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حمليات  /تتمات

مزيد من التنديد باالعتداءات ال�صهيونية على الأق�صى:
االنتفا�ضة في ّ
كل فل�سطين هي ال�سبيل الناجع لردع المعتدين
توالت ردود الفعل المندّدة باالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى،
داعية الحكومات العربية للتصدي لهذه االعتداءات ألنها السبيل الناجع لردع
المعتدين من التعدي على المقدسات.

الحص

وقال الرئيس سليم الحص في بيان« :لم نعد نع ّول على المنظمات الدولية
وال منظمة المؤتمر اإلسالمي وال لجنة القدس كلها ،ولم تعد تكفي بيانات
الشجب واالستنكار لمواجهة االعتداءات الصهيونية التي تمارس بحق شعبنا
ومقدساتنا ونحن أمام جريمة منظمة يمارسها العدو اإلسرائيلي بتوطؤ وصمت
عربي واضح وفاضح من دون محاسبة مستغالً حالة الترهل التي تصيب أمتنا
العربية ومستفيدا ً من االنقسام الفلسطيني المعيب».
وأضاف« :ما نعول عليه هو الشعب الفلسطيني ،نعم الشعب الفلسطيني بأن
ينتفض في ك ّل فلسطين ألنّ االنتفاضة هي السبيل الناجع لردع المعتدين من
التعدي على المقدسات» ،مهيبا ً «بالشعب الفلسطيني المناضل وبك ّل مخلص
شريف في هذا الوطن العربي بالوقوف وقفة واحدة واالنتفاض ،دفاعا ً عن شرف
العرب والمسلمين».
وختم الحص« :ستبقى القدس واألقصى قطب الرحى والبوصلة ،شاء من
شاء وأبى من أبى مهما اشتدت اعتداءات العدو ومهما طال الزمن».

حافظ

وأصدر األمين العام للمؤتمر القومي العربي الدكتور زياد حافظ بيانا ً حول
أحداث القدس وانتفاضتها جاء فيه« :في زمن تراجع النظام الرسمي العربي
واالنحراف السياسي واألخالقي الناتج عن تحويل البوصلة السياسية في
مواجهة العدو الوجودي لألمة العربية وللشعب العربي في فلسطين تجاه
أعداء افتراضيين تتقدم حكومة الكيان الصهيوني بخطوات مدروسة للسيطرة
النهائية على المسجد األقصى .ويجري ك ّل ذلك في صمت دولي وعربي ما
يشجع الكيان على االستمرار في عدوانه على شعب فلسطين.
ّ
إنّ حكومة الكيان الصهيوني تقدم على إج��راءات تحاول من جهة تنفيذ
مشروعها التوراتي المزعوم ،ومن جهة أخ��رى ،التخفيف من ح�دّة الهزائم
السياسية التي منيت بها سواء على صعيد إيقاف المفاوضات ومنع التفاهم
في الملف النووي اإليراني أو على صعيد األمم المتحدة التي ص ّوتت جمعيتها
العامة على رفع العلم الفلسطيني ،أو في منع توقيع أكثر من مائة ألف مواطن
بريطاني على عريضة يطالبون فيها باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني
خالل زيارته للملكة المتحدة ،أو على صعيد فشل «عاصفة الجنوب» في سورية
المدعومة من الكيان ،أو اإلعالن الصريح لروسيا لدعمها العسكري والسياسي
للدولة السورية ،قيادة وشعبا ً وقوات مسلحة ،أو في استمرار المواجهات في
فلسطين المحتلّة وبين أهل القدس وق� ّوات االحتالل ،فتلك السلسلة أصابت
معنويات المحتل وحكومته التي العتبارات داخلية مضطرة إل��ى تصعيد
المواجهة مع أهلنا في القدس وفرض األمر الواقع في احتالل المسجد تمهيدا ً
لتقسيم في المكان والزمان ألوقات الصالة وتبريرا ً فيما بعد لضرورة هدمه فبناء
الهيكل المزعوم.
إنّ األمة العربية واألمة اإلسالمية مدعوتان بحكوماتهما وهيئاتهما المدنية
وشخصياتها العامة وأحزابها ونقاباتها وشعوبها ،للتصدّي لذلك العدوان
وتقديم كافة وسائل الصمود ألهلنا في القدس .فالدفاع عن المسجد األقصى
مسؤولية أهلنا في فلسطين ومسؤولية الحكومات والجماهير العربية
واإلسالمية ومعهم أحرار العالم.

