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تتمات
ن�صر «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1

من هو نبيل الحلبي؟
هو محام لبناني مكلف من السفارة األميركية
بالتنسيق مع المعارضة السورية المسلحة ،كان
ق��د استضاف عمر إدل��ب��ي ف��ي شقة لهذا الغرض
ع��ام  2011ف��ي ف��ت��رة التحضير للعمل المسلح
وأس�����س ب��ع��ده��ا «ت��ن��س��ي��ق��ي��ة لبنان
ف���ي س���وري���ةّ ،
ل��دع��م ال��ث��ورة ال��س��وري��ة» و»ال��م��ؤس��س��ة اللبنانية
للديمقراطية وحقوق اإلن��س��ان» بتمويل أميركي
أيضاً ،وتولى التنسيق في قضية مخطوفي أعزاز
مع مشايخ طرابلس وعكار في ما عرف بالوساطة
يومذاك ،لتضييع الوقت وتمييع القضية ،بإشراف
النائب عقاب صقر ،وه��و يحمل اليوم اس��م «أبو
خالد» وفقا ً للبيانات الداخلية لقيادة االئتالف كما
ورد في رسالة رئيسه هادي البحرة إلى األعضاء،
بخصوص معركة عرسال.
خ��س��ر ل��ب��ن��ان ج��ول��ة ال��ح��رب األول����ى ع��ل��ى رغم
ك��� ّل ش���روط ال��ف��وز ب��ه��ا ،ألنّ اإلرادة السياسية
الداخلية بدت مرت َهنة لقرار سعودي ،بتصحيح
خطأ التوقيت الداعشي واستبدال التوقيت الذي
ف��رض��ت��ه ح���رب ال��ق��ل��م��ون ال��ث��ان��ي��ة ب��ن��ج��اح الجيش
السوري بدفع مقاتلي «داعش» لتغيير روزنامتهم
ق��ب��ل ج��ه��وزه��م للمواجهة ال��ك��ب��رى داخ���ل لبنان،
وصنع المخرج للداعشيّين بتشريع منحهم ما
ي��ع��ادل م��س��اح��ة م����زارع شبعا وت�ل�ال كفرشوبا
ال��ت��ي يحتلها اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ،ت��ح��ت ش��ع��ار نعمة
ال��خ��روج م��ن ب��ل��دة ع��رس��ال ،وم��ع��ه��م ره��ائ��ن من
الجيش والقوى األمنية لتبرير أي استئخار لعمل
عسكري حاسم ضدّهم ،بانتظار نضج الظروف،
ظروفهم هم طبعاً ،للمعركة الفاصلة في توقيت
مختلف ،فيفاجأ اللبنانيون بدخولهم هذه المرة
إلى مكان آخر غير عرسال أو إلى عرسال نفسها،
وتكون لحركتهم وظيفة تشمل الشمال والجنوب
كما تقول التقارير المتوافرة لدى األجهزة األمنية،
وكما قالت عمليات قطع الطرق المبرمجة أول من
أمس.
على المقلب اآلخر جاءت ملهاة المال السعودي،
لتمرير ال��وص��اي��ة ب��واس��ط��ة شخصي الرئيسين
ال��س��اب��ق��ي��ن م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان وس��ع��د الحريري
ع��ل��ى إدارة ت��م��وي��ل ح��اج��ات ال��ج��ي��ش واألج��ه��زة
األم��ن��ي��ة ،ل��ت��ف��ت��ح ب���اب ال��ع��ب��ث ب��ص�لاب��ة وتماسك
ه��ذه ال��م��ؤس��س��ات ،وت��ع��ري��ض ق��ي��ادات��ه��ا لالبتزاز
واالستزالم واالستتباع بمباركة حكومية فرحة
بالمبالغ الموعودة ،والتي سال لها لعاب وزراء
صاروا يحسبون كم سيكون نصيبهم من صفقات
وتجهيزات وتوظيف وتطويع ،وما في ك ّل ذلك من
مكاسب ونفوذ.
خسر لبنان الجولة األول��ى م��ن ال��ح��رب ،م��ا لم
يضرب الجيش بيده على الطاولة قائالً :األمر لي
والخديعة لن تم ّر ،وم��ا لم تتحرك النيابة العامة
العسكرية الس��ت��ج��واب ال��وف��د ال��م��ف��اوض بكامل

أعضائه للتحقيق بمن رتب خدعة عرسال وكمين
«داعش» السياسي؟

لمقررات مجلس الوزراء ،خصوصا ً في ما يتعلق بتطويع
عسكريين ،مستغربا ً عدم إعطاء فرنسا أي سالح من
حساب الثالثة مليارات المقدمة من السعودية ،ومعربا ً
عن خشيته أن يكون ذلك من ضمن الموقف «اإلسرائيلي»
الرافض تزويد الجيش بأسلحة متطورة.

