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ا�ستنفار غربي ( ...تتمة �ص)1

ولبنان ال��ذي عاش أس��وأ وأقسى امتحانات الضياع بال
سقف سياسي أو أمني يوم أمس ،في ظ ّل غياب األفق لقدرة
المستوى السياسي على إنجاز الحلول ،أو س ّد الثغرات،
بدت قشة كبريت سعدنايل قادرة على إشعال برميل البارود
اللبناني ،وب��دا ب��وض��وح أنّ المعالجات الهشة التي أنهت
األزمة مع ّرضة للتكرار ،و«مش ك ّل مرة بتسلم الجرة».

في ظل هذه األجواء ،كاد بضعة شبان أمس أن يأخذوا البلد إلى
مصير مجهول بعد تفاقم عمليات الخطف على الهوية على خلفية
خطف مسلحين أحد أبناء بلدة سعدنايل في البقاع األوسط من أجل
الحصول على فدية!
وكان أربعة مسلحين يستقلون سيارة «غراند شيروكي» سوداء
زجاجها داكن ،أقدموا على اعتراض سيارة على الطريق الدولية في
منطقة الطيبة وخطفوا أيمن صوان ،فيما تركوا شقيقه خالد الذي
كان برفقته واستولوا على أجهزة خليوية كانت في داخل السيارة.
وبعد شيوع النبأ قطع أهالي سعدنايل طريق ش��ت��ورا ،في
االتجاهين بالسواتر الترابية ،وأقدم مسلحون على خطف ركاب
«فانات» كانت تمر تباعا ً في المنطقة ليبلغ عدد المخطوفين عشرة
أشخاص ،علما ً بأن مصدرا ًأمنيا ً أكد أن ال خلفيات سياسية أو مذهبية
وراء خطف صوان .وعلم أن خاطف األخير هو من بلدة بريتال التي
دهم الجيش منزله فيها وأوقف زوجته وع��ددا ً من المقربين منه
للتحقيق معهم .األمر الذي ن ّفس االحتقان في المنطقة.
ونشطت االتصاالت على غير صعيد لمتابعة الموقف الخطير في
البقاع لتفادي توسع أعمال الخطف وقطع الطريق أمام الفتنة.

المقداد لـ «البناء»

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد لـ«البناء»
أنه صودف مع حصول عمليات الخطف انعقاد اجتماع موسع لعدد
من فعاليات البقاع بينها الشيخ محمد يزبك ومفتي بعلبك ومفتي
البقاع وك��ان هناك إجماع لدى الحضور على إدان��ة كل عمليات
الخطف وقطع الطرقات .وكان طلب من الجميع وبشدة أن يخرج
الجميع من الطرقات وأن يتم إطالق سراح الذين جرى خطفهم ،ألن
ذلك من المحرمات.
وأوضح المقداد أن االتصاالت قائمة إلطالق سراح المخطوفين
وقال« :الفتنة التي يعمل لها البعض خرجنا منها ،ولكن علينا أن
نبقى متيقظين لمحاوالت إشعالها» ،الفتا ً إلى أن هناك قلة تريد أن
تفتعل الفتنة .وأشاد بما قام ويقوم به الجيش وقال« :أصبحت هناك
مهمة جديدة للجيش وهو يعمل على إعادة األمور إلى طبيعتها».
ومساء أمس أف��رج أهالي سعدنايل عن المحتجزين السبعة
الذين تم احتجازهم كما عقد أهالي البلدة اجتماعا ً موسعاً ،حضره
إمام البلدة وعلماء دين وفعاليات المنطقة والنائب عاصم عراجي،
ولكنه لم يصل إلى نتيجة اثر خالف بين المجتمعين.
وأعقب ذلك ،قيام شبان غاضبين في بلدة سعدنايل بتمزيق
صورة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري المرفوعة في ساحة
البلدة ورفعوا مكانها صورة خليفة «داعش» أبو بكر البغدادي.
وقد تسبب ذلك بإشكال حيث تخلله إطالق نار من قبل شاب من آل
الحسين أسفر عن إصابة أحد األشخاص في يده! وقد أعيدت صورة
الحريري إلى مكانها إلى جانب صورة لرئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة!

تجدد االشتباكات
بين الجيش والمسلحين

من جهة أخ��رى ،وفي إط��ار محاوالت استنزاف الجيش ،جدد
المسلحون اإلرهابيون في جرود عرسال استهدافهم لمراكز الجيش
باألسلحة المتوسطة والثقيلة ،ما أدى إلى تفجير الجبهة .ودارت
اشتباكات عنيفة بين الجيش والتكفيريين عند السلسلة الشرقية
في جرود عرسال وفي منطقة وادي الرعيان.
وسقط صاروخ بين بلدتي اللبوة والنبي عثمان ،وصاروخ آخر
في بلدة حور تعال في البقاع الشمالي .كما سقط صاروخ ثالث في
سهل بلدة طاريا مصدرها السلسلة الشرقية من دون وقوع إصابات

موقع لبنان ( ...تتمة �ص)1

في األرواح .فيما سقطت قذيفة هاون في بلدة األمهزية في البقاع
الشمالي من دون وقوع أضرار أيضاً.
وتمكن الجيش من إحكام سيطرته على نقطة الحصن في جرود
عرسال .وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أن الوضع في البقاع في
حالة ترقب ،الفتة إلى أن الخاليا اإلرهابية في البقاعين الغربي
واألوسط تتابع على األرض من قبل استخبارات الجيش ،وتحدثت
المصادر عن تواجد للمسلحين اإلرهابيين في بلدات برالياس ،سعد
نايل ،الفاعور ،الفيضة المرج ،غزة ومجدل عنجر والدلهمية.