كما ندعو لمبادرات شعبية في مختلف األقطار العربية لدعم صمود أهلنا في
القدس والدفاع عن المسجد األقصى.
كما ندعو ك ّل أعضاء المؤتمر إلى التواصل مع القوى الحيّة في أقطارهم
من أجل إطالق ك ّل أش ّكل المبادرات لدعم أهلنا في القدس وفلسطين ،ولحشد
ك ّل الجهود والطاقات باتجاه قضيتنا المركزية بعيدا ً من كل احتراب أهلي أو
عصبيات مدمرة».

وقفة تضامنية

ونظمت حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون ،وقفة «ألجل األقصى»
تحت شجرة إسكوا وسط بيروت ،تنديدا ً باالعتداءات الصهيونية على المسجد
األقصى.
وألقى أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان كلمة ،شدّد
فيها على ضرورة «أن نسير باتجاه المسار الصحيح – فلسطين».
وقال« :إنّ وقوفنا اليوم ليس للكالم فحسب بل لنقول للمرابطين والمرابطات
على أرض المسجد األقصى بأنّ اتكالنا عليهم وعلى أهلنا في ك ّل أنحاء فلسطين،
واتكالنا على صواريخ القسام وصواريخ سرايا القدس وصواريخ أبو علي
مصطفى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى كل الفصائل المناضلة في
الداخل الفلسطيني بمن فيهم أهلنا عرب  ،1948واتكالنا على صواريخ أهلنا
المقاومين المجاهدين رجال الله في لبنان».
وأكد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال ،ب��دوره« ،أنّ فلسطين
تبقى قضيتنا األولى والمركزية رغم آالمنا وانشغالنا بالحراك الشعبي في لبنان
لمواجهة فساد الطبقة الحاكمة».
وشدّد على أنّ «الر ّد على الصهاينة يكون بالوحدة الفلسطينية التي تستطيع
أن تشعل انتفاضة شعبية ض ّد االحتالل حتى التحرير» ،داعيا ً إلى «إحياء
معاهدة الدفاع المشترك ألجل تحرير فلسطين».
كما تحدث الوزير السابق بشارة مرهج الذي أكد أنّ «الكيان الصهيوني أرسل
عشرات الرسائل التي كشف خالله أنه سيقوم بتهويد القدس» ،مشيرا ً إلى أنّ
«ما قام به العدو اإلسرائيلي باألمس واليوم من انتهاك للحرمات والمقدسات
وإطالق نار على المصلين واعتقال للمرابطين ،هو تصعيد في مسار طويل لن
يتغير في غياب القوة التي تتصدى له كما فعلت المقاومة في لبنان التي كسرت
إرادته وحررت األرض من رجسه».
وأكد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان
فتحي أبو العردات أنّ «القدس هي العاصمة الروحية لفلسطين ،وأنها بحاجة
إلى مواقف التضامن الجدية وإلى الدعم المادي وإلى جهود األمتين العربية
واإلسالمية وك ّل أحرار العالم لمواجهة التهويد».
ورأى مسؤول حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي «أنّ هذه
الوقفة هي أصدق تعبير عن أنّ األمة ال تزال بخير وأنها ستبقى كلها إلى جانب
فلسطين» ،مشيرا ً إلى أنّ « شعبنا الفلسطيني ،وشعبنا العظيم في القدس وفي
الضفة وغزة وفي أراضي  1948سيتخذ قرار الالعودة عن الدفاع عن المقدسات،
وعلى العدو أن يدرك أنّ القدس ليست وحيدة وال يتيمة وأنها ستبقى صامدة في
وجدان كل أبناء شعبنا الفلسطيني».
وحيا عضو المكتب السياسي في حزب الله علي ضاهر «الصامدين في
القدس الشريف الذين يتصدون بأجسادهم العارية لغطرسة الكيان الصهيوني،
وشهداء فلسطين وك ّل مقاومة عربية أو إسالمية كانت تنتهج درب الجهاد
لتحرير فلسطين».
أضاف ضاهر« :عندما بدأت المؤامرة تساءل أمين عام حزب الله السيد

