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غزة بال هدنة ( ...تتمة �ص)1

بلسان البيت األبيض أن ليس على جدول أعمال
اإلدارة األميركية تعاون مع الدولة السورية في
ال��ح��رب على اإلره����اب ،تعلن الحكومة اللبنانية
ويعلن الحريري الكالم نفسه ،واأله��م أن حركة
الحريري التي ترافقت مع حملة إعالمية منظمة
وم��ب��رم��ج��ة ل��ل��ت��روي��ج ل��وج��ود ت��ف��اه��م��ات سياسية
إقليمية تنطلق من الرياض وطهران وتتمحور على
انتخاب رئيس للجمهورية يفترض أن يكون العماد
ميشال ع��ون أو العماد ج��ان قهوجي ،ل��م تصمد
روايتها لساعات ،ليس فقط لنفي م��ن قيل أنهم
عرابو هذه التسوية أي الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط لوجودها ،بل تأكيد تمنياتهما أن
تشكل العودة مدخالً للتهدئة السياسية والتوحد
لمواجهة خطر اإلره���اب واالس��ت��ث��م��ار على روح
الوحدة وقمع خطر الفتنة ودع��م الجيش ،لتأتي
كلمات الحريري نفسه والبيان الصادر عن قوى
الرابع عشر من آذار ليالً بحضوره كترجمة أولى
لمعنى ال��ع��ودة ،بالتأكيد على ع��دم وج��ود تغيير
في الذهنية الكيدية يمكن التأسيس عليه ،فعادت
نغمة أن ال نهاية لمحنة عرسال بال عودة مقاتلي
حزب الله من سورية ،ومعها النغمة البالية التي
ال ف���رص ل��ه��ا إال ف��ي مخيلة أص��ح��اب��ه��ا ع��ن نشر
اليونيفيل على ال��ح��دود اللبنانية ال��س��وري��ة ،في
وق���ت ال��رف��ض ال��م��ع��ل��ن للحكومة ال��ت��ي ارتضت
مفاوضات الخدعة مع داعش أن تدخل في تنفيذ
التزاماتها وفقا ً لمعاهدات واتفاقيات موقعة مع
الحكومة السورية.

اإلرهابيون يتنصلون
من تعهداتهم

في األثناء وبينما فاجأ رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري مناصريه بعودته إل��ى بيروت أم��س تحت
عنوان «وضع آليات تنفيذ المنحة السعودية للجيش
وباقي األج��ه��زة األمنية» ،ب��دت التسوية التي ضغط
التيار إلنجازها مع المجموعات اإلرهابية في عرسال
عبر وساطة «هيئة العلماء المسلمين» ،تترنح نتيجة
تملص هذه المجموعات من الوعود التي قطعتها للهيئة
إذ استمر تواجد المسلحين في عدد من أحياء البلدة وفي
الجرود المحيطة وسط الضبابية التي تحيط بمصير
العسكريين المخطوفين .وفي هذا اإلط��ار ،نقلت وكالة
«رويترز» ،عن مصدر أمني ،أن اإلرهابيين الذين خطفوا
العسكريين قدموا للحكومة اللبنانية أسماء نحو 20
موقوفا ً محتجزين لالفراج عنهم ومن بينهم عماد جمعة،

إال أن الوكالة نقلت عن مصدر حكومي أن «الحكومة لم
تتلق أي طلب من الخاطفين.
وف��ي س��اع��ة متأخرة م��ن الليل تناقل المراسلون
الصحافيون في البقاع أنباء عن قيام حزب الله بعملية
نوعية في القلمون أسفرت عن تحرير أسرى الجيش ،ولم
يرد ما يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.

خلفيات عودة الحريري

وفيما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبدى
قلقه م��ن ت��ك��رار م��ا حصل ف��ي ع��رس��ال وف��ي غيرها من
المناطق ،استغربت مصادر نيابية ب��ارزة في  8آذار
ارتفاع األصوات داخل فريق  14آذار الداعية إلى حوار
مع المجموعات اإلرهابية .وأكدت أن هذا السلوك يبرر
تمدد المجموعات اإلرهابية في غير مناطق ال بل من شأن
ذلك أن يؤمن بيئة حاضنة لإلرهابيين.
وت��س��اءل��ت ال��م��ص��ادر« :ه��ل إن تمركز المجموعات
المسلحة في جرود عرسال مسألة عادية بالنسبة لفريق
 14آذار»؟ ولذلك ترى المصادر أن هذا الفريق سيبلع
ألسنته إزاء التعدي على السيادة من قبل المجموعات
المتطرفة .كما تساءلت المصادر هل سيقبل هذا الفريق
بما يتوقع أن تطرحه «داع��ش» و»جبهة النصرة» من
شروط إلطالق سراح العسكريين الموقوفين ،خصوصا ً
ما يتعلق بإطالق سراح المجموعات المتطرفة الموقوفة
في سجن روميه؟ ،إال أن المصادر لم تستبعد أن تقبل 14
آذار بشروط كهذه بل بما أوسع من ذلك!
وفيما اعتبرت المصادر أن عودة الحريري وإن كان
عنوانها الظاهر اإلشراف على تطبيق المنحة السعودية،
الحظت أن لهذه العودة أكثر من مؤشر أبرزها:
ـ أن الحريري ما كان ليعود لو لم يحصل على ضوء
أخضر سعودي بهذه ال��ع��ودة ال بل األرج��ح أن تكون
الرياض هي التي طلبت ذلك لتأكيد موقفها برفض تمدد
اإلرهاب إلى لبنان.
ـ أن ه��ذه ال��ع��ودة لها ع�لاق��ة بتراجع ح��ض��ور تيار
المستقبل لمصلحة التنظيمات المتشددة ،ولذلك وجد
الحريري نفسه مضطرا ً لهذه العودة في محاولة إلعادة
تنشيط جمهوره خصوصا ً في طرابلس والشمال والبقاع
الشمالي.
ـ أن هذه العودة ليست بعيدة عن الخالفات القائمة
داخل فريق  14آذار بما يتعلق باالستحقاق الرئاسي،
حتى داخل تيار المستقبل نفسه ،إذ هناك تيار ما زال
يدعم استمرار ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع وآخر يعتقد بضرورة االنتقال إلى «الخطة»
التي ينادي بها حزب الكتائب.

