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تتمات
�أميركا و�إيران ( ...تتمة �ص)1

ال يعرف عما يتحدث ومن لديه بديل لما نفعله في
التفاوض فليقدّمه بدالً من المزايدات الفارغة ،فال أحد
يعرف مصالح اميركا أكثر من أميركا نفسها ،واصفا ً
نتنياهو بقصير النظر ،هذا بينما كانت الخارجية
األميركية تعلن عن جولة محادثات أميركية إيرانية
جديدة األسبوع المقبل في سويسرا.
نتنياهو غير المتأكد من فوزه بغزوة واشنطن،
ك��ان متيقنا ً م��ن حجم النصر ال��ذي حققه بتوقيع
االتفاق التنفيذي لربط البحر األحمر بالبحر الميت،
وما سيحمله من م��ردود استراتيجي لـ»إسرائيل»،
عدا عن المردود المائي واالقتصادي.
وه��ك��ذا وق��ع األردن و»إس��رائ��ي��ل» ات��ف��اق��ا ً لتنفيذ
المرحلة األولى من مشروع بناء قناة تربط البحر
االح��م��ر بالبحر الميت ،ووق��ع االت��ف��اق «استكماالً
لمذكرة تفاهم وقعت فى واشنطن فى كانون األول
 ،2013مع الجانبين الفلسطينى و»اإلسرائيلي»،
وحضر توقيع االت��ف��اق ممثلون عن البنك الدولى
والواليات المتحدة األميركية.
على الضفة األمنية كان الوضع مختلفا ،فنتنياهو
المذعور من المقاومة وقواعد االشتباك الجديدة،
التي صارت معادلة الجليل وما بعد الجليل عنوانها،
يصدر األوامر لجبهته الشمالية ببناء جدار حدودي
تحسبا ً لهجمات تستهدف المستوطنات
مع لبنان،
ّ
في منطقة الجليل.
وق����د ب�����دأت ق���ي���ادة ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��م��ال��ي��ة للجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ببناء س��ور بين كيبوتس «حنيتا»
ال��واق��ع ف��ي الجليل ال��غ��رب��ي وب��ي��ن لبنان ،وأفادت
التقارير اإلعالمية «اإلسرائيلية» بأنّ قيادة الجبهة
الشمالية للجيش «اإلسرائيلي» ب��دأت ببناء السور
«ت��خ�� ّوف��ا ً م��ن أن ينفذ أم��ي��ن ع���ام ح���زب ال��ل��ه حسن
ن��ص��رال��ل��ه ت��ه��دي��دات��ه ال��ق��دي��م��ة ب��اح��ت�لال ب��ل��دات في
الجليل» .ويأتي بناء السور ضمن سلسلة أعمال
هندسية ينفذها الجيش «اإلسرائيلي» عند الحدود
مع لبنان بهدف «منع م��رور سريع لقوات معادية
إلى األراضي اإلسرائيلية».
وب����دأت ه���ذه األع���م���ال ف��ي أع��ق��اب ق����رار الفرقة
العسكرية « ،91فرقة الجليل» بقيادة العميد موني
ك��ات��س ،وغ��اي��ة ه���ذه األع��م��ال ك��م��ا ت��ق��ول التقارير
كشف نقاط ضعف في هذه المنطقة والتي «يمكن
لقوات حزب الله استغاللها أثناء مواجهة من أجل
الدخول إل��ى مستوطنات الجليل أو تنفيذ هجمات
معقدة» .وبعد أن قدّمت الفرقة  91استخالصاتها
وحصلت على التصاريح المالئمة ،ب���دأت أعمال
حفريات بالقرب من خط الحدود مع لبنان من أجل
تعميق األودية في الجليل ،كما بدأ بناء السور قرب
«حنيتا» من أجل «وضع صعوبات أمام قوات راجلة
من الدخول إلى إسرائيل من جهة الوادي».
وسيُقام في بعض المواقع س��ور إسمنتي ،كما
سيت ّم اقتالع كافة أنواع النبات الموجودة في هذه
المنطقة من أجل توسيع مجال رؤية قوات الجيش
«اإلسرائيلي» التي تجري دوريات في هذه المنطقة،
ويدرس جيش العدو إقامة «جدار ذكي» في المناطق
القريبة.
وق��ال ضباط كبار ف��ي ق��ي��ادة الجبهة الشمالية،
لدى تط ّرقهم إلى تهديدات السيّد نصرالله باحتالل
بلدات في الجليل ،إنهم «غير معزولين عن الواقع،
مع التشديد على البلدات الواقعة عن حدود لبنان».
واس��ت��درك الضباط «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» بقولهم «إن
الجيش اإلسرائيلي جاهز لمواجهة أي احتمال ومن
ضمن ذل��ك إخ�لاء بلدات أثناء ال��ط��وارئ أو احتالل
سريع للمناطق التي سيحاول ح��زب الله الدخول
إليها».
بينما الجيش «اإلسرائيلي» المز ّود بأحدث أسباب
القوة ،يلجأ لالختباء وراء ال��ج��دران ،ك��ان الجيش
اللبناني ينجح في استرداد مجموعة من التالل التي
يسيطر عليها تنظيما «داع���ش» و«جبهة النصرة»
في جرود رأس بعلبك ،ووصف خبراء عسكريون
إنجاز الجيش بالنوعي ،الذي يجعل عمليات القضم

