم ممن ال تتجاوز أعمارهم الـ18
سنة خالل العامين  2013و ،2014بلغوا نحو  171معتقالً،
بحسب آخر إحصائية للجمعية بتاريخ  13آب .2014
وأف���اد م��وق��ع «صحيفة ال��وس��ط» البحرينية ان��ه بحسب
المعلومات التي رصدتها الجمعية أو بناء على القضايا التي
وثقها أهالي المعتقلين لدى الجمعية ،فإن نحو  77معتقالً هم
ممن كانوا يبلغون  18سنة أثناء اعتقالهم ،و 46معتقالً ممن
يبلغون  17سنة ،و 31معتقالً يبلغون  16سنة ،إضافة إلى 14
معتقالً يبلغ  15سنة ،وثالثة معتقلين ال يتجاوزون الـ 14سنة،
وجميعهم طلبة في المدارس.
وبلغ عدد المعتقلين  -الذين تم توثيق تاريخ اعتقالهم لدى
الجمعية  -نحو  62معتقالً في عام  ،2013و 66معتقالً في عام
 ،2014ممن لم تتجاوز أعمارهم  18سنة.
وفي هذا الصدد ،أكد األمين العام للجمعية البحرينية لحقوق
اإلنسان أحمد الحجيري ،أن الجمعية سلطت الضوء على هذه
الفئة العمرية وغيرهم من الطالب المنتسبين للجامعات ،ألنهم
من المفترض أن يكونوا في هذه المرحلة على مقاعد الدراسة ال
أن يزجوا في السجون ،مشددا ً على ضرورة األخذ في االعتبار
مستقبل هؤالء الطلبة ،ال تعريضهم لألذى واالحتجاز.
وقال« :الطفل يعتبر قاصراً ،ويجب أن يتم إدماجه في برنامج
توجيهي بدال ً من زجه في السجن ،وأن يعامل بطريقة إنسانية
تحفظ مستقبله .كما يجب ع��دم تعريضه ل�لأذى واالحتجاز
وتخريب مستقبله ،ألن ذلك عمل غير إنساني».
وكانت أغلب التهم الموجهة إلى المعتقلين ممن لم يتجاوزوا
سن الـ 18سنة ،هي تهمة التجمهر ،إذ وثقت الجمعية نحو 50
متهما ً بالتجمهر ،و 37متهما ً بأعمال شغب ،و 19متهما ً بحيازة
المولوتوف ،و 10متهمين في قضايا الشروع في القتل ،و9
متهمين في قضايا حرق دورية أمن أو مدرعة.
إضافة إلى تهم أخرى تتعلق باالعتداء على رجل أمن أو على

د .عصام نعمان

يعقد غ���دا ً ف��ي العاصمة األميركية واش��ن��ط��ن مؤتمر
دعما ً لمسيحيي الشرق بدعوة من جمعية “الدفاع عن
المسيحيين في الشرق»  idcيشارك فيه بطاركة الشرق
الكاثوليك وممثلون عن األحزاب المسيحية المنتشرة في
الواليات المتحدة األميركية ،ويستمر حتى يوم الخميس
المقبل .وفي السياق ،يغادر البطريرك الماروني مار بشارة
توجه
بطرس الراعي اليوم للمشاركة في المؤتمر بعدما
ّ
بطريرك ال��روم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام إل��ى ال��والي��ات المتحدة ،وان��ت��دب بطريرك أنطاكيا
وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي
رئيس األساقفة ج��وزف زح�لاوي متروبوليت نيويورك
وسائر أميركا الشمالية لتمثيله في أعمال المؤتمر.

الديمقراطية ،وذل���ك رغ��م موافقة
الحركة على المبادرة التي تضمنت
رف��ع االع��ت��ص��ام��ات ح��ال ال��ب��دء في
تنفيذها ،وتنص على تشكيل حكومة
يخضع رئيسها وك��ذل��ك ال���وزارات
السيادية فيها للتوافق.

