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المقداد �إلى مو�سكو ( ...تتمة �ص)1

واألرج� ��ح وف �ق �ا ً ل�ل�م��راق�ب�ي��ن ،أن تجلب
االن�ت�خ��اب��ات المبكرة المزيد م��ن الكتل
ال �ص �غ �ي��رة ،وت �ج �ع��ل ق� � ��رارات الحرب
والسلم أش ّد تعقيداً ،وته ّمش الحكومة
لحساب الشارع وقطعان المستوطنين.
ف��ي ل�ب�ن��ان اس �ت �ع��دادات ل �ح��وار تيار
ال �م �س �ت �ق �ب��ل وح� � ��زب ال � �ل� ��ه ،يقطعها
التصعيد الذي قامت به «جبهة النصرة»
ف��ي ج��رود القلمون نحو رأس بعلبك
واس �ت �ه��داف دوري ��ة للجيش اللبناني،
م��ا أدى إل ��ى س �ق��وط أغ �ل��ب عناصرها
ش � �ه� ��داء ،ووض�� ��ع ال� ��دول� ��ة وجيشها
أم ��ام اس�ت�ح�ق��اق ال�م��واج�ه��ة ب�ع��د رحلة
«دل ��ع» ط��وي�ل��ة ،ف��ال�ج�ن��رال ث�ل��ج ه��و من
ي�ق� ّرر س��اع��ة الصفر ول�ي��س التمنيات،

ومجموعات م��ن مئات المسلحين في
ال �ج��رود ،ل��ن يتمكنوا م��ن انتظار قطع
الطرقات بالثلوج ومحاصرتهم داخل
المغاور والكهوف ليموتوا متج ّمدين،
يحسن
وسيحاولون ف��رض أم��ر واق��ع
ّ
وضعهم التفاوضي ،وال ف��رص جدية
ل �م �ف��اوض��ات م �ج��دي��ة ف ��ي األف � ��ق قبل
حسم هذه الجولة وهزيمة هذا الوهم،
فيفاوض المحاصرون بعد هزيمتهم،
على انسحاب آم��ن إل��ى بلد يختارونه
ويتركون العسكريين المخطوفين كما
جرى مع مسلحي أعزاز من قبل.

وفيما ه��دأت داخليا ً قضية العسكريين
المخطوفين ،برز تطور عسكري خطير تمثل
في نصب اإلرهابيين كمينا ً مسلحا ً لدورية
للجيش في منطقة جرود رأس بعلبك أثناء

