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�صفقة مع «الن�صرة» ( ...تتمة �ص)1

وحدها وال تطاول المخطوفين لدى داع��ش .وفقا ً للصفقة
ستقوم األج��ه��زة األمنية والقضائية بترتيب اإلف���راج عن
خمسة عشر موقوفا ً من اإلسالميين المتطرفين ،بموجب
ق���رارات إخ�لاء سبيل قضائية ل��ه��ؤالء الموقوفين ،الذين
لم تصدر بحقهم بعد ق��رارات اتهامية تجعل اإلف��راج أشد
تعقيداً.
وكان الكالم الصادر عن الرئيس نبيه بري ليالً في ذكرى
غياب اإلمام موسى الصدر تأكيدا ً على عدم وجود حل نهائي
واضح ،لقضية عرسال والعسكريين ،بتركيزه على الحاجة
لتعبئة وطنية شاملة بوجه خطر اإلره���اب ،بما يوحي أن
التفاهمات هشة وغير ثابتة أو مجتزأة وغير شاملة ،بينما
ج��اء تأكيده على االستحقاق الرئاسي ،ليشير إل��ى حجم
المأزق من دون أن يبدو أن في األفق حلوالً.

وكانت «جبهة النصرة» أطلقت خمسة عسكريين إلى الحرية
مساء هم إبراهيم مصطفى شعبان ،محمد عمر القادري ،أحمد عبود
غية ،وائل سعيد درويش والعريف في قوى األمن صالح البرادعي،
فيما ال يزال ثالثون آخرون لدى الجبهة وتنظيم «داعش».
وفيما استقبل العسكريون الخمسة باحتفاالت شعبية حاشدة
في بلداتهم ،واصل أهالي العسكريين الذين ما زالوا محتجزين،
تحركاتهم إلطالق أبنائهم حيث قاموا أمس بقطع طريق بعلبك
الدولية عند نقطة التعاضد وطريق اللبوة الدولية وطريق القلمون
التي تربط طرابلس مع بيروت باالتجاهين للمطالبة بإطالق سراح
أبنائهم.

الغالي :مشايخ سوريون
تفاوضوا مع النصرة

وأك��د عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ حسام الغالي
لـ«البناء» «حلحلة قضية العسكريين المختطفين في اليومين
المقبلين» ،كاشفا ً أنه «سيفرج عن العسكريين المسيحيين ،ليعقب
ذلك اإلفراج عن الدروز ،أما اإلفراج عن المخطوفين الشيعة فمرتبط
بمطالب جبهة النصرة المتعلقة بانسحاب حزب الله من سورية،
ومطلب داعش بالمقايضة مع المعتقلين في سجن رومية».
وأش��ار إلى أن «مجموعة من المشايخ السوريين الذين كانوا
وسطاء بيننا وبين المسلحين ،تابعوا تفاوضهم بعد انسحاب
الهيئة وأج��روا االتصاالت مع «النصرة» التي وافقت على إطالق
العسكريين الخمسة إلعطاء دفع للشيخ مصطفى الحجيري «أبو
طاقية» الذي يعتبر من أبرز مؤيديها في عرسال وسلمته إياهم من
باب فتح القنوات بينها وبين األجهزة األمنية».
وإذ أكد أن الهيئة لم تعد إلى التفاوض حتى الساعة ،أشار إلى أنها
طلبت من الحكومة تنفيذ مطالب المسلحين ،الفتا ً إلى أن االجتماع
األمني الذي عقد في السراي الحكومية أمس برئاسة الرئيس تمام
سالم سيوافق على المطالب التي نقلها وفد الهيئة إلى الحكومة،
المتعلقة بالمقايضة بالسجناء واحترام حقوق النازحين» .وتحدث
الغالي عن وساطة قطرية إلخراج جزء من النازحين السوريين إلى
خارج لبنان.
وأمل سالم خالل االجتماع األمني «أن تفلح الجهود المبذولة
في تحرير جميع المفقودين من أفراد الجيش وقوى األمن الداخلي
وإعادتهم إلى عائالتهم سالمين» .وأكد أن اللجنة الوزارية الخاصة
بمتابعة هذا الملف ماضية في عملها ب��دأب وصبر ،وبعيدا ً من
األضواء ،إلنهاء هذه المأساة الوطنية في أسرع وقت ممكن».
وفي اإلطار ،أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن المفاوضات
قد تفضي إلى إطالق سراح عسكريين مسيحيين اثنين قريباً.
ورفضت أوساط السراي الخوض في الحديث عن صفقة إلطالق
س��راح العسكريين ،الفتة إلى أن «هناك تك ّتما ً شديدا ً حول كل
االتصاالت في ما يتعلق بإطالق سراح العسكريين» .إالّ أن مصادر

