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تتمات

أم��ا ال��ب��دي��ل فهو ال��ت��ف��اوض الذي
ي���ؤ ّم���ن واح�������دا ً م���ن ح���لّ���ي���ن ،إم��ا
تسهيل خط اإلم��داد الذي طرحه
الموفد القطري ع��ن لسان قادة
المسلحين بانتزاع خصوصية
م��ع��ي��ن��ة ل���ب���ل���دة ع����رس����ال ت��ن��ال
ف��ي��ه��ا ال��م��ج��م��وع��ات التكفيرية
المسلحة وضعا ً شبيها ً بالوضع
ال����ذي ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه المنظمات
الفلسطينية أواخر ستينات القرن
ال��م��اض��ي ،ف��ي م��ا ع���رف بـ«فتح
الن���د» ف��ي ال��ع��رق��وب ،أو م��ا نص
عليه اتفاق القاهرة بالنسبة إلى
س�ل�اح ال��م��خ��ي��م��ات ،ال��ت��ي يتطلع
قادة «النصرة» و«داعش» إلى نيل
مثلها في بعض مخيمات النزوح،
أو إذا فشل ك�� ّل ش��يء عسكريا ً
وت���ف���اوض���ي���ا ً ت��خ��ف��ي��ض سقف
التفاوض نحو القبول بالمساومة
على مبدأ البقاء ،والقبول بنزوح
ج����م����اع����ي م���ن���ظ���م ي���ف���ض���ل���ون���ه
ن��ح��و ال��ج��ن��وب ،إل���ى القنيطرة،
وم����س����ت����ع����دون ل���ق���ب���ول���ه نحو
تركيا ب��ح��راً ،ومنها إل��ى الداخل
ال��س��وري ،وربما من تركيا عبر
«إسرائيل» إلى القنيطرة مجدداً،
أو إلى ضفة حدودية مع لبنان،
كما ت��ردّد من تداعيات وخلفيات
عملية مزارع شبعا الردعية.
ف���ي ه����ذا ال��م��ن��اخ الهستيري
وال��ق��ل��ق ،وال���ط���رق ال��م��س��دودة،
واالرت����ب����اك ب��ي��ن س��ق��وف عالية
وس��ق��وف أش���� ّد ان��خ��ف��اض��اً ،بيد
ه���ذه ال��م��ج��م��وع��ات ورق��ت��ان هما
قدرتها العسكرية والعسكريون
ال���م���خ���ط���وف���ون ،وك��ل��م��ا ب����دا أنّ
القدرة العسكرية تصطدم بجدار
االس��ت��ع��دادات واليقظة وتفشل
ف��ي إح���داث أي اخ��ت��راق ،صارت
ورق����ة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن رأسمالهم
الوحيد ،وألن��ه ليس بينهم عقل
قيادي بمستوى إدارة تحديات
ب��ه��ذا ال��ح��ج��م ي��ت��ص�� ّرف��ون بغباء
ال��ه��س��ت��ي��ري��ا ،ف��ي��ه��دّدون بالذبح
وي��وق��ف��ون م��س��ارات التفاوض،
ويرفعون سقوفا ًال يملكون أدوات
ف��رض��ه��ا ،وت��ص��ي��ر ه���ذه الورقة
عبئا ً عليهم ومصدر المزيد من
اإلرباك لهم بسبب سوء التقدير
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م�س ّلحو القلمون ( ...تتمة �ص)1
وس��وء التصرف ،والجهل بأنها
تصلح لتكون بوليصة تأمينهم
إذا س��لّ��م��وا ب��ال��ع��ج��ز ع��ن إح���داث
أي اخ��ت��راق للمناطق اللبنانية،
وباستحالة القبول التفاوضي
أي م���ي���زات م���ن التي
ب��م��ن��ح��ه��م ّ
يحلمون بها ،وب���أنّ ال��ع��ودة إلى
قتل العسكريين ،يدفع الحكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة أك���ث���ر وأك���ث���ر لوقف
التفاوض وحسم أمرها باللجوء
إلى الخيار العسكري بالتنسيق
بين الجيشين اللبناني والسوري
وح���زب ال��ل��ه ،وأنّ ال��ع��ق��ل يقول
بالقبول بالرحيل ح�لاً أحادياً،
بضمانات استقبالهم ف��ي قطر،
مقابل اإلف���راج عن العسكريين،
وت����س����ري����ع م����ل����ف م���ح���اك���م���ات
ال��م��وق��وف��ي��ن ،وال��ت��ع��ام��ل معها
بإيجابية من الحكومة اللبنانية.

