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ن�صراهلل :ن�صرنا ( ...تتمة �ص)1

المنض ّمة لـ»داعش» في القلمون ،ليست إال أمرا ً شكليا ً في
اإلخراج وليس في المضمون ومثله ك ّل غير اللبنانيين،
المطلوب اإلفراج عنهم ضمن الصفقة.
قبلت الحكومة اللبنانية قواعد اللعبة التي رسمها
«داعش» وتبلغتها من هيئة العلماء ،ووضعت الخطوط
الرئيسية للتفاوض ،ومنحت «داعش» و»النصرة» فرصة
الظهور كقوة منتصرة حققت بدخول عرسال وخطف
العسكريين مقايضة على عشرات سجناء رومية ،ما
لم يستطع تحقيقه ق��ادة لبنانيون تدخلوا لح ّل عادل
للموقوفين ،بتسريع المحاكمات واإلفراج عن المتهمين
الذين لم يتشكل لهم ملف قضائي كاف بعد.
الرهينتان من قوى األمن الداخلي اللتان أفرج عنهما
أم��س ،هدية «داع��ش» و»النصرة» لمصطفى الحجيري
أو «أب��و طاقية» من دون مقابل ،س��وى وع��ود بتبييض
س��ج��ل��ه ال��ع��دل��ي وإل���غ���اء م���ذك���رات ال��ت��وق��ي��ف ال��ص��ادرة
بحقه ،و»داعش» يمتدح العقالنية التي تبديها الحكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،بينما ح��م��ل ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري إلى
السعودية نتائج محادثاته م��ع المسؤولين األمنيين
والعسكريين ومقترحاته لمضمون وكيفية إنفاق هبة
المليار دوالر ،بعدما كشف للبنانيين سراب المليارات
الثالثة الموضوعة في عهدة الرئيس السابق ميشال
سليمان.
السالح اإليراني مرفوض ،والمال السعودي لشراء
سالح مشروط مقبول ،والحكومة تفاوض «داعش»،
فتكتمل عناصر العزة الوطنية في أداء الحكومة.

مراوحة في االستحقاقات الداخلية

في غضون ذلك ،تدخل الساحة السياسية أسبوعا ً جديدا ً من
دون ظهور مؤشرات إلى حلحلة في االستحقاقات الساخنة،
على رغم استمرار االتصاالت على غير صعيد التي يتو ّقع
تنشيطها مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت مطلع
هذا االسبوع.
وفيما الحظت مصادر سياسية بارزة أن مقاربة األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ملف االستحقاق الرئاسي
أعادت تحريك الركود في هذا الملف ،من خالل دعوته إلى لبننة
هذا االستحقاق مجددا ً دعوته إلى عدم الرهان على أي عوامل
خارجية إلخراج االنتخابات الرئاسية من «عنق الزجاجة»،
سواء في ما يتعلق بالعالقة اإليرانية  -السعودية أو األميركية
 اإليرانية .وبالتالي دعوته فريق  14آذار (بصورة غيرمباشرة) إلى االتفاق مع رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب
ميشال عون أو السير به إلى رئاسة الجمهورية .لكن المصادر
استبعدت تجاوب «المستقبل» وحلفائه مع هذه الدعوة ألن هذا
الفريق ما زال متمسكا ً بخياراته السابقة من الملف الرئاسي.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس أن ال
معطيات جديدة بخصوص االستحقاق الرئاسي ،وأن مشكلة
هذا االستحقاق ليست عند المسلمين ،فليتفق المسيحيون
وليست هناك مشكلة.

طموحات رئاسية لقهوجي

وأكدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ
قائد الجيش العماد جان قهوجي تحدث أمام فريق من قيادته
أن لديه طموحات رئاسية ،مشيرة إلى أن هذه الطموحات غير
قابلة للتحقق ،داعية إياه إلى عدم الوقوع بما وقع فيه الرئيس
ميشال سليمان ،لما لديه من سمعة جيدة .ولفتت المصادر
إلى أنه إذا كان هناك من «حكمة» لدى قهوجي ،فليعلن تأييده
لعون رئيسا ً للجمهورية.

التمديد لمجلس النواب

وانطالقا ً من ذلك ،يتوقع أن يش ّكل موضوع التمديد لمجلس
النواب األولوية في االتصاالت واللقاءات في المرحلة القريبة،
بعد أن وضع هذا الموضوع على نار خفيفة األسبوع المنصرم
على خلفية إعالن الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط دعمهما التمديد .وفي الوقت نفسه ،رفضهما
إجراء االنتخابات النيابية قبل الرئاسية.
وفي السياق ،تنتهي اليوم المهلة األخيرة لتوقيع مرسوم