مطلعة لم تستبعد أن يتم مقابل ذلك إطالق موقوفين من سجن
رومية .وتحدثت عن معلومات تشير إلى أن الساعات المقبلة قد
تشهد إطالق سراح عسكريين آخرين.
في م��وازاة ذل��ك ،زعمت جبهة «النصرة» وف��ق بيان نشرته
«وكالة األناضول» التركية أن عملياتها اإلرهابية في قرى القلمون
ستبدأ خالل أيام ،مهددة بقتل العسكريين الشيعة في حال تدخل
ح��زب الله ضدها« .كذلك توجه القيادي في تنظيم «عبدالله
عزام» سراج الدين زريقات عبر «تويتر» إلى أهالي العسكريين
المحتجزين بالقول« :اعلموا أنه لوال «حزب الله» وحماقاته لما
اعتقل أبناؤكم» ،معتبرا ً أن الحرب في لبنان لم تبدأ بعد.
كما أعلن قيادي في «جبهة النصرة» لوكالة األناضول أن تجميد
إطالق األس��رى المسيحيين يعود إلى إح��راق علم «الجبهة» في
األشرفية.
وفي ظل هذه األجواء ،لم تتضح األبعاد التي أفضت إلى لجوء
«جبهة النصرة» اإلرهابية إلطالق العسكريين الخمسة ،وما إذا كان
وراء عملية اإلطالق «صفقة ما» بعض بنودها مؤجلة ،إالّ أن المؤكد
بحسب جهات معنية ،هو «أن ال أحد ضد إطالق سراح العسكريين
المخطوفين وعودتهم إلى أهلهم سالمين ،لكن من الواضح أن
اإلرهابيين يريدون من وراء تطييف قضية العسكريين المختطفين
والتعاطي معهم على أس��اس طائفي إث��ارة الفتنة المذهبية من
جهة ،ومحاولة إيجاد بيئة حاضنة لهم في بعض المناطق بعد أن
تأكدوا أن ليس هناك في أي منطقة بيئة حاضنة إلرهابهم ،من جهة
أخرى» .وتالحظ الجهات المعنية «أن إثارة الغبار من المجموعات
اإلرهابية بعد إطالق سراح العسكريين يستهدف إحداث الفتنة،
خصوصا ً أن عملية اإلطالق ترافقت مع قيام عناصر ترتبط بهذه
المجموعات بكتابة شعارات في بعض أحياء طرابلس تزعم
«بقدوم الدولة اإلسالمية» ،وأيضا ً إحراق صلبان في باب التبانة
وسبقها أيضا ً وضع شعارات لـ «داعش» في ساحة ساسين في
األشرفية قام الحقا ً بعض الشبان بإحراقها.
وفي الموازاة ،رفعت المجموعات اإلرهابية وتيرة التحريض
الطائفي في منطقة الشمال وبخاصة في طرابلس في سعيها إلى
إح��داث فتنة ،حيث قام مؤيّدون ل��ـ«داع��ش» و«جبهة النصرة»
ليل أول من أمس بكتابة شعارات على بعض الكنائس في القبة
والميناء تزعم أن «دول��ة اإلس�لام ق��ادم��ة» .وعلى أث��ر ذل��ك ،أزال
الجيش هذه الشعارات بعد أن كان سبق هذه المحاوالت الفتنوية
لإلرهابيين ،إقدام آخرين على إحراق صلبان على طريق أوتوستراد
التبانة ردا ً على ما زعموه إحراق أعالم «داعش» في ساحة ساسين
في األشرفية .في حين أن لجوء وزير العدل أشرف ريفي إلى طلب
مالحقة الذين أحرقوا أعالم «داعش» بحجة تحقير الشعائر الدينية،
أثار الكثير من االستهجان وعالمات االستفهام حيال هذا التصرف.
وحاول ريفي أمس إثارة نوع من التوازن عبر الطلب من النائب
العام التمييزي القاضي سمير حمود تكليف الجهات المختصة
الكشف عن الذين أحرقوا الصلبان في طرابلس ومالحقتهم.

كنعان :لماذا ال يطبق العدل
على من يعتدي على الجيش؟

وتوكل أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان
الدفاع عن الشبان الذين أحرقوا علم داعش .وأكد لـ«البناء» أنه
قرر أن يتوكل في هذا الملف من موقعه القانوني ال السياسي كنائب
عن التيار الوطني وتكتل التغيير واإلصالح .وتمنى أال يسيس هذا
الملف .واعتبر أن ما قام به الشبان كان اعتراضا ً على استغالل
الدين والشعائر الدينية للقيام بأعمال جرمية ،الفتا ً إلى أن تحركهم
ال يمس الدين اإلسالمي ،بل اعتراضا ً على تنظيم إرهابي يقوم
بأعمال جرمية مدانة وتدان كل يوم من قبل دول العالم ليس فقط
اللبنانيين.
واعتبر كنعان أن إجراء ريفي في غير محله ،سائالً« :لماذا ال يطبق
العدل على من يعتدي على سيادة الدولة والجيش اللبناني».

جنود حفظ ال�سالم ( ...تتمة �ص)1
جاء ذلك في وقت نقل جنود حفظ السالم
التابعون لألمم المتحدة المحاصرون في
الجوالن السوري المحتل يوم أمس إلى
مكان أكثر أمنا ً في نطاق بعثة قوة األمم
المتحدة لمراقبة فض االشتباك.
وقال قائد القوات المسلحة الفيليبينية
الجنرال جريجوريو كاتابانج في مؤتمر
صحافي إن «إسرائيل» وسورية ساعدتا
ف��ي م��ا وص��ف��ه «ب��أك��ب��ر ه���روب» للقوات
الفيليبينية بعد االشتباك مع نحو مئة
من اإلسالميين المتشددين الذين كانوا
يحاصرونهم في معركة استمرت سبع
ساعات».
وتابع كاتابانج« :إن الجنود هربوا
ليالً أث��ن��اء ن��وم المتشددين» .وأض��اف
إن «ه��ذا الهجوم دفع قوة األم��م المتحدة
لفض االشتباك إلى نقل جنودها إلى موقع
أكثر أمنا ً داخل منطقة البعثة» ،مؤكدا ً أن
«حكومات أخرى أيضا ً من بينها الواليات
المتحدة وقطر لعبت دورا ً ف��ي حماية
جنودنا لحفظ السالم».
وال يزال تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي
يحتجز  44جنديا ً من قوات حفظ السالم
من فيجي على مسافة ثمانية كيلومترات
من القوات الفيليبينية منذ يوم الخميس
الماضي ،حيث اعتبر التنظيم اإلرهابي في
بيان أصدره يوم أمس المحتجزين رهائن
لديه ،منتقدا ً دور األمم المتحدة في تسوية
األزمة السورية.
وقال البيان إن األمم المتحدة «تظاهرت
على م��دار السنوات الماضية بالوقوف
مع أهل الشام في ثورتهم ونضالهم ضد
النظام ،وعلى رغم ذلك لم ينل أهل الشام
منها إال التصريحات المجردة والكلمات