التي ينفذها عمالً استباقيا من الزايتين الدفاعية
والهجومية ،م��ا يمنع تفكير الجماعات المسلحة
بهجمات جديدة ،ويهيّئ للجيش الفرص إذا توافرت
الشروط المناسبة لقيام بالهجوم.
على إيقاع إنجازات الجيش وخيبات السياسة،
بدا أنّ العودة للحكومة دون تسجيل نقاط ،الطريق
األف��ض��ل ل��ت��ف��ادي ال��خ��س��ائ��ر ع��ل��ى جميع الفرقاء،
فال رئيس الحكومة وال معارضوه ،ق��ادري��ن على
الدخول في لعبة ّ
عض أصابع ،وال أحد يملك حالً،
لذلك تفيد المعلومات أنّ األسبوع المقبل سيشهد
عودة اجتماعات الحكومة من دون تعديل اآللية ومن
دون تعقيد تطبيقها.

لم ينتظر الجيش اللبناني األسلحة الفرنسية التي أعلنت
باريس أنها ستبدأ في إرسالها إليه في نيسان المقبل.
وقبل ذوبان الثلوج وقدوم فصل الربيع نفذ الجيش عملية
استباقية سريعة في منطقة ج��رود رأس بعلبك ،تمكن
بنتيجتها من السيطرة التامة على مرتفعي صدر الجرش
وحرف الجرش ،شمال شرقي تلة رأس الحمرا باتجاه
الحدود اللبنانية  -السورية ،واستخدمت قوى الجيش
خالل العملية رمايات بالمدفعية واألسلحة المناسبة ضد
تجمعات المسلحين وتحركاتهم بالقرب من المرتفعين
المذكورين ،وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم ،كما
ضبطت عددا ً من العبوات الناسفة واألسلحة المتوسطة
والخفيفة والذخائر ،إضافة إلى أعتدة عسكرية عائدة
الى االرهابيين» .ونتج من هذه االشتباكات إصابة  5من
عناصر الجيش بينهم ضابط حالته حرجة نقل بطوافة
عسكرية الى مستشفى بيروت الحكومي ،والعسكريون
الـ 4نقلوا الى مستشفى بالهرمل وفق ما صدر عن قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه.
إلى ذلك ،أف��ادت معلومات عن انتقال شارلي الحداد
( )1991من تركيا ال��ى س��وري��ة ،وه��و ش��اب من عائلة
أرث��وذك��س��ي��ة ف��ي ضهر العين الشمالية وك���ان يتردد
على منطقة الزاهرية في طرابلس ويشبته بأنه انضم
لـ«داعش» في سورية.
وك��ان شارلي غ��ادر لبنان في  10أيلول وتوجه الى
تركيا في إجازة ،لكنه لم يعد على رغم تأكيده لعائلته أنه
سيعود الى لبنان في بداية شهر تشرين االول .وقد تحرك
أهله باتجاه األجهزة األمنية للتحري عن مصير ابنهم بعد
انقطاع االتصال به.
سياسياً ،ينتظر الوزراء دعوة رئيس الحكومة تمام سالم
الى جلسة مجلس الوزراء الذي لم يلتئم لالسبوع الثاني
على التوالي .وتو ّقع زوار السراي أن يدعو رئيس الحكومة
إلى جلسة األسبوع المقبل وفق آلية العمل الحالية بعدما
شدد أمس على ض��رورة التوافق على أال تؤدي ضرورة
التوافق الى تعطيل الجلسات الحكومية».
وفي حين أشارت مصادر وزاري��ة إلى «أن ال تقدم في
آلية العمل الحكومي» .أكد وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب بعد لقائه سالم «أن رئيس الحكومة في
جو أفكار جديدة للتعاطي داخل الحكومة ومع أي جلسة
لمجلس الوزراء ُتعقد مستقبالً ،وما يُفكر به الرئيس سالم
هو المناسب ألنه من غير الممكن أن تستمر الحكومة على
النمط التي كانت عليه سابقاً ،فما قبل القطيعة ليس كما
بعدها وبالتالي هو دائما ً مع الوفاق وضد التعطيل».
وفي اطار الحراك الحكومي أيضا ً زار وزير االتصاالت
بطرس حرب الذي شارك في اللقاء التشاوري في دارة
الرئيس أمين الجميل أول من أمس ،رئيسي مجلس النواب
والحكومة نبيه بري وتمام سالم ،للبحث في إعادة تفعيل
الحكومة وتسريع مسار انتخاب رئيس جمهورية.
وقال نائب االمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
«نوافق على معالجة مشكلة آلية اتخاذ ال��ق��رارات في
مجلس ال��وزراء بما يتناسب مع طمأنة األط��راف ،ولتكن
أزم��ة اآللية التي نشأت سببا ً مباشرا ً لتحريك إضافي
وعملي جدي لمصلحة إنتخاب رئيس للجمهورية فهذا أمر
إيجابي ،لكن تحت عنوان رئاسة الجمهورية يتم تعطيل
مجلس الوزراء كما تم تعطيل المجلس النيابي وتعطيل
البلد وهذا أمر خاطئ» .من ناحية أخرى شدد قاسم على
«ان السمة العامة اليوم للمنطقة هي عدم االستقرار ويبدو
أن عدم االستقرار سيطول كثيرا ً وربما لسنوات ،والسمة
العامة لالعبين اإلقليميين والدوليين هي االرتباك وعدم
الحسم ،أي انهم ال يعرفون ماذا يفعلون».
وبرزت أمس زيارة الفتة قام بها وفد برلماني فرنسي
برئاسة النائب جيرار بابت ،قادما ً من دمشق ،مسؤول
العالقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي حيث جرى
خالل اللقاء استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
وأكد الموسوي خالل اللقاء أن األولوية يجب أن تكون
لمكافحة اإلرهاب ومواجهة المجموعات المتطرفة ،كذلك
العمل من أجل وقف كل أشكال الدعم والمساندة التي
يتلقاها هؤالء من قبل بعض القوى اإلقليمية.