تسارعت التطورات على صعيد
قضية العسكريين المخطوفين من
ق��ب��ل تنظيمي «داع����ش» و«جبهة
ال��ن��ص��رة» بالتزامن م��ع م��ح��اوالت
تسلل لمسلحي التنظيمين إلى مراكز
الجيش ف��ي ب��ل��دة ع��رس��ال ،والتي
صدها الجيش بعد اشتباكات مع
المهاجمين.
وت��ط��رق رئ��ي��س الحكومة تمام
س�لام خ�لال جلسة مجلس ال��وزراء
أم���س إل���ى م��وض��وع العسكريين
المخطوفين ووض���ع ال����وزراء في
ج��و المساعي لتحريرهم ،م��ؤك��دا ً
االستمرار بكل األوج��ه للتوصل إلى
تحرير العسكريين ،كما أك��د عدم
اليأس «ألن ه��ذه القضية هي على
رأس أولوياتنا ،وسالمة العسكريين
من سالمة الوطن ،وسنبذل المساعي
على مختلف الصعد حتى تحرير
العسكريين» .وناشد ال��رأي العام
اللبناني وأهالي المخطوفين الوقوف
إلى جانب الحكومة حتى تحريرهم.
ولفت وزير الصحة وائل أبو فاعور
إلى أن «هناك حلقة مفقودة في هذا
الملف يجري العمل على عالجها
والدولة اللبنانية جدية في مسألة
ال��م��ف��اوض��ات ،وت��ري��د أن تصل إلى
نتيجة».

عودة التهديدات واالبتزاز

وكانت حالة ذعر انتابت أهالي
العسكريين صباح أمس إثر اتصاالت
مفاجئة تلقوها من أبنائهم المخطوفين
ودعوهم فيها باستمرار التحرك في
الشارع لتحريك المفاوضات وحض

الحكومة على القبول بالمقايضة ،وإال
سيذبحون خالل أيام قليلة ،بحسب
ما روى األهالي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن المجموعات المسلحة ساءها فك
أهالي العسكريين الحصار عن البقاع
فلجأت إلى التهديد بقتل العسكريين،
وال سيما أنها كانت تسعى إلى إبقاء
البقاع م��ع��زوال ً وإدخ��ال��ه ف��ي حرب
استنزاف .وأشارت المصادر إلى أن
المسلحين ردوا على خطوة األهالي
نقل االع��ت��ص��ام إل��ى ساحة ري��اض
الصلح بابتزازهم مجددا ً تحت وطأة
التهديد بالقتل ،مشيرة إلى أن إقدام
ه��ؤالء على ارت��ك��اب الجرائم ليس
مستبعدا ً إذ أنه ليس أمرا ً جديداً.
وعلمت «البناء» أن المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
سيلتقي اليوم أهالي العسكريين،
بعدما ك��ان وف��د منهم التقى أمس
األمين العام للمجلس األعلى للدفاع
اللواء محمد خير ال��ذي أبلغهم «أن
الحكومة ستطلق المفاوضات إلطالق
سراح العسكريين واإلفراج عنهم».
لكن عضو «هيئة علماء المسلمين»
الشيخ حسام الغالي أكد لـ«البناء»
أن «األم��ور معقدة ج��دا ً والبلد على
ك��ف ع��ف��ري��ت» س��ائ�لاً« :ط��ال��م��ا أن
الموقوفين في سجن رومية الذين
يطالب بهم تنظيما داع��ش وجبهة
النصرة ،ي��دي��رون مجموعاتهم من
داخل السجن عبر الهواتف وأجهزة
الكومبيوتر واالن��ت��رن��ت المتوافرة
لديهم ،لماذا ال يطلق سراحهم؟».
وأشار إلى أن المفاوضات القطرية
ل��م تصل إل��ى ح��ائ��ط م��س��دود ،ولو
حصل ذلك ،لكان المسلحون عمدوا
إلى قتل العسكريين.
أم��ن��ي��اً ،واص���ل���ت ال��م��ج��م��وع��ات
المسلحة المتواجدة في جرود بلدة
عرسال محاوالتها التسلل إلى مراكز
الجيش ،إذ بعدما صد الجيش إحدى
هذه المحاوالت في وادي حميد ليل
أول م��ن أم���س ،ص��دت م��س��اء أمس
محاولة أخرى للمسلحين في منطقة
المصيدة في البلدة المذكورة بعد
اشتباكات معهم.
وليالً أف��ادت قيادة الجيش بأنه
وأثناء مرور آلية تابعة للجيش في
محلة قشلق -األوت��س��ت��راد الجديد
في عكار ،تعرضت إلط�لاق ن��ار من
داخل األراض��ي السورية .كما أطلق
مجهولون من داخل مخيم المصيدة
ف��ي ع��رس��ال ال��ن��ار ب��ات��ج��اه آليتين
تابعتين للجيش عند مرورهما في
المكان ف��ردت الدورية بالمثل على
مصادر النيران من دون إصابة أحد.
وك���ان ج��ن��دي��ان تعرضا إلط�لاق

