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تتمات

في غضون ذلك ،ينتظر أن يشهد
مجلس ال����وزراء نقاشات مطولة
خالل جلسته غدا ً في موضوع الهبة
العسكرية المقدمة من إي��ران التي
سيطرحها نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وفق
التقرير الذي أعدته قيادة الجيش،
إال أن م��ص��ادر وزاري���ة نفت علمها
بطرح هذا الموضوع .وأشارت إلى
أن قبولها مصلحة للبنان والجيش،
أما رفضها فهو ضرب لهما.
وب���رزت عشية الجلسة زي��ارة
مقبل ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصر ال��ل��ه بحضور
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق
في الحزب وفيق صفا .وجرى خالل
اللقاء استعراض آلخر المستجدات
ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة ف��ي لبنان
والمنطقة.
وفيما أبدى مقبل حماسة إلقرار
الهبة التي يحتاجها الجيش في
حربه ضد اإلره��اب ،ب��رزت مواقف
راف��ض��ة لها وال سيما م��ن رئيس
«اللقاء الديمقراطي» النائب وليد
جنبالط وقوى  14آذار ،فيما يؤيدها
«فريق  8آذار» و«التيار الوطني
الحر»،علما ً بأن إقرار الهبة يحتاج
توقيع جميع الوزراء.
ك��ذل��ك ،سيبحث المجلس في
جدول أعمال من  43بندا ً أبرزها دفتر
الشروط للمناقصات ،واستدراج
ع���روض للفيول أوي���ل لمصلحة
مؤسسة كهرباء لبنان ،باإلضافة
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م�أدبة «ظريف»ـة د�سمة ( ...تتمة �ص)1
إل����ى ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي��ص ج��دي��دة
لجامعات وكليات في العلوم والطب
والصيدلة في بعض المناطق.
وكان سالم عاد والوفد المرافق
من اإلم��ارات العربية المتحدة ليل
أم��س بعد أن أج��رى محادثات مع
المسؤولين اإلماراتيين تركزت على
تطوير العالقات الثنائية وأوضاع
الجالية اللبنانية ،والقرارات التي
اتخذت سابقا ً بإبعاد عدد منهم من
اإلمارات.

جلسة االنتخاب الـ15

أم��ا المحطة األب��رز ال��ي��وم ،فهي
الجلسة االن��ت��خ��اب��ي��ة الرئاسية
الخامسة عشرة ،وهي األول��ى بعد
التمديد للمجلس للمرة الثانية.
ومع أنها لن تشهد جديدا ً وسيكون
م��ص��ي��ره��ا م��ث��ل ال��ج��ل��س��ات ال��ت��ي
سبقتها ،أملت األوس��اط السياسية
تسريع وت��ي��رة ال��ح��راك ف��ي شأن
االتفاق على مرشح توافقي.
واع��ت��ب��رت كتلة «المستقبل»
بعد اجتماعها أم��س أن «المهمة
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب أن تكون
لها األولوية على أي أمر آخر لدى
النواب والقوى السياسية هي العمل
على تحقيق التوافق النتخاب رئيس
جديد للجمهورية يستطيع جمع
اللبنانيين وليس توسيع رقعة
الخالف في ما بينهم وذلك لوضع
ن��ه��اي��ة ل��ح��ال ال��ش��غ��ور ف��ي موقع
الرئاسة األول��ى ،إلى جانب العمل

على إعداد قانون جديد لالنتخابات
النيابية».

عالقة تخلية الرفاعي
بملف المخطوفين

وف���ي ال���م���وازاة ،بقيت قضيتا
الشبكات اإلرهابية والعسكريين
المخطوفين في دائرة المتابعة.
وف��ي��م��ا أك����دت م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» أن ال رؤية واضحة لملف
العسكريين المختطفين ،وأن األجواء
غير جيدة وال تبشر بحل قريب ،ترك
م��ف��وض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر العميد
في ما يسمى بـ«الجيش السوري
ال��ح��ر» عبدالله ال��رف��اع��ي وسلمه
إل��ى األم��ن ال��ع��ام .وأك���دت مصادر
أمنية لـ«البناء» «أن القاضي صقر
يعتبر أن ال طلب قضائيا ً من الدولة
السورية باسترداد الرفاعي ،وأنه
لم يرتكب جرماً» .ورأت المصادر
أن عدم مالحقته بأي جرم سيكون
مدخالً لتخفيف االحتقان في ملف
العسكريين المختطفين ،الفتة إلى
أن ذل��ك سيشكل ورق��ة تفاوضية
سيستخدمها المدير العام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء عباس إب��راه��ي��م في
المفاوضات القائمة».
وإذ اعتبرت المصادر «أن األمن
العام يملك سلطة استنسابية إلبقاء
الرفاعي داخل لبنان أو ترحيله إلى
ال��خ��ارج» ،أك��دت مصادر قضائية
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن مطلق أي شخص

