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تتمات
كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1

وأوضحت المصادر «أن الهدف الرئيس من الكمين هو توجيه
رسالة للجيش ،فهم يريدون ضم جرود رأس بعلبك إلى أماكن
تواجدهم في جرود عرسال وإلى البلدة التي ال تزال خارج سيطرة
الدولة كل ّياً» ،مؤكدة «أن اإلرهابيين ال يزالون يخرجون ويدخلون
عرسال ساعة يشاؤون ،وأن القواعد اللوجستية ال تزال في مكانها
والتمويل لم يتوقف بل يتم بانتظام».
من جهة أخرى ،اجتمعت مساء أمس ،خلية األزمة الوزارية
لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين برئاسة رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم ،في السراي الحكومية ،وبقيت النتائج طي
الكتمان.
إلى ذلك ،نفى حزب الله ما تردّد عن مقايضة أسيره المحرر
عماد عيّاد بسوري موقوف لدى جهة رسمية لبنانية.
وفي السياق أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى
ان «التفاوض بملف العسكريين الرهائن يتم رسميا ً مع المدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم وهناك مفاوضات يقوم
بها وزير الصحة وائل أبو فاعور وليس هناك أي شخص آخر
يقوم بمفاوضات أخرى».
وأوضح في حديث تلفزيوني أن «ثمة تشاورا ً وتنسيقا ً يوميا ً
بين األجهزة األمنية في ما خص هذا الملف واألتراك لم يتجاوبوا
معنا ونحن نعالج هذا الملف مع القطريين» ،مؤكدا ً أن «الوسيط
القطري ال يزال يفاوض الخاطفين وهو يتابع عمله».
وأشار إلى أن «الموقوفة سجى الدليمي هي زوجة سابقة
للبغدادي ولديها فتاة منه ،وه��ي متورطة باتصاالت مع
مجموعات لها عالقة بتنظيم داعش في البلد ويمكن االستفادة
منها ببعض المعلومات» .وأعرب عن أسفه لنشر «عملية أمنية
على ه��ذا المستوى في الصحف ألن نشرها يضر في عملية
التفاوض».

«االشتراكي» يعود إلى « 14آذار» انتخابيا ً

في الشأن السياسي الداخلي بدأت لجنة التواصل المكلفة
وضع مشروع لقانون االنتخاب الجديد بدرس الجانب السهل
في تقسيمات الدوائر التي ليست فيها خالفات كثيرة ،إال إذا أَخذ
في االعتبار موقف حزب الكتائب الذي يرفض هذه التقسيمات،
ويطالب بتقسيم األقضية وتقسيم المحافظات .لكن اللجنة لم
تدخل في النقاش المعقد والصعب ،المتعلق بالمساواة بين
النسبي واألكثري وتوزيع الدوائر الذي أرجئ إلى جلسة األربعاء
المقبل .واستبعدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن تكون المواقف
مرنة ال سيما أن الموافقة على نقطة معينة ال تعتبر موافقة نهائية،
ما لم تتضح الصورة النهائية للنظام االنتخابي».
وك��ان ممثل الحزب التقدمي االشتراكي في اللجنة النائب
مروان حماده فاجأ نائبي كتلة التحرير والتنمية علي بزي وحزب
الله علي فياض ،بتغيير موقفه من االقتراح المقدم من بزي .وقال
إن األساس عند «االشتراكي» توزيع المقاعد على أساس انتخاب
 68نائبا ً على قاعدة النظام األكثري و 60نائبا ً على النظام
النسبي ،واألهم عدم المس بخصوصية الجبل ،بمعنى أن تبقى
الشوف – عالية دائرة واحدة على أساس المحافظة .وأكد حماده
على االقتراح المقدم من «االشتراكي -المستقبل – القوات» ،إال أنه
أشار إلى «ضرورة التعاطي بمرونة مع سياسات رئيس المجلس
النيابي نبيه بري التوافقية ،لجهة إقرار قانون انتخابي بسرعة
من دون تفاقم االنقسامات».
في غضون ذل��ك ،يستمر التحضير لجدول أعمال الحوار
المرتقب بين حزب الله وتيار المستقبل .وفيما أكد الرئيس بري
في لقاء األربعاء النيابي أن «الحوار بخير» ،يعقد اجتماع بين
المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل ومدير

مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في الساعات المقبلة،
لمتابعة هذا األم��ر ،أكدت مصادر تيار «المستقبل» لـ«البناء»
أن «أج��واء لقاءات الحريري وخليل ايجابية وأن جدول أعمال
يستخلص النقاط التوافقية من جدولي أعمال حزب الله وتيار
المستقبل والمتعلقة بالملفات الداخلية (قانون االنتخاب،
ملف الرئاسة) تمهيدا ً للحوار الذي سيعقد في وقت قريب جداً»
وسيتمثل فيه الحزب بالمعاون السياسي ألمينه العام حسين
الخليل والنائب حسن فضل الله ،والتيار بنادر الحريري والنائب
جمال الجراح.

