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ت�أديب قطر ( ...تتمة �ص)1

قطر تنال نصيبها وحماس تبدأ
إعادة التموضع في خندقها القديم
تحت عنوان ،أولوية خيار المقاومة
في تحديد التحالفات التي تحدث
ع��ن��ه��ا ال���ق���ي���ادي م��ح��م��ود ال���زه���ار
وترجمها في زيارة طهران القيادي
محمد نصر ،وكشف المدى الذي
بلغه كالم رئيس مجلس الشورى
اإليرانــي علي الريجاني بوصفه
حماس كحركة مقاومــة األكبر من
الدول ،مستخدما ً بذات األوصاف
التي استخدمها ل��دى الحديث عن
حزب الله.
ال��م��س��ار ال��ع��ك��س��ي م���ن بوابة
أف����ول ق��ط��ر وت��م��وض��ع اإلخ����وان
تكملها مسيرة ع��ودة ال��دول التي
قطعت عالقاتها الديبلوماسية مع
سورية خالل السنوات الماضية
إل��ى فتح س��ف��ارات��ه��ا ،فبعد عودة
سفير سلطنة عمان التي لم تقفل
سفارتها ،تعود الكويت إلى فتح
ال��س��ف��ارة وتعيين سفير وتليها
ت��ون��س ال��ت��ي على رغ��م تع ّرضها
للضغوط م��ن السعودية تحسم

أم��ره��ا إلرس���ال سفير جديد إلى
دم���ش���ق ،وه����ي ك���ان���ت ف���ي زم��ن
اإلخ�����وان أول م���ن أق��ف��ل سفارة
وق��ط��ع ال��ع�لاق��ات الديبلوماسية
م���ع س���وري���ة ب��ي��ن دول ال��ع��ال��م،
ب��ي��ن��م��ا م���ص���ر ت��س��ت��ع��د لتزخيم
مهام سفارتها التي يشغلها قائم
ب��األع��م��ال بسفير ج��دي��د أيضاً،
وتق ّرر إيطاليا واسبانيا وألمانيا
إرسال بعثات استطالعية لدراسة
االحتياجات اللوجيستية واألمنية
لسفاراتها في دمشق ،وليس بعيدا ً
عنها جميعا ً االستعداد األميركي
إلع���ادة ال��ع�لاق��ات الديبلوماسية
م��ع س��وري��ة م��ع ان��ط�لاق الحوار
السوري ـ السوري الذي تشتغل
عليه موسكو وواشنطن معاً.
لبنان األش ّد ارتباطا ً بالتطورات
ال��س��وري��ة ال ي����زال ت��ح��ت وط���أة
فلسفة النأي بالنفس ،لكن هذه
ال���م���رة ل��ي��س ف���ي ال��س��ل��وك نحو
م���ا ي���ج���ري ف���ي س���وري���ة ب���ل في
فهم واس��ت��ي��ع��اب م��ا تتجه نحوه
سورية ،والمنطقة ،فال من يدري

المقاومة ت�ستهدف ( ...تتمة �ص)1

وال من يحزنون.
ل��ب��ن��ان ي��ع��ي��ش ن��ش��وة ال��ح��وار
ال��ذي ي��درك أنّ أقصى م��ا يعد به
ه���و ال��ت��ه��دئ��ة ك��م��ا ي��ع��ي��ش جمود
ال���ت���ف���اوض ح�����ول العسكريين
المخطوفين ويريد أن يصدق في
زمن الغموض التفاوضي أنّ ثمة
مفاجأة قادمة مع األعياد.

فعلى الصعيد اللبناني ،أرخ��ت
الجولة األول��ى من الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله في عين التينة
أول م��ن أم��س أج���واء مريحة على
الساحة السياسية ،عكستها المباركة
الواسعة له.
وعلم أن الجلسة الثانية ستعقد في
الخامس من كانون الثاني المقبل بين
وفدي حزب الله (المعاون السياسي
لألمين ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه حسين
خليل ووزير الصناعة حسين الحاج
حسن ،والنائب حسن فضل الله ،وعن
تيار المستقبل مدير مكتب الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري ووزير
الداخلية نهاد المشنوق والنائب
سمير الجسر) وبحضور وزير المال
علي حسن خليل.
وأمس أبدى رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري رض���اه ع��ن ال��ح��وار آم�لاً
بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»
«في اتساعه الحقاً» .وأكد بري «أن
ه��ن��اك م��ب��ارك��ة إي��ران��ي��ة وسعودية
للحوار لتحييد لبنان ما أمكن وإبقائه
خارج المناخات اإلقليمية المعقدة».
وأكد النائب سمير الجسر لـ»البناء»
أن االجتماع األول كان جديا ً واتسم
بكثير من الصراحة ،ولفت إلى «أننا
سنسعى إلى وقف االحتقان المذهبي
والطائفي ،ال��ذي سينعكس إيجابا ً
على الوضع األمني ال سيما أن الجميع
مستشعر األخطار المحدقة بالبلد».
وإذ ذكر بالمواقف الثابتة لكال الطرفين
م��ن ال��م��ل��ف��ات ال��خ�لاف��ي��ة المتصلة
بالمحكمة الدولية واألزم��ة السورية

