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تتمات
ي�سوق ( ...تتمة �ص)1
كيري
ّ

تلحقها بـ«حركة حزم» التي القت مصيرا ً
م �ش��اب �ه �ا ً ق �ب��ل ش �ه��ور ق�ل�ي�ل��ة ،وك��ان��ت قد
تسلمت دفعة من األسلحة المشابهة لتلك
التي ظهرت بين أي��دي «النصرة» ،وقالت
التقارير الغربية إنّ واشنطن كانت هي
م��ن ز ّوده ��ا بها ،فيما قالت ع��ن وجودها
بأيدي «النصرة» إنها بحصيلة وضع اليد
على مستودعات «حركة حزم» التي انتهى
أمرها منذ شهور ووقعت مناطق سيطرتها
بأيدي «النصرة».
«إسرائيل» التي كانت الراعي األساسي
لـ«جبهة النصرة» ،وتلقت نبأ إبادة قادتها
شمال سورية ،بينما هي ترى ب��أ ّم العين
ت� �ه ��اوي م��واق �ع �ه��ا ج �ن��وب س ��وري ��ة ،وال
تستطيع ن�ج��دت�ه��ا ،وك��ان��ت تنتظر نجاح
ال �م �س �ع��ى ال��س��ع��ودي ال �ق �ط��ري التركي
ب��اع�ت�م��اد «ال �ن �ص��رة» ك�ع�ن��وان للمعارضة
المعتدلة ،تلقت ال�ض��رب��ة األق�س��ى بقرار
ال �ق �ي��ادة الفلسطينية وق ��ف ك� � ّل أشكال
التنسيق األم �ن��ي ،وه��و ال �ق��رار ال��ذي كان
ينتظره الوطنيون الفلسطينيون بفارغ
ال �ص �ب��ر ،وال� ��ذي ي�ض��ع «إس��رائ��ي��ل» أم��ام
تحديات جديدة عشية انتخاباتها ،وهي
تعاني وعكة التوتر مع واشنطن والعزلة
األوروب�ي��ة ،في ظ ّل االعترافات المتزايدة
بدولة فلسطين.
الخطوة ستكون م��وض��وع متابعة من
ق �ي��ادات فلسطينية أخ ��ذت ع�ل��ى عاتقها،
الضغط لتسريع المصالحات ،وإجراءات
الوحدة الوطنية ،بمج ّرد ص��دور القرار،
ب�م��ا ي�ع�ن��ي ت��وق��ع ال �م��زي��د م��ن التداعيات
فلسطينياً ،وخصوصا ً على العالقة بين
حركتي فتح وحماس.
ل�ب�ن��ان المنتظر ل�ل�ت�ط��ورات ،والمقتنع
بأنّ وقت الفراغ لن يزول قريباً ،استعاد
ع��اف�ي��ة ح�ك��وم�ت��ه ،ال �ت��ي ل��م تنجح بتجنب
وعكة مناكفات ف��ي جلستها األول��ى بعد
انقطاع دورتها األسبوعية ،لثالثة أسابيع،

بينما ب��دأت الكواليس السياسية تتقاذف
التسريبات والمعلومات المتضاربة حول
ملف ال�م��راك��ز األم�ن�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ،بين
التمديد ،والتعيين ،والتقاعد ،خصوصا ً
في زم��ن الرئاسيات المشحون ،بوجود
صلة رح��م وصلة شبه ،وصلة أم��ل ،بين
هذه المناصب والرئاسة.
ع��اد مجلس ال���وزراء ال��ى االجتماع أم��س،
بروحية جديدة وإدارة جديدة للجلسات من
قبل الرئيس تمام سالم الذي طرح نظاما ً داخليا ً
للمجلس يتضمن ستة بنود ،منها اختصار مدة
الجلسة إلى ثالث ساعات فقط وتجهيز الوزراء
لملفاتهم .وش �دّد سالم في الجلسة على «أن
الحكومة ائتالفية ،وأنها ُشكلت تحت عنوان
المصلحة الوطنية ،وحققت إنجازات كثيرة
خالل األشهر الثالثة األولى من عملها» .وأضاف
سالم أ ّنه «كان وال يزال يُطالب في كل جلسة
لمجلس الوزراء بضرورة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،ولكن ،في ظل استمرار الحالة
االستثنائية الناتجة من الشغور الرئاسي ،فإن
خيارالتوافق ،المعطى له األولوية في المادة 65
من الدستور ،يبقى الخيار األفضل ،مع الحرص
على أن ال يؤدي اعتماد هذا الخيار إلى التعطيل
والعرقلة والذي لن يتهاون فيه رئيس الحكومة
بعد اليوم».
وفي غياب االشكاليات عن جلسة األمس،
أشارت مصادر وزارية لـ«البناء» أن وزير المال
علي حسن خليل لم يطرح ملف هيئة الرقابة
على المصارف من خارج جدول األعمال لضيق
ال��وق��ت» ،ولفتت إل��ى «أن األم��ر سيبحث في
جلسة الثالثاء المقبل التي تصادف في العاشر
من الشهر الجاري أي قبل يوم واحد من انتهاء
والية لجنة الرقابة الحالية».
وأك����دت م��ص��ادر وزاري����ة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ان
ك�لام الرئيس س�لام عن إدارة الجلسات لقي
استحسان وتأييد كل الوزراء ،باستثناء وزير
االت��ص��االت بطرس ح��رب ال��ذي اعترض على
ما طرحه سالم ،وطلب وال��وزراء سمير مقبل
عبد المطلب حناوي واليس شبطيني توقيع
كل ال���وزراء على المراسيم ،اال أن رد رئيس
الحكومة كان ان المراسيم الموقعة من غالبية
الوزراء ستصبح نافذة .وأشارت المصادر إلى
السياسة التي اتبعها وزير العمل سجعان قزي
الذي أيد ما طرحه حرب لجهة توقيع المراسيم،