نار من قبل مسلحين مجهولين قرب
بلدة الريحانية في عكار ما أدى إلى
استشهاد أح��د الجنديين وإصابة
الثاني إصابة حرجة .وبعيد منتصف
الليل ت��ع � ّرض الجيش الع��ت��داءات
متف ّرقة في طرابلس من دون اإلبالغ
عن إصابات.

توقع حصول اعتداء
في أي لحظة

وأوضح مصدر عسكري لـ«البناء» أن
محاولة المجموعات المسلحة التسلل
إل��ى بعض مراكز الجيش في محيط
عرسال ك��ان الهدف منه أح��د أمرين:
إم��ا محاولة معرفة جاهزية الجيش
اس��ت��ع��دادا ً للقيام بهجمات أوس��ع،
وإم���ا خطف ج��ن��ود لممارسة المزيد
من االبتزاز على الحكومة والمؤسسة
العسكرية .وأكد المصدر أن اإلرهابيين
تيقنوا مجددا ً أن الجيش جاهز للتصدي
ألي اع��ت��داء .مشيرا ً إل��ى أن محاوالت
التسلل ليست األول��ى من نوعها بعد
أن كان المسلحون قاموا قبل ذلك بزرع
عبوات وتفخيخ إحدى السيارات .ورأى
أن اإلرهابيين من الممكن أن يقوموا في
أي وقت ليس بالتسلل فقط ،بل باعتداء
واسع على مواقع الجيش ،لكنه أكد أن
الجيش جاهز للتصدي ألي اعتداء والرد
عليه بقوة.

التعقيدات الرئاسية
تطيح جلسة االنتخاب

سياسياً ،فشل المجلس النيابي
للمرة الثالثة عشرة بانتخاب رئيس
للجمهورية بسبب فقدان النصاب،
إذ حضر الجلسة  58نائبا ً علما ً بأن
النصاب القانوني النتخاب الرئيس هو
الثلثان أي  86نائبا ً من أصل .128
وحدد رئيس المجلس نبيه بري
التاسع والعشرين من الجاري موعدا ً
للجلسة الرابعة عشرة وذلك استباقا ً
النتهاء والية المجلس الحالي في 20
تشرين الثاني المقبل .ونقل زواره
عنه قوله إن موضوع االستحقاق
الرئاسي تواجهه تعقيدات داخلية
وخارجية ،الفتا ً إلى أن «الداخلية
م��ع��روف��ة أم��ا الخارجية فمرتبطة
بمصير الخط األميركي -اإليراني
والخط اإليراني – السعودي مع أن
الخطين منفصالن .وبغض النظر عن
هذا لو جرى تذليل العقد الداخلية
فأنا أضمن انتخاب رئيس جديد».
وفيما أك��دت م��ص��ادر نيابية في
«جبهة النضال الوطني» لـ«البناء»
أن المشهد في الجلسة المقبلة لن
يتغير ،وستكون كسابقاتها ،إذ ال شي
يوحي أن هناك انتخابات رئاسية

�أردوغان كلمنجي (تتمة �ص)1
ق��ري��ب��ة ،أش����ارت م��ص��ادر بكركي
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل���ى «أن االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية ال ت���زال ت���دور ف��ي حلقة
مفرغة .واعتبرت «أن الكرة ليست
في ملعب الرئيس سعد الحريري
وال البطريرك بشارة الراعي إنما في
ملعب العماد ميشال عون وحزب الله
الملتزم ما يقرره الجنرال» .وأكدت
المصادر «أن البطريرك الماروني
منزعج من الفراغ الرئاسي ،إال أنه لم
يعد بمقدوره التأثير ،فالتفاهم على
الرئاسة بات يتطلب تفاهما ً إقليمياً».
وه���ذا ال��م��وض��وع إض��اف��ة إل��ى ملف
التمديد للمجلس النيابي والتهديدات
التي يتعرض لها لبنان من جانب
التنظيمات اإلرهابية ستكون محور
ل��ق��اء ال��راع��ي-ال��ح��ري��ري ف��ي روم��ا
االثنين المقبل.
إلى ذلك ،حذر النائب وليد جنبالط
خ�لال اجتماع استثنائي للمجلس
المذهبي لطائفة الموحدين الدروز،
من «المخاطر المحدقة التي تهدد
لبنان في ه��ذه المرحلة الحساسة
من تاريخه» ،ومشددا ً على «ضرورة
العمل الحثيث على تقريب المسافات
بين اللبنانيين لتجاوز التحديات
السياسية واألمنية واالقتصادية
المتنامية».