الإمام ال�صدر والرئي�س بري ( ...تتمة �ص)1
قزي ال يستبعد وجود طابور خامس

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء»« :بغض النظر إن كان
حرق العلم أمرا ً صحيحا ً أم خطأ ،يفترض معرفة الظروف التي أدت
إلى نشر الصور يوم السبت (أول من أمس) ،وال سيما أن عملية
الحرق حصلت منذ أسبوعين وليست يوم السبت» .وسأل« :لماذا
تم تظهير الموضوع اليوم؟ ومن يقف خلف ذلك؟» ،مشيرا ً إلى «أن
هذه اللعبة ليست نظيفة».
ولم يستبعد قزي وجود طابور خامس أو من يلعب باألمن في
لبنان وبالعالقات بين الطوائف لخلق أجواء تؤدي إلى معادالت
ومعطيات جديدة ،وال سيما أن اإلعالن عن عملية حرق علم داعش
أعقبها ردود فعل في مناطق أخرى ضد الشعارات المسيحية ،وكأن
هناك أوركسترا تنظم كل األمور.

بري :لتعبئة وطنية
لمواجهة اإلرهاب

توحدت
وفي الذكرى الـ  36لتغييب اإلمام موسى الصدر حيث ّ
األقنية التلفزيونية اللبنانية لبث شريط عن اإلم��ام الصدر
وظروف اختفائه ،شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة
متلفزة مساء أمس على «أولوية إجراء االنتخابات الرئاسية ألن
ذلك يش ّكل الخيط األبيض النتهاء ليلنا المظلم ،ويفتح الباب
إلتمام باقي االستحقاقات بدءا ً من االنتخابات النيابية ويم ّكن
لبنان من مواجهة اإلرهاب العابر للحدود» .وشدد على «أن كل
حدود الوطن أصبحت مهددة جنوبا ً وبحرا ً من «إسرائيل» ،وبقية
الحدود من اإلره��اب التكفيري ،وبالتالي أصبح االتفاق على
استراتيجية دفاعية وتعميم المقاومة إلى جانب الجيش في كل
اتجاه ،أمرا ً وطنيا ً الزما ً بل ضرورة وطنية بديهية» ،مؤكدا ً أن
«مواجهة اإلرهاب تحتاج لتعبئة وطنية لمواجهة الفكر التكفيري
التعصبي».
وشدد بري على «االلتزام بالدستور ووقف تعطيل مؤسسات
ال��دول��ة» .وإذ الح��ظ «أن تعطيل إق��رار سلسلة الرتب عنوان
لتعطيل عمل مجلس ال��ن��واب» ،أك��د أن «العبور إل��ى الدولة
يستدعي ال��ت��زام الجميع بالدستور ووق��ف سياسة تعطيل
مؤسسات الدولة».

الفاتيكان قلق على
مصير المسيحيين في الشرق

إلى ذلك ،يعود البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيارته
الفاتيكانية يوم غد الثالثاء .وأكدت مصادر مطلعة على أجواء
لقاءات الراعي مع المسؤولين في الكرسي الرسولي لـ«البناء»
«أن الفاتيكان قلق على مصير المسيحيين في الشرق ،في ظل
األوضاع السائدة في المنطقة والهجوم الذي يتعرضون له في
العراق وس��وري��ة» ،ولفتت المصادر إل��ى «أن المسيحيين في
لبنان يعيشون حالة قلق وخ��وف من األح��داث الجارية» .وإذ
اعتبرت «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو عامل إيجابي للوضع
المسيحي في لبنان والمنطقة ويبعث نفحة أمل متجددة في ظل
ما يحصل من مآس» ،أكدت المصادر «أن ال انتخابات رئاسية
قبل نهاية تشرين األول المقبل» ،الفتة إلى «أن كل مرشح يحظى
بغالبية أص��وات المجلس النيابي ويحتضن الوثيقة الوطنية
التي صدرت عن مجلس المطارنة في بكركي يحصل على تأييد
البطريركية المارونية».

جلسة مالية لمجلس الوزراء غدا ً

على صعيد آخر ،يعقد مجلس ال��وزراء غدا ً جلسة في السراي
الحكومية مخصصة للملف المالي وسندات الخزينة باليورو،
وسيستمع المجلس إلى شرح من وزير المال علي حسن خليل حول
الوضع المالي.

من وحي االنت�صار ( ...تتمة �ص)1

الجوفاء» ،و«بالمقابل ،اتخذت منظمة
األم��م المتحدة وب��اإلج��م��اع ع��دة ق��رارات
تجاه المجاهدين الذين قاموا لدفع هذا
العدو بأرواحهم وأموالهم» بحسب تعبير
البيان.
وف��ي ن��ي��وي��ورك ،شجب مجلس األم��ن
الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة
على قوات األندوف في الجوالن السوري
ال��م��ح��ت��ل واس��ت��م��رار اح��ت��ج��از األرب��ع��ة
واألرب��ع��ي��ن عنصرا ً م��ن ال��ق��وة الفيجية
ومحاصرة الموقع ثمانية وستين على
أي��دي مجموعات صنفها المجلس بأنها
إرهابية.
ميدانياً ،أعلن جيش االحتالل اليهودي
يوم أمس إسقاطه طائرة من دون طيار
قادمة من سورية بصاروخ فوق الجوالن
المحتل ،حيث تدور معارك بين المسلحين
اإلرهابيين والجيش السوري.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن المتحدث باسم
الجيش االح��ت�لال بيتر ل��رن��ر أن قواته
أسقطت طائرة من دون طيار قادمة من
الجانب السوري على الخط الفاصل بين
جزئي الجوالن المحتل ،ولم يحدد الجهة
التي أطلقت هذه الطائرة ،مؤكدا ً أنه أسقطها
بواسطة صاروخ أرض جو.
إل���ى ذل���ك ،واص��ل��ت وح����دات الجيش
ال��س��وري وال���ق���وات ال��ردي��ف��ة عملياتها
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ح��ي ج��وب��ر ال��م�لاص��ق
للعاصمة دمشق ،حيث أغارت الطائرات
الحربية على م��واق��ع للمسلحين داخ��ل
الحي ،بالتوازي مع اشتباكات في مناطق
عدة من الحي وخصوصا ً لجهة المتحلق
الجنوبي وبلدة زملكا ،كما سجل تقد ٌم
ٌ
ملحوظ للجيش في بعض الكتل البنائية.

