10

تتمات

السنة السادسة /السبت  27 /كانون األول  / 2014العــدد 1671
Sixth year / Saturday / 27 December 2014 / Issue No. 1671

اليمن نحو ( ...تتمة �ص)1

لبنان ،وليس التمهيد للحلول اللبنانية ،وبوابة حزب
الله كقوة إقليمية كبرى وصاعدة هي الوجهة التي
تقصدها ال��وف��ود في زياراتها للبنان ،بينما سقف
التوجه نحو لبنان هو إطفاء محركات التصعيد وبدء
مسار التهدئة ،وهذا مغزى اإلجماع على دعم الحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل.
وح��ده النائب وليد جنبالط بقلقه يعيش خارج
ال���س���رب ،ف��ع��ي��ن��ه ع��ل��ى «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» م���ن جهة
وال���ره���ان ع��ل��ى تعويمها لبنانيا ً وح��ج��ز مقعد في
التسويات يع ّوضه دور كتلته النيابية كـ»بيضة قبان»
أي توافق
في الرئاسة يراها م��ه��دّدة بالتالشي مع ّ
بين األغلبيات من جهة أخ��رى ،وجنبالط القلق من
ال��ح��وار والتوافق والمضطر لدعمهما وج��د ضالته
ف��ي ال��رئ��ي��س ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ،وع��ل��ى رغ��م انزعاج
الرئيس سعد الحريري من التسريب الجنبالطي عن
حكومة برئاسة ف��ؤاد السنيورة تكمل التوافق على
��س نبض
الرئيس الجديد ل��م ي��ت��ردّد جنبالط ف��ي ج ّ
أك��ث��ر م��ن جهة إقليمية ودول��ي��ة ،ووص���ل التسريب
إلى الحريري وعين الحريري على الرئاسة ،فأبع َد
ال��س��ن��ي��ورة ع���ن وف����ده إل���ى ال���ح���وار وأرس�����ل وزي���ر
الداخلية نهاد المشنوق ب��دالً منه ،لرسالة مغزاها
توتر المشنوق وعالقته بجنبالط ،ف��ي رس��ال��ة ر ّد
عليها جنبالط باالعتذار عن حضور الجلسة األولى
كمراقب بعدما اقترح الحريري عليه إيفاد الوزير
غ��ازي العريضي ،ف��ر ّد بأنه إنْ تمثل فبالوزير وائل
أبو فاعور ليعود ويصرف النظر كليا ً عن المشاركة
التي كان يريدها الرئيس نبيه ب��ري ،وفقا ً لمصادر
«المستقبل» ،تزخيما ً لرباعي الدفع الرئاسي ،الذي
يض ّمه مع حزب الله و»المستقبل» وتكتمل بجنبالط
لتنفتح على ك ّل من بكركي والرابية ومعراب وحوار
أركانها تمهيدا ً الستيالد الرئيس العتيد من رحم هذه
المعادلة المركبة.
ه����ذا ال���م���س���ار ال����ح����واري ي��ه��يّ��ئ م��ن��ص��ة م�لاق��اة
المعادالت اإلقليمية والدولية الجديدة بمناخ تهدئة،
بينما كانت تصدر حزمة من األحكام القضائية بحق
متهمين مدرجين على لوائح التفاوض مع خاطفي
العسكريين ،توحي بطبيعتها أنها مشاريع تسريع
للمقايضات ،وتزرع األمل بأنّ تفاوضا ً جديا ً يجري

على جبهة بعيدة عن لعبة االستعراض.

من بكركي رئاسيات
عون وحزب الله

تحولت بكركي في عيد الميالد إلى محجة السياسيين
المتباعدين والحلفاء على حد سواء وانتقلت معهم الملفات
العالقة وأب��رزه��ا االستحقاق الرئاسي .وشهد الصرح
البطريركي زيارة لرئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال ع��ون على رأس وف��د م��ن التكتل إل��ى البطريرك
الماروني بشارة الراعي هي األولى من نوعها بعد مواقف
الراعي من االستحقاق الرئاسي ودعوته إلى إيجاد رئيس
توافقي ،األمر الذي اعتبره عون خروجا ً على اتفاق بكركي
بين األقطاب المسيحيين األربعة على أن يكون رئيس
الجمهورية العتيد من بينهم.

عون للبطريرك:
الرئاسة ال تعنيني بل الجمهورية

وأش��ارت مصادر مطلعة على اللقاء إل��ى أن ع��ون أكد
للبطريرك «أن الرئاسة ال تعنيه ،بل ما يعنيه هو بقاء
الجمهورية والمسيحيين ،وأن هناك عرفا ً قائما ً يجب أن
يكسر ،فال يجوز أن يبقى قرار االنتخابات الرئاسية في
مكان آخر» .ولفتت المصادر إلى «إعالن البطريرك تأييده
لما طرحه العماد عون من أفكار ،إال أنه شدد على ضرورة
التوافق المسيحي في شأن االنتخابات الرئاسية ،وأنه
ينتظر لقاء العماد عون برئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع».
وفي السياق أيضا ً كانت زيارة لوفد من حزب الله ض ّم
رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين
السيد وعضوي المجلس غالب أبو زينب ومصطفى الحاج
علي ،إلى الراعي للتهنئة باألعياد ،بحضور ممثل بكركي في
اللجنة الثنائية للحوار المطران سمير مظلوم.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن اللقاء بحث في
األوضاع في لبنان والمنطقة ،وأن وفد حزب الله نقل إلى
البطريرك "أجواء الحوار مع تيار المستقبل والتوقعات
العالية االيجابية له ،لجهة تخفيف حدة االحتقان المذهبي
ومكافحة اإلره��اب وتوحيد الحالة اللبنانية لمحاربته،
وتفعيل عمل المؤسسات.
وأشاد الراعي بانعقاد الجلسة األولى من الحوار في عين
التينة" ،مؤكدا ً "انه ض��روري للبلد وأنه كسر الجليد
الحاصل".
وتوقفت المصادر عند إعالن السيد أن حزب الله ال يزال
يعتبر أن العماد عون هو الشخصية القادرة على تولي زمام
األمور في هذا الظرف الذي يمر به لبنان ،موضحة أن الحزب
«أراد من الصرح البطريركي تأكيد موقفه بأن مرشحه هو