وإذا كان خروج المسلّحين من عرسال ش ّكل هزيمة
لهم ،فإن مصدرا ً نيابيا ً في  8آذار اعتبر أن جرح عرسال
سيبقى مفتوحا ً طالما أن المسلحين استمروا في احتالل
مناطق لبنانية في جرود عرسال ،والحظ أن المشكلة
األخرى تبقى في إطالق المعتقلين من عناصر الجيش
وقوى األمن الداخلي ،وما إذا كانت العناصر اإلرهابية
ستفرج عنهم ،أم ستطالب بأثمان مقابل ذلك بينها إطالق
من جرى توقيفهم من عناصر إرهابية .وأشار المصدر
إلى أن الثغرة الكبرى في إدارة المعركة مع اإلرهابيين
تتم ّثل في تم ّنع الحكومة عن التنسيق والتواصل مع
الحكومة السورية وأجهزتها األمنية لمواجهة موجات
اإلرهاب باتجاه البلدين .وأكد المصدر أن تم ّنع الحكومة
في فتح قنوات التواصل مع السلطات السورية ستبقي
الحدود مفتوحة أمام تسلل المجموعات اإلرهابية نحو
لبنان بهدف القيام بأعمال تخريبية وإرهابية.

الوضع في عرسال

أسئلة
ما بعد االنسحاب؟

مراجع تنتقد التسوية

كذلك ،أك��دت مراجع مطلعة لـ«البناء» أن ما س ّمي
بالتسوية التي تمت ،هي تسوية ّ
هشة وتحمل في
مضامينها مخاطر ع��دة ،خصوصا ً ف��ي ظ��ل أكثر من
عنصر برز فيها منها أوالً :بقاء األسرى العسكريين بيد
المسلحين ،وثانياً ،عدم ضمان انسحاب المسلّحين
كامالً وبقاؤهم في مناطق مجاورة .وثالثاً ،عدم دخول
الجيش إلى البلدة ،ورابعا ً تأكيد المعلومات أن عددا ً غير
قليل من أبناء عرسال قاتل إلى جانب مسلّحي «داعش»
و«جبهة النصرة».
وتقول المراجع«:إن مثل هذا األمر يترك االحتماالت
مفتوحة ليس في عرسال فحسب ،بل في مناطق أخرى،
وال سيما ما ظهر ليل أول من أمس من تحركات لعناصر
مشبوهة أبدت مؤازرتها للمسلّحين تحت حجة مؤازرة
عرسال».
ب���دوره ،أك��د مصدر ب��ارز ف��ي  8آذار لـ»البناء» أن
التسوية التي تم التوصل إليها بانسحاب المسلحين
إلى الجرود خطوة غير جيدة ،مشيرا ً إلى أن انسحابهم
إلى الجرود ال يعني خروجهم من األراض��ي اللبنانية
ودخ��ول األراض���ي السورية ،إنما عودتهم إل��ى نقاط
تمركزهم .ورأى المصدر أن هذا الحل الذي وافق عليه
الجيش هو حل موقت ال يعالج األزمة ،إنما يشجع على
تكرار عرسال  2وعرسال .3

بري قلق مما بعد االنسحاب

وقد نقل زوار عين التينة أيضا ً عن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري أن مرحلة ما قبل ما جرى في عرسال
مختلفة عما بعدها ،مشيرا ً إلى أن المعلومات التي تلقاها
تفيد أن  1800نازح سوري عادوا إلى سورية وهذا أمر
مهم ،ويمكن أن يتم العمل عليه مع السلطات السورية.
وأع��رب بري عن اعتقاده بأن «األم��ور لن تنتهي في
عرسال ويمكن أن تتك ّرر فيها وفي خارجها .كما دعا إلى
انتشار الجيش في البلدة ،خصوصا ً أنه تبيّن أن هناك
مسلّحين من البلدة قاتلوا إلى جانب الغرباء».
ورفض بري بشدة أي محاولة للتفاوض أو مقايضة
العسكريين مع سجناء رومية ،وأب��دى عن ارتياحه

رئي�س االئتالف ( ...تتمة �ص)1
إلى وقف إطالق النار» ،كما أجرى اتصاال ً مع الخارجية
األميركية لهذه الغاية أيضاً .كذلك قام عضو االئتالف هيثم
المالح بتهيئة خطاب إلى األمين العام للجامعة العربية
يطالب بعقد جلسة طارئة على مستوى مندوبي الدول
األعضاء لوضع حلول بخصوص الوضع في عرسال.

وأك��د البحرة االستمرار في التواصل مع هذه الدول
باإلضافة إلى بريطانيا وفرنسا واألردن كونها عضوا ً في
مجلس األمن ،الفتا ً إلى أن «فريقنا في لبنان سيتواصل مع
الحكومة اللبنانية لمناقشة ما توصل إليه من اتفاق مقترح
مع المقاتلين ومحاولة التوصل إلى اتفاق مشترك».

