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ال�سيد ن�صراهلل ( ...تتمة �ص)1

م��ع األج��ه��زة الغربية ،وتمكن األميركيون من
تدقيقها في تركيا ،وت�� ّم التشاور بصددها مع
س��وري��ة ،وم��وض��وع��ه��ا وص���ول أس��ل��ح��ة نوعية
وتشكيالت قتالية وق��ادة ب���ارزون عبر تركيا،
إلى مناطق سيطرة «داعش» في سورية.
ال��م��ص��در ي��ق��ول إنّ إي����ران ك��ان��ت ف��ي صورة
ما يجري ،وإنّ حجم الحدث ال��ذي كان يجري
تتبعه يستحق تخطي ال��ت��ح��ف��ظ��ات المتبادلة،
وتخفيض سقف التوتر السوري  -األميركي،
وس��اع��دت أح���داث اليمن ف��ي ت��ق��ارب أميركي -
إيراني ،فطلبت إيران ضمانات بعدم استهداف
مواقع سورية بحجة ضرب «داعش» هذه المرة
أو سواها ،فحصلت على ذلك ،وطلبت روسيا أن
يتض ّمن التنسيق تحديد م��دى عرضي للمرات
المستخدمة م��ن ال��ط��ي��ران األم��ي��رك��ي ومواعيد
ال����دخ����ول وال����خ����روج م���ن األج�������واء ال��س��وري��ة
ونقاطها ،لتجري برمجتها على شبكات الدفاع
الجوي السورية الحديثة ،الروسية الصنع.
أص��� ّرت س��وري��ة ع��ل��ى أم��ري��ن وف��ق��ا ً للمصدر
ال��ع��راق��ي ،األول إث��ب��ات جدية أميركية بخوض
الحرب على «داع��ش» عبر دخ��ول تركيا الحلف
رس��م��ي��اً ،ووق���ف ت��دف��ق ال��م��ال وال��س�لاح ومنع
وص����ول ال��م��ق��ات��ل��ي��ن ،وال��ث��ان��ي أن ي��ت�� ّم تسليم
المعطيات الخاصة بالعمل عبر سفير سورية
ف��ي ن��ي��وي��ورك ب��ش��ار ال��ج��ع��ف��ري ،ألنّ التنسيق
تريده سورية عبر اإلطار الديبلوماسي.
وافقت واشنطن مع شرطين أنها لن تتوقف
عن القول ،برفض التعاون مع الدولة السورية،
والتمسك بالمعارضة التي تس ّميها «معتدلة».
يضيف المصدر أنّ العملية التي استدعت أياما ً
م��ن التحضير ،واستدعت استخدام صواريخ
ال��ت��وم��ا ه���وك ،اس��ت��ه��دف��ت م��س��ت��ودع��ات تخزين
م��ص��ن��ع ل�لأس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة ت��ح��ت األرض،
والشحنات الواصلة للمستودعات تض ّمنت موا ّد
أولية لصناعة ه��ذه األسلحة ،تسمح إذا تركت
شهرا ً واحدا ً بتحويل «داعش» إلى خطر يصعب
التعامل معه عسكريا ً بامتالكه سالحا ً كيماويا ً
ف ّعاالً ،وقال المصدر إنّ العملية نجحت بتدمير
ك��� ّل ش���يء وح��ق��ق��ت أه��داف��ه��ا ك��ام��ل��ة ،خصوصا ً
ب��ع��دم��ا نجحت س��وري��ة م��ق��اب��ل ت��ق��بّ��ل التنسيق
على مستوى ال��ح�� ّد األدن���ى ،ب��ف��رض تغيير في
موقع تركيا سيفرض الكثير من المتغيّرات على
الميدان في وجه «داعش».
أم���ا ع��ن ال��م��ش��ارك��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ن��ف��ى المصدر
أي م��ن ال���دول العربية ق��د ش��ارك في
أن يكون ّ
ال��غ��ارات ،وق��ال إنّ ال��ك�لام اإلع�لام��ي المتداول
بعيد جدا ً عن الواقع.
وختم المصدر إذا ك��ان األميركيون يكذبون
ينسقوا ،فالحكومات العربية
بالقول إنهم ل��م
ّ
تكذب أكثر عندما تقول إنها شاركت.
ع��ل��ى إي��ق��اع ه���ذا ال��ت��ط�� ّور وخ��ل��ف��ي��ة م��ا يجري
ف���ي ق��ض��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ،أط��� ّل
األمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله
تلفزيونياً ،ليعلن موقف الحزب الرافض للحلف
الدولي ،والرافض لمفاوضات حول العسكريين
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن م���ن م���وق���ع ال���ض���ع���ف ،ليخاطب
السيد نصرالله قادة «داع��ش» حول تهديداتهم
بالدخول لبيروت ،ق��ائ�لاً :ال ...لن وال يمكنكم
أن ت��دخ��ل��وا ال ب��ي��روت وال س��واه��ا ،بينما عقد
مجلس النواب جلسة روتينية النتخاب رئيس
للجمهورية ج��اءت تشبه سابقاتها بال نصاب
وال انتخاب ،ويستع ّد المجلس لجلسة تشريعية
وشيكة لكن يبدو أنها لمرة واحدة فقط ،ال تح ّل
مشكلة الخالف على التمديد للمجلس أو التوافق
على الذهاب إلى االنتخابات النيابية.