كل عام و�أنتم ( ...تتمة �ص)1

العماد عون ،وأن ليس لديه مرشح آخر .لكن الراعي رد على
ذلك بالقول إنه يقبل بأي رئيس يرضى عنه الجنرال عون،
ويتم التوافق عليه من اآلخرين».
وبحسب المصادر ،تحدث حزب الله عن اإلره��اب في
المنطقة ،ونظرته للمواجهة القائمة ضده ،وأكد أن لبنان
محصن ضد اإلرهاب وأن المنطقة تسير على مراحل متدرجة
باتجاه القضاء على هذه التنظيمات اإلرهابية ،مشيرا ً إلى
حصول انجازات في هذا الشأن .أما الراعي فأبدى تفاؤله
بأن لبنان محصن على رغم القلق الموجود ،في حين أن وفد
حزب الله جدد التأكيد للبطريرك الراعي أن المقاومة تدافع
إلى جانب الجيش عن لبنان وكل اللبنانيين من دون استثناء.
كما زار بكركي رئيس حزب الكتائب أمين الجميل والنائب
وليد جنبالط مع عائلته.

«الوطني الحر»:
الكرة في ملعب جنبالط

من جهة أخرى ،لم يتحدد موعد لقاء عون مع جعجع
على رغم التحضيرات الجارية له .وفي السياق ،أكدت
مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» «أنها ال
تستبشر خيرا ً في اللقاء» ،الفتة إلى «أنه لن يغير شيئاً،
فمشكلة الرئاسة لن تحل مسيحياً ،ألن أيا ً من األقطاب ال
يريد أن يتنازل لمصلحة العماد عون».
وإذ شددت على أن حظوظ رئيس تكتل التغيير واإلصالح
في ارتفاع ،وأن هناك شبه اقتناع عند المسيحيين بأن عون
هو الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية في ظل الظروف
التي تمر بها المنطقة ،رأت المصادر أن الكرة في ملعب
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب جنبالط ،فمن باستطاعته
إرضاء جنبالط هو من سيكسب الرئاسة».
أما على صعيد الحوار بين حزب الله و»المستقبل»
المنتظر أن تعقد الجلسة الثانية منه مطلع العام المقبل ،فقد
حدد عضو وفد «المستقبل» وزير الداخلية نهاد المشنوق
الغاية الرئيسة منه وه��ي «تخفيف االحتقان السني
الشيعي ،بعد انتشاره من اليمن إلى العراق وسورية»،
مؤكدا ً أنه «داخل تيار «المستقبل» وهو تيار سياسي كبير
ومنتشر هناك وجهات نظر متعددة ولكن الغالبية المسيسة
ترى في الحوار قاعدة أساسية لتخفيف االحتقان».
وش��دد المشنوق على أن «الحوار لن يكون حول اسم
الرئيس أو االتجاه السياسي للرئيس ،بل في إمكان التوافق
حول رئيس له طبيعة وفاقية».
ورأى أن «الوقت حان لتخلي  8آذار عن مرشحه وتخلي
 14آذار عن مرشحها والدخول في منطق يحدد الطبيعية
الوفاقية للرئيس».
وأكد المشنوق أننا «سنستكمل في كل وقت الحوار مع
عون ألن هذا له عالقة بالتماسك السياسي والوطني».

دعت �إلى حكومة بحرينية منتخبة وبرلمان كامل ال�صالحيات

تظاهرة حا�شدة في المنامة تحت �شعار «الديمقراطية حقنا»
عمت المسيرات مناطق بحرينية عدة أمس الجمعة،
منها سترة وتوبلي وب��وري ،تزامنا ً مع تظاهرة حاشدة
دعت إليها الجمعيات السياسية للمعارضة تحت عنوان
«الديمقراطية ح ّقنا» في شارع البديع غربي العاصمة،
فيما شهدت التظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات
النظام البحريني.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب باالنتقال إلى نظام
سياسي جديد يقوم على الديمقراطية والعدالة ،ورفعوا
الفتات تطالب بجملة من المطالب منها حكومة وطنية
منتخبة وبناء نظام قضائي مستقل ومحايد ومنظومة
أمنية وطنية جامعة.
كما خ��رج اآلالف من أبناء قرية ك��رزك��ان ،في مسيرة
تضامنية مع السجناء والمطلوبين أمنيا ً وأ ُ َس ِرهم ،تحت
شعار «لن نترك أسرانا» ،معبرين عن استيائهم من تدهور
األوضاع الحقوقية داخل السجون البحرينية ،وتعرض
العديد من سجناء الرأي والمعتقلين للتعذيب واالنتهاكات
بما يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان ،كما عبروا عن
استنكارهم للمداهمات التعسفية التي تمارسها السلطات

