10

السنة السادسة  /اخلميس  11 /أيلول  / 2014العــدد 1582

تتمات

Sixth year / Thursday / 11 September 2014 / Issue No. 1582

�أوباما ي�ضع  100مليار دوالر ( ...تتمة �ص)1

وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أن الجيش يواصل إجراءاته
الميدانية على األرض في محيط عرسال ،خصوصا ً بين البلدة
وج��روده��ا وه��و اتخذ أم��س المزيد من الخطوات الستكمال
تموضعه هناك .وأشارت إلى أن أي خطوات إضافية تتقرر وفق
المعطيات الميدانية لكنها أكدت أن القرار حاسم بمنع عمليات
تسلل المسلحين إلى داخل البلدة.
وأفيد مساء عن سقوط جريحين سوريين ،على أثر إطالق
النار على مخيم لالجئين السوريين في القاع ،من داخل سيارة
مجهولة يستقلها مسلحون.
كذلك أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية عددا ً من األعيرة
النارية باتجاه تجمع للنازحين السوريين في منطقة الشواكير
شرق مدينة صور ولم يفد عن وقوع إصابات .وحضر الجيش
اللبناني وضرب طوقا ً أمنيا ً في المنطقة.
وفي موضوع متصل ،أعلن وزي��ر العدل أش��رف ريفي عن
إنهاء ملف موقوفي نهر البارد قبل رأس السنة ،ولفت إلى أن
«المجلس العدلي أنهى في شكل قاطع ونهائي  22ملفا ً وأنهى
الجلسات بملفين إضافيين وبعد أسبوعين سيتلى الحكم
للملف األول وبعد أسبوع للملف الثاني أي أننا عمليا ً أنهينا 24
ملفا ً من أصل  39وبقي لدينا .»15

تورط قطر وتركيا
في خطف الجنود؟

في غضون نسب موقع «الشتات» االلكتروني إلى مصادر
حكومية لبنانية اتهامها قطر وتركيا ،بتقديم دعم سياسي
غير مباشر لخاطفي الجنود اللبنانيين ،وذل��ك م��ن خالل
«هيئة العلماء المسلمين» التي بدت منحازة في وساطتها مع
الخاطفين الذين ينتمون لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»،
بحسب المصادر.
وقالت« :إن الجيش كان قد أحكم الحصار على مسلحي داعش
والنصرة الستعادة عرسال ،لكن تدخل هيئة العلماء أعاد األمور
إلى النقطة الصفر ،بعدما اقترح وفد من الهيئة على الحكومة
انسحاب الجيش والسماح للمسلحين بالخروج إلى الحدود
السورية ،بشرط أن ال يتعرضوا لنيران الجيش السوري».
وأشارت المصادر إلى أن «سالم نقل هذا المطلب إلى حزب
الله الذي حصل على موافقة سورية ،وعند هذه النقطة انسحب
الجيش اللبناني لكنه فوجئ بمسلحي داع��ش والنصرة
يختطفون أربعين عسكريا ً ما أدى إلى تعقيد المسألة».
وقالت المصادر إنه «بعد أيام عاد وفد من الهيئة واقترح
أن يتم اإلفراج عن قرابة  300عنصر من جماعة أحمد األسير،
الذي تطارده السلطات اللبنانية بتهمة االعتداء على الجيش
اللبناني في عبرا ،وكذلك بعض التكفيريين المعتقلين في
السجون اللبنانية .فشعرت الحكومة بأنها تتعرض لالبتزاز
وأن وفد الهيئة يتصرف وكأنه طرف وليس وسيطاً».
والحظ األمن اللبناني ،بحسب المصادر« ،أن وفدا ً من الهيئة
زار الدوحة ثالث مرات في اآلونة األخيرة .وتدخل حزب الله
في القضية وزود النائب وليد جنبالط بتسجيالت عن مكالمات
هاتفية أجراها أعضاء في هيئة العلماء ،تؤكد تورط تركيا وقطر
في خطف العسكريين واتصالها مباشرة مع الخاطفين .ونقل
جنبالط التسجيالت إلى الحكومة والرئيس سعد الحريري
والمملكة العربية السعودية لتأكيد التورط القطري في األمر،
لكن النائب فؤاد السنيورة رفض االتهامات وظل يؤكد أن هيئة
العلماء وسيط نزيه».

المستقبل :تحريض
على حزب الله والحكومة

إلى ذلك تحول اعتصام أهالي العسكريين المخطوفين من

أبناء عكار في ساحة الشهداء أمس بمشاركة عدد من نواب
تيار «المستقبل» ،إلى حملة تحريض ضد حزب الله وضغط
على الحكومة للقبول بشرط الخاطفين .واعتبر النائب خالد
زهرمان ،أن مسؤوليتنا تحرير العسكريين «أما المزايدات فهي
ال تخدم عملية إطالق سراحهم» .ونطمئن األهالي أننا نقف إلى
جانبهم للوصول إلى خاتمة سعيدة».
وقال مفتي عكار زيد زكريا« :جئنا نطالب اليوم هذه الحكومة
وه��ذه الدولة بالتحرك السريع وعقد االجتماعات السريعة
والطارئة ،وإن كان من معوقات فعليها أن تذللها ،فال يجوز
أن نرفض الحلول تحت أي سبب أو أي ط��ائ��ل( )...وال نقف
عند كلمة الهيبة» ،فيما اعتبر النائب هادي حبيش أن «على
الحكومة اللبنانية أن تبذل كل الجهود ،وأال توضع لها الشروط
اآليلة لإلفراج عن جميع العسكريين» .بدوره ،قال النائب معين
المرعبي« :إن اعتصامنا هو في وجه «حزب الله» وفي وجه
السيد حسن نصر الله الذي زج البلد كله في ما وصلنا إليه».