أخلى القضاء سبيله ،ف��إن األم��ن
العام يملك صالحية ترحيله إلى
خارج البالد ضمن مهلة يحددها».
ورأت المصادر «أن وزير الداخلية
وحده من يملك الصالحية لمخالفة
األمن العام ،بمنع ترحيل الرفاعي
شرط أن يكون القرار متضمنا ً عبارة
مع اإلصرار والتأكيد».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،اس��ت��ب��ع��دت
م��ص��ادر مطلعة ن��ق�لاً ع��ن جهات
أمنية لـ«البناء» انتقال الفار شادي
المولوي إلى عين الحلوة ،الستحالة
ذل���ك» ،ولفتت إل��ى أن المولوي ال
يزال في طرابلس وضواحيها ،وأن
مخابرات الجيش تعلم المنطقة
ال��ت��ي ي��ت��واج��د ف��ي��ه��ا ،ول��ك��ن ليس
بالتحديد».
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ت��واص��ل��ت
المساعي الح��ت��واء ذي��ول جريمة
بتدعي .ولهذه الغاية زار وفد من
كتلة ن��واب بعلبك  -الهرمل قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي في
اليرزة .وأشار عضو الكتلة النائب
نوار الساحلي إلى أن الوفد طلب من
قهوجي «التشدد وعدم وقف الحملة
األمنية بقاعا ً حتى إلقاء القبض على
جميع المطلوبين وفي مقدمهم من
نفذوا جريمة بتدعي».

المشنوق:
ما هو قادم أعظم

وفي الموضوع األمني أيضاً ،برز
كالم الفت لوزير الداخلية والبلديات

�إفادتي في وجه ( ...تتمة �ص)1
أن الحقد عمره أل��ف وأربعماية سنة ،وأض��اف الحسن :رأي��ت وجه
الرئيس يميل إلى السواد قائالً وهو يرفع حاجبيه :يعني مشكلتكم
معنا نحن المسلمين من يوم الفتح اإلسالمي وليس مع نظام بعينه في
سورية ،وهنا طلب الرئيس الحريري من الحسن االنصراف ليستدير
نحوي قائالً :ه��ذه هي حقيقتهم وأعرفها ،ولذلك يستحيل أن يكون
هؤالء هم حلفائي ،وحذرت وليد جنبالط ،من التمادي معهم ،ولكن أنا
شيء وهو شيء آخر ولك ّل فهمه وطريقته.
في هذه الجلسة نفسها ،شرح الحريري موقف جنبالط وشيراك
بعدما توصلنا إل��ى التفاهم على بعض الخطوط الرئيسية لقانون
االنتخابات الذي يمكن أن يشكل حالً مقبوالً من الجميع ،والذي سيرد
في الحلقة الخاصة عن هذا اللقاء ،وظروفه ،وكنت اقترح عليه قائالً
إنه إذا سارت األمور كما يجب ،فربما بعد ترتيب العالقة بينك وبين
سورية ،واستعادة من تس ّميهم حلفاء سورية إلى موقع واحد يصير
ممكنا ً أن تستعيد جنبالط وربما الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى
عالقة جيدة مع سورية ،فقال الرئيس الحريري :بالنسبة لجنبالط أرى
أنه ربطا ً بمفهوم االنتظار بين الملجأ والصالون ،فوليد ق ّرر الخروج
من الصالون ،وال أمل باستعادته ،الح ّد األقصى ال��ذي أستطيعه هو
الحصول على موافقته على القانون االنتخابي الذي تحدثنا عنه ،أما
عن شيراك فأريد أنّ أقول لك شيئاً ،بعد التمديد اتصلت طالبا ً موعدا ً
وكانت العادة أن يسارع هو إلى أخذ الخط من هاتفه مباشرة لمج ّرد
أن يكون صوتي عبر الهاتف ،مع السكرتاريا ،هذه المرة لم يدخل على
الخط ،وتأخر الموعد ،ولما التقاني ،أحسست أنه يعاملني كمن خان
صداقته ،فهو يعتبر أنه وضع ثقله لصدور القرار  1559وينتظر مني
رفضا ً صريحا ً قويا ً للتمديد ،وقد خذلته ،وال أعلم كم يجب أن يمضي
من الوقت كي يتخطى هذا العتب أو هذا الشعور.
بعد اغتيال الرئيس الحريري بمدة ،قلت إنّ الذين أرادوا استعمال
الرئيس الحريري حيا ً لضربه بسورية وفشلوا بحلقة التمديد ،أعادوا
أحسوا أنه سيعيد ما فعله يوم التمديد،
الكرة بالملف االنتخابي ،ولما ّ
صارت الطريقة الوحيدة لتوظيف الحريري في الحرب على سورية
هي قتله ،وحمادة لألسف أحد الذين يستعملون لمواصلة هذه الحرب
منذ االغتيال وال يزال.
ت�ح��دث ح �م��ادة ع��ن ت�ع��اظ��م ال�م��وق��ف ض � ّد ال��وج��ود ال �س��وري ،بعد
االنسحاب «اإلسرائيلي» ع��ام  ،2000متجاهالً أنّ قمة نيسان عام
 2000التي جمعت الرئيس الراحل حافظ األسد بالرئيس األميركي
بيل كلينتون في جنيف كانت محاولة مشتركة بين إيهود باراك رئيس