مسيرة في عين الحلوة استنكارا ً لإلعتداءات على األقصى
حسن نصرالله« :أين فلسطين مما يجري» ،وعندما اندلع ما سمي بالربيع
العربي ك ّررنا السؤال أين موقع فلسطين بكل هذه الفصول ،فأتت اإلجابة بأن
شاهدنا بأم العين حجم المؤامرة التي أريد ألمتنا أن تغرق في وحولها لنسيان
فلسطين».
وأكد ضاهر «أننا كحزب الله كما كنا دائماً ،نعتبر فلسطين المعيار والبوصلة
والقضية الفلسطينية هي القضية األساس ألي حركة مقاومة ومن هو مع فلسطين
سواء كان قريبا ً أو بعيدا ً فنحن معه ،ومن يتخلى عن الشعب الفلسطيني فهو
خائن ونحن ضده».

كرامي

ودان الوزير السابق فيصل كرامي ،في تصريح االعتداءت المتكررة على
المسجد االقصى ،وقال« :تواصل عصابات المستوطنين االعتداء على األقصى
الشريف بدعم وتشجيع من السلطات اإلسرائيلية ،ويواصل العرب والمسلمون
التعامي عن مسؤولياتهم وتضييع البوصلة والتمادي في حروبهم بين بعضهم
بعضاً».
ووج��ه كرامي تحية إلى «ح��راس األقصى المرابطين لحمايته بصدورهم
العارية من العهر الصهيوني ،وتحية الى الشعوب التي لن ترضى بما رضي

الردع الرو�سي ( ...تتمة �ص)1
ال��س��ؤال ال���ذي نقلته وف���ود فلسطينية م��ن ال��داخ��ل الفلسطيني
المحت ّل إلى عواصم عربية وغربية ،هو ماذا سيفعل العالم إذا أقدمت
«إسرائيل» على ه��دم المسجد األقصى ،مستفيدة من مناخ عربي
خليجي خصوصاً ،مستع ّد للمقايضة على الصمت بدعم «إسرائيل»
للمواجهة مع إيران وحزب الله ،والمؤشرات على ذلك وفقا ً للوفود
الفلسطينية عديدة ،فالشرطة «اإلسرائيلية» سلمت ميادين المسجد
األقصى للمتطرفين الصهاينة ،ورفعت منسوب الوحشية والدموية
في معاملة المدافعين من الناشطين المدنيين عن المسجد ،وطريق
التسويات للقضية الفلسطينية ي��زداد انسداداً ،وطريق المغامرات
العسكرية نحو سورية ولبنان خصوصا ً يبدو مقفالً ،وساعة الركل
«اإلسرائيلية» تنفذ قبل بلوغ قطار التسويات المحطة السورية ،بينما
محطات اليمن وأوكرانيا تبدو في األف��ق ،والخيار الوحيد المتبقي
هو حدث كبير بحجم حرب لكنه ال يرتب نتائج الحرب ،يستدرج
مداخالت دولية تفتح باب التسويات ،وتغلق القضية الفلسطينية
وف��ق مقتضيات األم��ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،قبل أن تتمدّد آث��ار المشهد
اإلقليمي الجديد وق��وة حلف المقاومة ،لتترك آث��اره��ا م��ج��ددا ً في
الصراع والمواجهة مع «إسرائيل».
لبنانيا ً يبدو أنّ التطورات ال تزال تؤشر إلى عدم نضوج المخارج
من األزمات ،وقد طغى على المشهد اللبناني ،نبأ غياب العماد ميشال
عون عن جلسة الحوار اليوم تفاديا ً الستنزافه في نقاشات حول
سجل األمن
الرئاسة قبل نضوج البحث الجدّي في شأنها ،بينما ّ
العام اللبناني إنجازا ً يفتح العين على مخاطر توريط القوى األمنية
وحراك الساحات بصدام دموي بعد إلقاء القبض على خلية لتنظيم
«داع��ش» اعترف عناصرها ب��أنّ إح��دى مهامهم كانت تجنيد شبان
يقومون بأعمال الشغب واالستفزازات من ضمن ساحات الحراك.

