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التي قال «اإلسرائيليون» إنها مبنية على مبالغة في تقدير
القوة لدى المقاومة حول قدرة الردع لديها ،والعامل األه ّم
هنا هو الكنز الذهبي الذي وقع بيد «اإلسرائيليين» ،وهم
بانتظاره منذ أكثر من نصف قرن وال يجوز التفريط به
مهما كانت النتيجة ،ألنّ ال��ف��رص التاريخية ل��ن تتك ّرر،
وال��م��ق��ص��ود ال��ع�لاق��ة ال��م��م��يّ��زة ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» بتنظيمين
إسالميين فاعلين هما تنظيم «اإلخوان المسلمين» و«جبهة
ال��ن��ص��رة» ،وم��ن ورائ��ه��م��ا تركيا وق��ط��ر ،ج��ن��وب المنطقة
وشمالها ،وتمويل قطري وازن من جهة ووزن سياسي
إقليمي تركي يحمي من جهة مقابلة ،فمع اإلخوان الفاعلين
في مصر على رغم نية العالقة الطيبة لـ«إسرائيل» بالنظام
الجديد ،هم ضمانة دينية سياسية شعبية ،وهم بين غزة
والضفة واألراض��ي المحتلة عام  1948واألردن شريك
كامل في دولة «ثنائية القومية الدينية يهودية إسالمية»،
تعفي م��ن االن��س��ح��اب إل��ى ح��دود ال��ع��ام  ،1967وتمتلك
«الشرعية الدينية» م��ن طرفيها ال��ي��ه��ودي واإلسالمي،
و«جبهة النصرة» خط انتشار عسكري من ح��دود لبنان
وس��وري��ة ش��م��االً ف��ي ع��رس��ال ح��ت��ى ال��ج��ن��وب ف��ي شبعا
وصوالً إلى محيط دمشق والحدود اللبنانية الفلسطينية
السورية في القنيطرة ،وانتهاء بالحدود األردنية السورية
عند الرمثا.
كل هذه المعطيات كانت محور االتصاالت «اإلسرائيلية»
 األميركية بحثا ً عن استراتيجية جديدة للحرب والسالممن جهة ،والتركية  -األميركية بحثا ً عن بديل للمنطقة
العازلة والشريط اآلم��ن على ال��ح��دود التركية السورية
ب��ه��دف مواصلة الضغط على س��وري��ة م��ن جهة أخرى،
والحصيلة تتقاطع مع رغبة أميركية بمنع توظيف أي
انهيار متوقع ضمن الشهور المقبلة في وضع «داعش»
لتصب في تسريع انتصار سورية وجيشها ودولتها،
ّ
هنا يصير البديل «اإلسرائيلي» الوظيفي الجديد حاضراً،
رعاية إمارة لـ«جبهة النصرة» جنوبا ً على مسار الحدود
من الرمثا حتى ع��رس��ال ،وتقديم اإلس��ن��اد ال��ن��اري لمنع
سقوطها ،لتكون حزاما ً ناريا ً ح��ول العاصمة السورية
يمنع إع�ل�ان نصر س��وري��ة ،وت��ك��ون اإلض��اف��ة المطلوبة
ل��ح��رب اس��ت��ن��زاف للمقاومة ،وت��ك��ون «إس��رائ��ي��ل» ق��ادرة
على استبدال العجز عن الحرب والسالم مستعدة لحرب
اس��ت��ن��زاف ع��ل��ى ال��ق��ش��رة ال��ح��دودي��ة ،اس��ت��ع��دادا ً لتقديم
مشروعها الجديد لدولة الثنائية القومية الدينية التي تضم
األردن ،عندما يبدو أنّ الكيان األردني دخل مرحة التفكك
واالن��ح�لال ،وب��دا اإلسالميون التابعون لإلخوان الجهة
الوحيدة ال��ق��ادرة على اإلم��س��اك بدفة الحكم فيه بتفاهم
ضمني مع «إسرائيل».
إذا صحت معطيات المصادر الواسعة اإلط�لاع يكون
لبنان وس��وري��ة أم���ام ح��رب اس��ت��ن��زاف ألش��ه��ر ،ستكون
«إس��رائ��ي��ل» ال��ط��رف ال��ح��اض��ر فيها ع��ل��ن��ا ً ب��ال��ت��ش��ارك مع
«جبهة النصرة» ،بعد رفع مستوى التنسيق بينهما إلى