إقامة مناطق عازلة وحظر جوي على الحدود بذريعة
تأمين مكان آمن يتسع للنازحين السوريين داخل
األراض��ي السورية ،وب��دأت التساؤالت عن موعد
ال��دخ��ول ال��ب��ري التركي إل��ى األراض���ي السورية،
وال���ك��� ّل ب���ات ي��ن��اق��ش م����اذا ب��ع��د ح���رب أردوغ�����ان،
فكيف ستر ّد سورية التي اعتبرت موقفه عدوانا ً
موصوفاً ،وكيف ستتصرف إيران وروسيا ،لكن
أحدا ً لم يطرح السؤال هل يكمل أردوغان طريقه؟
 حتى وزي��را خارجية أميركا وبريطانيا أولمن أمس لم يتجرأ أحد منهما على القول ال داعي
لورطة أردوغ���ان ،فأولويتنا واح��دة وه��ي الحرب
على «داع��ش» ،بل قاال إنّ الفكرة جديرة بالدراسة
وس���ت���درس ،ح��ت��ى ل��م��ا ج���اء ك�ل�ام ن��ائ��ب الرئيس
األميركي جو بايدن التوبيخي لتركيا والسعودية
كاشفا ً رعايتهما ومسؤوليتهما عن نمو اإلرهاب،
والتنبيه الضمني لكون باب االجتهاد مقفل وعلى
الجميع االن��ض��ب��اط ب��األج��ن��دة األم��ي��رك��ي��ة ،وتاله
االعتذار الذي وزعه أردوغان وليس مكتب بايدن،
من دون أن يصدر توضيح أو تصحيح أو نفي لما
قاله بايدن ،فاكتفى أردوغ��ان بنشوة اإلع�لان عن
االع��ت��ذار ،حتى ج��اء موقف روس��ي قاطع ب��أن ال
ألي حديث عن منطقة عازلة بال قرار
مشروعية ّ
من مجلس األمن ،فتاله فورا ً الكالم الرسمي للبيت

األبيض يقول ال مناطق عازلة ،فهرول أردوغان
ووزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه ل�لإي��ض��اح ،أن ال ت��دخ��ل بريا ً
تركيا ً في األراض���ي السورية وال مناطق عازلة،
وج��رى التداول س��را ً بمعلومات عسكرية وصلت
للجيش التركي أبلغ أردوغ��ان بنتيجتها أنه يو ّرط
تركيا بمغامرة ال يقدر الجيش على مجاراته بها،
طالما أنّ سورية ستر ّد بقصف كبريات المنشآت
العسكرية التركية بالصواريخ المتوسطة والبعيدة
المدى ،ومع تفاقم الحرب واستهداف تركيا للمدن
السورية الكبرى لن تكون مثيالتها التركية بمنأى،
وجاءت عملية المقاومة في مزارع شبعا مصداقا ً
لحسابات جديدة ل��دى الحلف المقاوم تريد قلب
الطاولة إذا ما تواصل االستفزاز.
 في ك�� ّل م��رة يذهب أردوغ���ان لصعود شجرةال���ح���رب ع��ل��ى س���وري���ة ي��ع��بّ��ر ع���ن ح��ق��ي��ق��ة موقفه
ورغ��ب��ات��ه ،فالسلطنة وه���م ب�لا س���وري���ة ،وحكم
اإلخ��وان في تركيا سيتخلع بال نصر في سورية
بعد نكسة مصر ،لكن عندما يصل األم��ر لألفعال
يجد أردوغ��ان معادلته الشهيرة التي لو قالها منذ
البداية ألثار الضحك والسخرية ،أنّ األمر يحتاج
إلى قرار من مجلس األمن وفقا ً للفصل السابع وال
يبدو ذلك متوفراً.
 -أردوغان كلمنجي.