حقيقي للخروج من الأزمة
المعار�ضة البحرينية تطالب بحوار
ّ

المنامة� :أحكام جديدة بالإعدام...
و«الوفاق» تعتبرها باطلة
أص����درت م��ح��اك��م ال��ن��ظ��ام في
البحرين أحكاما ً باإلعدام على ثالثة
مواطنين بحرينيين وبالسجن
ال��م��ؤب��د ع��ل��ى س��ب��ع��ة مواطنين
وب��إس��ق��اط الجنسية ع��ن ثمانية
مواطنين بحرينيين في ما عرف بـ
«حادثة الديه».
وق��ال بيان ص��ادر ع��ن جمعية
الوفاق الوطني اإلسالمية إن هذه
األح��ك��ام ال��ص��ادرة ب��اإلع��دام ترفع
ع��دد المحكومين ب��اإلع��دام إل��ى 7
مواطنين محكومين باإلعدام وترفع
عدد المسقطة جنسياتهم إلى 123
مواطن أسقطت جنسياتهم.
واع��ت��ب��رت «ال���وف���اق» األح��ك��ام
الصادرة باإلعدام وحجم األحكام
األخ��رى التي تصدر من المحاكم
في شكل مستمر من دون توقف أو
حجم
تغير منذ  ٤سنوات ،تعكس ْ
وتضخم األزم���ة السياسية التي
تعصف بالبحرين.
وأك��دت «ال��وف��اق» أن أي أحكام
تستند على اعترافات تنتزع تحت
التعذيب هي أحكام باطلة ،وان أي
محاكمة تفتقر لشروط وإج��راءات
المحاكمة العادلة ول��م تستوف
الحقوق الكاملة للمتهمين سيكون
ما يصدر عنها باطل حسب القوانين
المحلية والدولية.
وأشارت «الوفاق» إلى أن الذين
صدرت عليهم أحكام اإلعدام تحدثوا
ع��ن تعرضهم للتعذيب الشديد
وتحدث محاموهم عن تعرضهم
للتعذيب وأن المحاكمة لم توفر
لهم حقوقهم الطبيعية ولم تستوف
متطلبات المحاكمة العادلة.

