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ا�ستمرار قطع الطرق و«الن�صرة» تهدّ د المدير العام للأمن العام

حقيقة �أهداف التحالف الدولي
و�أكذوبة الق�ضاء على «داع�ش»

ابراهيم  :باب �ضوء في ملف الع�سكريين المخطوفين
و�إذا اختار الأهالي تنفيذ �شروط الخاطفين فهذه كارثة

طريق ضهر البيدر ال تزال مقطوعة

} هاني قاسم

 ...وطريق ترشيش زحلة قبل إعادة فتحها

واصل أهالي العسكريين المخطوفين قطع
الطرق ،بعد فشل كل الجهود في إقناعهم بإعادة
فتح الطرق والعدول عن هذه االحتجاجات
التي لن ت��ؤدي إلى أية نتيجة إيجابية على
صعيد ح� ّل قضية أبنائهم .وإذ لفت المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أنّ
«هناك باب ضوء في ملف العسكريين» ،قال
من جهة أخرى« :إذا كان األهالي اختاروا تنفيذ
شروط الخاطفين فهذه كارثة».
وأكد ابراهيم في حديث تلفزيوني أنّ «الملف
يسير على الطريق الصحيح» ،وقال« :ال نريد
إرباكا ً من خالل التحركات» ،رافضا ً اإلفصاح
«عما نقوم به في القضية».
في المقابل ،أعلنت «جبهة النصرة» أن ال
تقدم في المفاوضات مطلقة تهديدات للواء
ابراهيم .وقالت في بيان عبر الصفحة الجديدة
لمراسل القلمون على «تويتر»« :بلغنا أنّ األمن
العام اللبناني قام بتسليم عشرة موقوفين من
الالجئين السوريين لنظام (الرئيس) بشار
األسد ،ويأتي قرار الترحيل هذا بعد زيارة وزير
الخارجية السورية وليد المعلم إلى بيروت».
وح���ذرت الجبهة م��ن «صفقة ت � ّم��ت بين
الحكومتين اللبنانية والسورية» ،مؤكد ًة أنّ
«هذا األمر ستكون له انعكاساته على األمن
العام ومديره».
وت���وج���ه���ت إل����ى أه���ال���ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين محرضة إي��اه��م ض � ّد الحكومة
وقالت« :حكومتكم تكذب عليكم ،فقد أعلنا
سابقا ً إيقاف المفاوضات حتى يتم إصالح
أمور عرسال بشكل كامل ،وال يوجد أيّ تقدم
في المفاوضات ،واليوم هم يراهنون على ج ّرنا
إلى فخ آخر يعدّونه وهو زيادة الضغط على
النازحين ليجبرونا على الر ّد بإعدام أبنائكم

فيب ّررون بذلك حملتهم العسكرية ويظهرون
ّ
نعطل ال��ت��ف��اوض» ،مضيفة:
أن��ن��ا نحن م��ن
«ن��ح��ن نسعى إل��ى الحفاظ عليهم م��ن مكر
حكومتكم المسيّرة من حزب إيران ومحاولة
قتلهم ليتخلصوا من هذا الملف ،فأوقفوا هذه
الحكومة عند حدّها وال تستهينوا بقدراتكم
على األرض وتغيير ما تخطط له».

قطع الطرق

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،م��ا زال���ت ط��ري��ق ضهر
البيدر مقفلة منذ ي��وم األرب��ع��اء الماضي.
وقد استقدم األهالي وسائل التدفئة وع� ّززوا
خيمهم لمواجهة الطقس البارد ،ما يؤشر إلى
أنّ تحرك األهالي مستمر حتى عودة أبنائهم،
ونصحوا في مؤتمر صحافي «وزير الداخلية
نهاد المشنوق بعدم اإلقدام على فتح الطريق
بالقوة» ،سائلين« :إلى متى هذه المماطلة»؟
وإذ شكروا «موقف النائب هادي حبيش الذي
قال أنّ أميركا فاوضت وقايضت على أميركي
واحد مقابل  6أشخاص» ،توجهوا إلى رئيس
الحكومة بالقول« :ي��ا تمام س�لام أن��ت ابن
الرئيس صائب سالم ،ونحن نناشدك العمل
على تفعيل وتزخيم المفاوضات عبر دولة
قطر وتركيا إلط�لاق العسكريين» ،مؤكدين
«أننا مستمرون بالتحرك لتفعيل المفاوضات
حتى تحرير أبنائنا ونتمنى أن يؤخذ كالمنا
في االعتبار».
وطالب األهالي «جبهة النصرة» والجهات
الخاطفة «بعدم تهديد أوالدن��ا حتى يتسنى
لنا الضغط واالستمرار في التحرك لتفعيل
المفاوضات».
وزار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب
ج���ورج ع����دوان األه��ال��ي ف��ي ض��ه��ر ال��ب��ي��در،