� 63شهيداً بتفجيرين( ...تتمة �ص)1
في غضون ذل��ك ،استشهد  63شخصا ً في هجومين
انتحاريين نسبا إلى تنظيم «القاعدة» استهدفا مناصرين
لحركة «أنصار الله» في صنعاء ،ونقطة عسكرية للجيش
في حضرموت ،بحسب حصيلة جديدة من مصادر طبية.
ووف��ق ما أف��اد مصدر في حركة «أن��ص��ار ال��ل��ه» ،فقد
استشهد  43شخصا ً على األق��ل ،وج��رح العشرات ،في
التفجير الذي هز وسط العاصمة صنعاء .في حين لقي
عشرون جنديا ً مصرعهم في هجوم انتحاري آخر استهدف
نقطة للجيش في حضرموت جنوب شرقي البالد.
وتجدر اإلشارة إلى أن صحيفة «الحياة» السعودية
كانت قد تنبأت قبل أيام بعزم «تنظيم القاعدة» تنفيذ
عمليات انتحارية تستهدف «أنصار الله» في اليمن ،ما
يطرح تساؤالت حول مصدر معلوماتها.

اعتذار بن مبارك

قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعتذار بن
مبارك عن عدم تشكيل الحكومة ،وأنصار الله يوافقون
على نحو مبدئي على وق��ف الفعاليات االحتجاجية
والتصعيدية التي كانوا يعتزمون القيام بها ،والحوثي
يشدد على عدم قبول أن يكون رئيس الحكومة قد رشحته
سفارات معينة متهما ً السفير األميركي بالتدخل في
الشؤون اليمنية.
وأف��اد مراسل الميادين بأن الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي وافق على اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن

تكليفه تأليف حكومة جديدة ،وبرر بن مبارك قراره بأنه
ال يريد أن يكون مطية ألحد أو سببا ً في وقوع ما هو أسوأ.
إلى ذلك قالت اللجنة الحكومية المشرفة على عملية
االنتقال السياسي في البالد ،إن الرئيس هادي قبل اعتذار
مبارك وإن أنصار الله وافقوا على نحو مبدئي على وقف
الفعاليات االحتجاجية والتصعيدية التي كانوا يعتزمون
القيام بها.
اعتذار بن مبارك جاء بعد ساعات على تأكيد زعيم
حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي أن هناك مساعي
لعرقلة انتقال اليمنيين إلى مرحلة الشراكة الوطنية.
وقال إن حركته فوجئت بتكليف بن مبارك تأليف الحكومة
على رغم استبعاده عند عقد اتفاق التوافق.
وشدد السيد الحوثي على عدم قبول أن يكون رئيس
الحكومة ق��د رشحته س��ف��ارات معينة متهما ً السفير
األميركي بالتدخل السافر في الشؤون اليمنية .ورأى
أن المرحلة تتطلب رئيس حكومة مرحبا ً به من الجميع
متمنيا ً من الرئيس أن يتبنى مطالب شعبه وأال يكون
دمية بيد أحد.
وردا ً على اعتذار مبارك ،تظاهر اآلالف من أنصار الله
في ميدان التحرير في صنعاء بعدما نقلوا حراكهم إليه
من ميدان السبعين.
وكان بن مبارك برر قراره بأنه ال يريد أن يكون مطية
ألحد أو سببا ً في وق��وع ما هو أس��وأ في إط��ار تعميق
االنقسام السياسي في البالد.

�أنقرة :قيام تركيا( ...تتمة �ص)1
وبخصوص خطط إلقامة منطقة عازلة بين
سورية وتركيا ،أكد الدبلوماسي الروسي أن
اتخاذ القرار في هذا الشأن يعود إلى مجلس
األم��ن الدولي وح��ده ،مشيرا ً إلى عدم شرعية
أي قرار متخذ بهذا الخصوص من قبل دولة ما
أو تحالف من ال��دول ،مثلما حدث في العراق
وليبيا ،حيث ترتبت على ه��ذه الخطوة آثار
مأسوية.
كما شدد لوكاشيفيتش على أن «التحركات
األميركية األحادية الجانب في سورية يستغلها
مفكرو الجماعات المتطرفة لتأجيج النزعات
المتشددة في البالد من خ�لال خطاب ينادي
بتشكيل الكفار جبهة واحدة ضد المسلمين».
ولفت المتحدث باسم الخارجية الروسية إلى
أن «لهذا الخطاب قدرا ً من التأثير ،األمر الذي
يفسر تنامي االعتداءات في سورية ضد ممثلي
األقليات الدينية والعرقية».
وأعلنت الخارجية الروسية أنه من المقرر أن
يلتقي الوزير سيرغي الفروف ونظيره األميركي
جون كيري في باريس في  14من الشهر الجاري
لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية
والثنائية بما في ذلك ملف سورية.
إلى ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي جون
كيري أمس إن تقدم مسلحي تنظيم «داعش»
ف��ي بلدة كوباني ال��س��وري��ة م��أس��اة لكنه لن
يثني الواليات المتحدة وحلفاءها عن مواصلة
استراتيجيتهم في المنطقة على األمد الطويل.
وق���ال« :ك��وب��ان��ي م��أس��اة ألن��ه��ا تجسد ش��رور
«داعش» لكن ذلك ال عالقة له باإلستراتيجية أو
اإلجراءات الكاملة لما يحدث ردا ً على التنظيم».
وأضاف كيري« :لم يبق أمامنا سوى بضعة
أسابيع لبناء التحالف .وما زال يجري توزيع
المهام .وال��ه��دف الرئيسي لهذا المجهود هو