توجه أميركي لدعم الحريري

وبحسب المعلومات المتوافرة لمصادر سياسية فإن
ع��ودة الحريري ليست مرتبطة بإنجاز تسوية حول
موضوع الرئاسة ،مشيرة إلى أن هذه العودة لها عالقة

بثالثة أم��ور .أولها موضوع الهبة السعودية إلعطاء
دفع للحريري سياسيا ً وشعبياً ،وبالتالي هذا القرار
السعودي مرتبط بتوجه أميركي لدعم الحريري .ثانياً،
محاولة لملمة البيت الداخلي للمستقبل في ضوء اإلرباك
الحاصل داخل التيار ،وثالثا ً الشعور بالخطر في ضوء
تراجع شعبية المستقبل بعد تنامي حاالت التطرف في
الشارع السني.

مشاورات للحريري
في الداخل والخارج

وقال عضو كتلة تيار المستقبل النائب غازي يوسف
لـ»البناء» إن عودة الحريري إلى بيروت في هذا التوقيت
تحمل الكثير من األمل لعودة االستقرار إلى البلد ،الفتا ً
إلى أن غياب الحريري لم يكن سهالً على تيار المستقبل
و 14آذار .وأكد يوسف أن الحريري سيجري مشاورات
مع األفرقاء في الداخل والخارج إلعادة األمن إلى لبنان
كخطوة أساسية إلع��ادة االستقرار .وإذ ش��دد على أن
الحريري سيعمل جاهدا ً النتخاب رئيس للجمهورية ،أكد
أن األولوية اآلن هي لألمن ومكافحة اإلرهاب.
وبينما انشغل الحريري في أول يوم من عودته بعقد
اجتماعات ولقاءات مع قيادات تيار المستقبل ،يستقبل
غدا ً األحد وف��ودا ً شعبية لتهنئته بالعودة وستكون له
كلمة يتطرق فيها إلى االستحقاقات الماثلة وموقفه منها.

اجتماع في السراي
حول «المنحة السعودية»

وكان عقد بعد ظهر أمس اجتماع في السراي الحكومي
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم وحضور الحريري
ووزي��ري الدفاع والداخلية وقائد الجيش العماد جان
قهوجي وقادة األجهزة األمنية.
وأوضح قهوجي بعد االجتماع أن الجيش بحاجة إلى
طائرات لمكافحة اإلره��اب وممنوع على أحد أن يمنعنا
من دخول عرسال .وأشار إلى الجنود المخطوفين بأنهم
باتوا خارج عرسال ،أما الوزير نهاد المشنوق فرأى أن
«الهبة السعودية أكثر من كافية لتأمين أمن بلد صغير
كلبنان».
وفي معلومات رشحت عن االجتماع أن سالم أمل «بأن
تؤدي عودة الحريري إلى خلق أجواء إيجابية مؤاتية
للتقارب بين اللبنانيين بما يؤدي إلى تحصين البالد
سياسيا ً وأمنياً».
أما الحريري فعرض طبيعة الهبة السعودية وأشار
إلى أنه مؤتمن على إنفاقها في الوجهة المخصصة لها
وتقديمها كهبة عينية إلى الجيش والقوى األمنية .وتلقى
سالم اتصاال ً هاتفيا ً من الملك السعودي عبد الله بن عبد
العزيز ،أكد فيه دعمه للبنان وأمنه واستقرار وسيادته.
ورأى الحريري في كلمة له مساء أمس أمام اجتماع
قيادات قوى  14آذار في منزله ،أن دور تيار المستقبل

هل يُنتخب ( ...تتمة �ص)1
الجديدة .وبكالم أوضح فإن تكليف
الحريري بتنفيذ صرف المليار دوالر
لمكافحة اإلره���اب ف��ي لبنان ووفق
المبتغى السعودي ،يعبر عن تكليف
ال��ري��اض لألخير ب��أن يكون ل��ه دور
جديد في لبنان انطالقا ً من تموضعه
داخل مجمل جبهة السعودية لمكافحة
اإلره�����اب اإلس�ل�ام���ي ف��ي ك��ل ال���دول
العربية.
هذه المعلومات كانت وصلت إلى
بيروت بالتزامن مع بدء أحداث عرسال
ونقلت أجواءها «البناء» حالياً .ولكن
ثمة معلومات مكملة لها حصلت

ضمن نطاق حركة منسوبة للرئيسين
الحريري وبري والنائب وليد جنبالط
منذ ع��دة أسابيع ،ومفادها أن سيد
المختارة تحرك لتثبيت وجهة نظر
موحدة صالحة ألن تكون مدخالً ليس
فقط النتخاب رئيس جمهورية بل أيضا ً
إلرساء نوع من تفاهمات يمكن البناء
عليها عهدا ً سياسيا ً جديدا ً في لبنان
يتسم باالستقرار وبحكومة وح��دة
وطنية .يقوم هذا التفاهم على ثالثة
مبادئ :الخروج من استعصاء ترشيح
الجنرال ميشال عون والدكتور سمير
جعجع لرئاسة الجمهورية  -ال تعديل