من جهة أخ��رى ،طالبت القوى
الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة في
البحرين باإلفراج الفوريّ عن األمين
العام لجمعيّة «ال��وف��اق» الشيخ
علي سلمان ،معتبرة أنّ استمرار
اعتقاله بعد جلسة المحكمة (أول)
من أمس سيزيد من توتير األوضاع
السياسيّة واألمنيّة.
وق��ال��ت الجمعيّات السياسيّة
التقدمي،
«ال��وف��اق ،وع��د ،المنبر
ّ
ال��وح��دويّ  ،اإلخ���اء» إنّ اتهامات
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ي��خ علي
س��ل��م��ان ،ي���راد منها إدان���ت���ه ،في
تمسكه
الوقت الذي تؤ ّكد خطاباته
ّ
الوطني لتحقيق الحريّة
بالح ّل
ّ
والديمقراطيّة والعدالة االجتماعيّة
ف��ي دول��ة المواطنة المتساوية،

الشعبي ونبذه
وبسلميّة الحراك
ّ
لكافة أش��ك��ال العنف ،وق��د ج �دّد
تأكيده هذه المواقف المبدئيّة بعد
اعتقاله.
وش������دّدت ال��ج��م��ع��يّ��ات على
تمسكها بالمطالب المشروعة
ّ
�ي ،واإلف����راج
للشعب ال��ب��ح��ري��ن� ّ
الفوريّ عن الشيخ سلمان وجميع
معتقلي الرأي الذين ت ّم اعتقالهم
على خلفيّة األزمة السياسيّة التي
تعصف بالبالد منذ أكثر من أربع
س��ن��وات ،داع��ي��ة ال��س��ل��ط��ات إل��ى
تجنيب البالد تداعيات التدهور
والسياسي التي تشهدها
األمني
ّ
ّ
بعض دول المنطقة ،والشروع في
حقيقي للخروج من هذه
حوار جاد
ّ
األزمة السياسيّة.

العماد عون يردّ ( ...تتمة �ص)1
والمجاعة التي فرضت في لبنان وسورية بنهب المحاصيل ومصادرتها
لتموين جيوش السلطنة في حروبها االستعمارية .والثالثة هي إكراه
عشرات اآلالف على الهرب من الجحيم العثماني بالهجرة إلى أنحاء مختلفة
من العالم ،وخصوصا ً إلى األميركتين .وترافق ذلك كله مع مطاردة نخب
المثقفين واألدباء ورجال الدين المسلمين والمسيحيين الذين دافعوا عن
الهوية وتصدوا بوسائل شتى لحمالت التتريك العثمانية التي استهدفت
اللغة العربية والثقافة العربية آنذاك .ويذكر العماد ميشال عون باعتزاز
دور مسيحيي الشرق بكنائسهم ونخبهم في تلك الحقبة وكيف انبثقت
األفكار الوطنية والقومية بدور مسيحي رئيسي.
الجنرال الذي تربطه بالكتب رفقة عمر يذكرنا بمطبعة دير الخنشارة
وبالش ّماس العالّمة عبد الله الزاخر ،مؤسس أول مطبعة بالحرف العربي
في لبنان ،وأول مطبعة في الشرق في العام  ،1733حيث طبع أول كتاب
بالحرف العربي في لبنان وكان بعنوان« :ميزان الزمان» ،وقد طبعت
منه  800نسخة ليتوالى في هذا الدير بعد ذلك إصدار الكتب التي بلغ
عددها  33كتابا ً عربيا ً في ذلك الزمان وشكلت بداية نهضة صناعة الكتاب
ونشر الثقافة والمعارف في لبنان والشرق انطالقا ً من قمة ومزار يوحنا
العمودي حيث يقوم الدير الذي اشتهر بالزاخر وبالمطبعة التي أنشأها
وخلدت ذكراه.
يعلن العماد ميشال عون عن قرار التيار الوطني الحر بإحياء ذكرى
شهداء االستقالل في السادس من أيار هذه السنة ،مستغربا ً إلغاء عيد
الشهداء ووقف تقليد االحتفال الوطني السنوي بهذه المناسبة .وسيجمع
التيار في احتفاله بين تخليد ذكرى شهداء الدفاع عن فكرة استقالل لبنان
وذكرى شهداء اإلبادة األرمن وشهداء المذابح التي استهدفت السريان في
تركيا ،وبالتالي تخليد شهداء مسيحيي الشرق وشهداء استقالل لبنان
في مناخ التصدي لخطر اإلرهاب التكفيري الذي يجتاح المنطقة ويهدد
دولها وشعوبها قاطبة.
من الوجهة االستراتيجية يتفاءل العماد عون بفرص دحر عصابات
التكفير والتغلب على المخاطر بوعي الجميع للخطر الوجودي المشترك،
وبشبك الجهود والطاقات جميعا ً وبروح المبادرة التي أظهرتها التطورات
األخيرة في الميدان السوري .ولكنه يتوقف مليا ً امام الخسائر المتراكمة
بفعل م��رور الزمن واستمرار المخطط التدميري ال��دم��وي وم��ع بطء
التحوالت السياسية في المنطقة والعالم بعدما تكشف من وقائع صارخة
تفرض االستدارات الجارية في العديد من المواقف نتيجة ارتداد الخطر
والتهديد.
يعيش العماد عون هم إنقاذ لبنان ووق��ف المراوحة وع��دم خسارة
المزيد من الزمن في السباق مع التحديات المتغيرة في ظل التحوالت
الكبرى التي يعيشها العالم ،وفي تفكيره أجندة إصالحية متكاملة للدولة
ولمؤسساتها وللمالية العامة ولطرق عمل اإلدارة وكذلك للنظام السياسي
ولالقتصاد الوطني ،وهو ال يقف في مقارباته عند ح��دود رد االعتبار
لنصاب التوازن الوطني من خالل انتخابات الرئاسة األول��ى وقانون
االنتخاب النيابي  ...يبقى لنا االستنتاج أن ما بين الجنرال والسيد حسن
نصر الله من تناغم فيه قوة التفاؤل بالمستقبل على مستوى المنطقة كلها
وليس فقط في لبنان الذي ال يمكن أن يصنع خالصه بمعزل عن محيطه
ومنطقته.