الراعي منزعج من القادة الموارنة

على خط آخر ،نفت مصادر مقربة من بكركي نية البطريرك
الماروني بشارة الراعي «استضافة أي لقاء للقادة المسيحيين
في الصرح البطريركي» ،مشيرة إلى «أن الراعي منزعج جدا ً
منهم ،وهو بعد ترؤسه القداس في تشييع الشاعر سعيد عقل،
لم يقدم واجب العزاء في صالون الكنيسة لعائلة الفقيد ،تجنبا ً
للقاء رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون الذي
كان يتقبل التعازي إلى جانب رئيس حزب الكتائب أمين الجميل
والرئيس ميشال سليمان».
إلى ذلك ،يصل بيروت مساء اليوم الممثل الخاص للرئيس
الروسي في الشرق األوس��ط ،نائب وزي��ر الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف ،في زيارة تستمر يومين ،يلتقي خاللها عددا ً
من المسؤولين اللبنانيين ،وشخصيات سياسية.
وسيشارك ب��وغ��دان��وف ف��ي االحتفال ال��ذي يقام ف��ي قصر
األون��ي��س��ك��و لمناسبة م���رور سبعين س��ن��ة ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات
الديبلوماسية اللبنانية -الروسية ،وذلك برعاية الوزير باسيل،
مساء غد الجمعة.

امتداداً لعمليات ( ...تتمة �ص)1

تد�شين خط �سكك ( ...تتمة �ص)1
ال��ع�لاق��ات الثنائية وك��ذل��ك تنمية
العالقات اإلقليمية قائالً إن منظمة
تعاون الدول المطلة على بحر قزوين
يمكن أن تسرع هذه العالقات .وأضاف
إن إيران دولة كبيرة في المنطقة وإن
إقامة العالقات التجارية مع إيران
التي تمتلك اقتصادا ً قويا ً يمكن أن
يودي إلى نمونا االقتصادي.
بدوره أكد الرئيس التركماني خالل
هذا اللقاء بان تعزيز النقل يودي إلى
توطيد األواصر بين الشعوب ،معتبرا ً
أن تدشين خ��ط سكك الحديد بين
إي��ران وتركمانستان وكازاخستان
بأنه سيفضي إل��ى إن��ج��ازات كثيرة
في المجاالت االقتصادية والسياسية
والجغرافية ،مضيفا ً إن هذا المشروع
يوفر أرض��ي��ة ال��ت��ع��اون والتدشين
المشترك للمشاريع.
وكان الرؤساء الثالثة دشنوا في
تركمانستان خطا ً لسكك الحديد يمر

التق�سيم �سقط ( ...تتمة �ص)1

وأض��اف المصدر« :إن عناصر من اإلس��ع��اف «اإلسرائيلي» قامت بنقل
المصابين إلى المستشفى» ،مشيرا ً إلى أن عملية الطعن وقعت في أحد مراكز
البيع الشهيرة.
وتضاربت األنباء حول مصير الشاب الفلسطيني منفذ الهجوم ،والذي لم
يتم الكشف عن هويته ،حيث قالت إذاعة جيش االحتالل أن «الفلسطيني قتل
في عملية إطالق النار من قبل الحارس «اإلسرائيلي» ،فيما أكدت وسائل إعالم
«إسرائيلية» أنه مصاب.
ولم تتبن أي جهة فلسطينية الحادث ،أو انتماء منفذ الهجوم لها ،لكن فصائل
فلسطينية دأبت مؤخرا ً على مباركة مثل هذه العمليات باعتبارها ردا ً على
«االنتهاكات» الصهيونية السافرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
يذكر أن األراض��ي الفلسطينية شهدت عدة عمليات طعن خالل الفترة
األخيرة استهدفت مستوطنين في الضفة الغربية والقدس ،في ظل تصاعد
أج��واء التوتر بين الفلسطينيين والصهاينة جراء االقتحامات المتكررة
للمسجد األقصى من قبل المستوطنين وقوات االحتالل.

ف��ي أراض���ي ال���دول ال��ث�لاث ويسمح
بتسريع نقل المنتجات النفطية إلى
األسواق األوروبية.

وسيسمح الخط بنقل حتى عشرة
ماليين طن من البضائع سنوياً ،بينها
النفط باإلضافة إلى الركاب.