وأثنى في الوقت نفسه على ما قاله رئيس
الحكومة».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ«البناء» «أن رئيس الحكومة جدد التأكيد أنه
لن يقبل بالتعطيل وسيتخذ القرارات وفقا ً لمبدأ
تسيير األعمال وليس التعطيل» .ولفت درباس
إلى «أن سالم نبه الوزراء إلى أن مدة الجلسات
لن تتعدى الثالث ساعات ،وبعدها سترفع
الجلسة ،لتجنب السجاالت والجداالت التي ال
فائدة منها».

التعيينات األمنية
من عناصر الحلحلة

وف���ي ال��س��ي��اق ،أش����ارت م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» إل��ى «أن ملف التعيينات األمنية
كان أحد العناصر التي أدت إلى حلحلة عمل
الحكومة عند بعض الوزراء» .وقالت« :طالما أن
ال شيء يلوح في األفق ويشي بأن االنتخابات
الرئاسية ستحصل ،ال يُستبعد أن يصار إلى
تعيينات أمنية وعسكرية».
ورج��ح��ت ال��م��ص��ادر أن���ه ف��ي «ح����ال تم
التوافق السياسي ،فال شيء يمنع من فتح
ملف التعيينات األمنية والعسكرية وفقا ً
للقوانين».
وبالتوازي ،اعتبر قائد الجيش العماد جان
قهوجي «أن أي حديث عن مطالب شخصية
بمناصب سياسية ورسمية في الدولة ال معنى
منصب
له» ،مشيرا ً إلى «أن تفكير قيادة الجيش
ّ
على أداء المهمات والواجبات وحماية لبنان
باحتراف وانضباط» .وقال قهوجي« :لقد فرض
على الجيش مواجهة اإلرهاب وهو مستمر فيها
بال أي حسابات سياسية».

خطة بيروت والضاحية

من ناحية أخرى ،تتجه األنظار إلى الخطة
األمنية في بيروت والضاحية الجنوبية التي تم
التوافق عليها في حوار عين التينة بين حزب
الله وتيار المستقبل .وأشارت مصادر مطلعة
في  8آذار إلى أنه «إذا كانت الخطة األمنية في
الضاحية لفرض األمن والنظام ،فإن هذا األمر
قائم ،وتم تفعيله بعد العمليات اإلرهابية التي
استهدفت الضاحية الجنوبية» ،مشددة على
«أن منظومة األمن الرسمي القائمة في الضاحية
ومحيطها غير م��وج��ودة على أي بقعة من
لبنان» .وأكدت« :أن هذه المنطومة وبالتعاون

مو�سكو ترى ( ...تتمة �ص)1
وأك��د المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش من جهته ،أن األسلحة
التي توردها الواليات المتحدة ودول غربية أخرى لما
تسميها «المعارضة المعتدلة» في سورية تصل في
نهاية المطاف إلى أيدي المتطرفين معتبرا ً أن هذا األمر
يزيد من تعقيد الوضع بشكل أكبر في هذا البلد.
وأش��ار لوكاشيفيتش إلى أن «حركة ح��زم» التي
تتلقى دعما ً كبيرا ً من واشنطن تعرضت لهجوم كبير
من قبل «جبهة النصرة» الذين استولوا على مقراتها
وأسلحتها وبالتالي وقعت األسلحة الموجودة لدى
عناصر الحركة بيد ه��ؤالء اإلرهابيين بينما انضم
قسم ممن يسمون «المقاتلين المعتدلين» إلى صفوف
التنظيم االرهابي وهذا ما يثير التساؤل مرة أخرى
حول بيد من يقع السالح الذي تقدمه الواليات المتحدة
وحلفاؤها لما يسمى «المعارضة المعتدلة».
وحول استئناف جلسات اللقاء التشاوري السوري
مجددا ً أعلن لوكاشيفيتش أن الجولة الثانية من هذا
اللقاء ستجرى في موسكو في شهر نيسان المقبل،
موضحا ً أن «لدى موسكو اتصاالت واسعة مع جميع
قوى المعارضة السورية وبطبيعة الحال مع الحكومة
السورية أيضاً».
وأوضح أن «اتصاالتنا مع هيئة التنسيق المعارضة
تدخل في إطار المهمات التي ينبغي أن تضمن مشاركة
أوس��ع للمعارضة السورية في الجولة الثانية من
ال��م��ش��اورات بين السوريين المرتقب إج��راؤه��ا في