أعلى ال��م��رات��ب ،وه��و م��ا كشف عنه الكمين األخ��ي��ر الذي
استهدف الجيش اللبناني في ج��رود رأس بعلبك ودور
يفسر إقدام
طيران االستطالع «اإلسرائيلي» فيه ،وهذا ما ّ
«جبهة النصرة» على إع��دام العسكري علي البزال ،وهي
تعلم أنّ التفاوض سيزداد تعقيداً ،ألنها تدرك أنّ التفاوض
على سقف تبادل موقوفين بالمخطوفين لن يح ّل مشكلة
المصير المجهول لقوتها الضاربة مع الثلوج في الجرود،
ال��ت��ي تستدعي تسليما ً بشرعنة وج��وده��ا ف��ي الداخل
اللبناني بتغيير قواعد التفاوض ،والوقت الداهم ال يسمح
بهذا الترف إال إذا كان تحت الطاولة تغيير بحجم التدخل
«اإلسرائيلي» المباشر.
تختم المصادر بالقول إنّ ما لم يحسبه أصحاب هذه
الحسابات ،أنّ الحسابات التي ستحضر على المشهد
من التحالف المساند للمقاومة ستنجح في تغيير قواعد
الحرب بالمفاجآت.
في قلب هذه التح ّوالت الكبرى تصبح اللغة الحاضرة
هي لغة القوة والجيوش ،ويصير لبنان معنيا ً بالتأكيد
باالستعداد لجوالت مواجهة مقبلة.

تقدمت لغة ال��ح��رب على ج��ه��ود ال��م��ف��اوض��ات ف��ي قضية
العسكريين المخطوفين بعد سحب قطر وساطتها ،ودخول
«هيئة علماء المسلمين» مجددا ً على الخط لكن من خالل ابتزاز
الحكومة.
فقد برز على جبهة عرسال تصعيد الفت يحمل دالالت عسكرية
مهمة ،وتمثل بمواصلة الجيش اللبناني قصف المنطقة إلى جانب
تشديد إجراءاته األمنية مانعا ً الصعود والنزول في اتجاه مواقع
المسلحين في الجرد وإقفال طريقي وادي عطا والحصن بالسواتر
الترابية لتضييق الخناق على المسلحين ومنع تواصلهم مع
مخيمات الالجئين في عرسال أو إدخ��ال اإلم���دادات إليهم أو
االستفادة من قاعدتهم في البلدة.
وإذ أش��ارت مصادر أمنية لـ«البناء» «أن ه��ذه اإلج��راءات
ال ترتقي إلى قطع كلي لإلمدادات على المسلحين ،العتبارات
جغرافية» ،تتعلق بموقع عرسال التي يدعي بعض من أهلها أن
لديهم مصالح في الجرود» ،أكدت في المقابل»أن تدابير الجيش
ستضيق من دون شك على المسلحين من دون أن تحدث اختناقاُ
كلياً».
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين قد يقدمون على رد فعل
ميداني بمهاجمة الجيش مجدداً ،أو السعي إلى إيجاد وسيط
مقبول يمكن أن يجد حالً لملف العسكريين ،أو تفجير الوضع على
كامل الجبهة الختبار القوة ،وبالتالي إما إحداث خرق إذا استمرت
الظروف كما هي اليوم ،وإما االنسحاب باتجاه القلمون».

«هيئة العلماء» :المقايضة أوال ً

وأم���س التقت هيئة علماء المسلمين مفتي الجمهورية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،وعرضت معه ملف العسكريين
المخطوفين وأطلعته على مبادرتها التي اشترطت للمضي بها :
أ -تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية للهيئة .ب -القبول بمبدأ
المقايضة.
وأكد رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي لـ»البناء» أن وفدا ً
من الهيئة سيلتقي رئيس الحكومة تمام سالم بعد عودته من
فرنسا إلطالعه على المبادرة والشروط  ،واعتبر أن «ال حل لملف
العسكريين المخطوفين إال بقبول الحكومة بمبدأ المقايضة»،
مشيرا ً إل��ى «أن الهيئة لن تبدأ بالتفاوض في الملف إال بعد

الرد ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
حصولها على تفويض رسمي من الحكومة التي عليها أن تبدي
جدية في قبول مبدأ المقايضة».
وتمنى أن «ال تطول هذه األزمة لما لها من تداعيات خطيرة
على البلد» ،الفتا ً إل��ى «أننا نؤكد وندعو إل��ى إط�لاق سراح
النساء واألطفال من السجون ،وأن يوقف المسلحون في المقابل
تهديداتهم بقتل العسكريين».

ال مقايضة ال مفاوضات

وأكد الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) لـ»البناء» «أننا
وصلنا إلى مرحلة دقيقة وحساسة ،وأن على الحكومة االختيار
بين المقايضة أو الحل العسكري ،الذي نتائجه ستكون خطيرة
على لبنان» ،و بعدما سأل« :هل نحن مستعدون للحرب؟» ،قال
الحجيري« :علينا أن نتجنب الحل العسكري» ،مراهنا ً على حد
قوله ،على العقالء في الدولة اللبنانية بعد الذهاب إلى الخيار
العسكري» في إشارة إلى تيار المستقبل والنائب وليد جنبالط.
واقترح (أب��و طاقية) إلغاء كلمة المفاوضات واستبدالها
بالمقايضة ،الفتا ً إلى «أن عدم الموافقة على المقايضة يعني
ال مفاوضات» ،مضيفاً« :الموفد القطري ُف ّشل ،وهناك طرف في
لبنان ال يريد لهذا الملف أن ينتهي» ،معتبرا ً أن تنسيق الوزير
وائل أبو فاعور معي ،ال يتعارض مع جهود المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم».