دعوة الهيئات الناخبة المحددة قبل تسعين يوما ً من موعد
االنتخابات النيابية المقررة في  16تشرين الثاني المقبل.
وقالت مصادر نيابية مطلعة في قوى  8آذار إن موضوع
التمديد أصبح مرتبطا ً ارتباطا ً مباشرا ً بحصول اتفاق بين
الكتل النيابية على إع��ادة التشريع إل��ى مجلس النواب،
بعد أن أكد الرئيس بري رفضه التمديد لمجلس ال يعمل وال
يش ّرع .واعتبرت أنه من دون إقرار  14آذار بوقف مقاطعتها
التشريع ،لن يمر التمديد فالتمديد لن يمر من جانب بري .كما
أنه يربط التمديد أيضا ً بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإقرار
قوننة اإلنفاق .ولذلك ترى المصادر أنه من دون حصول ما
يشبه الصفقة ،ال يمكن تمرير التمديد ،مشيرة إلى أن كتلة
«المستقبل» تريد أن تتضمن أي صفقة بهذا الخصوص قوننة
الـ 11مليار دوالر التي صرفتها حكومة الرئيس فؤد السنيورة
من دون أي مس ّوغات قانونية.
هل يطبق «التعامل بالمثل» بعد قبول الهبة السعودية؟
على صعيد آخر ،أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن مجلس
ال��وزراء يتجه إلى اعتماد مبدأ «التعامل بالمثل» بعد قبول
الهبة السعودية بناء على طلب بعض الوزراء .وأشارت إلى
أن السلوك الذي اعتمد مع إيران يجب أن يطبق مع كل الدول
المستعدة لتقديم المساعدات للجيش والقوى األمنية.
واعتبرت المصادر كالم نواب  14آذار «أن الرئيس ميشال
سليمان عندما زار إيران ،قالها وبصراحة ،إننا جاهزون لتلقي
أي مساعدات عسكرية شرط أال تكون مرفقة بشروط مسبقة،
وانتظر الجواب ولم يأت» ،محاولة استباقية لمبدأ التعامل
بالمثل في مجلس ال��وزراء .وذكرت المصادر «أنه بعد ثالثة
أشهر من انتخاب سليمان رئيسا ً للجمهورية عام ،2008
وكانت الحكومة يومذاك برئاسة السنيورة ،عرضت طهران
تقديم مساعدات للجيش ،إال أن رئيس الجمهورية ومجلس
ال��وزراء استمعا إلى العرض ولم يصدرا أي رد رسمي على
ذلك ال سلبا ً وال إيجاباً ،واكتفي برد من  14آذار بالتشكيك
في نوعية السالح واعتبار العرض مناورة تهدف من خاللها
الجمهورية اإلسالمية إلى االلتفاف على الحصار الغربي لها
الذي يمنعها من تصدير السالح .وأمام ذلك طوت إيران الملف،
ولم يبحث المسؤولون اإليرانيون مع سليمان خالل زيارته
إلى طهران عام  2010أي مساعدات للجيش ،فما كان من
سليمان إال أن أعلن من المطار ،أنه لم يبحث مع اإليرانيين في
المساعدات ،لكن لبنان يرحب بأي مساعدة لم ترفق بشروط
ووفقا ً للقوانين الدولية ،وحينها تأكدت إيران أن موقف رئيس
الجمهورية مناورة يصب في موقف  14آذار ،ليعقب ذلك طلب
وزراء حزب الله من مجلس الوزراء الرد على العرض اإليراني،
إال أن الجواب ك��ان من الرئيس سليمان ورئيس الحكومة
السابق نجيب ميقاتي ،أن لبنان ال يحتمل قبول مساعدات من
إيران».

ما ثمن اإلفراج عن المخطوفين؟

من جهة أخرى ،بقي موضوع المفاوضات غير المباشرة بين
رئاسة الحكومة والمجموعات اإلرهابية عبر «هيئة العلماء
المسلمين» يطرح الكثير من التساؤالت وعالمات االستفهام
حول الثمن الذي ستدفعه السلطة السياسية في مقابل اإلفراج
عن العسكريين المخطوفين لدى اإلرهابيين.

الغالي :على الدولة تخفيف
اإلجراءات على النازحين

وأم��س أف��رج الخاطفون ع��ن العنصرين ف��ي ق��وى األم��ن
الداخلي الرقيب مدين حسن والعريف كمال المسلماني ،ونقال
إلى مركز استخبارات الجيش في رأس بعلبك .وقد تسلم وفد
من هيئة العلماء المسلمين العنصرين اللذين كانا مختطفين
لدى «جبهة النصرة» في عرسال ،ضمن وساطة تقوم بها
الهيئة لإلفراج عن العسكريين.
وأظ��ه��ر شريط فيديو عرضته قناة «أم ت��ي ف��ي» حسن
والمسلماني قبيل تسلّمهما من قبل استخبارات الجيش ،وهما
يجلسان بجانب المدعو مصطفى الحجيري المل ّقب بـ»أبو
طاقيّة».
وأكد عضو هيئة العلماء الشيخ حسام الغالي لـ»البناء»
أن المفاوضات إيجابية لإلفراج عن المزيد من المخطوفين
العسكريين في األيام المقبلة ولكنها تحتاج وقتا ً للوصول إلى
الخواتيم الجيدة التي يرتضيها الجميع.
ولفت إلى أن المخطوفين بصحة جيدة داعيا ً قيادة الجيش
إلى توضيح العدد الحقيقي للعسكريين المختطفين .وأشار

المهر غالي ( ...تتمة �ص)1
إلى أن شروط المقاتلين لإلفراج عن المختطفين هو ضمان أمن
النازحين السوريين في لبنان عموما ً وعرسال خصوصاً ،الفتا ً
إلى أن هيئة العلماء تبلغت من القوى األمنية عدم التعرض
ألي نازح إال وفق األطر القانونية ،واعتبر «ان الدخول خلسة
إلى لبنان ليس تهمة ويفترض من الدولة اللبنانية تخفيف
اإلجراءات على النازحين وأن ال تعتقل من يدخل بطريقة غير
شرعية».
وإذ رف��ض التعليق على إم��ك��ان س��م��اح ه��ذه ال��ش��روط
للمجموعات المسلحة بالتحرك بحرية من هذه المخيمات
باتجاه جرود عرسال ،أكد الغالي «ان هيئة العلماء تفاوض ال
أكثر ،وأن أي كلمة في غير مكانها قد تقلب األمور رأسا ً على عقب
وتعرض حياة األسرى للخطر».