حردان :األولوية
لمواجهة اإلرهاب

إلى ذلك ،أكد رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أن��ه «تجب
مواجهة اإلرهاب ومن هنا كان الحوار حول كيفية
ايجاد قواسم مشتركة بين كل من يؤمن بمواجهة
االره��اب ،ونعتقد ان لهذا االمر األولوية اآلن».
وقال حردان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه
بري« :لقد شجعنا على الحوار وما زلنا نشجع
عليه ،وغدا ً سنشجعه أيضا ً ألننا مقتنعون بأنه
الطريق السليم لكي تتعزز الوحدة الداخلية
وتصبح القواسم المشتركة في صناعة السلم
األهلي وتعزيزه في لبنان الذي يستهدف بكامل
مؤسساته تعطيالً وإلغاء» ،مشيرا ً إلى «أن هذا
االرهاب يستهدف أيضا ً حياة المواطنين لذلك
نأمل بأن نصل بالحوار إلى سلّم أولويات تبدأ
في انتخابات الرئاسة ،تفعيل الحكومة ودور
المجلس النيابي الذي يتسع للجميع ويكون
مكانا ً للحوار وللتشريع وللقوانين خدمة
للجميع لكي نواجه ليس فقط الضغط االمني
بل ايضا ً الضغط االجتماعي الذي يضرب حياة
اللبنانيين في كل المجاالت».

جولة جديدة ( ...تتمة �ص)1

نيسان المقبل في موسكو».
وفي السياق ،أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني
حسين أميرعبد اللهيان خالل لقائه المدير العام في
وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق األوسط
إدوارد أوكدن إن «نظرة إيران للتوجهات السياسية
واألمنية واالجتماعية بالمنطقة مبنية على أساس
محاربة اإلره��اب وع��دم التدخل العسكري األجنبي
والمساعدة على تعزيز الحلول السياسية والحوار
الوطني».
وحذر عبد اللهيان من اعتماد معايير مزدوجة من
قبل التحالف الدولي مع اإلره��اب والتسامح تجاه
التطرف في المنطقة ،واصفا ً هذه الخطوة باللعبة
الخطيرة ومعتبرا ً أن تقسيم اإلرهابيين إلى جيد وآخر
سيئ أمر غير قابل للفهم.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أمس على بلدة
دورين وتلتها االستراتيجية في الريف الشمالي لمدينة
الالذقية ،كما سيطرت وحداته على قرى بيت صبيرة،
الريان ،بيت عيوش ،المزرعة في محيط المرصد ،45
وواصل تقدمه باتجاه قرية كفر دلبة.
وأطلق الجيش عمليته العسكرية الكبرى بعد تمهيد
مدفعي وصاروخي مكثف على تحصينات المسلحين،
كما استطاع قطع طريق اإلم��داد بين دوري��ن وسلمى
المعقل األس��اس��ي للمسلحين ف��ي ال��ري��ف الشمالي
لالذقية ،حيث يسعى الجيش من خالل العملية الى
التقدم نحو سلمى وصوال ً للحدود مع تركيا.

وجرت جولة المفاوضات السابقة في جنيف يومي  24 – 23شباط الماضي،
فيما ستجري الجولة المقبلة ما بين  15و  20آذار الجاري.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري أن واشنطن عازمة
على التعامل مع إيران في شكل آخر إن لم تتوصل إلى اتفاق إيجابي حول
برنامجها النووي.
وقال كيري خالل مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي سعود الفيصل إن
الواليات المتحدة ستتابع أنشطة إيران األخرى في الشرق األوسط عن قرب،
مؤكدا ً أن التزام واشنطن تجاه ضمان أمن دول مجلس التعاون الخليجي
مستمر.
وشدد كيري على أهمية شراكة الواليات المتحدة مع دول الخليج ال سيما
«في هذه األوقات الصعبة».
وأضاف كيري ان واشنطن ال تسعى الى مقايضة كبيرة مع ايران في إشارة
إلى تعاون سياسي وامني أوسع وأن االتفاق النووي مع طهران سيعالج
المخاوف األمنية لدول الخليج.
من جهته ،قال وزير الخارجية السعودي إن كيري قدم له ضمانات على أن
واشنطن لن تنسى التصرفات اإليرانية األخرى في المنطقة في حين تسعى الى
اتفاق نووي معها.
وكان كيري قد التقى أمس في الرياض وزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والبحرين وقطر واإلمارات وسلطنة
عمان ،إلطالعهم على تطورات المفاوضات النووية مع إيران.
هذا وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أكد في وقت سابق
أن بالده قريبة جدا ً من توقيع اتفاق نووي مع القوى الكبرى إذا تم االتفاق
السياسي على ذلك ،مشددا ً على أن طهران ال تسعى الى امتالك السالح النووي
رغم االدعاءات «االسرائيلية» المتكررة منذ عام .1992