محور المقاومة ( ...تتمة �ص)1

وسالح المقاومة ،أشار إلى «أن هذه
الملفات سيتم تحييدها ،وأننا سنعمل
على إيجاد آلية النتخاب الرئيس من
دون الخوض في األسماء».
واط��ل��ع رئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط من
وزي��ر المال علي حسن خليل موفدا ً
من الرئيس بري ،ومن نادر الحريري
موفدا ً من الرئيس الحريري ،على ما
دار في جلسة الحوار األولى بين حزب
الله وتيار المستقبل في عين التينة.
وأك��د نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم أن الحوار
ه��و ج��زء م��ن االس��ت��ق��رار السياسي
واالج��ت��م��اع��ي ،وه��و يوقف الشحن
والتحريض المذهبي ويخفف من
االحتقان» ،موضحا ً أن الحوار يهيئ
أي��ض �ا ً «أرض��ي��ة مناسبة لنكافح
جميعا ً اإلره��اب ال��ذي أصبح خطرا ً
على الجميع ،ويعطي الفرصة لحوار
صريح وشفاف ومتشعب حول كل
القضايا ،حيث يمكن أن نصل إلى
حلول في بعضها ،لكن الحد األدنى
م��ن نتائج ال��ح��وار إيجابية مهما
كانت».

معايدة وموفد
من معراب إلى الرابية

أما على صعيد الحوار بين الرابية
ومعراب ،فقد برزت خطوة متقدمة في
هذا االتجاه إذ أوفد رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع مسؤول اإلعالم
في «القوات» ملحم رياشي مساء أمس
إلى الرابية للقاء رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون الذي
تلقى اتصال معايدة من جعجع خالل
لقائه رياشي بحضور النائب إبراهيم
كنعان .وعلم أن عون وجعجع أكدا
خ�لال االتصال إل��ى ض��رورة التالقي
في بداية العام للحديث عن مواضيع
كثيرة وأهمها رئاسة الجمهورية ،لكن
ترددت معلومات أن اللقاء سيتم قبل
نهاية العام الحالي.

تذمر سالم
من المسار الحكومي

وف��ي م���وازاة األج���واء الحوارية،
برز استياء وتململ رئيس الحكومة
تمام س�لام من أداء بعض مكونات
الحكومة ال��ت��ي ت��ح��ول دون إتمام
الحكومة ال��م��ه��ام المطلوبة منها.
وف��ي السياق ،أش��ار وزي��ر الشؤون
االجتماعية رشيد درباس لـ»البناء»
إلى تذمر سالم من مسار األم��ور في
مجلس ال�����وزراء ،معتبرا ً أن مبدأ
التوافق واإلجماع يعوق الحكومة.
وشدد على «أن الرئيس سالم يعتبر
أن الحكومة تستطيع القيام بهذا الدور
لفترة محدودة ،لكن إذا استمر الوضع
على ما هو عليه  ،فإنها ال تستطيع أن
تستمر».
وم��ن بكركي ال��ت��ي زاره���ا مهنئا ً
البطريرك الماروني بشارة الراعي
ب���األع���ي���اد ،اع��ت��ب��ر س��ل�ام أن����ه «ال
يمكن االس��ت��م��رار م��ن دون رئيس
للجمهورية» ،الفتا ً إلى أن «الوضع
غير مريح ،والجسم بال رأس ال يمكن
أن يكتمل».
وقال« :ال إنفراجات جدية للبنان
طالما هناك شغور ف��ي الرئاسة»،
مؤكدا ً أن «هناك معاناة وكل الملفات
األساسية في البلد متوقفة».
وأك���د س�ل�ام أن «م���ا ن��ش��ه��ده من
حوار بين مرجعيتين أساسيتين في
البلد ال بد أن يشكل أجواء من الراحة
واالط��م��ئ��ن��ان للبنانيين» ،مضيفاً:
«طمأنني الرئيس ب��ري أن الجلسة
بين تيار المستقبل وحزب الله كانت
مريحة جدا ً ولم يتخللها أي شائبة»،
متمنيا ً أن يساعد الحوار في تحقيق
االستحقاق الرئاسي.
أمنياً ،واصلت الجماعات اإلرهابية
مساء أمس في جرود عرسال محاوالت
التسلل إلى البلدة عبر وادي��ي أرنب
وحميد ،فتصدى لها الجيش بنيران
المدفعية وأج��ب��ر المتسللين على
االنكفاء إلى الجرد.

الأردن يعلن ( ...تتمة �ص)1
وفي التفاصيل ،استهدف مقاومون فلسطينيون أمس قوة صهيونية من
«سالح الهندسة» لدى محاولتها التقدم قرب السياج األمني شرق خان يونس
بمؤازرة من الجيبات العسكرية وغطاء الطيران الحربي المروحي.
وردت قوات االحتالل بإطالق عدد من القذائف المدفعية باتجاه أراضي
ومساكن المواطنين ما أسفر عن جرح فلسطيني على األقل حالته بين متوسطة
وخطيرة.
وأصيب جندي صهيوني في االشتباكات وعلم أن حالته خطيرة وجرى نقله
إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر إحدى المروحيات.
بموازاة ذلك ،فتحت مواقع االحتالل العسكرية إلى الشرق من مدينة خان
يونس جنوب قطاع غزة نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراض��ي ومنازل
المواطنين الفلسطينيين في منطقة «السناطي».
هذا وطلب جيش االحتالل من سكان المستعمرات المحاذية لقطاع غزة
االبتعاد عن السياج األمني.