ثالثتها ،إنّ معظم اللبنانيين
يؤيد الجيش اللبناني ويدعوه إلى
مواجهة اإلرهابيين والتكفيريين
دونما هوادة .غير أنّ فريقا ً من قوى
 14آذار المناهضة لسورية يتهم
حزب الله بأنه مسؤول عن مشكلة
عرسال لمجرد انتقال وح��دات من
مقاتليه إلى سورية لمساندتها في
وجه أعدائها التكفيريين ،وال سيما في
منطقة القلمون المحاذية لمحافظة
البقاع على امتداد مسافة ال تقل عن
 70كيلومتراً .وهذا الفريق داخل قوى
 14آذار ال ّ
يكف عن مطالبة حزب الله
باالنسحاب من سورية.
رابعتها ،أن الجيش اللبناني يفتقر
إلى العديد والعدّة واألسلحة الالزمة
لمواجهة القوى اإلرهابية والتكفيرية
على مستوى البالد كلها ،وال يستطيع
بقدراته المتاحة حاليا ً طرد «داعش»
من عرسال وجوارها .وإزاء تفشيل
كل المحاوالت الرامية إلى تسليح
ال��ج��ي��ش م��ن خ���ارج دول ال��غ��رب،
واف��ق��ت فرنسا أخ��ي��را ً على تزويده
أسلح ًة «دفاعية» بقيمة  3مليارات
دوالر أميركي تعهدت السعودية
بتسديدها دعما ً للبنان .لكن هذه
الصفقة الملتبسة لم ُتنفذ بعد ما حمل
سعد الحريري ،مدججا ً بمليار دوالر
إضافي ،على استعجال إنهاء اغترابه
الطويل عن البالد بالعودة لترميم
أوضاع فريقه السياسي المتضرر.
خامستها ،أن قوى  14آذار تدعم
الجيش اللبناني ،لكنها تحاذر إدانة
«داعش» باالسم وترفض ،على رغم
مشاركتها في الحكومة ،التنسيق مع
سورية لالتفاق على خطة مشتركة
لمواجهة اإلرهابيين والتكفيريين،
والتعاون من أجل معالجة مشكلة
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن وإع����ادة
توضيعهم ف��ي مخيمات خاصة
بمناطق آمنة داخل سورية.
في ض��وء ه��ذه الحقائق الخمس
الرئيسة ،يقتضي التفكير في ما يريده
«داع��ش» وحلفاؤه على الصعيدين
اإلقليمي واللبناني كي يكون في وسع
أهل القرار والقوى الوطنية الحية
وضع الخطة المناسبة لمواجهته.
ي���ت���ردّد ف���ي أوس�����اط ق��ي��ادي��ي��ن
سياسيين واستراتجيين مطلعين
َ
مخططين
أن لدى «داعش» وحلفائه
يسعى إلى تنفيذهما ،األول إقليمي
واآلخر لبناني .في المخطط اإلقليمي،
يسعى «داعش» الى استكمال احتالل
محافظات العراق الغربية ذات الطابع
الس ّني (نينوى وعاصمتها الموصل،
ص�ل�اح ال���دي���ن ،واألن����ب����ار) بغية

هو حماية االعتدال ومنع التطرف من التمدد واالنتشار.
واعتبر أن كل محاولة إلشعال الفتنة ال ي��ؤدي إلى أي
نتيجة.

حوار أو مواجهة ،وما لم يعد الحريري فلن يجد فرصة للعودة
ال��ت��ي يمكن ل��ه فيها فعل ش���يء ،ل��ذل��ك ج���اءت ال��ع��ودة محملة
بالمليار دوالر السعودي تحت عنوان مواجهة اإلرهاب ،ودعم
الجيش واألجهزة اللبنانية فرصة ال تع ّوض ،هذا علما ً أنها على
األرجح عكس ذلك ،قرار سعودي نفذه الحريري بعد تزويده
بعدة ال��ع��ودة وه��ي المليار دوالر ليعيد تنظيم بنية شبكته
السياسية واإلعالمية واألمنية بالمال السعودي المخصص
لمكافحة اإلرهاب.
منطق األشياء يقول إن الحريري سواء عاد وفقا ً لمضمون
تسوية أنجزت ،أو للتهيؤ للمشاركة بتسوية تنضج ظروفها،
أو لإلعداد لتسوية تحتاج مناخا ً مناسبا ً كي تولد ،فإن المهم
هو أن على الحريري أن يقرر هل هو في زيارة لترتيب إنفاق
المليار دوالر وفقا ً لدفتر الشروط السعودي المعادي لسورية
وحزب الله ،أم هي عودة ؟ والعودة تحتاج ألن تكون على صلة
ما بالتسوية كي ال تتحول إلى مجرد زيارة ،وال يعود المهم
ما إذا كانت التسوية منجزة أو قيد اإلنجاز أو واجبة التحقق،
ولكن للتسوية شروطا ً كي تتحول من مجرد رغبة أو حلم إلى
واق��ع ،وتصير ش��روط حياة التسوية هي ش��روط أن تكون
زيارة الحريري عودة وليست مجرد زيارة.
من ضمن التسوية سيتحقق للحريري كل ما يرسم لزيارته
من أهداف ،لزعامته المتهالكة من عافية ،ولشارعه من إعتدال،
وللبلد من حكومة ورئيس وبرلمان ،لكن ش��روط التسوية
تقوم على أحد عاملين تحييد السعودية لضمان استقرار لبنان
عن مشاريعها التسووية والصدامية مع إيران وسورية خارج
لبنان ،او اتخاذ لبنان نقطة إنطالق أو نهاية في التسويات
معهما ،في كل األح��وال تعني التسوية تفاهما ً مع حزب الله
وبالتالي سحبا ً لخطاب النقاش ح��ول مشاركته في معارك
الداخل السوري من التداول ،وتعني قبوالً للتنسيق العسكري
واألمني بين الدولتين السورية واللبنانية ،ال بل أن يقود لبنان
مسعى إقليميا ً لجمع الدول المنخرطة في الحرب على اإلرهاب
من السعودية وسورية ومعهما العراق ولبنان ومصر.
تبدو عالقة عودة الحريري بالتسوية بالقدر الذي يبدو فيه
التراجع عن الخطاب القائم على ثنائية ال لإلرهاب وال لحزب
الله ،لتصير معادلته :سنعلق كل خالف داخلي للوقوف معا ً
ض ّد اإلره��اب ومعا ً خلف الجيش ،وخطاب الحريري القادم
سيخبرنا بالجواب ،عما إذا كانت عودة الحريري تصعيدا ً له
حسابات خاصة لكنها تستدعي المزايدة بالتطرف ،أم هي
ع��ودة من ضمن برنامج تسوية نضجت أو قيد النضوج أو
يتوقع لها أن تنضج.