جثث عسكريين استشهدوا في عرسال

من جهة أخ��رى ،أكد عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ
حسام الغالي لـ«البناء» أن المعلومات عن أن الجثث الثالث التي
عثر عليها في مقبرة أثناء استرجاع جثمان الرقيب علي السيد
ليست للعسكريين المختطفين ،مشيرا ً إلى أن هذه المعلومات
ليست دقيقة ،وأن هيئة العلماء أجرت اتصاالت بتنظيم داعش عبر
وسيط أكد لها عدم صحتها.
وأك��د مصدر مطلع لـ«البناء أن الجثث تعود إل��ى عسكريين
استشهدوا خ�لال المعركة ف��ي ع��رس��ال ،وت��م سحبهم م��ن قبل
المسلحين ،مشيرة إلى أن العسكريين المخطوفين ال يزالون في
البلدة وأن تنظيم داعش لن يلجأ بعد اآلن إلى قتل أي عسكري،
ألنه يريد المقايضة بالعسكريين وما ارتكبه بحق الشهيدين السيد
وعباس مدلج ال يستطيع االستمرار به.
وأمام عجز الحكومة عن إطالق سراح العسكريين المختطفين
على يد داعش والنصرة ،سارعت بعض البلديات إلى الطلب من
النازحين المغادرة فأمهلت بلدية برج الشمالي في قضاء صور،
السوريين القاطنين في منطقة الشواكير شرق المدينة 48 ،ساعة
إلخالء خيمهم تحت طائلة المسؤولية .وفيما واصل النازحون في
حوش الغنم ورياق إزالة خيمهم ،وزع شباب منطقة برج حمود
مناشير تدعو جميع السوريين الساكنين في المنطقة إلى إخالئها
والرحيل عنها وأعطتهم مهلة حتى السادسة مساء اليوم ،وذلك
تعاطفا ً مع الجيش اللبناني .وطلبوا من األحزاب اللبنانية كافة
عدم التدخل في األحداث التي ستحصل في حال عدم االلتزام بهذا
القرار.
في غضون ذل��ك ،أكد مصدر سياسي مطلع لـ«البناء» أنه لم
يستجد أي ش��يء على صعيد التحرك ال��ذي تقوم به الحكومة
لإلفراج عن العسكريين المخطوفين ألن األمور ال تزال على حالها.
ووصف كلمة رئيس الحكومة تمام سالم األخيرة في هذا الصدد،
بأنها «بكائية» ولم تتضمن جديداً.
ويترأس سالم اليوم اجتماع خلية األزمة في السراي الحكومية
كما يلتقي أهالي العسكريين المخطوفين.
وفيما لم تستخدم الحكومة حتى اآلن أيا ً من أوراق الضغط على
خاطفي العسكريين وهي كثيرة باعتراف رئيسها وأعضائها ،على
رغم ذبح المسلحين الجنود األس��رى الواحد تلو اآلخ��ر ،رد وزير
الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي على االنتقادات التي توجه
إلى الحكومة وأدائها في هذا الملف ،ورأى أنه «يجب أال يلوم أحد
الحكومة ،فقد تم تأليف لجنة أزمة تجتمع لمتابعة الموضوع ،وهي
تضم ممثلين عن فريق  8آذار ،فلينتظروا النتائج قبل االنتقاد»،
سائالً «كم استمرت المفاوضات في قضية مخطوفي أع��زاز؟ 11
شهراً! على الجميع أن يدرك أن المسألة ال تحل بسحر ساحر ،نحن
نتعاطى مع جهات إرهابية متطرفة يجب أن ننتظر منهم كل شيء
حتى ما ال نتوقعه» .وأضاف« :لماذا ال يجتمع أهالي العسكريين
برئيس الحكومة؟ لماذا يظهرون أن الخالف بين الحكومة واألهالي؟
أال يحققون هكذا مطالب داعش التي تريد الشرخ بين اللبنانيين»؟

عقبات قضائية
تمنع إطالق اإلرهابيين

إل��ى ذل��ك ،قالت مصادر قانونية لـ«البناء» إن هناك عقبات
قضائية كبيرة تمنع إطالق أي من العناصر اإلرهابية التي جرى
توقيفها في األشهر األخيرة والتي تطالب المجموعات المسلحة
بإطالقها .ومن هذه العقبات أن توقيف معظم هذه العناصر كلفت

ن�صراهلل اطم�أن �إلى �صحة خامنئي
أجرى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
عصر أمس اتصاال ً هاتفيا ً بالمعنيّين في مكتب اإلمام السيد
علي الخامنئي ،اطمأن فيه الى صحته إثر العملية الجراحية
الناجحة التي خضع لها ،سائالً الله الشفاء العاجل وتمام
الصحة والمعافاة له.
الجيش واألجهزة األمنية دماء كما أن هناك العديد من هذه العناصر
خصوصا ً ال��رؤوس الكبيرة متورطة في االعتداء على الجيش،
والقيام بأعمال إرهابية .إضافة إلى ذلك هنالك إجراءات قضائية
ال يمكن تجاوزها على اعتبار أن بعض هذه العناصر التي تطالب
المجموعات اإلرهابية بإطالق سراحها ال ت��زال قيد المحاكمات
وأخرى لم تتم محاكمتهم حتى اآلن.
وفي إطار قضائي غير بعيد ،أصدر قاضي التحقيق العسكري
عماد الزين مذكرات توقيف وجاهية في حق موقوفين في ملف عماد
جمعة ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى .31