البحرينية بصفة مستمرة.
على صعيد متصل ،توجه المتظاهرون بالنويدرات إلى
الشارع العام ،تضامنا ً مع المعتقل المحكوم باإلعدام علي
الطويل والذي يقبع في الحبس االنفرادي منذ قرابة األربع
سنوات ،مطالبين السلطات البحرينية بوقف سياسة
القمع والتنكيل بالمعتقلين ،ومحملينها مسؤولية إقدام
الطويل على محاولة االنتحار للتخلص من التعذيب الذي
يتعرض له من جانب مسؤولي السجن.
وقامت عناصر المرتزقة من قوات أمن النظام ،بقمع
مسيرة سلمية في جزيرة سترة ،ومالحقة المشاركين فيها،
حيث خرجت المسيرة بعنوان «شهداؤنا شموع النصر»،
فقام عناصر المرتزقة بإغراق القرى بالغازات السامة
والقنابل المسيلة للدموع ،ما أدى إلى تعرض العديد من
األهالي والمتظاهرين لحاالت اختناق ،وحدوث إصابات
عدة بين المواطنين.
في السياق نفسه ،شهدت بلدة الديه مساء أول من أمس
مواجهات بين المتظاهرين والشرطة ،أطلقت خاللها عناصر
الشرطة الغازات السامة ،وصاحبها تحليق مروحي.

الضروري أن تشعر جميع دول المنطقة
بالمسؤولية ،وبالطبع فإن أجواء التطورات
األم��ن��ي��ة ق��د تغيرت ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن،
وأن ال����دول أدرك����ت األض����رار الحاصلة
من اإلرهابيين ،إال أن��ه على رغ��م ذل��ك ما
زال��ت بعض ال��دول تساعد هذه العصابة
المتطرفة».
وأش��ار الريجاني إل��ى الموقف الحازم
لمنطقة ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق ف��ي محاربة
اإلره����اب» ،م��ؤك��دا ً «أن جمهورية إي��ران
اإلسالمية تقف دوما ً إلى جانبكم».
ك��م��ا أك���د الري��ج��ان��ي ض����رورة تطوير
العالقات التجارية بين إي���ران ومنطقة
كردستان ،وقال« :نظرا ً للتجارب الماضية،
فعلى الجانبين أن يستفيدوا من الفرص
وال��ق��اب��ل��ي��ات المتاحة م��ن أج��ل التنمية
االقتصادية».
ميدانياً ،شن الجيش العراقي عملية
واسعة على مواقع «داعش» بهدف استعادة
السيطرة على قضاء بلد في محافظة صالح
الدين ،وذلك بعدما حرر ثالث مناطق جنوب
تكريت م��ن سيطرة التنظيم اإلره��اب��ي،
ويحبط أيضا ً وبدعم من العشائر هجوما ً
ش ّنه عناصر «داعش» من محورين على سد
حديثة.

قضية العسكريين تراوح مكانها

وفي عطلة الميالد ،راوحت مفاوضات تحرير العسكريين
المحتجزين ل��دى «داع���ش» و»جبهة النصرة» ،مكانها
فيما أك��د نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي أن
«المطالب التي نقلها من «داع��ش» وصلت إلى الحكومة،
وسيحدَّد موعد لخلية األزم��ة قريباً ،وه��ي التي ستبت
األم���ر .وسأنقل ج���واب الخلية ف��ور تبليغي إي���اه ،إلى
داع���ش» .ولفت إل��ى أن «ال جديد يذكر ف��ي الملف ،ولم
أب��ل��غ رسميا ً ب��أي ج��دي��د ،رب��م��ا ألن��ن��ا ف��ي ف��ت��رة أع��ي��اد».
وزار وفد من أهالي العسكريين معراب حيث التقوا جعجع
الذي دعا الحكومة إلى إيجاد حل لقضية العسكريين اليوم
قبل الغد ،مهما كان الثمن والمقاربة والمقايضة» .وكان
األهالي التقوا أول من أمس مصطفى الحجيري «أبو طاقية»
في عرسال ،ال��ذي أش��ار إل��ى أن��ه سيتابع جهده إلطالق
العسكريين بمبادرة شخصية على رغم أن «جبهة النصرة»
لم تكلفه بذلك رسمياً.
إلى ذلك ،أصدر المجلس العدلي أمس حكمه في ملف
القضية رقم  28المتفرعة من قضية «نهر البارد» ،وقضى
فيه بإنزال عقوبتي الحبس سنة واحدة والغرامة مليون
ليرة لبنانية بكل من بالل الحسيان وعبد المحسن عجيج؛
والحبس أربعة اشهر والغرامة مليون ليرة لبنانية بالظنين
بري العبد الله ،والحبس مدة ثمانية أشهر والغرامة مليون
ليرة لبنانية بالظنين يعقوب حسيان ،وذلك بعد أن ثبت
للمجلس إقدام كل من هؤالء على تهريب األشخاص من وإلى
األراضي اللبنانية.
كما أصدر المجلس العدلي حكمه في قضية االعتداء على
أمن الدولة الداخلي الحاصل بتاريخ  1999/12/31في
منطقة جرود الضنية ومحيطها .وكانت دعوى الحق العام
في هذه القضية األخيرة قد سقطت عمالً بقانون العفو العام
 2005فانحصرت القضية في دع��اوى الحق الشخصي
المقدمة من بعض المتضررين الشخصيين وبعض ورثة
الضحايا الشهداء من الجيش .وقد انتهى المجلس إلى
الحكم بإلزام المتهمين في هذه القضية بدفع تعويضات
مالية بلغ مجموعها خمسمئة وخمسة وعشرين مليون ليرة
لبنانية إلى المدعين الشخصيين.