باسيل يمثل عون في الحوار اليوم

هل تكون جلسة الحوار اليوم الجلسة األخيرة؟ وهل سيشارك في جلسة
اليوم من حضر الجلسة األولى ،ال سيما بعدما اتضحت الصورة وبدا واضحا ً
أن ال أحد يجلس إلى طاولة الحوار من الصف األول في فريق  14آذار ،فالذين
يحضرون هم من الصف الثاني كرئيس كتلة المستقبل ف��ؤاد السنيورة
ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وحتى من الصف الخامس كالوزيرين
بطرس حرب وميشال فرعون.
وعلمت «البناء» أن رئيس تكتل التغيير واإلصالح الجنرال ميشال عون لن
يحضر الجلسة ،وأكدت أوساط في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن الجنرال
عون سيكتفي بمشاركة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل».
وعليه يكون الجنرال عون بدأ ممارسة مؤثراته على المعنيين بهيئة
الحوار ،وأكد أنه لن يكون هناك  CREDITمفتوحة لبند الرئاسة ،وأنه
يجب االنتقال إلى بنود حيوية ثانية .وستحدد جلسة اليوم التي تتعرض
إلى تجاذب داخلي مآل تعاطي األطراف معها ،ال سيما أن كل طرف يجري
عملية جوجلة وتقييم وبدأ يأخذ مواقف جديدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن جلسة الحوار اليوم هي مفصلية أوال ً
ألنه ستعقبها عطلة عيد األضحى ولن يكون هناك جلسة خالل هذه الفترة
بسبب سفر بعض األطراف ،واألمر الثاني إلعطاء فرصة للمتحاورين إلعادة
تقييم الوضع ،ال سيما أن فريق  14آذار يعاني حاالت االستحضار ،فاألجندة
السياسية غير واضحة ،األمر الذي يرتب على رئيس مجلس النواب نبيه بري
فن قيادة السفينة إذا قدر لها أن تقاد».
وأشار العماد عون في مؤتمر صحافي عقب اجتماع التغيير واإلصالح أمس
إلى «أننا نشتم رائحة مؤامرة وننبه الجميع وفي مقدمهم البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي أننا بخطر ونحن نطالب برئيس جمهورية يدافع
عن أرضنا وهويتنا» .وقال« :إن أحدا ً لم يربط موضوع تطبيق خطة وزير
الزراعة أكرم شهيب حول النفايات مقابل ترقية الضباط» ،وأكد «أنه من العار
ربط ترقيات ضباط الجيش بموضوع النفايات».

خدعة الدوحة لن تتكرر

وبدا عون أمس انه مطلع على مناورات تيار المستقبل وأنه جاهز لمواجهة
الشيء بالشيء وفقا ً لطبيعته وقد يكون نصح الفريق اآلخر بأن ال يضيع
وقته في المحاوالت الفاشلة .وتقول مصادر مطلعة« :أن الجنرال تجنب
الحديث عن الحوار ألنه ال يريد وصف الحوار بما ينبغي أن يوصف به
بحسب رؤيته ،حتى ال يتحمل مسؤولية التعطيل ،ال سيما أن تيار المستقبل
جاهز إلطالق السهام عليه ،فكتلة المستقبل أكدت عقب اجتماعها األسبوعي
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أن طاولة الحوار ليست بديالً من المؤسسات
الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة للمؤسسات الدستورية» .وأشارت إلى
«أن لبنان لم يعد يحتمل هذا الشغور في موقع الرئاسة األولى باعتبار أن
موقع رئيس الجمهورية يشكل نقطة التوازن األساسية في الجسم الوطني
والسياسي اللبناني ،كذلك أيضا ً لما لهذا الموقع من أهمية ومحورية في
انتظام عمل المؤسسات كافة».