رعد :التهاون أمام «داعش»
يؤدي إلى كارثة

من جهة أخرى ،أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
محمد رع��د أن «مسلسل قطع ال��رؤوس وإرس��ال الجثث وما
يسمى داع��ش ما ك��ان ليتم ل��وال بعض غطاء ال ي��زال متوفرا ً
لهؤالء على الساحة اللبنانية والساحة اإلقليمية» .وقال« :لن
نسمي اآلن األشياء بأسمائها ولكن لينتبهوا أن هذا األمر ال يجوز
أن يطول( )...ننتظر العقالء أن يعرفوا كيف يديرون األمور
ونفسح المجال لالتصاالت وعلى الحكومة أن تدرك مخاطر
التريث والتسامح والتساهل في التعاطي مع هذه القضية
ألننا ال نستطيع أن نستقبل كل يوم علي السيد وعباس مدلج
مذبوحين ومقطوعي الرؤوس».
واعتبر خالل احتفال تأبيني في بلدة انصارية في منطقة
الزهراني لحسن حيدر الذي سقط أثناء محاولته تفكيك جهاز
التجسس «اإلسرائيلي» في بلدة عدلون ،أن «مشي القرفصاء
أمام داعش و«إسرائيل» ال ينفع وأن التهاون أمام خطر داعش
سيؤدي بالبالد إلى كارثة حتى بالذين يريدون أن يتسامحوا
أو يتساهلوا مع بعض التصرفات الداعشية اإلجرامية سواء مع
المخطوفين العسكريين أو مع اللبنانيين وقال هؤالء ليس لهم
حظ عند داعش وليس لهم من مجال لتقديم أوراق اعتماده سلفا ً
إلى داعش ظنا ً منهم أنها قوة قادرة ستنتصر وستسيطر».
ورد رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون على
الفتة رفعت أثناء تظاهر أهالي العسكريين المخطوفين من
ساحة الشهداء اليوم سألوه من خاللها «لو كان جبران أسيراً،
ماذا يفعل الجنرال؟» ،مغردا ً عبر «تويتر»« :سئلت ماذا كنت
ألفعل لو كان أحد األسرى من أبنائي ،وأنا أقول :اسألوني ماذا
كنت فعلت لو أني في موقع المسؤولية عندها تنتفي أي حاجة
للسؤال األول».

ال جدية أميركية فرنسية
سعودية بتسليح الجيش

في األثناء ،أفادت قيادة الجيش أن اللواء اللوجستي تسلم
أمس عبر مطار بيروت الدولي كمية من األسلحة والذخائر
المختلفة من الواليات المتحدة األميركية في حضور عدد من
ضباط الجيش وم��ن مكتب التعاون الدفاعي األميركي في
لبنان .وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن
إطار برنامج المساعدات األميركية المقررة للجيش اللبناني،
وااللتزامات واالتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وفي سياق متصل ،أوضحت مصادر أمنية أن أحدا ً لم يتصل
بالجهات المعنية بخصوص منحة المليار دوالر السعودية

ما بعد غزة ( ...تتمة �ص)1

المخصصة لتسليح القوى األمنية بعد أن كانت رفعت قيادة
الجيش الئحة بما تحتاجه من سالح عندما جرى االتصال بها
بهذا الخصوص .وبدورها الحظت مصادر عسكرية غير رسمية
عدم جدية واشنطن وباريس والسعودية بتسليح الجيش.
وقالت إن ما وصل من مساعدات أميركية ليس كافيا ً لمواجهة
خطر اإلره��اب خصوصا ً ما يمثله «داع��ش» ،معتبرة أنه «لو
كان هناك رغبة بتسليح الجيش لكان على األقل جرى تزويده
بسالح مماثل للسالح الذي أعطي لقوات البشمركة الكردية».

مخيمات تجريبية للنازحين

على صعيد معالجة قضية ال��ن��زوح ال��س��وري ،أك��د وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أن مجلس الوزراء
أقر مبدأ المخيمات التجريبية في المناطق الفاصلة بين لبنان
وسورية ،وأنه سيدرس اإلمكانيات لذلك ،الفتا ً إلى أن وزير
الخارجية جبران باسيل أيد ذلك ،وأن حزب الله وحركة أمل لن
يعارضا.
وأعلن بعد اجتماع لجنة النازحين برئاسة س�لام ،أنه
ت��م التوافق على تأليف لجان مشتركة بين األم��ن العام،
ووزارة الشؤون االجتماعية والمفوضية السامية لشؤون
الالجئين للتدقيق بوضع النازحين على الحدود ،فكل من يذهب
إلى سورية من النازحين يفقد صفته كنازح ،وبالتالي على من
يتابع تحصيله العلمي في لبنان أن يكون حامالً بطاقة تعرف
عن ذلك ،ومن يعمل في لبنان عليه أن يبرز إجازة العمل .وأشار
درب��اس إلى أنه لم يعد هناك من داع للنزوح ،وال سيما من
المناطق التي لم يعد فيها عائالت سورية كالقلمون وتلكلخ.