لي�ست بين عبا�س ( ...تتمة �ص)1
 أسقطت «النصرة» ورقة التوت التي كان يتوقع جنبالط أن تختبئ وراءهاوتقوم بمنح دعوته للتهدئة فرص الحياة ،فقامت بالهجوم على دوري��ة للجيش
اللبناني وقتل من فيها ،وصار الدم دفتر حساب مفتوح ،وما عاد للغة الجنبالطية
من مكان ،وتحرك الجيش واضطرت الحكومة للتحرك ،ومواكبته بلغة سياسية
وإعالمية هي أضعف اإليمان ،ودخل لبنان المعركة التي كان يظن الكثيرون غير
جنبالط أن تفاديها وقف على النعومة اللبنانية ،والحقيقة ،أن تفادي المواجهة
مستحيل من دون منح «النصرة» كامل الوصفة الجنبالطية ،مكاتب وامتيازات
أمنية و«نصرة الن��د» في عرسال وأم��ن ذات��ي في مخيمات النازحين ،وبالتالي
تنازالت سيادية جوهرية لحساب تنظيم مصنف على لوائح اإلره��اب العالمية،
وهو ما ال تستطيعه الحكومة المتموضعة عمليا ً في التحالف الغربي ،وقد فات
جنبالط أن جوهر الفارق بين حالتي «فتح» و«النصرة» هو أن الوحيد الذي شاركه
امتداح «النصرة» كان موشي يعلون وزير دفاع العدو «اإلسرائيلي» ،بينما تلك
قضية فلسطين التي تؤرق «اإلسرائيلي» ،وتلك هي البوصلة التي متى تاهت تاهت
معها أشياء كثيرة ،وحيث تكون «إسرائيل» ال تكون سورية والعكس صحيح وهذا
هو الفارق الثاني.
 حسمت «النصرة» أن الطريق الذي ال تملك الحكومة اللبنانية تفاديه إال بالمزيدمن الخراب ،هو الطريق الذي رسمه اللواء إبراهيم منذ عرض عليه تسلم الملف،
والذي يتضمن تنشيط وتزخيم أوراق القوة اللبنانية المتالك أوراق تفاوضية،
وف��ي المقدمة تعاون وتنسيق لبناني س��وري حكومي وعسكري ،وتجاوز كل
تناول لدور حزب الله في القتال في سورية ألهمية المهمة التي يحتاجها لبنان
ألدائها في هذه المواجهة ،وتحويل األوراق القضائية المتمثلة بأحكام اإلعدام
بحق اإلرهابيين الموقوفين إلى توازن ردع لحماية أرواح العسكريين المخطوفين
وتحرير أهاليهم من لعبة االبتزاز المهينة بحقهم وحق أبنائهم وحق لبنان وجيشه
وحكومته.
 ليست بين عباس إبراهيم ووليد جنبالط بل بين نهجين في مواجهة قضيةخطيرة وحساسة ،ظن اللبنانيون أن بمستطاعهم اختيار السهل ولو على حساب
الكرامة والسيادة ،ففرضها موسم الثلوج عليهم ،وه��م يتجاهلون أن القضية
ليست عند «النصرة» قضية العسكريين ،بل قضية ماذا سيفعل مئات المسلحين
المحاصرين في القلمون كلما ارتفعت سماكة الثلج سنتمترا ً إضافياً ،غير الضغط
بأرواح العسكريين لمقايضتها بميزات سياسية وأمنية تدخلهم البلدات الدافئة
بسالحهم بعد تشريعه ،وإال فهي الحرب ال مفر منها.
 -كل لبنان وراء جيشه في هذه الحرب.

قيامها بمه ّمة مراقبة ،ما أدى إلى استشهاد
 6عسكريين وجريح في حال الخطر بحسب
بيان صادر عن مديرية التوجيه.
ومساء استهدف الجيش أماكن تواجد
المسلحين في جرود عرسال بعدما حاولوا
التسلل باتجاه مراكزه في وادي عطا.
وأك���دت م��ص��ادر مطلعة لـ«البناء» «أن
المسلحين كانوا يحضرون للهجوم على
رأس بعلبك لتعزيز مواقعهم الميدانية بعد
ع��رس��ال» ،الفتة إل��ى «أن هناك مجموعات
إرهابية متطرفة تعيش في الجرود ،وتحاول
أن يكون لها خطوط إم��داد سليمة لتأمين
المؤن ،ولذلك يريدون منع الجيش من القيام
بدوريات في بعلبك».
وأشارت المصادر إلى أن ما جرى أمس في
الجرود «هو استمرار للضغط على الجيش
ال���ذي ل��م ي��ت��وق��ف ،وف��ي س��ي��اق المواجهة
التي حصلت من قبل اإلرهابيين ضده في
عرسال وبريتال» ،الفتة إلى «أن هذه األعمال
اإلرهابية ضد الجيش لن تتوقف طالما أن
الحكومة غير مستعدة للتنسيق مع الجيش
ال��س��وري ألخ��ذ ال��ق��رار بتطهير ال��ج��رود من
اإلرهابيين».
ك��م��ا ت��أت��ي ه���ذه العملية العسكرية،
بعد الكشف ع��ن توقيف الجيش زوج��ة
أمير «داع��ش» سجى الدليمي على حاجز
المدفون ،ثم توقيف زوج��ة المسؤول في
«جبهة النصرة» أنس شركس المعروف بـ
«أبو علي الشيشاني» مع شقيقها راكان ،في
منطقة حيالن زغرتا .وأفيد أن أنس له عالقة
بقضية العسكريين المخطوفين.
وردا ً على هذه التوقيفات ،نقلت «وكالة
األن��اض��ول» ع��ن م��ص��ادر «جبهة النصرة»
أن «الحكومة اللبنانية أظ��ه��رت ضعفها
باعتقال النساء واألطفال» ،الفتة إلى «أننا
حاولنا مرارا ً فتح باب المفاوضات في شأن
العسكريين األس���رى لدينا ،لكن الجيش
اللبناني لم يتجاوب».
وأش���ارت إل��ى «أن��ن��ا ل��ن نكتفي بإعدام
الجندي محمد حمية أو قتل كل العسكريين
انتقاما ً لكل ع��رض ان ُتهك أو طفل ُذب��ح أو
ُ
شرد» ،الفتة إلى أن «العسكريين اللبنانيين
لدينا أسرى حرب».