وأمس رد األمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن
نصرالله على «التوحش السياسي» الذي يتعرض
له الحزب بحسب تعبيره ،في شأن التفاوض في
قضية العسكريين المخطوفين من قبل الجماعات
اإلرهابية.
وأكد في كلمة متلفزة عبر قناة «المنار» أنه «منذ
البداية كان من الواجب أن تتعامل القوى السياسية
كلها كما الناس واإلعالم ،مع هذه القضية بمستوى
القضية الوطنية األخالقية واإلنسانية ،وكان يجب
أن يكون ه��دف الجميع استعادة العسكريين إلى
أهلهم بأسرع وق��ت .هذا الهدف سيبقى هدفنا إلى
أن ينجز» ،معربا ً عن أسفه ،إذ إن «بعضهم حول
هذه القضية إلى مادة للسجال وتوجيه االتهامات
الكاذبة وإث��ارة النعرات الطائفية وقلب الحقائق
والتزوير والكذب ورفع مطالب هي أكبر من مطالب
الخاطفين أنفسهم».
وقال« :من الطبيعي في قضية من هذا النوع أن
الجهة المعنية تقوم بالتفاوض ،ونحن فاوضنا
في مناسبات عدة الستعادة أسرانا ،لذلك نحن لم
نرفض على اإلطالق مبدأ التفاوض ،وقلنا إن موقفنا
هو أن الجهة المفاوضة تأتي بمطالب الخاطفين
وت��درس ه��ذه المطالب وتناقش ،فقد يكون هناك
مطالب معقولة وأخرى غير معقولة» .وإذ شدد «على
وجوب أن يكون التفاوض من موقع قوة ،ال التوسل
واالستجداء» لفت إلى أن «لبنان يعيش إذالال ً حقيقيا ً
منذ أسابيع بسبب األداء السياسي للعديد من القوى
السياسية».
ورأى السيد نصرالله ،أن��ه «إذا أردن��ا أن يعود
العسكريون بصحة يجب أن نفاوض بقوة» ،محذرا ً
من أن « التفاوض من موقع ضعيف سيؤدي إلى
كارثة».
وأوضح أن «مسألة الخطف المضاد ،أمر غير جائز
ال شرعا ً وال قانونا ً وه��و غير مجد ،ألن الجماعات
المسلحة ال ت��أب��ه .الخطف المضاد ال يوصل إلى
أي مكان بل أسوأ من ذلك يحقق أهداف الجماعات
المسلحة التي تعتمد الخطاب المذهبي التكفيري
والتحريضي» ،ونبه إلى أن ه��ؤالء «يريدون خلق
الفتنة في لبنان ونقل اإلرهاب إليه» ،داعيا ً إلى عدم
المس بالنازحين السوريين.
وفيما أكد «أننا ضد «داعش» وضد هذه االتجاهات
التكفيرية ونقاتلها» ،شدد في المقابل ،على رفض
التحالف الدولي بقيادة أميركا «أك��ان المستهدف
النظام السوري أو «داعش» أو غير «داعش» ،وال نوافق
على أن يكون لبنان جزءا ً من التحالف الدولي».
وزاد« :أميركا بنظرنا هي أم اإلرهاب وأصله ،وهي
الداعم المطلق لدولة اإلره��اب الصهيونية .أميركا
صنعت أو شاركت في صنع الجماعات اإلرهابية وهي
ليست في موقع أخالقي يؤهلها لقيادة تحالف على
اإلرهاب» ،معتبرا ً أن هذا األمر «فرصة أو ذريعة لتعيد
أميركا احتالل المنطقة من جديد».
ورأى السيد نصرالله ،أننا «ق���ادرون على رغم
االنقسام السياسي والتجاذبات أن نواجه اإلرهاب
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من خ�لال جيشنا وشعبنا وصمودنا» .ورد السيد
نصرالله على تهديدات بعض الجماعات المسلحة
بدخول العاصمة قائالً« :ال تهددونا بدخول بيروت فما
زلنا على قيد الحياة».

المخطوفون في لقاء
سالم ـ أردوغان

وفيما يحضر ملف العسكريين المختطفين في لقاء
رئيس الحكومة تمام والرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان على هامش اجتماعات الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،أكد سالم في مقابلة تلفزيونية «أن
لبنان ل��ن يرضخ لالبتزاز ال��ذي يمارسه خاطفو
العسكريين اللبنانيين» ،معلنا ً «أن الحكومة طلبت
في المفاوضات غير المباشرة التي تتم مع الخاطفين
أن تكون نقطة االنطالق الثابتة في التفاوض وقف
عمليات القتل».
وكانت سارعت جبهة النصرة أمس إلى اإلعالن عن
استهداف مكان تواجد الجنود اللبنانيين المحتجزين
لديها ب��ص��اروخ موجه .ونشرت عبر موقعها على
تويتر صورة للصاروخ ،الذي سقط وفق المعلومات
في مكان بعيد عن موقع تواجد العسكريين .وأكدت
م��ص��ادر مطلعة أن الخبر ال أس��اس ل��ه م��ن الصحة
و«جبهة النصرة» قامت بفبركته للعب على وتر الفتنة
كما عاداتها.
إل��ى ذل���ك ،أك��د عضو هيئة العلماء المسلمين
حسام الغالي لـ«البناء» أن الهيئة تحاول الضغط
على المشايخ السوريين الموجودين في عرسال،
للحديث مع المسلحين في الجرود لوقف عملية ذبح
العسكريين المخطوفين ،ألن االتصال المباشر معهم
مقطوع .ولفت إلى أن أحد األجهزة األمنية أبلغ الهيئة
أن المبادرة القطرية لم تتوقف وهي مستمرة ،إليجاد
حل لقضية العسكريين.