ثقافة المقاومة هي ثقافة الوحدة الوطنية ،ألن
االنتصار هو عربة بجوادين هما المقاومة والوحدة
الوطنية ،فالوحدة الوطنية في أرض محتلة ال
تستقيم إال بالمقاومة ،والمقاومة ال تتحصن إال
بالوحدة ،ولعل هذا هو الدرس األول الذي خرجنا
به جميعا ً من انتصار غ��زة ،ثم لعل تبديد هذا
االنتصار باالنقسام هو أكثر ما يقلق شعب فلسطين
وأبناء أمته.
وثقافة المقاومة هي ثقافة االلتزام بالثوابت
والمبادئ ،وأن المرونة التي تفرضها الضرورات
تبقى تحت سقف ه��ذه الثوابت والمبادئ ،وأن
المرحلية التي تتطلبها طبيعة الصراع يجب أن
تبقى مفتوحة على األفق النهائي الذي يكرس كامل
الحقوق.
وثقافة المقاومة هي ثقافة التواضع يوم النصر،
ألن الغرور يتنافى مع عظمة المقاومة ،ومع سمو
النصر ،وألن ثقافة التواضع هي الحصانة من
العصبيات الفئوية التي تجهض االنتصارات ،ومن
التعالي على اآلخر الذي يُفقدنا االتصال بالواقع.
ثقافة المقاومة هي التحضير للمواجهة المقبلة
كأنها حاصلة غداً ،والتحضير للمعركة مع العدو
كأنها مستمرة أبداً ،بل إنها ثقافة تسعى لتحييد
الخصوم ،وكسب المحايدين وشد أزر األصدقاء
وليس العكس كما ن��رى أحياناً ،كما هي ثقافة
ترتيب األولويات فال تغليب للتعارضات الثانوية
على التناقضات الرئيسية ،وال للحساسيات
العابرة على المبادئ الثابتة والمصالح العليا
للشعوب واألمم.
ثقافة المقاومة هي حث دائ��م على االنتصار
للعدل على الظلم ،وللحق على الباطل ،وللحرية
على العبودية ،وللكرامة على الذل والهوان ،بل هي
انتصار للحياة على الموت ،بل أن نجعل الموت إذا
فرض علينا طريقا ً لصون الحياة.
ثقافة المقاومة هي القدرة على القراءة الدقيقة

للواقع ،فهذه الثقافة ال تستقيم مع األفكار المسبقة
والنظريات الجاهزة بل تخضع أفكارها دائما ً
لمراجعة دائمة في ض��وء ما يفرزه ال��واق��ع من
حقائق ،بل إن ثقافة المقاومة تبقى في اعتماد
ك��ل أش��ك��ال النضال ،كما تحرر أهلها م��ن أسر
صراعات الماضي وتع ّزز فيهم االنفتاح على آفاق
المستقبل.
ثقافة المقاومة هي التي ال تكتفي بصناعة النصر
مع شعبها ،بل هي التي تسعى إلى ابتكار السبل
والوسائل التي تم ّكن األمة كلها من استثمار النصر
ال في فلسطين وحدها ،بل على مستوى األم��ة،
فتضع في رأس أولوياتها إطفاء حرائق مشتعلة
في األمة ،ومحاصرة ألسنة اللهيب المتنقلة عبر
دع��وات التعصب والتطرف والغلو وممارسات
اإلره��اب والقتل واإلب��ادة الجماعية ،وهي دعوات
باتت االحتياطي االستراتيجي األخير بيد العدو.
ثقافة المقاومة هي التي تقود إل��ى التصرف
على قاعدة إن العدو قد يكون ،كما ق��ال الزعيم
الصيني الكبير م��او تسي ت��ون��غ ،ن��م��را ً حقيقيا ً
على الصعيد التكتيكي ،ولكنه نمر من ورق على
الصعيد االستراتيجي ،على رغم أن المقاومة في
غزة قد أثبتت أن العدو كان نمرا ً من ورق تكتيكيا ً
واستراتيجيا ً في آن واحد.
ثقافة المقاومة هي استنباط متواصل لوسائل
المقاومة وأشكالها ،وفي الطليعة المقاومة المسلّحة
والتي إذا اقترنت في حال فلسطين بانتفاضة ثالثة
في القدس والضفة اقتربت ساعة التحرير.
ثقافة المقاومة تقول لنا إن المعركة مستمرة وأن
يبقى السالح صاحياً ،وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد
بغير القوة كما قال يوما ً الزعيم الخالد الذكر جمال
عبد الناصر.
إن ما جرى في غزة محطة مهمة في رحلة لم يعد
صبحها ببعيد.