الوزراء «اإلسرائيلي» والرئيس األميركي بيل كلينتون للحصول على
منسق مقابل ضمان بقاء وجود القوات
تغطية الرئيس األسد النسحاب ّ
السورية في لبنان ،وأنّ رفض األسد هو الذي منح ،وكانت خلفيته،
أن يمنح ،انتصارا ً لبنانيا ً نظيفا ً ألول مقاومة عربية ض ّد االحتالل،
وفي البال ما يتحدث عنه حمادة ،من تحريك لمجموعات لبنانية ض ّد
سورية ،كما نشر منذ عام  1998من قبل المحافظين الجدد ،ويعلم
حمادة أنني عقدت عام  2000مؤتمرا ً صحافيا ً عرضت فيه هذه الوثيقة
التي تس ّمى «كلين بريك» وتم ّهد لحرب العراق وأفغانستان تحت شعار
إسقاط القلعة التي تمثلها سورية لخطرها على أمن «إسرائيل» ،وكنا
يومها أن��ا وحمادة نتحدث اللغة نفسها ،التي يقول اليوم لنا إن��ه من
يومها كان ينكرها.
إلنعاش ذاكرة حمادة فقط انه في عام  ،2004بعد التمديد وقبيل
محاولة اغتياله ،زارن��ي في مكتبي طالبا ً مني أن نتعاون كصديقين
سبق أن تعاونا م ��رارا ً ف��ي التقريب بين الرئيس نبيه ب��ري والنائب
جنبالط أث�ن��اء خالفاتهما ف��ي الثمانينات ،لنفعل ال�ش��يء نفسه بين
جنبالط وصديقي الذي ربط به حمادة ك ّل كوارث لبنان العميد رستم
غزالة ،فقلت لحمادة إذا كنت أستطيع المساعدة فلن أتأخر ،وأنا جاهز،
فقال وليد منزعج كثيرا ً من قضية توقيف مسؤول الحزب االشتراكي
أبو الشهيد ،وحلحلة األم��ر ستساعد كثيراً ،والعميد رستم يستطيع
المساعدة رغم عناد فريق الرئيس لحود ،فقمت باالتصال بالعميد غزالة
وتركته يتحدث مع حمادة بعد شرح األمر له ،وكان تفاهم على التعاون،
وقال لي حمادة موقف وليد كموقفه يوم انتخاب الرئيس لحود تسجيل
موقف وينتهي ،وفي اليوم التالي كتبت اإلعالمية روزان��ا بومنصف
في مقالها بصحيفة «النهار» ،عن لسان جنبالط كالما ً يتهمني بالسعي
الختراقه عبر مروان حمادة ،واتصل بي حمادة متمنيا ً عدم الر ّد ألنّ
وليد يريد النيل منه هو ولست أنا المقصود ،مضيفا ً لما نلتقي أشرح
لك أكثر ،وبعد أيام قليلة تع ّرض حمادة لمحاولة االغتيال ،وزرته برفقة
العميد رستم غزالة والمدعي العام عدنان عضوم والنائب الراحل
عدنان عرقجي ،وبعدما هنأناه بالسالمة توجه حمادة إلى العميد غزالة
وقال له ،سيحاولون يا أبو عبدو الوقيعة بيننا بعمليات مشابهة« ،لكن
فشروا» هذه يد تعمل لحساب «إسرائيل».
ك�لام��ي م��وث��ق ل��دى لجنة التحقيق ال��دول �ي��ة ي��وم 2005-8-30
والشهود أحياء يا أستاذ مروان.
غ��دا ً م��اذا ج��رى ي��وم موقف جنبالط ف��ي ال�ع��ام  2000م��ن منبر
البرلمان؟