استشهاد جندي في طرابلس
على يد داعشي

وفي مجال أمني آخر ،واصلت القوى اإلرهابية في
طرابلس اعتداءاتها ضد الجيش .وفجر أمس أطلق
مجهول النار على مركز للجيش في البداوي ما أدى
إلى استشهاد الجندي محمد خالد حسين من بلدة
تكريت في عكار .وكشفت مصادر طرابلسية لـ«البناء»
أن القاتل يدعى ( م.ح) وهو من المقربين من تنظيم
داع���ش اإلره��اب��ي .وأش���ارت ال��م��ص��ادر إل���ى وج��ود
تحضيرات الستهداف الجيش في طرابلس ،ونقل
سيناريو استهداف الجيش في عرسال إلى مختلف
المناطق اللبنانية.
وعقد أم��س اجتماع أمني برئاسة نائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ،واتخذ إج��راءات
وتدابير لترسيخ األم��ن في البالد بحسب ما أعلن
مقبل.

تعقيدات في االستحقاق
وانفراج في التشريع

على الصعيد السياسي والنيابي الداخلي ،بقيت
األمور معقدة على جبهة االستحقاق الرئاسي بعد أن
أرجئت جلسة االنتخاب الثانية عشرة إلى  9تشرين
األول المقبل بينما اندفعت مسألة التشريع إلى األمام
من خ�لال حصول تقدم مالمح اتفاق على موضوع
سلسلة الرتب والرواتب والتي تعتبر مفتاح الجلسة
على حد تعبير رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام
زواره أمس.
وعلمت «البناء» أن االجتماع الذي عقد بين وزير
المال علي حسن خليل وممثل قوى  14آذار في هذا
ال��م��وض��وع النائب ج��ورج ع���دوان أح��رز م��زي��دا ً من
التقدم في شأن السلسلة حيث برزت مالمح االتفاق
على زيادة  1في المئة على ضريبة القيمة المضافة
T.V.Aوإعطاء ست درجات للمعلمين والموظفين
وتقسيط السلسلة على سنتين م��ن دون مفعول
رجعي .وإذ أكدت المعلومات أن عدوان كلف شخصيا ً
بالتفاوض عن  14آذار ،أش��ارت إل��ى أن لقاء بري
ورئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة المرتقب
سيتمحور ح��ول االستحقاق الرئاسي وليس حول
موضوع السلسلة.
وأع��رب بري عن ارتياحه للتقدم في معالجة هذا
األمر مؤكدا ً أن الجلسة التشريعية المقبلة لن تتناول
أي بند في جدول األعمال قبل السلسلة .أما في شأن
االستحقاق الرئاسي أش��ار ب��ري إل��ى أن «العقبات
األساسية هي لبنانية ولألسف بتنا نحتاج إلى تدخل
خارجي».
وتوقع النائب عدوان لـ«البناء» أن «يعقد اجتماعً
لهيئة مكتب المجلس بعد غد الجمعة لوضع جدول
أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد األربعاء
المقبل إلقرار سلسلة الرتب والرواتب ،واليورو بوند
وقوانين مرتبطة بالتصديق على قروض وتعديل مهل
قانون االنتخاب».
إال أنه في النقطة األخيرة ،أكد النائب نقوال فتوش
لـ«البناء» أن تعديل مهل قانون االنتخاب يعني تأكيد
الخطأ بعدم مراعاة المهل ،الفتا ً إلى أن المهل ال يمكن
تعديلها إنما يمكن وقفها .وأشار إلى أن ال شيء اسمه
تشريع الضرورة ،فهذا التشريع هو بدعة ومخالف
للقانون ،ألن الهيئة العامة هي من تقرر التشريع ال أي
شخص آخر.
وإذ سأل ما هي طبيعة المهل وهل يحق للمشترع
تعديلها ،لفت إلى أنه سينتظر اقتراح القانون إلبداء
الرأي القانوني السليم.
واعتبر فتوش ،من جهة أخرى« ،أن التمديد للمجلس
النيابي هو إنقاذ للبلد ،ومن يأخذ التمديد بخفة يعني
أنه ال يأخذ في االعتبار المخاطر المحدقة بالبلد».
ف��ي المقابل أك��د تكتل التغيير واإلص��ل�اح بعد
اجتماعه األسبوعي أن المطلوب اليوم إعطاء أولوية
للتشريع باالستناد إلى المبادئ القانونية الدستورية
والعادلة ،مطالبا ً بإبعاده عن كل ما يخل بالمبادئ.