بوداب�ست :وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
المسؤول الروسي أكد أيضا ً استمرار تدريب الحلف ألطقم طائرات في أوروبا
على استخدام أسلحة نووية .وقال إن «القلق األساسي نابع من استمرار تدريب
طياري الدول األعضاء في الناتو غير النووية على ذلك ،مثل بولندا» المحاذية
للحدود الروسية.
وأض��اف أنطونوف أن غياب االتصاالت بين وزارات الدفاع ال يساهم في
تعزيز الثقة واألمن في أوروبا بل على العكس ،يولد «عدم الفهم والشك» .وذكر
بأنه «تم إيقاف العمل المشترك في القطاع العسكري مع الواليات المتحدة،
وكذلك الحوار حول منظومة الدفاع (األميركية في أوروبا) والتي كانت تبقي
ولو نافذة تمكن من البحث عن حلول وسط» ،ولفت إلى ارتفاع نشاط «الناتو»
عند الحدود الروسية.
من جهته ،أعلن األمين العام لحلف شمال األطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ
أن أوكرانيا ال تستطيع تقديم طلب انضمام للحلف إال بعد إجراء اإلصالحات
المطلوبة ،وأن أعضاء الحلف لن ينظروا في هذا الطلب إال بعد تلقيه.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة تلفزيونية أمس إن «على أوكرانيا قبل تقديم
الطلب إجراء إصالحات هامة ضرورية تخص تنظيم دفاع البالد ،ومكافحة
الفساد ،وإنشاء جهاز دولة يعمل في شكل أفضل» ،مضيفا ً أن الحلف «سينتظر
(االنتهاء من اإلصالحات) ومن ثم يبحث الطلب عندما يأتينا» ،مشيرا ً إلى أن
أوكرانيا كانت قد قالت إنها ستحتاج  6سنوات لذلك.
ويعتبر الخبراء أن أوكرانيا لن تستطيع المطالبة بعضوية «الناتو» في الـ20
عاما ً المقبلة ،حيث كان أمين حلف األطلسي السابق أندرس فوغ راسموسن قد
أعلن أن أوكرانيا ستحتاج إلى تطبيق الكثير من المعايير التي تتطلب وقتا ً
طويالً للدخول إلى الحلف ،عدا عن أن هذه المنظمة ال تقبل األعضاء الذين لديهم
خالفات إقليمية.
إلى ذلك ،اتهم رئيس ال��وزراء المجري فيكتور أورب��ان الواليات المتحدة
بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول األوروبية وجرها إلى «حرب باردة» مع
روسيا ،وقال أنه «من الممكن أن يجلب لنا السوء في النهاية ،إذ تتطور بين
روسيا والواليات المتحدة حالة حرب باردة ال يجب علينا المشاركة فيها .وقد
دخلنا في حقبة جديدة» فعالً.
يذكر أنه ظهرت في اآلونة األخيرة توترات بين بودابست وواشنطن التي
اتهمت ستة مسؤولين مجر (هنغاريا) بالفساد ومنعتهم من دخول األراضي
األميركية ،فيما وصف السيناتور الجمهوري جون ماكين أوربان بـ»دكتاتور
فاشي جديد» يلعب لمصلحة روسيا.
في حين وصف أوربان اتهامات الفساد بـ «أسطورة ال يمكن لعاقل تصديقها»،
ورأى في تصريح ماكين هجوما ً على استقاللية المجر الوطنية ،الفتا ً إلى أن
األهداف األميركية بالنسبة له تكمن بالسعي إلى السيطرة.
وفي شأن متصل ،انطلق في العاصمة البيالروسية مينسك أمس لقاء
مجموعة االتصاالت الخاصة بالتسوية في جنوب شرقي أوكرانيا ،حيث جرت
المفاوضات وراء األب��واب الموصدة بمشاركة السفير الروسي في أوكرانيا
ميخائيل زوراب���وف ،ومفوضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك دينيس
بوشيلين وفالديسالف دينيغو ،ووفد عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا
برئاسة مبعوثها الخاص هايدي تاليافيني والرئيس األوكراني األسبق ليونيد
كوتشما ممثالً عن كييف الرسمية.

�أنا هو القيامة والحياة ومن �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
قداس وجناز األربعين
بمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاة المأسوف عليه المرحوم

توفيق �شكري خيراهلل
عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون األهل واألصدقاء لمشاركتهم في
القداس والجناز لراحة نفسه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح
يوم األحد في  28كانون األول  2014في كنيسة القديس جاورجيوس
للروم األرثوذكس ـ جديدة المتن.
تقبل التعازي بعد القداس والجناز في صالون الكنيسة.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء ،صلوا ألجله.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارا ً خاصاً.