آسيوي أو على دورية أمن ،وحرق مركز الخميس ،وصنع عبوات
متفجرة ،وح��ي��ازة س�لاح ،وتكسير ممتلكات خاصة .وأغلب
المتهمين وجهت لهم أكثر من تهمة واحدة.
وكان من بين المعتقلين ،من تم اإلفراج عنهم أو حبسهم لمدة
 45يوماً ،فيما تم الحكم على  15منهم بأحكام تتراوح بين الحبس
 8أشهر ،والسجن لمدة تصل إلى  21سنة و 6أشهر ،وتراوحت
أحكام  9معتقلين بين السنة والخمس سنوات ،فيما حكم على

ع��اد وأوح��ى ب��أن اتخاذ ق��رار في ش��أن توسيع محتمل
للضربات العسكرية ضد مقاتلي «داع��ش» في سورية
ليس وشيكاً ،بل هو ل� ّوح بقائمة عقوبات إضافية ضد
روسيا تقوم واشنطن بإعدادها.
فرنسا تشاطر الواليات المتحدة رأيها في ما هو الملف
األكثر خطورة بدليل قيام حكومتها باإلعالن عن تعليق
تسليم روسيا حاملة طائرات الهليكوبتر «ميسترال»
عشي َة انعقاد القمة األطلسية وسط تسريبات عن إعالن
عقوبات أوروبية أخرى.
روسيا استشعرت حدّة ردود الفعل األميركية فر َّد وزير
خارجيتها الفروف بقوة« :نشهد تناميا ً للخطاب المعادي
لروسيا .يمكننا القول إن من يقرع طبول الحرب في كييف
يحظى بدعم في الخارج ،وفي هذه الحال ،في الواليات
المتحدة».
دمشق ،األكثر حساسية تجاه موقف الغرب األطلسي
من «داع��ش» ،علّقت بلسان المستشارة السياسية في
رئاسة الجمهورية بثينة شعبان على ما يعلنه الزعماء
األطلسيون في شأن اإلره��اب بقولها« :لو كان الغرب
صادقا ً في محاربة اإلرهاب الذي يمثله «داعش» لما وجد
هذا اإلرهاب مكانا ً يقف عليه ،وما كنا شهدنا ما يجري
اليوم في سورية والعراق من جرائم وأفعال مشينة».
ال يخفى على دم��ش��ق م��آل م��ا يقوله المسؤولون
اإلسرائيليون في شأن تنظيمي «داعش» و»النصرة».
وزي��ر الخارجية أفيغدور ليبرمان أعلن بال مواربة أن
«داعش» ال يش ّكل تهديدا ً فوريا ً لـ ِ «إسرائيل» .لعله تب ّنى
في هذا المجال مقولة مدير شعبة االستخبارات العسكرية
السابق الجنرال عاموس يادلين بأن الخطر المباشر الذي
يمثله «داع��ش» على «إسرائيل» هو في تحويل االنتباه
داخلها وفي العالم عن المشروع النووي اإليراني الذي هو
الخطر اإلستراتيجي الحقيقي على أمن العالم وعلى أمن
«إسرائيل» .
القيادة «اإلسرائيلية» ال تكتفي بتبني مقولة يادلين بل
تذهب إلى أبعد منها .فقد الحظت األجهزة األمنية المعنية
في سورية ولبنان تطورات الفتة تجري على السفح
الشرقي لجبل الشيخ بين البلدين بالتزامن مع محاوالت
حثيثة لجبهة «النصرة» للسيطرة على القطاعين األوسط
والجنوبي في محافظة القنيطرة  .فالجيش «اإلسرائيلي»
ال يكتفي بمساعدة مقاتلي «النصرة» على طرد عناصر قوة