شكوك حول ما بعد التمديد

إلى ذلك شككت مصادر نيابية باستمرار فريق 14
بحضور جلسات التشريع بعد تمرير التمديد وقوننة
ما كانت صرفته حكومة السنيورة وه��و ما يعرف
بقضية الـ 11مليار دوالر إلى جانب السلسلة وقضية
اليوروبوند .وأضافت إن هذا الفريق لم يتراجع عن
استخدام ورقة التشريع كورقة ضغط في الموضوع
الرئاسي بهدف انتخاب شخصية ضعيفة أو محسوبة
عليه.
إلى ذلك لفت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي إلى أنه «ال يحق ألي فئة أو مك ّون أو تحالف
سياسي أو مذهبي أن يُهيمن على البالد وينحرف
بالديمقراطية التوافقية عن غايتها وهي خير البالد
العام» .واعتبر بعد زيارته دار الفتوى أمس على
رأس وفد روحي لتهنئة مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان بتنصيبه أن «المطلوب الوالء للبنان
أوال ً والتقيد بالدستور والميثاق وتطبيق وثيقة الوفاق
الوطني نصا ً وروحاً ،وسد الثغرات الدستورية التي
تتسبب بتعثر سير المؤسسات الدستورية ،بعد خبرة
دامت خمسا ً وعشرين سنة» .وشدد على «واجب العمل
من أجل التفاهم بين الفريقين المتنازعين « 8و14
آذار» ،وانتخاب رئيس للجمهورية ،وإجراء المصالحة
الوطنية ،وتأمين انتظام المؤسسات العامة ،وتنزيه
القضاء ودعم الجيش والقوى األمنية ،وضبط السالح
غير الشرعي».

مو�سكو� :ضرب ( ...تتمة �ص)1
جاء ذلك في وقت قالت الحكومة السورية أمس إنها تلقت
رسالة من وزير الخارجية األميركي جون كيري سلمها وزير
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تفيد بأن الواليات
المتحدة وحلفاءها يعتزمون توجيه ضربات جوية ضد
تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «وزي��ر الخارجية
تلقى رسالة من نظيره األميركي عبر وزير خارجية العراق
يبلغه فيها أن أميركا ستستهدف قواعد تنظيم «داعش»
وبعضها موجود في سورية».
وأوضحت ال��وزارة في بيانها أن دمشق «إذ تؤكد أنها
كانت وما زالت تحارب هذا التنظيم في الرقة ودير الزور،
وغيرهما من المناطق فإنها لم ولن تتوقف عن محاربته
وذلك بالتعاون مع الدول المتضررة منه في شكل مباشر
وعلى رأسها العراق الشقيق وتشدد في هذا اإلط��ار على
أن التنسيق بين البلدين مستمر وعلى أعلى المستويات
لضرب اإلرهاب كون البلدين في خندق واحد في مواجهة
ه��ذا التنظيم تنفيذا ً للقرار ال��دول��ي  2170وال��ذي صدر
باإلجماع من مجلس األمن».
واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن دمشق «إذ تعلن مرة
أخرى أنها مع أي جهد دولي يصب في محاربة ومكافحة
اإلره���اب مهما ك��ان��ت مسمياته م��ن «داع���ش» و«جبهة
النصرة» وغيرهما تشدد أن ذلك يجب أن يتم مع الحفاظ
الكامل على حياة المدنيين األبرياء وتحت السيادة الوطنية
ووفقا ً للمواثيق الدولية».
في غضون ذلك أكد مندوب سورية الدائم لدى األمم
المتحدة بشار الجعفري أن «سفيرة الواليات المتحدة في
المنظمة الدولية سامانثا باور أبلغتني شخصيا ً بضربات
جوية أميركية وعربية وشيكة ضد أهداف تنظيم داعش
اإلرهابي في سورية».
وأك��د الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا أن ب�لاده بدأت
باستهداف أهداف «داعش» اإلرهابي ومجموعة إرهابية
من تنظيم «خراسان» التابع لتنظيم القاعدة في األراضي
السورية وذلك ضمن االستراتيجية التي أعلن عنها سابقا ً
لمواجهة التنظيم ،مشيرا ً إلى أن إنجاز هذه االستراتيجية
سيستغرق وقتاً.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي أمس« :الليلة الماضية
وبناء على قراري بدأنا باستهداف أهداف في سورية لتنظيم
داعش ...وقد أوضحت أن الواليات المتحدة ستهاجم أهدافا ً
لهذا التنظيم في العراق وسورية كي ال يتمكنوا من إيجاد
مالذ آمن أينما كان» ،مذكرا َ أن بالده قالت إنها ستعمل على
هذا األمر في إطار تحالف واسع النطاق وهو ما قامت به.
وأش��ار أوباما إلى أن استهداف «داع��ش» في األراضي
السورية تم بانضمام مجموعة من «األصدقاء والحلفاء
والسعودية واألردن والبحرين وقطر» ،معتبرا ً أن قوة
التحالف لمواجهة التنظيم تظهر للعالم أن هذه الحرب
ليست حرب أميركا وحدها إذ أن حكومات وشعوب الشرق
األوسط يرفضون «داعش» ويشددون على أهمية السالم
واالستقرار في المنطقة.
وعاد أوباما في كلمته للتأكيد على أن «بالده ستنتقل