دعم فرنسي كالمي

في األثناء ،استمر االهتمام الفرنسي بلبنان سياسيا ً من دون
إبداء أي معطيات عملية في إطار تنفيذ صفقة تسليح الجيش من
الهبة السعودية .وقد غاب هذا الموضوع عن تصريحات السفير
الفرنسي باتريس باولي العائد من باريس ،بعد لقائه كالً من رئيس
الحكومة تمام سالم ووزير االتصاالت بطرس حرب .واكتفى باولي
بالتذكير بتصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند «في ما
خص لبنان واهتمامه بأمن هذا البلد واستقراره» ،مشددا ً على أن
فرنسا تدعم لبنان سياسياً.
وأض��اف« :نحن ندعم عمل الحكومة ونحضر لالجتماع المهم
في  26أيلول في نيويورك ،حيث سيكون هذا االجتماع لمجموعة
الدعم الدولية للبنان ،وسيكون برئاسة األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون» ،الفتا ً إلى زيارة مسؤولين فرنسيين لبنان األسبوع
المقبل.
وف��ي السياق ،أق��ر مجلس جامعة ال��دول العربية في ال��دورة
الـ 142التي عقدها أمس بند «التضامن مع لبنان ودعمه» ،الذي
أكد «ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مكافحة اإلرهاب
ومواجهة التنظيمات األصولية والتكفيرية مثل تنظيم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام – داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها،
وإدانة االعتداءات النكراء التي تعرضت لها بلدة عرسال وجوارها»،
داعيا ً إلى «الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة
على تعايش األديان والحوار بينها وقبول اآلخر».

جنبالط :لضم تركيا وإيران إلى الجامعة

في مجال آخر ،رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد
جنبالط بموقفه األسبوعي لجريدة «األنباء» االلكترونية أن العالم
العربي لن يستطيع مواجهة اإلرهاب وحيداً ،معتبرا ً أنه «قد يكون
آن األوان إلعادة النظر بمفهوم الجامعة العربية بحيث يتم العمل
على إنشاء نظام إقليمي جديد عبر توسيع الجامعة إلشراك تركيا
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والتعاون مع هذين القطبين
اإلقليميين الكبيرين لمواجهة اإلرهاب المستشري من العراق إلى
سورية إلى مواقع أخرى ،وللحفاظ على حدود الدول القومية التي
قامت منذ أوائ��ل القرن العشرين ،وإلرس��اء أنظمة سياسية تلبي
طموحات التنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتستوعبها».

«إسرائيل» :حزب الله يزداد قوة

إلى ذل��ك ،استمر القلق «اإلسرائيلي» من تنامي ق��درات حزب
الله القتالية .وقال وزير االقتصاد «اإلسرائيلي» نفتالي بينيت في
تصريح أمس إن «حزب الله عدو يزداد قوة منذ الحرب ولديه أكثر
من مئة ألف صاروخ».

من قال ب�أن الجامعة ( ...تتمة �ص)1
قد يكون مواطنا ً مثقفا ً وقد يكون حركة سياسية ،وال نبالغ إذ قلنا
بأ ّنه يمكن أن يكون دولة أو زعيما ً عربياً!!.
لم يكن مطلوبا ً تاريخيا ً من الجامعة أن تقوم بالدور الذي نتطلع
له نحن على سبيل المثال ،لك ّنها قامت بالدور الذي تطلع له آخرون
غيرنا ،وال نريد التورط في لعبة الحجوم ،لجهة أولئك الذين يقفون
إلى جانبنا أو أولئك الذين يقفون على المقلب اآلخر ،إذ أ ّننا ندرك أنّ
كثيرين كانوا يتطلعون ويطمحون لدور متخيّل لهذه الجامعة ،غير
أنّ آخرين ربما كانوا أكثر قدرة م ّنا على الفعل وكانوا يتطلعون إلى
دور آخر مختلف تماما ً عن الدور الذي ك ّنا نتمناه نحن.
إذن ،المسألة مسألة كيف يمكن فهم الدور ،وكيف يمكن قراءة
هذا الدور ،وكيف فهم ك ّل م ّنا الدور المطلوب من الجامعة ،باعتبار
أنّ الدور لم يكن ثابتا ً أو واحداً ،أو حتى فيه نقاط مشتركة ،حيث
أنّ فهمنا للدور كان شبه متناقض تماماً.
نحن ن��درك تماما ً أن هناك أنظمة ومواثيق للجامعة ،لك ّنه
أيضا ً هناك أنظمة ومواثيق لمؤسسة األمم المتحدة ،غير أنّ هذه
المؤسسة تؤدي الدور المطلوب منها «إمبريال ّياً» بعيدا ً عن هذه
األنظمة وتلك المواثيق ،لك ّنها ال تتخلى عنها أو عن الحديث فيها
إيجاباً ،ألنها ال يمكن أن تأخذ مشروعية نظرية من دونها!!.
كذلك بالنسبة لجامعة الدول العربية ليس بإمكانها أن تصدّر
أنها ضد وحدة العرب ،وقوة العرب ،وأ ّنها ال تدافع عن مصالحهم،
أو أ ّنها ضد هذه المصالح ،المشكل في األمر أنّ كالً م ّنا يتطلع إلى
نفسه فيرى فيها العرب ،ويرى فيها األمة ،ويبحث عن مصالحه
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في موقف الجامعة ،غير أنّ األمر ال يكون سو ّيا ً بهذا المعنى ،كون
أنّ هناك من يكون األقدر من العرب كي يكون هو أخيرا ً من يمثلهم،
أو من يصادرهم ،فاألمر سيان بهذا المعنى ،األهم أنّ هناك عربا ً
سرقوا المؤسسة أو احتلوها ،أو حتى صنعوها ،ال يهم ،األهم
أيضاً ،أ ّنهم اآلن يتحدثون باسم العرب ،وهم األق��در على هذا
التمثيل وهذا أمر واقع.
فهؤالء العرب هم الذين باعوا فلسطين ،علما ً أ ّننا ك ّنا نظن أنهم
سوف يحررونها ،أو هم يعملون على تحريرها ،وهؤالء العرب
هم الذين تآمروا على المشروع العربي خالل الستينات من القرن
الماضي ،علما ً أ ّننا ك ّنا نظن أنهم يدافعون عنه ،وهم الذين وقفوا
في وجه صعود الدولة الوطنية ،علما أ ّننا كنا نظن أ ّنهم هم من
يصنعها ،وهؤالء العرب هم الذين ساهموا في بيع حقوق الشعب
الفلسطيني ،علما أ ّننا ك ّنا نظن بأنهم من خالل جامعتهم كانوا
يدافعون عن هذه الحقوق ،وهم الذي وقفوا في وجه أي فعل
فلسطيني يمكن له أن يدافع عن هذه الحقوق ،علما ً أ ّن��ه كان
مطلوبا ً منهم تصفية هذه الحقوق تماماً!!.
وه��ؤالء العرب هم الذين ج�� ّردوا الفلسطينيين من إمكانية
القدرة على الفعل ،حيث حاصروهم وضيّقوا عليهم وجردوهم
من كل إمكانيات القوة للدفاع عن ذاتهم ،ففي اللحظة التي ك ّنا
نظن أنّ دور العرب من خالل جامعتهم سيكون في دعم مقاومة
الفلسطينيين وصمودهم وتأمين مستلزمات هذه المقاومة وهذا
الصمود ،وجدنا أن دور العرب لم يكن كذلك ،وإنما كان مطلوبا ً