«داع�ش» منت�صرة ( ...تتمة �ص)1
مع المجموعات التكفيرية في غير
مكان م��ن العالم ،تظهر أن العالج
ال��وح��ي��د ال��م��ت��واف��ر ل��ل��ت��ع��ام��ل مع
التكفيريين هو قتالهم أو استسالمهم.
فهذه المجموعات حينما تنجح في
ابتزاز أي دولة في المرة األولى تحت
مسمى تسوية أو أي مسمى آخ��ر،
ستعود لتكرار هذا االبتزاز مرة ثانية
وثالثة ورابعة.
ال شك أن الجيش اللبناني يعرف
ه���ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة ،ل��ذل��ك رف���ع شعار
ال ت��ف��اوض م��ع اإلره��اب��ي��ي��ن ،ولكن
ه��ن��اك مستويات أخ���رى ف��ي البلد
تتحدث عن خيارين يمكن للبنان أن
«يتذاكى» على أزمته مع اإلرهاب من
خ�لال انتهاجهما :األول البحث عن
دولة أوروبية ومعها دولة خليجية
تضمن تسوية ع��رس��ال وبخاصة
البند الذي يقول فيها إن اإلرهابيين
يتعهدون بعدم العودة إليها ثانية.
وهناك معلومات تسربت يوم أول من
أمس تفيد أنه تم فعالً طرح تسمية
ألمانيا أو النمسا وقطر لتؤدي دور
الضامن.
واألم���ر ال��ذي ال يمكن فهمه على
ه��ذا الصعيد ،هو كيف يمكن اتمام
صفقة الضمانات؛ بمعنى آخر من هي
الجهة التي ستتحدث مع هذه الدول
لنيل ه��ذه الضمانات هيئة العلماء
المسلمين أم وسطاء غير مرئيين ،ثم
هل فعالً يوجد لهذه الدول المقترحة
ل��ض��م��ان��ة ع���دم ع���ودة االره��اب��ي��ي��ن

دال���ة على داع���ش وجبهة النصرة
والمجموعات التكفيرية األخرى؟!
وهناك من يقدم إجابة على هذه
االسئلة ويصفها بأنها صالحة إلزالة
الدهشة .تفيد هذه اإلجابة أن معظم
المعارك السابقة مع جبهة النصرة
ومجموعات تكفيرية ف��ي القصير
والقلمون وأيضا ً في حمص وحلب،
كانت يتم حسمها نتيجة اتفاقات غير
معلنة مع المسلحين تؤمن انسحابهم
من ممرات آمنة وتعهدات تضمنها
أطراف ثالثة بأنهم لن يعودوا لشن
هجمات ج��دي��دة .وم��ا ه��و مطروح
اليوم بخصوص إخ��راج االرهابيين
من عرسال هو اتباع نفس الطريقة
وعبر تسوية يكون جزء منها معلنا ً
وظاهرا ً وأج��زاء أخ��رى تبقى خافية
وغير مقروءة.
الخيار الثاني الممكن إلنهاء أزمة
تواجد اإلرهابيين في عرسال يتم
من خالل ترك ممر آمن لهم ليعودوا
إل��ى األراض���ي ال��س��وري��ة .ومثل هذا
الحل يمكن القيام به من دون إظهار
أنه حصلت تسوية ،وبالتالي نعيد
األزم��ة إلى منشأها األصلي ،أي إلى
الداخل السوري .وينسى أصحاب هذا
المنطق أمرا ً خطرا ً وهو أن المسلحين
الذين دخلوا إلى عرسال هربوا من
سورية ألن حرب القلمون  ٢لم تتضمن
تسويات مع الجيش السوري ،فهي
انطلقت الستئصالهم وليس للضغط
عليهم عسكريا ً من أجل إرغامهم على

االنسحاب إلى منطقة أخرى .وعليه
فإن هذا القرار في سورية بالتعامل مع
مسلحي القلمون وامتدادات السلسلة
الشرقية لجهة ال��داخ��ل ال��س��وري
سيستمر ه��و ذات���ه« :استئصالهم
وليس تركهم ينسحبون» .ويعني
هذا بوضوح أنهم لو تركوا يعودون
إلى سورية فإن قرار الجيش السوري
باستئصالهم سيجبرهم على العودة
إلى لبنان ،وما سيشجعهم على ذلك
هو أنهم نجحوا في المرة السابقة أي
الحالية) بابتزاز الدولة اللبنانية.
وي��خ��ت��م ه���ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل ب��ال��ق��ول
إن لعبة ت��ب��ادل ك��رة اإلره���اب عبر
الحدود اللبنانية السورية لن ينتج
إال استفحاله عبرها مستغالً غياب
تنسيق الجيشين السوري واللبناني
في قتاله لغاية استئصاله.
بقى م��ن المهم اإلش����ارة إل��ى أن
المعلومات السابقة ألحداث عرسال
ل��م تتوقع فقط أن اإلره��اب��ي��ي��ن في
سورية سيدخلونها في شكل مفاجئ،
ب���ل ه���ي ح����ددت أي���ض���ا ً منطقتين
لبنانيتين مرشحتين ألن تشهدا في
أي وقت اقتحام داع��ش لها انطالقا ً
من األراضي السورية .قصارى القول
إنه إذا فوت القرار السياسي في لبنان
فرصة سحق «الدواعش» في عرسال
لمصلحة تسوية معهم أو من خالل من
يعرفهم ،فإن هذا يعني أنهم عائدون.
وفي المرة التالية قد ال تنفع التسوية
وليس الحسم في إخراجهم!