الغرب يستخدم بكركي في الملف الرئاسي
ويدفع باتجاه الرئيس التوافقي

وشددت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» على «أن خدعة الدوحة
لن تتكرر والعماد عون لن يلذع من الجحر مرتين» ،الفتة إلى «أن الجنرال
اكتشف أن البطريرك الراعي جزء من منظومة إنتاج خديعة ميشال سليمان
آخر بإدارة فرنسية» .واعتبرت أوساط عليمة لـ«البناء» أن الغرب يستخدم
بكركي في الملف الرئاسي ،انطالقا ً من كالم الراعي انه يريد انتخاب رئيس
بأي ثمن من دون أن يحدد الخيارات االستراتيجية لشخص الرئيس ،وبدأ
يدفع في هذا االتجاه .ولذلك ناشد العماد عون البطريرك الراعي أن ال يكون
مطية لهذا الغرب الذي يستخدم ملف النازحين كوسيلة».
ولفتت األوساط إلى «أن الهدف من زيارة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد
كاميرون إلى لبنان أمس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند،
الدفع باتجاه انتخاب رئيس توافقي من خالل الضغط عبر مجموعة عناوين
أبرزها عنوان النازحين والوضع األمني من خالل تحريك بعض الخاليا في
تظاهرات الحراك المدني.

حوار المستقبل  -حزب الله
يلعب دور لجنة أمنية مشتركة

وفي سياق متصل ،التأمت جلسة الحوار  18بين تيار المستقبل وحزب الله
في عين التينة ،بحضور المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله حسين
الخليل ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ،والنائب حسن
فضل الله ،عن حزب الله ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري،
ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل،
والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل .وبحث
المجتمعون «التطورات السياسية ،وأثنوا على دعوة الرئيس بري النعقاد
طاولة الحوار في محاولة للتفاهم على النقاط الواردة في جدول األعمال،
مؤيدين استمراره في هذه المرحلة المفصلية من حياة الوطن».
وتطرق المجتمعون إلى الملفات المطروحة ال سيما ما يتعلق بإعادة
انتظام عمل المؤسسات الدستورية ،وإيجاد الحلول لألزمات القائمة التي
تهم المواطنين.
ولفتت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إلى «أن حوار المستقبل حزب
الله يلعب دور لجنة أمنية مشتركة أو لجنة ارتباط .وأشارت المصادر إلى
«أن هذا الحوار حفر لنفسه مساحات خاصة حددت دوره ،على عكس طاولة
حوار ساحة النجمة الذي لم يحدد دوره الجدي بعد وال يزال في العناوين
العابرة».

اعتصام للحراك المدني رفضا ً للحوار

ورفضا ً للحوار ،ينفذ الحراك المدني اعتصاما ً أمام جريدة النهار عند
التاسعة صباحا ً تمهيدا ً إلقفال كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار ،وسط
إجراءات أمنية مشددة.
وأكد رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم لـ«البناء» أن «أزمة
النفايات لن تحل إذا لم يحل أصل المشكلة الفساد المستشري منذ العام
 1992حتى اليوم ،ولذلك يجب معالجة األسباب وليس النتائج ،فإلى جانب
أزمة النفايات هناك أزمة الكهرباء والمياه والهاتف والبنية التحتية وكل هذه
األزمات ستنفجر تباعا ً وبسرعة ،وبالتالي من الطبيعي أن يتجه الشارع إلى
مزيد من التصعيد بعد أن ضاق المواطن ذرعا ً بعجز السلطة عن حلها».
وسأل واكيم« :كيف يدعو البعض الحراك المدني للحوار مع السلطة

الحكام من عار وخذالن .ولألقصى رب يحميه».