ميثاق �شرف بين الهرمل والقرى ال�شمالية
ش �دّدت عشائر وعائالت ج��رود الهرمل
والقرى الشمالية المجاورة« ،على ضرورة
تحصين المنطقة وتعزيز أواص��ر العيش
ال��واح��د ورف��ض أي محاولة ل��زرع ب��ذور
الفتنة من خالل بعض الشائعات».
وأكدت بعد اجتماع موسع ،شاركت فيه
وفود من قرى وبلدات :صربين ،عميري،
الشحيري وعين البيضاء وس��ائ��ر قرى

وب��ل��دات ج��رود عكار والضنية والهرمل،
«تحييد المنطقة كما كانت دائما ً عن كل
مظاهر التقاتل تحت أي مسمى سياسي
أو ديني أو عائلي وحصر المشاكل الفردية
بأصحابها».
وتشكلت لجنة م��ن جميع العائالت
لمعالجة أي إشكال قبل توسع ارتداداته،
كما ت ّم توقيع ميثاق شرف.

«متضامناً» ،ليكون بذلك الشخصية الرسمية
الثانية التي تتفقد األهالي بعد وزير الصحة
وائل أبو فاعور .وبعد اجتماع بين الطرفين
داخل إحدى الخيم ،قال عدوان»:رسالتنا إلى
الحكومة هي دعوتها ألن تؤكد أنّ األولوية
الوحيدة ه��ي ع��ودة العسكريين وأن تتحد
إليجاد الحلول السريعة» .وإذ أشار عدوان إلى
أن قطع الطرق والتهجم على الحكومة ليسا
الحل لقضية العسكريين ،أكد أنه سيطرح في
جلسة األربعاء النيابية موضوع المخطوفين،
مشيرا ً إل��ى أن��ه «على رغ��م تقصير الحكومة
يجب أن نكون كلنا يدا ً واحدة وموقفا ً واحداً،
فالفتنة هدف الخاطفين ،ويجب قطع دابرها
إلنقاذ أبنائنا العسكريين ولبنان».
وقاطع األهالي ع��دوان أكثر من مرة حيث
رأوا أنّ أحدا ً من المسؤولين ال يشعر بآالمهم،
الفتين إلى أنّ وجودهم في الشارع هو بناء
لطلب أبنائهم المهدّدين بالقتل ،الفتين إلى أنّ
«أيا ً من الرسميين لم يتكبد معاناة الحضور
إلى ضهر البيدر لطمأنتهم».
وأك��د األه��ال��ي أنّ الطريق ل��ن تفتح حتى
الحصول على وع��د ص��ادق ب��أنّ مفاوضات
جدية تدور مع الخاطفين ،ملوحين بالتصعيد
إذا لم يلمسوا تجاوبا ً من الحكومة.
وبسبب استمرار قطع الطريق الرئيسي في
المنطقة ،حاولت السيارات بصعوبة ،العبور
عبر طريق ترابية بين ضهر البيدر والبقاع.
أما طريق ترشيش  -زحلة فقد أع��اد أهالي
العسكريين المخطوفين فتحها بعدما قطعوها
صباح أمس ،رغم البرد الشديد .وتسبب قطع
الطريق بزحمة سير خانقة إذ وصلت طوابير
السيارات إلى مسافة تعدّت الكيلومترين.
وفي الشمال ،قطع أهالي الجندي المخطوف

(أحمد موسى)
ابراهيم سمير مغيط الطريق الدولية والبحرية
أيضا ً للمرة األول��ى ،بالسيارات والشاحنات
منذ الخامسة فجراً ،حتى التاسعة صباحاً،
حيث أعيد فتح مسرب واحد للسيارات .وأعلن
شقيق مغيط أنّ األهالي سيتخذون إجراءات
تصعيدية يومية «في حال لم يتم التفاوض
مع الخاطفين بشكل ج��دي» .وقد ت ّم تحويل
السير من وإلى طرابس عبر الكورة ،ما تسبب
بزحمة سير خانقة.