الغطر�سة ولغة ( ...تتمة �ص)1
وال تزال ميدانا ً للتجاذب والتنافس إلى درجة اعتبار الواليات المتحدة في
عقائدها االستراتيجية أن الصين هي الخصم المستقبلي األخطر ،وحيث
بالتحسب لخرائط
ترتبط برامج استحداث القواعد العسكرية األميركية
ّ
صراع النفوذ والحرب التجارية مع الصين ،خصوصا ً في أفريقيا وأعالي
المحيط الهادي ،ومن غير شك فإنّ النزاع على النفوذ مع إيران بعد االتفاق
النووي سوف يشمل مناطق عدة في آسيا الوسطى والبالد العربية والعالم
اإلسالمي ،خصوصا ً أن التفاهمات المتوقعة بين الجانبين لن تشمل قضايا
محورية كفلسطين حيث تتمسك ك ّل من طهران وواشنطن بمواقفها وخياراتها
وتحالفاتها العتبارات استراتيجية.
تلك التفاهمات المتوقعة ستفرض مسارات سياسية جديدة في شؤون
إقليمية أخرى انطالقا ً من التوازنات المتغيّرة ،خصوصا ً في سورية ،فبقدر ما
سيكون اإلنجاز اإليراني كبيرا ً سيكون حصاد الشريك السوري مهما ً وبذات
القدر سينعكس االتفاق المرتقب على معادالت النزاع العالمي األوسع بين
محور مناهضي الهيمنة األحادية بقيادة روسيا والصين ومجموعة البريكس
والمعسكر الغربي حول مستقبل العالقات الدولية واألمم المتحدة.
لعرقلة هذه التحوالت النوعية المتوقعة وللح ّد من نتائجها تظهر الواليات
المتحدة تطرفا ً أش ّد وغطرسة أعلى في التعامل مع القوى العالمية التي
تتوقع أن تسهم في قطف ثمار اعترافها بالقوة اإليرانية الصاعدة ،وهذا ما
يفسر العنجهية والصالفة النافرتين في التعامل مع روسيا االتحادية خالل
ّ
قمة العشرين األخيرة ومواصلة العمل على خطوط المجابهة مع الصين
وهو يتبدّى بدرجة أعلى في الحرص على مسايرة الحكومات اإلقليمية
المرتبطة بالنفوذ األميركي وبمنظومة الهيمنة الغربية في شأن الموقف من
الدولة الوطنية السورية ورئيسها حيث يتلعثم الرئيس األميركي أمام وخزة
االعتراف بالهزيمة أمام األسد وبجبرية التعاون معه ،ماضيا ً في مسايرة
أحقاد أردوغان القاتلة على ح ّد تعبير النائب السابق لرئيس المجلس الوطني
لالستخبارات األميركية غراهام فولر خالل ندوة لمؤسسة راند أوصت بتغيير
السياسة األميركية تجاه دمشق.
يخشى المخططون األميركيون تع ّرض الحكومات التابعة في المنطقة
ل��ه��زات كبرى بعدما أق��ام��ت حساباتها وأدواره����ا على حدية العداء
للجمهورية اإلسالمية منذ قيامها عام  1979وقد أناط بها السيد األميركي
أدوارا ً عدائية في مرحلة المجابهة ضد إيران ومنظومة المقاومة إلى جانب
«إسرائيل».
زمن الهيمنة األحادية ينحسر والعالم يدخل مخاض التوازنات الجديدة
التي ستغيّر في قواعد العالقات بين القوى الكبرى واإلمبراطورية التي تخسر
مغامراتها االستعمارية تحاول التكيف بصعوبة شديدة وتتبدى عليها مالمح
الحيرة واالرتباك والغطرسة في لغة أوباما حول الصين وروسيا وسورية،
ومؤخرا ً تبدو خطابات الرئيس األميركي مثل صراخ عابر المقابر الذي يخشى
خياله في ليلة مقمرة ...تبقى من الزمن أيام وتبدأ سلسلة أحداث وتحوالت
وستشرع في التبدل حسابات وتوازنات ستسعى واشنطن إلى إبطائها من
دون شك لكنها قوة قاهرة تؤسس لوضع جديد كانت مقاومة شعوب الشرق
والدت��ه التاريخية وقد تح ّملت إي��ران وسورية وقوى المقاومة مع روسيا
والصين أكالفه األعظم بصمودها وثباتها المذهلين.

غالب قنديل

الجي�ش ال�سوري يق�ضي على ع�شرات الإرهابيين بينهم «�أبو درداء»
نهاد المشنوق أك��د فيه أن «هناك
مخاطر أمنية ك��ب��رى مقبلة أكثر
وأكثر على المنطقة ولبنان ،ربما من
اآلن وحتى سنة ،والدليل ما حدث
في الموصل في العراق» ،الفتا ً إلى
أن «م��ا هو آت أعظم بالنسبة إلى
لبنان».

جنبالط يبدي استعداده
للذهاب إلى المحكمة

على صعيد آخر ،وفيما تابعت
المحكمة ال��دول��ي��ة ال��ن��اظ��رة في
اغتيال الرئيس رفيق الحريري
االستماع إلى «تحليالت» النائب
م��روان حمادة وأرائ���ه السياسية
المتعلقة بتلك الفترة كشاهد ،أعلن
النائب وليد جنبالط في تغريدة
عبر «تويتر»« :إذا طلبت المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان حضوري،
فسأذهب».
وك��ان أش��ار في تغريدة أخ��رى،
إلى أن سالم «يقوم بعمل جبار في
أصعب الظروف».

قزي ينشط على خط
قضية المياومين

على الصعيد المعيشي ،واصل
م��ي��اوم��و مؤسسة ك��ه��رب��اء لبنان
تصعيد تحركهم وق��ط��ع��وا أم��س
أوتوستراد الدورة -الحازمية خلف
شركة دباس في االتجاهين بعدما
أحرقوا اإلط��ارات أمام مبنى رويال
تاور قرب جسر الفيات ،احتجاجا ً
على عدم دفع رواتبهم ،لكنهم أعادوا
فتح الطريق بعد زيارة وزير العمل
سجعان قزي إليهم.
ولفت ق��زي لـ«ألبناء» إل��ى أنه
«س��ي��ج��ري ال��ي��وم ات���ص���االت مع
مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة
ارت��ور نظريان وش��رك��ات الجباية
إلي��ج��اد ح��ل للمشكلة» .وإذ شدد
على أن��ه يقوم «بوساطة إليجاد
حل» ،أكد «أن الحل ليس عنده إنما
عند السياسيين برفع يدهم عن
هذا الملف ،وإبعاده عن التجاذبات
السياسية».