 ال��ق��رار بتوقيته يستثمر ع�ل��ى ال��ت��أزم فيال�ع�لاق��ات األم�ي��رك�ي��ة «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وه��و تأزم
غير ط��ارئ وليس ع��اب��راً ،ج��اء بنتيجة اإلص��رار
«اإلسرائيلي» على مشهد شرق أوسطي تبقى فيه
«إسرائيل» صاحبة اليد العليا والكلمة األخيرة ،في
زمن استهلكت فيه واشنطن ك ّل وسائل الحفاظ
على مكانة «إسرائيل» ،كما استهلكت سبل إضعاف
حلف األع��داء المشتركين ألميركا و«إسرائيل»،
وف��رغ��ت ي��ده��ا ،ح�ت��ى وج���دت ال �م �م � ّر اإلج �ب��اري
لتخفيف الخسائر ،باالنخراط في اتفاق تفاوضي
مع إيران وتسليم بعودة سورية ،ومكانة روسيا،
وهذا االفتراق األميركي «اإلسرائيلي» بنيوي في
المصالح ،لخصه بنيامين نتنياهو بقوله أمام
ال �ـ»إي �ب��اك»« ،إنّ األميركيين يبحثون ع��ن أمنهم
وإسرائيل قلقة على حياتها» وهو افتراق ستتسع
م�س��اح�ت��ه ،ع�ن��دم��ا ت��دخ��ل ال�س�ي��اس��ات األميركية
الجديدة حيّز التنفيذ ،وتبدأ نتائجها وتداعياتها
بالظهور.
 القرار بتوقيته ،يأتي و«إسرائيل» في أضعفلحظاتها عسكرياً ،وليس فقط في أش� ّد لحظاتها

اللبنانية عن محاربي الجماعات اإلرهابية
في سورية ال تنقصه سوى استعارة توصيف
الرئيس األس��ب��ق رون��ال��د ري��غ��ان لمحاربي
«القاعدة» و«طالبان» قبل أكثر من ثالثين
عاما ً « فرسان الحرية» ،وكان يومها في عداد
من استقبلهم أبو عايشة الذي قاد القتال ضد
الجيش اللبناني في ج��رود الضنية في أول
أي��ام عام  2000وقتل هناك وحضرت بعثة
من  FBIلتسأل في قصر العدل عن ظروف
مقتل مواطن الشرف األميركي بسام كنج الذي
قلده الرئيس رونالد ريغان وساما ً رفيعا ً باسم
الشعب األميركي حمله معه إلى صفوف شبكة
«القاعدة».
ال يستطيع أي من القيمين على تلك الوسائل
اإلعالمية تبرير هذا االنفصام المستنسخ عن
لغة الدول التي تمول اإلرهاب وتمده بأسباب
البقاء كما تمول حمالت التسويق اإلعالمية
المواكبة له!
رابعا ً إذا كانت المعركة ضد اإلرهاب واحدة
في العالم وف��ي المنطقة فهي قبل كل شيء
واحدة في سورية ولبنان ،وإذا كانت الحكومة
ممنوعة من التنسيق مع الحكومة السورية
وم���ع ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري بضغوط
خارجية وبأحقاد وارتباطات يندفع أصحابها
ف��ي ات��ص��االت م��ع بعض ج��م��اع��ات التكفير
بذرائع شتى فأضعف اإليمان أن يكون اإلعالم
اللبناني موضوعيا ً ف��ي توصيف الوقائع
ومنسجما ً في التعبئة خلف الجيش حتى لو
تنكر البعض بدافع الكيد ل��دور المقاومة في
حماية البالد والعباد وهم يتعمدون طعنها في
ظهرها في مجابهة التكفير كما فعلوا تماما ً في
معاركها ضد االحتالل الصهيوني طيلة األعوام
المنقضية منذ االجتياح الصهيوني عام 1982
أو أقله منذ حرب تموز .2006
ال يدل تمادي مظاهر االنفصام على خلل في
المعطيات والرؤية بقدر ما يبدو امتدادا ً لعالقات
ومصالح تربط بعض وسائل اإلعالم بجهات
إقليمية تجاهر باحتضان اإلره��اب وكياناته
وفصائله على األرض السورية تتقدمها حكومات
تركيا وقطر والسعودية .ومن المؤسف كليا ً
ومن مباعث المرارة أن تجري المقامرة بمتانة
التضامن الوطني حول الجيش اللبناني في
مجابهة التكفير اإلرهابي بينما يتحول المشهد
اإلعالمي إلى سلسلة من التناقضات السريالية
التي تثير العجب العجاب.