م�سيرات حا�شدة ( ...تتمة �ص)1
المقاومة ،أكدت حركة المقاومة الفلسطينية أن الحرب
لم تضع اوزارها بعد وال يزال مقاوموها في الميدان لم
يغادروا الثغور المتقدمة وما زالت ايديهم على الزناد
وصواريخها مصوبة ال��ى اللد وت��ل ابيب وم��ا بعدهما
وما زالت انفاقها موجودة الى عمق العدو تنتظر اذا لم
يستجب االحتالل لمطالب شعبنا الفلسطيني.
ج��اء ذل��ك خ�لال مسيرة حاشدة دع��ت اليها فصائل
المقاومة وش��ارك فيها اآلالف من الفلسطينيين جابت
شوارع غزة دعما ً للوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة
رافعين االعالم الفلسطينية.
وخرجت المسيرات من مختلف مساجد القطاع وصوال ً
ال��ى المجلس التشريعي الفلسطيني في ش��ارع عمر
المختار وسط قطاع غزة.
وق��ال النائب في المجلس التشريعي والقيادي في
حماس مشير المصري خالل كلمة له في المسيرة إن
«غ��زة تخرج اليوم لتقول نحن مع المقاومة وحماس
وكتائب القسام».
وطمأن المصري الشعب الفلسطيني أنه بعد مضي

شهر من القتال ان المقاومة بخير ولم تفقد من ترسانتها
إال جزءا ً محدودا ً وقليالً.
وشدد المصري أن اآلالف الذين خرجوا اليوم خرجوا
ليقولوا« :نحن مع المقاومة ومع ضرب تل ابيب» ،مؤكدا ً
ان لدى المقاومة المزيد من المفاجآت اكثر من الصواريخ
التي وصلت الى تل ابيب واللد وحيفا وما بعد.
وقال المصري« :جئنا اليوم كما توحدنا في الميدان
متوحدين في ه��ذه المسيرة لنؤكد دعمنا واسنادنا
ل��ل��م��ف��اوض الفلسطيني ف��ي ال��ق��اه��رة وان الشعب
الفلسطيني الذي احتضن المقاومة سيحتضن المفاوض
الفلسطيني في القاهرة ويقول لهم ال تعودوا اال بشروطنا
وبمطالبنا».
وع��ن المفاوضات الجارية في مصر ق��ال« :الشعب
الفلسطيني يقول للوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة
ال تعودوا إال بشروطنا ،على وفدنا المفاوض في القاهرة
ان يركن إلى صمود شعبنا والى المقاومة ،وحدة الشعب
الفلسطيني ال��ذي صنعته المقاومة يجب ان يصلب
الموقف الداخلي لتحقيق المطالب الفلسطينية».

وبالتوازي مع تأكيد الحكومة في اجتماعها أمس
على قرارها بتأمين الغطاء السياسي للجيش وتعزيزه
بالعديد بانتظار تعزيزه بالمعدات ،غادرت المجموعات
اإلرهابية األحياء السكنية في بلدة عرسال ليل أول
من أمس ،وهو ما كان أكده مصدر أمني لـ«البناء» .كما
دخلت سيارات الصليب األحمر التي أجلت المصابين.
كما دخل عدد من الشاحنات المح ّملة بالمساعدات إلى
األحياء ،بيما جرى نقل حوالى  1800نازح سوري من
البلدة إلى الداخل السوري عبر المصنع بمؤازرة الجيش
لكن األم��ن العام منع خ��روج من ليس بحوزته أوراق �ا ً
ثبوتية أو دخلوا لبنان خلسة.
وأوض���ح المدير ال��ع��ام لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
ابراهيم ف��ي حديث تلفزيوني أن «ك��ل ن��ازح س��وري
وضعه قانوني يمكنه المغادرة عبر المصنع باتجاه
سورية ،وكل من دخل خلسة عليه تسوية وضعه ،ثم
بإمكانه المغادرة».
ف��ي األث��ن��اء ،ع��اود وف��د تج ّمع العلماء المسلمين
زيارة عرسال ظهر أمس حيث كان ال يزال هناك بعض
المجموعات المسلحة .وأعلن الوفد بعد خروجه من
البلدة «أن معظم اإلرهابيين انسحبوا من البلدة وخالل
ساعات ستنتهي األزم��ة» .وأض��اف« :نتابع موضوع
العسكريين المخطوفين مع الجهات الموجودة في
الداخل» .لكن عضو هيئة العلماء حسام الغالي أعلن
أن��ه «ج��رى فقدان االت��ص��ال مع الجهات التي خطفت
العسكريين».
ومساء التقى وف��د من الهيئة قائد ف��وج المغاوير
العميد شامل روكز ووضعه في صورة تحركه واتصاله
بالمسلحين .وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أنه كان
من المفترض أن يعود الوفد باألسرى العسكريين ،إال
أن ذلك لم يحصل .وشددت المصادر على أن الوحدات
العسكرية الموجودة على أرض المعركة غير معنية
بالتفاوض الذي يجب أن يحصل مع رئيس الحكومة
تمام س�لام ووزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل وقائد الجيش
العماد جان قهوجي.
وأوض��ح��ت مصادر أمنية أن «ال ش��يء واض��ح�ا ً بما
خص إطالق سراح العسكريين» ،مشيرا ً إلى «أن الجيش
لن يفاوض المجموعات اإلرهابية» .وق��ال« :إن هيئة
العلماء المسلمين أخذت األمر على عاتقها وننتظر نتائج
اتصاالته».
وع��ن توقيت دخ���ول الجيش إل��ى ع��رس��ال ،قالت
المصادر«:إن الموضوع رهن بالتوقيت المالئم الذي
تقرره القيادة مع العسكريين المعنيين على األرض».
وتعليقا ً على انسحاب المسلحين من عرسال إلى
الجرود ،أكد وزير العمل سجعان قزي لـ»البناء» «أن
االنسحاب حصل نتيجة الحصار الذي فرضه الجيش
اللبناني عليهم ،وه��و خطوة أول��ى تمهيدا ً لمعالجة
الوضع بشكل نهائي ،فالجيش اللبناني سيحارب هؤالء
المسلحين في ال��ج��رود» ،معتبرا ً أن «انسحابهم من
البلدة أمر مفيد ،لكي ال يبقى المدنيون رهائن».