وذكرت الكتائب أن منفذي الهجوم
غ��س��ان محمد أب��و جمل ( 27سنة)
وعدي عبد أبو جمل ( 22سنة) وهما
أب��ن��اء ع��م ،اقتحما المعهد اليهودي
متنك َرين ومسلحين بمعاول وسكاكين
ومسدسات وإرادة المقاومة ،واستشهدا
برصاص قوات الشرطة «اإلسرائيلية»
بعد االشتباك معهما.
من جهته ،دعا الجناح العسكري
للجبهة الشعبية إلى تصعيد العمليات
في القدس وتطويرها.
وذك��رت أس��رة منفذيْ الهجوم أن
قوات االحتالل اعتقلت عددا ً كبيرا ً من
أفراد عائلة الشهيدين.
وأش��ادت عضو المكتب السياسي
للجبهة خ���ال���دة ج����رار بالعملية
واعتبرتها ردة فعل طبيعية على جرائم
االحتالل األخيرة ضد الفلسطينيين.
وتأتي عملية المقاومة الفلسطينية
غرب القدس المحتلة ردا ً على مسلسل
الجرائم المتمادية لإلحتالل والتدنيس
المتعمد لألماكن المقدسة في األسابيع
األخيرة.

هلع يهودي

وكانت عملية القدس ،التي أسفرت
أمس عن مقتل خمسة صهاينة وإصابة
 13آخرين بعضهم جراحهم خطيرة،
أث��ارت حالة من الخوف بعدما دخل
شابان فلسطينيان الى كنيس يهودي
في حي هارنوف في القدس المحتلة
وبدأ بضرب وطعن كل من وقع تحت
أيديهما مطل َق ْين النار عليهم.
وقد حضرت قوات كبيرة من شرطة
االحتالل الى المكان وأطلقت النار على
المهاج َم ْين وأردتهما «قتلى» .ونقل
ِ
موقع «وااله» ان وزير االمن الداخلي،
يتسحاق اهرونوفيتش ،أمر الشرطة
باتخاذ سلسلة خطوات فورية داخل
مدينة القدس (المحتلة) ومحيطها،
وذلك في اعقاب الهجوم على الكنيس.
وأشار الموقع إلى أنه «جرى نصب
حواجز في األحياء الشرقية للقدس،
ونصب حواجز في القرى المحيطة

ردود فعل صهيونية

وأت����ت ردود ال��ف��ع��ل السياسية
س��ري��ع��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة وم����ن كل
الجهات الصهيونية ،مح ّملة السلطة
الفلسطينية المسؤولية ومتوعدة
بالضرب بيد من حديد.
وقال رئيس حكومة العدو بنيامين
نتنياهو إن «العملية ه��ي نتيجة
م��ب��اش��رة لتحريض رئ��ي��س السلطة
محمود عباس وسنرد بيد من حديد
على عملية قتل المصلين».
وقال رئيس الشاباك يورام كوهين
في أعقاب مشاركته في جلسة لجنة
الخارجية واألمن التابعة للكنيست،
إن «أب��و م��ازن ليس معنيا ً باإلرهاب
وال يقود اإلره���اب .وه��و ال يفعل ذلك
من تحت الطاولة أي��ض �اً» .وف��ي هذا
اإلطار لفت الموقع إلى أن كالم كوهين
يناقض تصريحات رئيس الحكومة
«اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو».
واعتبر كوهين أن قيام «يهود» بقتل
الفتى المقدسي محمد أبو خضير ،شكل
«ح��دث�ا ً حاسما ً في نشوء المواجهة

سيطر مقاتلو «وح��دات حماية الشعب» أم��س ،على
 6مبان كان يتحصن فيها «داع��ش» بمدينة عين عرب
السورية ،فيما قتل الجيش السوري  23أرهابيا ً من «جبهة
النصرة» بينهم الملقب «أبو درداء» وذلك خالل استهداف
أوكارها في درعا.
وذك��رت مصادر ميدانية ،أن المقاتلين في «وح��دات
حماية الشعب» سيطروا على المباني الواقعة في محيط
بلدية عين عرب بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 13
عنصرا ً من «داعش» بينهم قياديان ،كما عثروا على كميات
كبيرة من األسلحة والذخائر وقواذف صاروخية تابعة
لالرهابيين.
وك��ان مقاتلو «وح��دات حماية الشعب» سيطروا في
طريق يستخدمه عناصر «داعش» للتزود
وقت سابق على
ٍ
بالمؤن في المدينة.
في غضون ذلك ،أفاد مصدر ،ان الجيش السوري دمر
أوكارا ً عدة بمن فيها من إرهابيين في منطقة الشيخ مسكين
وفي عدد من قرى ريف درع��ا الشمالي وقضى على 23