مبادرة فرنسية للرئاسة
بالتفاهم مع إيران

على خط آخ��ر ،ج��ال مدير الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا
المبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسي جان فرنسوا جيرو
على القيادات السياسية .وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن
الموفد الفرنسي حمل معه مبادرة فرنسية بالتفاهم مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية تقوم على انتخاب رئيس جمهورية توافقي».
وأشارت المصادر إلى اهتمام فرنسي جدي بالحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل ،وأن هناك نوعا ً من المرونة في األجواء
اإلقليمية والدولية يشبه إلى حد كبير الفترة التي سبقت تشكيل
الحكومة».
وفي السياق اعتبر جيرو أن «رئاسة الجمهورية هي شأن
داخلي لبناني ،وأن فرنسا ستقوم بك ّل ما بوسعها لتسهيل
حصول هذا االستحقاق من دون التدخل في الشؤون الداخلية
للبنان» ،معلنا ً أن فرنسا ال تضع «فيتو» على أحد» .وأكد جيرو
أن تسليح الجيش اللبناني يجري على قدم وساق ولم َ
تبق إال
بعض الخطوات العملية.
وفيما تعقد اللجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب اجتماعا ً
غدا ً برئاسة النائب روبير غانم ،أكدت مصادر نيابية لـ«البناء»
أن المسائل معقدة ،والمواقف داخل اللجنة ال تزال متباعدة ،ال
سيما بين الكتل السياسية المسيحية (الكتائب ،القوات والتيار
الوطني الحر)» .وإذ أشارت إلى «أن القوى المسيحية هي التي
أجهضت في االجتماعات السابقة االتفاق على قانون لالنتخاب،
مع تراجع حزب القوات عن تبني مشروع اللقاء األرثوذكسي،
أكدت المصادر «أننا أمام خالف مسيحي جديد قد يعيق الوصول
إلى قانون انتخاب جديد» .وشددت المصادر على «أن الحوار بين
حزب الله وتيار المستقبل ،لن يأخذ مكان اللجنة االنتخابية ،بل
سيؤدي دورا ً يؤازر عملها».
من جهته ،أكد حزب الكتائب بعد اجتماع مكتبه السياسي
أمس« ،أن أي قانون يعترف بخصوصية فريق هنا ،ويتجاهل
خصوصيات المكونات األخرى هناك ،يبقى غير جدير باعتماده
قانونا ً بديالً يعول عليه ديموقراطياً».

وأض��اف «اتصاالتنا مع ال��ع��راق مستمرة
ونتطلع إلى تنسيق كامل ألننا في خندق واحد
في مواجهة اإلرهاب» ،الفتا ً «ال شك أنه ستكون
بيننا أم���ور مشتركة وال سيما على صعيد
التنسيق األمني».
وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن «عدد
قتلى داعش والنصرة في اليومين الماضيين
بنيران الجيش السوري وازى ألف غ��ارة من
قوات التحالف».
ودان ظ��ري��ف ف��ي كلمته اع��ت��داء الكيان
الصهيوني على سورية ،ورأى أن «هذا االعتداء
يؤكد أن ه��ذه الخطوة مواكبة للمجموعات
التكفيرية واإلرهابية» .وأشار إلى أن «السبيل
الوحيد لمكافحة اإلره���اب ه��و ف��ي التصدي
ل��ه بطريقة ش��ام��ل��ة» ،معتبرا ً أن��ه «ال يمكن
لالزدواجية والسياسات غير العقالنية أن تحل
مشكلة االرهاب في المنطقة».
وج����دد ظ��ري��ف م��وق��ف ب��ل�اده م��ن األزم���ة
السورية ،مؤكدا ً أن «طهران مع الحوار السوري
 ال��س��وري ،بعيدا ً من ال��دور الخطير للقوىالخارجية» ،مضيفاً« :أن طهران تسعى الى

وق��ال السفير رم��زي إن التحرك نحو تنفيذ
الخطة سيكون على مستويين ،األول يتعامل
مع المشكالت اآلنية كتجميد القتال في حلب،
والثاني على المدى المتوسط ويرتبط باألفق
السياسي.
وبيّن أن غ��رض تجميد القتال هو العودة
إلى الحياة الطبيعية ثم االنتقال إلى عملية
سياسية ،مؤكدا ً أن التجميد لن يقتصر على
حلب ،وأن هذه المدينة ستكون مجرد البداية،
مشيرا ً أن التجميد سيكون بصيغة مختلفة
عن «المصالحات المحلية» ،التي شهدتها مدن
سورية مثل حمص.
الى ذلك ،بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى
منطقة الشرق األوسط ودول أفريقيا نائب وزير
الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير القطري
لدى موسكو سعود المحمود سبل إيجاد حل
لألزمة السورية.
وقالت الخارجية الروسية إن اللقاء الذي
ج��اء بطلب م��ن الجانب القطري تطرق إلى
العالقات الثنائية بين البلدين إضافة الى تبادل
اآلراء حول مختلف المسائل الحيوية في منطقة