نغمة قوى  14آذار

وف��ي بيان لها بعد االجتماع أع���ادت ق��وى  14آذار
اإلعالن عن «تمسكها بالدولة بكافة مؤسساتها السياسية
والعسكرية واألمنية» ،مكررة مقوالتها السابقة من «أن
ضبط الحدود بكل االتجاهات ال يكتمل إال بانسحاب حزب
الله الفوري من القتال الدائر في سورية ـ كما وصفته
ـ منعا ً من تكرار ويالت تهدد لبنان وأمنه كما حصل في
عرسال» .وبذلك حاولت قوى  14آذار تزوير الوقائع
وتجاهل ما قامت وتقوم به المجموعات اإلرهابية.
وعلقت مصادر كتائبية شاركت في اجتماع  14آذار
لـ»البناء» على البيان ،فاستغربت ما تضمنه في الفقرة
األخيرة عن حزب الله .وعلمت «البناء» أن الرئيس أمين
الجميل غادر االجتماع قبل أن ينتهي.

جنبالط في بنشعي

إلى ذلك ،يواصل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط جولته على األفرقاء السياسيين،
وي��زور اليوم بنشعي للقاء رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية ،للبحث في التطورات األمنية والسياسية
وموضوع االستحقاق الرئاسي.

عقدة التصحيح مستمرة

في سياق آخ��ر ،دخل موضوع تصحيح االمتحانات
الرسمية في دائرة الكباش بين وزير التربية الياس بو
صعب وهيئة التنسيق النقابية بسبب إص��رار األول
على المضي في تصحيح االمتحانات أو إعطاء اإلفادات
وبالتالي «تراجعه عن وعوده السابقة لهيئة التنسيق
بأن يستمر بالتضامن معها حتى إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب» وفق ما قالت مصادر هيئة التنسيق.
وبعد اجتماعه مع الهيئة ووفد من ممثلي األحزاب دعا
بوصعب األساتذة للبدء بالتصحيح اعتبارا ً من االثنين
وف��ي ح��ال تمنع األس��ات��ذة سيعمل على إص��دار إف��ادات
بدل الشهادات الرسمية ،لكن الهيئة طلبت تأجيل دعوة
األساتذة حتى يوم الثالثاء لكي تتمكن الهيئة من اتخاذ
القرار المناسب فوافق على أن يجتمع مع الهيئة مجددا ً
يوم االثنين.
أما رئيس هيئة التنسيق حنا غريب فأكد االستمرار
في مقاطعة تصحيح االمتحانات من أجل إقرار الحقوق،
وأشار إلى أن ال شيء جديدا ً في ملف السلسلة.
وقالت مصادر الهيئة لـ»البناء» «إن وزي��ر التربية
انقلب على كل تعهداته السابقة في ما خص التضامن
معها بمقاطعة تصحيح االمتحانات ،مشيرة إلى أن بو
صعب هو الذي كان أصر على الهيئة أن تستمر بموقفها
الرافض للتصحيح».

حذار من ( ...تتمة �ص)1

التفاق الطائف  -انتخابات نيابية على
أساس قانون الـ.60
جنبالط هو مهندس تدوير زواي��ا
تعريب هذه الرؤية على كل األطراف
اللبنانية؛ ومن هنا زيارته لألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله،
وأيضا ً زيارته للرابية أول من أمس.
 ...جديد ه��ذه المعلومات يحدد
رزنامة تفيد :انتخابات رئاسية في
أيلول والمطلوب رئيس برتبة مدير
أزم��ة على شاكلة هنري حلو ،لكن
جنبالط يقول لماذا ال يكون هنري حلو
نفسه.