إتاحة المجال للعراق حتى تكتمل حكومته
ويبدأ الهجوم المضاد».
وفي السياق ،أعلن األمين العام لحلف شمال
األطلسي «الناتو« ينس ستولتنبرغ أن إقامة ما
يسمى منطقة عازلة شمال سورية التي تطالب
بها أن��ق��رة ليست م��درج��ة على ج��دول أعمال
الحلف وشركائه.
وأضاف ستولتنبرغ في تصريح له من أنقرة
أمس في اختتام لقاء مع وزير الخارجية التركي
مولود جاوش أوغلو« :أن ذلك ليس مدرجا ً بعد
على جدول محادثات األطلسي» ،مضيفاً« :إنها
ليست مسألة تبحث في الحلف».
جاء ذلك في وقت أعلنت أنقرة أن إمكانية
قيام تركيا بعملية برية منفردة عبر الحدود
«إلنقاذ» بلدة عين العرب السورية من تنظيم
«داعش» أمر غير واقعي.
وق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي إن��ه «م��ن
غير الواقعي انتظار أن تقوم تركيا بعملية
برية منفردة» ،مؤكدا ً أن بالده بصدد «إجراء
محادثات وبمجرد التوصل لقرار مشترك لن
تتردد تركيا في القيام بدورها».
يأتي ذلك في وقت قال مسؤول أميركي رفض
الكشف عن اسمه لوكالة «رويترز» إن بالده
تشعر بخيبة األم��ل لعدم تحرك تركيا لوقف
هجوم تنظيم «داع���ش» على مدينة كوباني
لكنها تأمل الفوز بدعمها في التصدي للتنظيم
بمرور الوقت.
وقال محللون ومسؤولون أميركيون إن تردد
تركيا في الدفع بجيشها ثاني أكبر جيوش حلف
شمال األطلسي إلنقاذ كوباني يعكس الخوف
من تشجيع سكانها من األكراد الذين يسعون
لقدر أكبر من الحكم الذاتي وتمكينهم.
وأض��اف المسؤول األميركي« :م��ا من شك