القد�س في ظل م�شروع ( ...تتمة �ص)1
تهويد المعالم واألسماء :تحرص سلطات االحتالل
على تهويد وجه القدس العربي وقد عملت على طمس
األس��م��اء العربية وتهويدها وم��ن ذل��ك تغيير أسماء
بوابات القدس التاريخية كباب الحديد (الذي أطلقت
عليه اسم شاغر هحداش) وباب الخليل (شاغر يافو)
وغير ذلك.
التهويد الديموغرافي:
يندرج تحت ه��ذا العنوان العديد من الممارسات
القهرية التي يسعى االحتالل من خاللها إلى تحقيق
غالبية يهودية في القدس بشكل عام وزيادة عدد اليهود
في القسم الشرقي من المدينة مع حصر نسبة العرب
ضمن حدود  20في المئة من مجموع سكان القدس.
ويمكن إيجاز ممارسات االحتالل على هذا الصعيد ضمن
النقاط اآلتية:
االستيطان :تشكل المستوطنات الوسيلة الرئيسية
التي يعتمدها االحتالل لزيادة عدد اليهود في شرق
ال��ق��دس م��ن خ�لال تأمين ال��وج��ود ال��ي��ه��ودي ف��ي هذا
الشطر من المدينة بين األحياء العربية وكسر التواصل
الجغرافي بين القدس ومناطق الضفة الغربية .وتستمر
حركة االستيطان بشكل محموم من دون أي اعتبار
لحقوق الفلسطينيين أو االعتراضات واالنتقادات التي
تتوالى من معظم عواصم العالم.
سحب ب��ط��اق��ات اإلق��ام��ة م��ن المقدسيين :يحمل
المقدسيون بطاقات زرقاء يصنفون بموجبها على أنهم
«مقيمون» وليس «مواطنين» وقد بلغ عدد البطاقات
المسحوبة بين عامي  1967و 2013ما يقارب ،14.306
ما يضع هؤالء في خانة التشرد والضياع.
هدم المنازل :فقط  14في المئة من مساحة شرق
القدس مخططة للبناء الفلسطيني ،وتتبع «إسرائيل»
سياسة متشددة في منح المقدسيين رخصا ً للبناء .وفي
مقابل ذلك تعمل على هدم المنازل والمنشآت التي بنيت
بحجة غياب الترخيص .وقد هدمت «إسرائيل» منذ عام
 1967ما يزيد على  1700منزال وشردت بذلك حوالى
 8382فلسطينياً .وخالصة القول هنا إن «إسرائيل»
تحرم الفلسطينيين من رخص البناء ثم توجه إليهم
التهم بأنهم يبنون خالفا ً للقانون.
الجدار العازل :أنشأت «إسرائيل» الجدار العازل حول
القدس وترافق ذلك مع نصب الحواجز وإقامة البوابات
الفاصلة لعزل القدس عن الضفة الغربية وإضعاف
البنية االقتصادية واالجتماعية لألحياء المقدسية التي
أصبحت على جانب الضفة الغربية من الجدار .وقد
عزل الجدار ما يقارب  100ألف مقدسي من أحياء رأس
خميس ورأس شحادة وضاحية السالم ومخيم شعفاط
وكفر عقب وسميراميس حيث يعانون اإلهمال.
الظروف االقتصادية واالجتماعية :تضيق سلطات
االحتالل على المقدسيين بصورة كبيرة من حيث فرض
الضرائب وضرب القطاعات االقتصادية المختلفة .وقد
تجاوزت نسبة الفقر في شرق القدس  75في المئة ،فيما
يعيش حوالى  83في المئة من األطفال تحت خط الفقر.
علما ً بأن القدس تكاد تفقد دورها التاريخي واالقتصادي
واالجتماعي والثقافي كعاصمة لفلسطين ،وذلك بعد
إحكام الحصار المتصاعد حولها.
أما بالنسبة إلى مشروع القانون العنصري الذي
أقرته الحكومة «اإلسرائيلية» باألمس فقد أثار ردود
فعل وانقسامات واسعة داخل الحكومة «اإلسرائيلية»
والكنيست وال��رأي العام الصهيوني فضالً عن دول
كثيرة انتقدت هذا المشروع من ضمنها دول أوروبية
وأميركية.
وبموجب هذا المشروع المطروح اآلن أمام الكنيست
 بعد إق���راره م��ن الحكومة – تتكرس بشكل كامليهودية دولة «إسرائيل» وال يتمتع بالحقوق القومية
في «إسرائيل» سوى الشعب اليهودي ،ما يجعل دولة
الكيان الغاصب دولة عنصرية «صافية» من دون أي
تحفظ ومن دون ورقة توت ،ما يسقط نهائيا ً «المساواة»
الوهمية أو اللفظية بين سكان الكيان والتي كانت تتستر
بها الحركة الصهيونية ،ما يفرز السكان بوتيرة أسرع
ليقوم على أساس ذلك كله كيان عنصري بكل معنى
الكلمة يعلن نفسه بكل وقاحة وكأننا نعيش في ظل
األفكار النازية المتطرفة .وهذا التطور العنصري يجعل
من الشعب الفلسطيني الواقع أص�لاً تحت االحتالل
والقهر شعبا ً من الدرجة الثانية قانونيا ً كما كان األمر