غالب قنديل

ال�سعودية القلقة ( ...تتمة �ص)1
وه��ي تكاد أن تخسر الورقة السورية ،وخسرت الكثير من تمايزها
وحضورها في اليمن ،وتخبط جماعاتهــا في لبنان ال تحسد عليها،
أما في العراق فقد تالشت قوتها السياسيــة فيه ،وحوصرت جماعاتها
لتعصب سياساتها الداعمة للعناصر الداعشيــة اإلرهابية ،وهذه
األخيرة تسعى لالنقالب عليها أينما وج��دت على مساحة الفوضى
العربية الحالي!!
ونظرا ً إلى هذا الواقع المنحدر في السياسة السعودية ،وفقدان المزيد
من أوراقها في المنطقة تحاول اآلن وبجهد ال يوصف ،أن تضع يدها على
الساحة اليمنية حيث تشكل أولوية سياسية وعسكرية وجغرافية
واقتصادية لها ،لذلك تقوم بدعم القاعدة هناك بالسالح والعديد
والعتاد ،وقد تمكنت بأقل من شهر من إرسال أكثر من  32ألف مقاتل
للقاعدة من سورية ولبنان واألردن إلى اليمن ،وتكلفت بنقلهم عن طريق
تركيا ومطار الدوحة في قطر وصوال ً إلى مرأب في اليمن حيث يتجمعون
هناك في معسكرات خاصة ،ويتم تدريب البعض منهم على سالح جديد،
والبعض اآلخر يخضعون لدورات منوعة منها ما هو إعالمي ومذهبي،
وآخر عسكري من أجل مقاتلة الحوثيين والجيش اليمني.
وأش��ار المصدر األمني الخليجي إلى أن لبنان لم يعد من أولويات
السعودية في المرحلة الراهنة وقد يكون أولوية رابعة بعد اليمن
وسورية والعراق ،وقد سلمت أن الحرب في سورية تنحصر تدريجيا ً
وتتقلص مساحة العناصر اإلرهابية الممولة من قبلها هناك ،وأن الورقة
التركية تتحكم في كثير من مفاصل الصراع وتحديدا ً في مناطق الشمال
المتاخمة للحدود السورية ـ التركية ،واستطاع العراق أن يتصدى لقوات
«داع��ش» و«النصرة» والتكفيريين ،وهذا أضعف الحضور السعودي
الذي يجف انتشاره كلما ضاق الخناق على العناصر اإلرهابية في
المنطقة ،وهذا يعني أن السياسة السعودية اليوم على قناعة بأن اليمن
من أولوياتها الضرورية والسياسية ،وإن ضعفت هناك ستضعف في
كل المنطقة!
واختتم المصدر كالمه بأن دول منطقة الخليج تعيش على أكثر
من بركان أخطره وأوله االتفاق اإليراني األميركي ،والثاني االنتشار
السرطاني الكثيف في مجتمعاتها للمتشددين الذين يؤيدون «داعش»
ويؤمنون بمنهجه وفق ما يجدونه يصب في خانة ما يعتقدون من
الدين اإلسالمي ،والثالث تزايد قوة «داعش» في أكثر من بلد خليجي
كلما طالت األزمة في سورية ،وكلما ضاق الخناق عليهم في اليمن ،وهذا
يعني أن خريطة المنطقة ستتغير وأول ما ستطاول منطقة الخليج.