ال��ش��رق األوس���ط ومنها التسوية السياسية
لألزمة السورية.
الى ذلك ،أعربت الخارجية الروسية عن قلقها
العميق إزاء األنباء عن قيام طائرات حربية
«إسرائيلية» بقصف أه��داف ق��رب العاصمة
السورية دمشق.
وجاء في بيان للخارجية على لسان الناطق
باسمها الكسندر لوكاشيفيتش أن اللجوء إلى
القوة في العالقات بين الدول هو في كل األحول
أمر غير مقبول ويستوجب الشجب ،داعيا ً إلى
س�� ْوق سورية ومنطقة الشرق
ض��رورة تجنب َ
األوسط ،المتوترة أصالً إلى المزيد من األخطار.
جاء ذلك في وقت أعلن وزير االستخبارات
في كيان العدو «اإلسرائيلي» يوفال شتاينيتز،
أن «إسرائيل» مصممة على منع أي نقل ألسلحة
متطورة م��ن س��وري��ة إل��ى لبنان» راف��ض��ا ً في
الوقت نفسه تأكيد أو نفي شن غارات بالقرب
من دمشق.
ونقل عن شتاينيتز قوله« :لدينا سياسة
دفاع صارمة تهدف قدر اإلمكان إلى منع نقل
أسلحة متطورة إلى منظمات إرهابية».
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وق��ال مصدر آخ��ر إن كيري أبلغ
فينشتاين أن نشر التقرير قد يعقد
عالقات الواليات المتحدة مع بعض
ال���دول ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،والتي
تعمل مع واشنطن ضد مقاتلي تنظيم
الدولة وجماعات أخرى.
والتقرير المرتقب نشره بعد أيام

يتحدث عن عمليات تعذيب مارستها
أجهزة أمنية أميركية وأجهزة دول
صديقة عقب أحداث  11أيلول 2001
بغية انتزاع معلومات قسرية من
عناصر مشتبه بها ،واستغرق إعداد
التقرير عامين.
ويتناول التقرير تقنيات ما سمي

دعوة
إلى حضور جلسة اجتماع جمعية عمومية عادية
لشركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل.
حضرة المساهمين الكرام،
يتشرف مجلس إدارة شركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل.
بدعوتكم لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية المحدد انعقاد
عند الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع فيه 2014/12/26
وذلك في مركز الشركة ،وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال
اآلتي:
ـ توزيع قسم من األرباح يبلغ/10.000.000/د.ا( .عشرة
ماليين دوالر أميركي) على المساهمين كل بحسب مساهمته في
الشركة.
ـ أمور مختلفة.
علما ً أنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة،
سيصار إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية عند
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع فيه  2015/1/2وذلك
في مركز الشركة ،للبحث والتداول في ذات جدول األعمال المفصل
أعاله.
على كل مساهم يحمل أسهم لحامله يرغب بحضور هذه
الجمعية أن يودع األسهم في صندوق الشركة أو إفادة باألسهم
تجيز له حضور الجلسة وذلك خمسة أيام على األقل قبل تاريخ
انعقاد الجمعية.
وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل.

«االس��ت��ج��واب المشدد» في معتقل
غوانتانامو من قبل االستخبارات
األميركية ضد سجناء اعتقلوا خالل
الحرب التي شنتها أميركا على ما
يسمى «اإلره���اب» ،والتي أدت إلى
اعتقال آالف األشخاص من مختلف
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،وت��ش��م��ل تقنيات
«االستجواب المشدد» اإليهام بالغرق
والحرمان من النوم.
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما اعترف للمرة األولى في مؤتمر
صحافي عقده مطلع آب الماضي
ب��ارت��ك��اب بعض األخ��ط��اء ،وق��ال:
«ع��ذب��ن��ا ب��ع��ض األش���خ���اص» ،في
إشارة إلى عمليات االستجواب وما
جرى خاللها من تعذيب جرى في
عهد الرئيس السابق جورج بوش.
وح���اول أوب��ام��ا حينها تخفيف
ال��ل��ه��ج��ة ب��خ��ص��وص ال��ط��رق التي
استخدمتها وك��ال��ة االستخبارات
المركزية للحصول على المعلومات

م��ن خ�لال وضعها ضمن السياق
الزمني ال��ذي حصلت فيه ،قائالً:
«ك��ان ال��ن��اس خائفين بعد سقوط
البرجين التوأمين (في نيويورك)،

وكانت وزارة الدفاع متضررة في ما
لو سقطت طائرة في بنسلفانيا ،ولم
يكن أحد يعرف إذا كان هناك المزيد
من الهجمات».