في جنوب أفريقيا تحت حكم اآلبارتيد أو العنصريين
البيض .وإذا كانت أوضاع الشعب الفلسطيني وبخاصة
في أراضي  1948مظللة ببعض التمويه ما يترك مجاال ً
«إلسرائيل» للتبرؤ من تهمة العنصرية بصعوبة نظرا ً
إلى التعامل الوحشي والتمييز العنصري الذي تمارسه
قوات الجيش وأجهزة األمن ضد الفلسطينيين ،ولكن
بعد اليوم وإذا لم تسقط حكومة نتنياهو المنقسمة
على نفسها ويسقط معها مشروع القانون ،فإن القانون
المفترض سيطغى ويكشف عنصرية «إسرائيل» الكامنة
ويحرج معظم األطراف التي كانت حتى اللحظة تعتبر
الكيان الصهيوني واح��ة للحرية والديمقراطية في
الشرق.
وكما يبدو فإن بعض الوزراء والنواب والشخصيات
ال��ذي��ن ل��م ي��ق��ص�� ّروا أب���دا ً ف��ي تعذيب الفلسطينيين
ومحاصرتهم جاهروا بمعارضتهم للمشروع معتبرين
أنه سيء جدا ً لسمعة «إسرائيل» .حتى رئيس الكيان
رؤف��ن��ي ريفلين اعتبر أن ه��ذا ال��ق��ان��ون يثير الشك
بالمشروع الصهيوني ووثيقة االستقالل ويضعف
الطابع اليهودي لدولة «إسرائيل» .وإذا أصر نتنياهو
ومعه ليبرمان وآخرون على المضي في هذا المشروع
الخطير فسيجدون بوجههم ليس رئيس الكيان فحسب،
وإنما وزراء بارزون وشخصيات معروفة .لكن نتنياهو
الذي يشده الحنين اليوم إلى جابوتنسكي يريد تحقيق
ما لم يحققه كبار القادة الصهاينة من قبل ،معتبرا ً أن
اإلنجازات التي حققها ،وبخاصة استمرار المفاوضات
إلى ما ال نهاية ومن دون أية نتيجة للفلسطينيين ،تخوله
ولوج الطريق المحفوفة بالمخاطر ،متجاهالً بالتأكيد
موقف الشعب الفلسطيني ومعه شعوب عديدة رافضة
لآلبارتيد بطبعته األصلية والجديدة .غير أن كل الدالئل
تشير في المرحلة الحالية إلى أن الشعب الفلسطيني قد
وصل إلى نقطة الالعودة في مقاومة الخطوات الخطيرة
التي يخطوها نتنياهو وإسقاطها بكل الوسائل المتاحة
كما أُسقطت المناورات والضغوط الصهيونية في رحاب
المسجد األقصى.
فقد كانت «إسرائيل» ترغي وتزبد ،تتوعد وتتهدد
باالعتقاالت وإط�لاق النار وسحل األشخاص ومسح
المنازل ولكن عندما جوبهت بالرفض الفلسطيني
ال��ص��ارم إلج��راءات��ه��ا القمعية وب���رز ب��وض��وح إق��دام
الشباب على المرابطة في المقام الشريف ،ومعهم أهل
فلسطين كلها للتصدي بكل ما يملكون من قوة لإلرهاب
الصهيوني ،خشيت «إسرائيل» من تصاعد المقاومة
والتفاف الجماهير العربية واإلسالمية والصديقة
حول األقصى ،فبدأ قادتها يحذرون فجأة من التصعيد
ويدعون إلى ضبط النفس وحتى كبح جماح المتطرفين
والسماح للمصلين العرب ومن كل األعمار بدخول رحاب
المسجد ،وكأن العقل الصهيوني الدموي المتطرف الذي
يدير شؤون األمن بات يعلم أنه لم يعد باإلمكان التعامل
مع الفلسطينيين في ما يخص قضية األقصى بمنطق
القوة وحدها ،ال سيما بعد حربي غزة ولبنان .ومن هنا
يبرز المأزق الكبير بوجه القادة الصهاينة الذين أخذوا ً
عهدا ً على أنفسهم باقتحام األقصى كي تكتمل المعادلة
الشهيرة ال «إسرائيل من دون القدس ،وال قدس من دون
المعبد »،فإذا اقتحموا المسجد واجهوا مقاومة ال يمكن
التنبؤ بها خصوصا ً أنه في المرة األخيرة ظهر بوضوح
استعداد المرابطين من رجال ونساء للتصدي بكل قوة
ومهما كانت التضحيات مما يقيم الدنيا على االحتالل
ويحرك أجواء راضية وأخرى صامتة وأخرى متحفزة
بما ال يخدم مصلحة الكيان ومن وراءه من دول كبرى
تريد أسر الفلسطينيين والعرب في خانة المراوحة
والمواقف اللفظية.
وإذا لم يقتحموا األقصى وتساهلوا مع المصلين
الفلسطينيين والمرابطين في رحابه فليس هناك من
ضمانة أن الشعب الفلسطيني سيقف عند هذه الحدود،
خصوصا ً أن ه��ذا الشعب االص��ي��ل يتمسك بحقوقه
الوطنية الكاملة وال يرضى بديالً من فلسطين بحدودها
التاريخية.
هذا المأزق الجديد ال��ذي أوق��ع نتنياهو نفسه فيه
لن يكون من السهل حله نظرا ً إلى التناقض القائم بين
كفتيه فقد كان قراره السابق هروبا ً إلى األم��ام ،فماذا
يكون قراره غداً؟!

بشارة مرهج

البحرين :اعتقاالت ومداهمات
شنت قوات النظام في البحرين حملة مداهمات وحشية طاولت أكثر من  8مناطق
منذ صباح أمس ،واعتقلت  5مواطنين فيها.
ونقال عن موقع جمعية «الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة ،فإن حملة
المداهمات شملت مناطق سترة والهملة والقرية والمعامير وسلماباد وطشان
وغيرها.
وأشارت الوفاق إلى أنه من بين المعتقلين العب كرة القدم بنادي «النجمة»،
منصور طوق ،الذي اعتقل من منزله في منطقة «القرية» بسترة ،باإلضافة إلى
الناشط الحقوقي عادل المرزوق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات ومداهمات واعتقاالت ومحاكمات جائرة ،بعد
أيام من إقامة النظام في البحرين النتخابات وصفها الشعب بالصورية وبأنها
تكرس واقع االستبداد والظلم واالضطهاد في البحرين.
وفي هذا السياق ،أحصت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان خالل األسبوع
الماضي اعتقال  57شخصا ً من مختلف مناطق البحرين ،واصفة هذه االعتقاالت
بالتعسفية ،فيما خرجت  27مسيرة سلمية في عدة مناطق بالبحرين.
وذك��رت الجمعية ،في رصدها الحالة الحقوقية في البحرين خالل األسبوع
المذكور ،أنه حصلت مداهمات لعدد من قرى البحرين ،بلغت  68مداهمة ،كما
أصيب عدد من المواطنين بإصابات بدنية من قبل رجال األمن ،وشهدت بعض
القرى اعتداءات طائفية تمثلت في نزع الرايات الحسينية (المنصوبة بمناسبة
موسم عاشوراء).
فقد ذكرت الجمعية أنه تم في األسبوع الماضي اعتقال  57شخصا ً توزعوا على
عدد من مناطق البحرين .وأضافت أن عدد المداهمات في األسبوع الماضي بلغت
 68مداهمة تو ّزعت على  20قرية وبلدة ،مشير ًة إلى استمرار المداهمات في سترة
ألربعة أيام متتالية.
وأحصت الجمعية عدد المسيرات السلمية التي خرجت في عدد من مناطق
البحرين خالل األسبوع الماضي لتبلغ  27مسيرة ،توزعت على  19بلدة وقرية.