ال حلحلة في الملف الرئاسي

سياسياً ،غاب االستحقاق الرئاسي عن واجهة االهتمامات
الداخلية ،بينما تواصل تقديم طلبات الترشيح لالنتخابات
النيابية المقبلة .وبدت مصادر في فريق « 14اذار» غير متفائلة
بإمكان حصول حلحلة في الملف الرئاسي قريباً ،ورأت أن
المعطيات الداخلية والخارجية ال تؤشر إلى نضوج الملف
الرئاسي .واعتبرت أن موقف العماد عون يعرقل أي تفاهم
داخلي ،في حين أن الوضع اللبناني ليس في أولوية العواصم
المؤثرة إقليمياً ،الفتة إلى أن األميركي والسعودي منشغالن
بخطر اإلرهاب الذي يمثله «داعش» ،كما أن ال معطيات –بحسب
المصادر – بحصول توافق مع إي��ران حول الملف اللبناني
والدليل على ذلك استبعاد إيران من الحلف الدولي الذي تعمل
له واشنطن لمواجهة اإلرهاب.
لكن المصادر أشارت إلى أن األسبوع المقبل سيشهد تنشيط
االتصاالت السياسية بعد عودة رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري والرئيس ف��ؤاد السنيورة إل��ى بيروت من أج��ل البحث
في الخيارات الممكنة حول التمديد لمجلس النواب أو إجراء
االنتخابات ،لكن المصادر رجحت التمديد ألن األوضاع األمنية
ال تسمح بإجرائها ،وكذلك البحث في إمكان إقرار سلسلة الرتب
والرواتب وعدد من األمور المالية الملحة.
ومن المقرر أن يقدم مرشحو حزب الكتائب طلبات ترشيحهم
اليوم وهم موزعون على كل المحافظات.

 30امرأة يترشحن لالنتخابات

وفي سابقة انتخابية ،قدمت أكثر من  30امرأة ،ترشيحاتهن
إلى االنتخابات ،وأكدن في بيان مشترك رغبتهن وإصرارهن
على حقهن في المشاركة في الحياة السياسية إلثبات وجودهن
كعنصر فعال في بناء سياسة الوطن ،واعتبرن أن «كثافة
مشاركة المرأة سيكون لها أثر بالغ في إنجاح كامل عملية
اإلص�لاح السياسي في لبنان وبناء الوطن الحضاري الذي
لطالما حلمنا به».

عا�صفة الأيام ( ...تتمة �ص)1
بدا البحث عن رئيس جمهورية وسطي ،وأنه تم طرح اسم الرئيس
أمين الجميل كنموذج .فالمطلوب رئيس له مواصفات تنسجم مع
طبيعة المرحلة التي يستعد العالم لولوجها وهي التوحد األممي
لقتال داعش ،وتغليب التفاهمات السياسية بين دول المنطقة
على حساب تبايناتها ولو ضمن هدنة مرحلية .وضمن هذا اإلطار
أبرزت هذه األج��واء إحدى المواصفات األهم المطلوب توافرها
بالرئيس الوسطي العتيد ،وهي أن «يكون مقبوال ً من السعودية
وأن يستطيع أن يتفاهم مع سورية».
وعلق المصدر على مالحظة أن تجربة الرئيس أمين الجميل
في الحوار مع سورية حينما كان رئيسا ً لم تكن ناجحة ،قائالً لم

تكن نتيجتها ناجحة ألسباب ال عالقة للجميل بها ،ولكن مسارها
استمر طويالً وخالله عرف الجميل السوريين وعرف السوريون
الجميل .إنه لم يوقع تفاهما ً مع سورية ولكنه خاض أطول حوار
لزعيم مسيحي مع دمشق .وختم بالقول إن طرح الجميل يأتي من
باب أنه نموذج قد يستقر عليه الرأي أو يستقر على شخصية فيها
من مواصفاته(!؟).
واستبعدت ه��ذه األج��واء ج��ان عبيد ألسباب سورية ،ولم
تتحمس لحاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة لكون بقائه في
منصبه يجني على لبنان وعالقاته المصرفية مع العالم فوائد
أكثر من تلك التي ستتحصل في حال وصوله للرئاسة.

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

انتقل إلى رحمته تعالى يوم االثنين الواقع فيه  8أيلول  2014مت ّمما ً
واجباته الدينية ،احتفل بالصالة لراحة نفسه في كنيسة دير مار الياس
للموارنة ـ ضهور الشوير.
تقبل التعازي اليوم الخميس في منزل الفقيد ـ ضهور الشوير.