لدعم الخطة التي تدعمها الغالبية في الكونغرس لتدريب
وتجهيز «المعارضة السورية المعتدلة» ،معتبرا ً أن هذا
األمر هو «الطريقة األفضل لمواجهة تنظيم داعش».
وق��ال أوب��ام��ا« :إن هناك أكثر من أربعين دول��ة قدمت
وعرضت مساعدتها في إطار هذه الحملة لمواجهة داعش
وتدريب وتجهيز المقاتلين المعارضين في العراق وفي
سورية الذين سوف يقاتلون على األرض ،وكذلك تجفيف
منابع تمويل التنظيم ومنع أيضا ً تدفق المقاتلين إليه من
المنطقة ومن الخارج».
وشدد أوباما في كلمته على أنه يجب أن يكون واضحا ً
للجميع أن أي تخطيط ضد الواليات المتحدة أو محاولة
استهدافها لن يكون مسموحا ً وأن بالده لن تسمح بوجود
مالذات آمنة لهؤالء اإلرهابيين.
وفي السياق ،اعتبر الرئيس اإليراني حسن روحاني
أن الخطوة العسكرية األميركية في سورية غير قانونية
ألنها تجري من دون موافقة مجلس األمن ومن دون رضا
دمشق .كما أ ّكد أن ال برنامج للقاء الرئيس األميركي باراك
أوباما.
من جهتها ،ش��ددت موسكو على أن توجيه واشنطن
ضربات إلى مواقع في سورية يتطلب الحصول على موافقة
دمشق أو اتخاذ ق��رار دول��ي ،وليس فقط إب�لاغ الحكومة
السورية بذلك من جانب واحد ،بحسب ما جاء في بيان
صدر عن الخارجية الروسية أمس.
وأضاف البيان« :بسبب بدء الواليات المتحدة بدعم من
دول أخرى عملية لتوجيه ضربات جوية تستهدف مواقع
تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية» اإلره��اب��ي في سورية ،يذ ّكر
الجانب الروسي بأنه ال يمكن تنفيذ مثل هذه الخطوات إال
في إطار القانون الدولي» ،مشيرة إلى ضرورة الحصول
على موافقة واضحة من الحكومة السورية على ذلك أو
اتخاذ قرار في هذا الشأن في إطار مجلس األمن الدولي.
وحذرت الخارجية من أن المبادرين إلى تنفيذ سيناريوات
عسكرية أحادية الجانب سيتحملون كامل المسؤولية عن
عواقبها.
وأضاف البيان« :مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تتطلب تنسيق جهود المجتمع الدولي
بأكمله بإشراف أممي ،معتبرا ً أن «محاوالت تنفيذ المهام
الجيوسياسية بخرق سيادة دول المنطقة ستزيد التوتر
وستؤدي إلى زعزعة الوضع أكثر».
كما أكدت موسكو ضرورة مكافحة اإلرهاب على نطاق
شامل ومن دون استخدام «معايير مزدوجة» ،بعد لقاء
جمع نائبي وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
وغينادي غاتيلوف مع المبعوث الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة حول سورية ستافان دي ميستورا.
ورك���زت م��ح��ادث��ات الجانبين على تصاعد النشاط
اإلرهابي في سورية والعراق الذي يشكل خطرا ً كبيرا ً على
أمن المنطقة ،حيث أبلغ دي ميستورا الجانب الروسي نيته
إجراء اتصاالت مكثفة مع أطراف سورية وكذلك عواصم
الدول المؤثرة ،بما في ذلك موسكو ،من أجل إيجاد مخرج
لألزمة السورية.

االحتالل «الإ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)1
وأف��اد كيربي في ن��دوة صحفية أن الضربات الجوية
لواشنطن وحلفائها كانت ناجحة ودمرت مواقع للتنظيم
اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أن الحملة لتدمير التنظيم ما زالت
متواصلة.
وكانت وزارة الدفاع األميركية قد أعلنت ليل االثنين -
الثالثاء ،بدء الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم «داعش»
في سورية بمساعدة شركاء آخرين.
وق��ال المتحدث الرسمي كيربي ف��ي بيان مقتضب،
«أستطيع أن أؤكد أن القوات األميركية وقوات الدول الشركاء
قاموا بعملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم «داع��ش» في
سورية بواسطة طائرات مقاتلة وصواريخ «التوماهوك».
وأعلنت القيادة المركزية األميركية عبر بيان لها في وقت
الحق ،أن الجيش األميركي شن الضربات من سفن حربية
في المياه الدولية في البحر األحمر وشمال الخليج العربي.
الفتة إلى أن الجيش وجه الضربات لتعطيل «هجوم وشيك»
لمهاجمي «القاعدة» ضد المصالح األميركية والغربية.
وأك��د البيان مشاركة السعودية واإلم���ارات واألردن
والبحرين وقطر في الضربات الجوية ،وأعلنت القيادة
الوسطى للقوات األميركية أن الضربات دم��رت مواقع
«داعش» قرب الرقة ودير الزور والبوكمال.
ومن األهداف التي تم ضربها مراكز تدريب ومقار قيادة
وسيطرة ومستودعات ومركز مالي وشاحنات دعم وآليات
مصفحة.
وال�لاف��ت بحسب ما ج��اء في بيان القيادة األميركية،
هو إعالن استهداف مواقع غرب حلب لما يعرف بتنظيم
«خراسان» المرتبط بتنظيم «القاعدة» ويتزعمه الكويتي
محسن الفضلي الذي تتعقبه أجهزة االستخبارات األميركية
منذ  10سنوات على األقل.
بدورها ،أعلنت «القوات المسلحة األردنية» أمس في
بيان أن طائرات س�لاح الجو الملكي أغ��ارت على مواقع
لـ«مجموعات إرهابية» و«دم��رت أه��داف��ا ً منتخبة» على
الحدود مع سورية والعراق.