بوصعب :قرار اإلفادات نهائي

في سياق آخ��ر ،وبعدما رفضت هيئة التنسيق النقابية
التراجع عن قرارها بمقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية،
أعطى وزير التربية الياس بو صعب حاملي بطاقات الترشيح
لالمتحانات الرسمية إف��ادة تبرز إل��ى الجامعات من أجل
االنتساب إليها ،مؤكدا ً أن القرار نهائي وال تصحيح بعد اليوم
وال لزوم لالحتفاظ بمسابقات االمتحانات .وش��دد على «أن
الذي انتصر هو التجاذبات السياسية وهيئة التنسيق الخاسر
األكبر بقرارها» ،مشيرا ً إلى أن «مسؤولية السلسلة تعود إلى
السياسيين الذين أخطأوا بعدم إقرارها».
وردا ً على سؤال عن امكانية تراجع هيئة التنسيق عن قرارها،
أكد وزير التربية لـ»البناء» أن الوقت تأخر ،والطالب ليسوا
لعبة ،ولم يعد هناك من ثقة إذا صحح األساتذة االمتحانات أن
يصدروا النتائج.

ال قوننة لإلفادات قبل إقرار السلسلة

وك��ان بري بحث مع رئيسة لجنة التربية النيابية بهية
الحريري أول من أم��س سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وقوننة
اإلف��ادات الممنوحة لطالب الشهادات الرسمية ،ال سيما أن
أي جلسة لن تعقد لقوننة اإلف��ادات قبل إقرار سلسلة الرتب
والرواتب.
وقال بري أمام ز ّواره إن اإلف��ادات تحتاج إلى قانون يق ّره
مجلس النواب ،وإن قرار وزير التربية ال يكفي ،مشيرا ً إلى أن
السبب األساسي في ذلك أن من بين الـ 40ألف طالب الذين
سيدخلون الجامعات ،منهم من سيتخصص في الحقوق أو
الطب أو الهندسة ،والدخول إلى نقابات المهن الحرة لهذه
االختصاصات يشترط نيل الشهادة الرسمية .من هنا الحاجة
إلى قوننة اإلفادة لمعادلتها بالشهادة ،وقد حصل ذلك سابقاً.
ووصف بري المرحلة بأنها صعبة ،ولكننا مررنا بمثلها،
معتبراً« :أن هذه المرحلة هي المرحلة األولى التي من الممكن
أن يكون قرار اللبنانيين فيها بيدهم ،لكن لألسف لم يغتنموا
هذه الفرصة حتى اآلن ،وهي ال ت��زال متاحة لحل مشاكلنا
بأيدينا».
وأشارت المعلومات إلى أن الحريري أجرت اتصاالت قبل
لقائها بري مع كل من الرئيس الحريري والسنيورة ،وكانت
أجوبة الرجلين سلبية بخصوص السلسلة بحيث أعاد اإلثنان
تأكيد المواقف السابقة نفسها التي تعرقل إقرارها.
وعليه ،خسرت هيئة التنسيق آخر ورقة بين يديها ،فتداعت
مجالس المندوبين في التعليم الثانوي واألساسي الرسمي
وروابط التعليم المهني إلى االجتماع عند الحادية عشرة من
قبل ظهر اليوم التخاذ الموقف المناسب من امكانية التراجع
عن مقاطعة التصحيح والدفاع عن الشهادة الرسمية ،حفاظا ً
على ماء الوجه أمام الطالب واألهالي.
وأكد عضو الهيئة نعمة محفوض لـ»البناء» أنه مع التصحيح
إال أن القرار النهائي هو لمجالس المندوبين ،الفتا ً إلى «أننا نريد
السلسلة لكن ليس على حساب الطالب واألهالي».
ورأى «أن اإلف���ادات تصرف غير تربوي من قبل الوزير
وسنحاول أن نلغيها» ،مشيرا ً إلى «أن هيئة التنسيق لم تكن
تتوقع أن يلجأ الوزير إلى خطوة كهذه ،وأنها كانت تعتبر
كالمه مجرد وسيلة للضغط لن يقدم عليها».
وأشار إلى أن العام الدراسي سيبدأ في األول من أيلول المقبل
«لعدم ضرب المدرسة الرسمية والمدارس الخاصة أيضاً»،
مشيرا ً إلى «أن عدم بدء العام الدراسي ،يعني أن الطالب لن
يتسجلوا في المدارس ،واالساتذة لن يقبضوا رواتبهم في
المدارس الخاصة» ،وأكد «أن تحركات هيئة التنسيق ستعود
إذا لم تقر السلسلة مع العام الدراسي الجديد».