القاهرة وبوتين ( ...تتمة �ص)1
مصر لتشجع القيادة المصرية على استيعاب
فرصة لعب دور في الح ّل السياسي لسورية،
وأص��� ّرت موسكو على رباعية إقليمية لرعاية
الح ّل تض ّم تركيا وإيران والسعودية لتموضعها
في الصراع السوري ،ومصر لضرورة دورها
في الح ّل.
 دور مصري في الح ّل تراه روسيا مستندا ًإل���ى ت��ط��اب��ق س���وري م��ص��ري ف��ي ال��م��وق��ف من
اإلخ������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن وت��ش��ك��ي�لات «ال���ق���اع���دة»
المختلفة ،وهو موقف ليس فيه مكان للمراوغة
على الطريقة السعودية رجل في البور ورجل
ف��ي ال��ف�لاح��ة وال م��وق��ف تسويقي منافق على
الطريقة التركية القطرية ،وه��ذا يسمح لمصر
ع��ن��دم��ا ت��ت��ول��ى ال��م��س��اه��م��ة ف���ي رع���اي���ة ال��ح��وار
السوري السوري أن تكون موضع ثقة سورية،
ب��أنّ هذين المك ّونين الخطرين خ��ارج المعادلة
بالمبدأ ،ما عدا السهو والخطأ ،والدور المصري

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)1
المحور األول م��ن الشمال عبر ح��دود
حديثة مع ص�لاح الدين في حين انطلق
الهجوم الثاني م��ن ش��رق القضاء حيث
اشتبكت قو ٌة من الفرقة السابعة في الجيش
العراقي مع المهاجمين وصدّتهم.
وأف���ادت المعلومات ال���واردة من منفذ
طريبيل على الحدود العراقية مع األردن
أق��ص��ى غ���رب األن��ب��ار ع��ن وج���ود حشود
عسكرية أردنية على طول الحدود لمنع
تنقل عناصر تنظيم «داعش» بين البلدين
وتأمين الحدود.
وكانت القوات األمنية العراقية تمكنت
وبمساندة من ق��وات الحشد الشعبي من
بسط سيطرتها على مدينة الرمادي ،وعدد
من المناطق ،بحسب ما نقلت شبكة اإلعالم
العراقي عن مصادر أمنية متعددة.
وقال اللواء الركن قاسم المحمدي أمس،
إن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة تسيطر على مدينة
الرمادي ،وأنها تمكنت من قتل  40مسلحا ً
من عناصر تنظيم «داعش» خالل اليومين
الماضيين بحسب ما أفادت الشبكة .ونقلت
كذلك عن مصدر أمني في محافظة األنبار ،أن
القوات األمنية بمساندة العشائر «تحاصر
تنظيم داعش اإلرهابي في قضاء هيت غرب
المحافظة».

إلى ذلك ،نقل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
عن الرئيس سعد الحريري ال��ذي التقاه في السعودية،
حرصه على إنجاح الحوار الذي بدأ مع حزب الله .ولفت
دريان إلى أننا نعول على هذا الحوار «في أن يخرج هذا
البلد من حال التشنج المذهبي القائم إلى مرحلة االنفتاح
بين المذاهب وتغليب الوحدة اإلسالمية على غيرها من
المصالح» ،معربا ً عن اعتقاده بأن هذا الحوار الذي بدأ،
سيؤسس لحوارات أخرى أشمل وأعمق بين كل اللبنانيين
وبين األفرقاء اللبنانيين.

عنصر اطمئنان مفترض للسعودية في اللحظة
التي تستسلم فيها ال��ري��اض لقدر التسويات،
والعجز عن مواصلة الحرب ،لكن الدور المصري
يستدعي ترميما ً للعالقة المصرية بسورية ال
يلتزم التوقيت السعودي.
 الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين يزورالقاهرة مطلع العام المقبل وفي جعبته الكثير
م��ن ال��ه��داي��ا لمصر وق��ي��ادت��ه��ا ،لكنه ينتظر أن
يتبلغ قريبا ً قرارا ً مصريا ً برفع مستوى التمثيل
المصري في سورية إلى مستوى سفير ،وعودة
العمل في المجال الثنائي السوري المصري إلى
مستوى من العلنية والجدية والتشاور بدءا ً من
مستوى وزارت��ي الخارجية وص��والً إلى تبادل
الموفدين الرئاسيّين.
 سفير مصري قريبا ً في س��وري��ة ،قبل أنتسبق الكويت وتونس.
ناصر قنديل