إرهابيا ً من «جبهة النصرة» من بينهم متزعم في الجبهة
بالمنطقة عبد الرحمن السدياوي الملقب «أبو درداء» ودمر
لهم آليات عدة.
كما أوق��ع الجيش ال��س��وري «حسب وكالة سانا»،
أع���دادا ً م��ن اإلرهابيين قتلى ومصابين ف��ي بلدة دير
العدس ودمرت آلية مزودة برشاش ثقيل بمحيط القصر
األسود في البلدة بريف درعا ،فيما دمر الجيش تجمعات
إلرهابيي «جبهة النصرة» في قريتي الكرت وعين البيضا
بريف الالذقية.
وفي غضون ذلك قضت وحدات من الجيش على العديد
من اإلرهابيين في كفرشاليا والكستن التحتاني وكفرروما
وحميمات الداير وأب��و جرين والمجاص وأب��و الضهور
بريف إدلب.
كما دم��رت وح���دات م��ن الجيش ال��س��وري تجمعات
إلرهابيي جبهة النصرة في قريتي الكرت وعين البيضا
بريف الالذقية الشمالي وأوق��ع��ت أع���دادا ً منهم قتلى
ومصابين أغلبهم من الجنسيات األجنبية.

الأمم المتحدة� :سيا�سة العراق ل�صد «داع�ش» بد�أت تثمر
أكد الممثل الخاص لألمم المتحدة في العراق أمس ،أن استراتيجية الحكومة
العراقية الجديدة القاضية بتجنيد أكراد وعناصر من القبائل المحلية للمساعدة
في مكافحة تنظيم «داعش» ،بدأت تثمر.
وصرح نيكوالي مالدينوف أمام مجلس األمن :أن «هذه االستراتيجية بدأت
تثمر ،حيث بدأ السكان يستعيدون مناطقهم .وأضاف إن إقدام إرهابيي داعش
على إعدام  322عضوا ً من عشيرة البونمر دفع بالعشائر األخرى إلى التحالف
مع الحكومة لقتالهم.
كما دعا مالدينوف المجموعات األخرى التي ال تنتمي إلى «داعش» اإلرهابي
إلى التحاور مع بغداد لحل الخالفات معها واالنضمام إلى حملة الحكومة ضد
اإلرهابيين.
وأحرز العراقيون األسبوع الفائت نصرهم األكبر منذ بدء هجوم «داعش»
اإلرهابي واستعادوا السيطرة على مدينة ومصفاة بيجي.
من جانبه ،كشف المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة زيد
بن رعد الحسين في كلمة خالل جلسة مجلس األمن ،إن «داعش نفذت جرائم ال
يمكن إنكارها وتفوق الوصف» ،مشيرا ً إلى أن «الجرائم التي ارتكبت في العراق

هي بحجم باإلبادة الجماعية حيث قتل  10آالف عراقي وأصيب  20ألفا ً منذ
بداية العام الحالي».
وأضاف الحسين ،أن «من بين جرائم «داعش» القتل واالنتهاك واالغتصاب
وبيع النساء والفتيات الصغيرات واألطفال كما تم انتهاك متعمد لحقوق
األقليات كون داعش أنكر كل الحقوق األساسية لإلنسان» ،مشيرا ً إلى أنه «تم
بيع الفتيات بعمر ال يتجاوز الـ  12سنة فيما تم إجبار األطفال على مشاهدة
اإلعدامات وأرسل أطفاال ً آخرين إلى القتال معه».
بدورها ،كشفت مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
فاليري آموس ،عن أن  700طفل عراقي قتلوا وشوهوا ،وفي حين اعتبرت ما
يحدث في العراق كارثة إقليمية ،أشارت إلى أن نصف النازحين من األطفال.
وقالت آموس في كلمة ألقتها ،أمس ،خالل جلسة مجلس األمن الدولي في
شأن العراق إن «نصف النازحين والمهجرين في العراق هم من األطفال»،
مشيرة إلى أن «األحداث األخيرة تسببت بمقتل وتشويه  700طفل» .وأضافت
أن « 200ألف عراقي هجروا خالل األسابيع الماضية» ،الفتة إلى أن «ما يحدث
في العراق كارثة إقليمية».

الفدائيان �أبو جمل ( ...تتمة �ص)1
وفي سياق ذي صلة ،قام مستوطن صهيوني
مساء أمس بطعن شاب فلسطيني في كفر عقب
ف��ي ال��ق��دس ردا ً على العملية الفدائية صباح
أم��س .وتجدر اإلش��ارة إلى أن سلطات االحتالل
اإلسرائيلي تنشر منذ أسابيع ق��وات كبيرة من

�إرباك �صهيوني ( ...تتمة �ص)1
بالمدينة ،وتجنيد ارب��ع س��راي��ا من
حرس الحدود وقوات تطوعية لتعزيز
القوات المنتشرة في المدينة وتوجيه
ام��ر ب��دف��ن منفذي العمليات خ��ارج
القدس» .كذلك اوصى اهرونوفيتش
ب���ـ»االس���راع ف��ي ه��دم م��ن��ازل منفذي
العملية واعطاء تسهيالت في موضوع
حمل السالح لسكان القدس».
وبحسب «وااله» ايضا ً ف��إن قائد
عام الشرطة يوحنان دانينو ،أجرى
ف��ي اع��ق��اب الهجوم ت��ق��دي��را ً للوضع
بمشاركة القيادة العليا في الشرطة.
وفي نهاية الجلسة قال دانينو« :بدءا ً
من هذه اللحظة انتقلت الشرطة الى
النشاطات الخاصة بمستوى  .»3وقال
دانينو« :أم��رت جميع ق��ادة المناطق
باالستعداد ألي سيناريو محتمل من
عمليات انتقام ،وتجب زيادة الدوريات
ح���ول ال��م��س��اج��د ،ال��ك��ن��س واألم��اك��ن
المقدسة».