عرسال على طاولة مجلس الوزراء

إل��ى ذل��ك عقد مجلس ال���وزراء جلسة ف��ي السراي
الحكومية برئاسة سالم استمرت نحو ست ساعات،
كانت مخصصة لبحث التطورات في عرسال وضرورة
تعزيز الجيش ،وملف النازحين السوريين .وحضر
جانبا ً منها العماد قهوجي والمديرالعام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومدير االستخبارات
العميد إدمون فاضل ومدير فرع المعلومات العميد عماد
عثمان .وعرض قهوجي للمجلس صورة الوضع الميداني
واإلنساني في عرسال وجوارها ،وما يقوم به الجيش
والقوى األمنية لدحر المسلحين وإعادة األمن إلى البلدة.
وأوض��ح قهوجي أن المسلحين ب��دأوا باإلنسحاب من
عرسال ،وأن قوافل الصليب األحمر واإلغاثة اإلنسانية
بدأت بدخولها اعتبارا ً من صباح أمس.
ولدى مغادرة القادة األمنيين الجلسة طمأن العماد
قهوجي إلى أن الوضع العسكري في عرسال جيد جداً،
مشيرا ً إلى أن المسلحين انسحبوا ابتداء من الثالثة فجر
أمس وموضحا ً أن «العسكريين المخطوفين لم يكونوا
أصالً داخل عرسال وهم موجودون خارج البلدة».
وأش���ارت م��ص��ادر وزاري���ة إل��ى أن البحث م��ع ق��ادة
األجهزة لم يدخل في تفاصيل عمل الوحدات العسكرية
ألن هذا الموضوع من اختصاص القيادة العسكرية».
وأوضحت أن «معظم المداخالت كانت متوافقة على عدم
التهاون مع اإلرهاب الذي تمارسه المجموعات المسلحة
وعودة عرسال إلى حضن الدولة والشرعية.
ثم ناقش مجلس الوزراء موضوع النازحين السوريين
الذي طرحه وزراء الشؤون االجتماعية رشيد درباس،
البيئة محمد المشنوق ،والعمل سجعان قزي .وشدد
الوزراء الثالثة على ضرورة معالجة هذا الملف لكي ال
تبقى المخيمات منطلقا ً للنازحين .وإذ أشارت مصادر
وزارية إلى أن أي قرار لم يصدر في هذا الخصوص أكد
أن الموضوع سيعالج باتصاالت مع ال��دول اإلقليمية
ومؤسسات اإلغاثة.

االنتشار العشوائي للنازحين

وأك��د درب��اس لـ»البناء» أن ما عجز عنه الجيش

السوري في محاربته للمجموعات اإلرهابية ،لن يتكمن
منه الجيش اللبناني ،صحيح أن المسلحين اضطروا
لالنسحاب إل��ى ال��ج��رود إال أن��ه ليس باستطاعتنا
مطاردتهم ،ال سيما أنهم بؤر إرهابية مسلحة ومتنقلة».
وأشار إلى أن معركة عرسال كادت أن تعرض لبنان
إل��ى خطر كبير إال أن��ن��ا خرجنا منها بأقل الخسائر
الممكنة.
وفي ما يتعلق بمخيمات النازحين ،أكد درباس أن
المشكلة ليست في المخيمات التي يقطنها نحو  18في
المئة من النازحين ،إنما في االنتشار العشوائي الذي
يتطلب معالجة جذرية تتطلب ق���رارات حاسمة من
الحكومة لجهة منع دخول أي نازح جديد إلى لبنان،
وطرح هذا الملف أمام الدول العربية والمجتمع الدولي
الذي عليه مسؤولية كبيرة ،إال أنه يقف موقف المتفرج
على ما يجري.
وتحدث في الجلسة وزير العدل اللواء أشرف ريفي
عن قطع طريق اللبوة أمام المساعدات اإلنسانية إلى
عرسال ،واعتبر أن هذا العمل غير مسؤول ،فرد عليه
وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن ال عالقة لحزب
الله بقطع الطريق وأنه سعى إلعادة فتحها.
وفي إط��ار دعم القوى العسكرية واألمنية الجيش
وتعزيز ق��درات��ه ع��دي��دا ً وع��ت��ادا ً ع �دّل مجلس ال��وزراء
ق�����راره ال��س��اب��ق ال��م��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ط��وي��ع ورف����ع ع��دد
المتطوعين إل��ى  4آالف في ق��وى األم��ن و 500عنصر
ف��ي أم��ن ال��دول��ة و 500مفتش ث��ان و 500م��أم��ور في
األم���ن ال��ع��ام و 5آالف ج��ن��دي ف��ي ال��ج��ي��ش إض��اف��ة
إل��ى تطويع  369تلميذا ً ضابطا ً في مختلف األس�لاك
و 200تلميذ رتيب في الجيش.