إلى رؤية سياسية واحدة تحت عنوان «خريطة الطريق
إلنقاذ سورية» يمكن التوجه بها إلى لقاء موسكو الموسع
بالنسبة للمعارضة.
وق���ال خ���دام إن ق��وى معارضة مؤمنة بخيار الحل
السياسي من داخ��ل وخ��ارج سورية بينهم أعضاء من
االئتالف المعارض وربما االئتالف بصفته الرسمية «إذا ما
وافق على الرؤية السياسية المشار إليها» ،باإلضافة إلى
مجموعة معاذ الخطيب ،ستشارك في لقاء القاهرة.
وأكد خدام أن هدف اللقاء هو اإلعالن عن ورقة سياسية
تذهب بها إلى موسكو .وأضاف« :نحن في الهيئة نحاول
منذ أربعة أشهر جمع أكبر عدد ممكن من قوى المعارضة
على رؤية سياسية موحدة ،وحققنا نجاحات ممتازة على
هذا الصعيد وذلك بمعزل عن جهود موسكو ،وهذه القوى
التي توصلنا لتفاهمات معها ستجتمع في القاهرة إلطالق
(خريطة الطريق إلنقاذ سورية)».
ونوه إلى أن «االئتالف اتصل بنا وطلب منا التنسيق
والحوار قبل لقاء موسكو ،وإذا واف��ق االئتالف بقيادته
الحالية ،والتي نحن على خالف جوهري معها ،المشاركة
في لقاء القاهرة بناء على الورقة السياسية التي اتفقنا
ً
وأه�لا وسهالً بهم» ،واستطرد أن
عليها نحن ،فال مانع
«هناك بالتأكيد قوى من داخل االئتالف ستشارك في لقاء
القاهرة».
وكشف خدام أن أبرز القوى وفصائل المعارضة التي
ستشارك في لقاء القاهرة ،هي «هيئة التنسيق بأحزابها
الـ ،12وجبهة التغيير والتحرير بأحزابها األربعة ،واإلدارة
الذاتية (شمال سورية) بأحزابها الـ ،11إضافة إلى أربعة
أحزاب آشورية واتحاد الديمقراطيين من االئتالف وممثلين
عن لقاء قرطبة ومجموعة معاذ الخطيب ،أي نحو عشرين
فصيالً معارضا ً إضافيا ً يجري الحوار معهم اآلن وقد يبدأ
التنسيق معهم األسبوع المقبل من أجل هذا الموضوع
ونأمل في أن تنجح هذه القوى وتجتمع على رؤية سياسية
واحدة لتذهب بها إلى موسكو وإلى المجتمع الدولي».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أع��ل��ن ه���ادي ال��ب��ح��رة رئ��ي��س «االئ��ت�لاف
المعارض» نيته زيارة القاهرة يوم السبت المقبل ،نافيا ً
تلقيه دعوة شخصية لحضور لقاء موسكو قائالً إن «الدعوة
الوحيدة التي وجهت هي لالئتالف أثناء لقائه بميخائيل
بوغدانوف المبعوث الروسي لشؤون الشرق األوسط ،أثناء
زيارته لالئتالف في اسطنبول».
جاء ذلك في وقت بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي
نائب وزي��ر الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير

السوري في موسكو رياض حداد وجهات النظر حول آفاق
التوصل إلى حل سياسي لألزمة في سورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس« :إن
األولوية في اللقاء أعطيت لمسائل التنفيذ العملي للفكرة
الروسية حول إجراء االتصاالت التحضيرية بين السوريين
على ساحة موسكو من أجل تعزيز فكرة إطالق حوار شامل
بين الحكومة السورية ومجموعة واسعة من المعارضة من
دون شروط مسبقة وعلى أساس بيان جنيف الصادر في
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ميدانياً ،أعلن الجيش األردني سقوط طائرة تابعة له
تقاتل في صفوف «التحالف الدولي» في سورية وأسر
قائدها من قبل تنظيم «داعش» اإلرهابي محمالً األخير كامل
المسؤولية عن سالمته.
وص��رح مصدر م��س��ؤول ف��ي ال��ق��ي��ادة العامة للقوات
المسلحة األردنية بأنه «أثناء قيام عدد من طائرات سالح
الجو الملكي األردن��ي بمهمة عسكرية ضد أوك��ار تنظيم
داعش اإلرهابي في منطقة الرقة السورية صباح اليوم
األربعاء سقطت إحدى طائراتنا وتم أخذ الطيار كرهينة من
قبل تنظيم داعش اإلرهابي».
وتابع المصدر« :من المعروف أن هذا التنظيم ال يخفي
مخططاته اإلرهابية ،إذ قام بالكثير من العمليات اإلجرامية
من تدمير وقتل لألبرياء من المسلمين وغير المسلمين
في سورية والعراق ،ويحمل األردن التنظيم ،ومن يدعمه
مسؤولية سالمة الطيار والحفاظ على حياته».
وألقى التنظيم القبض على طيار أردن��ي برتبة مالزم
أول واسمه معاذ صافي الكساسبة ،حيث زعم عناصر
التنظيم أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض وأسقطت
بصاروخ حراري فوق منطقة الكرامة في منطقة الحميرات
بالرقة.
وفي السياق ،أف��ادت مصادر إعالمية أمس بمقتل أبو
مصعب ال��رم��ال��ي ال��س��ع��ودي الجنسية قائد العمليات
العسكرية لـ«داعش» في عين العرب خالل االشتباكات مع
وحدات حماية الشعب الكردي بمحيط المركز الثقافي في
المدينة.
وأقر القيادي في التنظيم اإلرهابي أبو مصعب العامري
على صفحته في موقع التواصل االجتماعي «تويتر» بأن
معركة «داعش» في عين العرب خاسرة .فيما كشف إدريس
نعسان عضو لجنة العالقات الخارجية في عين العرب أن
العشرات من إرهابيي التنظيم بدأوا يفرون إلى تركيا بعد
هزيمتهم فيما تتواصل غارات التحالف على مواقعهم.