نحو مواجهة «داع�ش»( ...تتمة �ص)1
السيطرة على حقول النفط والغاز
ال��م��وج��ودة فيها ،والسيطرة تاليا ً
على المحافظات السورية المحاذية
لها ف��ي ال��ش��رق وال��ش��م��ال الشرقي
(الحسكة ،الرقة ،ودير ال��زور) ومن
ثم االنطالق منها القتحام محافظة
حمص على طول خط نقل البترول
المعروف باسم  IPCالممتد أصالً
من كركوك في العراق إلى طرابلس
في لبنان .بذلك يستحوذ «داعش»
على حقول نفط وغاز عدة في شرق
سورية كما على اإلنبوب الالزم لنقل
كامل منتوجها العراقي والسوري إلى
مصب ومصفاة ناجزين على ساحل
ٍ
البحر المتوسط .ويتردد أيضا ً أن
الغاية اإلستراتيجية من وراء هذا
المخطط مزدوجة :االستحواذ على
عائدات النفط والغاز لتمويل دولة
«داع��ش» الممتدة رقعتها من حدود
العراق وسورية مع تركيا في الشمال
إلى األردن والسعودية في الجنوب،
وتحويلها إل���ى ج���دار س��ي��اس��ي –
عسكري فاصل يمنع تأثير إيران من
الوصول إلى البحر المتوسط.
في المخطط اللبناني ،يتح ّوط
«داع����ش» إلمكانية فشل مخططه
اإلق��ل��ي��م��ي فيسعى إل���ى تعويض
خ��س��ارت��ه ب��إق��ام��ة ج��ي��ب عسكري
ف��ي منطقة ع��رس��ال ي��ك��ون م�ل�اذا ً
إلي��واء وحماية عناصره المهزومة
وال��م��ط��رودة م��ن جميع المناطق
ال��م��ض��ط��رب��ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب��دم��ش��ق
وغ��وط��ت��ي��ه��ا م��ن ج��ه��ة ،ومنطلقا ً
لمناوشة ح��زب الله في لبنان في
إط���ار م��ش��روع الفتنة ال��س�� ّن��ي��ة –
الشيعية من جهة أخ��رى .إلى ذلك،
من الممكن أن يذعن «داعش» ألوامر
حلفائه اإلقليميين فيتجاوب مع
مساعي هيئة العلماء المسلمين
لإلفراج المشروط عن العسكريين
اللبنانيين المحتجزين لديه ،وذلك
لقاء اإلف��راج عن بعض المساجين
السلفيين في سجن رومية ،وإخراج
أسلحته الثقيلة من عرسال ،ونشر
قواته في المنطقة الجردية المحاذية
لها داخل سورية .ك ّل ذلك مقابل ترك
البلدة في عهدة المتعاونين معه
وسط انتشار محدود لقوات الجيش
اللبناني وفق أحكام «هدنة واقعية»
تناسب مصالح ق��وى  14آذار من
حيث ح��ؤول��ه��ا دون تمكين حزب
الله من مشاركة الجيش في إنجاز
انتصار عسكري وترجمته داخليا ً
إلى مكاسب سياسية.
في المقابل ،ترفض ق��وى  8آذار
المؤيدة للجيش ول��ح��زب الله في

الت�سوية الممكنة ( ...تتمة �ص)1

وجه «داعش» العودة بعرسال إلى
ما كانت عليه قبل هجمة «داع��ش»
األخيرة .ذلك أن بقاء القوى التكفيرية
ف��ي ع��رس��ال م��ن جهة وع��ل��ى كتف
دم��ش��ق ال��غ��رب��ي م��ن ج��ه��ة أخ��رى
سيبقي المشكلة عالقة بكل مفاعيلها
السياسية واألمنية.
ما العمل ،إذاً؟
في ض��وء الحقائق الموضوعية
سالفة الذكر واالحتماالت التي يمكن
أن تتحقق على األرض م��ن خالل
َ
المخططين االقليمي واللبناني ،أرى
اعتماد مقاربة مدروسة في مواجهة
التحديات واألخ��ط��ار الماثلة تقوم
على المرتكزات اآلتية:
أوالً :التوافق الوطني العام بين
األط���راف السياسية المشاركة في
الحكومة والقوى الوطنية الناشطة
في الحياة العامة على التعجيل في
اعتماد استراتيجية متكاملة للدفاع
الوطني ،والمسارعة إل��ى تسليح
الجيش اللبناني من كل المصادر
المتاحة بال تردد ومن دون مراعا ٍة
لحساسيات دول الغرب األطلسي
المتحالفة مع «إسرائيل».
ثانياً :ضرب طوق عسكري محكم
على منطقة عرسال ومحيطها لمنع
وص���ول إم����داد لوجستي لتنظيم
«داع��ش» ،واإلع��داد واالستعداد لرد
اعتداءاته بالقوة والكفاءة الالزمتين،
وبالتعاون مع قوى المقاومة إذا ما
اقتضى األم��ر ،والتفاهم مع دمشق
على توضيع النازحين السوريين
في مخيمات خاصة داخ��ل مناطق
سورية آمنة.
ث��ال��ث��اً :ش��نُّ ه��ج��وم ش��ام��ل على
قوات التنظيمات التكفيرية لطردها
من األراضي اللبنانية المحتلة وذلك
فور استكمال الجيش اللبناني عديده
وعدته وأسلحته الالزمة لهذه المهمة
الوطنية اإلستراتيجية.
رابعاً :دعوة القوى الوطنية الحية
ال��ع��اب��رة للطوائف إلق��ام��ة ائتالف
وطني عريض للتحرير واإلص�لاح
والديمقراطية والتنمية يكون مو ّلدا ً
ل��ق��ي��ادات وطنية متقدمة ولثقافة
وطنية جامعة ولمقاربة إصالحية
شاملة.
خامساً :تفاعل االئتالف الوطني
الجامع مع القوى الوطنية والقومية
المماثلة في بلدان المشرق العربي من
أجل استيالد صيغة اتحادية متقدمة
للنهضة والمقاومة والديمقراطية
والتنمية.
هل ثمة مقاربة أفضل وأفعل؟