المراقبة الدولية من منطقة تواجدها لتسهيل سيطرتهم
على معبر القنيطرة وال��ق��رى الحدودية المحاذية له
فحسب بل يقوم أيضا ً بتنظيم حملة بين أهالي قرى حضر
وحرفا والمقروصة للمطالبة بضمها إلى الجوالن المحتل
بدعوى «إنقاذها» من إره��اب مقاتلي جبهة «النصرة»
الذين يحتشدون في بلدة بيت جن وجوارها وذلك بقصد
تحقيق هدفين عسكريين :األول ،إنشاء شريط حدودي أو
«جدار طيّب» كالذي كان أنشأه العميد المرتد أنطوان لحد
على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة قبل حـرب .2006
الثاني ،فصل القرى المار ذكرها عن محافظة دمشق
بتطويقها ومحاولة السيطرة على األوتوستراد الدولي
المؤدي إلى دمشق قرب بلدة سعسع.
ف��ي ش��رق لبنان وعلى ج��رود بلدة ع��رس��ال ،يحشد
«داعش» مقاتليه فيما تشاغل جبهة «النصرة» الحكومة
اللبنانية بمفاوضات وضغوط لمقايضة العسكريين
المحتجزين لديها بعناصر لهما محكومة ومعتقلة في
سجن روميه .كل ذلك بقصد تحقيق أحد مكسبين أو كليهما
معاً« :تحرير» السجناء واستردادهم ،ومهاجمة عرسال
مجددا ً التخاذها مأوى قبل حلول موسم الشتاء بعد أقل
من شهرين.
إلى ذلك ،ثمة من يشير إلى تطور بدا محدودا ً في مبدئه،
لكن احتمال تطوره إلى ما هو أخطر وارد  .ذلك أن أنصار
الحركات اإلسالمية السلفية الكردية في إي��ران رفعوا،
بعد بيعة «داعش» ،رايات «الدولة اإلسالمية» في المدن
اإليرانية ذات الغالبية الكردية وفي أذربيجان الغربية
على نح ٍو يحاكي مشهدا ً مماثالً صنعه أنصار «داعش» في
محافظات العراق الغربية (نينوى وصالح الدين واألنبار)
ذات الغالبية الس ّنية.
كل هذه المالحظات المستمدة من الحال الميدانية في
العراق وسورية ولبنان وفلسطين تؤشر إلى حقيقة بازغة
هي أن الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تتحدث بطالقة
عن ضرورة مواجهة «داعش» ،لكنها تعالج المسألة ببطء
في إطار حربها الباردة المتصاعدة مع روسيا حيث تتحكم
بها أولويات ومصالح ال تستجيب بالضرورة مصالحَ
تصب في مصلحة
العراق وسورية ولبنان وفلسطين بل
ّ
«إسرائيل» أو في مصلحة الواليات المتحدة ومفاوضاتها
النووية اإلستراتيجية مع إيران.

مؤتمر لدعم مسيحيي الشرق
غدا ً في واشنطن

قوات الأمن اليمنية( ...تتمة �ص)1
وك��ان اليمنيون ب��دأوا يتوافدون
إل��ى ش���ارع ال��م��ط��ار ف��ي العاصمة
صنعاء تلبية لدعوة حركة أنصار
ال��ل��ه اس��ت��ك��م��اال للمرحلة الثالثة
واألخ��ي��رة م��ن التصعيد ال��ث��وري،
إلسقاط الحكومة.
يأتي ذلك في وقت رفض الرئيس
اليمني ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه��ادي
مبادرة شيوخ القبائل والشخصيات
االجتماعية لحل األزمة.
وواص����ل ال��ي��م��ن��ي��ون مرابطتهم
في الشوارع للتأكيد على استمرار
حراكهم الثوري حتى تحقيق مطالبهم
في إسقاط الحكومة المتهمة بالفساد
والفشل في إدارة شؤون البالد.
وف���ي إط����ار ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة
واألخيرة من التصعيد الثوري تأتي
دعوة حركة أنصار الله إلى مواصلة
ال��ت��ظ��اه��ر ف��ي ال��ع��اص��م��ة صنعاء
وصعدة ومدن يمنية أخرى للمطالبة
باستبدال الحكومة الحالية بأخرى
م��ن ال��ك��ف��اءات تستطيع أن تنهض
بالبالد اقتصاديا ً وتلغي الزيادة في
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معتقل آخر بالسجن عشر سنوات ،وثالثة معتقلين بالسجن 15
سنة.
كما أن من بين المعتقلين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ18
سنة ،مصاب بالشوزن في رأسه ،وآخرين تعرضوا للتعذيب،
ومعتقلين تم إعالن هروبهم من السجن ،إضافة إلى شكاوى عدد
من أهالي هؤالء المعتقلين من منع أبناؤهم من العالج ،وإصابة
عدد منهم بمرض السكري.