علي عبدالكريم:
المطلوب التنسيق

من جهة أخرى ،أشار السفير السوري في لبنان علي
عبدالكريم علي إلى أنه «ال يميز بين المعركة في سورية
والمعركة المستجدة في عرسال مع االرهابيين»،
معتبرا ً أن «مصلحة لبنان أن ال يضيع البوصلة وأن
ينسق الشعبان والجيشان اللبناني وال��س��وري ضد
اإلرهاب التكفيري األعمى ،وأن ال يتم مراعاة الممول هذا
أو ذاك ،ونحن على يقين أن الجيش اللبناني سينتصر».
وأكد أنه «يجب على الجميع أن يختصروا كل ما يعوق
التعاون كي تكون الخسائر أقل والربح أكبر وأسرع».
واعتبر في حديث تلفزيوني أن «تراكم األلغام التي
تنفجر ال��ي��وم سببه ع��دم تطبيق االت��ف��اق��ات الناظمة
للعالقات بين البلدين» ،وأش��ار إلى أن «القرار 1701
يجب أن يطبق ضد العدوان «اإلسرائيلي» وما يحدث
ف��ي س��وري��ة وع��رس��ال وال��ع��راق ،ألن م��ا يحدث يخدم
«اسرائيل»».

بطاركة الشرق يدعمون

في مجال غير بعيد ،أثنى بطاركة الشرق على وحدة
الموقف اللبناني في دعم الجيش وعدم التساهل مع
اإلرهابيين والتكفيريين.
وأسفوا في بيان بعد اجتماعهم في الديمان بدعوة
من البطريرك الماروني بشارة الراعي لمناقشة الوضع
في المنطقة وم��ا يتعرض له المسيحيون على أيدي
اإلرهابيين ،لبقاء الموقف اإلسالمي والعربي والدولي
ضعيفا ً وخجوال ً وغير كاف لناحية ما يحصل في العراق
والموصل .ودعا البيان األسرة الدولية من خالل مجلس
األمن أن تتخذ قرارا ً حاسما ً يلزم بإعادة أصحاب األرض
إلى أرضهم بكل الوسائل الممكنة في أسرع وقت ممكن،
وناشد المرجعيات اإلسالمية السنية والشيعية إصدار
فتاوى رسمية واضحة تح ّرم االعتداء على المسيحيين
وغيرهم من االبرياء.

انتخابات المفتي
في لقاء سالم – مراد اليوم

على صعيد آخر ،يلتقي رئيس الحكومة تمام سالم
رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد
على رأس وف��د اللقاء الوطني للبحث في ش��ؤون دار
الفتوى .وأكد الوزير مراد لـ»البناء» أن اللقاء سيبحث
في إجراءات انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية المقرر
يوم األح��د المقبل ،وض��رورة تنظيمها في دار االفتاء،
وااللتزام بإنجاز اإلصالحات الحقيقية لمؤسسات دار
الفتوى .وأش��ار إل��ى أن انتخاب الشيخ عبد اللطيف
دريان مفتيا ً للجمهورية يجب أن يكون تمهيدا ً إلجراء
مصالحة فعلية.
وكان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى عقد اجتماعه
األخير في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ
محمد رشيد قباني .وأعلن المجلس التمسك «بالحل
واالت��ف��اق ال��ذي ت��م التوصل إليه حفاظا ً على وح��دة
المسلمين ودور دار الفتوى ومرجعيتها األول��ى مفتي
الجمهورية ودوره .وأمل بضرورة االلتزام بتنفيذ كامل
بنود المصالحة المتفق عليها.
وليالً أوردت الوكالة الوطنية لإلعالم نقالً عن مندوبها
في بعلبك أنّ استخبارات الجيش اللبناني ألقت القبض
على مجموعة يُشتبه بأنها تخطط ألعمال إرهابية في
بلدة اللبوة قرب المدرسة الرسمية.

وا�شنطن تفر�ض عقوبات على �أ�شخا�ص بتهم تمويل متطرفين في �سورية والعراق

الجي�ش ال�سوري يق�ضي على  200م�سلح
في ريف العا�صمة

أعلنت وزارة الخزانة األميركية إدراجها ثالثة أشخاص،
بينهم كويتيان على قائمتها ال��س��وداء بتهمة تمويل
جماعات متطرفة في سورية والعراق ،حيث أوضحت
ال��وزارة أن الكويتيين هما الشيخ شافي العجمي البالغ
من العمر  41سنة وحجاج العجمي البالغ من العمر 26
سنة ،وكالهما متهم بجمع أموال لمصلحة تنظيم «جبهة
النصرة» اإلرهابي.
وقال نائب وزير المال األميركي لشؤون مكافحة تمويل
اإلرهاب ديفيد كوهين إنه من خالل الدعوة لجمع أموال
عبر شبكات التواصل االجتماعي وبواسطة شبكات مالية،
قام هؤالء الرجال بـ»تمويل المعارك اإلرهابية في سورية
والعراق».
والشخص الثالث الذي أدرجته واشنطن على قائمتها
السوداء هو عبدالرحمن خلف العنيزي وهو أربعيني ولم
تحدد جنسيته .أما التهمة الموجهة إليه فهي تمويل تنظيم
«الدولة اإلسالمية» في العراق.
ويعني إدراج هؤالء الثالثة على القائمة السوداء تجميد
أموالهم في الواليات المتحدة ،إن وجدت ،ومنع أي شخص
أميركي ،من التعامل ماليا ً معهم.
يأتي ذلك في وقت واصلت وح��دات الجيش السوري
والقوات الرديفة عملياتها العسكرية ،وأحبطت محاوالت
إرهابيين التسلل إل��ى إح���دى النقاط العسكرية في
محيط بلدة بيت تيما بريف دمشق ،واستهدفت أوكار