عصام نعمان

ثالثاً :ك ّل بنك األه��داف الصهيوني
المعلن أو الخفي منه ذهب مع الريح
أم��ام إدارة موفقة وناجحة بامتياز
من جانب المقاومة ،فال مواقع إطالق
الصواريخ قصفت وال مخزونها نفد
ونحن الذين أطلقنا الطلقة والصاروخ
األخير رغم أنف العدو.
رابعاً :ال معركة كشف أو تدمير شبكة
األنفاق السرية الهادفة إلى االلتفاف
على معسكرات العدو استطاعت أن
تحقق أيّ إنجاز يذكر ،حتى لو كشف
أو هدم نفق هنا أو هناك ،فاليد والعقل
ال��ل��ذان أنجزا هنا هما ذاتهما اللذان
أوص�لا تقنية المعركة الصاروخية
الى ما وصلت إليه ،وال يزاالن في أوج
عنفوانهما وسيبنيان مزيدا ً من األنفاق
وينتجان ويصنعان وينقالن مزيدا ً من
الصواريخ لغزة هاشم.
خامساً :رغم جميع محاوالت العدو
وربعه وأذن��اب��ه ومرتزقته العلنيين
والسريين ف��ي صالونات السياسة
المحلية واإلقليمية والدولية ،فإنّ هذا
ال��ع��دو ل��م يستطع أن يحدث شرخا ً
واحدا ً ملحوظا ً أو مميّزا ً داخل الجسم
الفلسطيني ،رغم بعض مظاهر الرخو
والضعف والهوان لدى البعض القليل
من سكان القصور وطاعنينا بالخناجر
في الظهور ،تمكن القادة المقاومون
الفلسطينيون الكبار وحماتهم من
جنراالت قادة انتصارات تموز اللبناني
السوري اإليراني العظيم أن يطردوا ك ّل
الغبش والغش والزيف وتجار الدم أو
السيف من المشهد العام تماماً ،حتى
اللحظة التي بان فيها العدو عاريا ً أمام
حقائق االنتصار.

اآلن ،وق��د ب��دأت مرحلة المعركة
الديبلوماسية والسياسية المتشابكة
وال��ع��س��ي��رة وال��م��ع��ق��دة والمتداخلة
اإلرادات بشكل عجيب فإنّ رحاها يدور
في الواقع حول أمرين:
 1ـ كيفية إخضاع العدو ومن يعمل
معه في العلن أو الخفاء بدفع ضريبة
هذا العدوان على جميع المستويات
ومن دون استثناء ،أي من االستحقاق
المادي المباشر الذي يعني المباشرة
ف��ورا ً الى فك الحصار الكامل عن غزة
وإط�ل�اق س��راح األس���رى والمعتقلين
وف��ت��ح جميع ط��رق اإلع��م��ار الناجز
للغزيين ليصبحوا ج���زءا ً ال يتجزأ
م��ن ال��ك�� ّل الفلسطيني ال��ذي م��ن حقه
أن تكون له موانئه المائية والجوية
والبرية ،وصوال ً الى المالحقة القانونية
والسياسية والمعنوية لمجرمي الحرب
الصهاينة وأذنابهم وجميع المتو ّرطين
معهم ودفع التعويضات الكاملة ألهلنا
الفسطينيين من قبل الخاسر في هذا
العدوان الظالم والجائر وهم الصهاينة
«اإلسرائيليون»واألميركيونوحلفاؤهم
الغربيون والرجعية العربية واإلقليمية
الخانعة.
 2ـ ك��ي��ف��ي��ة م��ن��ع ال��م��ت��خ��اذل��ي��ن
والمتواطئين وقادة العدوان الخاسرين
الحرب والمنهزمين في ساحات الوغى
من تحويل هذا االنتصار من جولة في
إطار حرب تحريرية فلسطينية عربية
إسالمية بامتياز ،الى حرب تحريكية
رجعية محلية وإقليمية ودولية تريد
استثمار ه��ذا النصر وتوظيفه عبر
تحويل غزة إلى سنغافورة أو هونغ
كونغ فلسطينية مسخ ومشوهة تحت

أي عنوان مهما بدا جذابا ً أو مج ّمالً في
الظاهر.
وعليه ال ب�� ّد م��ن ق����راءة العنوان
«اإلسرائيلي» لمعركته الراهنة بعد
ّ
المذل في الميدان جيداً:
انكساره
الترميم مقابل التجريد!
أي ،يا عرب الخليج وتركيا وأمم
متحدة غربية وك�� ّل متأمر عمل معي
ف��ي ال��ع��دوان وخسر المعركة معي
بالشراكة المباشرة أو غير المباشرة:
إذا أردتم تعويض خسارة الميدان في
أروقة السياسة ،عليكم بإنجاز ما لم
نستطع إنجازه لكم في الميدان ،أيّ
نزع سالح المقاومة ،وبعد ذلك امنحوا
الفلسطينيين ما شئتم!
إنها مراوغة جالوت المرتقبة في
أروقة القاهرة بعدما ّ
أذل على أعتاب
غزة وفقد قدرته على الردع ،ناهيك عن
الحسم ،فانتبهوا أيها المفاوضون.
وهذا بيت القصيد من اآلن فصاعدا ً
بالنسبة إلينا نحن في محور المقاومة
الذين انتصرنا معا ً على إرادة معسكر
العدو في الصميم.
ف��إنّ شعارنا في القاهرة يجب أن
يبقى هو نفسه ،مثلما كنا في غزة:
من يريد نزع سالحنا ننزع روحه
قبل أن تمت ّد يده إليه ،وكلمة الفصل في
للقساميين وسرايا القدس
هذا الميدان ّ
وكتائب أب��و علي مصطفى واألقصى
وألوية الناصر وك ّل مقاوم حر شريف.
إنه نصر تموز الفلسطيني الذي لن
نسمح ألح��د ،أي أح��د ،بالتفريط فيه
ولو اضطرنا األمر إلى إعادة الك ّرة من
جديد ،وإن عدتم عدنا.
أي��ه��ا ال��م��ف��اوض��ون ف��ي ال��ق��اه��رة