ظريف :الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة في �سورية والعراق �سببتها التنظيمات الإرهابية
دع��ا وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف إلى تضافر جهود دول المنطقة إلرسال
ال��م��س��اع��دات اإلنسانية لمتضرري األع��م��ال
اإلرهابية التي تمارسها التنظيمات اإلرهابية
في كل من سورية والعراق.
وأش��ار ظريف خالل استقباله أمس وكيلة
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
فاليري أموس التي تزور طهران حاليا ً بهدف
تعزيز التعاون بين إيران واألمم المتحدة في
مجال المساعدات اإلنسانية إل��ى األوض��اع
اإلنسانية الصعبة التي أوجدتها التنظيمات
اإلرهابية وبخاصة في سورية والعراق ،مؤكدا ً
ضرورة إرسال المساعدات اإلنسانية وتوزيعها
على السكان المتضررين من ه��ذه العمليات

اإلره��اب��ي��ة الف��ت�ا ً ف��ي ال��وق��ت ذات��ه إل��ى تعاون
بالده مع المنظمات الدولية وبعض الدول في
مجال تقديم المساعدات اإلنسانية إلى سورية
والعراق.
من جهتها شكرت أموس إيران على تعاونها
في مجال إرس��ال المساعدات اإلنسانية إلى
س��وري��ة ،مشيرة إل��ى ب��رام��ج منظمة األم��م
المتحدة إلرس��ال المساعدات اإلنسانية إلى
العراق.
وكان مندوب سورية الدائم لدى األمم المتحدة
الدكتور بشار الجعفرى أكد عقب تصويت مجلس
األمن الدولي في  14من الشهر الماضي الموافقة
على ق��رار يتعلق بدخول مساعدات إنسانية
إلى سورية وأن الحكومة السورية حريصة

موقع يهود فرن�سا ( ...تتمة �ص)1
أثناء تقدمنا رأيت آثار دماء ،وإلى جانبها سالح وتجهيزات (هادار) ،كان على
يميني أكياس تعيق المرور وكانت هناك بندقية ،اقتربت وفتحت أحد األكياس
فوجدت بداخله متفجرات ،اتصلت طالبا ً خبير متفجرات للكشف عليها.
كان هناك داخل النفق ،متفجرات ،أسلحة ،ومداخل عدة توصل إلى أنفاق
أخرى .كل شيء كان مجهزا ً ومعدا ً للمعركة .قررت بعد دقيقتين الخروج من
النفق ،بسبب الخطر الكبير داخله ،وكان هناك ضباط على مدخل النفق أمروني
باالستمرار بالبحث عن غولدن في منطقة رفح وتقدم عشرات الجنود نحو
الطريق الرئيس بين المنطقة الزراعية والمناطق السكنية في مدينة رفح ،حيث
تعرضنا لعملية إطالق النار من الفلسطينيين وردينا بالمثل مكملين عملية
البحث.
أخبرني قائد المجموعة أن مهمة البحث انتهت وأن علي العودة إلى داخل
النفق الستعادة تجهيزات غولدن ،دخلت النفق ،وجمعت التجهيزات ،وكان
النفق مليئا ً بالدخان األسود ،غير إني كنت أعرف عن ماذا أبحث ،ومن ثم سلمت
كل ما استعدته من تجهيزات غولدن إلى وحدة الجنود المختفين التابعة
للجيش «اإلسرائيلي».

على التعاون البناء مع األمم المتحدة وإشراك
الوكاالت والمنظمات لالستجابة لالحتياجات
اإلنسانية ،مشيرا ً إلى منح الترخيص لـ 96
منظمة أهلية سورية و 16منظمة غير حكومية

معنية بالشؤون اإلنسانية ،مشددا ً على أن
السبب الرئيسي للنزوح والتهجير هو اإلرهاب
المدعوم خارجياً ،بالتالي فإن وقف اإلرهاب هو
شرط تخفيف معاناة السوريين.

القاهرة ا�ستبقت ( ...تتمة �ص)1
القدسي الشريف على أساس زمني ،وأكد أنّ
مساع «إسرائيلي ٍة» لتقسيم الحرم
وح ّذر عباس من
ٍ
ّ
ّ
المخطط.
السلطة الفلسطينية لن تسمح أبدا ً بتنفيذ هذا
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر ،أكد أنّ المقاومة لن تقبل
عضو المكتب
ّ
بأن تفرض عليها حلول واتفاقات ال تلبّي المطالب األساسية التي طرحها الوفد الفلسطيني .في حين
أكد يوسف الحساينة الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن الوفد الفلسطيني عاز ٌم
على الوصول إلى رؤية واحدة يقدمها للوفد المصري في القاهرة.

الإرهاب ال�صهيوني ( ...تتمة �ص)1
بعد الذي شاهدناه في الموصل من
تهجير المسيحيين ودفن اإليزيديين
أح��ي��اء ،وإب���ادة مجموعات طائفية
وعرقية ،بات على العالم أن يستيقظ
م��ن سباته ،وب��ات على المسلمين
األحرار أن يتخلوا عن بالدتهم ودفن
رؤوسهم في الرمال.
إنّ في قتل اإليزيديين والمسيحيين
قتل لروح اإلسالم السمحة ،وتدمير
لجوهر الدين ال��ذي ج��اء به محمد
(صلى الله عليه وسلم) بالرحمة
واللين والمحبة والحرية.
لقد تم تجنيد هؤالء الغالظ الشداد
ف��ي إط���ار م��ش��روع لتفتيت العالم
اإلسالمي والعربي وتقسيم المنطقة