ونهج النأي بالنفس وتدوير الزوايا في معركة استرداد
أرضنا وطرد اإلره��اب منها وتحرير أسرانا؟ إنّ أحداث
الضنية عام  2000د ّلت ،إنْ د ّلت على شيء ،فعلى جدوى
التصميم عندما يضرب لبنان في الصميم ،أيّ عندما يسقط
للجيش شهداء وجرحى ،كما لألبرياء المدنيين ،على يد
اإلرهاب الغادر ،عشية األلفية الثالثة ،كأنّ هذا اإلرهاب
يعبث بالزمن والوطن معاً.
كذلك أن معركة التحرير ،كما ح��رب االنتصار على
ع��دوان الكيان الغاصب إنما ي��دالن أيضا ً وأي��ض��اً ،إنّ
االعتماد على ذواتنا وعلى روافد قوتنا ووحدتنا الوطنية،
وعلى جيشنا ومقاومتنا وشعبنا ،هو الضامن لهذه
االنتصارات على أعتى إرهاب دولة في العالم .يبقى أنه
من المعيب ،ال بل من العار الوطني أن نق ّزم انتصاراتنا
الوطنية والقومية أو نتن ّكر إلخوتنا والدولة السورية،
في هذه الحمأة من األحداث المأسوية والحرب اإلرهابية
الكونية على سورية ،أو أن نقارن التنظيمات اإلرهابية
العدمية بمقاومتنا الرائدة .ماذا عسانا نقول أيضا ً في
هذه األزمنة الرديئة التي يرتبك فيها ضعفاء النفوس
ممن يتولون الشأن العام عن اتخاذ القرارات القاطعة
التي تليق بنا والتي من شأنها أن ترفع من جبين أمتنا
وشعبنا وجيشنا ومقاومتنا .نحدث وال حرج أيضا ً عن

استحقاقاتنا الدستورية ،كأنّ الهرولة إليها هي هدف بح ّد
ذاته ،في حين أنه إذا لم يكن صدر المجالس سيّدا ً فال خير
ممن صدّرته المجالس! الرئاسة القوية تقع موقع اإللحاح
الوطني والميثاقي ،كما تداول السلطة وكسر احتكار الحكم
واالستئثار به من أكثرية تائهة أو متواطئة أو مرتبكة أو
مرتعدة أو مرتهنة في سجل حسابات سلطوية ضيقة أو
إقليمية مشبوهة ،فكأنها أداة مكبّلة ،في حين أنها يفترض
أن تكون سلطة متح ّررة من أيّ قيد .أما الفتنة فحسنا ً
نجد من يئد بذورها ،ذلك أنّ المتربّصين بنا كثر لبعثرة
مكامن قوتنا وزرع روح الهزيمة والتبعية وال��ذل فينا.
مرارا ً قلنا ونكرر القول إنّ «لبنان أقوى» و«سورية أقوى»
سيخرجان من هذه المحنة وكذلك العراق واليمن وتونس
ومصر ،ممن استفاق من هذا الربيع العربي المدلهم سواداً.
أما اليوم فكلمة سواء واحدة ال نحيد عنها ،وهي ،إن على
أهل الحكم أن يعوا ،قبل فوات أوانهم هم ،أن سرمديتنا
أق��وى من ترددهم ،وقوتنا من ارتباكهم ،وإشراقنا من
رماديتهم ،وعزيمتنا من انكفائهم ،وممانعتنا من تخاذلهم
ومقاومتنا من بغضهم ،إنّ غدا ً لناظره قريب ،والرهانات
الجوفاء كالطبول تمأل المكان ضجيجاً ،ال يصل صداه إلى
قمم جبالنا وعمق ودياننا.