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
منفذية المتن ال�شمالي
مديرية ال�شوير
«قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها
على هذا الوجود»
سعاده
نوال حليم الحاج
زوجة الفقيد:
الرفيق جان منصور بعقليني
		
ابنه:
رائدة منصور بعقليني
		
بناته:
راغدة منصور بعقليني
		
األمينة رندا منصور بعقليني
		
( ناموس مكتب الرئاسة)
		
عائلة المرحوم جوزف حنا بعقليني
		
شقيقه:
جوليت حنا بعقليني
		
شقيقته:
وعموم عائالت بعقليني ،سكر ،الحاج ،عطا الله ،غريب ،وعموم عائالت
الشوير وعين السنديانة ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألسى ،فقيدهم
الغالي المرحوم:

الرفيق من�صور حنا بعقلينـي
الحائز على وسام الثبات

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم االثنين الواقع فيه  8أيلول  2014مت ّمما ً
واجباته الدينية ،يُحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد
ظهر يوم الثالثاء في التاسع من الشهر الجاري في كنيسة دير مار الياس
للموارنة ـ ضهور الشوير.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الدير ابتداء من العاشرة
صباحا ً ولغاية السابعة مساء.
ويومي األربعاء والخميس في  10و 11أيلول  2014في منزل الفقيد
ـ ضهور الشوير.

منهم أن يحاصروا الفلسطينيين ويصادروهم ،وأنّ يشقوا ص ّفهم
وأن يص ّفوا مقاومتهم وأن يجعلوهم غير قادرين على الفعل أبداً.
وهؤالء العرب هم الذين أشعلوا الحرب األهلية في لبنان ،علما ً
قسموا السودان
أننا كنا نظن أنهم يحاولون إطفاءها ،وهم الذين ّ
العربي ،علما ً أ ّننا ك ّنا نظن أنهم يعملون على توحيده ،وهم الذين
جاؤوا باالحتالل األميركي للعراق ويحاولون تقسيمه ،علما ً أ ّننا
ك ّنا نظن أ ّنهم يبحثون عن حرية العراقيين ووحدة ترابهم ،وهم
الذين استجروا «الناتو» الحتالل ليبيا ،علما ً أ ّننا ك ّنا نظن أ ّنهم
يدافعون عن حقوق وكرامة وسيادة الليبيين ،وهم الذين أشعلوا
الحريق السوري وز ّكوه ودعموه وح ّرضوا عليه ،بكل ما يملكون،
علما ً أنّ بعضنا ما زال يظنّ بأنهم يدافعون عن حرية السوريين
و«ديمقراطيتهم» ،وأ ّنهم يبحثون للسوريين عن «نظام» يدفعهم
إلى ما بعد الدولة الحديثة ،علما ً أنّ جزءا ً واسعا ً منهم ما زالوا
يعيشون سياسيا ً مرحلة ما قبل األسرة والعائلة!!.
ه��ذا هو ال��دور الطبيعي والحقيقي ال��ذي ك��ان مطلوبا ً من
الجامعة القيام به ،وأن يقوم به الزعماء والقادة العرب ،فلذلك هم
أدوا ما عليهم وقاموا بما كانوا يتطلعون إليه ،بعيدا ً عن تحديد
موقفنا منه ،أو حتى وصفه ،لهذا يمكننا القول ب��أنّ مؤسسة
الجامعة العربية ،من خالل القادة والزعماء العرب ،قاموا وقامت
بالدور التاريخي بالنسبة لكثير من القضايا والعناوين العربية
واإلقليمية ،وأدت ما كان مطلوبا ً منها بكفاءة عالية جداً.