مع�صوم م�ستقب ًال الريجاني:
�إيران من �أوائل داعمي العراق �ضد الإرهاب
ج���دّد ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف��ؤاد
معصوم شكره للجمهورية اإليرانية
على دعمها للعراق ال سيما في
حربه ضد اإلرهاب ،مبينا ً أن إيران
كانت من أولى الدول التي مدت يد
العون والمساندة للشعب العراقي
ف��ي ال��ت��ص��دي لجماعة «داع���ش»
اإلرهابية.
ول����دى اس��ت��ق��ب��ال��ه ظ��ه��ر أم��س
رئيس مجلس ال��ش��ورى اإليراني
علي الريجاني والوفد المرافق له،
في قصر السالم في بغداد ،أشاد
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في
مستهل اللقاء بالعالقات التاريخية
بين البلدين الجارين والوشائج
ال��ت��ي ت��رب��ط شعبيهما وض���رورة
تعزيز هذه العالقات في الميادين
السياسية واالقتصادية والتنموية
وفي مجال مكافحة اإلرهاب .وجدّد
معصوم شكره للجمهورية اإليرانية
على دعمها المهم للعراق السيما في
حربه ضد اإلرهاب ،مبينا ً أن إيران
كانت من أولى الدول التي مدت يد
العون والمساندة للشعب العراقي
ف��ي ال��ت��ص��دي لجماعة «داع���ش»
اإلرهابية.
بدوره أكد رئيس مجلس الشورى
اإليراني استمرار دعم بالده للشعب
العراقي في مكافحة اإلرهاب ،معبرا ً

األول من طبيعة استراتيجية ،وتمثل بتعطيل جوهر
المشروع العدواني الهادف إلى إسقاط الدولة وتغيير
موقعها االستراتيجي .وهو إنجاز تحقق بعد أن وجهت
الضربة القاصمة لمشروع اإلخ��وان وهاللهم بالقيادة
التركية القطرية .ثم كانت الضربة التالية التي تمثلت
بإسقاط مشروع الوهابية السعودية ،وقد نعى أوباما
بنفسه الخطتين معا ً بقوله« :إن التفكير بإسقاط بشار
األسد بات ضربا ً من الخيال».
الثاني من طبيعة ميدانية عمالنية ،تجلى بإحكام سيطرة
الحكومة السورية على مراكز الثقل النوعي االستراتيجي
للدولة بوجوهها األساسية :الثقل النوعي السياسي
(دمشق) والثقل النوعي االقتصادي -الديمغرافي ومنفذ
االتصال بالخارج (المنطقة الساحلية) والثقل النوعي
العسكري الميداني وعقدة الوصل الوسطى في حمص،
بما يحقق اليقين بالمحافظة على وحدة الدولة ويم ّكن
الحقا ً من استعادة األمن واالستقرار إلى أطرافها التي أفسد
اإلرهابيون حالها.
الثالث من طبيعة سياسية ،وتمثل بإقرار دولي بأن
تجاوز الحكومة السورية الشرعية القائمة أمر مستحيل
ومنفصل عن الواقع ،ولهذا شهد المسرح عودة دولية إلى
سورية علنية أو خفية أو خجولة لكثير من الدول اإلقليمية
واألجنبية األخ��رى ،كما وجرى تثبيت موقع سورية في
المنظمات الدولية وندم عربي على ارتكاب حماقة تجميد
مقعد سورية في الجامعة العربية.
الرابع عسكري تنظيمي لوجستي ،وتجلى باستعادة
الجيش السوري نمط التجنيد الذي تأثر في بدء األحداث
واستعيد اليوم ليقترب مما كان عليه ،مع تصاعد تدفق
السالح والتجهيزات من ال��دول الحليفة والصديقة بما
يحفظ للجيش قدرته العسكرية ومؤهالت المواجهة
بالقدر الذي تقتضيه الحال.
وعلى صعيد إي��ران ،نستطيع أن نصف ع��ام 2014
إيرانيا ً بأنه عام التحول االستراتيجي المميز الذي سقطت
فيه بشكل شبه نهائي وقطعي فكرة العدوان المسلح
عليها ،وباتت فكرة الهجوم الغربي أو «اإلسرائيلي» عليها
ضربا ً من الحماقة والغباء الذي يرتد على أصحابه ويالً
وخسارة ال يحتمالن ،ثم كان تراجع الغرب عن سياسة
العقوبات وبدء فك الحصار عنها ،وهو أمر سيغير الكثير
في المشهد .إذ إن إنهاء الحصار يعني تمكين إيران من
االنطالق لبناء فضائها االستراتيجي الحيوي وهي طليقة
اليدين رشيقة الحركة ،جاء ذلك مصحوبا ً بإقرار دولي
بحق إيران بالتقنية النووية لالستعمال السلمي كما تريد
هي وتخطط ،وبالتالي قد يوصف هذا العام إيرانيا بأنه
عام اإلقرار بإيران النووية.
ترافق كل ذلك أيضا ً مع نجاح إيراني مؤكد في تحقيق
أكثر من إنجاز على الصعيد السياسي (انتخابات الرئاسة
التي سلم الغرب بشفافيتها وشرعيتها وتعامل معها ألول
مرة منذ أربعة عقود على هذا األس��اس) .وعلى الصعيد
العسكري ،حيث خطت إيران خطوات واسعة في مجالي
التصنيع العسكري وتنظيم القوات المقاتلة وأعدادها لما
يناسب األخطار محققة مناعة دفاعية عالية المستوى
تمكنها من حماية قرارها السيادي المستقل .ما جعل إيران
نتيجة كل ذلك دولة إقليمية كبرى منفتحة على موقع مؤثر
في العالقات الدولية العامة.
أم��ا على صعيد المقاومة في لبنان ،المقاومة التي
ينظمها ويقودها ح��زب الله ،يمكن اعتبار ع��ام 2014
ع��ام القفزة النوعية والنجاح في العمل على جبهتي
(«إسرائيل» واإلره���اب) وتثبيت معادلة ت��وازن الردع