كما استهدفت الغارات األميركية مراكز لـ«داعش» في
البوكمال وقرية السويعية بريف دير الزور الشرقي وبلدة
التبني بالريف الغربي ،وأهداف لتنظيم «جبهة النصرة»
في ريف إدلب في بلدة كفردريان.
وفي السياق ،نقلت محطة تلفزيون تركية عن الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان القول إن تركيا يمكنها تقديم
دعم عسكري أو في مجال اإلمداد والتموين للحملة الجوية
التي تقودها أميركا ضد «متشددي الدولة اإلسالمية» في
سورية .وقال« :سنقدم الدعم الالزم للعملية .يمكن أن يكون
الدعم عسكريا ً أو لوجستياً».
إلى ذلك ،أعلن جيش العدو «اإلسرائيلي» أمس أنه أسقط
بصاروخ باتريوت مقاتلة سورية قال إنها اخترقت أجواء
الجوالن (المحتل) ،وأوضح العدو أنه اعترض طائرة مقاتلة
من طراز «ميغ  »21 -قبل أن يسقطها بصاروخ باتريوت
فوق منطقة القنيطرة.
م��ن جانبه ،أك��د مصدر عسكري س��وري أن «الجيش
«اإلسرائيلي» اعتدى على طائرة حربية سورية وأسقطها»،
وأض��اف أنه «في إطار دعمه لتنظيمي «داع��ش» و«جبهة
النصرة» اإلرهابيين وفي مخالفة صريحة وعلنية للقرار
 ،2170يعتدي االحتالل «اإلسرائيلي» على طائرة حربية
سورية ويسقطها».
من جانبها ،حذرت موسكو من عواقب اعتداء «إسرائيل»
على الطائرة الحربية السورية وإسقاطها معبرة عن قلق روسيا
إزاءه لكونه يزيد تفاقم الوضع المتوتر أصالً في المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية إنه «ليس من الضروري اآلن
فتح جبهة جديدة للصدام أمام مواجهة التحديات الصعبة
لإلرهاب الدولي ال��ذي اختار الشرق األوس��ط واح��دا ً من
أهدافه الرئيسية» ،مشددة على وجوب توحيد جهود جميع
األطراف أصحاب المصلحة في مكافحة هذا التهديد.
وأعربت الخارجية الروسية في بيانها عن قلق روسيا
البالغ إزاء الحادث ،داعية إلى التحلي بأقصى درجات
ضبط النفس.

دعت الوفد الفل�سطيني لالن�سحاب من المفاو�ضات مع العدو

«�شهداء الأق�صى» تهدد بالرد
على اغتيال القوا�سمي و�أبو عي�شة
هددت «شهداء األقصى» بالرد
على اغتيال المقاومين ،م��روان
ال��ق��واس��م��ي وع��ام��ر أب���و عيشة،
ال��ل��ذي��ن أغ��ت��ال��ه��م��ا ال��ع��دو بحي
الجامعة في الخليل فجر أمس.
وأك���دت «ش��ه��داء األق��ص��ى» أن
االتفاقيات والمفاوضات الجارية
مع العدو «عبثية وشيطانية انتهت
منذ اغتيال الرئيس أبو عمار ومنذ
حصار غ��زة وم��ع إع���ادة انتشار
جيش العدو بالضفة» .واعتبرت
أن االحتالل «برقصة العفاريت»

يسعى لحرف المفاوضات بهدف
تحسين شروط بقائه ،ومن أجل
احتواء حقوقنا الوطنية وجعلها
م��ج��رد ح��ق��وق معيشية وس��ل��ة
امتيازات الخ.
وخ��ت��م��ت «ش���ه���داء األق��ص��ى»
بالقول ،لقد طفح الكيل فكل ما
ج��رى بالمفاوضات المزمنة مع
ال��ع��دو م��ن��ذ  20س��ن��ة يطيل من
عمر ه��ذا االح��ت�لال ضمن مخطط
التدجين والترويض ،مشيرة إلى
ح��ال��ة االح��ت��ق��ان والغليان التي