م��وح��دة كما ه��ي ،لضمان اس��ت��دارت��ه��ا م��ن ضفة
المقاومة إلى الضفة المقابلة في خنادق المواجهة
الكبرى في المنطقة ،وصمدت الدولة الوطنية في
سورية ،وأص��ل صمودها كان العجز عن تفتيت
ال��دول��ة وح��زب��ه��ا ،ب��ك�� ّل م��ا يعتريهما م��ن أم��راض
الترهّل والتكلس والفساد والبيروقراطية ،فبقي
ال��ف��س��اد ع��اب��را ً للطوائف وال��ب��ي��روق��راط��ي��ة عابرة
للطوائف ،والمهم هنا أنّ الوطنية بقيت عابرة
للطوائف ،وتشكلت غالبية عابرة للطوائف ،في
والتكسب كعاملي ترجيح
زم��ن سقوط الخوف
ّ
وق���وف ل��ش��رائ��ح م��ن المجتمع م��ع الحكم القائم
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ه��وي��ت��ه وم��ض��م��ون��ه السياسي
واالجتماعي ،وتح ّول اإلغراء والرعب إلى سالح
ظاهر بقوة مال النفط وإره��اب التكفير بيد أعداء
الدولة والحكم ،الغالبية السورية الوطنية الراجحة
رجحت كفة الحرب لمصلحة جيش صار أسطورة
وتمسكت برمز لحربها
القرن الواحد والعشرين،
ّ
تجتمع ح��ول��ه ه��ذه الغالبية ال��س��وري��ة الجديدة،
هو الرئيس بشار األس��د ،واستنهض صمودها
ووج��وده��ا الحلفاء ،فال أح��د يراهن على حصان
خاسر في عين العاصفة ،حيث ال قيمة للعواطف
لتمسكت
في لحظات تقرير مصائر ال��دول ،وإال
ّ
أميركا بشاهها ومباركها وزينها.
 العلة ف��ي إس��ق��اط ح��رب اإلس��ق��اط ه��ي ذاتهاأس��ق��ط��ت ح����رب ال��ت��ق��س��ي��م ،وه����ي وج�����ود ه��ذه
الغالبية ال��راج��ح��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ط��وائ��ف ،واحتالل
جزء من سورية جنوبا ً هو الجوالن أو شماالً هو
اإلسكندرون أو شرقا ً هو الرقة ودي��ر ال��زور لم
يعن ولن يعني نجاح تقسيم سورية ،بوجود هذه

الم�شهد الذي ر�سمته ( ...تتمة �ص)1
التي زج بها ضد اإلرهابيين ،والثاني حالة التناحر واالقتتال
ال��ت��ي تحكم ال��ع�لاق��ة بين المكونات الرئيسية األرب��ع��ة
للجماعات اإلرهابية (داع��ش – نصرة – اإلره��اب الحر-
الجبهة اإلسالمية).
وعلى االتجاه العراقي ،بات واضحا ً أن الجيش مع ما تهيأ
لدعمه من قوات الحشد الشعبي انتقل من مرحلة االحتواء
والدفاع إلى مرحلة الهجوم وتطهير األرض من «داعش» وقد
حقق على هذا الصعيد إنجازات مهمة تنبئ بقدرة العراق على
التصدي للموقف والحد قريبا ً من الخطر اإلرهابي بشكل مؤكد.
أما على صعيد الموقف الروسي وما قيل عن مبادرة روسية
جديدة للسعي إلى حل سياسي أو بالتسمية المتداولة الحل
السلمي ،فالمالحظ أن ما قيل عنه مبادرة يختلف جذريا ً ع ّما
كان قائما ً سابقاً ،ألنه ينقل البحث من حل تأتي به مفاوضات
دولية يشارك بها سوريون تختارهم ال��دول وتملي عليهم
ما تريد كما حصل في جنيف 2مع وفد ما يسمى «االئتالف
الوطني» الذي لم يكن يملك من الشأن أكثر من نقل وجهة
النظر األميركية والسعودية إلى داخل قاعدة المفاوضات،
ينقل البحث إل��ى مفاوضات بين السوريين أنفسهم ممن
ينكرون اإلره��اب ويبدون االستعداد للوقوف إل��ى جانب
الدولة لمحاربته ،على أن تكون هذه الحرب متقدمة على أي
بحث سياسي ومنفصلة عن أي شأن آخر بما في ذلك األمر
اإلصالحي الداخلي.
لهذا كان القول «وداع��ا ً جنيف» قول في محله .ما يعني
أن أي حديث عن جنيف  1وما يتصل به من مرحلة انتقالية
وتسليم السلطة كما يشتهي قادة العدوان على سورية ويحلم
به أتباعهم ،أي حديث في هذا الشأن هو هدر للوقت وللجهد.
يبقى أن نشير إلى المسعى الروسي ترافق مع رفع روسيا
لسقف دعمها للعراق وسورية معا ً في حربهما ضد اإلرهاب
وسعيهما إلى استعادة االستقرار واألمن في ربوعهما ،وفي
هذا الدعم المطلق رسالة روسية بالغة لمن يعنيه األمر أن
العودة الروسية القوية إلى المنطقة باتت حقيقة واقعة يجب
التعامل معها وأن أي إنكار أو تجاهل لها ال يضير روسيا بل
يلحق الضرر بالمتجاهلين.
وعلى أي حال قد ال يكون الموقف الروسي الجديد مبادرة
تامة بالمعنى الحرفي للمصطلح ،إنما هو مسعى لتسهيل
لقاء السوريين الذين ينطلقون من الثوابت الواحدة الرافضة
للتدخل األجنبي والرافضة لإلرهاب والعنف واالحتكام
للسالح والمتمسكة بسيادة س��وري��ة ووح���دة أراضيها
والتواقين إلى تطوير بناء سورية الديمقراطية المستقلة.
ومع هذا فإننا نرى أن حظوظ المسعى الروسي من النجاح
محدودة جدا ً بسبب عدم وجود المفاوض أو المحاور السوري
المعارض الذي يستطيع أن يجاهر بتلك الثوابت والذي يملك
قاعدة شعبية تمكنه من تنفيذ ما يمكن أن يلتزمه بنتيجة
المفاوضات وال��ح��وار ،ألن الحكومة السورية ال تجد أية
مصلحة اليوم وبعد المتغيرات الميدانية المهمة التي سجلت،
أن تحاور من اتخذه الخارج أداة له لإلخالل باألمن السوري،
أو من ال يملك حيثية داخلية تمكنه من النطق باسم فئة من
الشعب توافق على تمثيله لها ،لذلك ستكون الدولة السورية
و حلفاؤها مضطرين لمتابعة العمل في الميدان بالشكل
القائم مع تطوير وفقا ً لمقتضى الحال من دون التوقف عند
تهويل أو تهديد.
أما على صعيد الملف النووي اإليراني ،فإن ما تحقق في