بشكل ص��ارم ،واالنفتاح على إنتاج القلق المستدام في
بيئة العدو السياسية والعسكرية والشعبية.
ففي المجال القتالي الميداني ومع انخراطه في الحرب
الدفاعية عن محور المقومة في سورية ونجاحه في
العمليات التي شارك فيها بشكل مؤثر ،وجه حزب الله ركلة
صادمة للعدو «اإلسرائيلي» بتنفيذه عمليات نوعية مؤثرة
في مشارف الجوالن في مزارع شبعا المحتلة ،عمليات
شكلت بمفاعيلها امتدادا ً لكمين اللبونة وأعادت لألذهان
عمليات أسر جنود العدو على يد مقاتلي المقاومة.
وفي مجال اإلعداد والتخطيط والحرب النفسية ،تمكن
حزب الله بأدائه الرفيع المستوى أن يجعل من فكرة
اقتحام الجليل والقتال على أرض فلسطين المحتلة فكرة
في متناول التفكير الواقعي ،ما جعل المحتلين الصهاينة
في شمال فلسطين المحتلة يتخبطون في دوامة من القلق
والخوف من احتمال وجود أنفاق للمقاومة تحت مساكنهم،
أو مباغتتهم بنار قاتلة في لحظة ال يحسبون لها توقيتاً.
أم��ا في مجال التسليح والتجهيز ورغ��م كل تدابير
الحصار التي مارسها ال��ع��دو ض��د ح��زب ال��ل��ه ،تمكنت
المقاومة من االرتقاء في سلم القوة حتى بلغت شأنا ً يم ّكن
نارها الدفاعية من الوصول بشكل مؤثر إلى أية نقطة في
فلسطين المحتلة.
وأخيرا ً ال يمكن أغفال اإلنجاز األمني الكبير الذي تحقق
في لبنان ضد اإلرهاب عبر تفاعل أركان المعادلة الذهبية
(الشعب والجيش والمقاومة) في التصدي لإلرهاب،
ما حمى لبنان يشكل عام وحمى بشكل خاص الضاحية
الجنوبية وسواها من مناطق المجتمع المقاوم.
ونصل إلى ما أنجزته المقاومة الفلسطينية بشتى
فصائلها العاملة في غزة في مواجهة العدوان «اإلسرائيلي»
وما أرسته من معادالت بنتيجة تلك المواجهة .فقد أثبتت
المقاومة الفلسطينية فشل الحصار على غ��زة وأك��دت
أن لديها من القدرات العسكرية المتنوعة ما يمكنها من
الوصول إلى القدس وتل أبيب وإفشاء الخوف والرعب في
صفوف الجماعات الصهيونية المحتلة ،ثم أكدت قدراتها
الميدانية للتعامل مع أي عمل أو عدوان بري على غزة ما
جعل العدو «اإلسرائيلي» يخشى االنزالق إلى حرب برية
ويضطر في نهاية المطاف إلى السعي إلى وقف إطالق
النار الذي حصل بعد أن أرست المواجهة معادلة جديدة
بين «إسرائيل» وغ��زة وه��ي معادلة «تبادل الحذر من
المواجهة» ،وهذا بذاته إنجاز يحسب لمصلحة المقاومة
التي تكون أمنت بهذه المعادلة نوعا ً من حماية دفاعية
للقطاع.
وجمعا ً لجزئيات الصورة المتشكلة آنفاً ،يقودنا إلى
القول ب��أن محور المقاومة بأركانه األربعة وك��ل على
صعيده رسم لمسيرته خطا ً تصاعديا ً يتدرج فيه بيقين
وثبات ،ويراكم عليه القوة بوجوهها ومصادرها المتعددة،
فيرتقي مطمئنا ً إلى أنه أضحى رقما ً رئيسيا ً صعبا ً من
معادلة إقليمية مؤثرة في نظام عالمي قيد التشكل قائم
على تعددية قطبية ،وهي المرة األولى التي يحدث فيها هذا
األمر الذي يخرق فيه طرف لم يكن من مجموعة المحاربين
المنتصرين في الحرب الثانية ،دائرة االستئثار الغربي
للقرار الدولي ،نقول ذلك من دون إغفال أو إنكار صعوبة ما
تبقى من أخطار ،وما تفرضه من حذر ويقظة وما تقتضيه
من حشد لمستلزمات المواجهة التي يبدو أنها ستستغرق
أيضا ً العام المقبل كما استهلكت أربعة أعوام حتى اآلن.