األمن العام :مصير الرفاعي
مرتبط بالمخطوفين

إلى ذلك نفت المديرية العامة لألمن العام
ما تردد عن أنها سلّمت الموقوف لديها العقيد
ّ
المنشق عبد الله حسين الرفاعي قائد تشكيل
عسكري تابع لما يُس ّمى «الجيش السوري
الح ّر» في القلمون إلى حزب الله لمقايضته
وشخصين آخرين موقوفين لديه ،لتحرير
األسير عماد عيّاد من الجيش المذكور.
وأكدت المديرية في بيان أن الرفاعي ال يزال
موقوفا ً في األمن العام ،الفتا ً إلى انه «على
ّ
المنشق
عكس كل ما نشر ،فإنّ مصير العقيد
الرفاعي مرتبط بمجرى المفاوضات الهادفة
إلى إطالق العسكريين المخطوفين».
ومن بلجيكا التي يواصل زيارتها ،تم ّنى
رئيس الحكومة تمام سالم على أمير قطر
تميم بن حمد «تفعيل الوساطة القطرية

الكويت تعطي ( ...تتمة �ص)1
لمساعدة الحكومة اللبنانية على تحرير
العسكريين ورف��ع المعاناة عن أهاليهم»،
وذل��ك في اتصال هاتفي في إط��ار متابعته
ملف العسكريين المخطوفين ودور الوسيط
القطري.
وأع���رب أمير قطر ،م��ن جهته ،للرئيس
سالم عن اهتمامه الشديد بمساعدة لبنان
واللبنانيين في ه��ذه المحنة ،وأبلغه أنه
سيعطي تعليمات فورية للمولجين بهذا
الملف بمتابعته.

«التقدمي» مع مختلط بري
ومالحظاته على الدوائر

في الشأن النيابي ،تعقد لجنة التواصل
النيابية اجتماعا ً في الحادية عشرة قبل
ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب
روبير غانم ،لمتابعة درس اقتراح قانون
االنتخاب المقدم من النائب علي بزي.
وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن الحزب
التقدمي االشتراكي في اللجنة النائب مروان
حمادة ،سيكون خارج اصطفاف «المستقبل»
– «القوات اللبنانية» في االجتماع ،فالنائب
وليد جنبالط أبدى استعداده للسير بصيغة
 64/ 64المقدمة من بزي ،وأن مالحظاته
تقتصر على توزيع الدوائر وهي قيد الدرس.
في األثناء واصل «تكتل التغيير واإلصالح»
حملته على التمديد للمجلس النيابي ،وأكد
بعد اجتماعه أمس ،أنه «سيسلك كل وسيلة
متاحة في الوثيقة والدستور والسياسة
لوضع حد لهذا االنقالب على الدستور الذي
يترافق مع فساد سلطوي بامتياز قبل أي شي
آخر» .واعتبر «أن أي مطالبة حصلت بإجراء
االنتخاب الرئاسي قبل تصحيح الوضع
الدستوري والميثاقي وفقا ً لما سبق ،إنما
تهدف إلى منع االستحقاقين من الحصول،
فتكتمل حلقة االستئثار بالسلطة من هذه
األكثرية واستهداف المواقع الميثاقية».