لتصبح كنتونات طائفية وعرقية
متعادية ومتصارعة وغير قابلة
للتعايش .لقد تم تسخيرهم ال لتنقية
األرض من غيرهم فحسب بل لتدمير
كل المعالم اإلسالمية المقدسة وكل
ما يرمز إلى األخالق النبوية والقيم
اإلنسانية.
ف��ي ت��م��وز م��ن ع���ام  2006ك��ان
التحول األب��رز على صعيد المنطقة
عندما استطاعت المقاومة أن تقهر
أق��وى جيش في المنطقة وأن تعيد
األمل للفلسطينيين بأن التحرير قادم
وعودة فلسطين من النهر إلى البحر
حتمية.
وف���ي ال��ل��ح��ظ��ة ال��راه��ن��ة تؤكد

المقاومة أن معركتها مع اإلره��اب
هو التحول اآلخر الذي تنتظره األمة
لتعود إل��ى أصالتها وتمضي في
طريق رفعتها.
صحيح أننا نمر ف��ي زم��ن بالغ
الكآبة نتيجة الخالفات والحروب
التي تمأل كل مساحات هذه المنطقة
لكن المقاومة تطلق العنان ألمل قادم
وح��ري��ة منظورة يصنعها األبطال
المجاهدون الذين تعودوا أن يكتبوا
مع كل عقد من الزمن سطورا ً من نور
الثبات والصبر والكرامة.

آية الله العالمة
الشيخ عفيف النابلسي

والتذرع بالتفاوت المعنوي الراهن بين عناصر
داعش والجيش «اإلسرائيلي» يتجاهل حقيقة أن
النصر تحقق على «إسرائيل» وجيشها في ذروة
معنوياته مع دخول بيروت وإنجاز كامب دايفيد.
 ك��م��ا س��ع��ت «إس���رائ���ي���ل» ل��ب��ن��اء وط���ن قوميمسيحي في الشرق انطالقا ً من لبنان ،وجعلت
الحرب األهلية بين المسيحيين والمسلمين مدخالً
لتقديم الفريق المسيحي المتعاون معها كحام
للمسيحيين ،وجعل الحرب معها تمر بواسطته
أوالً ،ك��م��ا نجحت ف��ي ح���رب ال��ج��ب��ل ب��ص��ورة ال
تختلف بالكثير في ترويعها وبشاعتها عما تحمله
تجربة داع��ش ،تكرر السعي بخبرة أعلى لتكرار
التجربة مع السنّة العرب عبر داعش.
 نجحت المقاومة بمنهجها السياسي المنفتحوالعقالني وال��ت��ع��ددي وال��وح��دوي بإقامة عازل
بين المسيحيين والجماعات المنفذة للسياسات
«اإلسرائيلية» ،وبدأت صياغة تفاهمات وطنية لم
تصمد أمامها القيادات التي أص�� ّرت على العالقة
ب��ـ«إس��رائ��ي��ل» ،وص���ار جيش لحد أوه���ن م��ن بيت
العنكبوت ،وه��و المصير ال��ذي تسعى المقاومة
لجعل داعش تلقاه.
 داع���ش ح��اص��ل خ��ب��رة ح��رب��ي ال��ت��ح��ري��ر عام 2000وال��ن��ص��ر ع��ام  2006بجعل ال��ع�لاق��ة مع
«إس��رائ��ي��ل» بعيدة ع��ن الحكم على داع���ش كعميل
لـ«إسرائيل» ،وهذه خبرة حرب لبنان لكيفية تالشي
جيش لحد بسبب ظهور بعد العالقة مع «إسرائيل»
كعالمة الغية للوجود ،وعالقة لحد ال تختلف عن
عالقة داع��ش ب��ـ«إس��رائ��ي��ل» ،م��ع ف��ارق أنها عالقة
ي��ؤك��ده��ا حصر أه���داف داع���ش عمليا ً وب��ع��ي��دا ً عن
الكالم بل باألفعال ،ب��ال��دول وال��ق��وى التي قاتلت
«إسرائيل» سورية وح��زب الله وإي���ران ،والعراق
ألنه نقطة التوسط بين مكونات هذا الحلف وجائزته
في الحرب مع االحتالل األميركي ،وتقديم الحلف
المقاوم الخطر على «إسرائيل» كخطر على الطائفة
السنية ،التي تسعى داعش للظهور بمظهر المدافع
األوحد عنها على رغم إعمال السيف برقاب علمائها
وشبابها وبناتها ،أم��ا عبرة ح��رب تموز فهي أن
«إس��رائ��ي��ل» ال��ت��ي اكتشفت شيخوختها وبلوغها
مرحلة العجز عن بذل الدماء ،توظف لقتال أعدائها
الذين هزموها لمن هو أقدر منها على بذل الدماء.
 خبرة المقاومة تقول في حرب سورية ،أنمقاتلي داعش الساعين وراء سبي النساء وغنائم
المسروقات ومبيعات النفط ،واآلتين من مجاهل
الشيشان والصومال ،ليسوا البنية القتالية التي
تقيم لها المقاومة حسابا ً حقيقيا ً في الميدان ،وهي
وري��ث المهزومين في ح��روب القصير والغوطة
والقلمون.
 خبرة المقاومة تقول إن النصر على داعشيحتاج العزل بينها وبين أهل السنّة ،وهي تعرف أن
تاريخها يؤهلها لذلك ،خالفا ً لاللتباسات العراقية
وخالفا ً لكل ما يظنه الكثيرون مسائل مستعصية
غير قابلة للحل ،فأهل السنّة العرب أهل مقاومة
ويعرفون المقاومة وتاريخها ،وهي عندما تقرر
ق��ادرة على التواصل معهم بال وسيط ،وقادرة
أن تكون عابرة للحدود ،وق��ادرة أن تجند وتدير