لن نقف مكتوفي ( ...تتمة �ص)1

لوال المقاومة ( ...تتمة �ص)1

وأكد روحاني أن العقوبات أحادية الجانب تتعارض مع القوانين الدولية وأن
إيران لن تقف مكتوفة األيدي في مواجهة العقوبات بل ستعمل على تخطيها واإللتفاف
عليها داعيا ً اإلتحاد األوروبي ان يحافظ على استقاللية قراره بعيدا ً من واشنطن.
كما اشار روحاني الى محاربة اإلره��اب ورفض التعاطي المزدوج للدول
االوروبية مع اإلرهاب في المنطقة ،ورفض أن تدعم الدول االوروبية اإلرهاب في
سورية وتسكت عنه وعندما تشعر بتهديد لمصالحها تدعو لمحاربة اإلرهاب.
وش��دد على ض��رورة تعاون ال��دول في مواجهة اإلره��اب وأك��د ان طهران
مستعدة للتعاون مع الدول األوروبية لمواجهة خطر االرهاب الذي بات يهدد
العالم وليس المنطقة فحسب.

الخارج الذي يتاجر بدماء شعوب المنطقة لن يتأخر بالمتاجرة بدماء
اللبنانيين ألنّ مصالحه هي فوق كل اعتبار.
وينبغي أن يقال بكل صدق ونزاهة أنه لوال المقاومة لكنا اليوم وسط
طوفان من ال��دم وجحيم من النار .إنّ الشعب اللبناني يدفع ضريبة
الطبقة السياسية التي ال ح ّد الستهتارها وطائفيتها وحزبيتها وتبعيتها
للخارج.
لم يحدث لهذه الطبقة أن قدّمت الدم والتضحيات دفاعا ً عن لبنان ،وال
رسمت سياسات صحيحة لحماية البلد سواء من اإلره��اب الصهيوني
أو الداعشي .بل لم تتحرج هذه الطبقة من اتخاذ مواقف وتدابير تجعل
لبنان عرضة للمخاطر األمنية الجسيمة.
واآلن ما الذي كان سيحدث في غزة فيما لو نجح العدو «اإلسرائيلي»
في حملته التي سماها (الجرف الصامد) .لقد استغلت «إسرائيل»
الفوضى في العالم العربي وانهيار الدول وتمدد الجماعات المتطرفة
كنتيجة مباشرة لتخلّع أب��واب األوط���ان ،للقضاء على المقاومين
وبالتالي لتسوية الوجود الفلسطيني في األرض أو دفعه إلى الضياع
في بالد الضياع .كان المخطط يقضي بإنهاء القضية الفلسطينية كي ال
يبقى أمام مشروع «إسرائيل» الكبرى أي عائق .ولكن محور المقاومة من
إيران إلى سورية فحزب الله كان حاضرا ً في غزة بالصواريخ والخنادق
والخطط فيما كانت الدول العربية واإلسالمية بمحاورها المتباعدة
مشغولة بقضاياها الصغيرة.
لقد كان الهدف االستراتيجي من حرب غزة كسر إرادة المقاومة ففشلت
أهداف المعتدين .وكان الهدف االستراتيجي من هجوم الدواعش على
عرسال كسر السالم اللبناني ،لكن المقاومة كانت حاضرة بشرف واقتدار
ومسؤولية للدفاع عن أرض األنبياء والحضارات من االندثار في كل
الساحات والجبهات التي ترى أنه يجب أن تكون فيها.

جورج غاالواي ( ...تتمة �ص)1
ظهور جورج غاالواي بحد ذاته هو استفزاز للفاشيين الصهاينة الجدد الذين
يعتقدون انه وأمثاله من أحرار العالم يقفون وراء هزيمتهم في فلسطين ولبنان
جنبا ً إلى جنب مع المقاومين والمجاهدين ،لذلك يحاولون االعتداء عليه بكل
الوسائل ،باألمس فصلوه من حزب العمال لموقفه من الحرب على العراق،
وأطلقوا واحدة من أوسع حمالت الشيطنة وتلفيق األكاذيب ضده ،لكنه هزمهم
جميعاً ،هزمهم في القضاء ...وهزمهم في االنتخابات ..وهزمهم في الكونغرس
األميركي ...وفي شوارع لندن المنتفضة ضد العدوان على غزة.
نحن معك يا جورج ،كما كنت دائما ً مع قضايانا.
وسيسجلك شعب فلسطين جريحا ً نوعيا ً في مواجهة العدوان.

لقاء تضامني
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ومن جهة أخرى دعا أصدقاء جورج غاالواي إلى لقاء تضامني معه في «دار
الندوة» يوم الثالثاء  2أيلول  ،2014الساعة  12.00ظهراً.