وف��ي حلب استهدف الجيش تجمعات للمسلحين
في بابيص وشامر وعبطين واالت��ارب وكفر كرمين وأم
القرى غرب سد الشهبا وتادف وعندان والمنصورة ودوار
الجندول وسد تشرين وشربع وأبو قلقل.
وف��ي ري��ف ادل��ب نفذ الجيش ال��س��وري عمليات في
بابولين وقلب ل��وزة ودي��ر سنبل وكفر سجنة وبابيال
وجنوب غرب معرة النعمان وخ��ان السبل وجرجناز
بمعرة النعمان وسراقب وحنتوتين واحسم وشرق
سراقب.

«داع�ش» يعدم  18من عنا�صره الكرد
رمي ًا بالر�صا�ص
كشف المتحدث الرسمي باسم
وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون الدينية
في حكومة إقليم كردستان ،مريوان
النقشبندي في تصريح له «أن تنظيم
داعش أعدم الجمعة  18شابا ً كرديا ً
بسبب عدم ثقته بهم».
وأض��اف النقشبندي في حديث
خ��اص لموقع «خ��ن��دان» القريب
من االت��ح��اد الوطني الكردستاني
والناطق باللغة الكردية أن «نحو
 100من الشباب الكرد المغرر بهم
في «إقليم كردستان» انضموا لتنظيم
داعش منذ بداية العام الحالي».
وت��أت��ي ه���ذه اإلع���دام���ات ،عقب
ال��ض��رب��ات ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا تنظيم
«داعش» في األيام القليلة الماضية،
حيث ساهمت ق���وات البيشمركة
ال��ك��ردي��ة ف��ي ال��م��ع��ارك إل��ى جانب
الجيش ال��ع��راق��ي وق���وى شعبية
وعشائرية في استعادة بعض البالد
والقرى من سيطرة التنظيم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم
وزارة األوق���اف الكردستاني «أنه
وبحسب اإلحصاءات غير الرسمية
المتوافرة ،فإن نحو  100من الشباب
الكرد في إقليم كردستان انخرطوا

في صفوف داعش منذ بداية العام
الحالي» ،مشيرا ً إلى أن « 13منهم
قتلوا خالل الفترة التي تلت مهاجمة
داعش إلقليم كردستان».
وأض��اف النقشبندي« :إن هناك
حالة من ع��دم الثقة في العناصر
الكرد المنخرطين بتنظيم داعش من
قبل عناصر التنظيم في العراق»،
منوها ً إلى أنه «على خلفية حالة
ع��دم الثقة ه��ذه ،فقد أق��دم عناصر

داعش الجمعة الماضي على إعدام
 18من الشباب الكرد المغرر بهم
رميا ً بالرصاص من الذين انضموا
لتنظيم داعش».
وينتمي غالبية الكرد في كل من
ال��ع��راق وإي���ران وتركيا وس��وري��ة
إلى المذهب السني ،وهناك أقليات
شيعية وعلوية وإيزيدية أيضاً ،إال
أن االنتماء العرقي له الكلمة األولى
بينهم.