«وحدات حماية ال�شعب» تدحر «داع�ش» في عين عرب

عناصر شرطتها ووحداتها الخاصة في كل أحياء
المدينة المغتصبة استنفارا ً وتحسبا ً من ردود
فعل المقاومين الفلسطينيين في القدس على
االقتحام المتكرر للمسجد األقصى المحتل من قبل
قطعان المستوطنين واالعتداء على المصلين فيه،

وقد شهدت المدينة المحتلة عددا ً من العمليات
الفدائية في مختلف أحياء القدس الشريف ،وتشير
توقعات المراقبين الفلسطينيين إلى أن األجواء
الملتهبة غضبا ً في المدينة المغتصبة ستؤدي إلى
ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية البطولية.

انطالق جولة ( ...تتمة �ص)1

الكبرى في القدس الشرقية في الشهور
األخيرة».
واع��ت��ب��ر وزي����ر األم����ن ال��داخ��ل��ي
يتسحاق أهرونوفيتش من ناحيته،
«أننا أمام عملية صعبة وقاسية جداً»،
وأض���اف« :أن���ا ال أض��م��ن ع��دم تنفيذ
المزيد من العمليات ،لكن علينا فعل كل
ما بوسعنا لمنع حصول هكذا عمليات
حتى ول��و تطلب ذل��ك زي���ادة عديد
القوات على األرض أو تعزيز مواقع
انتشارها» ،وح ّمل عباس وحماس
والجناح الشمالي للحركة االسالمية
مسؤولية ما حصل.
وت��اب��ع أهرونوفيتش« :عرفنا أن
من ّف َذي العملية هما من جبل المكبر
(جمال وعدي أبو جمل) ،لذلك سنكون
في كل القرى وسنضرب بيد من حديد».
أما وزي��ر الشؤون االستخباراتية
يوفال شتاينيتس ،فقال« :من يدعو
المسلمين للدفاع عن المسجد األقصى
بكل ال��وس��ائ��ل ض��د ال��ي��ه��ود ،يتحمل
مسؤولية مباشرة عن المذبحة المنظمة
والمرعبة في الكنيس في هارنوف،
وع��ن موجة العمليات واالض��راب��ات
الدموية في القدس».

وردود أخرى

ودان وزير الخارجية االميركي جون
كيري من جهته ،العملية في القدس،
واعتبرها عمالً «ارهابيا ً بحتاً» .وقال
وزير الخارجية االميركي الذي يزور
لندن انه «عمل ارهابي بحت ووحشية
عبثية» ودعا القادة الفلسطينيين الى
«ادانته» بدورهم.
كما دانت الرئاسة الفلسطينية في
بيان العملية التي نقذها مقاومون في
القدس المحتلة ،اما االتحاد االوروبي
فدعا إلى الهدوء بعد ما قاله إنه «عمل
االرهاب» في كنيس بالقدس.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق دان الرئيس
الفرنسي ف��ران��س��وا ه��والن��د الهجوم
على الكنيس ،مؤكدا ً «ضرورة تسوية
الصراع الفلسطيني « -اإلسرائيلي»
بحسب تعبيره.