اإلرهابيين في التالل المشرفة على وادي بحيران وكفر
ح��ور ومحيطها وبيت سابر ووادي بلعة حتى منطقة
الخلل وقضت على نحو  200مسلح ودم��رت لهم عددا ً
م��ن ال��س��ي��ارات واآلل��ي��ات ال��م��زودة ب��رش��اش��ات ثقيلة.
واستهدفت وحدات أخرى من الجيش مسلحين في خان
الشيح ومزارعها واستهدفت تحركات المسلحين في
شارع بردى والحارة الغربية والجبال الشرقية من مدينة
الزبداني ،وقتلت أع��دادا ً من المسلحين في جرود بلدتي
رأس المعرة والمشرفة في جبال القلمون.
في حين استهدف الجيش مسلحين على محاور الميلحة
وم���زارع النشابية ووادي عين ت��رم��ا ،وقتل ع���ددا ً من
المسلحين في مزارع الشيفونية في محيط دوما واشتبك
مع آخرين في حي جوبر ومحاور زملكا عربين.
ال��ى ذل��ك ،نفذت وح��دات من الجيش ال��س��وري سلسلة
عمليات استهدفت مسلحين ف��ي ب��ل��دات السرمانية
والقرقوص والشيخ سنديان وقسطل البرج بريف إدلب،
والبيت الصيني ومحيط جبل االربعين والهوته وقرع
الغزال.
وفي حلب قتل الجيش عددا ً من المسلحين ودمر آلياتهم في
باب الحديد والصالحين واإلنذارات وكفرجوم والمنصورة
وقاضي عسكر والشيخ فارس وعربيد وعين الجماجمة
وكصكيص.

من يحا�سب من؟ ( ...تتمة �ص)1
مقابلة أعطيت اإلش��ارة للجناح السياسي لـ»داعش» المس ّمى
«هيئة العلماء المسلمين» إلط�لاق نظرية التفاوض وإتباعها
بجولة ات��ص��االت للتهويل من خطر ضياع فرصة التوصل
إلى ح ّل سلمي ،خصوصا ً مع إغراء اإلف��راج عن المخطوفين
بنتيجة التفاوض ،فكانت الحصيلة هدنة تتمدّد حتى تمكن
المسلحون م��ن ال��خ��روج إل��ى ج��رود ع��رس��ال اللبنانية وهم
يصطحبون معهم العسكريين المخطوفين ويتمركزون داخل
األراضي اللبنانية ضمن صفقة ال يعلم أحد ال ضماناتها وال
مب ّرراتها وال منطقها وال نهاياتها.
 صار مسلحو «داع��ش» في ج��رود عرسال اللبنانية كماجنود االحتالل اإلسرائيلي في تالل كفرشوبا ومزارع شبعا،
والسبب أنّ الحكومة ّ
فضلت مفاوضة «داعش» على التنسيق
م��ع ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة ل��ض��ب��ط م��ش��ت��رك ل��ل��ح��دود ال يبقي
للمسلحين مالذا ً آمناً.
 الجيش سيكون أمام خيارين ،إما التسليم بالتسوية التيصاغها الجناح السياسي ل��ـ»داع��ش» ،والقبول ببقاء جرود
عرسال اللبنانية تحت االحتالل ،واالستعداد للتع ّرض ك ّل فترة
لتح ّرشات واستفزازات ،ريثما تنضج روزنامة «داعش» التي
فاجأها التقدم العسكري للجيش السوري ،فتلتقط أنفاسها
م��ج��ددا ً ف��ي ال��ج��رود اللبنانية الممتدّة لعشرات كيلومترات
ّ
وتنقض بتوقيتها بهجوم جديد،
مر ّبعة ،وتنظم صفوفها
يالقيه الجناح السياسي هذه المرة بخطة مختلفة بعد نجاح
مناورة قطع الطرق المدروسة أمنيا ً مع الرسائل المتفجرة
في طرابلس ،أو يرفض الجيش التسوية المفخخة ويواصل
معركته بال غطاء سياسي موحد وبضغط ش ّ��ح اإلمكانات،
وعسكريوه المخطوفون يعيدون تكرار سيناريو مخطوفي
أعزاز.
 م��ن سيحاسب م��ن على كلفة ال��دم وال��س��ي��ادة والكرامةالوطنية؟