االدعاء على سوري

على صعيد المتابعة القضائية لملفات
الجماعات اإلرهابية ،أصدر قاضي التحقيق
العسكري ف��ادي ص��وان ،ق���رارا ً اتهامياً ،في
ّ
ح��ق ال��س��وري ال��م��وق��وف س��ام��ي ب��اق��ي��ر في
جرم االنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ونقل
س��وري��ي��ن م��ن لبنان إل��ى س��وري��ة والعكس
وإي��واء عناصر إرهابية وتأمين السالح لهم
واالتجار باألسلحة لمصلحة التنظيم ولجند
الشام وإطالق النار من األراضي اللبنانية على
تنص
األراضي السورية ،وذلك سندا ً إلى مواد
ّ
على عقوبة اإلع��دام .وأص��در القاضي ص ّوان
مذكرة إلقاء قبض في ّ
حق باقير وأحاله أمام
المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وأص��در قاضي التحقيق العسكري األول
رياض ابوغيدا ،من جهته ،قراره االتهامي في
ح� ّ
�ق الموقوف المتهم بتشغيل موقع «ل��واء
أح���رار السنة  -بعلبك» حسين الحسين،
في جرم إث��ارة النعرات الطائفية والمذهبية
ّ
والحض على االقتتال وال��ذي تصل عقوبته
إل��ى اإلع���دام .وأص��در مذكرة إلقاء قبض في
حقه وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة
للمحاكمة.

الأمن العام ينفي
ا�ستهداف موكب مديره
ونفت المديرية العامة لألمن العام ما تداولته بعض مواقع التواصل االجتماعي من
إشاعات عن استهداف موكب المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في منطقة
طرابلس ،كما البيانات حول قيام المديرية العامة لألمن بترحيل عدد من الرعايا السوريين
عبر الحدود اللبنانية  -السورية.
ووضعت المديرية «هذه األخبار العارية من الصحة في سياق الحملة التي تستهدف
الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية واألمنية».

وينوه بدور قباني
حزب اهلل يُه ّنئ دريان
ّ

ال�سيدّ :
لحل ق�ضية الع�سكريين بما يحفظ هيبة الدولة والجي�ش
أمل رئيس المجلس السياسي في
حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد
أن تصل الحكومة «إل��ى النتيجة
المرضية» في إط�لاق العسكريين،
و الحل ال��ذي يحفظ هيبة الدولة
وكرامتها» ،مؤكدا ً «أنّ أي ردة فعل
ال يجوز أن تحصل تجاه أي بريء
ال عالقة ل��ه بهذا الموضوع س��واء
ك��ان من اللبنانيين أو من اإلخ��وة
النازحين السوريين».
وزار السيد على رأس وف��د من
المجلس السياسي أم���س ،مفتي
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الشيخ
عبداللطيف دري��ان في دار الفتوى
مقدما ً له التهنئة باسم األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله،
بمناسبة تسلّمه مهماته.
وأشار السيد إلى أ ّنه جرى خالل
اللقاء التأكيد على «ض��رورة العمل
من أجل تأكيد وترسيخ الوحدة سواء
كان بين اللبنانيين أو بين العرب أو
بين المسلمين ،وترسيخ أيضا ً مبدأ
الحوار والتفاهم والتعاون بين القوى
السياسية في لبنان وحتى بين دول
المنطقة» .وأضاف« :أما في ما يتعلق
ب��ال��وض��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وم���ا يعيشه
البلد اليوم من أوض��اع وتحديات
وتهديدات وخطر له عالقة بتهديد
المجموعات اإلرهابية للبنان وكل
اللبنانيين ،فقد كنا متفقين تماما ً على
أنّ هذه المسألة هي في شكل رئيسي
من مهمة الحكومة والدولة والجيش
في التصدي لها».
وأم��ل السيد أن تصل الحكومة
«إلى النتيجة المرضية» في إطالق
العسكريين ،و«الحل ال��ذي يحفظ
هيبة ال��دول��ة وك��رام��ت��ه��ا وك��رام��ة
الجيش ويحميه اآلن وفي المستقبل
ويحمي كرامة اللبنانيين ،ألنّ كرامة
الجيش وهؤالء األسرى والدولة هي
من كرامة كل اللبنانيين».
وتابع السيد« :كما تفضل سماحة
األمين العام في خطابه األخير نعود
ونؤكد أنّ أي ردة فعل ال يجوز أن

مرض إيبوال في أفريقيا أو أي شيء
آخر يقولون أنّ سببه وجود حزب
الله في سورية».