فال�س ينتقد ( ...تتمة �ص)1
ونقل التلفزيون الرسمي السوري انطباعات المدعي
األميركي زيارته إلى دمشق ،التي وصفها بأنها زيارة
ملهمة ،وقال« :لقد رأينا الصدق والطيبة والثقافة لدى
الشعب ال��س��وري» ،مضيفا ً أنهم ي��ق��درون «صمود هذا
الشعب وشعوب المنطقة».
بدورها أشادت شعبان بهذه الخطوة واعتبرت «وصول
الوفد األميركي هو أمر مهم ،ألنه أول وفد أميركي يزور
سورية منذ بداية األزمة» ،مؤكدة أن ما يقوله كالرك بعد
هذه الزيارة سيكون مهما ً أن يسمعه الشعب األميركي
وحين سألته من هو المستفيد من هذه الحرب على سورية
ولماذا تقوم الواليات المتحدة بدعم هذه الحرب قال لي
نتيجة رغبتها التدميرية كما دمرت العراق وأفغانستان
وليبيا وهناك رغبة تدميرية لبلدان هذه المنطقة».
الى ذلك ،وصل مساء أمس الى دمشق المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا ،حيث يجري اليوم عددا ً من اللقاءات
مع المسؤولين السوريين لبحث خطته حول تجميد القتال
في مدينة حلب تمهيدا ً لتعميم التجربة «ان نجحت» على
مناطق سورية أخرى.
الى ذلك ،أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن

حل االزمة السورية يجب أن يكون وفقا ً للقانون الدولي
وعلى أساس الحوار والحفاظ على السيادة.
وفي السياق قال الوزير المصري إن مهمة مكافحة
اإلرهاب تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل وليس على
أحالف بعينها ،مشيرا ً إلى وجود ازدواجية في المعايير
حيال التعامل مع مسألة اإلرهاب.
ميدانياً ،كثف الجيش السوري عملياته العسكرية
في المحاور على امتداد قرى وبلدات ريف درعا الشمالي
الغربي وريف القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي
وعدد من التالل الحاكمة في المنطقة.
وأسفرت عمليات الجيش أمس عن مقتل األمير العسكري
لتنظيم «جبهة النصرة» االرهابي االردني «الشيخ عمر مختار»
في محيط بلدة كفرناسج في ريف درعا الشمالي الغربي.
وقد استهدف الجيش تحركات المسلحين وتحصيناتهم
في بلدات الهبارية وسبسبا وحمريت وتلول فاطمة ،وكفر
ناسج وإلى الغرب منها في بلدة الطيحة و تل قرين ،وتل
الحارة االستراتيجي.
كما استهدفت وح���دات الجيش ال��س��وري تحركات
المسلحين عبر الحدود األردينة في قرى سمج وطيسيا .

اتفاق بين الأردن والعدو ( ...تتمة �ص)1
وق��ال وزي��ر المياه وال��ري االردن���ي ح��ازم الناصر ان
«األردن سيبدأ خالل األسابيع المقبلة تحضير وثائق عطاء
مشروع ناقل البحر األحمر  -البحر الميت تمهيدا ً لطرحه
للتنفيذ خالل العام الحالي».
وأضاف ان االتفاق «رسم خطوطا ً واضحة لمكونات
المشروع الرئيسة وطريقة التنفيذ وال��ج��دول الزمني
وآلية متابعة األعمال واالدارة والتمويل واآلث��ار البيئية
واالجتماعية بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية
األردنية».
وحضر توقيع االت��ف��اق ممثلون ع��ن البنك الدولي
والواليات المتحدة االميركية ،ويوفر المشروع للجانب
الفلسطيني  30مليون متر مكعب من المياه المحالة
الصالحة للشرب سنوياً.
وبحسب الناصر فسيتم سحب  300مليون متر مكعب
سنويا ً من مياه البحر االحمر في المرحلة االولى لتصل
ال��ى  2مليار متر مكعب سنويا ً بعد استكمال المراحل
المستقبلية للمشروع.

وقال ان «المشروع يشمل تنفيذ خط مياه لنقل المياه
الناتجة من عملية التحلية ليتم نقلها الى البحر الميت ،بما
يحافظ على مستواه من االنخفاض كإرث تاريخي عالمي
وبطول  200كلم».
وأوضح انه سيتم «انشاء خط مياه لنقل مياه البحر
االحمر الى محطة تنقية وتحلية بطول حوالى  23كلم
سيكون بطاقة حوالى  65الى  85مليون متر مكعب من
المياه المحالة سنوياً».
كما سيجري «تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة جنوب
عمان بطول  22كلم وخط آخر الى الجانب «اإلسرائيلي»
بطول  4كلم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة»
الى البحر الميت.
وأعلن االردن في آب  2013ان��ه سيمضي قدما ً في
تنفيذ المشروع بهدف منع جفاف البحر الميت ،البحيرة
الطبيعية األكثر ملوحة على سطح االرض واألكثر انخفاضا ً
في العالم ،اضافة الى تأمين مياه محالة للمملكة التي تعد
من اكثر عشر دول في العالم افتقارا ً للمياه.