العميد د .أمين محمد حطيط

نقا�شات �أميركية ( ...تتمة �ص)1
وبعدما أظهر شركاء سورية مؤخرا ً المزيد من االحتضان
والدعم إلرادة المقاومة الوطنية السورية التي يقودها
الرئيس بشار األسد بشرعيته الشعبية والدستورية
وفقا ً لتعبير الرئيس فالديمير بوتين.
ثانياً :التخبط األميركي تحكمه أربعة عوامل حاسمة:
صالبة الدولة الوطنية والجيش العربي السوري
وثبات كتلة شعبية سورية ساحقة عابرة للطوائف
خلف زعامة الرئيس األسد على رغم جميع أدوات الحرب
التي استعملت طيلة أربع سنوات.
انهيار وت�لاش��ي واج��ه��ات المعارضة السياسية
والتشكيالت العسكرية ال��ت��ي لفقها الناتو بقيادة
االستخبارات المركزية األميركية وحكومات العدوان في
المنطقة تحت يافطات االعتدال المزعوم.
انتقال الكتلة العسكرية متعددة الجنسيات التي تقاتل
ضد الدولة السورية إلى جناحين كبيرين لـ«القاعدة»
هما «داع��ش» و»جبهة النصرة» ،وهذا التحول فرض
التحسب لخطر ارتداد اإلرهاب وخروجه عن السيطرة
كما قال باراك أوباما عند إعالن حملته على اإلرهاب.
استمرارية ومتانة الدعم الذي تلقاه الدولة السورية
وقواتها المسلحة من شركائها ،خصوصا ً من حزب الله
وروسيا وإي���ران ،وع��دم اه��ت��زازه في أصعب الظروف
وتحت شتى الضغوط التي قادتها الواليات المتحدة،
ونجاح ه��ذه المنظومة في التصدي لحلف العدوان
والتفوق سياسيا ً وميدانياً.
ثالثاً :ظهرت وقائع جديدة عن مفردات النقاش في
كواليس السياسة األميركية ،فقد اهتمت وسائل إعالم
أميركية عدة بالتقرير الخاص حول الوضع السوري
الذي أعده الكاتب األميركي نير روزين من مركز السالم
اإلنساني في حصيلة قيامه بتجميع كمية من الوقائع
والمعلومات الميدانية من سورية ومضمون نقاشاته
مع موظفين كبار في كل من وزارة الخارجية األميركية
ومجلس األمن القومي .وقد عرض التقرير في صفحاته
الخمس والخمسين كثيرا ً من التفاصيل وأع��د المركز
ملخصا ً من إحدى عشر صفحة تناول فيها أبرز النقاط.
مجلة فورين بوليسي األميركية نشرت مقاال ً كتبه
محررها لشؤون الشرق األوس��ط ديفيد كينير عرض
ألبرز ما تضمنه تقرير روزي��ن .وقد لخص التوصيات
واالستنتاجات التي تضمنها التقرير ،مشيرا ً إلى أن
المجموعة البحثية التي ينتمي إليها روزين شاركت في
الجهود الهادفة لترتيب المصالحات المحلية في مدينة
حمص بالتعاون مع القيادة السورية ،وه��ي تتبنى
تعميم هذه الوصفة في مناطق أخرى.