ندوة العمل

ودعا رئيس «ندوة العمل الوطني» وجيه فانوس في بيان ،إلى «حراك شعبي
شامل تنضم تحت لوائه القوى العربية واإلسالمية والوطنية كافة ،لصد هذا
الهجوم الذي يقضي على وحدة األمة في قدس أقداسها».

«لقاء الفكر العاملي»

واعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام بلدة عيناثا السيد علي عبد اللطيف
فضل الله  ،أنّ «العدوان الصهيوني المتجدد على فلسطين أرضا ًوشعبا ًومقدسات،
والتي لن تكون استباحة الحرم القدسي آخره ،يشكل وصمة عار على جبين عرب
الردة المنشغلين بالحروب على فلسطين بدل الحروب من أجلها».
ودعا ك ّل «القوى الحية إلى إطالق صرخة لصحوة الضمير العربي ليتحول
المال من تمويل التكفير واإلرهاب واالقتتال بين اإلخوة إلى سالح وطاقة ومقدرات
للمقاومة الفلسطينية للدفاع عن القضية المقدسة» ،مطالبا ً «القيادات الفلسطينية
بإطالق حراك يكون محوره استعادة نبض الثورة الفلسطينية ،وتقديمها على ك ّل
االعتبارات الشخصانية والفئوية والحزبية واالرتباطات والعناوين».

فجر �أردوغان ( ...تتمة �ص)1
هكذا ّ

وهي القائمة على الفساد وجميع أطرافها شركاء في وليمة الفساد مع تفاوت
المسؤوليات بينها ،فهل ينجح التفاوض مع السارق؟ خصوصا ً أنها ليست
سلطة شرعية بل سلطة أمر واقع ومغتصبة للقوانين وللشرعية».
وأكد الناشط في «تحرك  29آب» أيمن مروة لـ«البناء» «أن الحراك المدني
لن يتوقف أبدا ً وهناك اجتماع بعد اعتصام اليوم ومؤتمر صحافي عند الساعة
السادسة لجميع مجموعات الحراك المدني ،تحضيرا ً لخطوات جديدة».
ولفت إلى «أن الهدف من االعتصام أمام مديرية الواردات في وزارة المالية
أمس هو الضغط على وزارة المالية لعدم صرف رواتب جميع النواب الذين
مددوا ألنفسهم مرتين ،فال يجوز أن يتقاضى هؤالء أموال الشعب».
وأوضح «أن الضغط الشعبي يسهم بتقديم حل ألزمة النفايات ،إال أن
إيجاد الحلول ليس من مهمة مجموعات الحراك المدني التي ساهمت بتقديم
اقتراحات للحل ،لكن إيجاد الحلول وتطبيقها هي مسؤولية السلطة» ،مشيرا ً
إلى «أن الخطة التي قدمتها السلطة ليست خطة المعالجة المطلوبة ولم تراع
االقتراحات التي قدمناها ،بل استندت إلى تقديم الرشوة إلى منطقتي البقاع
والشمال وإعادة فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام والتي ستمتد إلى سنوات
عدة».
ولفت مروة إلى «أن الهدف من دعوة وزير البيئة محمد المشنوق إلى
االستقالة هو الضغط لمعالجة ملف النفايات وليس استهداف شخص الوزير،
لكن استقالته ستبقى مطلبا ً أساسيا ً للحراك ،ألنه لم يتحمل المسؤولية في
المعالجة العلمية ألزمة النفايات».
ونفذ عدد من األشخاص في حملة «بدنا نحاسب» اعتصاما ً أمام مبنى
الواردات في وزارة المالية مطالبين بوقف رواتب النواب .كما قطع الناشطون
البيئيون الطريق عند تقاطع ساحة الشهداء ردا ً على رفض وزير البيئة
التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي ،فيما عمد آخرون إلى رمي النفايات
أمام وزارة البيئة بعد فشل نتائج اللقاء مع المشنوق والشبان المضربين عن
الطعام.
إلى ذلك ،يتوقع أن تبدأ اليوم أول اإلجراءات العمالنية لخطة النفايات،
بعد أن واصل الوزير أكرم شهيب مساعيه إلزالة العقبات السياسية من
درب تنفيذ الخطة ،والتقى مجموعة من البيئيين .ولفت شهيب بعد لقائه
وزير الداخلية إلى أن بحكم القانون ،على سوكلين االستمرار في عقدها في
الجمع والكنس ،مشيرا ً إلى أال ح ّل حاليا ً غير الخطة المقترحة .وأشار إلى
أن العمروسية والكرنتينا فيهما منشآت حكومية سيتم فيها الفرز األولي
للنفايات.