�إيران تختبر ( ...تتمة �ص)1

وأش��ار المصدر إل��ى أن «أع���دادا ً كبيرة
من تنظيم داعش الذت بالفرار إلى جهات
مجهولة ،وذل���ك بعد م��ح��اص��رة ال��ق��وات
األمنية لها» .وأن «التنظيم ب��دأ يمارس
عملية التجنيد اإلجباري ،وإخضاع أهالي
قضاء هيت بقوة السالح للقتال معهم ضد
القوات األمنية».
ك��م��ا نقلت الشبكة ع��ن م��ص��در أمني
بمحافظة صالح الدين ،بأن القوات األمنية
تمكنت م��ن تحرير ث�لاث مناطق جنوب
تكريت من سيطرة تنظيم «داع��ش» ،وهي
مناطق البوسيف ،والبو ناصر ،والجمعية،
الواقعة في أط��راف ناحية يثرب التابعة
لقضاء بلد ال��ذي يبعد  80كيلومترا ً إلى
الجنوب من تكريت.
وباالنتقال إلى نينوى ،أعلن قائد شرطتها
اللواء واث��ق الحمداني عن مقتل «وال��ي»
تنظيم «داعش» في الموصل المدعو سعدي
الجبوري ،بغارة لطيران «التحالف الدولي»
في قرية زويّة في القيارة جنوب الموصل.
وم��ن جهة أخ��رى ،أف��ادت وسائل إعالم
عراقية نقالً عن مصادر محلية قيام «داعش»
ب��إع��دام  24م��ن ُمسلحيه بينهم ثمانية
قياديين النسحابهم من المعارك مع قوات
البيشمركة في سنجار غرب الموصل.

«انتحاریة» بال طیار في المناورات العسكرية
التي انطلقت المرحلة الثانية منها أمس تحت
اسم «محمد رسول الله».
وكشف العميد بوردستان ،أنه جرى خالل
المناورات التي بدأت يوم الخميس ،في مضيق
هرمز تجربة طائرة «انتحارية» من دون طيار،
تنقض على هدفها وتفجر نفسها فيه.
وأضاف أن الطائرة الجديدة أطلق عليها اسم
«رعد» ويبلغ مداها  250كيلومتراً ،ووصفها
بالقنبلة المتحركة ،مضيفا ً أنها تستطيع
التعامل مع األهداف البرية والجوية.
وفي السياق ،اختبر الجيش اإليراني خالل
المناورات منظومات صواريخ «دهالوية»
و»طوفان» المضادة للدروع من خالل تجارب
ناجحة من البر وال��ج��و ،حيث تعد هاتان
المنظومتان من المنظومات الوطنية الصنع
ت��م إنتاجها م��ن قبل الصناعات الدفاعية
وتمتلكها القوات المسلحة.
وتتميز منظومة «ده�لاوي��ة» المضادة
للدروع بامتالكها واحدة من أحدث الصواريخ
والمصممة لضرب أنواع الدبابات المتطورة
ال��م��زودة ب���دروع تفاعلية ،إذ يتمتع هذا
الصاروخ بجهاز تحكم خاص يقاوم جميع
أن��واع الحرب االلكترونية للعدو ،وال��رأس
ال��ح��رب��ي وم��ح��رك إط�ل�اق ال��ص��اروخ يمكن

حملهما من قبل األف��راد األم��ر ال��ذي يزيد من
كفاءة وجدوى هذه المنظومة ويجعلها سالحا ً
فاعالً في الحرب.
وي��ع��د ص���اروخ «ده�لاوي��ة» ون��ظ��را ً إلى
نماذجه السابقة ،أول صاروخ مضاد للدروع
إيراني الصنع مزود بمنظومة توجيه بواسطة
أشعة الليزر بصورة شبة آلية وق��ادر على
إصابة األهداف المتحركة والثابتة في شكل
دقيق وه��و على غ��رار األنظمة الخارجية
نظير « agm-114هلفاير» ،كما يعالج هذا
الصاروخ األه��داف الطائرة من خالل إطالقه
من المروحيات.
وي��ع��د ص����اروخ «ط���وف���ان» م��ن أح��دث
ال��ص��واري��خ المضادة ل��ل��دروع ويتألف من
رأسين حربيين وبإمكانه تدمير ال��دروع في
شكل كامل عبر اختراقه دروع المصفحات
والدبابات ،ويعتبر األكثر تطويرا ً من بين
جيل صواريخ «طوفان» .وهو يتميز حتى عن
النموذج األميركي له المسمى «تاو».
وتشارك في المناورات التي تستمر أسبوعا ً
كامالً ،وح��دات من القوات البرية والبحرية
وال��ج��وي��ة اإلي��ران��ي��ة ،وت��ج��رى ف��ي المنطقة
الواقعة بين شرق المضيق وشمال المحيط
الهندي ،وتشمل واليات بلوشستان وسيستان
على الحدود مع باكستان ،جنوب البالد.

قدّمت عبر األردن وبدعم من جامعة
الدول العربية ،مشروعا ً إلى مجلس
األمن الدولي يقضي بإنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي» قبل آخ��ر  ،2017وقد
أُجريت عليه الحقا ً تعديالت أفرغته
من مضمونه الناقص أصالً ،فما عاد
يلبي حقوق الفلسطينيين الوطنية
التاريخية ،هابطا ً إلى ما دون سقف
ق����رارات األم���م ال��م��ت��ح��دة وال سيما
بإهماله حق تقرير المصير ،وحق
ال��ع��ودة ،والحق في القدس ،وإزال��ة
المستوطنات ،وحقوق الالجئين.
م��ع��ظ��م م��ن��ظ��م��ات ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية الوازنة رفضت ما يسمى
م��ش��روع ال��ق��رار العربي ودع��ت إلى
سحبه« .إس��رائ��ي��ل» رفضته ودعت
الواليات المتحدة إلى استخدام حق
«الفيتو» لنقضه .إدارة أوباما دعت
الفلسطينيين إلى تأخير تقديمه إلى ما
بعد الفراغ من االنتخابات البرلمانية
«اإلسرائيلية» ول� ّوح��ت باستخدام