وتقود عشرات اآلالف ومئات اآلالف من المقاتلين
من كل الطوائف ،الراغبين بالقتال لحماية بالدهم
ومواجهة الخطر الذي يتهددها.
 ما تعرضه المقاومة على اآلخرين أن يظهروانية ص��ادق��ة للتعاون وتخطي قضايا الخالف،
لبناء أوسع وأقوى حلف يحمي الجميع من خطر
الدعشنة ،الذي سينمو حيث ال قدرة للمقاومة على
الوصول ،وحيث ال فرصة للفتنة المذهبية ،واللون
المذهبي ال يفيد للحماية ،والقضية ستكون عندها
قضية سلطة الخالفة أم الملكية العائلية ،والمقاومة
مستعدة لوأد الدواعش قبل أن يصل الخطر حيث
يخشاه اآلخرون من دون أن يقدموا على ما يلزم
بعد الجتثاثه.
 ما هو المهر ال��ذي تطلبه العروس؟ الواضحأن المقاومة ال تطلب شيئا ً لنفسها وال تريد أثماناً،
وه��ي تعرض شبابها وأرواح مجاهديها للبذل
السخي دفاعا ً عن ه��ذا الشرق ووح��دة مكوناته،
لكن المقاومة ال تبيع األوه��ام فثمة حقيقة ثابتة
لبنانيا ً تقول باستحالة بناء االستقرار من دون
ت���وازن ال��ع�لاق��ة بين مناصب ال��رئ��اس��ات ،ودور
الناخبين كناس مطلوب منهم التضحية في إنتاج
هذه المناصب ،فالسنّة منحوا أصواتهم لمرشحين
يتزعمهم الرئيس سعد الحريري ليرونه رئيسا ً
للحكومة ،وكذا فعل الشيعة بانتخاب نواب تحالف
حركة أمل وح��زب الله ،وكذلك فعل المسيحيون
بمنح أصواتهم لمرشحين يتزعمهم العماد ميشال
عون ،وهذا التصويت مشروط تفويضا ً بوصوله
ل��رئ��اس��ة الجمهورية ،وال يملك أح��د تعديل هذا
التفويض إال العماد عون نفسه بعالقته بالناس،
وال تقبل المقاومة مساومة على هذا العامل عندما
يصل األمر للمسيحيين ،فينتج عندهم ما ال تريد
المقاومة إنتاجه عند الشيعة الذين يشكلون بيئتها
األس��اس��ي��ة ،وال عند ال��س��نّ��ة ال��ذي��ن ت���درك أن كل
تجارب تجاوز تفويضهم للرئيس سعد الحريري
بطرق ديمقراطية بسيطة أدت إلى إه��داء القاعدة
ومفرداتها بيئة حاضنة ،ولذلك المهر األول لما
تمد المقاومة يدها نحوه ،هو تحدثوا في الرئاسة
مع العماد عون وما يرتضيه نرتضيه.
 ت����درك ال��م��ق��اوم��ة أن ال��ق��ض��اء ع��ل��ى داع���شمستحيل ما لم يتم تصفية وجودها في سورية،
وه��و أم��ر ل��ن تقدم عليه ال��دول��ة السورية وتريح
العالم من هذا الخطر ال��ذي جرى تصديره إليها،
بينما هذا العالم بعربه وغربه يكابر على االعتراف
ب��ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،وال��ت��راج��ع ع��ن ح��ال��ة العداء
ضدها ،واإلق��رار أن سورية بموقعها الجغرافي
وق���درات جيشها وخبراته رك��ن أساسي في كل
ح��رب ،ي��راد لها النصر على داع���ش ،وك��ل سعي
للحسم في العراق ما بقيت الرقة ودير الزور بيد
داعش ،محكوم عليه بالفشل ومن دون سورية لن
يحسم أمر في العراق.
 ال��م��ع��ادل��ة ه��ي إذا ك��ن��ت��م ت���ري���دون الخالصم��ن داع����ش ،ف��األم��ر ب��ي��دن��ا س��ه��ل وم��م��ك��ن ،ولكن
فلتتحدثوا مع العماد ميشال عون والرئيس بشار
األسد ،ودعوا الباقي علينا ،ألن األمر يصير بهذه
الحالة فقط مقدور عليه.