أجواء التحضيرات
للحوار إيجابية

في غضون ذلك ،أكدت مصادر عين التينة
لـ«البناء» أن «أج��واء التحضيرات للحوار
بين تيار المستقبل وحزب الله ايجابية»،
مشيرة إلى لقاء جديد سيعقد في الساعات
القليلة المقبلة بين وزير المال علي حسن
خليل ومستشار الرئيس سعد الحريري
نادر الحريري لبلورة نهائية لجدول األعمال
ووض���ع اللمسات األخ��ي��رة عليه م��ن قبل
الفريقين تمهيدا ً لعرضه في شكل نهائي ،في
جلسة الحوار األولى التي قدّم موعدها إلى
منتصف الشهر الجاري في عين التينة بين
نادر الحريري والمعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله حسين الخليل برئاسة
الرئيس نبيه بري».
وفي السياق ،اعتبرت كتلة المستقبل أن
«المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الحريري
لناحية تأكيد االستعداد للحوار مع «حزب
الله» من شأنها تبريد االحتقان واإلفساح
في المجال للبحث في سبل التوافق النتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية ل��ت��ج��اوز حالة
الشغور في موقع الرئاسة األولى».

كوريا ال�شمالية ترف�ض �إنكار عالقتها
بهجوم �إلكتروني على «�سوني بيكت�شرز»
رفضت كوريا الشمالية أن تنفي
عالقتها بهجوم إلكتروني استهدف
شركة «سوني بيكتشرز» األميركية
للترفيه ،وال��ذي سبق طرح فيلم
ي��ت��ح��دث ع���ن ال��زع��ي��م ال��ك��وري
الشمالي كيم جونغ  -اون.
وب���دأت س��ون��ي التحقيق بعد
هجوم استهدف أجهزة الكومبيوتر
الخاصة بها ،وتسبب في طرح أفالم
لم يجر تداولها بعد عبر االنترنت.
وردا ً على سؤال إذا كانت كوريا
الشمالية ت��ورط��ت ف��ي الهجوم،
قال متحدث باسم حكومة كوريا
الشمالية« :لننتظر ونرى».
وف��ي ح��زي��ران الماضي ،قدمت
كوريا الشمالية شكوى إلى كل من
األمم المتحدة والواليات المتحدة
بسبب فيلم ك��وم��ي��دي بعنوان
«المقابلة» يتحدث عن كيم جونغ
 اون.وي��ؤدي سيث روجين وجيمس
ف��ران��ك��و دور صحافيين حصال
على إذن لمقابلة كيم ج��ون��غ -
اون ،ثم تجندهما بعد ذلك وكالة
االستخبارات المركزية األميركية
«سي آي أي» الغتياله.

ووصفت كوريا الشمالية الفيلم
بأنه بمثابة حركة عدائية «ورعاية
مقنعة لإلرهاب» ،وطالبت الواليات
المتحدة واألمم المتحدة بحظره.

وت��ع��ط��ل ال��ن��ظ��ام ال��ح��اس��وب��ي
لشركة «س��ون��ي بيكتشرز» في
كاليفورنيا األس��ب��وع الماضي،
ونشر مخترقون ع��ددا ً من األفالم