األطرش أطلق صواريخ على الهرمل

أمنياً ،ألقت مديرية المخابرات القبض في عرسال على إبراهيم قاسم
األطرش الذي ساهم عام  2013مع أبو مالك التلّة بتشكيل وتسليح جبهة
النصرة في عرسال ،وشارك بإطالق صواريخ على الهرمل واللبوة وإرسال
سيارات مفخخة للبنان أبرزها استخدمت في تفجير الرويس.
وأرج��أت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم
وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون لديها
القاضي حلمي الحجار إلى  20تشرين األول المقبل متابعة محاكمة
اإلرهابي أحمد األسير ،بعدما قررت في جلسة األمس ضم التحقيقات
األولية وإفاداته أمام مديرية المخابرات إلى دعوى أحداث عبرا للتالزم
بينهما.
وقد طلب وكالء الدفاع عن األسير عبد البديع عاكوم ،أنطوان نعمة
ومحمد طبلوح االستمهال لإلطالع على الملف وتقديم دفوع شكلية .ونقل
عن مصادر قضائية «أن ملف عبرا متشعب جدا ً ويبلغ  1700صفحة
تتمحور جميعها حول األسير ،ولذلك ستستغرق المحاكمة وقتا ً طويالً».

 في مطلع شهر آب عندما أقفلت الطرق في وجه الرئيس التركيلتشكيل حزبه لحكومة جديدة واض��ط��راره للدعوة إل��ى انتخابات
مبكرة ،يعرف استحالة الفوز فيها من دون حدوث تغيير جوهري
في الخريطة السياسية التركية ،تحرك نحو هدفين ،األول تلبية
ال��دع��وات األميركية لالنضمام إل��ى التحالف للحرب على «داعش»
مقابل السعي للحصول على ضوء أخضر لسحق األكراد وحزبهم
السياسي وجناحهم العسكري لحرمانهم م��ن اكتساب التمثيل
البرلماني الذي أفقد أردوغ��ان وحزبه الغالبية ،وكانت ألمانيا التي
تشكل أه��� ّم خ���زان دي��م��غ��راف��ي ك���ردي ف��ي المهجر خ���ارج الشرق
األوس��ط ،القوة المعطلة لهذا المسعى التركي ،وكان الهدف الثاني
تحقيق إنجاز سياسي خارجي مبهر للداخل التركي وال مجال للتوقع
والرهان في غير سورية ،فكانت العودة السريعة إلى نظرية المنطقة
العازلة ومنطقة الحظر الجوي ،والهدف هو سيطرة تركية على جزء
ها ّم من الجغرافيا السورية بقوة الدعم الغربي ،وبواسطة صواريخ
الباتريوت المنصوبة على الحدود التركية مع سورية ،والتي تعود
لك ّل من أميركا وألمانيا .وفي صلب المشروع الذي شرحه أردوغان
ما يتيحه من فرصة الستيعاب مليون ونصف مليون الجئ ،ستكون
وجهتهم ألمانيا إذا لم يت ّم دعم تركيا إلنشاء هذه المنطقة.
 خالل شهر كامل دارت مفاوضات تركية أميركية ألمانية ،انتهتالجوي،
بتثبيت الكلمة الفصل أللمانيا ،ال للمنطقة العازلة وال للحظر
ّ
ألنّ في األمر مخاطرة بحرب شاملة كما تقول التقارير األلمانية عن
كيفية تفاعل إيران وروسيا مع القرار في حال اتخاذه ،وفي المقابل