خالد الع ّبود

الأكراد �أعلنوا ( ...تتمة �ص)1
وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قد سلم مساء
أول من أمس األحد ،التشكيلة الوزارية وبرنامج حكومته
الى رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وذك��رت القناة أن «التشكيلة الحكومية تض ّمنت منح
وزارة الخارجية إلبراهيم الجعفري ووزارة الداخلية لهادي
العامري ووزارة النقل لباقر جبر الزبيدي ووزارة البلديات

لطارق الخيكاني» .وأضافت أن «حقيبة وزارة حقوق
اإلنسان ذهبت لمحمد شياع السوداني ،ووزارة النفط لعادل
عبدالمهدي ،ووزارة التعليم العالي لحسين الشهرستاني،
ووزارة الشباب والرياضة لعبد الحسين عبطان ،ووزارة
الصحة لعديلة حمود ،ووزارة ال��م��وارد المائية لجواد
الشهيلي» (راجع تفاصيل أخرى في الصفحة .)12

�أوباما �سي�شرح( ...تتمة �ص)1
لو وصلت هذه الحركة إلى السلطة في المستقبل» ،مضيفاً:
«ستكون بالد عنف وشر ودموية» ،وأوضح أنه «في العالم
التكفيري تخسر حقك في الحياة ما لم تكن آراؤك مماثلة آلرائهم
وهي متزمتة ومتصلبة» .وتابع« :التكفيريون كما عرفناهم في
نيجيريا وأفغانستان وباكستان واليمن وكينيا والصومال
ومالي وليبيا وسورية والعراق وفي كل مكان يهاجمون األبرياء
ونراهم يسعون للقضاء على كل المسلمين والمسيحيين
واليهود والبشر اآلخرين الذين تختلف معتقداتهم عنهم».
جاء ذلك في وقت أكد مسؤول أميركي أن وزير الدفاع تشاك
هاغل سيستطلع آراء الزعماء األتراك حول «مدى استعدادهم
للمشاركة» في تحالف تقوده واشنطن ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» االرهابي.
وقال المسؤول المرافق لهاغل في رحلته« :جزء من الهدف
من هذه الزيارة هو المتابعة ،وأن نرى على أرض الواقع
حجم استعدادهم لالنخراط مع تفهم أنهم يواجهون تحديات
أمنية قومية هائلة في الداخل ،واضعين في االعتبار مشكلة
الالجئين ثم بطبيعة الحال وضع الرهائن».
وتأتي زيارة هاغل للمنطقة بعد يوم على اعالن الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما في مقابلة تلفزيونية عزمه تقديم
«خطته للتحرك» ضد تنظيم «الدولة االسالمية» األربعاء
المقبل مؤكدا ً أنه لن يرسل قوات أميركية إلى األرض.
وقال أوباما من دون أن يوضح إن «المرحلة المقبلة اآلن
هي في االنتقال إلى نوع من الهجوم» ،وتابع قائالً« :سألتقي
زعماء الكونغرس الثالثاء وألقي األربعاء خطابا ً أشرح فيه
ما ستكون عليه خطتنا للتحرك».

في المقابل جدد أوباما نفيه امتالك استراتيجية بعد
للتعامل مع التنظيم ،مؤكدا ً أن بالده ستحتاج من «الدول
السنية» في المنطقة ومنها السعودية واألردن واإلم��ارات
وتركيا أن تكثف جهودها وتقدم المساعدة ،على حد تعبيره.
كما نفى أوباما أن تكون العمليات العسكرية كما حدث
أثناء االحتالل األميركي للعراق قائالً« :إنها ستكون حملة
كبرى ومستمرة ضد اإلرهاب مثلما كنا نفعل خالل السنوات
الست أو السبع األخيرة».
ميدانياً ،واص��ل الجيش السوري تقدمه في حي جوبر
المالصق للعاصمة دمشق ،وتمكنت وحداته من قتل عدد
من المسلحين وتدمير شبكة أنفاق كانوا يستخدمونها،
في حين استهدفت وحدات اخرى من الجيش مسلحين في
مناطق زبدين وجسرين في الغوطة الشرقية ،ومناطق دير
العصافير وزادي عين ترما وزملكا.
الى ذلك ،استهدف الطيران الحربي السوري تجمعات
للمسلحين في دير الزور ،مستهدفا ً أحياء الرشدية والعرضي
والحويقة وجسر السياسية.
وفي حلب ،استهدف الجيش مسلحين قرب شركة الكهرباء
بالمنصورة ومنطقتي شربع وقلقل بريف حلب ،وتجمعاتهم
في الشيخ خضر والراشدين والليرمون ودير حافر وأم القرى
وتل رفعت وهنانو واالنذارات والهلك وخان طومان والزربا.
وفي ريف القنيطرة ،استهدف الجيش السوري والقوات
الرديفة تحركات المسلحين في نبع الصخر والمربعات في
محيط بلدة كمونة ،وبلدة مسحرة ومحيط البحوث العلمية
غرب تل مسحرة وفي قرية حسينو.

وفي عرسال اليوم هذه الطبقة هي هي التي رفعت
الغطاء عن الجيش ،وهي التي سمحت لإلرهابيين التمدد
والتم ّكن وصوال ً إلى خطف العسكريين من الجيش والقوى
األمنية .لقد ذهب هؤالء المدافعون عن الدولة وسيادتها
وهيبتها ضحية هذه الطبقة وسياساتها ومصالحها.
وها نحن اليوم في أت��ون أعظم ه��وال ً مما سبق ،حين
نسمع عن تحضيرات لهؤالء اإلرهابيين الستباحة البقاع
وصوال ً إلعالن إمارة ،في وقت يتلهى المسؤولون بال مباالة
لما جرى ويجري ،وال بالذي يشعر به أهالي المخطوفين،
وكأن فظاعة موت وعذاب اآلخرين من اللبنانيين ليست
لها مكان في أحاسيسهم.
مَن المسؤول اليوم عن تسلل آالف اإلرهابيين إلى جرود
عرسال اللبنانية؟ مَن المسؤول اليوم عن ترك هذا العدد
من العسكريين بال غطاء وحماية في منطقة يتحصن فيها
عشرات اآلالف من اإلرهابيين؟

