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تتمات � /إعالنات
�سربه ( ...تتمة �ص)1
«البناء» تن�شر ما ّ
انتخابية وتشكيل الحكومة الالحقة لالنتخابات
واالعتراف بها.
يذكر ال���روس ف��ي ورقتهم ق���رارا ً ع��ن مجلس
األمن وفقا ً للفصل السابع ،لترجمة بنود التفاهم
واإلل���زام بها ،وه��و مستغ َرب لكون روسيا من
معارضي استسهال ال��ذه��اب للفصل السابع،
وم��ا يفتحه م��ن أب���واب ،لعقوبات وت��دخ�لات،
ويذكرون أيضا ً وفقا ً للورقة المس ّربة من الجبير،
والمستغ َرب مثله تشدّد الورقة األميركية بوقف
بيع النفط الذي تنهبه جماعات داعش ،والواضح
يفسره
أن المقصود هو الحليف التركي ،وهذا ال ّ
إال أحد أمرين أو كالهما معاً ،وهو أن الورقتين
هما قسمان متكامالن لورقة واح��دة روسية ـــ
أميركية ،جرت قسمتها إلى نصفين يتولى كل
منهما تسويق النصف الذي يريد أن يقرأه حلفاؤه
ويعرفون الحدود التي يجب االستعداد لمالقاتها

كإطار نهائي للحل السياسي ،وتجاهل الحديث
عن تنحي الرئيس السوري أو بقائه ،مع تكريس
اإليحاء ضمنا ً بالرضى ببقائه وترشحه للرئاسة
المقبلة .وفيما تتميّز الورقة الروسية بتسمية
جبهة النصرة كتنظيم إره��اب��ي تكتفي الورقة
األميركية بالحديث عن داعش وتصنيفها باعتبار
النصرة مصنفة ،لكنها تتجاهل تسميتها وتقول
سائر التنظيمات اإلرهابية .وبينما تركز الورقة
الروسية على تفاصيل المجلس االنتقالي في
ظل بقاء الرئيس السوري ،وتدعو لمنح المجلس
بعضا ً من الصالحيات الرئاسية ،وتتحدث عن
مجلس انتقالي عسكري لدمج القوات ،كما تقول،
تكتفي الورقة األميركية بالحديث عن اللجنة
الدستورية التي ال يرأسها الرئيس السوري ،من
دون ذكر مجلس أو هيئة للحكم االنتقالي وتتولى
التفصيل في آليات إص�لاح دس��ت��وري وعملية

في التسوية ،أو أن كل ما جرت تسميته ورقة
عمل هو االلتزامات التي أخذها كل فريق على
نفسه تجاه نفسه لشرحها لحلفائه ،ومجرد دمج
الورقتين سيسهّل الفهم ،حيث سنجد أننا أمام
ورقة متكاملة ال تتضمن النواقص التي ستلفت
االنتباه في كل من الورقتين على حدة.
الالفت أيضا ً هو أن األميركيين وال��روس لم
يقوما بتوزيع ما ُنسب إليهما من أوراق بل ت ّمت
مناقشتها ثنائيا ً من كل منهما مع عدد من األطراف
الحضور ،ويبدو أن السعودية وتركيا وفرنسا
وحدها حظيت بمناقشة الورقتين معاً.
ليس واضحا ً بعد ما إذا كانت هجمة االئتالف
على البند الوارد في الورقة األميركية عن لجنة
إصالح دستوري ونسبتها للورقة الروسية ،خطأ
أم خطأ مقصوداً ،أم رسالة سعودية جوابية على
الورقة األميركية ،لكن التسريب بذاته وتمريره

ن�ص الورقة المدمجة الأميركية والرو�سية
ال��م��ج��ت��م��ع��ون :ال��ص��ي��ن ،وم��ص��ر ،واالت��ح��اد
األوروب��ي ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإي��ران ،والعراق،
وإيطاليا ،واألردن ،ول��ب��ن��ان ،وعُ ��م��ان ،وقطر،
وروسيا ،والعربية السعودية ،وتركيا ،واإلمارات
العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة ،والواليات
المتحدة ،واألم��م المتحدة ،اتفقوا على المبادئ
التالية من أجل التهدئة الفورية ومن ث ّم إنهاء
الصراع السوري في نهاية المطاف ،وذلك عبر
تسوية سياسية:
يمكن إن��ق��اذ س��وري��ة فقط م��ن خ�لال تسوية
سياسية للصراع بحسب وثيقة جنيف .2012

(ورقة العمل الروسية)

إدراج داعش كمنظمة إرهابية من ِقبَل مجلس
األمن.
الموجهة
تب ّني قرار لمجلس األمن دعما ً للجهود
ّ
ض ّد داعش والمجموعات اإلرهابية األخرى يؤ ّمن
إط��ارا ً قانونيا ً لتعاون كل المشاركين في أعمال
مكافحة اإلره��اب ،في ما بينهم ومع الحكومات
المعنية.
منع قوات إمداد داعش والمجموعات اإلرهابية
األخ���رى ،ووق��ف تجارة داع��ش غير المشروعة
للنفط بما ينسجم مع قرار مجلس األمن ،2199
ومنع سيطرة اإلرهابيين على حقول النفط.
إعالن وقف إطالق النار في سورية باستثناء
الموجهة ض� ّد داع��ش والمجموعات
العمليات
ّ
اإلرهابية األخ��رى .تنبغي الموافقة على الئحة
لمجموعات إرهابية كهذه.
عقد مؤتمر برعاية األمم المتحدة إلطالق عملية
سياسية على أساس وثيقة جنيف  12حزيران
الموحد
 ،2012بين الحكومة السورية والوفد
ّ
لمجموعات المعارضة .تجب الموافقة على بنية
وف��د المعارضة ،بحيث تشمل أس��اس جاهزية
المجموعات المعنيّة للتشارك ب��أه��داف منع
اإلرهابيين من الوصول إلى السلطة في سورية
وضمان السيادة ووح��دة األراض��ي واالستقالل
السياسي في سورية ،وكذلك الطابع الديمقراطي
والعلماني للدولة.

(ورقة العمل األميركية)

ما زال ك � ّل من ال��والي��ات المتحدة والعربية
السعودية وتركيا وقطر واالت��ح��اد األوروب���ي،
والحلفاء اآلخرون مقتنعين بعدم إمكانية تحقيق
س�لام طويل األم��د ف��ي س��وري��ة ،وب��أن ال فرصة
لوحدتها بقيادة بشار األس��د .وما زال��ت روسيا
وإيران ونظام األسد مقتنعين بأنّ سورية لن تبقى
واح��دة من دون األس��د ،وسيتع ّزز خطر حدوث
استيالء خارجي من ِقبَل المتط ّرفين في غيابه.
لتحقيق السالم ال ب ّ��د من ح� ّل مسألة األس��د من
ِقبَل السوريين أنفسهم من خالل عملية االنتقال
السياسي الواردة أدناه.

يجب أن تبدأ أي عملية سياسية ذات معنى
بالتوازي مع وقف إط�لاق نار ف��وري في أنحاء
البالد ،يوقِف بموجبه نظام األسد والمعارضة
العمليات الهجومية كافة ض ّد بعضهما البعض.
سيكون هناك استثناء من وقف إطالق النار وهي
الموجهة ض ّد داع��ش والنصرة ،وأي
العمليات
ّ
مجموعة إرهابية ترفض االلتزام بوقف إطالق
النار وما تت ّم الموافقة عليه من ِقبَل األطراف.

(ورقة العمل الروسية)

إطالق إصالح دستوري ،يستغرق  18شهراً،
لضمان أم��ن ُمستدام وت��وازن منصف لمصالح
وح��ق��وق وواج��ب��ات ك��ل المجموعات الطائفية
والعرقية في تركيبة السلطة ومؤسسات الدولة.
لتحقيق هذا الهدفُ ،تش ّكل لجنة دستورية
« »COMMISSIONت��ض � ّم ك��ام��ل أط��ي��اف
المجتمع السوري بما في ذلك المعارضة الداخلية
والخارجية .لن يترأّس رئيس سورية اللجنة
الدستورية ،وستت ّم الموافقة على ّ
مرشح لرئاستها
من ِقبَل كل المشاركين.
تعرض مسودة الدستور لالستفتاء الشعبي،
وبعد الموافقة عليها تت ّم الدعوة إلجراء انتخابات
رئاسية مبكرة.
االنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ربيع
 ،2016سيت ّم تأجيلها في ضوء إصالح دستوري،
وسيت ّم إجراؤها بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية
على أساس الدستور الجديد في سورية.
تقوم الكتلة البرلمانية المنتخبة ،والتي حظيت
بأغلبية األص��وات بتشكيل الحكومة السورية،
وستتم ّتع بسلطة تنفيذية كاملة.
سيحظى رئيس سورية المن َتخب شعبيا ً بمهام
قائد القوات المسلّحة والسيطرة على المخابرات
« »Special Servicesوالسياسة الخارجية.

(ورقة العمل األميركية)

أي عملية سياسية ذات معنى يجب أن تشمل
وفق مبادئ جنيف بالحد األدنى ما يلي:
تشكيل مجلس انتقالي بسلطات تنفيذية
وتشريعية.
نقل سلطات رئاسية معيّنة لذلك المجلس.
تشكيل مجلس عسكري للبدء بنقل السلطة
العسكرية مع ضمان استقرار وديمومة القوات
المسلحة في سورية خالل االنتقال.
تسمية لجنة من ممثلي المجلس االنتقالي
من العناصر الدينية والعرقية كافة للمجتمع
السوري إلعداد مسودة لمراجعة الدستور وفق
جدول زمني يت ّم تحديده.
تحديد المجلس االنتقالي لعملية تنقيح
الدستور وجدولها الزمني.
إدارة األم��م المتحدة النتخابات برلمانية
ورئاسية.

لوكالة رويترز يكشف تجاذبا ً عشية جنيف.
بالمقابل ،يبدو أن مناقشة ال���روس للقسم
المنسوب إليهم ك��ورق��ة أو اللتزاماتهم تجاه
حلفائهم أو لنصف ال��ورق��ة ال��ذي يجب تهيئة
المناخ لتمريره ،قد ت ّمت مع الحليف اإليراني،
أو أن المواقف التي أبداها اإليرانيون قد فرضت
تعديالً في الخطة الروسية وصوال ً لتفاهم أميركي
ـــ روسي يضمن شراكة إيران حمله نص البيان
ال��ص��ادر ع��ن لقاء فيينا ،فغاب مجلس الحكم
االنتقالي والفصل السابع وكثير من البنود التي
كانت تبدو تنازالت من رصيد الموقف الروسي،
وجاء اإلعالن اإليراني عن الغياب عن االجتماع
الثاني لفيينا ليوحي بعد حادث الطائرة الروسية
واإلنجازات العسكرية السورية أن مقاربة روسية
سورية إيرانية أكثر تشددا ً قد ت ّم التفاهم حولها
بعد نجاح التجربة في األدوار التي تناوب عليها

الحلفاء في اللقاء األول ،سواء أكان ذلك منسقا ً أم
غير منسق.
وال يزال االئتالف والجبير في حال ضياع ،عما
يمكن فعله في اللقاء الثاني ما دام جنيف الذي
ُذك��ر باالسم فقط قد ضاع في النسيان ،وصار
بيان فيينا الوثيقة البديلة ،التي يبدو أن نص

الدولة العلمانية الديمقراطية فيها قد جاء من
النص األميركي لورقة العمل ،كما جاء تكريس
دور الرئيس السوري في المرحلة االنتقالية،
لمجرد القول بال مناسبة تفرض ذلك ،أنه فقط
لن يترأس اللجنة الخاصة باإلصالح الدستوري
وهو من البديهيات.

خريطة طريق لالنتقال ال�سيا�سي ووقف �إطالق النار ( ورقة العمل الرو�سية )

يجب أن تكون االنتخابات ذروة هذه العملية
على ألاّ تزيد عن  18شهرا ً من استهالل وقف إطالق
النار ،وبدء العملية السياسية.
يؤسس المجلس االنتقالي خالل
ينبغي أن
َّ
فترة  6 – 4أشهر منذ استهالل وقف إطالق النار
وبدء العملية السياسية .مسألة مستقبل األسد
يجب أن ُتحدّد خالل هذه الفترة.
يجب أن يُصدر مجلس األمن قرارا ً تحت الفصل
السابع يُق ّنن هذه المبادئ ويُصادق على اإلطار
والجدول الزمني لالنتقال ،ويدعو لدع ٍم دولي
سياسي واقتصادي.
مع إعالن وقف إطالق النار وتأكيد دخوله حيّز
التنفيذ ستبدأ األطراف بتنسيق جهودها إلنهاء
تهديد داع��ش والنصرة ،والمجموعات األخرى
المتط ّرفة والعنيفة.
بعد المرحلة االستهاللية لالنتقال (ما بين – 4
 6أشهر) وتأسيس مجلس انتقالي يعقد المجتمع
الدولي ،بشكل ف��وري ،مؤتمرا ً للمانحين (تحت
رعاية السلطات االنتقالية).
ستعمل كل األط��راف مع المجلس االنتقالي
إلرساء االستقرار في سورية وهزيمة اإلرهابيين
والمجموعات المتطرفة األخ��رى ،والبدء بعملية
صعبة من إعادة اإلعمار والمصالحة.
ت ّتخذ كل من روسيا ،وإيران ،والقوات المسلحة
ال��س��وري��ة ،وح��ك��وم��ة س��وري��ة ك��ل اإلج����راءات
الضرورية الممكنة لمنع كل القوات الخاضعة
لسيطرتها ونفوذها من االشتباك أو من دعم أي
عملية عسكرية هجومية ض ّد قوات المعارضة
المعتدلة أو داعميها.
ي ّتخذ ك��ل م��ن االت��ح��اد األوروب����ي ،وفرنسا،
واألردن ،وقطر ،والعربية السعودية ،وتركيا،
واإلم��ارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة،
وال��والي��ات المتحدة كل اإلج���راءات الضرورية
الممكنة لمنع القوات الخاضعة لسيطرتها أو
نفوذها من االشتباك أو من دعم أي عملية عسكرية
هجومية ض ّد قوات نظام األسد أو داعميه.
ح��ا َل إرس��اء وق��ف إط�لاق النار سيكون محل
رصد ومتابعة قسرية من ِقبَل سلطات مجلس
األمن ،وسيت ّم وضع طرائق الحقا ً في القرار ال ُمشار
إليه في الفقرة أعاله.

(ورقة العمل الروسية)

اجتماع مجموعة دع��م س��وري��ة للمساعدة
في التحضير للمؤتمر وتقديم العون لألطراف
السورية أثناء عملها للوصول إلى توافق متبادل.
ستض ّم مجموعة دعم سورية األعضاء الدائمين
في مجلس األمن ،والعربية السعودية ،وتركيا،
وإيران ،ومصر ،واألردن ،وقطر ،واإلمارات العربية
المتحدة ،والعراق ،ولبنان ،وألمانيا ،والمبعوث
الخاص ،والجامعة العربية ،ومنظمة المؤتمر
اإلسالمي ،واالتحاد األوروبي.

(ورقة العمل األميركية)

المجتمعون :وروسيا ،والواليات المتحدة ،الصين،
واالتحاد األوروب��ي ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإي��ران ،ومصر،
والعراق ،وإيطاليا ،واألردن ،ولبنان ،واإلمارات العربية
المتحدة ،والمملكة المتحدة ،واألم��م المتحدة ،وعُ مان،
وقطر ،والعربية السعودية ،وتركيا.
وتم االتفاق في اجتماعهم على مبادئ لتحقيق التهدئة
الفورية يليها إنهاء الصراع السوري في نهاية المطاف،
عبر تسوية سياسية:
التسوية السياسية للصراع وحدها يمكن أن تحقق
إنقاذ سورية ،كما ورد في وثيقة جنيف .2012
ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد األوروب���ي والعربية
السعودية وتركيا وقطر ،والحلفاء اآلخ��رون ما زالوا
مقتنعين بعدم إمكانية تحقيق سالم طويل األمد في
سورية ،وبأن قيادة بشار األسد وحدها توفر وحدتها.
بينما روسيا ونظام األسد وإيران ما زالوا مقتنعين بأنّ
سورية لن تبقى موحدة من دون األس��د ،وعدم وحدة
سورية ستع ّزز خطر حدوث استيالء خارجي من ِقبَل
المتط ّرفين في غياب األسد .ال ب ّد من ح ّل مسألة األسد
لتحقيق السالم بجهود من السوريين أنفسهم عبر عملية
االنتقال السياسي الواردة أدناه.
وج��وب ب��دء عملية سياسية مؤثرة ب��م��وازاة وقف
إط�ل�اق ن��ار ف���وري ش��ام��ل ال��ب�لاد ك��اف��ة ،ي��و ِق��ف نظام
األسد والمعارضة بموجبه عملياتهما الهجومية كافة
الموجهة ض ّد داعش
المتبادلة .يتم استثناء العمليات
ّ
والنصرة ،وأي مجموعة إرهابية ترفض االلتزام بوقف
إطالق النار وما تت ّم الموافقة عليه من ِقبَل األطراف ،من
موجبات وقف إطالق النار.

يجب أن تشمل أي عملية سياسية مؤثرة ،وفق مبادئ
جنيف بالحد األدنى ما يلي:
تشكيل مجلس انتقالي بسلطات واسعة تنفيذيا ً
وتشريعياً.
تشكيل مجلس عسكري للشروع بنقل السلطة
العسكرية مع تأكيد استقرار القوات المسلحة في سورية
خالل االنتقال وديمومتها.
تحديد المجلس االنتقالي عملية تنقيح الدستور
بجدول زمني.
نقل سلطات رئاسية محددة للمجلس االنتقالي.
تسمية لجنة من عناصر دينية وعرقية كافة من
شرائح المجتمع ال��س��وري بشرط كونهم من ممثلي
المجلس االنتقالي إلع��داد مسودة تتم فيها مراجعة
الدستور بجدول زمني محدد.
تدير األمم المتحدة انتخابات برلمانية ورئاسية في
البالد.
وجوب صدور قرار من مجلس األمن تحت الفصل
السابع يُق ّنن هذه المبادئ ويق ّر اإلطار والجدول الزمني
لالنتقال ،داعيا ً لدع ٍم دولي سياسي واقتصادي.
ال تزيد هذه العملية عن  18شهرا ً من وقف إطالق
النار ،وبدء العملية السياسية ،على أن تكون االنتخابات
ذروة العملية وجوباً.
يتم تأسيس المجلس االنتقالي خالل فترة 6 – 4
أشهر منذ وقف إطالق النار وبدء العملية السياسية.
وجوب تحديد مستقبل األسد خالل هذه الفترة.
تلتزم كل األط��راف مع المجلس االنتقالي بمهمة
دعم االستقرار وإرسائه في سورية وهزيمة اإلرهابيين

والمجموعات المتطرفة األخ��رى ،وب��دء إع��ادة اإلعمار
والمصالحة بما فيها من صعوبات.
بعد تأسيس مجلس انتقالي ومرحلة االنتقال األولى
(ما بين  6 – 4أشهر) يعقد المجتمع الدولي فورا ً مؤتمرا ً
للمانحين (برعاية السلطات االنتقالية).
تبدأ األطراف بتنسيق جهودها إلنهاء تهديد داعش
والنصرة ،والمجموعات األخرى المتط ّرفة والعنيفة ،مع
إعالن وقف إطالق النار وتأكيد دخوله حيّز التنفيذ.

الحفاظ على وقف إطالق النار

كل اإلجراءات الضرورية الممكنة لمنع القوات
الخاضعة لسيطرتها أو نفــوذها من االشتباك
أو م��ن دع��م أي عملية عسكرية هجومية ض ّد
ق��وات نظام األس��د أو داعميه ،يتم اتخاذها من
قبل مجموعة االتحاد األوروب���ي ،ودول فرنسا،
واألردن ،وقطر ،والعربية السعودية ،وتركيا،
واإلم��ارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة،
والواليات المتحدة.
ت ّتخذ كل من القوات المسلحة السورية ،وحكومة
سورية وروس��ي��ا ،وإي���ران ،كل اإلج���راءات الضرورية
الممكنة لمنع كل القوات الخاضعة لسيطرتها ونفوذها
من االشتباك أو من دعم أي عملية عسكرية هجومية ض ّد
قوات المعارضة المعتدلة أو داعميها.
ستقوم سلطات مجلس األمن برصد ومتابعة قسرية
لوقف إط�لاق النار فور إرسائه ،وسيت ّم الحقا ً وضع
طرائق ذلك الرصد في القرار ال ُمشار إليه في فقرة سابقة
أعاله.

مقاربة لت�سوية الأزمة ال�سورية (ورقة العمل الأميركية)
يدرج مجلس األمن داعش منظمة إرهابية.
الموجهة ض ّد
تب ّني قرار مجلس األمن دعما ً للجهود
ّ
داع��ش والمجموعات اإلرهابية األخ��رى يؤ ّمن إط��ارا ً
قانونيا ً لتعاون المشاركين جميعا ً في أعمال مكافحة
اإلره��اب ،بينهم من جهة ومع الحكومات المعنية من
جهة أخرى.
ردع أي دعم وإمداد لداعش وأي مجموعات إرهابية
أخرى ،ووقف تجارة داعش للنفط غير المشروعة بما
ينسجم مع قرار مجلس األمن  ،2199ومنع أي سيطرة
لإلرهابيين على حقوله.
وجوب الموافقة على بنية وفد المعارضة بحيث
تشمل أساس جاهزية المجموعات المعنيّة المشاركة
بأهداف منع اإلرهابيين من اإلمساك بالسلطة في
سورية وضمان السيادة السورية ووح��دة أراض��ي
س��وري��ة واستقاللها السياسي  ،وتكريس الطابع
الديمقراطي والعلماني للدولة.
وجوب إعالن وقف إطالق نار شامل في سورية ما عدا
العمليات ض ّد داعش والمجموعات اإلرهابية األخرى.
ووج��وب الموافقة على الئحة تصنيف للمجموعات

اإلرهابية.
عقد مؤتمر ترعاه األمم المتحدة يطلق عملية سياسية
على أس��اس وثيقة جنيف  12حزيران  ،2012بين
موحد لمجموعات المعارضة.
الحكومة السورية ووفد ّ
هذه األط��راف السورية المعارضة المشاركة في
المؤتمر ال ُمقت َرح يجب أن توافق على ما يأتي:
المشاركة في إصالح دستوري خالل  18شهراً،
لضمان أم��ن ُم��س��ت��دام وت���وازن منصف لمصالح
وح��ق��وق وواج���ب���ات ك��ل ال��م��ج��م��وع��ات الطائفية
والعرقية في تركيبة السلطة ومؤسسات الدولة.
ُتش ّكل لجنة دستورية « « COMMISSIONتض ّم
أطياف المجتمع السوري كلها أكانت من المعارضة
الداخلية وال��خ��ارج��ي��ة ،وغايتها تحقيق اإلص�لاح
الدستوري المنوه عنه أع�لاه .وستت ّم الموافقة على
ّ
مرشح لرئاستها من ِقبَل كل المشاركين ،بحيث ال تكون
رئاسة اللجنة الدستورية لرئيس سورية.
بعد عرض مسودة الدستور لالستفتاء الشعبي،
والموافقة عليها تت ّم الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية
مبكرة.

رئيس سورية المن َتخب شعبيا ً يتولى مهام قائد
القوات المسلّحة والسيطرة على المخابرات «Special
 »Servicesوالسياسة الخارجية.
سيت ّم تأجيل االنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها
في ربيع  ،2016في ض��وء إص�لاح دس��ت��وري ،على
أن تجرى بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية وفق
الدستور الجديد في سورية.
تشكل الحكومة السورية الكتلة البرلمانية المنتخبة،
والتي حظيت بأغلبية األص��وات ،وتكون ذات سلطة
تنفيذية كاملة.
تشكيل مجموعة دعم سورية األعضاء الدائمين في
مجلس األمن ،والعربية السعودية ،وتركيا ،وإيران،
ومصر ،واألردن ،وقطر ،واإلمارات العربية المتحدة،
وال��ع��راق ،ولبنان ،وألمانيا ،والمبعوث الخاص،
والجامعة العربية ،ومنظمة المؤتمر اإلس�لام��ي،
واالتحاد األوروب��ي .يتم تفعيل عمل مجموعة دعم
سورية للمساعدة في التحضير للمؤتمر وت��دارس
تقديم العون لألطراف السورية أثناء سعيها لتوافق
متبادل.

حرب اليائ�سين االنتحارية ( ...تتمة �ص)1
بعد ساعات من ف�� ّك الحصار عن مطار كويرس وسقوط العشرات من
الشهداء وال��ج��رح��ى ،وك��ذل��ك بمثل م��ا ك��ان استقبال المواطنين الروس
لجثامين ضحايا الطائرة التي أسقطتها قنبلة اإلرهابيّين فوق شرم الشيخ،
وهم يعلنون تماسكهم وراء قيادتهم التي ازداد إصرارها على مواصلة
الحرب ويقينها بأنها تدرأ أخطارهم عن بالدها بقتالهم في سورية.
لبنانياً ،كانت الدماء التي سالت في الضاحية مناسبة لتظهير قدر من
الوحدة بين اللبنانيين افتقدوه منذ زمن ،وجاءت أصوات التنديد بالجريمة
والتضامن مع الشهداء لتالقي مناخات االنفراج التي عكستها التسوية
التي تظ ّهرت في الجلسة التشريعية المنعقدة بعد طول انتظار.
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان دعا
اللبنانيين والعالم أمام وحشية اإلرهاب الذي ال يستثني أحداً ،إلى ترجمة
الغضب والتنديد بالضغط على َمن ال يزالون يم ّولون ويوفرون الرعاية
لإلرهابيين للتوقف عن هذا العبث بالدماء ،ألنّ هذا هو الر ّد الوحيد الذي
يعبّر عن روح المسؤولية والجدّية في الوقوف بوجه اإلرهاب والتضامن
مع الشهداء والجرحى.

تفجيران إرهابيان يستهدفان األبرياء

في مقابل االستقرار السياسي ال��ذي تمثل بانعقاد الجلسة التشريعية ،ه ّز
تفجيران إرهابيان الضاحية الجنوبية وكل لبنان الرسمي والشعبي أمس ،وأثارا
ردود فعل مستنكِرة أجمعت على ضرورة توحيد الصف ومحاربة اإلرهاب وضرورة
الوقوف إلى جانب المقاومة واألجهزة األمنية ،فيما أعلن رئيس الحكومة تمام سالم
الحداد العام وتنكيس األعالم اليوم على أرواح الشهداء.
وفي التفاصيل أن  3انتحاريين تسللوا إلى طريق عين السكة في برج البراجنة،
َ
ناسف ْين بين المارة األبرياء ،فحصدا
استطاع اثنان منهم تفجير نفسيهما بحزا َم ْين
مجزرة مر ّوعة من المدنيين بلغت  43شهيدا ً و 239جريحا ً في حصيلة شبه نهائية.
وكانت األجهزة األمنية فرضت طوقا ً أمنيا ً في مكان التفجيرين ،كما تم إغالق مداخل
وتوجهت فرق الصليب األحمر إلى موقعَي التفجيرين اللذين تفصل
المنطقة بالكامل
ّ
بينهما مسافة  150مترا ً تقريباً ،وبفارق زمني بينهما بلغ نحو  5دقائق .وتردّدت
معلومات عن مصير اإلرهابي الثالث بأنه إما قضى بعصف أحد التفجيرين وإما ت ّم
يفجر حزامه الناسف.
قتله قبل أن ّ
وأشارت قيادة الجيش في بيان أنه «بتاريخه حوالي الساعة  ،18,00أقدم أحد
اإلرهابيين على تفجير نفسه بواسطة أحزمة ناسفة في محلة عين الس ّكة  -برج
البراجنة ،تاله إقدام إرهابي آخر على تفجير نفسه بالقرب من موقع التفجير األول،
ما أدّى إلى وقوع عدد كبير من اإلصابات في صفوف المواطنين».

 ..و«داعش» يتب ّنى

والحقا ً تبنى تنظيم «داع��ش» اإلرهابي عبر موقعه الرسمي التفجيرين في
الضاحية الجنوبية ونعَى ثالثة من من ّفذي ما أسماها «الغزوة» وهم :المدعو حامد
رشيد البالغ فلسطيني الجنسية ،عمار سالم الريس فلسطيني الجنسية ،وخالد
أحمد الخالد سوري الجنسية.

سالم

كمجرد تج ّمع لقتلة ال قضية لهم وال ضوابط لحروبهم ومعاركهم ،وال روادع تحكم
استهدافاتهم ،فالوحشية والقتل سمات ترافقهم في ك ّل األفعال ،وها هو العالم كلّه
قد صار ساحة استهداف لهؤالء الوحوش القتلة».
وتابع حردان« :نقول لشعبنا وللعالم إنّ اإلرهاب ليس جبروتاً ،فها هو يُهزم
في ساحات القتال ،وق ّوته تأتي من كونه ال يزال يحظى بالدعم والرعاية والتمويل،
وقد آن األوان ليتخذ العالم كله موقفا ً يعبّر فعليا ً عن التضامن في وجه الخطر الذي
يمثله هؤالء القتلة ،فترتفع األصوات وتتخذ الخطوات المناسبة للضغط على الذين
ال يزالون يقدّمون الرعاية والتمويل والمالذ اآلمن والتسهيالت لهؤالء اإلرهابيين،
كي تتوقف مهزلة العبث بالدماء تحت عباءة كالمية عن رفض اإلرهاب ،فذلك هو
الر ّد الوحيد الذي يعبّر عن جدّية ومسؤولية في تقدير المخاطر والتضامن مع
الضحايا بعيدا ً عن بيانات التنديد والتعزية».

عون

وأش��ار رئيس تكتل «التغيير واإلص�لاح» النائب العماد ميشال عون ،إلى أن
«المرحلة خطيرة جدا ً وهذه التفجيرات اإلرهابية هدفها االنتقام ورفع معنويات
اإلرهابيين بعد هزائمهم في الميدان» ،وأضاف «هناك دول تقف خلف االنتحاريين
وتد ّربهم وتم ّولهم لينفذوا جرائمهم ض ّد األبرياء».

الحريري

ودان رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري «االعتداء اإلرهابي اآلثم على أهلنا
في برج البراجنة» ،مشددا ً على أن استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مب ّرر ال
تخفف من وطأته أي ادعاءات».

فرنجية

وأكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أنه «حتى االستنكار لم يعُ د
مجديا ً أمام مشهد الشهداء األبرياء في برج البراجنة».

جنبالط

ودعا رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط إلى رص الصفوف
والترفع عن الخالفات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات.

المشنوق

كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه «لن يتوانى عن مالحقة المجرمين أينما
وجدوا».

األزهر

ودان األزه��ر وإمامه األكبر شيخ األزه��ر أحمد الطيب التفجيرين ،ودعا األزهر
«الشعب اللبناني بجميع طوائفه ومكوناته إلى االصطفاف في وجه المؤامرات
التي تستهدف وحدة أرضهم ،كما دعا «القادة والرموز الوطنية والدينية إلى تغليب
صوت العقل والحكمة والنأي بلبنان عن االنجرار إلى أتون الصراعات اإلقليمية التي
منحى طائفيا ً يتهدّد مستقبل المنطقة بفعل تدخالت لقوى إقليمية ودولية
أخذت
ً
تسعى لفرض أجنداتها لتفتيت الدول العربية وتقسيمها على أساس مذهبي».

هوالند

وفي المواقف ،دان الرئيس سالم «العمل اإلجرامي الجبان» ،ودعا اللبنانيين إلى
المزيد من اليقظة والوحدة والتضامن في وجه مخططات الفتنة.

كما القت الجريمة اإلرهابية ردود أفعال دولية مستنكرة ،أبرزها من الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند الذي أدان التفجيرين ،ووصفهما بالعمل «الدنيء».

حردان

السفارة األميركية

واعتبر رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أنّ
«هذه الجريمة الوحشية ،تشكل تعبيرا ً صافيا ً عن هوية التنظيمات اإلرهابية

ودانت السفارة األميركية في بيروت عبر تويتر «بشدة االعتداء البشع في برج
البراجنة» .وقدّمت التعازي لعائالت الضحايا ،متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

الخارجية اإليرانية

وأعرب المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسين جابري أنصاري عن األمل بأن
«يتم في ظل التضامن بين الشعب والمقاومة والجيش اللبناني التصدي الفاعل
والمؤثر للتيارات المتطرفة واإلرهابية».

الر ّد بمزيد من الوحدة

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد لـ«البناء» أن
«الحرب مع اإلرهابيين والتكفيريين مستمرة ،ألنهم يتحيّنون أي فرصة لقتل
المدنيين األبرياء ويُعادون ويقتلون كل مَن يعاديهم فكريا ً وسياسياً ،والتعامل
معهم سيكون بمزيد من المالحقة والمواجهة وبتحصين الموقف الوطني وبمزيد
من الوحدة في هذه اللحظة الحساسة التي يمر فيها لبنان والمنطقة ،ألن هؤالء
اإلرهابيين ال يستهدفون فئة بعينها بل كل اللبنانيين».
واستبعد المقداد أن تكون التفجيرات رسالة إلى حزب الله والمقاومة« ،ألن
اإلرهابيين أرسلوا سابقا ً الكثير من الرسائل ولم تؤثر على المقاومة وال على قرارها
في القتال بسورية ولو لم يكن حزب الله والمقاومة والجيش اللبناني والقوى
األمنية بالمرصاد لكانوا أقدموا على أكثر من ذلك».
وإذ استبعد أن يكون سبب العملية اإلرهابية قتال حزب الله في سورية ،أكد
المقداد بأن «رد المقاومة على هذه العملية سيكون كرد جميع اللبنانيين بالوقوف
صفا ً واح��دا ً ونسيان الخالفات السياسية ومواجهة التكفيريين والوقوف مع
المقاومة والجيش والقوى األمنية ،ألن ال يمكن مواجهة هذه العمليات اإلرهابية إال
بمزيد من الوحدة الداخلية».
ونفت مصادر معنية وجود مراكز لحزب الله أو للمقاومة في مكان التفجيرين ،بل
هو شارع تجاري يكتظ بالمارة.
وسبقت تفجير الضاحية مؤشرات على تزايد النشاط اإلرهابي في عدد من
المناطق ،من خالل توقيف مخابرات الجيش المدعو محمد إبراهيم الحجيري
الملقب بـ«الكهروب» في عرسال ،لالشتباه في تعامله مع تنظيمات إرهابية ،كما
أوقفت شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي من توقيف المواطن ابراهيم ج .في
القبة في طرابلس وكان يحمل حزاما ً ناسفا ً معدا ً للتفجير.

تفجيران باستهدافات عدة

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «اإلرهابيين يتلقون ضربات مخلّة بكل
التوازنات الميدانية السابقة ووجدوا أنفسهم يدفعون باتجاه مرحلة قد تؤدي
إلى طردهم من منطقة الشمال السوري التي يع ّولون عليها وأرادوا توجيه ضربة
لمجتمع المقاومة لحجب األنظار عن انتصارات المقاومة في سورية».
وأضافت المصادر« :التفجيران ضربة باتجاهين؛ األول باتجاه اإلرهابيين
ّ
ومشغليهم في محاولة إلثبات وجودهم ورفع معنوياتهم المنهارة في الميدان،
وباتجاه مجتمع المقاومة لالنتقام منه وبتنكيس أعالم النصر والضغط للتراجع
عن العمل الدفاعي للمقاومة في سورية».
تمسكه بالقضية
وتابعت« :كما أن المواقف التي يُبديها حزب الله لجهة
ّ
الفلسطينية أغاظت إسرائيل والتكفيريين فاختاروا إرهابيين يحمالن هوية
فلسطينية ومكانا ً للتفجيرين قريبا ً من مخيم برج البراجنة لتحريض مجتمع
المقاومة على الفلسطينيين وإيجاد شرخ بين مجتمع المقاومة والفلسطينيين».
وشدّدت المصادر على أن «كل أهداف إسرائيل والتكفيريين سقطت أمام الوعي
المميّز الذي أبداه مجتمع المقاومة وستبقى القضية الفلسطينية القضية األولى
للمقاومة وستبقى المخيمات الفلسطينية في لبنان حاضنة للمقاومة ،ألن اإلرهاب
ال دين وال هوية وال مذهب له».

جلسة تشريعية منتجة

وبعد نجاح تسوية ربع الساعة األخير التي انعقدت بحضور األطراف السياسية
كافة الجلسة التشريعية التي كانت منتجة ،حيث أقر المجلس النيابي في الجلسة

التي عقدها قبل ظهر أمس  20مشروع واقتراح قانون معظمها اتفاقات والتزامات
مالية للبنان لدى الخارج ،وذلك بعد توقف استمر ألكثر من سنة على الجلسة
األخيرة في العاشر من تشرين الثاني .2014
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ،خالل الجلسة ،انه سيتم طرح تشكيل
ّ
مصغرة إلنجاز قانون االنتخابات خالل مدة أقصاها شهر ،مؤكدا ً «ضرورة
لجنة
إنجاز ملف رئاسة الجمهورية ومعالجة الملفات الحياتية ،وم��ن بينها ملف
النفايات».
وأق ّر المجلس  25مشروع واقتراح قانون ،أبرزها فتح اعتماد من الموازنة للرواتب
واألجور وقانون استعادة الجنسية ،تشكيل لجنة مصغرة إلنجاز قانون االنتخابات،
وطغى الملل على الجلسة حيث كرر النواب خطاباتهم ومواقفهم السابقة ال سيما في
اجتماعات اللجان المشتركة وكرر الرئيس فؤاد السنيورة محاوالته في كل جلسة
إلجراء تسوية في الموضوع المالي ال سيما الـ  11مليار دوالر.
كما أُقرت قوانين مكافحة تبييض األموال ومكافحة اإلرهاب .وعلمت «البناء» أن
تشديدا ً أميركيا ً على ضرورة إقرار هذه القوانين وتم إبالغ القيادات السياسية في
قوى  14آذار بضرورة عقد الجلسة إلقرار هذه القوانين.
والبارز في الجلسة الصباحية ،حضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل مع نواب الحزب إلى المجلس وانسحابه الحقاً ،مؤكدا ً أن «األولوية هي
النتخاب رئيس الجمهورية ،وعدا ذلك هو مخالف للدستور».
واستؤنفت الجولة الثانية من الجلسة التشريعية مسا ًء إلى أن قطع التفجيران
اإلرهابيان الجلسة ليرفع رئيس المجلس الجلسة ،والحقا ً أصدرت األمانة العامة
لمجلس النواب بيانا ً أرجأت فيه الجلسة التشريعية المقررة عند األولى بعد ظهر
اليوم إلى الخامسة عصرا ً ليتس ّنى للنواب المشاركة في مراسم العزاء بالشهداء.
(التفاصيل ص)2 .

حوار حزب الله – المستقبل اليوم

وفي ظل التصعيد اإلرهابي المفاجئ والمواقف الجامعة من جميع األطراف
التي استنكرت الجريمةُ ،تعقد مساء اليوم جلسة جديدة من الحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل والتي كانت مق ّررة أمس ،وت ّم تأجيلها إلى اليوم بسبب تزامنها مع
الجلسة التشريعية.
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