بمنا�ســبة مــرور عــام عــلى رحــيل الرفيقــة

�سو�سن �إ�سبر رفقه
أرملة األمين الراحل الياس جرجي قنيزح
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األسبق
عائلة الراحلة وانسباؤها يقيمون قدّاسا ً لراحة نفسـها
في كنيســة مار الياس بطينا – بيروت
وذلك يوم الجمعة الواقع فيه  / 12أيلول  ،2014 /الساعة  4:00بعد
الظهر
ويلي القدّاس مباشرة نقــل رفات

الأمين الـ ـ ـ ــراحل
اليا�س جــرجي قنــيزح

من مدافن آل المعلوف في مار الياس بطينا إلى مدافن العائلة في الربوة.
البقاء لألمة

الجو الثاني ورد من دولة عربية وازنة ،وهي ترشح وصول
شخصية من بيئة عسكرية للرئاسة .وتطرح على هذا الصعيد
واح��دا ً من خيارين اثنين :جان قهوجي في حال ذهب أبعد في
إجراءاته العسكرية ضد داعش ،وإال فإن الخيار سيتجه للبحث
عن شخصية ذات تاريخ عسكري ولديها مقبولية من السعودية
وسورية ومجمل األطراف الوازنة في الساحة اللبنانية.
الجو الثالث ورد من مصادر غربية ويفيد بأن معادلة انتخاب
الرئيس العتيد يجب أن يتم استثمارها في خدمة تدعيم االستقرار
األمني في لبنان .وعليه يجب البحث عن شخصية تؤمن هذا
الهدف.

الذي أراقوه في شوارع غزة ،وعلى جدران بيوتها المهدمة؛
لقد فشلوا وانتصرت غزة ،وهذا هو جوهر المسألة كلها.
ثانياً :تنوعت مواقف الدول اإلقليمية والدولية من العدوان،
إال أن ما يجمعهم كان التخلي شبه الكامل عن غزة الصامدة
لوحدها ،باستثناء إدانة هنا وشجب هناك ،إال أن الجميع
تخلى عملياً ،وظلت غزة تصرخ (يا وحدنا) طيلة الـ 51يوما ً ال
يؤيدها أو يؤازرها عمليا ً سوى شعبها (أطفاال ً ونسا ًء ورجاالً)
هؤالء هم الذين ساندوا ودفعوا الثمن ،وال داعي إلدعاء بطولة
في قطر أو تركيا أو غيرهما من بالد المشرق والمغرب .الجميع
– مع استثناءات قليلة – كانوا في عداء مع أهل غزة.
ثالثاً :من هؤالء الذين كانوا إلى جانبهم ،تأتى الدول التي
مدت المقاومة الفلسطينية بالسالح ،ونقصد بها تحديدا ً
سورية – إي��ران – حزب الله؛ فهؤالء وباعتراف المقاومة
الفلسطينية هم الذين وفروا قبل العدوان ما يقارب الـ (11
ألف صاروخ) تم إدخالها في السنوات السابقة عبر البحرين
األبيض واألحمر إلى داخل غزة ،وهي الصواريخ التي أحدثت
المعادلة الكبرى في تلك الحرب ،حين طاولت الضربات
الصاروخية للمقاومة كل سماء المدن «اإلسرائيلية» ،وهددت
اقتصادها وأمنها ،صحيح التدمير المادي لهذه الصواريخ كان
أقل قوة من التدمير المادي لضربات الطائرات «اإلسرائيلية»
على القطاع – صغير الحجم كثيف السكان – إال أن النتيجة
النفسية والسياسية للضربات الصاروخية ،كانت كبيرة
ومؤثرة وستحدث في المستقبل ت��وازن�ا ً استراتيجيا ً في
م��وازي��ن القوى ب��دأت تظهر إرهاصاته اآلن في الكتابات
الصهيونية.
رابعاً :ومن بين األدوار التي كانت مساندة لغزة وأهلها
ولكن بحذر ،وأحيانا ً بالتباس ،يأتي الدور المصري ،وهنا
يحتاج هذا الدور منذ بدء العدوان في  2014/7/8وإطالق
المبادرة الشهيرة إلى إعادة تحليل وإعادة فهم يمكننا رصدها
في اآلتي:
 – 1منذ البداية كانت مصر الرسمية والشعبية ضد
العدوان الصهيوني ،وإن كانت مظاهر التعبير عن ذلك أقل
من المتوقع قياسا ً بالعدوانين السابقين ()2012 – 2008
ويعود ،التردد واالرتباك في الموقف الرسمي إلى هذا التداخل
التاريخي :السياسي والعقدي بين (حماس) واإلخ��وان،
وإلى الخصومة السياسية الدامية بين النظام الحالي وبين
(اإلخوان) ،وإلى عدم نجاح (حماس) وبعض فصائل اإلسالم
السياسي الفلسطيني في إبراز التمايز الواضح والقاطع بينهم
كحركات مقاومة وبين اإلخوان المسلمين في مصر كجماعة
على خصومة سياسية دامية مع النظام الجديد ومع قطاعات
واسعة من الشعب المصري.
 هذا التداخل وعدم الفرز ،أدى إلى ارتباك سياسي في
التعامل مع األزمة استمر فترة ال تقل عن شهر ،غذاها فيها،
اإلع�لام ،بترهات وخ��راف��ات سياسية تشيطن كل الشعب
والمقاومة الفلسطينية ،إعالم خلط عن قصد وسوء نية بين
(المقاومة الفلسطينية الباسلة) وبين بعض الجماعات
الفلسطينية السلفية التي تقاتل في سيناء ،وخلط بين
الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية لحماس الممولة من
قطر وتركيا؛ وعندما بدأ يتضح للجميع أن (حماس) أضحت:
حماسين (حماس الداخل من القساميين المجاهدين بقيادة
محمد الضيف) و(حماس الخارج المنقسمة على نفسها بين

د .رفعت سيد أحمد

E – mail: yafafr @ hotmail. com

كيري في بغداد ( ...تتمة �ص)1
وبتفصيل ش��دي��د ،ح��رص كيري
خالل زيارته المفاجئة إلى بغداد ،أن
يشرح ما سيعرضه أوباما في خطابه
المرتقب ،كما «ضمن أن التحالف الذي
يتركز في قلب استراتيجيتنا العالمية
سيواصل النمو والتعمق ف��ي ق��ادم
األيام» ،بحسب تعبيره.
وليس مستغرباً ،أن تقدّم الواليات
المتحدة األميركية المم ّول األساس
للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة «ضمانات»
للقضاء عليها ،فالمصلحة في هذه
المرحلة تقتضي ذل��ك ،بعدما كانت
المصلحة في ما سبق تقتضي تشكيلها
ودعمها .وليس مستغرباً ،أيضا ً أن
بعض ال��دول العربية والخليجية،
خ��ص��وص �ا ً ال��ت��ي حملت ال��م��ش��روع
األميركي منذ نشأته على أكتافها،

حتى يتمكن الجي�ش ( ...تتمة �ص)1
في مواجهة الخطر اإلرهابي الذي يهدد لبنان ،في سلوك يشكل استمرارا ً
لسلسة المواقف والسلوكيات التي مارسها هذا التيار في السنوات األربع
األخيرة من عمر الحريق العربي عموما ً والعدوان على سورية خصوصاً .وهنا
ال ضير في أن نذكر بعض المحطات من هذه السلوكيات كالتالي:
في مطلع العدوان على سورية أنشأ تيار المستقبل غرفة عمليات لوجستية
في تركيا أوكل أمرها إلى نائب من كتلته ،وأناط بها توريد األسلحة والذخائر
إلى اإلرهابيين في سورية ،ولم نسمع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
يومها أي موقف معترض أو أي اتهام بالخروج على سياسة النأي بالنفس
التي تغ ّنى بها هذا الثنائي.
حول تيار المستقبل ميناء طرابلس إلى ميناء لإلرهابيين ،مستبيحا ً
أمن المدينة عبر عشرين جولة من القتال العبثي ،حيث كان الوضع ينفجر
في جولة جديدة في كل مرة تصل إلى المرفأ باخرة تحمل السالح والذخائر
لإلرهابيين في سورية ،وكان الجيش المقيّد بالقرار السياسي الخاضع لتيار
المستقبل ينزف شهداء وجرحى في كل جولة ،وال من يحاسب.
حول تيار المستقبل ومعه جماعات ما يسمى  14آذار عكار وعرسال إضافة
إلى طرابلس إلى قواعد تحشد وإم��داد لوجيستي لإلرهابيين ،ولما حاول
الجيش في مطلع عام  2012وضع يده على االرض تمت مهاجمته إلى درجة
وصلت الوقاحة بأحد نواب تيار المستقبل إلى دعوة الجيش لالستحصال
على إذن أو ترخيص من رئيس بلدية أي قرية في عكار إذا رغب في اجتياز
قريته ،ثم أُت ِبع الموقف باعتداء على الجيش على حاجز الكويخات وبدال ً
من مالحقة المعتدين أوقف الضباط ألنهم مارسوا حق الدفاع المشروع عن
النفس وأطلقوا النار على من اعتدى عليهم.
قتل الرائد بشعالني في عرسال مع رتيب من الجيش ،على يد اإلرهابيين
وهو ينفذ مهمة أمنية رسمية ،وبدال ً من أن يعطى الجيش أمرا ً بالتصرف وفقا ً
للقواعد العسكرية في حاالت مماثلة ،كان القرار السياسي معاكسا ً للمنطق،
وذه��ب وفد  14آذار إلى عرسال ليتضامن مع القتلة وذهبت دم��اء شهداء
الجيش هدراً.
بضغط من تيار المستقبل على الثنائي الرئاسي (الجمهورية والحكومة)
طلب إلى قيادة الجيش أن تنشر العسكريين في محيط عرسال بشكل «يطمئن
األهالي وال يش ّكل استفزازا ً لهم» ،والعبارة تعني شيئا ً غير ظاهرها ،وكانت
تلك األوامر أغرب ما يمكن أن يصدر للجيش من أوامر ،وهنا كانت بذور الكارثة
التي وقعت في مطلع آب  ،2014إذ التهم اإلرهابيون المراكز العسكرية
«المنتشرة للطمأنينة» فقتل من قتل وأُسر من أُسر وضاعت الدولة وهيبتها
في عرسال.
إثر طعنة عرسال ،قام الجيش برد فعل طبيعي ونفذ عملية عسكرية
في محيط البلدة ،وتمكن من استعادة معظم مراكزه وانطلق لتنفيذ الحصار
المحكم حول عرسال فتصدى له تيار المستقبل وتمكن من ثنيه عن المهمة عبر
السلطة التي يتولى زمامها في حكومة ما يسمى المصلحة الوطنية ،مناديا ً
بالحل السياسي الذي تسبب بفك الحصار وتمكين المسلحين من السيطرة
على عرسال والتنقل الحر إليها ومنها إلى جرودها واالحتفاظ بـ  38عسكريا ً
لبنانيا ً مخطوفاً.
بعد كل هذا يريدنا البعض أن نصدق بأن تيار المستقبل وتابعيه يريدون
الجيش القوي الذي يمسك باألرض وقرارها ويمنع أي شكل من أشكال األمن
الذاتي ،ويتصرفون وكأن الناس فقدت ذاكرتها ونسيت أنهم بممارساتهم من
 22سنة كان همهم محاصرة الجيش وتجفيف مصادر قوته وتغيير عقيدته
القتالية ،وتحويله من جيش للوطن يواجه «إسرائيل» وكل عدو للبنان إلى
قوات حفظ أمن تعمل بأوامرهم كأداة قمعية تك ّم أفواه معارضيهم ،ثم يتبارى
من ي��دور في فلكهم من مسؤولين حاليين وسابقيين في إط�لاق مبادرات
تسليح الجيش وتعزيزه ،ويتصرفون وكأن النسيان طمس ذاكرة اللبنانيين
وأخرج منها شنيع أفعالهم في تقييد الجيش وتحجيمه وحرمانه مما يحتاج
في مهماته.

حماس التنظيم الدولي لإلخوان التي تعلي من (األخونة)
بكل مشاكلها وخصوماتها مع النظام والشعب في مصر،
وبين حماس الخارج الفلسطينية والتي تحاول أن تنأى
بنفسها عن خصومات اإلخوان وثاراتهم التي أوردت الجميع
موارد التهلكة ولكنها لم تقدر.
 عندما بدأت الدولة في مصر تفرز ،وتفهم ،وتفرق بين
(غ��زة) و(ح��م��اس) ،وبين حماس الداخل وال��خ��ارج ،وبين
المقاومة المجاهدة والتي تتشكل من  13فصيالً مقاوما ً وليس
من (حماس) وحدها ،بدأ عندئذ يستقيم ال��دور المصري،
ويتضح في انحيازاته لصالح غ��زة ،وب��دأ يفرض شروط
المقاومة وينحاز لها في المفاوضات غير المباشرة مع العدو
الصهيوني – كما صرحت قيادات المقاومة الفلسطينية ذاتها
بمن فيهم د .رمضان شلح في مؤتمره الصحافي عن االنتصار
المنعقد في بيروت.
 إذن ...لقد مر ال��دور المصري في أزم��ة غ��زة األخيرة
بعدة مراحل تبدأ باالرتباك نتيجة األزمة مع اإلخ��وان؛ مع
حماس (اإلخوانية) وتنتهي باالنحياز الواضح للمطالب
الفلسطينية وفى التفرقة بين حماس اإلخوانية ،وحماس
الداخل القسامية.
طبعاً ،هم ال يقولون علنا ً بهذا الفرز ،ولكننا نشخص الحالة
كما نراها على أرض الواقع ،وهنا ينبغي أن نسجل مالحظة
مهمة أنه لوال صمود وصبر وجهاد أهل الداخل لما تغير
الموقف المصري الرسمي والشعبي ،لقد كان لهذا الصمود
الدور األبرز في تغيير مواقف القيادة المصرية تجاه األزمة.
 ولعل من نافلة القول ،والمبنى على قناعة راسخة لدينا
والقائمة على أن صراعنا مع العدو صراع وجود ،فإن مجمل
الدور المصري – كما هو الدور العربي المقيد بكامب ديفيد
وبنودها السرية – ال يرضي كل من ذاق األمرين من هذا العدو،
عبر الصراع الطويل معه ،بل ويطالب بتغييره نحو األفضل،
والذي يعني إلغاء هذه االتفاقات المذلة.
 وبالتأكيد أيضا ً نحن ممن يرى أن مصلحة مصر ،وليس
فحسب مصلحة فلسطين ،تتطلب إجراء تغييرات كبرى في
سياسة مصر الخارجية تجاه العالقات القائمة اليوم مع
العدو الصهيوني ،فهذا السالم ،ومن واقع دراس��ات معمقة
لحصاد التطبيع طيلة الـ 37عاما ً منذ (.)2014-1977
سجلناها في موسوعتنا عن (التطبيع والمطبعون في
مصر )2011-1979وال��ص��ادرة قبل أي��ام؛ كانت سلبية
وفى غير صالح مصر سياسيا ً واقتصادياً ،واستراتيجياً،
نحن ال نطالب – وال نتوقع – بتحوالت درامية مفاجئة في
مسار العالقات ،ولكن على األقل ال بد من إعادة النظر فيها
بالكامل والتدرج في إنهائها ،فمصلحة مصر القومية تتطلب
ذلك ،والتحديات في سيناء – المنزوعة السالح وفقا ً لهذه
االتفاقات – تفرض ذلك وتفرض بالمقابل عالقات أكثر دفئا ً
وترابطا ً مع شعبنا الفلسطيني في كل فلسطين وليس في غزة
وحدها ،وتتطلب أيضاً ،من ساسة مصر قبل إعالمها ،التوقف
عن شيطنة الشعب والمقاومة الفلسطينية فهؤالء يدافعون
عن أمن مصر القومي قبل دفاعهم عن أمن غزة ،هكذا تقول
الجغرافيا ،ويحدثنا التاريخ .والله أعلم.

في المقابل ،نذكر أننا طالبنا منذ  3سنوات بإعالن منطقة شمال خط
عرسال ـ طرابلس منطقة عسكرية وتكليف الجيش بحفظ األمن فيها فرفضوا،
وطالبنا بتعزيز الجيش بالعديد عن طريق العودة إلى تطبيق خدمة العلم
وفتح باب التطويع فرفضوا ،وطالبنا بقبول الهبة العينية الروسية واإليرانية
من السالح والذخائر فأحجموا تحت وطأة الضغوط األميركية والسعودية،
وطالبنا بإصدار قوانين برامج لتسليح الجيش على مدار  3سنوات بـ 4
مليارات دوالر ،ولم نجد إال الرفض والتهرب من إعطاء الجيش شيئاً.
ومع هذه اللوحات المتناقضة للمشهد يعود هؤالء إلره��اق اللبنانيين
بوعود خلّبية وهمية بمليارت ال يصل منها شيء إلى الجيش ،وإن خرجت من
خزائن المانح فإنها كما يبدو تدخل جيوبا ً بعيدة من المخازن العسكرية ،ثم
يدعون إلى طلب االحتياط ،ونسأل أي احتياط يدعى ممن المسوا الـ  55سنة؟
ثم بأيّ سالح يحارب االحتياط؟
إن أمن لبنان بحاجة إلى عمل جدي صادق بعيد من االستعراض اإلعالمي
والتجارة السياسية ،عمل يكون وفقا ً لخطة متكاملة تؤدي إلى تعزيز الجيش
وتمكينه من التصرف وفقا ً للقواعد العسكرية التي يفرضها الظرف االستثنائي
الراهن على أن تشمل ما يلي:
قرار سياسي بتكليف الجيش بحفظ األمن وإعالن حالة الطوارئ وإنشاء
المناطق العسكرية (كليا ً أو جزئياً) في المناطق المعرضة للتهديد ،ورفع يد
السياسيين عن الجيش واعتباره وحده مسؤوال ً عن العمل والنتائج.
تعزيز عديد الجيش بشكل ف��وري ومتدرج بحيث يرفع عديده خالل
سنتين بمعدل  20ألف احتياطي ومتطوع ومجند مع العودة إلى قانون
خدمة العلم ،وهنا يمكن استيعاب  10آالف سنويا ً بمعدل الثلث من كل فئة
من العسكريين.
تجيهز الجيش من الخزينة العامة وشراء السالح من األسواق التي تفتح
أبوابها له بشكل غير مشروط ،وقبول الهبات العينية غير المشروطة من
السالح والذخائر خصوصا ً من الدول التي عرضت ذلك (إي��ران وروسيا)،
وطرق باب الصين التي أبدت استعدادا ً أيضاً.
إنشاء الحرس الوطني أو العودة إلى أنصار الجيش وتنظيمهم بإشراف
الجيش وتسليحهم وتدريبهم لتأمين الحراسات المحلية في القرى والبلدات
واألحياء.
التنسيق المباشر مع المقاومة في لبنان والجيش العربي السوري عبر
الحدود ،مع التذكير بأن ال شيء اليوم اسمه أمن وطني مستقل وال يمكن تحقيق
ذلك إال في إطار أمن إقليمي متكامل ،ومن يدعو إلى حياد أو نأي بالنفس ع ّما
يجري في اإلقليم فإنه أحد اثنين إما أحمق ال يفقه في األمن أو مرتبط بأصحاب
المشروع االستعماري الذي يستهدف أمن المنطقة ويريد التجزئة األمنية حتى
يسهل تمرير المشروع.
نطرح هذه الخطة ليكون الجيش مالكا ً للقوة التي تسبغ عليه الهيبة
وتمنحه قوة الردع ،عندها ال نكون مضطرين للتفاوض مع أحد من أجل إطالق
مخطوف أو رهينة ،بل يتصرف الجيش في وجه اإلرهابيين كما تصرف في
بريتال وأنقذ اللبناني المدني المخطوف ،فيطلق مخطوفيه العسكريين.
لكننا نشك في أن يقبلها تيار المستقبل ومن في فلكه ألن سادتهم في
الخارج ال يريدون أن ينجح الجيش في مواجهة اإلرهاب الذي اتخذوه أداة
للعدوان على سورية ،وهم منضوون في محور العدوان هذا ،وال يريدون حسم
معركة عرسال وال يريدون إقفال بوابة الشر اللبنانية ضد سورية وال يردون
أمنا ً حقيقيا ً في لبنان ،ألن غايتهم إشغال المقاومة بنار في الداخل تسمح
لـ«إسرائيل» بأن تنتقم منها كما يتصورون ،أما ما يعدون به أو يطلقونه
من مبادرات لتعزيز الجيش ،فما هو إال مناورات استعراضية إلخفاء حقيقة
مواقفهم المؤذية للجيش ولبنان ومنع المساعي الجدية التي تعززه ،ولهذا
يكون على المعنيين الحقيقيين بأمن لبنان أن يش ّمروا عن سواعدهم ويتكلوا
على قدراتهم.