فهل ُوضع هؤالء األفراد مجردين من أي حماية حقيقية
بغرض إجراء عمليات تبادل مع (المسجونين اإلسالميين)
في سجن رومية.
إن بلدا ً بهذا االنكشاف هو بالطبع مضاد لنفسه .وطبقة
سياسية ال تحترم أرض وطنها وحرمة دماء أبنائها على
الشعب أن يتبرأ منها .لبنان على المحك وموقعه على
خريطة الفوضى في العالم العربي هو أمر ظاهر ال ينطلي
على ذي لب سليم .والتعامي بدفن ال��رؤوس في الرمال
عجز فاضح في تحمل المسؤوليات .وم��ن يصر على
التحدث بلغة (النأي بالنفس) هو إما جاهل أو مغرض!
اليوم إما أن نكون موحدين خلف الجيش اللبناني
للحفاظ على الوطن ومواجهة الدواعش وإم��ا سنكون
جميعا ً طوائف ومذاهب ،متدينين وعلمانيين ،من الشمال
والجنوب والبقاع والجبل عرضة لسكاكين الذبح!.

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

انت�صار ّ
غزة ( ...تتمة �ص)1
على صخرة الصمود الفلسطيني فيزداد تساؤله حول
حقيقة ما يجري حتى إذا تبين مسارات الحرب تحول
التساؤل لديه إلى خيبة أمل ثم إلى قلق وجودي انتشر
وتعمق حتى دفع  59في المئة من الجمهور الصهيوني
المتحمس للعدوان إلى االعتراف بخسارة الحرب.
ه��ذه ه��ي ال��خ��س��ارة ال��ك��ب��رى ال��ت��ي م� ّن��ي بها الكيان
الصهيوني والتي لن يتمكن من إخفائها ،فبعد اليوم لن
تتمكن الصهيونية من التصرف في غزة واألرض المحتلة
كما يحلو لها من دون «حسيب أو رقيب» إذ باتت تعرف إن
التوازنات قد تعدلت والمعادالت قد تغيرت.
وعلى رغم القسوة التي مارستها قوات العدو وفرق
االحتياط التي استدعتها واإلشاعات التي أطلقتها في ظل
حصار رهيب يمثل أعلى درجات العنصرية واإلرهاب فان
المقاومة صمدت وأدارت دفة الحرب بحرفية وذكاء وإبداع
مما أذهل العدو وأصاب خططه بالفشل.
وإذ خرجت المقاومة من المعركة أكثر تماسكاً ،وأوسع
تمثيالً ،وأش��د تصميما ً على متابعة النضال ،خرجت
القيادة الصهيونية مفككة مرتبكة وشبه منهارة يتبادل
أفرادها االتهامات بالتقصير سواء في جمع المعلومات
والتوقعات ،أو في القتال الميداني حيث ظهر التفوق
الفلسطيني بوضوح مستفيدا ً من دعم وخبرات األشقاء
واألصدقاء الذين يعرفهم الرأي العام.
إن انتصار غ��زة كما انتصار لبنان باألمس يؤسس
لمرحلة جديدة في مسار القضية الفلسطينية ويفتح
الطريق نحو إنقاذ القدس والمقدسات كما نحو انتصار
فلسطين على االحتالل الذي يجثم على صدر بيت المقدس

وأكناف بيت المقدس منذ عقود طويلة.
وإذا كان االنتصار الفلسطيني النوعي واالستراتيجي قد
أصبح مرئيا ً بفضل الدماء الزكية والتضحيات االستثنائية
إال أن المهمات المستقبلية ستزداد صعوبة في ظل إصرار
العدو على سياسة القهر والعدوان والتهجير ،ومصادرة
األراضي ،وبناء المستوطنات ،وتكديس األسلحة النوعية
والذرية ،وإجراء التدريبات والمناورات ،ومساندة التطرف
والغلو وإثارة الفتن في ربوعنا العربية.
إن غزة التي صوبت البوصلة نحو الهدف الحقيقي
وكشفت المزايدين والمارقين والتي تنادينا اليوم لدعمها
معنويا ً وم��ادي �ا ً لتمكينها م��ن إي���واء ال��ع��ائ�لات ،وفتح
المدارس ،وترميم المستشفيات وفتح المعابر ،تدرك مع
كل الشرفاء واألحرار أنه ال بديل عن المقاومة ،وأنه لوال
المقاومة لما تحقق هذا االنتصار التاريخي الذي شكل
بارقة أمل حقيقية وسط األح��داث المأسوية والمعارك
الضارية التي تخوضها أمتنا العربية ضد الفتن الداخلية
والغلو والعنف والتدخالت الخارجية.
إن غزة تعرف أنه ال بديل عن وحدة المقاومة والشعب
ألنه من دون هذه الوحدة تتعرض المكاسب إلى أخطار ال
يمكن تجاهلها فالطريق ،ما زالت وعرة وطويلة وحقوق
األلغام ما زالت تحيط بنا ،وثقافة االستسالم ما زالت قوية
ومنتشرة في المنطقة ،والحصارات المتعددة األشكال
ما زالت قائمة ...فاأليام اآلتية هي أيام اإلع��داد والبناء
واالستعداد لكل االحتماالت ،وهي أيام التضامن واالتحاد
حول مناضلي غزة وأطفالها وأهلها.