بعد فترة وجيزة من هذا اللقاء التشاوري االستراتيجي،
ذهب نتنياهو لزيارة الواليات المتحدة األميركية وعلى
رأس أجندته مهمة إقناع رئيسها الجديد ب��اراك أوباما
السماح لـ«إسرائيل» بتوجيه ضربة مشتركة مع أميركا
ضد إيران لتدمير مفاعلها النووي قبل أن يصبح عسكرياً.
كانت التقارير الصحافية األميركية سبقت وصول نتنياهو
إلى البيت األبيض وقالت إن بيبي (اسم الدلع لنتنياهو)
سيذهب لضرب النووي اإليراني سواء على نحو مشترك
مع أميركا أو من دونها ،ألن تل أبيب تعتقد انه عندما تبادر
للضربة األولى فإن واشنطن ستتورط بالحرب في اليوم
التالي .وخالل لقائه آنذاك مع أوباما حذر األخير من مغبة
التصرف عسكريا ً بشكل أح��ادي ضد إي��ران ،وقال له إن
الملف النووي اإليراني هو مسؤولية أميركية حصراً ،فعلق
نتنياهو مخاطبا ً أوباما« :أنت لست الله حتى تفرض على
«إسرائيل» عدم الدفاع عسكريا ً عن بقائها بوجه خطر
وجودي يتهددها كالخطر النووي اإليراني».
ابتسم أوباما الذي كان وصلت إليه وقائع حوار نتنياهو
 بيريس ،وقال له« :صحيح إنا لست الله .ولكن أنت أيضا ًلست النبي موسى!».
يتعامل نتنياهو مع مشروع إيران النووي على أساس
ديني وضمن اعتقاد راس��خ لديه ب��أن كبحه هي مهمة
مقدسة وبأن وجوده بالحكم في لحظة محاوالت إيران
تشريع وضعها دوليا ً كدولة نووية ،هو انتقاء الهي له،
يشي بأن الله اختاره لكي يكون النبي موسى المخلص
للشعب اليهودي في هذا العصر.
والواقع أن هذه الخلفية ،باإلضافة إلى خلفيات أخرى
سياسية هذه المرة ،هي التي تجعل نتنياهو يقرر الذهاب
إلى عرين أوباما رئيس الدولة االستراتيجية الضامنة ألمن
«إسرائيل» ،كي يتحداه هناك .ويقول له أنت لست الله لكي
تمنعني عن الدفاع عن وجود شعبي.
لم تكن مبادرة نتنياهو إللقاء خطاب استفزاز أوباما في
الكونغرس محل إجماع عليه في «إسرائيل» .ومعارضو
خطوته هم أكثر ع��ددا ً من مؤيديها .وه��ؤالء جميعهم
اعتبروا أن خطوة نتنياهو لها م��رادي��د استراتيجية
مضرة بأمن «إسرائيل» وبنظام حمايتها االستراتيجي
كما صاغه منذ خمسينات القرن الماضي معلم رؤساء
حكومات «إسرائيل» الالحقين سواء من معسكري الليكود
اليميني والعمل االشتراكي واليساري ديفيد بن غوريون.
لقد وضع بن غوريون توصيات وطنية وليست حزبية
على من يخلفه في موقع رئاسة الحكومة لاللتزام بها
وعدم تجاوزها ألنها ذات صلة بضمان األمن الوجودي
لـ«إسرائيل» ،وعلى رأسها وصية تفيد بأن على «إسرائيل»
أن تجد لها في كل حقبة من عمرها حليفا ً استراتيجيا ً دوليا ً
يضمن أمن وجودها .وأن على رئيس حكومة «إسرائيل»
أالّ يحرج هذا الحليف كي ال يخرجه عن االلتزام بتعهده
بضمان أمن «إسرائيل».
وليس خافيا ً أن ذهاب نتنياهو إلى الكونغرس ليلقي