العدو يجدد ( ...تتمة �ص)1
إلى اكثر من  1890منذ بدء العدوان
العسكري الصهيوني على القطاع.
وكان وفد فصائل المقاومة أعلن
ع��دم موافقته على تمديد التهدئة
إلصرار االحتالل على رفض المطالب
الفلسطينية ومنها رف��ع الحصار
الجائر عن أهالى القطاع.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية
«وفا» أن طائرات العدو «اإلسرائيلي»
استهدفت مجموعة من الفلسطينيين
ش��رق ال��ق��رارة بخان يونس ما أدى
إل���ى اس��ت��ش��ه��اد ث�لاث��ة وإص��اب��ة 6
آخرين وصفت إصابات أربعة منهم

بالخطرة ،مشيرة إل��ى أن الشهداء
والمصابين نقلوا إلى مجمع ناصر
الطبي.
وردا ً على استمرار العدوان أعلنت
المقاومة قصفها مجمع مستوطنات
أشكول ونتيف عتسرا وبئر السبع
ب��ص��اروخ��ي غ����راد وم��وق��ع رعيم
العسكري بـ  3صواريخ  107وموقع
نبهان بـ  5قذائف هاون وموقع ناحل
عوز بـ 4صواريخ ناصر -3وعسقالن
بصاروخ غراد وأشكول وموقع إسناد
صوفا بـ  4صواريخ .107
وذك�������رت وك����ال����ة ال��ص��ح��اف��ة

الفلسطينية «ص��ف��ا» أن ص��اف��رات
اإلن���ذار دوت ف��ي م��واق��ع ع��دة تالها
س��ق��وط ال��ع��دي��د م���ن ال��ص��واري��خ
الفلسطينية وص��درت أوام��ر بفتح
المالجئ لمسافة  80كيلومترا ً بمحيط
قطاع غزة.
وأض��اف��ت أن م��دي��ر كلية سايبر
األكاديمية وجنديا ً إسرائيليا ً أصيبا
ج���راء س��ق��وط ص��واري��خ المقاومة
الفلسطينية على إحدى مستوطنات
«ش��اع��ر هنيغيف» حيث اعترفت
وسائل إع�لام العدو «اإلسرائيلي»
بذلك.

الجي�ش ...الأمر لك ( ...تتمة �ص)1
مثل هؤالء النواب من الشمال الذين لم يتركوا مناسبة إالّ
وح ّرضوا فيها ض ّد الجيش وقتل أفراده ،واليوم يتحدثون
بلغة أخرى كأنهم أبرياء ال غبار عليهم.
يا للعجب ،إنّ دماء أف��راد الجيش اللبناني يتح ّملها
أولئك الذين مألوا المنابر والفضائيات كالما ً تحريض ّيا ً
تمس بهيبة المؤسسة العسكرية ووحدتها.
ودع��وات
ّ
هؤالء يجب أن ُترفع عنهم الحصانة النيابية إذ هددوا
بخطبهم وأفعالهم أمن الوطن وسيادته.
بلى ،قام الجيش في عرسال بواجبه الوطني تداركا ً لما
هو أعظم وأخطر فكلنا يشاهد ويرى ما يحصل في العراق
من تهجير وسبي وقتل وتهديم للمساجد والكنائس .فهل
يسكت الجيش حتى يأتي هؤالء المجرمون على كل قرية
في البقاع مدمرين ومفسدين وناهبين ومش ّردين ألهلها ؟
هل يسكت الجيش أمام الدماء التي تنزف بال أي رد فعل!
هل يشاهد ويتفرج كيف يدخل هؤالء فال يتركون حجرا ً
على حجر فال يردعهم! لذا نؤكد أن ما قام به الجيش في
عرسال هو منتهى الوطنية والحرص على وحدة البلد