ال تراهنوا على خالف ( ...تتمة �ص)1
يتوجب على الفلسطينيين (وال��ع��رب) عدم
ل��م��اذا
ّ
المراهنة على وج���ود خ�لاف بين ال��والي��ات المتحدة
و»إسرائيل» يمكن االستفادة منـه في محادثات القاهرة؟
ألن االنخداع بوجود خالف قد يج ّر البعض إلى الوثوق
بضمانات قد تعطيها أميركا للفلسطينيين حول التزام
«إسرائيل» بوعـود أو تعهـدات في شـأن بعض القضـايا
والمطالب والمشروعات .الجانب الفلسطيني يطالب ،مثالً،
بمطار وميناء بحري لغزة« .إسرائيل» ترفض البحث في
هذا الموضوع إالّ بعد تأكدها من أن الفلسطينيين نفذوا ما
جرى االتفاق عليه في مرحلة أولى .لكن قد تأتي واشنطن
وتقدّم «ضمانات» للفلسطينيين بأن «إسرائيل» ستفي
بوعودها أو أنها ستلزمها بذلك إذا ما امتنعت ،فهل يمكن
الوثوق بها؟
إن «ضمانات» أميركية من هذا الطراز ال يمكن الوثوق
بها البتة ألن في مقدور «إسرائيل» تعطيلها بدعوى نشوء
حادث أو حدث يتصل بأمنها القومي ما يستوجب صرف
النظر عن كل ما يسيء إليه .أليس عدم تنفيذها اتفاق
أوسلو دليالً صارخا ً في هذا المجال؟
ما العمل؟
إلى جانب التمسك بسالح المقاومة وعدم القبول بأي
قيد على حيازته أو تطويره أو استعماله ،فإنه يقتضي
اإلصرار على ضمانات إضافية على النحو اآلتي:
أوالً ،اقتران بنود أي اتفاق بين الجانبين الفلسطيني
و»اإلسرائيلي» بمواقيت محددة ومتسلسلة زمنيا ً للتنفيذ
وإدراجها بوثيقة يصار إلى إقرارها في مجلس األمن الدولي
مع تضمين القرار بندا ً يلتزم المجلس بموجبه بإجازة
محاكمة الطرف المخالف في األمور العسكرية واألمنية
أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وفي األمور السياسية
واالقتصادية أمام محكمة العدل الدولية للحصول على
أحكام نافذة سياسيا ً أو تعويضات ملزمة قانونياً.
ثانياً ،االحتفاظ باألسرى «اإلسرائيليين» ،أحياء كانوا
أم جثثاً ،إلى ما بعد تنفيذ ما تكون «إسرائيل» قد تعهدت
به في شأن أي موضوع أو قضية أو التزام.
ثالثاً ،تضمين االتفاق المو ّثق بين الجانبين بندا ً يقضي
بإيالء الفريق المتضرر حق اعتبار االتفاق مفسوخا ً على
مسؤولية الطرف المخالف في حال امتناعه عن تنفيذه
كليا ً أو جزئياً ،وأن بإمكان الطرف المتضرر مراجعة
محكمة العدل الدولية لالستحصال على رأي أو حكم
بصدد قانونية أو عدم قانونية القرار المتخذ في شأن
المخالفة والطرف المخالف.
رابعاً ،تضمين االتفاق بين الجانبين بندا ً يستثني
األغذية واألدوية ومواد البناء من أي تدبير أمني أو انتقامي

ألي سبب من األسباب ،وعلى أن تبقى كل المعابر المؤدية
إلى قطاع غزة مفتوحة منه وإليه ،وأن يكون معبر رفح
على األقل في عهدة الحكومة الفلسطينية بضمانة معلنة
من مصر.
خامساً ،تضمين االتفاق التقديرات المالية الالزمة
لتعمير وإع��م��ار قطاع غ��زة مصحوبة بتعهدات معلنة
وملزمة من حكومات الدول المانحة.
هذه هي ضمانات الحد األدنى المطلوبة لتسويغ أي
اتفاق جدي بين الجانبين بعد كل المعاناة والخسائر
البشرية والعمرانية التي تكبدها فلسطينيو قطاع غزة
األبطال خالل العدوان «اإلسرائيلي» األخير الذي ما زال،
في ال��واق��ع ،مستمراً .وف��ي ح��ال وج��ود ضمانات أفعل،
يقتضي اعتمادها بال إبطاء.
أما إذا تع ّذر تضمين االتفاق موضوع البحث مثل هذه
الضمانات أو سواها أفعل منها ،فال بأس من اعتماد رأي
عضو قيادة حركة «الجهاد اإلسالمي» خالد البطش القائل:
إذا ما كان علينا االختيار بين اتفاق ال يسترد لشعبنا حقوقه
وال يلبي متطلباته وبين اتفاق على وقف مديد إلطالق النار
دونما شروط مقيدة إلرادة المقاومة أو لحركتها ،فال بأس
من القبول بالخيار الثاني ألنه يبقى مفتوحا ً على هدف
المقاومـة والتحرير.
غير أن القبول بهذا الخيار أو بغيره ال يعفي دول العرب،
وال سيما مصر ،من اعتماد سياسة جديدة أكثر جرأة
وإيجابية لمصلحة الفلسطينيين وقوى المقاومة .ذلك أن
اندحار «إسرائيل» في عدوانها األخير على قطاع غزة قد
هزها وأضعفها على المديين القصير والمتوسط .ويكفي
للتدليل على صحة هذا الحكم التاريخي مما قاله زعيم
حزب العمل اسحق هرتسوغ:
«ه��ن��اك شلل ف��ي ال��ق��ي��ادة .نتنياهو ليس ق��وي�ا ً إزاء
«حماس» بل هو عزز قوتها .لقد أقمنا ِقدْر (طنجرة ) ضغط
مغلقا ً وفي النهاية انفجر« .حماس» التي كانت ضعيفة
عشية المعركة ،تفهم أنه بوسائل عسكرية تحقق إنجازاً،
وشعبها متراص حولها .لم نعزل «حماس» ،وفي النهاية
دخل نتنياهو في َ
ش � َرك .حان الوقت ألن يعتذر رئيس
ال��وزراء وأعضاء المجلس ال��وزاري ،أفيغدور ليبرمـان
ونفتالي بينيت ،بشكل علني لسكان الجنوب على الوعد
العابث الذي قطعوه لهم».
أيها الفلسطينيون ،ال تراهنوا على «ضمانات» أميركا
بل راهنوا على مقاومتكم واق��رأوا ما قاله شاهد من أهل
«إسرائيل».