أن الحكومة األميركية تعتقد أن بوسع تركيا
ب��ذل المزيد بل ويجب أن تبذل المزيد وأنهم
يستخدمون أع��ذارا ً لعدم القيام بذلك» ،وقال:
«عملنا على توصيل تلك الرسالة بكل وضوح
وراء الستار» ،مضيفا ً إن موقف تركيا يتأرجح
بين رغبتها في عدم تقوية أكراد سورية والخطر
المحتمل على مصالحها بما في ذلك استمرار
تدفق الالجئين السوريين عبر الحدود».
المسؤول األميركي أش��ار إل��ى الحسابات
التركية بالقول« :عليك أن تأخذ في االعتبار
أن اتخاذ القرار بعدم ...تقديم المساعدة عبر
الحدود يعني أن حدودك أنت مهددة» ،مضيفاً:
«وإذا لم تكن تفعل ذلك العتبارات سياسية لها
صلة باألكراد فأنت تعرض بلدك أنت للخطر».
من ناحيته ،استحسن وزير الدفاع البريطاني
مايكل فالون اقتراح الحكومة التركية إقامة
منطقة عازلة في األراضي السورية ،مغلقة أمام
الطيران الحربي على طول الحدود مع تركيا.
وأش��ار فالون أم��س إل��ى أن تركيا يمكن أن
تشارك في الحرب ضد مسلحي تنظيم «داعش»
الذين تقاتلهم مفارز كردية مسلحة في مدينة
«كوباني» السورية ،موضحاً« :بال شك تركيا
يمكنها المساعدة .وبالطبع هذه المسألة يجب
أن تقررها تركيا بنفسها ،لكن الحلفاء اآلخرين
في المنطقة يقدمون المساعدة».
وعبّر فالون عن الرغبة في رؤية المساعدة
التركية ،الفتا ً إلى أن الوضع ال يمكن حلّه فقط
بواسطة القوتين األميركية والبريطانية بل
بقوى المنطقة ،مضيفا ً أن القرار في هذا الشأن
من صالحيات الحكومة التركية ،محذرا ً من أن
التقاعس في مواجهة التنظيم اإلرهابي سيؤدي
إل��ى انقسام ال��ع��راق وس��وري��ة إل��ى أج���زاء ما
سيشكل خطرا ً على المنطقة.
وفي شأن مقترح إقامة منطقة حظر جوي
في سورية ،قال فالون« :نحن بال شك يجب أن
نبحث هذا األمر .لقد أقمنا في السابق بنجاح
منطقة حظر جوي ،ولدينا قوات جوية تمكننا
من السيطرة على مثل هذه المنطقة».
وأعلنت القيادة المركزية األميركية أمس إن
القوات الكردية تبدو صامدة في وجه مقاتلي
تنظيم «داع��ش» بمدينة كوباني السورية إثر
ضربات جوية أميركية جديدة على المنطقة
استهدفت مقاتلين ومعسكر تدريب للتنظيم.
وجاء في البيان الذي استخدم تعبير «الدولة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام» أن القيادة
المركزية األميركية مستمرة في مراقبة الوضع
في كوباني عن كثب .وتشير الدالئل إل��ى أن
الميليشيا الكردية هناك مستمرة في السيطرة
على معظم المدينة وهي صامدة أمام التنظيم.
وأضافت القيادة أن الضربات الجوية التي
نفذت يومي األربعاء والخميس ألحقت أضرارا ً
بمعسكر تدريب للتنظيم ودمرت مبنى وعربتين
وأصابت وحدة كبيرة وأخرى صغيرة تابعتين
له ،مشيرة أن قاذفة قنابل ومقاتلة وطائرة من
دون طيار غادرت المنطقة بسالم.
يأتي ذل��ك ف��ي وق��ت استمرت االشتباكات
العنيفة بين إره��اب��ي��ي «داع����ش» ووح���دات
الحماية الكردية ووصلت إل��ى وس��ط مدينة
كوباني ،حيث واصل مسلحو التنظيم اإلرهابي
تقدمهم في المدينة وسيطروا على مبنى الشرطة
ومركز بيع الخضار.
من جهتها نقلت مصادر عن نشطاء أن تنظيم
«داعش» سيطر على أكثر من ثلث عين العرب
وكل المناطق الشرقية وجزء صغير من الشمال
الشرقي ومنطقة في الجنوب الشرقي.

�أبو مالك الت ّلي ...
(تتمة �ص)1
ومصالحة مع الدولة السورية ومع
حزب الله لتسهيل عودة آالف األشخاص
إلى القصير بدل خوض معركة قاسية
في القلمون نهايتها معروفة.
وقد شهدت ليلة األربعاء الخميس
معركة قاسية لمدة زادت على الساعتين
بين الجيش اللبناني ومجموعات
مسلحة ح��اول��ت إدخ���ال ح��وال��ى 30
جريحا ً إل��ى لبنان ع��ن ط��ري��ق حجز
المصيدة وحاجز عقبة المبيضة وحاجز
المصيدة في ج��رود عرسال ،ويحاول
المسلحونإخراجالعشراتمنجرحاهم
إلى مستشفيات لبنانية .بعدما خسر
المسلحون أكثر من  40مسلحا ً خالل
قصف استهدف المستشفى الميداني
ف��ي مرطبيا ال��واق��ع��ة بين ج��رد ق��ارة
وج��رد البريج ،وتفيد مصادر ميدانية
أن ال��ط��ي��ران ال��م��روح��ي ال��س��وري دمر
المستشفى الميداني بالكامل.
ف��ي ال��س��ي��اق نفسه تفيد مصادر
ميدانية في المنطقة أن عملية االتصال
التي أجراها المسلحون مع أهل األسير
رامي عياد والذي طلبوا من خالله مجيء
الموفد القطري خ�لال أرب��ع وعشرين
ساعة ال يعني موضوع العسكريين
المخطوفين بقدر ما يعني بحث مطلب
المسلحين بتأمين ممر آمن إلى الجنوب
السوري.