«الفيتو».
ما ر ُّد السلطة الفلسطينية؟
الرئيس محمود عباس هدّد بوقف
التعامل مع «إسرائيل» في حال عدم
إق���رار ال��م��ش��روع ف��ي مجلس األم��ن.
ف��وق ذل���ك ،ه��دد كبير المفاوضين
صائب عريقات باالنضمام إلى جملة
م��ع��اه��دات وم��واث��ي��ق دول��ي��ة أبرزها
ات��ف��اق روم����ا ال��م��ؤس��س للمحكمة
الجنائية الدولية.
المشروع العربي سيء وخطير في
مضمونه وتوقيته ومآله.
هو سيء في مضمونه ألنه يش ّكل
تراجعا ً غير م��ش��روع وغير مقبول
ع��ن ال��ح��ق��وق الوطنية التاريخية
للشعب الفلسطيني ،ويضع في يد
الكيان الصهيوني والواليات المتحدة
مس َت َندا ً يم ّكنهما ،حتى ل��و ل��م يق ّر
قي مجلس األم��ن من االلتفاف على
م��ا تب ّقى للفلسطينيين م��ن حقوق
بغية حرمانهم منها .أليس المشروع

العربي من أسقط لهم حقوقا ً وطنية؟
وهو سيء في توقيته ألن موازين
القوى اإلقليمية والدولية في الوقت
الحاضر ليست في مصلحة العرب
والمسلمين ،األم��ر ال��ذي ي��ؤدي حتما ً
إل��ى إس��ق��اط ال��م��ش��روع ف��ي مجلس
األم����ن ،وب��ال��ت��ال��ي ت��س��دي��د صفعة
ش��دي��دة ألص��ح��اب المشروع عموما ً
وللفلسطينيين خصوصا ً وهم جميعا ً
بغنى عنها.
وه��و س��يء وخطير ف��ي م��آل��ه إ ْذ
يتيح لـ ِ»إسرائيل» ،بعد نقضه في
مجلس األمن ،االسترسال في عدوانها
على حقوق الفلسطينيين بتكثيف
االستيطان وتهويد القدس ومباشرة
تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين
من الضفة كما من األراض��ي المحتلة
عام .1948
إلى ذلك ،المشروع غير واقعي وغير
قابل للتحقيق بوجود خالفات عميقة
بين الفلسطينيين أنفسهم قيادات

د .فيصل المقداد

أنا هو القيامة والحياة ومن آمن بي وإن مات فسيحيا

قداس وجناز األربعين

بمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاة المأسوف عليه المرحوم

توفيق شكري خيرالله

عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون األهل واألصدقاء لمشاركتهم في
القداس والجناز لراحة نفسه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح
يوم غد 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.