�أكثر من  30قتي ًال في تفجيرات في نيجيريا
أف��ادت وكالة األنباء الفرنسية بأن ما ال يقل عن 17
شخصا ً قتلوا أمس في انفجارين وقعا في مدينة جوس
وسط نيجيريا.
وقال إكيديشي إيفيها ،المتحدث باسم الجيش في والية
بالدو النيجيرية إن مهاجمين ألقوا عبوتين ناسفتين من
سيارة كانت تسير بسرعة عالية.
وقال شهود إن العبوة األولى استهدفت محطة النقل في
المدينة وأسفر انفجارها عن مقتل  5أشخاص ،بينما تم
إلقاء القنبلة الثانية بعد لحظات معدودة وانفجرت وسط
تجار للفاكهة موجودين قبالة مبنى المحطة ،ما أودى
بحياة  12شخصاً.
وفي وقت سابق من الخميس قتل  18شخصا ً على األقل
جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه وسط محطة حافالت
في بلدة بيو شمال شرقي نيجيريا ،فيما قتل انتحاري ثان
قبل أن يفجر الشحنة الناسفة التي كان يحملها ،نقالً عن
شهود عيان.

ونقلت مصادر عن أحد عناصر ق��وات الدفاع الذاتي
المحلية أن من بين القتلى ثالث نساء ،إلى جانب وقوع
عدد من الجرحى.
وأفاد شهود عيان بأن االنتحاريين وصال إلى محطة
الحافالت ،حيث فجر أحدهما نفسه وس��ط تجمع من
الركاب والتجار في الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت
المحلي.
وذكر أحد الشهود أن االنتحاريين ادعيا أنهما تاجران
يغادران البلدة بعد انتهاء أعمالهما في السوق المركزية
التي تقام كل يومي خميس وأحد.
وقال شاهد آخر إن العسكريين وعناصر الدفاع الذاتي
طوقوا مكان الحادث في انتظار وصول مفككي المتفجرات
إلبطال مفعول العبوة التي كانت بحوزة المهاجم الثاني.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من هجوم انتحاري مماثل
في محطة حافالت ببلدة كانو ،أكبر المدن شمال البالد ما
أدى إلى مقتل  10أشخاص حسب الشرطة النيجيرية.

جهاد أيوب

ال�شعب اليمني ( ...تتمة �ص)1
لقوى يمنية محدّدة لتن ّفذ جرائم
ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ولتخل
باألمن .مؤكدا ً أن الشعب اليمني
سيتصدى بكل ح��زم لمحاوالت
السعودية فرض النموذج الليبي
على بلده ،مشيرا ً إلى أن اليمنيين
لم يكونوا مستفيدين في ظل وجود
الرئيس والحكومة الخاضعين
للسعودية وأميركا وأنه بالتالي
هناك بدائل إقتصادية وسياسية
ف��ي العالم اإلس�لام��ي ه��ي أفضل
بكثير.
فقد أك��د عبد الملك ب��در الدين
الحوثي زعيم حركة انصار الله
في اليمن ان هناك تعاونا ً مكشوفا ً
بين ح��زب «اإلص�ل�اح» وعناصر
من «القاعدة» بال مواربة وال حياء
لمواجهة الثورة الشعبية.
وفي حديث متلفز مساء أمس
قال الحوثي :ان حركة «اإلصالح»
ت��س��ع��ى ب��ط��ري��ق��ة ق����ذرة لصنع
حساسيات مناطقية ومذهبية
ف��ي تعز ومناطق أخ��رى مشيرا ً
ال��ى ان ه��ن��اك ت��ع��اون �ا ً مكشوفا ً
بين ح��زب «اإلص�ل�اح» وعناصر
من «ال��ق��اع��دة» لمواجهة الثورة
الشعبية.
وأض���اف ان استنجاد بعض
القوى ب��ال��دور الخارجي يكشف
ب��أن��ه��ا م��ف��ل��س��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى
ال��وط��ن��ي م��ع��ت��ب��را ً ان م��غ��ادرة
ه��ادي من صنعاء إلى عدن تأتي
ف��ي س��ي��اق ال��ع��م��ل ع��ل��ى تغذية
الصراعات وتعقيد األزمة.
وق�����ال ان ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي
سيتصدى بكل ح��زم لمحاوالت
السعودية فرض النموذج الليبي