بشارة مرهج

ق�صة اتفاق ( ...تتمة �ص)1
لتعطيل دور االندوف كمقدمة لسحبه من الجانب السوري،
توصال لسحبه من كل منطقة واليته هناك .والهدف من ذلك
الوصول إلى إتمام فكرة أن سورية أصبحت دولة فاشلة،
ول��م تعد ق��ادرة على الوفاء بتعهداتها الدولية .وعند
وصول التعريف الدولي لسورية إلى هذه النقطة ،تصبح
«إسرائيل» قادرة على االستحصال على غطاء دولي للقيام
بأعمال عسكرية داخل سورية تحت ذريعة أنها مرغمة
على التدخل لمنع الفوضى السورية من إصابة مصالحها
األمنية الحيوية بأضرار فادحة.
وتضيف هذه المعلومات أن «إسرائيل» تريد من تعطيل
دور االندوف على خط فض االشتباك بينها وبين سورية،
وجعل الجانب السوري من منطقة هضبة الجوالن خاليا ً
من أي وجود لالندوف ،الحصول على ضوء أخضر دولي
لضرب أية قوافل نقل تعتقد أنها تحمل سالحا ً نوعيا ً مهربا ً
إلى حزب الله في لبنان ،وتريد باألساس إنشاء شريط
أمني داخل األراضي السورية .وعلى رغم أن الهدف المعلن
لـ «إسرائيل» من وراء إنشائها لهذا الشريط هو ادعائها
بأنها تريد تعبئة الفراغ الناتج من سيطرة المعارضة
اإلسالمية المتشددة على المنطقة الحدودية السورية في
هضبة الجوالن ،إال أن هدفه الحقيقي هو امتالكها لورقة
داخل معادلة الميدان السوري ،وتحويله بالتدريج إلى
أرض محتلة تعرض «إسرائيل» التخلي عنها الحقا ً في
إطار «تسوية أمنية» وليست «سياسية» مع دمشق ،وذلك
على قاعدة انسحاب «من الشريط» وليس «من الجوالن»
الذي تفكر «إسرائيل» في نهاية غايتها إعالنه منطقة حكم
ذاتي لسكانه السوريين ال��دروز ،على أن يتمتع بسيادة
إجرائية ،مع احتفاظها لنفسها بالسيطرة على األمن وعلى
مياهه ونفطه المكتشف حديثاً.
وتنبه المصادر عينها إلى مخطط «إسرائيلي» سيبرز
أكثر في المقبل من األسابيع في تلك المنطقة ،وذلك من
خالل تكثيف الوقائع الميدانية تحديدا ً في منطقة تل
الشيح التي تقع في نقطة جغرافية وسطية بين دمشق
العاصمة ومدينة القنيطرة المتاخمة لمنطقة تواجد
االندوف عند مساحة خط فض االشتباك لعام .1974
وي��وج��د ف��ي منطقة ت��ل ال��ش��ي��ح م��خ��ي��م لالجئين
للفلسطينيين ،يتميز عن كل مخيمات اللجوء الفلسطيني
أينما وجدت ،بأنه مقطون من عائالت فلسطينية أغلبها
ميسورة الحال ،ولكنها بالمقابل تنتمي للعقيدة السلفية
المتشددة .وخ�لال العقد الماضي ،قامت اجهزة األمن
السورية بالتزامن مع احداث مخيم نهر البارد في لبنان،
بتفكيك تنظيم سلفي في مخيم خان الشيح كان يعتزم
اعالن امارة اسالمية فيه.
وت��ؤك��د ه��ذه المعلومات ان المجموعات المسلحة
المتشددة التي تخطط بدعم إسرائيلي للعمل في منطقة تل
الشيح ،تهدف لتحقيق عدة أمور استراتيجية ،بينها تقوية
جبهة النصرة بعدما خبت قوتها بفعل صعود داعش.
وضمن هذا التوجه سيتم انشاء تحالف جهادي في سورية
بين السلفية الغنية الفلسطينية والسلفية السورية ،وذلك
بعد ان تؤمن «إسرائيل» لجبهة النصرة دعما ً لوجستيا ً
انطالقا ً من القنيطرة ويمكنها من مد نفوذها إلى الفئات
الفلسطينية الغنية في مخيم تل الشيح وايضا الى الفئات
الفلسطينية الفقيرة في مخيم اليرموك ،االمر الذي يواجه
تحديات االن بفعل بروز مسار المصالحة داخله .والهدف
االخ��ر وال��م�لازم ل�لاول هو اخ��راج الجيش ال��س��وري من
مدينة القنيطرة .ويحدث كل هذا الجهد اآلنف بالتعاون
مع االستخبارات «اإلسرائيلية» .وباألساس ال يمكن لهذه
المجموعات أن تقترب من منطقة االن��دوف التي ال توجد
فيها قوات سورية ألسباب على صلة باتفاق فض االشتباك
في عام  ،1974من دون غض طرف «إسرائيلي» .أضف الى
ذلك ان المعلومات المثبتة اكدت ان «إسرائيل» بادرت منذ
عامين  -أوال ً  -الى انشاء عالقة فعلية مع مجموعات سلفية
مسلحة تعمل في منطقة الفصل عند الحدود مع الجوالن،
وذلك عبر تقديم حاضن لوجستي طبي وخدماتي لها.
ثانيا ً  -قيام الجيش «اإلسرائيلي» غير مرة (وأبرزها
م��ا ح��دث ف��ي منتصف ش��ب��اط الماضي  )2013بنقل
ارهابيين جرحى عبر خط الفصل الى احد المستشفيات
«اإلسرائيلية» ،وم��ن ثم إعادتهم ال��ى داخ��ل االراض��ي
السورية عبر خط الفصل أيضاً؛ ما يؤكد عدم احترام
«إسرائيل» لمنطقة االن��دوف ،بل استخدامها بالتواطؤ
مع االمم المتحدة كمعبر لترحيل خطتها التخريبية الى
الداخل السوري.
 - 3تواصل تخطيط «إسرائيل» منذ عامين إلنشاء
«إدارة مدنية» تابعة لقيادة الجبهة الشمالية ،تدير
سياسة إنشاء جدار طيب تجاه سكان الحدود السوريين
والمسلحين الموجودين فيها ،على ان يكون لمستشفى
صفد الحكومي في هذا المجال ،نفس الدور الذي قامت به
مستشفى رمبام في حيفا إلنجاح سياسة الجدار الطيب في