آية الله العالمة
الشيخ عفيف النابلسي

معن ّ
بشور

 أدى تغييب اإلمام الذي كان وزير خارجيةغ��ي��ر معلن ل��ل��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة ،ال��ت��ي ك���ان يع ّد
لها اإلم��ام الخميني في إي��ران ،كما كان معاونه
مؤسس أفواج المقاومة
الشهيد مصطفى شمران ّ
اللبنانية ،وزي��ر دف��اع إي��ران قبل وبعد الثورة،
إلى تولى الرئيس نبيه بري حمل أمانته ،ونجح
الرئيس ب��ري بك ّل المقاييس بترجمة األهداف
الثالثة التي ك ّرس اإلمام حياته لخدمتها ،ونجح
بأمانة لتحالفاته وحساباته من العالقة بسورية،
إلى االهتمام بمركزية دور إي��ران ،ودائما ً تبقى
البوصلة فلسطين.
 ن��ج��ح ب����ري ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ه����دف ال���ت���وازنالطائفي ،ويمكنه بك ّل أمانة أن يقول لإلمام ها قد
انتهى التمييز الطائفي وتحقق التوازن ،ونجح
في رعاية الحقبة األه ّم من والدة المقاومة التي
ت��ش��ارك��ت فيها أح����زاب وط��ن��ي��ة وق��وم��ي��ة كبرى
تحالف معها وتحالفت معه ،وت��ص��دّرت أفواج
اإلم���ام ال��ص��در م��واق��ع المقاومين خ�لال العقد
األول من االحتالل ،وتح ّمل بري مسؤولية قيادة
هذا العمل المقاوم التاريخي والجبار ،الذي كان
بوجه تحالف جهنمي مباشر بين وجود القوات
المتعدّدة الجنسيات التي تقودها قوات المارينز،
مع االحتالل «اإلسرائيلي» ال��ذي بلغ العاصمة
بيروت ،ومحاوالت التفجير الطائفي لحرب أهلية
تذهب بوحدة لبنان ،وبالتزامن معهما محاوالت
بناء دول��ة ترتبط باتفاق س�لام م��ع «إسرائيل»
عبر عنه اتفاق السابع عشر من أيار ،وقاد بري
المعركة المركبة ض�� ّد المخاطر ال��ت��ي وصفها
اإلم���ام ب��األم��راض ال��ق��ات��ل��ة« ،إس��رائ��ي��ل» ومعها
أميركا ومعهما اتفاق سالم وحرب طائفية.
 نجح بري بقيادة السفينة اللبنانية ،وليسقيادة جمهور اإلمام فقط ،نحو سلم أهلي ودولة
تتبنّى ال��م��ق��اوم��ة ،وت��رج��م��ة دوره ال��ق��ي��ادي في
مقاومة االحتالل ،واتفاق الذ ّل الذي جلبه ،حتى
رحيل قوات المارينز ورحيل االحتالل إلى خط
الشريط الحدودي وإسقاط اتفاق السابع عشر
من أيار ،وتاليا ً والدة دولة السلم األهلي وتبنّي
المقاومة.

 ف��رض��ت ظ����روف ال��ح��رب نتيجة ال تشبهال��رئ��ي��س ب��ري وال ال��م��ش��روع األص��ل��ي لإلمام،
وت��م��ث��ل��ت ب���إدم���اج م��ش��اري��ع��ه ال���ث�ل�اث���ة ،فصار
المجلس الشيعي وحركة المحرومين وأفواج
المقاومة كمهام وأداء ،عمليا ً كأنهم جسم واحد،
وال��م��ه��م��ة متشابكة ب��وج��ه االح��ت�لال والسعي
للتوازن الطائفي ،وص��ارت «أم��ل» وقيادة بري
شيئا ً فشيئاً ،ج���زءا ً م��ن نسيج لبناني طائفي،
وماتت حركة المحرومين ولو ورثت بعضا ً من
نبضها «أمل».
 ال��ي��وم ل��م يعد ثمة قضية اسمها التوازنالطائفي ،فقد تحقق ال��م��راد كما وصفه اإلمام،
وقضية المقاومة ص���ارت ب��أي��د أم��ي��ن��ة ،بقيادة
السيد حسن نصرالله ،ال��ذي ال يعيب م��ع ذكر
اس��م��ه ال��ي��وم تهنئته ب��ذك��رى م��ي�لاده ،والقيادة
ال��ت��اري��خ��ي��ة للسيد ف��ي أم��ان��ة ال��م��ق��اوم��ة تعرف
وتعترف بتعاونها مع قيادة الرئيس بري في ك ّل
محافل السياسة داخليا ً وخارجياً ،ويحتضنها
جمهور اإلم��ام نفسه ويشاركها تالمذته وقت
الحاجة ميادين القتال ،فبقيت القضية األساس
التي ال تتسع لها المقاومة بحلتها الجديدة مع
ح���زب ال��ل��ه ،وال��ت��ي ت��ح��ت��اج وت��س��ت��ح��قّ تكريس
م��ي��راث اإلم���ام ومكانة الرئيس ب��ري لحمايتها
ونهضتها ،وهي بناء الحركة السياسية العابرة
للطوائف ،لتستر ّد حركة المحرومين مكانتها
ودورها التاريخي الذي رسمه اإلمام ،ومن حق
محبي لبنان واإلم��ام والمؤمنين بوحدة لبنان
ومبدأ المواطنة ،أن يقولوا للرئيس بري سلمت
يداك بما فعلت ،لكن أمانة األمانة ال تزال تنتظر،
وال تخدم األهداف التاريخية إال بأدوات تشبهها،
فال دول��ة ال طائفية يصنعها تنظيم ح��دوده هي
طائفته ،فهل دق��ت ساعة ال��ع��ودة إل��ى األصول
واستنهاض حركة المحرومين كروح ولو بجسد
جديد يتناسب مع المتغيّرات؟
 دولة الرئيس كرجل فكر سياسي ،البصمةال��ت��ي يحتاجها م��ن��ك ل��ب��ن��ان ال���ي���وم ،ه��ي حركة
سياسية عابرة للطوائف ،تشبه تاريخك وتشبه
عالقتك بفكر اإلمام ،وتت ّوج أداءك ألماناته.