على بلده معتبرا ً ان السعودية
تشجع ب��س��خ��اء اليمنيين على
النزاع.
وقال الحوثي« :فلتذهب سفارة
أي بلد ترى في استمرار وجودها
على أرضنا وسيلة للضغط على
شعبنا».
وأض��اف« :لم نكن مستفيدين
في ظل وجود الرئيس والحكومة
الخاضعين للسعودية وأميركا
وهناك بدائل أفضل» ،مشيرا ً الى
ان «هناك أم��واال ً سعودية تدفع
لقوى محددة لتنفذ جرائم بحق
الشعب اليمني وتخل باألمن».
وأضاف« :أن مغادرة هادي من
صنعاء الى عدن احيطت بتضخيم
اعالمي كبير» ،قائالً :المغادرة بحد
ذاتها او جلوسه بصنعاء فانها
ال مشكله النه مواطن يمني لكنها
تأتي في سياق آخر مثلما أتت في
خطوة االستقالة الرب��اك المشهد
السياسي واتت هذه الخطوة على
العمل على تعقيد األزمة والمشكلة
وأحيطت هذه الخطوة بتضخيم
اع�لام��ي واط���روح���ات ب��االت��ج��اه
السياسي من قوى بالداخل ومن
قوى بالخارج.
وتابع« :ان حزب االصالح قام
بتوجه كبير الستدعاء الخارج
حيث يأتي الدور األميركي والدور
السعودي في شكل ب��ارز» ،مؤكدا ً
أن أي اوام����ر ك��ان��ت ت��ط��رح من
السفير السعودي او االميركي كان
ينفذ ومن دون أي نقاش ولو اتصل
للرئيس اليمني امير او فراش من
السعودية ينفذ على طول أي اوامر
يمليها عليه .

كالبر :توريد الأ�سلحة �إلى �أوكرانيا
�سيثير رد فعل �سلبي ًا لدى رو�سيا
أعلن مدير االستخبارات الوطني
األميركية جيمس كالبر أم��س أن
ت��وري��دات األسلحة األميركية إلى
أوكرانيا ستثير رد فعل سلبيا ً لدى
روسيا دولة وشعباً.
وف��ي كلمة ألقاها أم��ام أعضاء
لجنة الكونغرس األميركي لشؤون
التسليح ق��ال ك�لاب��ر« :م��ن وجهة
نظر األجهزة االستخباراتية فإنه
ف��ي ح��ال قيامنا بتقديم أسلحة
قاتلة ألوكرانيا ،فإن ذلك سيثير رد
فعل سلبيا ً من قبل رئيس روسيا
ومواطنيها.
ورجح المسؤول االستخباراتي
األميركي أن ذل��ك ق��د يقود إل��ى ما
وصفه بإقدام روسيا على إرس��ال
أسلحة أكثر تطورا ً إلى مناطق تقع
«تحت سيطرة االنفصاليين» ،في
إشارة منه إلى قوات الدفاع الشعبي
في جنوب شرقي أوكرانيا.
وذكر كالبر أن موقف االستخبارات
ه��ذا ال يعني معارضتها لتزويد
أوكرانيا بالسالح ،األم��ر ال��ذي لم
يبت فيه الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما بعد.
م��ن ج��ان��ب��ه اع��ت��ب��ر م��دي��ر إدارة
االستخبارات العسكرية األميركية
فينسنت س��ت��ي��وارت أن األسلحة
األميركية في حال توريدها لكييف
ل��ن ت��رج��ح كفتها ف��ي مواجهتها
العسكرية مع قوات الدفاع الشعبي
«التي يدعمها الجيش الروسي»

حسب قوله .كما أش��ار ستيوارت
إل��ى أن��ه ف��ي ك��ل ح��ال م��ن األح��وال
لن تستطيع واشنطن إتمام هذه
التوريدات في وقت قريب.
وك���ان بعض م��س��ؤول��ي البيت
األب��ي��ض وال��خ��ب��راء األميركيين
دعموا سابقا ً فكرة تزويد أوكرانيا
باألسلحة ،فيما اتخذ آخرون موقفا ً
مغايرا ً من ذلك.
وت��ؤك��د ال��والي��ات المتحدة أن
المساعدات العسكرية التي تقدمها
لكييف ذات طابع «غير قاتل».
وكان الرئيس الروسي فالديمير
ب��وت��ي��ن ق���ال م��ؤخ��را ً إن���ه بحسب
المعلومات الروسية ،فإن األسلحة

األميركية يتم توريدها إلى أوكرانيا
في الوقت الحالي (األمر الذي نفته
واشنطن رسميا).
وك��ان��ت موسكو ح���ذرت سابقا ً
من خطط توريد أسلحة ألوكرانيا
مؤكدة أن ه��ذه الخطوة لن تؤدي
سوى إلى تصعيد النزاع في جنوب
شرقي البالد.
وأع���ل���ن م��ع��ظ��م ال��س��ي��اس��ي��ي��ن
الغربيين معارضتهم لتزويد كييف
باألسلحة ،وبينهم وزير الخارجية
األلماني فرانك فالتر شتاينماير
الذي اعتبر أن مثل هذه التوريدات
ستكون تحركا ً خطيرا ً سيؤدي إلى
نتائج عكسية.