غالب قنديل

خطابا ً يعاكس سياسة اإلدارة األميركية تجاه الملف
النووي ،يعتبر خروجا ً على وصايا بن غوريون ،وتصرفا ً
يشكل إحراجا ً إلرادة الدولة العظمى الدولية التي تضمن
أمن «إسرائيل» في هذه المرحلة.
كثير من «اإلسرائيليين» يضعون أيديهم على قلوبهم
تحسبا ً من أن فعلة نتنياهو تشكل سابقة في عالقات
الواليات المتحدة األميركية مع «إسرائيل» ،ال بد من أن
تستتبعها تداعيات من النوع الذي ال تتضح تأثيراته في
المدى المنظور ،بل ستتشكل بأسلوب بطيء وعلى نحو
تراكمي ليس فقط داخل نخب حزب أوباما بل أيضا ً داخل
االجتماع األميركي ،فأوباما في نهاية األمر رئيس ألكبر
دولة في العالم ،ورمز للدولة الحامية لوجود «إسرائيل»
«أخالقيا ً وسياسيا ً وعسكريا ً واقتصادياً» .ولم تكن هناك
من وجهة نظر منتقدي خطوة نتنياهو «اإلسرائيليين»،
حكمة بأن يقوم األخير بإهانته حتى لو وجد داخل الحياة
السياسية األميركية فريقا ً شجعه على ذلك لحسابات
انتخابية على صلة بمعركة رئاسة الجمهورية األميركية.
يقول ه��ؤالء :ذه��ب نتنياهو إل��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية وكانت كلها مع «إسرائيل» وعاد منها وقد أصبح
نصفها ضد «إسرائيل» .وهنا جوهر الخطأ االستراتيجي
الذي وقع فيه نتنياهو ،فهو لم يُختم عهد واليته الثانية
في رئاسة الحكومة بمصائب على الداخل «اإلسرائيلي»،
بل أيضا ً أورث «الشعب اإلسرائيلي» مسارا ً من سوء الفهم
بين دولته وضامن أمنها الدولي.
وداخ��ل ثنايا هذا الجدل «اإلسرائيلي» ال��ذي أثارته
خطوة نتيناهو األميركية ،يوجد متسع لكالم حول أن
«إسرائيل» تغيّرت :لقد رحل السياسيون األقطاب ،وبقي
منهم أشباه أقطاب أو منتحلو صفة أقطاب .كان محقا ً
طاقم األطباء الذي رفض سحب األوكسجين من فم آرييل
شارون الذي بقي يرقد في المستشفى سنوات عدة وهو في
حالة موت سريري .المسألة لم تكن هل نسمح لشارون أن
يموت .فهو سريريا ً كان ميتاً ،بل هل نعترف بنهاية جيل
الزعماء التاريخيين «اإلسرائيليين»؟!
وبعض التعليقات قالت ليس فقط «إسرائيل» تغيرت
وصارت سياساتها فعل ورد فعل وابتعادا ً عن «الحكمة
دواع أمنية استثنائية خاصة بإسرائيل»
التي تقتضيها
ٍ
كما كانت تقول غولدا مائير التي قال عنها بن غوريون إنها
«الرجل الوحيد في حكومتي» ،بل أيضا ً أميركا تغيرت.
نتنياهو فضح أن أميركا أصبحت تنتمي إل��ى العالم
الثالث ،إنها ليست دولة بل ساحة يتراقص كونغرسها
على حبل خالفات داخلية تسمح للغير بأن يتدخل فيها
مستغالً ومسفها ً معنى مؤسسات الدولة السيادية.
 ...إنّ أميركا  -باللغة اللبنانية إن ج��از التعبير-
التي ذهب إليها نتنياهو هي  8آذار الجمهوري و 14آذار
الديمقراطي...

يوسف المصري

العراق ينجز ( ...تتمة �ص)1

«داع�ش» يد ّمر مدينة نمرود الأثرية

دم��ر مسلحو «داع���ش» مدينة نمرود األث��ري��ة جنوب شرقي
الموصل والتي تضم آث��ارا ً آشورية قديمة ،وذل��ك في مواصلة
إجرامه بحق العراق وآث��اره ،وبعد تدميره آثار متحف الموصل
قبل اسبوع.
وكانت وسائل اعالم عراقية تناقلت على مواقع االنترنت انباء،
نقالً عن شهود عيان ،تفيد بأن عناصر جماعة «داعش» االرهابية
دمرت بالجرافات مدينة نمرود التاريخية جنوب شرقي الموصل.
وأفاد الشهود أن عناصر «داعش» كانوا «يخططون لتدمير آثار
النمرود منذ نحو أسبوع في خطوة تهدف الى محو آثار الموصل
بالكامل».

السياسية ضعفاً ،فما نتج بعد مسلسل تعديل
قواعد االشتباك بين «إسرائيل» والمقاومة منذ
عملية القنيطرة ،وما أسفر عنه من رس� ّو سفينة
التجاذب على مرفأ ق��درة ال��ردع المقاومة ،كما
تشهد عمليات الجيش السوري جنوب سورية،
حيث ت� ّ
�دك معاقل «جبهة ال�ن�ص��رة»« ،جيش لحد
ال�س��وري» ،تحت نظر «إسرائيل» ،وهي ال تجرؤ
على فعل شيء.
 ال �ق��رار عشية االن �ت �خ��اب��ات «اإلسرائيلية»،يمنحه ذك ��اء التوقيت التكتيكي ،فلربما ينجح
الفلسطينيون هذه المرة في اللعب في التناقضات
«اإلسرائيلية» والتأثير في مساراتها وعناصرها
المربكة وال�م�ش� ّوش��ة بعد ع��ودة نتنياهو بخفي
حنين من واشنطن.
ً
ً
 أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا ،الوقتهو للش ّد على أيادي القيادة الفلسطينية ،لمواصلة
إج� ��راءات تعميق ال�خ�ي��ار ال��وط�ن��ي الفلسطيني،
باتجاهي المزيد من الوحدة والمزيد من االنخراط
في خيار الصراع في وجه االحتالل.
ناصر قنديل