ا�ستراتيجية �أوباما ( ...تتمة �ص)1
يتطلّب استراتيجية إقليمية بالتعاون مع الس ّنة في
العراق وسورية» .لم ي��دعُ إلى التعاون مع الدولة في
ك ٍّل من العراق وسورية بل مع طائفة بعينها .التعاون
مع الس ّنة في هذين البلدين ال يعني عدم التنسيق مع
حكومتيهما أو ،في األقل ،مع أجهزة االستخبارات لديهما.
لكن الشريك األصيل في التحالف المنشود يبقى مك ّونا ً أو
كيان بعينه :أهل الس ّنة .ذلك يشي بحقيقة ال سبيل إلى
نكرانها هي أن الواليات المتحدة تنظر إلى منطقة الشرق
األوس��ط كمساحة جغرافية وديمغرافية مك ّونة ظاهرا ً
من دول وواقعا ً من متحدات أولية primary groups
أي طوائف ومذاهب وقبائل واثنيات متمايزة وأحيانا ً
متصارعة ،وتتعامل معها على هذا األساس .لعلها تب ّنت
أيضا ً استراتيجية «إسرائيل» الهادفة إلى إحاطـة نفسها،
على مستوى بالد الشام وبالد الرافدين ،بمجموعـة من
جمهوريات الموز ،أي دويالت هزيلة وهزلية وغير قادرة
تاليا ً على إقامة تحالف قومي في ما بينها لمواجهة
أعدائها .وفي معرض تبريره استبعاد دولة سورية عن
التحالف اإلقليمي ضد اإلره��اب ،زعم أوباما أن «األسد ال
يملك القدرة على الدخول إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم
الدولة اإلسالمية ،لذلك ليس علينا أن نختار بين األسد
والدولة اإلسالمية» .وال يتأخر أوباما في تحديد خياره:
«علينا التحدث مع العشائر السنية» .أال يؤشر هذا الخيار
إلى اعتزامه إحياء مخطط «الصحوات العشائرية» الذي
كانت طبقته أميركا في العراق عشية اضطرارها إلى
االنسحاب منه أواخ َر عام 2011؟
ثانياً ،إذ يستبعد أوباما ،كما هولند ،األسد كشريك في
تحالف مكافحة «داعش» وإخوته في إطار استراتيجية
إقليمية لمكافحة اإلره���اب ،يشدد أيضا ً على مواصلة
«دعمنا المعارضة المعتدلة ألنه يجب أن نعطي الناس
خيارا ً بديالً من داعش واألس��د» .لتبرير هذه السياسة
المعتمدة بعد ان���دالع اض��ط��راب��ات «الربيع العربي»
المزعوم ،يقول أوب��ام��ا« :ال أرى سيناريو يمكن األسد
أن يكون ق��ادرا ً فيه على تحقيق السالم واالستقرار في
منطقة ذات غالبية سنيّة وهو الذي لم يُظهر حتى اآلن أي
رغبة في تقاسم السلطة معهم» .بصرف النظر عن قدرة
األسد أو عدم قدرته على تحقيق السالم واالستقرار ،أو
التوصل أو عدم التوصل إلى تفاهم مع معارضيه
على
ّ
على تقاسـم السلطة ،فإنه من ال��واض��ح أن مواصلة
الواليات المتحدة دعم «المعارضة المعتدلة» يعني ،في
الواقع ،استئناف تسليح فصائلها التي «تحارب» األسد
و«داع���ش» في آن .فهل يعتقد أوباما فعالً أن تسليح
«المعارضة المعتدلة» سيم ّكنها م��ن االنتصار على
األس��د وعلى «داع��ش» ويمنح سورية «خيارا ً بديـالً»،
كما يتخيّل؟ أال يعني دعـم المعارضـة المعتدلـة (وكـان
وصفها بـ ِ «فانتازيا») على رغم سيطرة «داع��ش» على
معظم مواقعها في شمال سورية وشرقها ،ص ّبا ً للزيت

على ن��ار الحرب بغية تأجيجها وتدويمها أط��ول مدة
ممكنة بغية استغاللها لتنفيذ مخطط تقسيم سورية إلى
مجموعة من جمهوريات الموز؟
ثالثاً ،يتضح من تصريحات أوباما األخيرة أن إدارته
تنوي التمسك بسياسة استعداء سورية ونظامها وأن ذلك
يعني ،في الواقع ،استعداء حلفائها المشاركين معها في
مواجهة «داعش» وإخوته داخل البالد وفي لبنان والعراق
وفلسطين .فالواليات المتحدة تعتبر حزب الله اللبناني
وحركة «حماس» الفلسطينية و«عصائب أهل الحق»
العراقية تنظيمات إرهابية وتحاربها بأشكال متعددة
قبل دخول ،أو إدخال« ،داعش» وإخوته على خط األزمة
في سورية والعراق ولبنان وبعده .أال يعني ذلك أنه من
الممكن ،بل من الثابت ،أن تكون غاية استراتيجية أميركا
الجاري ترميمها استهداف قوى المقاومة العربية في لبنان
والعراق وفلسطين وربما في ساحات أخرى أيضاً؟
إذ يتضح م��ن مجمل المعطيات واالح��ت��م��االت المار
ذكرها أن استراتيجية أميركا الجاري ترميمها لن تكون
على مستوى إقليمي شامل كونها تستبعد أطرافا ً فاعلة
منخرطة في الصراع ضد اإلرهاب عموما ً وضد «داعش»
خصوصاً ،فإنها تنطوي أيضا ً على احتماالت االحتكاك
مع قوى إقليمية متمايزة عن أو متعارضة مع سياسة
الواليات المتحدة في مشرق العرب ،كما تؤشر إلى إمكانية
استخدامها في سياق مخططات أخرى قيد التنفيذ معادية
لسورية ولبنان والعراق وفلسطين .أجل« ،إسرائيل» لن
تتوانى عن استغالل الظروف المستجدة واالحتماالت
الماثلة لتعميق الصراعات الطائفية في سورية ولبنان
والعراق ولدعم أنشطة الجماعات التقسيمية فيها العاملة
لحساب مصالحها الفئوية الضيقة أو لحساب قوى
خارجية نافذة .كما لن تتوانى «إسرائيل» وأطراف إقليمية
أخرى أيضا ً عن استغالل استراتيجية أوباما المن ّقحة
للجم التعاون القائم حاليا ً بين بعض فصائل المقاومة
الفلسطينية وإيران.
ك��ل ه��ذه االح��ت��م��االت والتحديات ق��د تحمل أط��راف
محور الممانعة والمقاومة (س��وري��ة وإي���ران وح��زب
الله وحركة الجهاد اإلسالمي) على إقامة تحالف موا ٍز
للتحالف األميركي-اإلقليمي م��ن أج��ل ضمان تركيز
تعاون دول المنطقة في هذه المرحلة على هدف مركزي
أول هو محاربة «داع��ش» وإخوته .ولعل التفاعل بين
االستراتيجية األميركية المرممة واستراتيجية الممانعة
ت�لاق على نقاط تفاه ٍم
والمقاومة المعدلة يُفضي إلى
ٍ
محددة وساحات عمل مشتركة وأهداف متماثلة في الزمن
الصعب ال��ذي يعيشه مشرق العرب حال ّياً ،فيتعاون
المحوران مجتمعَين على احتواء «داعش» في مرحلة أولى
ويتولى محور الممانعة والمقاومة منفردا ً مهمة استئصاله
في مرحلة الحقة.