كيري ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وتابع األسد إن «السوريين هم من يخوضون المعارك على
األرض ضد داعش» ،مشيرا ً إلى «أن بقاءه رئيسا ً ليس هدفا ً
له ال قبل األزمة وال خاللها ،لكن السوريين ال يقبلون أن تكون
سورية دولة دمية للغرب وهذا أحد أهم أهدافهم ومبادئهم».
وأشار الرئيس األسد إلى «أن ال خالف شخصيا ً مع الرئيس
فرانسوا هوالند ،وأنه ال ينافسه على شيء وأن من ينافس
الرئيس الفرنسي في شعبيته الفرنسية هو تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،ألن شعبيته قريبة من شعبية هذا التنظيم».
وأضاف أن «القضية ليست عالقات شخصية وإنما عالقات
بين ال��دول والمؤسسات وهي عالقة مصالح بين شعبين،
عندما يكون هناك أي مسؤول فرنسي يعمل من أجل المصلحة
المشتركة نحن سنتعامل معه ،ولكن هذه اإلدارة تعمل ضد
مصلحة شعبنا وضد مصلحة الشعب الفرنسي».
جاء ذلك في وقت قال وزير الخارجية األميركي جون كيري
إن التحالف العسكري الذي تقوده الواليات المتحدة ألحق
أضرارا ً جسيمة بتنظيم «داعش» وأنه نفذ حتى اآلن نحو ألف
غارة جوية في العراق وسورية ،مشيرا ً إلى أن المعركة ضد
التنظيم قد تستمر أعواماً.
كالم الوزير األميركي جاء خالل اجتماع ضم وزراء خارجية
التحالف الدولي ضد «داع��ش» في بروكسيل أمس بحضور
 60شريكا ً في التحالف لمناقشة اآلليات السياسية والجهود
الحالية التي تهدف إلى القضاء على التنظيم.
كيري أكد أن الواليات المتحدة ال ت��زال تناقش موضوع
منطقة الحظر الجوي فوق سورية مع تركيا لكن لم تصل إلى
تفاهم لغاية اآلن ،وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا ً
في عدد الغارات ضد مواقع «داع��ش» في العراق وسورية،
موضحا ً أن منشآت قيادة التنظيم دمرت في سورية في حين
تضررت البنى التحتية النفطية ومنع «داعش» من مواصلة
حصاره لبلدة كوباني الحدودية.
وقال كيري« :حاليا ً بات أصعب على داعش حشد القوات
بقوة واالنتقال في قوافل وشن هجمات منسقة مقارنة بالفترة
التي بدأنا فيها .ال يمكن ألي وحدة كبيرة لداعش أن تتقدم بقوة
من دون أن تقلق مما سيهبط عليها من السماء».
تصريحات كيري تزامنت مع تزايد الحديث عن قيام