�أبو مالك التلي ( ...تتمة �ص)1
االجتماع« :حدود سايكس بيكو التي تعرفونها ذهبت إلى غير رجعة ،دولة
الخالفة وصلت إلى عرسال وستستمر في التمدد ،من يفكر منكم بشق عصا
الطاعة أو الخروج عن الصف ،أو الغدر بنا ،سنقوم بنحره في ساحة البلدة».
يروي بعض أهالي عرسال الذين لم يغادروها خالل األيام الماضية ،عن
توزيع أدوار واضح بين الجماعات المسلحة التي احتلت عرسال ،ينفون
وي��ه��زؤون من الكالم عن معارك نشبت بين النصرة وداع��ش ،كلهم واحد
في احتالل عرسال ،يقول أحد أبناء البلدة أن حوالى ألف مسلح خرجوا من
مخيمات النازحين ،و 350عرساليا ً ساندوهم ،يتحدث عن مسلح لبناني أطلق
النار على مشايخ هيئة العلماء المسلمين ،ويحدد المدعو (خ.م.م.ح) الذي
أطلق النار بأمر من أبي مالك ،وكان يتواجد طيلة األزمة مع مجموعة مسلحين
في أحد مساجد البلدة بحسب المصدر العرسالي.
تغير م��زاج أه��ل عرسال نحو المسلحين ،يقول أح��د أبناء البلدة عرف
العراسلة خالل األزمة من هم أهلهم الحقيقيين ،لقد فتحت القرى اللبنانية
الشيعية أبوابها الستقبالهم ،هذا سوف يعيد باب العالقات والتقارب خالل
الفترة المقبلة ،أصبح هناك غضب ونقمة على المسلحين في الجبال ،وعلى
النازحين في المخيمات ،وهذا أيضا ً ستظهر آثاره في الفترة المقبلة.
يقول رجل آخر من عرسال ،أن الفأس وقع بالرأس ولن يكون باإلمكان
إصالح الحال بين الجيش والمسلحين بعد الذي حصل ،لقد وقعوا بالخطيئة
الكبرى بهجومهم على عرسال ،قلنا لهم هذا ،أدركوا منذ اليوم الثاني خطأهم،
لكن المحظور كان وقع.
نعود إلى أبو مالك الذي قال للعراسلة ،إنه سوف يبق على بعد  4كلم من
البلدة ،حتى يحافظ على طريق اإلمداد والدعم ،وهو ينتظر من عرسال وأهلها
االستمرار في دعمه ،وإال اضطر إلعادة احتالل البلدة.
يقول من حضر االجتماع إن النصرة اختبأت خلف داعش في هذه المعمعة،
لكنها تشكل الجسم األكبر في المنطقة ،وكلهم اتخذوا داعش ستاراً ،أبوطاقية،
أبو عجينة ،والنصرة ،والحر ،كل كان له منطقته ومحوره وطرقه للخروج
نحو الجرود من دون الحاجة لآلخر ،ويتابع حديثه بالقول :داعش خططت
وهاجمت والنصرة لعبت اللعبة واختبأت خلف داعش ،التي ارتبكت عناصرها
وفقدوا زمام األمر بعد اعتقال أحمد جمعة ومقتل الفلسطيني ،ضاع أتباع داعش
ولم يعد هناك من يقرر في موضوع عرسال ،فتولت النصرة وأبو عجينة وأبو
طاقية التفاوض عنهم واالختباء خلفهم عند كل حاجة.
يبقى السؤال الكبير عن الجنود المختطفين متى سيطلق سراحهم ،وعن
بنود مخفية في االتفاق بدت مالمحها ،على أرض الميدان في البلدة والجرد
وستتكفل األيام القليلة المقبلة باإلضاءة على تفاصيلها أكثر.

الكفر ـ التكفير ( ...تتمة �ص)1
ال يعني الكفر ،فما دام الرجل يقول «ال إله إال الله» دخل الجنة رغم أنوف
المكفرين ،فإن رسول الله قال ألسامة يوم قتل رجالً يحمل السيف ويقاتل
المسلمين ،واستطاع أسامة أن يضعه تحت سيفه فنادى الرجل «ال إله إال الله»،
فقتله أسامة فلما جاء الخبر لنبي الله قال له أقتلته يا أسامة وهو يقول «ال إله
إال الله» ،فرد أسامة «يا رسول الله قالها خوفا ً من سيفي» ،فقال رسول الله
«هال شققت عن قلبه يا أسامة» (هل دخلت إلى قلبه) ،فاإليمان بالقلب وصدقه
العمل الصالح ،وبناء عليه أقول لمن يقتلون في سورية في الرقة والجزيرة
شبابا ً قاموا فصلوا ركعتين ثم أعدموهم بتهمة الردة ،أقول جزاؤكم عند الله
أيها المكفرون الذين مرقتم من دينكم وخرجتم عن إسالمكم ألنكم قتلتم من قال
«ال إله إال الله» التي ستقف في وجوهكم يوم القيامة ،وأنتم في نار جهنم إن لم
تتوبوا عما اقترفت أياديكم ،فال يجوز قتل أي إنسان قال «ال إله إال الله» حتى لو
قالها خوفا ً من القتل.

حسون
الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين ّ

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد علي عبدالله لموكلته نوال
أحمد عبدالله شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 185عدشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب ع��دن��ان توفيق شعيب لموكله
صافي محمد سعيد عواركه شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1381الشرقية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت خديجة حسين م��ؤذن سندات
تمليك بدل ضائع للعقار  1596النميرية
وللقسمين  59و 60من العقار  582زفتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب طارق علي صباح بوكالته عن دالل
علي محمد عباس عباس لموكلتها رمزية
علي عباس شهادة قيد بدل ضائع للعقار

 2729زبدين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين علي عطوي بوكالته عن
ندى قاسم صفا لموكلتها مريم نصوحي
صفا شهادة قيد بدل ضائع للعقار 1777
الكفور.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن علي قبيسي لمورثه علي
مصطفى قبيسي شهادة قيد ب��دل ضائع
للعقار  2615زبدين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب طوني عبدالله خليل لموكله أحمد
مروان عبد الفتاح ممتاز الصلح شهادة قيد
بدل ضائع للعقار رقم  408يحمر.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