البقاء لألمة والخلود لسعاده

من �إدارة الأزمة ( ...تتمة �ص)1
وتنظيمات ،حول مضمونه وتوقيته
ومآله ،إضافة إلى إخفاق القيادات
والتنظيمات ف��ي إن��ج��از مصالحة
وطنية حقيقية والتوافق على إقامة
حكومة وح��دة وطنية قوية وق��ادرة
على التقرير والتنفيذ.
هذه المع ّوقات والتعقيدات تطرح
مجددا ً السؤال الخالد :ما العمل؟
ث��م��ة م���ب���ادرات خ��م��س تقتضي
مباشرتها بال إبطاء:
أواله������ا ،ال���م���ب���ادرة إل���ى إن��ج��از
مصالحة وطنية عميقة وشاملة تكفل
بناء وحدة وطنية صلبة بين جميع
قيادات وفصائل الشعب الفلسطيني
وقوى المقاومة في الوطن والشتات.
ثانيتها ،مبادرة قيادات المنظمة
والسلطة ومختلف تنظيمات المقاومة
إلع��ادة بناء وتجديد وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية لتصبح قوال ً
وف��ع�لاً ال��ق��ي��ادة الحقيقية للشعب
الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأدواته من «داعش و»جبهة النصرة» و»الجيش الحر» و»الكتائب اإلرهابية»
األخرى التي اتخذت من أسماء األنبياء والمرسلين والصحابة غطا ًء للقتل الذي
تمارسه وللدمار الذي تقوم به والحقد والكراهية الذين قامت بنشرها سوا ًء في
تونس وليبيا والعراق وسورية ومصر وغيرها بتمويل سعودي ،كي يحافظوا
على نظامهم مقابل األموال والرشاوى ،ومن الحاقدين المتطرفين والمتشددين
والتكفيريين والعمالء والخونة أف��رادا ً ومؤسسات في بعض دول الخليج
وغيرها ،أو التسليح واإلي��واء الذي أمنته تركيا من خالل نظام رجب طيب
أردوغان وغيره والذين خانوا اإلسالم وابتعدوا عن قيمه ومعانيه اإلنسانية
واألخالقية والروحية الخالدة .وهكذا فقد كان ما أطلقوا عليه «الربيع العربي»،
ربيع الكذب والدمار والقتل وربيع «داعش» و»القاعدة».
إن ما يدفعنا إلى التفاؤل بتحقيق االنتصار الحاسم خالل العام الجديد
المقبل ،في البعدين الروحي والنفسي من جهة ،والبعد العملياتي من جهة
أخرى ،هي وحدة شعبنا بكل غنى أطيافه الدينية واالجتماعية وإيمانا ً بعروبته
ووح��دة نسيجه وكذلك اإلنجازات التي تحققت على األرض وفي انتخابات
تميزت بالديمقراطية:
 أظهرت االنتخابات الرئاسية السورية في نهاية حزيران وبداية تموزالماضيين داخل القطر وخارجه حيوية شعبنا ووعيه وقدرته على االختيار
وممارسة هذا النوع من حرية التعبير وحرصه على ممارسة الديمقراطية
بأبهى وجوهها ،كما أثبتت االنتخابات ثقة شعبنا بقائده الرئيس بشار األسد
ومنهجه في الصمود والمقاومة.
 حقق جيشنا العربي السوري انتصارات وإنجازات في مختلف أنحاءسورية على اإلرهاب ومن يقوم بتمويله وتسليحه وإيواء مجرميه وقتلته من
أت��راك وسعوديين وتونسيين وأميركيين وشيشان وفرنسيين وهولنديين
وغربيين آخرين.
 اتساع دائ��رة حلفاء سورية وتعزيز وقوفهم إل��ى جانب سورية وفيمقدم أولئك الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واالتحاد الروسي وقوى المقاومة
األساسية في المنطقة حزب الله والقوى الوطنية والتقدمية والقومية العربية
التي تدعم سورية ،وأكد هؤالء وغيرهم إصرارهم على دعم سورية حتى تحقيق
االنتصار على أعداء الشعوب وخطر اإلرهاب وسياسات السيطرة والهيمنة
الغربية وعربدة «إسرائيل» في المنطقة والعالم.
 نجاح سورية في إيصال رسالتها التي ال لبس فيها وهي أنها مع إنهاءالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وفي شكل خاص من خالل فضح دور
الدول التي أججت األزمة السورية وأدواتها في مؤتمر جنيف الذي انعقد مع
مطلع هذا العام ،وكذلك استعداد سورية للتجاوب مع الجهد الدولي لتحقيق
حل سلمي لألزمة فيها .وقد كان التعامل الدبلوماسي والسياسي السوري مع
مبادرات األمم المتحدة ومبعوثيها أنان والجنرال مود مثاال ً على ذلك .ويعرف
العالم كله اآلن أن من أحبط الجهد العربي الذي قاده الجنرال السوداني الدابي
هم السعوديون والقطريون الذين أرادوا قتل سورية من خالل االستعجال لنقل
ملفها إلى مجلس األمن.
 التجاوب اإليجابي مع المبادرة الروسية لعقد مشاورات سورية – سوريةتمهيدية من دون تدخل خارجي ،واستمرار التواصل السوري – الروسي من
أجل تأمين أفضل الشروط إلنجاح هذا الحوار الذي تبذل الدول الغربية جهدها
إلفشاله في شكل مسبق بالتعاون مع أدواتها وعمالئها .كما تجاوبت سورية مع
مبادرة دي ميستورا وهي مستعدة أيضاً ،بالتشاور مع الممثل الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة ،للتوصل إلى صيغة تضمن نجاح المبادرة وجهد المجتمع
الدولي بنا ًء على فهم واضح من خالل التزام تركيا والسعودية بتطبيق قراري
مجلس األمن الدولي  2170المتعلق بمكافحة داعش والنصرة وفروع القاعدة
األخرى ،و 2178المتعلق بمكافحة اإلرهابيين األجانب.
 لقد أسفرت ثورة يونيو في مصر عن سقوط مخططات الغرب وكشف عزلةاإلخوان المسلمين وسيدهم «الشيخ رجب طيب أردوغان» وأن شعب مصر لم
يقم بثورة يناير خدم ًة لإلخوان المسلمين ،بل إلعادة مصر إلى دورها الوطني
المستقبلي والقومي الكبير الذي انقض محمد مرسي عليها وبدأ عهده بقطع
العالقات الدبلوماسية مع سورية ألنها تمثل رمز اإلسالم الحقيقي وتواجه
مخططات أعداء األمة.
 اقتالع اإلخوان المسلمين من إدارة الدولة التونسية حيث أثبتت االنتخاباتاألخيرة أن الغالبية المطلقة من أهلنا في تونس رفضت قرار المنصف المرزوقي،
أداة الغرب واإلخ��وان المسلمين الرخيصة في تونس ،وأنها ترفض ابتعاد
تونس عن سورية ،وأثبتت أن شعبنا التونسي مع علمانية دولته ومع ترسيخ
عروبته.
 هزيمة مخطط السعودية وسادتها في واشنطن وتل أبيب في إسقاطسورية على رغم مليارات الدوالرات التي دفعتها للتكفيريين والقتلة ،إضاف ًة إلى
وقف المد الوهابي الحاضن اإليديولوجي لـ»داعش» والتكفيريين والمتشددين
وإمكانية وصول أخطاء هؤالء إلى داخل العائلة السعودية ذاتها ،وعبر وعي
عا ٍل لدى أبناء شعبنا في الجزيرة العربية لمخاطر المتشددين والتكفيريين
على الدين اإلسالمي وعلى وحدة نسيج دولنا االجتماعي.
 انفضاح حقيقة الغزو الغربي لليبيا الذي أدى إلى إسقاط الدولة الليبيةوانتشار اإلرهاب فيها وتهديده للدول المجاورة العربية واألفريقية وتحويل
ليبيا إلى مركز للتدريب اإلرهابي في أفريقيا والعالم.
رسخها صمود شعب
سيقودنا االستمرار في تعزيز هذه اإلنجازات التي ّ
سورية وأشقائه في لبنان والعراق ومصر وليبيا إلى ازدياد جو من التفاؤل
واالنتصار .ونحن في تحليلنا ،ال نبالغ في التقليل من المخاطر التي ما زالت
أمامنا ،لكن هذه االنتصارات التي كانت سورية قاعدة لها وبفضلها صمد العرب
واألصدقاء في مواقعهم المقاومة ،هي التي تش ّكل أرضية التفاؤل وحتمية
االنتصار المقبل.
لم يكن لهذه اإلنجازات أن تتحقق لوال صمود الجيش العربي السوري
ونضاله جيشا ً ملتزما ً بأمن شعبه وأمته ،ولوال بطوالته وتضحيات شهدائه
وجرحاه بقيادة الرئيس بشار األسد موجهه وملهم انتصاراته ولوال التفاف
شعبنا حول جيشه وقائده .وما االنتصارات التي تحققت في العام الذي تقترب
أيامه األخيرة من الرحيل ،إال مبشرا ً على االنتصارات القادمة والتي نراها قريبة.
ألم نتعلّم أن االنتصار هو صبر ساعة ،ولقد اقتربت هذه الساعة.
كل عام وأنتم بخير ،وكل عام وأنتم منتصرون.