 ...وعند قباني

دريان مستقبالً السيد ووفد حزب الله
تحصل تجاه أي ب��ريء وال عالقة
ل��ه بهذا الموضوع س��واء ك��ان من
اللبنانيين أو من اإلخوة النازحين
ال��س��وري��ي��ن ال���ذي���ن ه���م إخ��وت��ن��ا
وضيوفنا ،وبالتالي هؤالء النازحون
يجب أال ي��ؤخ��ذوا على المستوى
ال��ش��رع��ي واألخ�لاق��ي والسياسي
بجريرة مجرمين إرهابيين ،فحماية
ال��ن��ازح��ي��ن ه��ي مسؤولية ال��دول��ة
والتعاطي بأخالقية وإنسانية معهم
مسؤولية كل لبناني».
وسئل السيد :كما ه��و معروف
فإنّ حزب الله ض ّد المقايضة ومع
ال��ت��ف��اوض ،ول��ك��ن ،ه��ن��اك بعض
السياسيين مع المقايضة ،فما هو
موقفكم؟ ف��أج��اب« :أو ّد أن أذك��ر
نقطتين هنا :األول��ى أننا ،كما عبر
سماحة السيد مع مبدأ التفاوض
وهذه سياسة واقعية ،فالذي يريد
أن يحل هذه القضية ال يستطيع أن

يجلس في بيته وينتظر أن تحل،
ّ
بغض النظر عن
ألنّ مبدأ التفاوض
المسألة السياسية هو مبدأ واقعي.
أما النقطة الثانية فهي أنه يجب أن
تحل هذه القضية بما يحقق الهيبة
وال��ق��وة للدولة وللجيش ،ويحمي
الجيش اآلن وف��ي المستقبل .أما
كيف تتحقق ه��ذه المسألة ،فهذه
مهمة الدولة».
وع����ن م���وق���ف ح����زب ال���ل���ه من
المقايضة قال السيد« :حينما تطرح
الحكومة بعض األف��ك��ار ح��ول هذا
الموضوع سنعبر عن موقفنا داخل
الحكومة ،وال نريد أن ندخل اآلن في
سجاالت سياسية ،وأنا أنصح بأن
حساسة
يناقش اللبنانيون قضايا
ّ
من ه��ذا النوع داخ��ل الحكومة ،وال
ينبغي ألح��د من أعضاء الحكومة
مناقشة هذا الموضوع في اإلعالم بل
في الحكومة ،ألنّ نقاشه في اإلعالم
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يض ّر بعملية التفاوض ويخدم هؤالء
المسلحين أي��ض�ا ً ويضعف موقع
الدولة في التفاوض».
وحول ر ّد الرئيس سعد الحريري
على االئ��ت�لاف الوطني ال��س��وري،
رأى السيد «ه��ذا االستنكار جيد،
وهذا التنديد جيد ،لكنّ ما جرى من
خ�لال تحالف المعارضة وتقديم
شكوى إلى مجلس األمن هو أكثر من
أنه ليس في محله ،لكن هذا جيد».
وأض��اف« :أي موقف يدعم الجيش
اللبناني ويعبر عن تضامن ووقوف
موحد وقوي ومتماسك معه ،هو أمر
ّ
جيد».
وح���ول م��ا يطرحه البعض عن
سحب عناصر حزب الله من سورية
ل��ح � ّل قضية العسكريين ،اعتبر
السيد أنّ «هذه المسألة هي نغمة
يتحدث بها بعض األفرقاء في لبنان
عند أي ح���دث ،وإذا ت��ح��دث��وا عن

ك��م��ا زار ال��س��ي��د وال���وف���د مفتي
الجمهورية السابق الشيخ محمد
رشيد قباني ،واض��ع�ا ً ال��زي��ارة في
سياق «تقديم االحترام الكبير لدور
المفتي قباني ومواقفه التي اتخذها
أثناء واليته».
وقال السيد بعد اللقاء« :إنّ هذه
المواقف المهمة والتي تشكل عند
سماحته القناعات الثابتة التي ال
تتغيّر بين فترة وف��ت��رة ومنصب
وآخ���ر ،إن��م��ا ه��ي مسؤولية دينية
ومستمرة سواء لجهة مسعاه الدائم
وح��رص��ه ال��دائ��م بين اللبنانيين
والوحدة بين المسلمين عموماً ،أو
لجهة مواقفه الثابتة التي اعتمدها
في سياق منع الفتنة بين المسلمين
خ��ص��وص �ا ً ف��ي ل��ب��ن��ان والمنطقة،
والمواقف التي تتعلق بالنظر إلى
العدو الصهيوني وتهديده ،ودعمه
ل��ح��رك��ة ال��م��ق��اوم��ة ف��ي فلسطين
ولبنان والمنطقة العربية من أجل
تحرير فلسطين» .وأضاف« :إنّ هذه
المواقف مع الحرص على التحرك
والمبادرة للدفاع عن اإلس�لام أمام
الهجمات الخارجية والداخلية التي
تسعى إلى تشويه اإلسالم في نظر
العالم أو في نظر حتى المسلمين،
تشكل سياسة دائمة ومستمرة عند
سماحته ،ما يتطلّب أن نكون معه
على تواصل وت��ع��اون لنحمل معا ً
المسؤولية ال��ك��ب��رى ت��ج��اه ديننا
ووطننا».