لماذا اقتحمت داع�ش ( ...تتمة �ص)1
وبرأيه ،فإنه انطالقا ً من بنية معلومات متوافرة حول
تفكير الجماعات التكفيرية ،فإنها تتجنب استخدام عرسال
ك��رأس جسر لالنطالق منها في هجوم على قرى وبلدات
شيعية ومسيحية لبنانية في تلك المنطقة ،وبدل ذلك تخطط
للقيام بهجمات مباشرة على بلدات غير سنية .وهناك أكثر
من سيناريو يوجد حوله معلومات على هذا الصعيد.
ويجزم المصدر أن هجوم عرسال كان هدفه منذ البداية
أخذ رهائن عسكريين للمقايضة بهم مع الدولة اللبنانية
ح��ول أكثر من ملف ،وه��ذا ما يستكشف بالتتابع في
المقبل من األيام .تريد داعش والنصرة عبر المخطوفين
العسكريين تطبيع وجودها كالعب داخل الواقع السياسي
اللبناني اليومي ،وهو أمر بدأ يتحقق لها نتيجة وجود
قوى سياسية لبنانية ال تزال تعتقد أنه من األنسب لها
وضع رجل في بيدر مناخ داعش والرجل األخرى في بيدر
الدولة .وأبرز مثل على هذا األمر هو ما حصل من سجال
سياسي وردود فعل متناقضة على قضية إح��راق علم
داعش في األشرفية.
ويكشف المصدر عينه أن ك�لاً من داع��ش والنصرة
تريدان استنزاف حزب الله في البقاع الشمالي ،وأن هذا
الهدف مرتبط برغبتهما بإيجاد مساحة جغرافية للدولة
اإلسالمية في شمال لبنان .وأكد أن مبدأ «لبنان ساحة
جهاد» أصبح أمرا ً واقعا ً وق��رارا ً متخذا ً لدى التكفيريين
وبخاصة ل��دى داع���ش ،ول��م يعد هناك معنى للجدل
البيزنطي الذي تقوده القوات اللبنانية بشكل خاص حول
أن لبنان ال يزال «ساحة نصرة».
وبحسب هذا المصدر فإن أج��واء تتعاطى على أنها
صاحبة م��ب��ادرات توسط ،تحاول بأساليب ملتوية

نقل رسائل داعش السياسية إلى لبنان وليس مطالبها
لإلفراج عن الجنود المخطوفين .وأبرز رسالة يركزون
عليها ،هي أن هجومها على عرسال كان رسالة لكل من
حزب الله وللدولة ،وفي حال لم يحسن هذان الطرفان
قراءتها فإن أب��واب الجحيم ستفتح عليهما في الفترة
المقبلة.
إلى أين تتجه األمور؟
تجيب الشخصية عينها أن الوضع أكثر من قلق ،وأن
لبنان على مسافة قريبة من خطر التحاقه أمنيا ً بأحداث
سورية والعراق ،وأن المتوقع اآلن حدوث محاوالت من
الجماعات التكفيرية القتحام بلدات وقرى شيعية ومسيحية
في البقاع وخلق تماسات مشتعلة مع مدينة الهرمل.
وقال ال يمكن االعتماد على القرار الدولي بمنع انزالق
لبنان لحدث ام��ت��داد الحرب الداعشية إل��ى أرض��ه ،بل
المطلوب تزخيم ه��ذا القرار عبر إب��داء سياسة وطنية
جامعة بمواجهة هذا الخطر ،وهو أمر لألسف ال يبدو أنه
متوافر ،ذلك أن شعار االعتدال الذي برر الرئيس سعد
الحريري عودته إلى لبنان به ،ال يوجد توحد في شأنه
حتى داخل كتلته أو طيفه السياسي .وهذا ما تم التعبير
عنه من خالل كالم أشرف ريفي المعترض على إحراق علم
داعش في األشرفية ،وأيضا ً تناغمه مع أجواء التظاهرات
التي خرجت في طرابلس ومخيم عين الحلوة تأييدا ً
للتكفيريين .أضف إلى ذلك أن طلب الحريري عند عودته
من نواب الشمال الثالثة التراجع عن كالمهم ضد الجيش،
لم يثمر .فقط أبو عبد كبارة تراجع أما النائبان اآلخران
فوافقا على عدم إكمال حملتهما على الجيش ،من دون
إعالنهما إعادة النظر بمواقفهما.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن تلزيم أشغال
تعلن بلدية كفرسلوان عن رغبتها في
إجراء مناقصة لتلزيم أشغال إنشاء حيطان
دعم من الحديد والباطون والدبش داخل
البلدة واستكمال أعمال في شبكة مياه
الشفة.
ـ على الراغبين التقدم من البلدية لالطالع
على دفتر الشروط الخاص باألشغال خالل
أوقات الدوام السرمي.
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