جنوب لبنان( .الوقائع عن معظم هذه الممارسات موثقة
في رسالة سورية لألمم المتحدة في آذار العام الماضي).
وتلفت ه��ذه المعلومات ال��ى ان معركة جوبر التي
يخوضها الجيش السوري بنجاح يعتبر في صميم توجه
دمشق لتخريب الخطة «اإلسرائيلية» انطالقا ً من القنيطرة
ومنطقة االن��دوف وص��وال ً الى منطقة خان الشيح .ففي
أساس اتفاق «إسرائيل» مع جبهة النصرة منذ عامين
الوصول إلى لحظة تهديد تهديد دمشق من خالل استخدام
حشود المعارضة في منطقة خان الشيخ للضغط على
وح��دات الجيش السوري التي تحاصر ضاحية داري��ا
التي تمد بالدعم اللوجستي بلدة جوبر المصنفة على
انها الريف اللصيق بالعاصمة (تبعد جوبر عن ساحة
العباسيين  700متر فقط).
وفيما يلي رسالة دمشق لألمم المتحدة المرسلة حول
هذا الموضوع في آذار الماضي:
«تلفت الحكومة السورية األمم المتحدة الى خطورة
األعمال التي تقوم بها الجماعات اإلرهابية المسلحة
المدعومة من دول معروفة في منطقة الفصل في الجوالن
السوري ،وهي االعمال التي تؤثر من جهة بشكل خطير
على تنفيذ ق��وة االم��م المتحدة لمراقبة فض االشتباك
(االن���دوف) لواليتها ،وتعرض ،من جهة اخ��رى ،حياة
موظفي االن��دوف للخطر .هذا ناهيك عن تعريض حياة
المدنيين السوريين القاطنين في تلك المنطقة للخطر
البالغ أيضا ً جراء استخدامهم كدروع بشرية.
«لقد استغلت تلك المجموعات اإلرهابية احترام سورية
التفاق فصل القوات لعام  1974من حيث عدم دخول أو
تواجد ق��وات عسكرية سورية في المنطقة المقيدة ،كما
استفادت من المساعدة اللوجستية التي تقدمها لها قوات
االحتالل «اإلسرائيلي» ،والتي كان آخرها قيام هذه القوات
في منتصف شباط  2013بنقل  7إرهابيين جرحى عبر
خط الفصل الى أحد المستشفيات «اإلسرائيلية» ،ومن ثم
إعادتهم الى داخل االراضي السورية عبر خط الفصل أيضاً.
« وما يحصل في منطقة الفصل يشكل انتهاكا ً فاضحا ً
التفاق فصل القوات ولوالية االندوف كما يعرض في الوقت
ذاته حياة موظفي االندوف للخطر وهذا ما حصل بالضبط
عندما قامت بتاريخ  6آذار  2013إح��دى المجموعات
اإلرهابية التي تطلق على نفسها «شهداء اليرموك» بخطف
 21من حفظة السالم ممن يحملون الجنسية الفيليبينية
ويعملون لدى االندوف».
تضيف الرسالة« :ولكن الغريب في الموضوع أن األمم
المتحدة وتحديدا ً إدارة عمليات حفظ السالم ،تجاهلت
كل المعلومات التي قدمتها الحكومة السورية في وقت
مبكر ،عبر عدد من الرسائل الرسمية واللقاءات الثنائية
مع مسؤولي األمم المتحدة ،وعلى وجه الخصوص مع
السيد هيرفيه النسوس وكيل األمين العام لشؤون عمليات
حفظ السالم ،وكبار مساعديه حول خطورة انتشار هذه
المجموعات في منطقة الفصل واالعتداءات التي تقوم بها
على السكان المدنيين وعلى قوات األمم المتحدة العاملة
في سورية .إن هذا التجاهل أرس��ل رسالة خاطئة غير
مباشرة لهذه الجماعات بأن أعمالها تلك ستمر من دون
حساب وم��ن دون إج���راءات رادع��ة وربما اعتقدت بأن
أعمالها تلك تحظى بتعاطف موظفي األمانة العامة لألمم
المتحدة ،ما شجعها على التمادي في أعمالها اإلرهابية
إلى حد خطف  21من االندوف للمساومة عليهم والضغط
على الحكومة السورية.
وفيا يلي قائمة بعدد من االع��ت��داءات التي قامت بها
المجموعات اإلرهابية في سورية مؤخرا ً ضد قوة حفظ
السالم العاملة في سورية والتي تم نقلها رسميا ً الى إدارة
عمليات حفظ السالم من دون أن يصدر أي رد فعل حازم
من تلك اإلدارة إزاء تلك المجموعات:
بتاريخ  29تشرين الثاني  2012أصيب أربعة عناصر
من قوة االندوف قرب مطار دمشق الدولي نتيجة هجمات
نفذتها المجموعات المسلحة على موكب سيارات تابع
لالندوف.
في بداية شباط  2013قام مسلحون بسرقة سيارة
تابعة لقيادة قوات األمم المتحدة في سورية ،واإلساءة
الى اثنين من أفراد هذه القوات عبر إرغامهما على الترجل
من السيارة بقوة السالح.
في منتصف شباط  2013تم اختطاف المستشار
القانوني في االندوف الضابط الكندي كارل كامبو».
وختمت الرسالة بالتشديد على «ض��رورة اضطالع
األم��م المتحدة بدورها ومسؤولياتها المناطة بها بكل
موضوعية وحياد ،في ما يتعلق بتحديد وإدانة بشكل ال
لبس فيه األطراف التي تعرض اتفاق فصل القوات لعام
 1974للخطر وتضع أرواح حفظة السالم والمدنيين في
منطقة الفصل على المحك إضافة الى تهديد كل استقرار
المنطقة».