ثالثتها ،م��ب��ادرة ق��ي��ادة منظمة
التحرير ،بما هي الممثلة الشرعية
لجميع هيئات وتنظيمات وفعاليات
الشعب الفلسطيني ،إلج��راء تحليل
وت��ش��خ��ي��ص م��وض��وع��ي��ي��ن ل��واق��ع
الصراع الفلسطيني  -الصهيوني في
إطار موازين القوى المحلية واإلقليمية
والدولية الراهنة ،ووضع استراتيجية
متكاملة لتفعيل الكفاح الفلسطيني
بما هو حركة تحرير وطني ببرنامج
مرحلي متطور بحسب تطور األحداث
والتحديات والظروف.
رابعتها ،م��ب��ادرة ق��ي��ادة منظمة
التحرير ،وبالتالي السلطة الوطنية
الفلسطينية ال��ع��ام��ل��ة ف���ي ض��وء
برنامجها المرحلي ،إل��ى االنتقال
من نهج إدارة األزم��ة إلى نهج إدارة
الصراع بما هو كفاح لتحرير الوطن
من البحر إلى النهر وتأمين حق تقرير
المصير وح��ق ال��ع��ودة وب��ن��اء دول��ة
وطنية مستقلة وديمقراطية.

خامستها ،ال��م��ب��ادرة إل��ى تفعيل
ال��م��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ض��د ال��ك��ي��ان
الصهيوني وات��خ��اذ كل ما يقتضيه
ذلك من إجراءات مكمِّلة كإلغاء اتفاق
التنسيق األمني مع حكومة العدو،
وت��ج��اوز ات��ف��اق أوس��ل��و ،واالنضمام
إلى المعاهدات والمواثيق الدولية وال
سيما اتفاق روما المؤسس للمحكمة
الجنائية الدولية ،واإلفادة من أحكام
وإجراءات هذه المعاهدات واالتفاقات
ل��م�لاح��ق��ة «إس���رائ���ي���ل» وق��ي��ادات��ه��ا
السياسية والعسكرية ،ومحاصرتها
سياسيا ً واقتصاديا ً وشعبيا ً في كل
أنحاء العالم.
أج����ل ،ي��ج��ب االرت����ق����اء ب��ح��رك��ة
التحرير الوطني الفلسطيني إلى
م��رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة أع��ل��ى ق��ي��ادي �ا ً
وميدانياً ،لمواجهة العدو على جميع
المستويات ،بحكمة وشجاعة و َن َفس
طويل.

عصام نعمان

والد الفقيدة :المهندس جورج اميل كرم
والدة الفقيدة :الدكتورة غليما نمبيار
شقيقاها :ثائر واميلكار كرم
جدتاها :منى سالمة األشقر أرملة اميل كرم
مادو أرملة بيكاي نمبيار
عمها :الدكتور ناجي كرم وعائلته
عمتها :ميرنا زوجة فهد الشمالي وعائلتها
خالها :الدكتور رجا غوبال سوبرامنيام
مفوضية برمانا التابعة لمنفذية الضاحية الشرقية في الحزب السوري
القومي االجتماعي وعائالت ك��رم ،نمبيار ،األشقر ،الشمالي ،شديد،
سوبرامنيام ،ايار ،بتروني ،منذر ،وعموم عائالت برمانا وأنسبائهم في
الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن واألسى المأسوف على شبابها
المرحومة

اليسار جورج كرم

المنتقلة إلى األخدار السماوية في المهجر يوم الثالثاء في  11تشرين
الثاني  2014متممة واجباتها الدينية.
يقام قداس وجناز األربعين لراحة نفسها الساعة العاشرة صباح
غد األحد الواقع فيه  28كانون األول  2014في كنيسة مار جاورجيوس
للروم األرثوذكس في برمانا.