وكان الوزير اإليراني أكد أن الحظر الغربي وتخصيب
اليورانيوم ما زاال يشكالن أهم القضايا الخالفية بين إيران
ومجموعة ( ،)1+5لكنه أوضح ،أن الشعب اإليراني هو
المنتصر في النهاية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم
يتم.
وق��ال ظريف ،لدى وصوله إلى العاصمة النمسوية
فيينا ،ان رفع سقف المطالب األميركية يشكل عقبة رئيسية
أمام المفاوضات .وشدد بالقول« :نحن جئنا لفیینا لكي
نتابع وحتى الیوم األخير السبل التي تضمن مصلحة
الشعب اإليراني وتحترم حقوقه ،كما نعمل جاهدین من
أجل إزالة الهواجس المشروعة للمجتمع الدولي».
وأكد أن «العالم بات متیقنا ً الیوم أن جمهوریة إيران
اإلسالمية ترید حالً قائما ً علی التفاهم والتعاطي البناء وال
یمكن أن تتخلی أبدا ً عن حقوق الشعب وعزته».
وبيّن ،أن هذه المقترحات من شأنها أن تقدم حالً أو
حلوال ً عدة ولذلك فال تزال هناك فرصة أمام الجانب اآلخر
لكي یتخذ القرار النهائي من حیث أن الخطوط الحمر التي
وضعت من دون أساس وإرضا ًء لمجموعات الضغط ،ال
تساعد في حل المشكلة.
من جانبه ،اعتبر األمين العام للمجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني األدميرال علي شمخاني أن العقوبات
المفروضة على ب�ل�اده عقوبات ظالمة ،س���واء كانت
عقوبات أحادية أو عقوبات من مجلس األم��ن الدولي،
وقال« :جميعها ال تستند إلى أسس قانونية وقطعا ً يجب
أن تلغى ،وإال إذا انتهت المحادثات من دون ذلك فبالتأكيد
هي محادثات مبتورة ،وأساسا ً تناقض التعهدات التي
أعطاها الغرب في بداية المحادثات».
وأض���اف شمخاني أن «م��ا يثبت أن برنامج إي��ران
النووي سلمي هو استراتيجية إي��ران الدينية المدعمة
بفتوى قوية مثل فتوى قائد الثورة بتحريم أسلحة الدمار
الشامل واستراتيجيتها الدفاعية التي ترفض األسلحة
غير التقليدية ،إضافة إلى واقع المنطقة وكذلك عمليات
التفتيش القانونية الدائمة والمستمرة ألكثر من  12سنة
التي قام بها مفتشو الوكالة ألكثر من أربعة آالف يوم».
وقال« :نحن مصرون ومتمسكون بتأمين الوقود النووي
لمنشآتنا ونحن نمتلك التكنولوجيا الالزمة للقيام بدورة
وقود نووي كاملة بدءا ً من معدن اليورانيوم وصوال ً إلى
يورانيوم مخصب بنسبة ثالثة ونصف في المئة أو خمسة
في المئة وتبديلها إلى قضبان وقود ،لذلك من الطبيعي أن
ال نلجأ إلى دول أخرى ونتحمل تكاليف أضافية».
وفي ما يتعلق برسالة الرئيس األميركي باراك أوباما
إلى المرشد األعلى علي خامنئي أوض��ح شمخاني أنها
كانت تحتوي على ثالثة أو أرب��ع��ة موضوعات ولكن
معظمها عن الملف النووي وقد تم الرد عليها بشفافية.

وق��ال« :إذا كانت هذه الرسالة ال تبحث عن أهداف
دعائية وال تبحث فرصة للتأثير على األوضاع الداخلية
ف��ي إي���ران بالتأكيد ف��إن ه��ذه الرسالة وف��ق الكلمات
المكتوبة وحسب ردنا الواضح عليها يمكن التوصل إلى
اتفاق».
وفي السياق ،قال وزير الخارجية البريطاني فيليب
هاموند أمس إنه يمكن التوصل التفاق نووي بين إيران
والقوى العالمية الست قبل انقضاء المهلة المحددة ،لكن
طهران يجب أن تبدي مرونة أكبر في المفاوضات.
وأض���اف هاموند عقب اجتماع ف��ي ل��ن��دن م��ع وزي��ر
الخارجية األميركي جون كيري« :أعتقد أنه يمكن إبرام
اتفاق ...لكننا لن نبرم اتفاقا ً سيئاً .هذه المفاوضات في
غاية الصعوبة وعلى إيران أن تبدي مرونة أكبر كي تكلل
جهودنا بالنجاح».
من ناحيته ،امتنع كيري عن اإلفصاح عن أي توقعات
ف��ي ش��أن م��ا س��م��اه «األس��ب��وع ال��ح��رج» عندما يشرع
مفاوضون من إيران و القوى الست العالمية ،وقال «إنه
أسبوع حرج للغاية .ومن المحتم بطبيعة الحال أن تعمل
إيران معنا بكل الجهود الممكنة لتثبت للعالم أن البرنامج
(النووي) سلمي».
كما دعا وزير الخارجية األميركي طهران إلى بذل كل
الجهود الممكنة أثناء المفاوضات كي تثبت للعالم أن
برنامجها النووي المثير للخالف سلمي ،مشيرا ً إلى أنه
«بالتأكيد أسبوع دقيق في المفاوضات مع إيران».
وتجري ه��ذه الجولة الجديدة من المفاوضات على
مستوى المدراء السياسيين قبل أسبوع من انتهاء المهلة
التي حددتها األط��راف المفاوضة لنفسها كحد أقصى
للتوافق على وثيقة االتفاقية الشاملة في  24من الشهر
الجاري.
ولكن وفقا ً لتصريحات الدبلوماسيين في األسابيع
األخ��ي��رة ،ال يستطيع أي جانب إعطاء ضمانة إلنجاز
االتفاقية في المهلة المحددة.
وعلى رغم أن عملية التفاوض مضت عمليا ً منذ بداية
الشهر من دون توقف ،إال أن إزالة االختالفات في وجهات
النظر في مسائل محورية لم تتحقق ،حيث يدور الحديث
بشكل خ��اص ح��ول معايير برنامج التخصيب ونظام
إلغاء العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي ومجلس األمن على إيران.
وسيصل إلى فيينا في األي��ام القليلة المقبلة الوزير
كيري الذي شارك في الجولتين االستشاريتين السابقتين
للمدراء السياسيين ،ومن غير المستبعد أن ينضم نظراؤه
في السداسية في مرحلة معينة إلى فريق المفاوضات.
وسيرأس الوفد الروسي ،حتى لحظة الوصول المحتمل
للوزراء ،سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية.