يؤكد روزي��ن أن الدولة السورية هي دولة علمانية
تقدمية وعلى رغم جميع المزاعم التي تصفها بالدولة
القمعية فهي تقيم نظام رعاية مهما ً ج��دا ً في مجاالت
التعليم والطبابة خالفا ً لمعظم دول المنطقة األخرى.
وينفي الباحث األميركي المزاعم عن ص��راع طائفي
في سورية ،موضحا ً الطابع الوطني للدولة السورية
ولنسيجها العابر للطوائف وال��دي��ان��ات .ويعرض
بالمقابل لتركيبة المعارضة التي تقاتل ضد الجيش
ال��س��وري وطغيان التطرف الطائفي وال��دي��ن��ي على
تركيبتها ،بينما الجيش يعكس في بنيته خليطا ً وطنيا ً
من جميع المكونات على نقيض المزاعم الغربية التركية
والخليجية .ويقول روزي��ن إن فصائل المعارضة هي
كناية عن تجمعات متطرفين ومرتزقة تنادي بحكومة
إسالمية وتنشط في بيئة سياسية ،تهيمن عليها في
الحصيلة ق��وى إرهابية متطرفة كـ»جبهة النصرة»
و»داعش».
رابعاً :يؤكد تقرير روزين على فرص نجاح المصالحات
المحلية لمحاصرة اإلرهاب والتطرف في سورية ،وهو
يدعو إلى التعاون مع دول أوروبية قادرة على التعاون
مع الدولة السورية في رعاية هذه المصالحات .ويقترح
ألمانيا على سبيل المثال ،ألن العالقة األميركية السورية
مأزومة ومرشحة لتبقى في هذه الحال لسنوات مقبلة
بسبب الخشية األميركية من كلفة التراجع معنويا ً
وسياسياً.
ويجري الكاتب مقارنة بين تقرير روزي��ن ومبادرة
دي ميستورا على رغم إنكار فريق الموفد الدولي ألي
عالقة بين الرجلين .وهو يذكر أيضا ً بما انتهت إليه من
توصيات دراسة ميدانية حول  26اتفاقا ً لوقف إطالق
النار في سورية بإشراف كلية لندن لالقتصاد .ويشير
إل��ى أن إدارة ب��اراك أوب��ام��ا تخلت عن أوه��ام إسقاط
الرئيس األسد ،بينما تراهن على ما تدعوه بمعارضة
معتدلة تتبخر واقعيا ً في الميدان لمصلحة الجماعات
اإلرهابية التكفيرية .وه��ذا بالفعل ما الحظته تقارير
العديد من مراكز الدراسات األميركية كمعهد كارينغي
ومعهد دراسات الحرب.
النقاش في واشنطن يتواصل والوقائع تتراكم على
األرض لتؤكد أن في سورية دولة وطنية صامدة ،وجيشا ً
قوميا ً متماسكاً ،وغالبية شعبية ساحقة تزداد اتساعا ً
خلف زعامة الرئيس بشار األسد .فهل تنزل اإلدارة عن
شجرة الوهم أم تواصل الدوران في متاهة مأزق متزايد
الكلفة؟.

غالب قنديل

«�أن�صار بيت المقد�س»
تعدم �شخ�صين في �سيناء
عن رغبة إيران في أن تكون عالقات
الصداقة بين البلدين وال��رواب��ط
المشتركة بين الشعبين الجارين
وطيدة وراسخة الجذور .كما أشاد
الريجاني ب��دور الرئيس معصوم
في استتباب الوفاق السياسي في
العراق ،متمنيا ً لهذه المسيرة دوام
االستمرار من أجل استقرار العراق
وازدهاره.
ون��ق��ل الري��ج��ان��ي خ�لال اللقاء
تحيات الرئيس حسن روحاني
إلى الرئيس فؤاد معصوم ،وترقب
زيارته إلى الجمهورية اإلسالمية

للتباحث في العالقات الثنائية
وت��ط��وي��ره��ا .وح��� ّم���ل ال��رئ��ي��س
م��ع��ص��وم الري���ج���ان���ي ت��ح��ي��ات��ه
وامتنانه إلى الرئيس روحاني،
م��ؤك��دا ً تلبيته ل��زي��ارة إي��ران في
الوقت المناسب.
وف��ي سياق متصل ،تم التأكيد
على تعضيد التعاون الثنائي في
القضايا التي تهم الطرفين مثل
ملفات النفط وال��غ��از ومكافحة
التصحر ومشكلة المياه ،وتنشيط
السياحة الدينية ومجاالت أخرى
ذات االهتمام المشترك.

ب��ث��ت ج��م��اع��ة «أن���ص���ار بيت
ال��م��ق��دس» ال��ج��ه��ادي��ة ،شريطا ً
م��ص��ورا ً تظهر فيه عملية إع��دام
شخصين اتهمتهما بالتجسس
لمصلحة الجيش المصري.
وتوعدت جماعة «أنصار بيت
ال��م��ق��دس» ال��م��ت��ش��ددة الجيش
ال��م��ص��ري ب��م��زي��د م��ن الهجمات
ث����أرا ً ل��م��ا س� ّم��ت��ه «ج��رائ��م��ه ضد
المسلمين» في شبه جزيرة سيناء
المضطربة.
وأظهر الشريط الذي عرض على
موقع «يوتيوب» إطالق مسلحين،

تابعين لـ«أنصار بيت المقدس»،
أخ��ط��ر الجماعات المسلحة في
مصر ،النار على شخصين مقيدي
األي����دي إل���ى ال��خ��ل��ف ،أح��ده��م��ا
معصوب العينين.
وأع��ل��ن��ت ال��ج��م��اع��ة ف���ي 10
تشرين الثاني الماضي مبايعتها
لتنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»
وانضمامها إلى صفوفه وأطلقت
ع��ل��ى ن��ف��س��ه��ا ت��س��م��ي��ة «ال��دول��ة
اإلسالمية  -والية سيناء».
وك��ان��ت جماعة «أن��ص��ار بيت
ال��م��ق��دس» ق���د ت��ب��ن��ت ال��ه��ج��وم

االن��ت��ح��اري ال���ذي ق��ت��ل ف��ي��ه 33
ج��ن��دي �ا ً ش��م��ال س��ي��ن��اء ف��ي 24
تشرين األول ويعتبر أعنف هجوم
ضد األمن المصري.
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