الغالبية العابرة للطوائف الممسكة بمدن سورية
ال��ك��ب��رى ب��ق��وة إس��ن��اد أه��ل��ه��ا ال��ع��اب��ري��ن للطوائف
لمشروع دولتهم الوطنية ،وحيث ش��رط نجاح
التقسيم بات وقفا ً على غزو أجنبي شامل يشبه
االحتاللين الفرنسي والبريطاني مطلع القرن
العشرين ،لتعقبه تقسيمات سايكس ـ بيكو التي
ما سلكت طريق التطبيق ل��وال االح��ت�لال يومها،
وكلفة الغزو هذه المرة قد تصل إلى إشعال حرب
شاملة في المنطقة يتهدّد فيها أوالً أمن «إسرائيل»،
ص��ار ال��ب��دي��ل ال��وح��ي��د لبلوغ ج��رح التقسيم إلى
س��وري��ة ،تحريك السكين ف��ي ال��ج��رح العراقي،
فتتقسم السعودية وتركيا أمالً
طائفيا ً وعرقياً،
ّ
ببلوغ التقسيم سورية ،وتلك مغامرة كبرى غير
مضمونة العواقب ورب��م��ا تكون خسائرها على
ص��اح��ب ال��م��ش��روع أك��ب��ر م��ن أرب��اح��ه��ا .فتقسيم
ال��س��ع��ودي��ة ان��ط�لاق��ا ً م��ن إقليم ال��ج��ن��وب العراقي
سيضع النفط والخليج بيد دويالت صغيرة لكنها
بحماية إي����ران ،وتقسيم تركيا م��ن ب��واب��ة إقليم
الشمال العراقي ،سيضع ساحل تركيا مع ساحل
سورية ولبنان ،تحت راية مشابهة قريبة إليران،
فكان الخيار هو النزول عن الشجرة ،وب��دالً من
إهداء إيران إمبراطورية المتوسط والخليج دفعة
واح����دة ،االن��خ��راط م��ع إي���ران ف��ي ت��ف��اوض حول
شروط اإلمبراطورية.
 سورية حفظت المنطقة ،وحفظت المقاومة،وح��ف��ظ��ت واستنهضت م��ك��ان��ة روس��ي��ا وإي����ران،
وم��ث��ل��ه��ا ك��ان��ت ال��م��ق��اوم��ة وف��ي��ة وإي�����ران سخية
وروسيا أبية ،اللهم اشهد إني قد بلغت ،وذكر إنْ
تنفع الذكرى.

الواليات المتحدة بإنشاء عملية تدقيق قوي الستبعاد غير
المرغوب فيهم من بين «المعارضين السوريين المسلحين»
الذين ستدربهم لمحاربة تنظيم «داع��ش» .بحسب ما أشار
مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» رفض الكشف عن اسمه.
وق��ال مسؤولون أميركيون إن «م��ن المتوقع أن يشمل
البرنامج ع��ددا ً من المقاتلين المعروفين بالفعل للحكومة
األميركية قد يستغرقون وقتا ً قصيرا ً قد يصل إلى يوم واحد
الجتياز الفحص في البداية».
وأضافوا« :أن ه��ؤالء سوف يخضعون لعملية تدقيق
شامل تشمل اختبارات نفسية وجمع بيانات القياسات
الحيوية .وسيتم فحص أسماء المرشحين من خالل قواعد
البيانات األميركية وتبادلها مع الحلفاء بالمنطقة من
أجل فحصها» .وتابعوا« :الواليات المتحدة لها بالفعل
عالقات بشبكات من المقاتلين السوريين بما في ذلك من
خالل برنامج سري لالستخبارات المركزية األميركية درب
مقاتلين بالفعل ومن خالل برامج حكومية أميركية لتقديم
مساعدات غير مميتة».
وقال مسؤول أميركي« :نحن (الحكومة األميركية) لدينا
عالقة قائمة مع أناس على األرض .لن نبدأ من الصفر ،واألولوية
هي الستبعاد من ينتهكون حقوق اإلنسان والجواسيس
والمقاتلين الذين قد يبدلون والءاتهم».
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل
أن التصدي لإلرهاب سيستغرق وقتا ً طويالً ،ويتطلب جهدا ً
يحتم وجود قوات قتالية على األرض.
وق��ال الفيصل في كلمة أم��ام المؤتمر في بروكسيل ،إن
استضافة ب�لاده للمؤتمر اإلقليمي لمواجهة التنظيمات
اإلرهابية المسلحة بالمنطقة في جدة في أيلول الماضي ،شكل
نواة التحالف الدولي ضد «داعش» .وأضاف أن بالده «كانت
وال تزال في مقدم الدول التي تكافح اإلرهاب» ،مشيرا ً إلى أن
ذلك «تجلى من خالل مشاركة السعودية في التحالف الدولي
لمحاربة التنظيم في العراق وسورية».
وحول القضاء على اإلرهاب في سورية قال« :لبلوغ هذه
الغاية ،ال بد من تقوية قوى االعتدال الممثلة في الجيش الحر،
وجميع قوى المعارضة المعتدلة األخرى».