ي�صعد نحو االنف�صال
مقتل يمني والحراك
ّ

هادي يخو�ض مناف�سة معقدة لك�سب الجنوبيين
يخوض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،غمار
منافسة شاقة ومعقدة مع بقية فصائل الحراك الجنوبي،
بهدف كسب ثقة الجنوبيين والتسويق الستمرار تجربة
الوحدة ،في مواجهة دعوات انفصالية متنامية ،لكن خذله
األداء الحكومي الضعيف للحكومة السابقة ،وتردده هو
في اتخاذ ق��رارات جذرية في شأن الجنوب ،وتضاعفت
الصعوبات أمامه باستيالء الحوثيين على العاصمة
ومعظم محافظات الشمال.
ومنذ توليه السلطة ،حرص الرئيس هادي على اإلمساك
بملف الجنوب ،ابتداء من اختيار ممثلي الجنوب في مؤتمر
ال��ح��وار ،وحتى تشكيل الحكومة السابقة والحكومة
الحالية ،رافعا ً شعار إنصاف الجنوبيين كعامل محفز
للحفاظ على الوحدة في مواجهة مشروع االنفصال الذي
يطرحه عدد من فصائل الحراك الجنوبي .حيث رفع نسبة
تمثيل الجنوب في الحكومة إلى ما يقارب نصف الحقائب
الوزارية ،وأعاد اآلالف إلى الخدمة العسكرية ،وشرع في
معالجة أوضاع المبعدين من وظائفهم في أجهزة الخدمة
المدنية والجيش واألمن واالستخبارات.
ومع أن الخطوات التي يتبعها الرئيس هادي اتسمت
بالبطء ،فإن الرجل يخوض منافسة قوية مع فصائل في
الحراك تتبنى الوحدة ضمن دولة اتحادية يكون الجنوب

فيها إقليما ً موحداً.
ً
ويبدو أن الرئيس اليمني خسر كثيرا من الحلفاء
الجنوبيين بسبب رفضه فكرة اإلقليم الواحد في الجنوب،
ألن ذلك سيؤدي إلى االنفصال في المستقبل ،كما خذله
األداء الحكومي الضعيف للحكومة السابقة ،وتردده هو
في اتخاذ ق��رارات جذرية في شأن الجنوب ،وتضاعفت
الصعوبات أمامه باستيالء الحوثيين على العاصمة
ومعظم محافظات الشمال.
أمنياً ،قتل يمني وأصيب  8آخ��رون برصاص قوات
األمن التي فتحت نيرانها على تظاهرة للحراك الجنوبي
بمحافظة عدن جنوب اليمن.
توجه المتظاهرون من ساحة
وجاء الحادث بعد أن
ّ
االع��ت��ص��ام نحو مبنى المحافظة محاولين رف��ع علم
االنفصال.
وقال ناطق باسم الحراك إنّ الحراك الثوري سيدرس
الخروقات الحاصلة لتحديد موقفه من البقاء في مخيم
االعتصام ،مشيرا ً إلى ارتكاب بعض المتظاهرين تجاوزات
أدت إلى الخرق األمني.
وكان عشرات اآلالف من أنصار الحراك قد شاركوا في
التظاهرة لالحتفال بذكرى استقالل الجنوب عن االحتالل
البريطاني.

التي ل��م تطرح بعد على مواقع
لتحميل األفالم على االنترنت.
وم��ن بين ه��ذه األف�لام التي لم
يجر تداولها نسخة ج��دي��دة من

الفيلم القديم «آن���ي» ،وال��ذي لن
ي��ط��رح ح��ت��ى  19ك��ان��ون األول
الجاري .وعلى ما يبدو لم يسرب
بعد الفيلم الذي يتحدث عن كوريا
الشمالية.
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ف���ي ش��أن
الهجوم اإللكتروني ،قال متحدث
باسم بعثة كوريا الشمالية في
األمم المتحدة« :القوى المعادية
تحمل كل شيء لجمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية ،إنني أرجو
منكم فقط الترقب واالنتظار».
وقالت «سوني بيكتشرز» أول
م��ن أم��س إن��ه��ا أع���ادت ع���ددا ً من
الخدمات المهمة التي اضطرت
إلغالقها عقب الهجوم .وذكرت أنها
تعمل عن كثب مع مسؤولي إنفاذ
القانون للتحقيق في ه��ذا األم��ر،
لكنها لم تذكر كوريا الشمالية.
وأك������د م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
الفيديرالي «أف بي آي» أنه يحقق
أيضا ً في ه��ذا الهجوم المزعوم،
وحذر شركات أميركية أخرى من
هجوم إلكتروني آخر شنه قراصنة
م��ج��ه��ول��ون ب��اس��ت��خ��دام ب��رام��ج
خبيثة مدمرة.