وأمنه واستقراره .وعلى اللبنانيين أمام هذا المنعطف
المصيري الخطير أن يعرفوا أن الجيش أح��رص من
القوى السياسية على الوطن .إنه يقدم الدماء ويجلبون
هم األزم��ات والمشاكل والويالت .أظهرت أزم��ة عرسال
الشريف مِن هو المنافق والوطني ومَن هو المصلحي.
وكشفت الحوادث المؤلمة كشفت أنه لم يبق في الوطن
إالّ القليل القليل من المخلصين الشرفاء ،واألكثر هم تجار
قضايا وشعارات .نقول للجيش :األمر لك ،سواء وقف معك
السياسيون أو لم يقفوا ،دعموا أو لم يدعموا .الوطن ضمانة
بين يديك في حين تتمزق األوط��ان وتتشظى الشعوب.
أرادوا في عرسال استئناف مخططهم في ضرب االستقرار
في لبنان لكنهم تعرضوا لبأس الجيش وعزيمته في
محاربة اإلرهاب واالنتصار عليه مهما بلغت التضحيات.
من جاء بالسحرة اإلرهابيين ينقلب على عاقبيه ذليالً
مهاناً .قال تعالى( :مَا ِج ْئ ُت ْم ِب ِه ِّ
س ُي ْبطِ لُ ُه إ َِّن
الس ْح ُر إ َِّن اللَّ َه َ
ُصل ُِح عَ َم َل ا ْل ُم ْفسِ د َ
ِين).
اللَّ َه لاَ ي ْ
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ضعوا إلى يمينكم وإلى يساركم دوما ً
مفاوضين اثنين إضافيين كح ّد أدنى
هما يحيى عياش وأح��م��د طوالبة،
وخلفكم ق��ائ��د االن��ت��ص��اري��ن الحاج
رض��وان عماد مغنية .إن العهد كان
مسؤوالً.
المعركة التحريرية الممهدة للمنازلة
الكبرى بدأت لت ّوها.
ما زلنا في أول الطريق ،فال تهنوا وال
تحزنوا فأنتم األعلون.
وال يثبطنكم أح��د أي أح��د بحجم
ال��دم��ار ال��ه��ائ��ل وال ب��أرق��ام الشهداء
والجرحى الكبير جدا ً والعزيز جداً.
فما تهدّم يمكن أن يأتي أجمل منه
بكثير.
ومن ذهب من أعزائنا وأحبائنا من
الشهداء كانوا سيذهبون الى آجالهم
إن لم يكن بالسيف فبغيره ،وها الله
قد اصطفاهم من بيننا كأفضل خلقه
وأصفاهم وأرقاهم وأنقاهم ...شهداء
عند ربهم يرزقون...
أما الجرحى فهم أصحاب األيدي
التي ستبني وتع ّمر بعد الشفاء العاجل
إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم:
«وال تهنوا ف��ي ابتغاء ال��ق��وم إن
تكونوا تألمون فانهم يألمون كما
تألمون وترجون من الله ما ال يرجون
وكان الله عليما حكيماً»( .النساء ،اآلية
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معركة عر�سال ...
(تتمة �ص)1
في لبنان ويفاوضون الجيش اللبناني
وال��ط��رف السياسي اللبناني اآلخ��ر
ومجاميع المسلحين السوريين ،في
ظل غياب ت��ام للحريرية السياسية،
وزاد طين الحريري بلة بعدما رفض
أهالي عرسال قافلة مساعدات أرسلها
الحريري للبلدة.
عرسال قلعة الحريري المسلحة
التي طالما وضعها في واجهة معاركة
ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة ،خ��رج��ت عن
سيطرته في ليلة واحدة وسقطت بيد أبو
مالك التلي وأبو طاقية العرسالي قادة
الجماعات المسلحة التي تدين بالتمويل
وال��والء لقطر أكثر من السعودية ،ومع
فقدان عرسال ميدانيا ً كانت الخسارة
الشعبية تلوح في األفق ،ألول مرة يشتم
الحريري عالنية في عرسال أمام مسجد
المال أبو طاقية وعلى مسمع من عشرات
األش��خ��اص ،وي��ن��ادى بهيئة العلماء
المسلمين ممثلة للطائفة السنية.
عاد الحريري بوعود مالية ما زالت
(بالشحن والسامسونايت) على طريقة
غوار في وادي المسك ،من يعود للبيعة
له حصة من المليار الموعود ،والمال هو
الطريق الوحيد الستعادة الوالءات وربما
إعادة فتح مجالس العزاء على الحقيقة
وأصحابها بعدما نسيها الجمهور،
وفرغت من شعاراتها الساحات.
سوف يخرس أبو عبد كبارة وخالد
الضاهر ومعين المرعبي ،وكل الديوك
الصائحة على مزابل الفتنة ،بفضل
الوعد الملياري ،وسوف يقوم األموات
من قبورهم ل��دى جماعات المستقبل
ترحيبا ً بهذا الكنز اآلت��ي والمرحب به
من أي مطار أتى ،سوف تعود الزعامة
المتوفية للحياة على طريقة (رش��وا
الفلوس على بالط ضريحه وأنا كفيلكم
برد حياته)...
سحقا ً لهذا البلد...

أدري أنّ ورقة المطالب الفلسطينية
قوية وأع��رف أن ثمة مقاومين أشداء
بين المفاوضين ،وأعرف أننا سننتصر
ف��ي النهاية وسننزع «اإلسرائيلي»
روحه.
لكن مع ذلك ،اآلن اآلن بالذات ،أخاف
من أبي موسى أشعري يخرج من بين
كواليس مفاوضات القاهرة ليقول :وأنا
أخلع صاحبي!
ث��م��ة ق��ل��ق ج���دي م��ن أن ت��ت��ح�� ّول
مفاوضات القاهرة من ميدان مبارزة
وقتال حقيقي النتزاع حصاد النصر
الميداني مظهّرا ً بأجلى ص��وره في
السياسة.
ال��ى م��ي��دان بيع وش���راء وت��ج��ارة
وأخ���ذ وع��ط��اء م��ع ال��ع��دو م��ن بوابة
مخادعة اسمها «بحث الصراع العربي ـ
اإلسرائيلي» وليس قضية غزة فحسب!
هذا عنوان قد يكون «جذاباً» لكنه
سيخفي وراءه هدفا ً خطيرا ً هو إدخال
المقاومين ساحة مفاوضات ثبتت
عبثيتها.
م��ن ه��ن��ا ،ك��ان ال ب�� ّد م��ن التحذير
م��ن تسلّل «ن��ت��ن ي��اه��و» ال��ى أروق��ة
مفاوضات القاهرة بعقال «عربي» أو
غترة «فلسطينية» مز ّورة أو طربوش
عثماني أو قبعة غربية ال فرق!
بعدنا طيّبين ...قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم
تنظيف مباني سرايات محافظة البقاع
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه العاشر من شهر أيلول  ،2014تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ الصنايع ـ
بيروت ،لحساب وزارة الداخلية والبلديات
ـ مناقصة تلزيم تنظيف مباني سرايات
محافظة البقاع.
ـ التأمين ال��م��ؤق��ت :لكل مبنى تأمين
محدد في الالئحة المرفقة من دفتر الشروط
الخاص.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل مبنى
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من محافظة البقاع.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1378
ذكرى أسبوع الحاج
محمد حسن حاوي
ي��ص��ادف ي��وم السبت المقبل ذك��رى
مرور أسبوع على وفاة الحاج محمد حسن
ح��اوي ،والد (ناظر التربية والشباب في
منفذية النبطية) الرفيق حسن ح��اوي
والرفيق الدكتور حسين حاوي.
وبالمناسبة ي��ق��ام اح��ت��ف��ال تأبيني،
ف��ي ال��ن��ادي الحسيني ف��ي بلدته بريقع
ـ النبطية ،عند الساعة الرابعة من عصر
اليوم السبت.
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