المفاوضات األخيرة ساهم في إدخ��ال المنطقة في مرحلة
جديدة ليس فيها جدل أو صراع حول هذا الملف ما يعني
أن إيران باتت تتحضر للعمل بحرية أكبر في تداول شؤون
المنطقة وملفاتها الراهنة.
فالمفاوضات كما يبدو أفضت إلى تفاهم شبه نهائي على
الحل وأن تأجيل التوقيع ليس بسبب الخالف على أمور
جوهرية أساسية بل بسبب حاجة الفريق الغربي إلى وقت
من أجل أمرين :األول ،ترتيب أوضاعه في منطقة الشرق
األوسط والتعامل مع إيران في وضعها الجديد المعترف به
لها أنها دولة إقليمية كبرى أو الدولة اإلقليمية الكبرى التي
تنفتح على المنظومة الدولية للتفاعل معها في عالقات ندية
متوازنة .أما الثاني ،فيتمثل بحاجة الغرب خصوصا ً أميركا
إلى وقت يم ّكن أتباعها من هضم نتائج االتفاق وتداعياته على
المنطقة بشكل عام .ولهذا كان التأجيل للتوقيع لمدة سبعة
أشهر تعتقد أميركا أنها كافية لها إلنجاز المطلوب.
هذه العناصر الثالثة (الميدان والموقف الروسي ومآل
الملف النووي اإليراني) ،والتي تعتبر في مفاعيلها إيجابية
بشكل مؤكد لصلح محور المقاومة هي التي رسمت أو أثرت
في رسم المشهد الحالي المتشكل في المنطقة والذي يرجح
موقع محور المقاومة على مواقع مكونات جبهة العدوان،
وبهذا الترجيح نرى أن الخصم قد يلجأ إلى تعويض التراجع
بتكثيف مواقف التهويل واالبتزاز من قبيل طرح المناطق
اآلمنة كما تطرح تركيا ،أو الضغط للعودة إلى جنيف 1كأن
شيئا ً لم يكن أو لم يحدث خالل  30شهرا ً مضت على رغم
التبدل الجذري للمشهد الميداني والسياسي.
لكننا ن��رى في مواجهة ما يطرح أو يمكن أن يطرح أن
سياسة التهويل واالبتزاز التي لم تجد نفعا ً في مواجهة محور
المقاومة سابقا ً لن تؤثر في مواقفه اليوم بخاصة أنه في
الموقع االستراتيجي والميداني األقوى بكثير مما كان عليه
قبل  30شهرا ً يوم كان حديث عن هذا وذاك من الطروحات.
وبكل بساطة نقول إن الطرح التركي بالمنطقة اآلمنة
طرح يستحيل تحققه بسبب عدم قدرة أصحابه على توفير
مستلزماته من القرار في مجلس األم��ن إل��ى المستلزمات
الميدانية العسكرية ،وهنا نرى أن اإلعالن الروسي الدعم
العسكري المطلق لسورية هو بمثابة رسالة علنية تقول
لالعبين بالنار حذار حريق األصابع ،ولهذا نرى أن الموقف
األميركي الرافض (حالياً) للمنطقة اآلمنة والحظر الجوي هو
موقف واقعي ال يؤثر في واقعيته إقرانه بكلمة «حالياً» ألننا
نعرف كيف تمتنع أميركا في مواقفها السياسية عن طمأنة
الخصم وإقالق الصديق.
أم��ا التفاوض والحل السلمي فباتت له طريق واح��دة،
هو اإلقرار بالواقع السياسي والميداني القائم في سورية،
ومشاركة السوريين بعضهم بعضا ً في حوار تديره الدولة
وقد يكون برعاية دولية دونما تدخل أو فرض إمالءات من
أحد ،على أن يلحق أو يتزامن مع مواجهة اإلرهاب لتجفيف
مصادره أوال ً واجتثاثه ثانيا ً وهي مسؤولية دولية كما أكد
قرارا مجلس األمن عليها.
كل ذلك يقودنا إلى القول إننا بدأنا نشهد ما يمكن وصفه
ببداية انحسار اإلع��ص��ار ال��ع��دوان��ي على المنطقة التي
ستنصرف إلى ترتيب أوضاعها وفقا ً لنتائج يستطيع المدافع
أن يقول فيها إنه منع العدوان من تحقيق أهدافه.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن بلدية شتورا ـ قضاء زحلة عن
رغبتها بإجراء مناقصة عمومية لتلزيم
ش���راء شاحنة ن��ف��اي��ات ،وذل���ك ف��ي تمام
الساعة الثانية عشرة م��ن ي��وم السبت
الواقع فيه  2014/12/13وذلك في مركز
البلدية ،شتورا ،سنتر شمس.
ويمكن لمن يرغب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االط�ل�اع على دف��ت��ر ال��ش��روط
الخاص العائد لها في مكتب البلدية طيلة
أوقات الدوام الرسمي وإيداع العروض في
قلم البلدية قبل الساعة الثانية عشرة من
يوم الجمعة الواقع فيه 2014/12/12
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
إلجراء المناقصة.
رئيس بلدية شتورا
نقوال عاصي
اعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب يوسف خليل الصميلي لمورث
موكله عثمان ابراهيم الصميلي سندي
تمليك ب��دل ع��ن ضائع بالعقارين 790
و 955من منطقة غزة العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في البقاع
نور أبو سعد
اعالن لملء وظيفة شاغرة ـ أمين صندوق ـ
شرطي بلدي في مالك بلدية نحلة
تعلن بلدية نحلة عن إجراء مباراة لملء
الوظائف الشاغرة التالية:
ـ أمين صندوق عدد .1
ـ شرطي بلدي عدد .1
لالطالع على الشروط وتقديم الطلبات
واالش��ت��راك ف��ي ال��م��ب��اراة يرجى مراجعة

البلدية خالل أوقات الدوام الرسمي.
تقبل الطلبات ابتداء من يوم الجمعة
ال��واق��ع ف��ي  2014/12/5ولغاية يوم
السبت في .2014/12/27
على أن يحدد موعد إج���راء المباراة
الحقاً.
مواد المباراة:
ـ قانون البلديات.
ـ قانون الرسوم البلدية.
ـ ثقافة عامة.
ـ مادة الكومبيوتر للمرشحين لوظيفة
أمين صندوق برنامجي (.)excel, word
رئيس بلدية نحلة
علي راغب يزبك
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء  120قاطع تلقائي
 320×4أمبير ،وذل��ك وف��ق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه ل��ق��اء مبلغ مئتا أل��ف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و 12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت
الواقع فيه  27كانون األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
نائب مدير القاديشا باإلنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
المهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 2118