وأوض���ح لوكاشيفيتش أن موعد
اجتماع ممثلي الحكومة السورية
والمعارضة لم يتحدد بعد ،ويجري
عمل تحضيري بالخصوص ،الفتا ً إلى
أن ممثلي ق��وى المعارضة السورية
لديهم مواقف مختلفة من تسوية النزاع،
معتبر أنه «كلما شاركت المعارضة في
هذا االجتماع بتمثيل أكبر كان أفضل»،
مشيرا ً إل��ى أن «العمل يجري ،نحن
ننطلق من أن فكرة عقد مثل هذا اللقاء
ذاتها واالجتماع في موسكو ال ترفضه
قوى المعارضة السورية».
جاء ذلك في وقت منحت دولة الكويت
تأشيرات دخول لثالثة دبلوماسيين
سوريين للعودة إلى العمل في سفارة
بالدهم وإلعادة افتتاحها ،وفق ما أعلن
وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد
الجارالله.
وأش��������ار ال���ج���ارال���ل���ه إل�����ى أن
الدبلوماسيين ال��س��وري��ي��ن غ���ادروا
بمحض إرادت���ه���م وي���ع���ودون أي��ض�ا ً
بمحض إرادت��ه��م ،ولكنه استبعد في
ال��وق��ت نفسه ع���ودة أع��ض��اء البعثة
الدبلوماسية الكويتية إل��ى دمشق
بوصفه موضوعا ً ليس واردا ً اآلن.
إل��ى ذل���ك ،دع��ت منسقة ال��ش��ؤون
اإلنسانية في األم��م المتحدة فاليري
آموس من مجلس األمن الدولي تمديد
فترة السماح بعبور شاحنات األمم
المتحدة الحدود إلى سورية إليصال
المساعدات ،حيث من المقرر أن تنتهي
فترة السماح في كانون الثاني .2015
وكان مجلس األمن أصدر القرار رقم
 2165في  14تموزالماضي ،والذي
يسمح بعبور القوافل اإلنسانية إلى
المناطق السورية ،التي تسيطر عليها
«الجماعات المعارضة المسلحة»،
انطالقا من تركيا واألردن والعراق.

وأش�����ارت آم����وس إل���ى أن ال��ق��رار
«س��اع��د األم���م ال��م��ت��ح��دة ف��ي ت��ج��اوز
بعض التحديات التي نواجهها من
خالل السماح لنا بتزويد مئات آالف
األشخاص بالمؤن وفي شكل مباشر،
ف��ي مناطق يصعب ال��وص��ول إليها
ف��ي محافظات حلب وإدل���ب ودرع��ا
والقنيطرة ،على رغم أن هذه الجهود ما
زالت غير كافية».
وأع��رب��ت ال��م��س��ؤول��ة األم��م��ي��ة عن
أملها في أن «يستمر أعضاء المجلس
في استخدام نفوذهم ل��دى األط��راف
المتنازعة لكي يحترموا تعهداتهم
اإلنسانية لتأمين م��رور المساعدات
اإلنسانية في شكل منتظم ومن دون
عراقيل».
ميدانياً ،قضت وحدات من الجيش
السوري على العديد من المسلحين في
خان طومان وغرب النيرب بريف حلب
الجنوبي الشرقي وف��ي منطقة جبل
سمعان ،كما استهدفت وحدات أخرى
مسلحين في أحياء الراشدين الخامسة
وحلب القديمة واألشرفية وقاطرجي