احتجاجات ...
(تتمة �ص)1

بالغات التزوير تالحق ّ
مر�شحي الرئا�سة في تون�س
كشف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس
سفيان السليطي أ ّنه يت ّم يوميا ً تلقي ما بين  10و 15بالغا ً
ضد عدد من المترشحين لالنتخابات الرئاسية المقبلة
بسبب التزكيات المز ّورة.
وأض��اف أنّ النيابة لم تحصر بعد العدد اإلجمالي
للقضايا ال��واردة عليها في قضية إدراج عدد من أسماء
الناخبين في قائمة التزكيات من دون علمهمُ ،مؤكدا ً أن
القضاء سيقوم بالتح ّري في كل الشكاوى ليقول فيما بعد
كلمته في شأنهم وينتظر أن تصل عقوبات التزوير ض ّد
المخالفين إلى  5سنوات سجناً.
إلى ذل��ك ،اكتشف مترشحون لالنتخابات الرئاسية
تغييرات محدّثة على قائمات تزكياتهم بعد نشرها
م��ن جانب الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على

يرجح وجود إخالالت في المنظومة
«االنترنت» ،وهو ما ّ
اإلعالمية للهيئة ،خصوصا ً بعد نشرها سابقا ً لهويات
مسجلين في القائمة االنتخابية تبيّن أنهم في عداد الموتى
منذ أعوام.
وذك��رت صحيفة «الشروق » اليومية في عددها أول
من أمس أن ع��ددا ً من المرشحين لالنتخابات الرئاسية
قدّموا ترشحاتهم مدعومة بتزكيات من الناخبين بسبب
استحالة حصولهم على تزكيات من المجلس الوطني
التأسيسي ،وقدّم هؤالء المرشحون قائمات تزكية تفوق
لصحة الترشح وهو عشرة آالف
بكثير العدد المطلوب
ّ
تزكية إال أنهم وبعد نشر قائمات تزكياتهم على«االنترنت»
فوجئوا بإدخال تحويرات عليها ،وجد هؤالء المرشحون
أشخاصا ً ز ّكوهم في قائمات تزكية مرشحين آخرين.

على صعيد آخر ،قال مركز أوروبي
حقوقي ،إن النيابة العامة البريطانية
قبلت بقرار المحكمة العليا بإسقاط
الحصانة عن ابن ملك البحرين ناصر
بن حمد آل خليفة اثر معركة قضائية
استمرت عامين.
ووف��ق �ا ً للمنامة ب��وس��ت ،أوض��ح
المركز األوروبي للحقوق الدستورية
وحقوق اإلن��س��ان ،أن قبول النيابة
سيفتح الباب أمام إجراء تحقيق من
قبل شرطة جرائم الحرب البريطانية
ف��ي االت��ه��ام��ات ب��ت��ورط ن��اص��ر بن
حمد ف��ي ج��رائ��م تعذيب السجناء
السياسيين ،ومالحقته قضائياً.
كما أوض��ح المستشار القانوني
للمركز أندرياس سكوللر أنه :إذا جاء
ق��رار النيابة العامة على الحصانة
متعارضا ً مع القانون الدولي ،فيجب
على بريطانيا أال تتجنب تحقيقات
حساسة دبلوماسيا ً ويجب النظر في
إطالق تحقيق جدي.
من جانبه ،قال المحامي البريطاني
وسو يلمان« :إن على المملكة المتحدة
بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب،
التحقيق واعتقال ومحاكمة أولئك
ال��ذي��ن ارتكبوا أع��م��ال التعذيب في
الخارج .ويجب تطبيقها على الجميع،
بغض النظر عن المصالح االقتصادية
في المملكة المتحدة».
وك���ان ائ��ت�لاف ش��ب��اب «ث���ورة 14
شباط» قد أصدر بيانا ً صحافياً ،أول
من أمس األربعاء ،اعتبر فيه القرار الذي
أصدرته المحكمة العليا البريطانية
الثالثاء ،والقاضي بنزع الحصانة
عن ناصر بن حمد« ،صفعة شديدة
وقاسية بوجه ملك البحرين حمد بن
عيسى آل خليفة ،وذلك لما يظهره هذا
القرار من حقيقة النظام الحاكم القائم
على الظلم واستبداد الشعب».

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
تدعو المديرية العامة لألمن العام
المرشحين الناجحين الذين عينوا (الدفعة
الثانية) لاللتحاق بتاريخ 2014/10/17
الساعة  07.00صباحا ً باللباس الرياضي
في معهدي قوى األم��ن الداخلي (عرمون
والوروار).
المفتشون درجة ثانية المتمرنون :في
معهد قوى األمن الداخلي ،عرمون.
المأمورون المتمرنون :في معهد قوى
األم��ن الداخلي ،ال���وروار ،مبنى المنشآت
القديمة.
مصطحبين معهم األمتعة واألغ��راض
المطلوبة فقط وفقا ً لالئحة المذكورة على
موقع المديرية العامة لألمن العام على
شبكة األنترنت.