العماد إميل لحود

ربما كان يريدها حزب الله إليصال رسائل مهمة
ف��ي ظ��ل ع��دم تكافؤ بنيوي لنتائح ه��ذه المناكفة،
بمعنى آخر إنّ سيناريو «االستهداف» ال��ذي يقوم
على ه��دف مقابل ه��دف ال يمكن أن ي��م�� ّر ف��ي هذه
الحالة ،وهي ليست لمصلحة كيان االحتالل.
من جهة أخرى ،نرى أنّ كيان االحتالل يريد القول
أيضاً ،بأ ّنه لم يستهدف أهدافا ً سورية ،وهو أمر
مهم جداً ،ومؤشر كبير على أنّ هذا الكيان ال يريد أن
يدخل مواجهة على أهداف عسكرية سورية ،وهو
لو كان ق��ادرا ً على ذلك لفعلها ،لكنّه ي��درك إلى ح ّد
بعيد أيضا ً أ ّنه غير قادر على الدخول بهذا السيناريو
القائم على فعل ور ّد فعل ،ألننا نعتقد أن لديه قناعة
تقول بأن استراتيجية االستهداف القائمة على النيل
من أهداف عسكرية سورية لن تم ّر من دون قاعدة
مختلفة للرد والتعامل ،وبالتالي لن يسلم من قصف
أهداف لقواعد عسكرية داخل كيان االحتالل.
هنا تبدو واضحة خطوط الحركة لكيان االحتالل،
والقدرة عليها ،وتبدو واضحة أكثر خريطة القوة
وت��وزي��ع��ه��ا الناظمة ل��م��راك��ز ال��ق��وى على مستوى
المنطقة ،وت��ب��دو المناطق اآلم��ن��ة وال��م��واق��ع اآلمنة
واأله��داف والمفاتيح اآلمنة لحركة كيان االحتالل
في جسد تحالف قوى المقاومة ،فهو يريد القول،
ب��أ ّن��ه غ��ي��ر ق���ادر ع��ل��ى اس��ت��ه��داف أه����داف عسكرية
لحزب الله داخ��ل األراض���ي اللبنانية ،وغير قادر
على استهداف أه��داف عسكرية للقوات السورية
داخل أراضيها ،وغير قادر على استهداف أهداف
عسكرية للقوات اإليرانية داخ��ل أراضيها ،فكيان
االحتالل يعتبر نفسه أ ّنه في اتفاقات ضمنية حول
هذه المسائل الثالث ،هذه االتفاقات إ ّما قائمة على
ح��س��اب��ات مصلحية ل���ه ،أو ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حسابات
إقليمية ودول��ي��ة مرهونة بطبيعة ال��ص��راع األكبر،
وبالتالي ف��إن ه��ذه الحلقة المتاحة له س��وف يبقى
يعمل عليها في العدوان الكبير على الوطن السوري،

وهو سوف يعمل على إح��داث فجوة أكبر على هذا
الصعيد ،بمعنى أ ّن��ه يحتاج إل��ى تطوير وتوسيع
دائ��رة االستهداف في الحلقة التي يراها ضعيفة،
يعني بها صواريخ حزب الله المحمولة في األراضي
السورية!
لكنّنا ندرك أيضا ً أن مثل هذه االستهدافات ال يمكن
أن تبنى عليها نتائج استراتيجية ،على العكس تماما ً
فهي قد تعطي األط��راف األخ��رى مشروعية لجهة
التحالف الذي عملت عليه ،ولجهة األهداف الجامعة
لهذا التحالف ،وهي التي سوف تن ّمي عناوين الدفاع
عن ال��ذات والتفكير مليّا ً في البحث عن آلية جامعة
للتعامل مع هذا السيناريو الجديد...
نعتقد أ ّننا مدعوون لوضع استراتيجية ر ّد يجب
أال تكون في سياق التكتيك ،وهو المعنى الذي اشتغل
عليه كيان االحتالل كي يح ّوله إلى عنوان طبيعي
مشروع ،يدفع به الستثمار متعدد الرؤوس ،نازعا
باتجاه صرفه أخيرا ً على مستويات ع��دّة ،باعتبار
أ ّنه بحاجة ماسة له ،كونه العنوان الوحيد المتبقي
الستعرض عناصر القوة لديه ،أو استعمالها ،حيث
يت ّم إبطال مفاعيل استعمال القوة لديه في أكثر من
رأس وعنوان ،من غزة إلى «جنوب لبنان» إلى إمكان
بأي عمل في الداخل اإليراني وص��والً إلى
التفكير ّ
التكفير بأن عمل مباشر على أهداف سورية ،كلها
هذه لم تعد قائمة ،وبالتالي فإن إغالق هذه الدائرة
يحتاج إلى قدرة جديدة وطاقة جديدة تحتاجها قوى
تحالف المقاومة!!
مثلما ك��ان ال��ع��دوان األخير على سورية جامعا ً
إليجاد «استراتيجية الجسد الواحد» بالنسبة للقوات
المسلحة السورية وق�� ّوة ح��زب الله ،ف��إن العدوان
على أطراف دمشق األخير ال ب ّد أن يكون محرضا ً
إليجاد «استراتيجية ر ّد مركبّة» جديدة ،تتعامل مع
العنوان بمعزل عن الجغرافيا وطبيعة االستهداف!
خالد الع ّبود

الأردن ُي�سلم م�س�ؤول «القاعدة» في ليبيا
�إلى «�سي �آي �إيه»

�سفير وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
وأوض���ح وج��ود م��ن ي��ح��اول استغالل ه��ذه المواضيع
لـ«أهداف شخصية وإث��ارة ال��رأي العام والكتل السياسية
بعد حملة االصالحات التي أقدمت على تنفيذها حكومة
العبادي».
ونقلت «الصباح» عن سفارة واشنطن ببغداد نفيها
التوصل التفاق مع الحكومة لمنح المدربين والمستشارين
األميركيين الموجودين في مناطق مختارة من البالد الحصانة
القانونية من المالحقة القضائية ،ووصفت تلك االنباء بـ»غير
الدقيقة».
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية نقلت الجمعة
تأكيد السفير األميركي التوصل الى اتفاق مع الحكومة
العراقية في شأن إعطاء القوات األميركية الحصانة .وكان
السفير األميركي الجديد لدى العراق ستيوارت جونز أكد
أن الواليات المتحدة توصلت التفاق مع الحكومة العراقية
في شأن إعطاء القوات األميركية الحصانة من المالحقة
القضائية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن جونز قوله« :إن رئيس