واألعظمية وفي الليرمون شمال غربي
حلب ومخيم حندرات وبستان القصر
واألشرفية والشعار وبني زيد ودوار
اغيور والشقيف.
وف���ي ح��م��ص ،اش��ت��ب��ك��ت وح���دات
م��ن الجيش ال��س��وري م��ع مسلحين
في بساتين الوعر وقضت على عدد
منهم ،في حين نفذت وح��دات أخرى
من الجيش عمليات في قرى خطملو
وخ��ط��اب بمنطقة ال��م��خ��رم ف��ي ريف
المدينة الشرقي.
وف��ي عين ال��ع��رب ،قتل أح��د أم��راء
تنظيم «داع����ش» اإلره��اب��ي الملقب
بـ«أسد الله الشيشاني» إثر االشتباكات
الدائرة مع مقاتلي وحدات الحماية ،كما
نشرت الوحدات ص��ورا ً إللقاء القبض
على أحد أمراءالتنظيم المعروف باسم
«أبو حمزة» من الرقة .
ك��م��ا س��ي��ط��رت وح�����دات الحماية
الشعبيةعلىحي«بوطانغربي»وقرية
ماميد جنوب عين العرب بعد اشتباكات
عنيفة مع «داعش» فيما تواصل تقدمها
في المحور الجنوبي للمدينة.

ال�سلطة الفل�سطينية ( ...تتمة �ص)1
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت وال خيار
أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة
دولة.
وك��ان نتنياهو أك��د أن «إس��رائ��ي��ل» ه��ي وط��ن الشعب
اليهودي والمكان الوحيد ال��ذي يملكه» بحسب تعبيره،
مضيفا ً أن «الفلسطينيين الذين يطالبون بوطن لهم ال
يريدون االعتراف بالحق في دولة للشعب اليهودي».
أما السفير «اإلسرائيلي» في فرنسا يوسي غال فقد قال
في  27تشرين الثاني ،إن تصويت النواب الفرنسيين على
مشروع قرار حول االعتراف بالدولة الفلسطينية قد «يفاقم
الوضع ويؤدي إلى أعمال عنف في فرنسا».
ووصف غال أمام جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية
عملية التصويت هذه بأنها «مبادرة سيئة بالنسبة إلى
المجموعة اليهودية الفرنسية ،واعتراف النواب الفرنسيين
بالدولة الفلسطينية لن يساهم سوى بتفاقم الوضع».
وتطالب الخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب االشتراكي
الحاكم ،وتدعمها األحزاب اليسارية وبعض المحافظين،
الحكومة «باستخدام االعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل
الصراع في شكل نهائي».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان
في وقت سابق إن الحكومة غير ملزمة بالتصويت ،إال أنه
أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول ،وأن فرنسا ستعترف
بالدولة الفلسطينية من دون تسوية عن طريق التفاوض إذا
فشلت الجولة األخيرة من المحادثات.
كما طالب فابيوس بإطار زمني لمدة عامين الستئناف
واختتام المفاوضات ،ويقول إن باريس تعمل الستصدار
ق���رار ف��ي مجلس األم���ن ال��ت��اب��ع ل�لأم��م المتحدة يقضي
باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين ،الفتا ً
إلى أنه «إذا فشل هذا المسعى األخير في التوصل إلى حل
عن طريق التفاوض ،فسيكون لزاما ً على فرنسا أن تقوم بما

يلزم لالعتراف من دون تأخير بالدولة الفلسطينية».
ويثير ه��ذا التصويت ضغطا ً سياسيا ً على الحكومة
الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية ،كما أظهر
استطالع رأي أجري في الفترة األخيرة أن ما يزيد على 60
في المئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
وعلى رغم أن نتيجة التصويت غير ملزمة ،إال أنها تحمل
أهمية رمزية كبيرة بعد تبني برلماني بريطانيا وإسبانيا
قرارا ً مشابهاً ،واعتراف السويد بدولة فلسطين ،وسيصوت
الحقا ً في هذا الشأن مجلس الشيوخ الفرنسي في  11كانون
األول الجاري.
وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تعترف
بدولة فلسطين أواخر تشرين األول ،ما أثار غضب «إسرائيل»
التي استدعت سفيرها في استوكهولم.