أي مردود أو تأثير لتسريع الح ّل العسكري
لن يكون لهذه المنطقة ّ
وزعزعة سيطرة الجيش السوري وبقاء الدولة السورية وهياكلها
القوية في مناطق المركز من جهة ،وال تسريعا ً للح ّل السياسي
يسمح باعتمادها خيارا ً من جهة مقابلة .وكانت التقارير التركية
تتهم ألمانيا بالتمهيد العتماد نهج يقوم على االنخراط مع الدولة
السورية ورئيسها ،كطريق للح ّل السياسي وأنها تتداول بذلك مع
شركائها الروس واإليرانيين .ولم ينف األلمان ذلك بل قاموا بشرح
أسبابهم الموجبة ،ومنها أنّ المداخلة التركية تتح ّمل مسؤولية
تنامي اإلره��اب ،ومع هذا االرتفاع في سقوف التخاطب ،تح ّولت
المفاوضات إلى حلبة مواجهة ق�� ّررت ألمانيا خاللها ،اإلع�لان عن
قرارها بسحب صواريخ الباتريوت من تركيا نهاية تشرين األول
المقبل وتبعتها أم��ي��رك��ا .وال��م��وع��د ه��و عشية االنتخابات التركية
في رسالة قاسية ألردوغ��ان ،ومشجعة لألكراد الذين تقوم غرفة
عملياتهم االنتخابية في ألمانيا.
 يدعو المسؤول األوروب��ي إلى متابعة روزنامة فوران بركانالالجئين ،وم��ا رافقه في السياسة ،ويتساءل ألسنا أم��ام طوفان
ناتج من انفالت عنفات سد كبير وعمالق وم��ن حقنا أن نتساءل
عن الذي قام بفتح العنفات ليقع هذا الطوفان ،ومعلوم وجهة الماء
عندما تتدفق بهذه القوة وأي��ن ستستق ّر .ويضيف :أراد أردوغان
أن يغرق ألمانيا بسيل من الالجئين ردا ً على إفشال المنطقة العازلة
وخطة ضرب األكراد ،وقبلت ألمانيا التحدّي بابتسامة وردّت التحية
بمثلها تباعا ً بقيام دولة كالنمسا قريبة منها في السياسة الخارجية
بمشاركة إسبانيا في اإلع�لان عن الدعوة إل��ى الحوار مع الرئيس
السوري ضمانا ً الستقرار سورية وأوروبا معاً .ثم بادرت الخارجية
األلمانية إلى اإلعالن عن قناعة ألمانيا بأنّ الح ّل السياسي ومرحلته
االنتقالية يستدعيان الشراكة مع الرئيس السوري ،ويرى المسؤول
األمني األوروبي أنّ تصاعدا ً أمنيا ً ستشهده مناطق الشمال السوري
وربما أطراف ريف دمشق حيث لألتراك نفوذ ،حتى نهاية تشرين
األول المقبل ،ال هدف له سوى قذف عشرات ومئات آالف الالجئين
إلى أوروبا عموما ً وألمانيا خصوصاً.
 المسؤول األمني األوروبي الذي يزور بيروت في ك ّل زياراتهإلى سورية يتحدّث بعين القلق عن مخيمات النازحين السوريين
وتج ّمعاتهم في لبنان ،خشية أن تنشط فيها مافيات التهريب المم ّولة
من قطر لحساب تركيا ،أو أن تشهد أحداثا ً لدفع الالجئين السوريين
إلى المغادرة ،ألنّ خزان التهجير شمال سورية يكاد ينفذ والخزان
اللبناني هو األش ّد امتالء وإغراء ليكون في متناول اليد بسرعة.
ناصر قنديل