�أن�صار «جبهة الن�صرة» ( ...تتمة �ص)1
خ�ل�ال ذه��اب��ه ل��ل��ت��وس��ط أول م���رة مع
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي ع��رس��ال؟ واستتباعا ً
من قصف مخيم النازحين السوريين
قرب البلدة؟ ولماذا تم توقيف اإلرهابي
أبو أحمد جمعة في هذا التوقيت علما ً
أن��ه سبق له وم��ر على حواجز الجيش
اللبناني ،الخ...
وك��ل ه��ذه األسئلة يتم طرحها عبر
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام بغياب تحرك النيابة
العامة لقطع حبلها على رغم أنها تتضمن
تشكيكا ً بموقف الجيش وأيضا ً محاولة
مكشوفة لتبرئة جبهة النصرة مما حدث
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واالدعاء بأن كل القصة كانت محاولة من
جمعة بالتواطؤ مع جهة لبنانية والنظام
السوري لتسجيل نقاط سياسية.
والواقع أن أغرب ما في رواية أحداث
عرسال بحسب ما يرويها من يقدمون
أنفسهم على أنهم وسطاء بين النصرة
وداع��ش من جهة والحكومة اللبنانية
من جهة ثانية ،هي إصرارها على تكرار
النقاط التالية في متن سردها ألحداثها:
أول��ه��ا -تقديم رواي��ة تفيد أن جبهة
النصرة بريئة من هجوم المسلحين على
عرسال ،وأن��ه تم استدعائها من خالل

اتصال أحد علماء هيئة العلماء المسلمين
بأميرها في القلمون أبو مالك الشامي،
إلى البلدة وذلك لكي تقوم بالدفاع عن
عرسال بمواجهة هجوم داع��ش عليها،
وإخ�����راج األخ���ي���رة م��ن��ه��ا(!!) .وتكيل
ه��ذه ال��رواي��ة المديح للشامي بوصفه
براغماتي وميال للحلول الوسط وأنه
ضد الجهاد في لبنان وأن��ه بطل إطالق
الراهبات في معلوال.
ث��ان��ي �اً -ت���ورد رواي��ت��ه��م أن جماعة
ال��ش��ام��ي اض���ط���روا إلخ�����راج ال��ج��ن��ود
المحتجزين لديهم بعد أن اعترض سكان

اللبوة على وصول المساعدات اإلنسانية
إل����ى ع���رس���ال خ��ش��ي��ة وص��ول��ه��ا إل��ى
المسلحين .وتبريرهم في ذلك أن جبهة
النصرة خشيت أن يحمل أهالي عرسال
وج��ود مسلحيها في بلدتهم مسؤولية
أنه بحجتهم ال تصل المساعدات إليهم
؛ ف��ب��ادرت إل��ى االن��س��ح��اب م��ن البلدة
ومعها الجنود ال��ذي��ن تحتجزهم ،إلى
جرودها(!!).
ثالثاً -تتقصد رواية هذه الجهات طرح
نقاط أخرى مشبوهة أقل ما يقال فيها أنها
ال تخدم معركة لبنان ضد اإلرهاب ،ومنها

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
على سبيل فبركة قصص تخدم فكرة أن
جبهة النصرة لم يكن لديها أي هدف من
دخولها عرسال سوى طرد داعش منها
وضرب تواطؤ جماعة جمعة مع جهات
لبنانية والدولة السورية ،إضافة إلى
تحصيل ضمانات بعدم إي���ذاء أهالي
عرسال والنازحين في لبنان .وتطالب
هذه الرواية انطالقا ً من فبركة كل هذه
الوقائع المبتدعة ،ب��ض��رورة أن تبادر
الدولة اللبنانية إلجراء تحقيق لمعرفة
خلفيات ما حدث في عرسال ،وكل الهدف
تبرئة المهاجمين التكفيريين وتبرئة

بيئتهم الفقهية والسياسية الحاضنة
وتوجيه األنظار لمكان آخر.
رابعاً -ركزت الرواية المفبركة أيضا ً
على تأكيد أن كل المسلحين ج��اؤوا من
األراض���ي السورية ول��م يكن بينهم أي
نازح مقيم في منطقة عرسال ،وصوال ً إلى
سرد وقائع عن حصول الغزوة التكفيرية
لعرسال تعتمد بالكامل ال��رواي��ة التي
أورده���ا بيان جبهة النصرة عن مسار
أح��داث��ه��ا ،وذل���ك على ح��س��اب رواي���ات
ب��ي��ان��ات ال��ج��ي��ش وت��ص��ري��ح��ات ق��ائ��ده
لإلعالم.

إعالن
تدعو المديرية العامة لألمن العام
المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب
واألجانب أنه عند تقديم طلبات اإلقامة لدى
مراكز األمن العام اإلقليمية أو مراكز ليبان
بوست ،بوجوب إرفاق صور شمسية ملوّنة
وحديثة «غير مسحوبة عن صور سابقة»
على خلفية بيضاء ذات قياس 3.5سم /
 4.3سم وأن تبرز الوجه كامالً بنسبة 70
إلى  80بالمئة من الصورة وذلك اعتبارا ً
من تاريخ  2014/08/18العتمادها على
بطاقات اإلقامة البيومترية الذكية.