تسود الشارع الفلسطيني.
وكانت كتائب شهداء األقصى
 ل����واء غ����زة ،ق���د دع����ت أم��سالوفد الفلسطيني الموحد الذي
يُجري مفاوضات لتثبيت اتفاق
وق���ف إط��ل�اق ال���ن���ار م���ع ال��ع��دو
الصهيوني ،بالعاصمة المصرية
ال��ق��اه��رة ل�لان��س��ح��اب وال��ع��ودة
إل��ى أرض الوطن وتحميل دولة
االح��ت�لال ف��ش��ل ال��ج��ول��ة األول��ى
م��ن ال��م��ف��اوض��ات نتيجة إق���دام
األخيرة على اغتيال المقاومين
ا لفلسطينيين .
وكانت قوة «يمام» الصهيونية
الخاصة باالشتراك مع جهاز أمن
الكيان الصهيوني «ال��ش��اب��اك»
ق��د اغ��ت��ال��ت ف��ج��ر أم���س م���روان
ال��ق��واس��م��ي وع��ام��ر أب���و عيشة،
اللذين تتهمهما سلطات العدو
بالوقوف خلف خطف وقتل ثالثة
مستوطنين ق��رب مدينة الخليل
قبل أشهر.
ووص����ف����ت وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» عملية االغتيال
التي وقعت داخ��ل أح��د المنازل
في منطقة حي الجامعة بالخليل
بأنها معقدة ،فيما اكتفت مصادر
عسكرية صهيونية بالقول« :إن
ما جرى أَغلق حسابا ً مفتوحاً».
على حد تعبيرها.

مرحلة جديدة ( ...تتمة �ص)1
لوال اإلرهاب لما كانت المنطقة «محتاجة» إلى التدخل األميركي .هل
هناك بعد من يشك في بأن اإلرهابيين صنيعة أميركية؟ بغض النظر
ع ّما إذا كان «المجاهدون» العاديون الطامحون بالذهاب إلى «الجنة» في
أقرب وقت ،يعرفون ذلك أم ال؟
بالنسبة إلى أميركا ،فتحت التطورات خيار التدخل في سورية ودعمت
رأي أولئك الذين الموا واشنطن على تقاعسها للتدخل في سورية سابقاً.
آخر الالئمين كان العاهل األردن��ي ،واللوم فيه شيء من التشجيع على
تعويض ما فات ،أي الطلب من واشنطن التدخل في سورية «لترتيب
األوضاع فيها» شاء القانون الدولي ذلك أم أبى.
سورية :التطورات تعيق هذه الشهوة األميركية في إع��ادة ترتيب
األوضاع في سورية لمصلحة الخط األميركي كما تمنى العاهل األردني.
فالدولة والجيش ت��زداد قوتهما وتماسكهما باستمرار بخاصة بعد
االنتخابات الرئاسية األخيرة التي تعززت عبرها ثقة غالبية الشعب
بالرئيس األسد ومنهجه المعادي لإلرهاب وللتدخل في سورية معاً.
وسورية عمليا ً هي الدولة األهم في محاربة اإلرهاب بكل فصائله ،وهي
األكثر خبرة منذ بداية الثمانينات ،ويبدو أنها مستعدة أو مضطرة ألن
تكون مستعدة ،ألسوأ السيناريوهات التي تعتمدها واشنطن .وتعتبر
سورية أن أي سيناريو لن يكون أس��وأ مما حصل فعالً على األرض
السورية ،مع القلق تجاه أية شهوة عدوانية أميركية مباشرة.
إن الصمود السوري هو العنصر األول في االستعداد لمواجهة التطورات،
لكن العنصر الثاني هو الموقف اإلقليمي (إيران) والدولي (روسيا) تجاه
سورية .لن تتخلى هاتان الدولتان عن سورية ،ولن تكون دمشق بضاعة
في سوق النخاسة السياسية الدولية لسبب واحد ،هو أن سورية أثبتت
أنها حليف قوي لطهران وموسكو ،كما أن قدرة إيران وروسيا على تحويل
سورية إلى بضاعة  -حتى لو أرادتا – هي محدودة جداً.
إيران :ال شك في أن إيران في مرحلة روحاني تتقدم بخطى ثابتة في
إطار السياستين اإلقليمية والدولية ،ويبدو أن التابو السعودي ـ األميركي
المعروف تقليدياً ،وهو عدم السماح لطهران بلعب دور إقليمي ،قد أصبح
من الماضي .أي مقارنة األوضاع اليوم باألوضاع قبل عشر سنوات تؤكد
أن إيران البلد األكثر ربحا ً نسبيا ً في «اللعبة الدولية».
الهجوم الدبلوماسي للقيادة اإليرانية يحقق نجاحات متوالية آخرها
اللقاء بين وزيري خارجية إيران والسعودية في نيويورك .وإضافة إلى
أن الصمود السوري يشكل عنصر التقدم اإليراني صورة جديدة تردع
السيناريوهات القصوى ألميركا في المنطقة.
روسيا :ترى واشنطن أن روسيا انتهكت القانون الدولي في القرم،
وتتمنى بعض الرؤوس الصلبة في واشنطن أن يشكل ذلك ذريعة النتهاك
محتمل من أميركا للقانون الدولي في سورية .حلم الشراكة مع أميركا
الذي استمرأته روسيا انتهى حيث استيقظ «الدب الروسي» على كابوس
الحقيقة األميركية في أوكرانيا ،وتصرف على هذا األس��اس مستعيدا ً
القرم الذي كان قد أهداه خروتشوف األوكراني ألوكرانيا في عهد االتحاد
السوفياتي ،إذ إن أوكرانيا كانت جزءا ً منه.
روسيا شعرت أن أح�لام الشراكة لم تستطع القضاء على الحقيقة
االمبريالية ،فازداد تمسكها باستراتيجية التصدي وعدم ترك الساحة
الدولية لالستعمار الجديد األطلسي يعبث بها كيفما يشاء ،وبالتالي
تعاظمت أهمية عناصر هذه االستراتيجية بالنسبة إلى روسيا ومنها
الصمود السوري.
بقي أن تتجه موسكو بفعالية أكبر نحو تنظيم هجوم دبلوماسي
على أنقاض حلم الشراكة .لم يعد موضوع التصرف المطلق بالساحة
الدولية سهالً بالنسبة إلى واشنطن كما كان عام  2003أثناء الحرب على
العراق.
العراق :ربحت أميركا والسعودية جولة «تغيير المالكي» بحل وسط
قبلت به وباركته طهران .قد تحاول واشنطن إغراء إيران بإعادة التجربة
نفسها مع أسد دمشق ،لكن األس��د ليس المالكي والوضع في سورية
يختلف من ناحية تماسك الدولة والجيش والشعب حول األسد .معركة
إسقاط المالكي لم تكن سهلة ،استخدمت فيها واشنطن داعش وعندما
تخطت هذه المنظمة اإلرهابية الخط األحمر الكردي أوقفتها أميركا عند
حدها.
«اللعبة الدولية» أضحت أكثر دينامية حيث االحتماالت كلها مفتوحة.
نهاية هذه اللعبة تعتمد في شكل أساسي على سلوك الالعبين أكثر من
نصوص القانون الدولي.