فرنسا تسعى إلحياء المفاوضات

وتعتزم فرنسا ،قبل منتصف هذا الشهر ،تقديم مشروع
قرار إلى مجلس األمن إلحياء مفاوضات السالم الفلسطينية
اإلسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال ممثل فلسطين في األمم المتحدة أول من أمس رياض
منصور ،إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة
لمفاوضات حول اتفاق سالم نهائي مع إمكان تحديد مهلة
ثانية لقيام دولة فلسطينية ،معربا ً عن أمله في أن ينجح
الفرنسيون في محاولتهم تلك.
وتوقع منصور أن يحال مشروع القرار الجديد على
المجلس «قريباً ،ربما في منتصف الشهر» على أن يعقب
ذلك سريعا ً تصويت عليه.
وف��ي ح��ال تبنيه ،سيمهد القرار لمؤتمر دول��ي إلطالق
ما يعتبر محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق تسوية بين
«إس��رائ��ي��ل» والفلسطينيين بمشاركة جميع األط���راف
المعنيين.

هاموند :رو�سيا ( ...تتمة �ص)1
وأض����اف وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة أن
الحكومة البريطانية ال تتصرف من
جانب واحد ،مؤكدا ً أهمية «التضامن»
ف��ي ب��ل��ورة رد مشترك على روسيا
داخل االتحاد األوروبي.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية
ق��ال��ت إن مقاتلة روس��ي��ة حاولت
الجمعة اخ��ت��راق ال��م��ج��ال الجوي
ال��ب��ري��ط��ان��ي ل��ك��ن ط���ائ���رات س�لاح
الجو الملكي اعترضت مسارها عند
اقترابها منه.
ويُذكر أن ه��ذه هي ثالث حادثة
لمحاولة اخ��ت��راق المجال الجوي
البريطاني من طرف طائرات روسية
تحصل في ظرف ثالثة أيام.
وقال وزير الخارجية البريطاني
إنه رغم أن محاوالت اختراق المجال
الجوي لبريطانيا تثير قلقها ،فإنها
ال ترى ض��رورة طرح الموضوع من
خ�ل�ال لجنة ت��راخ��ي��ص ص���ادرات

األسلحة في مجلس العموم.
وتابع هاموند قائالً أمام أعضاء
اللجنة البرلمانية إن الحكومة ال
يمكن أن تطبق المعايير بطريقة غير

الئقة ألنها إن فعلت ستواجه «قضايا
قانونية» من طرف شركات األسلحة
التي تشعر بأنها «عوملت معاملة
غير عادلة».

�إعالنات ر�سمية
إعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين المدنية
المستعجلة (الرئيس العريضي)
يبلغ إل��ى المدعى عليهما ن��دى وشذا
س��ع��ي��د ح��ي��م��ور م���ن ب��ل��دة ج���ب جنين
ومجهولي محل اإلقامة حالياً .يبلغكم قلم
هذه المحكمة ،وسندا ً للمادة  409أ.م.م.
االستحضار المقدم من المدعية شادية
جابر بوكالة المحامي سليم عالء الدين
بوجهكم بموضوع تقصير المهل من يوم
إل��ى ي��وم وم��ن ساعة إل��ى ساعة ،واتخاذ
القرار بإلزامكما بإزالة المتخت المنشأ في
المأجور القائم على العقار  /1821/جب
جنين ،على نفقتكم سندا ً ألحكام الفقرة
الثانية من المادة  579أ.م.م .وعليه:
تدعوكم هذه المحكمة للحضور إليها
شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االستحضار ومرفقاته ،علما ً أن التبليغ يتم
قانونا ً بانقضاء عشرين يوما ً على نشر هذا
اإلعالن وعلى تعليق نسخة عنه على لوحة
إعالنات المحكمة ليصار بعد انقضاء هذه
المهلة ومهلة التبليغ البالغة ثمانية أيام
إلى متابعة المحاكمة بحقكم وصوال ً حتى
الدرجة األخيرة.
 2كانون األول 2014
رئيس القلم
محمد شرانق