الإعالن والن�أي ( ...تتمة �ص)1

العدوان الأخير ( ...تتمة �ص)1

بوغدانوف يبحث ( ...تتمة �ص)1
وقف إراقة الدماء في سورية ،والتوصل إلى حل
سياسي».
وكان الوزير المعلم ونائبه فيصل المقداد
وص�لا ال��ى طهران إلج��راء محادثات مع كبار
المسؤولين االيرانيين والمشاركة في المؤتمر
الدولي ضد العنف والتطرف.
وتندرج هذه الزيارة التي تستمر ثالثة أيام
في إطار التنسيق العالي بين البلدين ووضع
المسؤولين االيرانيين في نتائج زيارة المعلم
ال��ى روسيا ولقائه الرئيس فالديمير بوتين
ونظيره سيرغي الفروف.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أع��ل��ن رم���زي عز
الدين رم��زي نائب مبعوث األم��م المتحدة
إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن خطة
جديدة لتسوية األزم��ة السورية ستعرض
على الحكومة وال��م��ع��ارض��ة خ�لال أي��ام،
أساسها بيان «جنيف .»1
وقال رمزي إن «بيان جنيف الوثيقة الوحيدة
المقبولة دولياً» ،مؤكدا ً أن حل األزم��ة يعتبر
مفتاحا ً لحل الصراعات المتعددة في المنطقة،
وعلى رأسها االقتتال الطائفي.

وال��ث��ال��ث��ة ك��ان��ت ع��ل��ى إي��ق��اع ال��ح��م��اي��ة المباشرة
لتنظيم «جبهة ال��ن��ص��رة» ف��ي م��ع��ارك الجوالن
كدعم ن��اري مباشر على خط الحدود ،وفي كل
م��رة ك��ان ال���رد الحقيقي ه��و ال���رد ال���ذي يحسن
فهم الرسالة «اإلسرائيلية» والتعامل معها بما
يجب ،فعندما تكون ال��غ��ارات لرسم خط أحمر
حول القصير يصير الرد بالتقدم نحو القصير
بحسم وإصرار ،وعندما يكون الهدف هو القول
إياكم ويبرود يصير الرد بالقول عمليا ً سقطت
يبرود ،ولمن يعرفون معنى وموقع الرسائل في
الحروب ،الغارات تقول ال تقتربوا من القصير
وي��ب��رود وإال ...إال م���اذا؟ وإال ال��ح��رب ،أي أن
«إسرائيل» بالغارات تقول مستعدون للحرب إذا
تقدمتم نحو القصير وثم نحو يبرود ،وسورية
ت��ق��ول ه���ا ن��ح��ن ن��ت��ق��دم وم��س��ت��ع��دون للحرب،
وال��ق��رار ب��ال��ت��ق��دم ه��ن��ا ه��و ق���رار بتحمل تبعات
الذهاب للحرب.
 تجربة سورية مع ال��غ��ارات «اإلسرائيلية»،على رغم كل الظلم الالحق بسورية من كل الذين
ي��ري��دون إج��م��ال��ه��ا ب��م��وق��ف ع���رب ال��ن��ع��اج ،تقول
إنها قالت سترد في الزمان والمكان المناسبين،
وردت ،واح��دة بتفجير يصيب دبابة بعد غارات
جمرايا األول��ى ويقتل ضابطاً ،والثانية بالتزامن
مع عملية مزارع شبعا بعد غارات جمرايا الثانية
وه���ي العملية ال��م��زدوج��ة ال��ت��ي ق���ال ع��ن��ه��ا سيد

المقاومة إنها رسالة مفتاح الجليل.
 ال��م��ك��ان وال��زم��ان المناسبان ل��م تكن جملةتقليدية رددتها سورية عن طبيعة وموضع الرد
وتوقيته ،وخصوصا ً التوقيت ،ألن الدفعة األولى
من ال��رد كانت بالتقدم نحو القصير وم��رة ثانية
بالتقدم نحو يبرود وبعد اإلنجاز التفرغ للدفعة
الثانية من الرد.
 ه���ذه ال��م��رة ت��ب��دو ال���غ���ارات مرتبطة بحرباستنزاف لحماية والدة إمارة لـ«النصرة» ،بتغطية
وقبول أميركيين ،استباقا ً لسقوط إمارة «داعش»،
وم��ن��ع��ا الك��ت��م��ال ال��ن��ص��ر ال����س����وري ،واإلم�����ارة
المقصودة تمتد في الخطوط الحدودية بين لبنان
وسورية ،وبين سورية واألردن وعلى الحدود
الفلسطينية اللبنانية السورية ،لتكون جغرافيا
متصلة كزنار محيط بدمشق ،وتقديم اإلسناد
الناري ال�لازم لحماية هذه اإلم��ارة التي تحتضر
صار ضرورة قبل الموت السريري ،ما لم تحضر
«إسرائيل» ،ويكفي النظر من مشهد ما يجري في
غوطتي دمشق ووص��والً إلى القلمون ،وبالتالي
ف��ال��رد اآلت���ي ل��ن ينتظر إن��ج��از ال��م��ه��م��ة بالتقدم
نحو األه���داف ال��ت��ي ي��ري��د التدخل «اإلسرائيلي»
حمايتها وحسب ،بل بالتزاوج بين نصفي الرد،
ألن الحسم هنا قد يستدعي ردع «إسرائيل» عن
مواصلة التدخل.
 -هذه المرة الرد آت وربما الردع قبل الحسم.