نتنياهو والنبي مو�سى (تتمة �ص)1

بعد جريمة تدمير �آثار المو�صل

االنف�صام الإعالمي ( ...تتمة �ص)1
ثانياً ،بعض اإلع�لام اللبناني مصمم على
تحاشي توصيف الجماعات والعصابات
اإلجرامية في لبنان ب��اإلره��اب ،وحتى حين
يفعل يقدمها هي ذاتها بلغة ترويجية ودعائية
تحت مسمى مسلحي المعارضة في األخبار
وال��ح��وارات التي تتناول ال��وض��ع السوري
وه��ذه اللعبة ال تنطلي على المتلقي العادي
الذي تنقل إليه بيانات «داعش» و«النصرة»
وغيرهما من القوى اإلرهابية في سورية على
أنها مواقف ص��ادرة عن جماعات معارضة.
وهاتان المنظمتان خصوصا ً هما العدو الذي
يتصدى له الجيش اللبناني في جرود السلسلة
الشرقية.
ال يقف هذا االنفصام غير البريء عند حدود
التعامل مع التسميات ،فتحت ستار السبق
اإلعالمي تتولى محطات تلفزيونية وإذاعية
لبنانية تعميم خطاب الجماعات التكفيرية
وتالحق أشرطتها الموزعة بواسطة مواقع
التواصل االجتماعي ،بما فيها المخصصة
لترويع اللبنانيين ،وتتباهى بإعادة بثها في
ترويج غير مباشر لمضمونها .وأحيانا ً كثيرة
يورط السبق المتخيل بدافع اإلثارة واستجرار
المشاهدين والمستمعين والقراء أصحابه
في خدمات مجانية للخصوم المفترضين،
كما تنجرف بعض الوسائل في مواكبة ونقل
ح��م�لات ج��م��اع��ات اإلره����اب ح��ول المعارك
التي تخوضها ضد الدولة الوطنية السورية
وال��ش��ع��ب ال��س��وري وتتبنى توصيفاتها
ومزاعمها بصورة تستدر التعاطف وتناقض
الحاجة األكيدة لتعرية هذه الجماعات وفضح
طابعها اإلجرامي ال��ذي يتبدى هو ذات��ه في
لبنان كما في سورية.
ثالثاً ،يبدو هذا االنفصام مدبرا ً وغير بريء
مع التمادي واإلص��رار على رغم المالحظات
واالن��ت��ق��ادات والتنبيهات المتكررة .بينما
يتساءل المتابع العادي كيف تكون «داعش»
و«جبهة النصرة» هما العدو في سلسلة لبنان
الشرقية تبعا ً لبيانات قيادة الجيش التي تنقلها
وسائل اإلع�لام اللبنانية وعلى مسافة ثوان
معدودة في ذات السياق اإلخباري التلفزيوني
واإلذاع���ي تقدم المنظمتان وشريكاتهما من
فصائل اإلره����اب ب��ث��وب م��ع��ارض��ة تحارب
«نظاما ً يلقي البراميل على المناطق السكنية»
وفق حرفية الرواية المزعومة التي يروجها
هؤالء اإلرهابيون أنفسهم والمتبناة من وسائل
إعالمية لبنانية.
إن بعض ما تبثه وتنشره وسائل اإلعالم

مع اتحاد البلديات وضعت حدا ً نهائيا ً لألعمال
اإلرهابية التي خطط لها الستهداف الضاحية
وحققت نجاحا ً ب��اه��راً» .ولفتت إلى أنه «إذا
كان الهدف منها تنفيذ بعض مذكرات الجلب
أو التوقيف ،فهذا أمر ممكن من دون الحاجة إلى
ضجيج إعالمي أو استعراضات ،خصوصا ً أن
القوى الحزبية المؤثرة في الضاحية تشجع
هذا األمر لمنع تشكل أي حالة تقود إلى أعمال
إجرامية».
أما بالنسبة إلى الخطة األمنية في بيروت،
فسألت المصادر «هل هذه الخطة ستقود إلى
بعض المداهمات التي اكتسب أصحابها خالل
السنوات الماضية غطاء سياسيا ً من بعض
التيارات السياسية»؟ مشيرة إلى «أن بيروت لم
تشهد اشتباكات ،والخطة األمنية فيها تختلف
عن الخطة األمنية في طرابلس التي شهدت
جوالت كثيرة من االشتباكات ،جعلت من ضبط
الوضع األمني مطلبا ً ملحا ً وضروريا ً لتثبيت
االستقرار».
ودع��ت المصادر إل��ى خطة أمنية إعالمية
لمنع االستفزازات على رغم أنها انخفضت في
الشهرين الماضيين في شكل الفت».