د .مهدي دخل الله
mahdidakhlala@gmail.com

�أكد �أن انت�صار الثورة ( ...تتمة �ص)1
وفيما اعتبر أن الفضل في انتصار الثورة يعود إلى كل من ساهم فيها
بالتظاهرات أو التمويل أو الدعاء ،قال الحوثي إن الفضل يعود أيضا ً إلى الجهد
الشعبي والجيش اليمني حيث برز دور الجيش اإليجابي والوطني برفضه تنفيذ
الجرائم بحق المتظاهرين ،محذرا ً من أي مؤامرة تهدد المؤسسة العسكرية في
المأرب والبيضاء».
وأكد الحوثي أن «انتصار الثورة اليمنية متمثل في صيغة االتفاق الذي يعد
مكسبا ً لكل اليمنيين ،وإذا ما نفذت صيغة االتفاق فذلك يعني حكومة تجسد
الشراكة الوطنية والنزاهة تخدم كل اليمن».
واعتبر زعيم حركة «أنصار الله» إنّ «من إنجازات الثورة أنها أزالت عقبة
كبيرة كاللواء األحمر الذي كان يمثل التغلغل الفاسد لقوى النفوذ ،فالشعب
اليمني في بداية الطريق الصحيح والتحديات قائمة والمعركة ضد الفساد
مستمرة».
وح ّذر الحوثي من أن الوضع ما بعد الثورة لن يكون أصعب مما قد مضى،
إذ يبقى بعض التحديات في معركتنا ضد الفساد ،ومن يبقى من الفاسدين قد
يعتبرون أنفسهم من المتضررين ،معتبرا ً أن ال غالب وال مغلوب في االتفاق ألن
اليمن انتصر» .وقال إن المرحلة هي لبناء الدولة وهذا يتطلب جهود الجميع في
مواجهة خطر «القاعدة».
وتحدث عبد الملك الحوثي عن مرحلة ما بعد الثورة ،قائالً« :أمد اليد لحزب
اإلص�لاح من أج��ل السالم واإلص�لاح ضمن الشراكة الوطنية ،مشددا ً على
ضرورة المبادرة من أجل حل قضية الجنوب وسنكون مع أهل الجنوب لحين
إنصافهم».
واعتبر أن «تنفيذ االتفاق قد يخفف من التصعيد ولكن ال يجوز إغفال الشعب
للواقع السياسي والواجب رصده ،وال يمكن المراهنة على الخارج فال أحد يمكنه
حل مشاكل اليمنيين إال الشعب اليمني».
وختم بالدعوة للمحافظة على الحس الثوري والتخلص من االستبداد
واالستئثار من دون تصفية حسابات مع أي طرف ،فاالتفاق بات عقدا ً اجتماعيا ً
ملزما ً لجميع األطراف وننشد أفضل العالقات مع كل الدول العربية».

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
لمالكي الحقوق المختلفة في العقار رقم 181
من منطقة معلقة أراضي «الرحاب»
يتشرف مجلس إدارة الجمعية بدعوة حضرات المالكين الكرام إلى
حضور الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها عند الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم األحد الواقع في  5تشرين أول  2014في مكتب
اإلدارة في المجمع.
جدول األعمال
انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثالث سنوات
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  2014وتالوة الميزانية
العمومية الموقوفة بتاريخ  2013/12/31والمصدق عليها.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لهذه السنة
كما يرجى من األعضاء المالكين الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية
مجلس اإلدارة إيداع طلب الترشيح لدى إدارة المجمع في مهلة أقصاها
 2تشرين أول  ،2014وال يقبل أي طلب يرد بعد هذا التاريخ.
تعيين مخصصات رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام عن عام
.2014
في حال عدم اكتمال النصاب في االجتماع األول ،تجتمع الجمعية
العمومية العادية في المكان نفسه عند الساعة الحادية عشرة من
صباح األحد التالي الواقع في الثاني عشر من شهر تشرين األول
 ،2014ويكون النصاب قانونيا ً بمن حضر.
رئيس مجلس اإلدارة
سعيد جحا