ال���وزراء العراقي حيدر العبادي أك��د اع��ط��اء االمتيازات
والحصانات للعدد المتزايد من القوات األميركية المتمركزة
هناك ،للمساعدة في الحرب ضد مسلحي تنظيم «داعش».
وأضاف جونز «كان ذلك وضعا ً مختلفاً ،وهذه القوات لديها
دور مختلف ،فلدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة
العراقية في شأن االمتيازات والحصانات» ،متابعاً« :هذا
موجود في صلب الخطابات الخطية الرسمية بين الحكومتين،
ووفق اتفاق التعاون اإلطاري االستراتيجي الذي يعد أساسا ً
قانونيا ً لهذه الشراكة.
وأكد جونز أن القوات األميركية تعمل بعيدا ً من الخطوط
األمامية ،حيث يقتصر عملها على الضربات الجوية ،وتبادل
المعلومات االستخبارية وإسداء المشورة للقوات العراقية
ومساعدتها وتدريبها.
وكانت مسألة منح القوات األميركية الحصانة داخل
العراق ،نقطة خالف رئيسية خالل تولي نوري المالكي رئاسة
الحكومة ،ما أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بسحب
جميع القوات األميركية المتبقية في أواخر عام .2011

ذك��رت تقارير صحافية أن قوات
األمن التركية ألقت القبض على زعيم
تنظيم القاعدة في ليبيا عبد الباسط
عزوز في مدينة يالوفا شمال غربي
البالد الشهر الماضي.
وأوردت ص��ح��ي��ف��ة «ح��ري��ي��ت»
التركية الخميس الماضي أنَّ جهاز
األس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي (س��ي آي
إي���ه) أب��ل��غ نظيره ال��ت��رك��ي بدخول
ع����زوز ،ال��م��ت��ورط ف��ي عملية قتل
السفير األميركي في ليبيا ،الى مدينة
إسطنبول ب��ج��واز سفر م��زور باسم
عواد عبدالله.
ووف��ق��ا ً للمعلومات التي أوردتها
الصحيفة ،فقد بدأ جهاز االستخبارات
في التحقق من عنوان ع��زوز ،حيث
تم اعتقاله من قبل فريق خاص في
 13تشرين ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي ،في
أحد الشوارع في مدينة يالوفا أثناء
خ��روج��ه م��ن منزله ،كما احتجزت

جهازي حاسوب كانا بحوزة عزوز.
وت��م ترحيل ع���زوز إل��ى األردن،
بحسب الصحيفة ،ف��ي  24تشرين
الثاني الماضي ،ليتسلمه الحقا ً رجال
االستخبارات المركزية األميركية
ف��ور هبوط الطائرة التي أقلته من
إسطنبول.
وع�����زوز ل��ي��ب��ي ال��ج��ن��س��ي��ة وه��و
ناشط في تنظيم القاعدة ومدرب في
صنع القنابل ،صنف من قبل وزارة
الخارجية األميركية على قائمة الـ»10
إرهابيين األكثر خطورة في العالم».
وف��ي ع��ام  1994وص��ل ع��زوز الى
بريطانيا ق��ادم��ا ً م��ن ليبيا حيث تم
اعتقاله من منزله في مدينة مانشستر
ع����ام  ،2006ل��ت��خ��ل��ي ال��س��ل��ط��ات
البريطانية سبيله بكفالة بعد اعتقال
دام  9أشهر ،سافر بعدها إلى ليبيا.
وبعد اغتيال زعيم تنظيم القاعدة
أسامة بن الدن في أيار  ،2011التقى

ع��زوز خليفته أيمن الظواهري الذي
عينه قائدا ً ميدانيا ً للتنظيم في مدينة
درنة بليبيا.
وم��ن��ذ م��ق��ت��ل ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي
ف��ي ب��ن��غ��ازي ع���ام  ،2012تالحق
االستخبارات األميركية ع��زوز ،إلى
أن ألقي القبض عليه في  13تشرين
الثاني .2014

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
افتتاح شعبة في مركز المصنع الحدودي
لتلقي شكاوى المواطنين والعابرين.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb

