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خفايا
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لبنان :من يطلق �صفارات الإنذار للنزوح العراقي؟

العراق والجامعة العربية
والعربي َ
الق ِلق!...
} جمال العفلق
ال�ت�ط��ورات األخ�ي��رة والفلتان األم�ن��ي وسيطرة اإلره ��اب على
الموصل  -وم��ا نتج منه من تغيّر في الخريطة العراقية ،حيث
دخلت قوات البشمركة إلى كركوك إحدى أه ّم مدن العراق النفطية،
للمرة األولى  -وما فعلة القادة األمنيون في الموصل ذ ّكر الناس
بالغزو األميركي للعراق ،وكيف أنّ أم قصر حاربت وبقيت تقاتل
 وبالمقابل سقطت بغداد أو سلّمت مفاتيحها.ومع تسارع األحداث تسارعت المواقف اإلقليمية والدولية -
فأعلنت إيران أنها لن تسمح بهذا االحتالل اإلرهابي  -ولم تكن
تركيا بعيدة عن نفس التصريح على رغم الفارق بين الدولتين في
دوافعهما.
وعلى رغم معرفة العالم أنّ هذه القطعان الغازية كان لتركيا دور
في تسهيل دخولها وتمويلها .وما زالت الفنادق في اسطنبول تعقد
فيها اجتماعات أمنية تجمع رجال االستخبارات الذين يديرون هذه
الحرب على سورية واآلن على العراق.
ّ
ول��م ت�ك��ن ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة أق� �ل ق�ل��ق م��ن ال��دول
اإلقليمية المجاورة للعراق – وعلى رغ��م أنّ ال��ذي ح��دث هو من
نتائج االحتالل األميركي للعراق.
ويعتقد المراقبون أنّ ر ّد الفعل األميركي هذا ليس إال مزاودة
في سوق السياسة  -فأميركا ال تريد أي موقف إيراني يحرجها
 فإيران ما زالت في محور الش ّر  -لهذا ترغب إدارة أوباما منأي دور في محاربة اإلرهاب األصولي الذي صنعته
حرمانها من ّ
أميركا نفسها في أفغانستان وبأموال عربية وتستثمره اآلن في
سورية والعراق ومصر وليبيا ،للحصول على مكاسب سياسية
واقتصادية ،ليأتي موقف الجامعة العربية على لسان أمينها العام
نبيل العربي الذي وصله الخبر متأخراً ،فاتصل بالسيد هوشيار
زيباري وزي��ر الخارجية العراقي ليعرب له عن «بالغ القلق من
تصاعد موجة التفجيرات والعمليات العسكرية التي تقوم بها هذه
المجموعات االرهابية ضد السكان المدنيين العراقيين».
كما أبلغه أن الجامعة ستتخذ التدابير الالزمة وت ّم إدراج الوضع
المستجد في العراق على جدول أعمال االجتماع الذي سيُعقد على
مستوى المندوبين في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ول��م ينس العربي القل ِق التأكيد على دع��م الجامعة للحكومة
العراقية والجهود التي تبذلها وستبذلها في المستقبل في محاربة
اإلره��اب وبسط سلطة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي يم ّر
بها العراق!
وال �ش��يء بالشيء يذكر  -فالجامعة العربية وقبلها أميركا
وآخ ��رون ل��م ي�ج��دوا ح��رج�ا ً ف��ي إدان��ة الجيش ال�س��وري واتهامه
بمحاربة المدنيين  -ولم تعترف الجامعة وال أمينها العام بوجود
داعش على األراضي السورية  -وكل الجرائم المو ّثقة والمنشورة
على مواقع التواصل وك� ّل التقارير التي تثبت دور هذا التنظيم
اإلره��اب��ي ال�م��دع��وم م��ن ال��والي��ات المتحدة وب��ال�م��ال السعودي
وال �ق �ط��ري وإع�ل�ان أي�م��ن ال �ظ��واه��ري أنّ ه��ذا التنظيم ه��و ذراع
عسكرية للقاعدة في الرافدين  -والمنشورات المسجلة التي بثها
التنظيم نفسه وأعلن فيها عن أهدافه لم تقلق السيد نبيل العربي
وال الجامعه العربية.
وعلى رغم إدراك الجميع أنّ االجتماع المزعوم في الخامس
عشر من هذا الشهر إذا ما ت ّم فلن يستطيع العربي والمجتمعون
ّ
بالكف عن دعم اإلرهاب ووقف عمليات
مطالبة السعودية وقطر
التدريب التي تت ّم لهؤالء المرتزقة في معسكرات منتشرة في أكثر
من بلد ،ويت ّم نقلهم إلى األراضي التركية وبطائرات عربية .ليت ّم
تهريبهم الى األراضي السورية والعراقية.
ولكننا لن ننكر على العربي قلقه...

�سفراء الدول الأوروبية في المختارة
التقى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط ،في قصر
المختارة أول أمس ،سفراء دول االتحاد االوروبي :النمسا يورسيال فاهرنجر،
بلغاريا فالمان توزولفو ،الدنمارك رولف ميشال باريرا ،فرنسا باتريك
باولي ،المانيا رالف كالجيس ،اليونان كاترين ب��ورا ،هنغاريا الزولف
ف��ارادي ،ايطاليا جيوسيبي مورابيتو ،هولندا هستر سومسن ،بولونيا
فوجسيش بوزك ،رومانيا فيكتور ميرسيا ،سلوفاكيا ايفان سيركوس،
اسبانيا ميالكروس اشيفاريا ،السويد نيكوالس كابون ،سفيرة االتحاد
االوروبي أنجيلينا إيخهورست ،السفير البابوبي غابريل كاتشا ،والقائم
باألعمال في سفارة قبرص كرياكوس لوجدانوس ،وذلك في حضور الوزير
السابق شارل رزق ،النائب السابق سمير عازار ،اضافة الى نجله تيمور
وليد جنبالط ،وزوجته ن��ورا ،ونائب رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
للعالقات الخارجية المحامي دريد ياغي ،ومدير عام المؤسسة الصحية
للطائفة الدرزية الدكتور زهير العماد ،والمحامي شارل نجيم.
وكان جنبالط قد استقبل صباحا ً في حضور نجله تيمور والوزيرين أكرم
شهيب ووائل ابو فاعور والنائب نعمة طعمة ،شخصيات ووفودا ً شعبية
راجعته في قضايا خدماتية وإنمائية.

 روزانا ر ّمال
ال يحتمل عقل أمني او سياسي او استخباراتي
االنهيار الدراماتيكي الذي أصاب االستقرار بالعراق،
على رغ��م ك� ّل التوقعات والتحذيرات من خطر تمدد
االرهاب من سورية الى المناطق المجاورة مهما كان
الترقب والتحسب عالي المستوى ،فأخبار انهيار
محافظات عراقية بلمح البصر مفاجأة كبرى.
يبدو جليا ً انّ تنظيم داعش او تنظيم القاعدة عموما ً
على اختالف اسمائه او متف ّرعاته ،يتحرك وفق مخطط
«ايديولوجي  -سياسي» يجمع ما بين العقيدة بوجوب
بناء دولة اسالمية وبين ما له من اتصاالت مع رجال
السياسة والدول المعنية بدعمه لتقاطع المصالح معه
وعليه ،فعندما تتقاطع المصالح يصعب الحديث عن
إمكانية التراجع ،فكيف اذا كان باطن األم��ور طائفيا ً
وظاهرها ً سياسياً؟ هي بالتأكيد أش ّد تعقيداً.
تحارب داعش صراح ًة الشيعة اينما حلوا ،وبمختلف
تف ّرعاتهم ايضاً ،او من يمكن الشك بتحالفهم مع ايران
من علويين او سنّة ،هذا الواقع ال يمكن المبالغة في
حجبه عن التداول خشية اعتباره طائفيا ً او تحريضياً،
فممارسات الجماعات اإلرهابية المسلحة أثبتت ان
العدو األكبر لها هو إيران وحلفاؤها من سورية إلى
حزب الله واليوم العراق ،لكن خطورة العراق تتمثل
بخطورة ان تكون الحرب الطائفية ،الكبرى التي ولو
كابر البعض باعتبارها لم تقع بعد ،اال انها واقعة من
جانب واح��د ،وهذا أثبت في مناطق عدة في سورية،

حيث الذبح على المذاهب واالنتماءات هو السائد.
يحاول تنظيم داعش بدخوله المحافظات العراقية
إحداث خرق أمني معيّن مع الجانب السوري لوصل
األراض��ي العراقية ب��األراض��ي السورية في محاولة
ل�ب�ن��اء ال��دول��ة االس�لام �ي��ة وإن وص�ف�ه��ا باالسالمية،
�ي ب��اس �ت �خ��دام ال �م �ف��ردة ال �ع �ب��ارة وتعميمها
وال �م �ض� ّ
«خطيئة كبرى» يتح ّمل الجميع مسؤوليتها ،فليس هذا
هو اإلسالم ،وال هكذا هم المسلمون ،وعليه فإنّ هذه
المحاوالت بوصل الجغرافيا تأتي بعد نجاح الجيش
السوري في إع��ادة االستقرار إلى أب��رز المناطق في
س��وري��ة ،حيث ف��رض الجيش كلمته فيها ول��و بقيت
بقية المدن الرئيسية تنتظر إعادة األمن اليها بمسألة
الوقت.
وبما أنّ «الدولة المنشودة» هدف ال يمكن التراجع
عنه ل��دى القاعديين والداعشيين ،وبما أنها تتقاطع
م��ع كونها ورق��ة ضاغطة سياسيا ً م��ع دول اقليمية
ودولية ترى لها مصلحة كبرى في الضغط على إيران
وحلفائها الكبار مثل روسيا ،فإنّ االعتراف بخطورة
األم��ر هو اكثر ما يجب التركيز عليه وإدراك انّ هذا
التمدّد قد يصبح حقيقة أكبر وسط الفوضى العارمة
وال�م�ف��اه�ي��م ال�غ�ي��ر م�س��ؤول��ة وس ��وء ح�س��اب��ات ال��دول
وف�ش��ل مخططاتها وق�ص��ر رؤي��اه��ا ف��ي عصر الوهم
بالقدرة على تحقيق «الربح السريع» كما يحصل في
اي تجارة او صفقة مالية.
سوء الحسابات هذا غير بعيد من لبنان ،واألزمة
العراقية قد تؤثر مباشرة على صلب النسيج اللبناني،
تماما ً كما أثرت األزمة السورية ،فالعراق على موعد

رئي�س مجل�س الأمة الكويتي في بيروت:
علينا الوقوف �إلى جانب ّ
الحق اللبناني
وصل إلى بيروت مساء أمس ،رئيس االتحاد البرلماني
العربي رئيس مجلس األم��ة الكويتي م��رزوق الغانم،
مترئسا ً وف��دا ً برلمانيا ً في إط��ار زي��ارة رسمية للبنان،
تستمر حتى يوم غد ،يقابل خاللها رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،وعددا ً من المسؤولين اللبنانيين ،كما يزور عددا ً
من مخيمات النازحين السوريين.
وكان في استقباله في المطار ،رئيس لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس النواب النائب عبداللطيف الزين
ممثالً الرئيس نبيه بري ،رئيس لجنة الصداقة البرلمانية
اللبنانية  -الكويتية النائب أيوب حميد ،النائب ميشال
موسى المكلف متابعة زيارة رئيس مجلس األمة الكويتي
والوفد المرافق ،وسفير الكويت عبد العال القناعي وأركان
السفارة.
ومن المطار ،أكد الغانم أنّ «العالقة بين لبنان والكويت
كانت وما زالت وستظل عالقة متميزة وفريدة من نوعها».

وأض��اف« :زيارتي لبنان اليوم ،ليست فقط كرئيس
لمجلس األم��ة الكويتي ،إنما أي��ض��ا ً كرئيس لالتحاد
البرلماني العربي ،وسأزور مخيمات الالجئين السوريين
في لبنان ،هذا البلد الشقيق الذي تحمل أكثر من طاقته،
وضحى من أجل أشقائه وإخوانه ،وواجب علينا كعرب
ومسلمين أن نقف بجانب الحق اللبناني ،وأن نتفهم
معاناته ،وما يعانيه حقيقة من وجود هذا الكم الهائل من
الالجئين السوريين».
وردا ً على سؤال حول ما يجري في العراق من تطورات،
وما إذا كانت الكويت تتخوف من أن يتمدد هذا الوضع،
أجاب الغانم« :بالنسبة إلينا في الكويت ،لدينا لقاء مع
وزير الخارجية فور عودته من اجتماعات جدة ،ليطلع
المجلس على آخ��ر التطورات في ال��ع��راق ،لكن العراق
مستعد ألي احتماالت تحدث ،ونسأل الله أن ينعم على
أشقائنا في العراق باألمن واألمان في أسرع وقت ممكن».

ّ
يتحضر لدفعة
طبيعي م��ع ال �ن��زوح ،وعلى لبنان ان
جديدة من النزوح الجديد ،ن��زوح عراقي ال��ى لبنان،
إشارة الى ان لبنان شهد لجوءا ً عراقيا ً بعد االحتالل
األميركي ،ما يد ّل أنّ هذا األمر أه ّم ما يجب ان يطرح
على سلّم اهتمامات المسوؤلين اللبنانيين الذين عليهم
ان يتص ّرفوا بروح المسؤولية الوطنية.
األم��ر األه��م ف��ي بلد يحتضن نازحين فلسطنيين
وسوريين ،وال طاقة له أكثر ،أنه أثناء األزمات يتح ّول
هذا النزوح الى بؤر أمنية ت ّمت تجربتها في المخيمات
الفلسطينية ،ومع عدد كبير من النازحين السوريين
الذين اتضح بعد فترة انهم مقاتلون منضوون تحت
أل��وي��ة ع�س�ك��ري��ة ت��اب �ع��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ات ال�م�س�ل�ح��ة في
سورية ،وقد ساهم هؤالء بتوتير الوضع األمني في
لبنان والتحضير لتفجيرات وتنفيذها والتواطؤ مع
لبنانيين في ذلك.
هذا األمر يشير الى الخطر الداهم من تكرار التجرية
السورية في لبنان من طريق النازحين العراقيين ليبقى
السؤال :هل سيكون لبنان على موعد مع نزوح عراقي
تدريجي يدخل اليه عبر دمشق – بيروت ،وفي أزمات
مع اإلره��اب يطول بعضها لسنوات ،ما الذي يضمن
تؤسس في
ان ال تنشأ بؤر أمنية عراقية – أو داعشية ّ
بلد تحتمل تركبيته الديمغرافية وتوزيعاته الطائفية
التواطؤ والتآمر ومخالفة القوانين والمساعدة على
تنفيذ المشارع على أرضه؟
صفارات اإلنذارت تقرع...
التماسك وح ّل الخالفات والتعالي عليها والوحدة
يحصن لبنان.
الوطنية أكثر ما يمكن ان
ّ

الراعي :ال�شعب اللبناني
ال ير�ضى بانتهاك الد�ستور
دع����ا ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال م��ار ب��ش��ارة بطرس
ال��راع��ي المعنيين إل��ى «م��ب��ادرة
ل���ل���ح���ل ،ش���ج���اع���ة وم���ت���ج���ردة
ومسؤولة».
وخالل ترؤسه قداسا ً احتفاليا ً
ف���ي ب��ازي��ل��ي��ك س��ي��دة ل��ب��ن��ان -
حريصا ،أك��د ال��راع��ي أنّ الشعب
اللبناني «ال يقبل بأي شكل إهمال
ن���واب األم���ة واج��ب��ه��م األس��اس��ي
بانتخاب رئيس للبالد ،وال يرضى
ب��أن ينتهك ال��دس��ت��ور والميثاق
الوطني من دون أي رادع ضمير،
وبأن تنتهك بالتالي كرامة الشعب

والوطن» .وقال« :لقد سئمنا كلنا
هذه الممارسة السياسية المنافية
ل��ك��ل األص�����ول ال��دي��م��وق��راط��ي��ة
والدستورية والميثاقية».
وكان الراعي استقبل في الصرح
البطريركي في بكركي وزير العمل
سجعان ق��زي ورئ��ي��س المجلس
العام الماروني ال��وزي��ر السابق
وديع الخازن حيث جرى التداول
ف��ي األوض�����اع ال��م��س��ت��ج��دة على
ال��س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وف��ي ش��ؤون
تتعلق ب��االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
وكيفية تسريع الخطوات النتخاب
رئيس جديد للجمهورية.

�أبو فاعور� :آن الأوان
للو�صول �إلى رئي�س توافقي

الراعي مترئسا القداس في بازيليك سيدة حريصا

خالل حفل التدشين في حاصبيا
أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور «أنّ اللقاء األخير مع الرئيس سعد
الحريري كان ممتازاً» ،الفتا ً إلى أنّ العالقة بين النائب وليد جنبالط
والرئيس الحريري «هي كما في كل المراحل جيدة وراسخة».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال تدشين مركز حاصبيا لألبحاث العلمية
والزراعية برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ،قال أبو فاعور« :حتى إذا ما
تباينا فذلك من موقع االحترام والصداقة والشراكة ،ونحن نقدر للرئيس
الحريري كل الجهود من أجل إخراج الحكومة من عنق الزجاجة ،كذلك
نقدر كل الجهود الكبيرة من أجل إخراج رئاسة الجمهورية من المأزق
الذي تعلق فيه ،ونحن والرئيس الحريري والرئيس نبيه بري والبطريرك
الراعي وكل القوى السياسية سنستمر بالعمل للوصول إلى ما يحفظ
الرئاسة وما يحفظ المؤسسات والدولة» .وأضاف« :لقد آن اآلوان لهذا
الرقص فوق حافة الهاوية أن يتوقف ،وآن اآلوان ،قبل أن تأتينا صدمات
أخرى كصدمة داعش ،أن نسلك المسار الصحيح في الملف اإلرهابي ،وآن
اآلوان لتجاوز الخيارات الحادة والوصول إلى رئيس توافقي ،ولهذا كان
لكتلتنا مرشح نعتقد أنه يستوفي كل الشروط ،ونأمل بأن ينال قبول كل
الفرقاء».

الم�شنوق� :آلية الوكالة منف�صلة
عن عمل الحكومة
رأى وزير الداخلية والبدليات نهاد المشنوق «أنّ آلية الوكالة عن رئاسة
الجمهورية مسألة منفصلة عن آلية عمل رئيس مجلس ال��وزراء ،وهي
تحتاج إلى اجتهاد ،ألنّ لها سوابق وأعرافاً ،وليس أكيدا ً أنها صحيحة،
وحلها يحتاج إلى الهدوء ،لنصل إلى النتيجة المرجوة».
وخالل عشاء تكريمي أقامته على شرفه جمعية آل فارس ،قال المشنوق:
«ال يعتقدن أحد أنّ بإمكانه من خالل تعطيل مجلس ال��وزراء أو مجلس
النواب أن يأتي برئيس للجمهورية ،فعملية التعطيل تعطل الجمهورية،
وعملية الضغط التي يمارسها البعض بمقاطعة مجلس الوزراء أو مجلس
النواب ال يمكن أن تؤثر أو أن تستجلب القوى اإلقليمية إلى لبنان لالتفاق
على رئيس للجمهورية» .وأضاف« :نحن لسنا أطرافا ً أساسيين في عملية
انتخاب رئيس الجمهورية ،هذه لعبة كبيرة إقليمية ودولية ،ويجب أن
نقوم بما علينا ،لكن نحن على يقين أنها مسألة تتجاوزنا».

أفادت مصادر سياسية
مطلعة أنّ المفاوضات
واالتصاالت التي كانت
جارية بين تكتلين
نيابيّين كبيرين ،بشأن
استحقاق انتخابات رئاسة
الجمهورية ،توقفت بطلب
مباشر من وزير خارجية
دولة عربية لها تأثير على
فريق لبناني.
كانت الفتة محاولة
أحد وزراء فريق  14آذار
«القوطبة» على وزير بارز
في قطف بشرى ينتظرها
اللبنانيون ،وتتعلّق بحدث
عالمي يحصل حالياً ،إال أنّ
المعني كان متنبّها ً
الوزير
ّ
لألمر ،وتم ّكن بطلة إعالمية
واحدة أن يعيد األمور إلى
نصابها ،علما ً أنّ األول
سيك ّرر اليوم في مؤتمر
صحافي محاولة «القوطبة»
وقطف ثمرة جهود زميله.

من�صور :دول الت�آمر ّ
�ضد
�سورية تدعم «داع�ش»
أشار الوزير السابق عدنان منصور
إلى أنّ «لبنان في دائرة الخطر على رغم
الدور الكبير لألجهزة األمنية اللبنانية
التي تقوم بعمل جبار من خالل القبض
على العناصر والشبكات اإلرهابية»،
مضيفاً« :يجب أن تكون العيون األمنية
جدية في التعاطي مع األخطار ألنّ هناك
خاليا أمنية نائمة ،ويجب أن نكون
على جاهزية كاملة ألن لبنان مستهدف
وداع����ش ل��ن تتخلى ع��ن أي فرصة
تم ّكنها من فعل أي شيء على األراضي
اللبنانية» ،الفتا ً الى أن «ما حصل في
ال��ع��راق ك��ان مخططا ً ل��ه ،وه��و زل��زال
بمقايس  10درجات لبضع ثوانٍ ».
ولفت منصور إلى أنه «عندما استولت
داعش على الموصل فتحت طريقا ً على
سورية ،وفتحت شرق سورية على غرب
العراق ،وهي تقوم ببناء دولة» ،مشيرا ً
الى أنّ «الدول التي تآمرت على سورية
هي التي تدعم داعش بالسالح المتط ّور
واألموال» ،معتبرا ً أنّ «تلك الدول كانت
تستهدف سورية قبل النظام وغايتها
تدمير وتفتيت سورية ألنها ج��زء من
حلقة المقاومة ض ّد إسرائيل ،والرافضة
للهيمنة الصهيونية» ،داع��ي��ا ً ال��دول
العربية إلى «عقد مؤتمر عاجل من أجل
اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة اإلرهاب
الذي يضرب العراق وسورية ومصر»،
مشددا ً على أنّ «إسرائيل هي المستفيد
األول مما يحصل في البلدان العربية»،
موضحا ً أن «استمرار حرب داعش في
العراق والحكم الذاتي في كردستان
العراق سيؤديان إلى تفتيت وتقسيم
العراق ،وه��ذا ال يناسب ال العراق وال
الدول العربية».