وقف التن�سيق الأمني ( ...تتمة �ص)1

وكانت مدينة نمرود مركزا ً مهما ً للدولة اآلشورية منذ حكم
الملك اآلش��وري شلمنصر األول ( 1373ـ 1244ق.م) ثم أهملت
لحين تولي عرش االمبراطورية اآلشورية من قبل آشور ناصر بال
الثاني ( 883ـ 859ق.م).
وقد عمد هذا الملك إلى جعل مدينة نمرود عاصمة عسكرية
للدولة اآلش��وري��ة ،فشيد فيها المباني والقصور منها القصر
المعروف باسم (القصر الجنوبي الغربي) ،فضالً عن معبد
(نابو) وبنى له قصرا ً جديدا ً بالقرب منه ،كما عمل على تجديد
هذه المدينة وأعتنى بزقورتها التي تعد من أهم زقورات العصر
اآلشوري.

الفريق رائد شاكر ،أمس ،عن انجاز
المرحلة الثالثة من عمليات تحرير
محافظة صالح الدين ،مشيرا ً إلى
وص��ول القوات االمنية لمشارف
الدور والبوعجيل ،فيما أكد وجود
عملية عسكرية لتطهير ح��زام
بغداد بالتزامن مع عملية «لبيك يا
رسول الله».
وب��ح��س��ب م��وق��ع «ال��س��وم��ري��ة
نيوز» ،فقد ق��ال شاكر في مؤتمر
صحافي عقده في محافظة صالح
ال��دي��ن إن��ه «ت��م ان��ج��از المرحلة
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ع��م��ل��ي��ات ت��ح��ري��ر
محافظة ص�ل�اح ال��دي��ن بنجاح
وتمكنت القطعات العسكرية من
ال��وص��ول ال��ى كصيبة ومشارف
ال��دور والبوعجيل» ،مشيرا ً الى
«انطالق عملية عسكرية بالتزامن
مع العمليات الحالية لتطهير حزام
بغداد».
وأض��اف شاكر «تنظيم داعش
لجأ الى ورقته الخاسرة باستخدام
االنتحاريين بعد ان تهاوت قوته
ام��ام ض��رب��ات ال��ق��وات األمنية»،
الفتا ً الى «وص��ول نسبة االنجاز
في بعض المحاور الى  100في
المئة».
يذكر أن رئيس ال���وزراء القائد
ال��ع��ام ل��ل��ق��وات المسلحة حيدر
العبادي أعلن ،مطلع آذار الجاري،
ع��ن ب���دء ال��ع��م��ل��ي��ات العسكرية
لتحرير بقية محافظة صالح الدين
من سيطرة تنظيم «داعش» ،وعلى
إثرها تمكنت القطعات العسكرية
المدعومة بمقاتلين م��ن الحشد
الشعبي والعشائر من إحراز تقدم
الفت في أكثر من محور وتواصل
اقترابها من تكريت ،وسط تأييد
عشائري وشعبي واسع .
وفي الموصل ،انسحب تنظيم
«داع����ش» االره���اب���ي ،م��ن قاعدة
رئ��ي��س��ي��ة ي��ت��م��رك��ز ب��ه��ا ج��ن��وب
الموصل شمال العراق ،ونقل مئات
السجناء منها وسرق محتوياتها
وفجر أبنيتها ،بحسب ضابط في
الشرطة العراقية.
وقال النقيب محمد جمعة أحد

ض��ب��اط ش��رط��ة محافظة نينوى
(شمال) ،إن «داع��ش انسحب من
قاعدة «القيارة» الجوية ( 65كلم
جنوب الموصل)».
وأض����اف ج��م��ع��ة أن «تنظيم
داعش فجر قاعات ومدرجات داخل
القاعدة الجوية ،والتي كان يتخذها
مقرا ً رئيسيا ً له جنوب الموصل،
إلى جانب كونها تعرضت لقصف
عنيف نهاية الشهر الماضي ،من
قبل طائرات التحالف ألحق بها
أضرارا ً جسيمة وقتل العشرات من
عناصر التنظيم».
هذا وأحرق «داعش» حقل عجيل
النفطي شرق مدينة تكريت قبيل
انسحاب عناصره من الحقل .وفي
منطقة سورش ّناس ص��دت قوات
الحشد الشعبي هجوما ً واسعا ً
لعناصر «داعش» شمال سامراء.

�إعالنات ر�سمية
إعالن رقم 2/7
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
صيانة تجهيزات المعلوماتية وتوابعها
الخاصة بغرفة الخادم المركزي ،في مبنى
وزارة الزراعة في بئر حسن ـ مقابل ثكنة
ه��ن��ري ش��ه��اب ،ب��ت��اري��خ 2015/3/18
الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في 2015/2/17
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 351