العميد د .أمين محمد حطيط

تغفل عن عمد عن النيات األميركية
ال��م��دس��وس��ة ،وال��س��ع��ودي��ة إح��داه��ا
الراعية لالجتماع العربي الغربي
المنعقد اليوم الخميس على أراضيها
تحت عنوان التصدّي لـ«داعش».
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
بحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي «شكل المساعدة العسكرية
ال��ع��اج��ل��ة ال��ت��ي يحتاجها ال��ع��راق
في الوقت ال��راه��ن لمواجهة تنظيم
«داع����ش» .وأب��ل��غ ال��ع��ب��ادي الوزير
األميركي ،ب��أن ال��ع��راق يحتاج إلى
تسريع صفقات تسليحه ،وتوسيع
التعاون اإلستخباراتي بين البلدين.
ومن جهته ،أب��دى كيري استعداد
ب�ل�اده لتأمين اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��راق
ال��ع��س��ك��ري��ة ،ورف���ع ع���دد المدربين
العسكريين األميركيين الذين يقومون
بتدريب ق��وات البشمركة والجيش
العراقي.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أب��ل��غ رئ��ي��س مجلس
النواب العراقي سليم الجبوري الوزير
األم��ي��رك��ي رفضه القاطع للضربات
الجوية التي توقع ضحايا ،في صفوف
المدنيين شمالي العراق.
وف��ي سياق آخ��ر ،أك��د زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر ،أنه لن
يتعاون مع وزير الخارجية األميركي
خالل زيارته .وأض��اف السيد الصدر
أن حرب العراق ضد تنظيم «داعش»
«ليست حربا ً طائفية» ،مشددا ً على
أنه يجب على العراق أن ال يكون أسيرا ً

في يد الطائفيين والمتطرفين وقوات
االحتالل.
وعقب لقاء جمعه بنظيره األميركي،
اع��ت��ب��ر وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة إب��راه��ي��م
الجعفري أن التنظيمات اإلرهابيّة ال
تستهدف دولة من دون أخرى ،وإنما
تستهدف اإلنسانيّة كلها ،داعيا ً إلى
موقف عالمي ل ُمحا َربتها ،فيما أكد
أهميّة الحضور الفاعل لدول الجوار في
مؤتمر جدة المزمع عقده اليوم.
وأض���اف الجعفري أن «ال��ع��راق
سيتجاوز كل التحديات التي تـواجـهه
م��ن خ�ل�ال تشكيله ح��ك��وم��ة تحظى
بمقبولية واسعة.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ،أج���رى كيري
محادثات مع الملك األردن��ي عبد الله
الثاني وكبار المسؤولين األردنيين
تناولت الدور األردني الذي قد تلعبه
ع ّمان في التحالف الدولي للتصدي
لخطر «داعش».
وسيتوجه كيري اليوم إل��ى جدة
غربي السعودية للقاء وزراء خارجية
دول مجلس «ال��ت��ع��اون الخليجي»
التي طلبت الحصول على مزيد من
التفاصيل بخصوص مشاركتها في
التحالف.
كما سيحضر ممثلون عن العراق
واألردن ومصر وتركيا هذا االجتماع
الذي أعلن عنه بعد إعالن دول الجامعة
العربية تصميمها على «التصدي
لجميع التنظيمات اإلرهابية» بما فيها
تنظيم «داعش».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في المتن
طلب أيمن صالح األحمر لموكله المهندس
علي خليل طربين بصفته وكيل المالك محمد
أحمد صفا سند تمليك بدل ضائع بحصته
بالعقار  /1749/برج حمود.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف
جورج صايغ

إعالن
تعلن بلدية ال��م��ري��ج��ات ع��ن رغبتها
بإجراء مبارة لتعيين شرطي عدد واحد
وظيفة شاغرة فئة رابعة في مالك البلدية
ويمكن أن يكلف بمهام الجباية.
على الراغبين االش��ت��راك في المباراة
م��راج��ع��ة البلدية ضمن أوق���ات ال���دوام
الرسمي لالطالع على الشروط التي يجب
أن تتوفر في المرشح والمستندات الالزمة
لتقديم الطلب.
تقدم الطلبات خالل الفترة من تاريخ أول
يوم لنشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية
ولمدة شهر في قلم البلدية حيث يعطي
المرشح إيصاال ً يبين رقم الطلب وتاريخه
والمستندات التي قدمت.
محافظ البقاع
القاضي أنطوان سليمان
القائم بأعمال بلدية المريجات

إعالن بيع بالمعاملة 2011/1146
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار االثنين في
 2014/9/22الساعة الواحدة والنصف
ظ��ه��را ً س��ي��ارة المنفذ عليه حسين محمد
رمضان ماركة ب ام ف  530iموديل 2001
رقم /270342/و الخصوصية تحصيالً
لدين طالب التنفيذ بنك االعتماد المصرفي
ش.م.ل .وكيله المحامي جيمي كرم البالغ
 $/12267/عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ
 $/6000/والمطروحة للمرة األولى بسعر
 $/5000/أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
وإن رس��وم الميكانيك ق��د بلغت حوالي
/600000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إل��ى م���رآب سيرياك ف��ي بيروت
الكرنتينا قرب فوج اإلطفاء مصحوبا ً بالثمن
نقدا ً أو شيك مصرفي و 5%رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حميه

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لبيع ستة آليات مستعملة غير صالحة
للبيع (سيارات) ،وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسين ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  2تشرين األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1562

إعالن
من أمانة السجل العقاري بالبقاع
طلب جوزف حنا المزرعاني سند تمليك
بدل عن ضائع بالعقار رقم  581منطقة قاع
الريم العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف
يوسف أبو رجيلي