باولي واللقاء الوطني

وك��ان مفتي الجمهورية استقبل
ك�لاً من السفير الفرنسي باتريس
باولي ،ووفد اللقاء الوطني برئاسة
ال��وزي��ر السابق عبدالرحيم م��راد،
والوزير السابق ناظم الخوري.

اتخذت أميركا من خطر «داع��ش» ذريعة إلنشاء
التحالف ال��دول��ي ،بعد أن أعلن ام��ارت��ه االسالمية
في وقت قصير وعلى جزء من االراض��ي العراقية
والسورية ،وأرسل ممثلين له الى العديد من الدول
العربية واالسالمبة والحركات االسالمية في العالم
ألخذ البيعة له.
ت��م��دد ه��ذا التنظيم بسرعة فائقة بعد ان احتل
الموصل ووض��ع ي��ده على ثكنات الجيش وأموال
البنك المركزي فيها وآب��ار النفط ،واصبح تنظيما ً
ق��وي��اً ،فلم يعد تحركه متوقفا ً على دع��م اآلخرين
له ،وهذا ما اعطاه هامشا ً كبيرا ً في عمله العسكري
والسياسي.
َ
يحظ
هذا التمدد الداعشي ما كان ليحصل لو لم
بدعم أميركا ورعايتها وغض نظرها عن دعم الدول
االقليمية له وتحديدا ً تركيا التي فتحت حدودها له
وسهلت دخول المقاتلين األجانب عبرها واشترت
النفط منه وفتحت له العديد من المراكز داخل تركيا
وساعدته في إحكام قبضته على المناطق الكردية
في سورية.
استغلت أميركا هذا التمدد الداعشي الذي اصبح
يشكل خطرا ً على السعودية والكويت واألردن وعلى
كردستان العراق بعد محاولة «داعش» احتالل اربيل
المنطقة االستراتيجية للمصالح االميركية ،فأعلنت
النفير الدولي واالقليمي لمحاربة «داعش» ،وجمعت
الحلف األطلسي وع��ق��دت مؤتمرا ً بجدة وباريس
وضم  26دولة عربية واجنبية.
ان ن��ش��أة «داع�����ش» وت���ط���وره ج����اءا ف��ي ظ��روف
غامضة ،م��ا دف��ع بالمحللين السياسيين ومراكز
ال���دراس���ات إل���ى ال��ت��س��اؤل :ه��ل يمكننا ال��ق��ول إن
«داعش» صناعة اميركية كما نسب الى كلينتون في
مذكراتها؟ وكما قال االمام الخامنئي والمسؤولون
االيرانيون ،وهل الكالم الذي اعلنه ملك االردن عبد
الله الثاني عن أن صعود «داعش» انه كان باإلمكان
تالفيه ل��و أن المجتمع ال��دول��ي عمل بشكل أقوى
لضمان ان ال يبلغ التمويل وال��دع��م اللذين حصل
عليهما ،يصب في هذا االتجاه؟
والسؤال الذي يطرح نفسه ،إذا كانت أميركا هي
من صنعت «داعش» أو هي من تبنته ورعته من اجل
ان تستفيد منه خدمة لمصالحها في المنطقة ،فلماذا
تقرع طبول الحرب وتطلب من حلفائها واتباعها
أن يتدافعوا إل��ى ال��دخ��ول في ه��ذا التحالف الدولي
من أجل محاربته؟ وما هي األه��داف الحقيقية التي
تريدها أميركا من هذا التحالف؟
ه��ذه األسئلة تدفعنا إل��ى ال��ق��ول إن هناك أهدافا ً
معلنة ولكنها غير صادقة ،وأهدافا ً آخرى غير معلنة
تسعى أميركا للوصول اليها.
اما األهداف التي أعلنها التحالف ،فقد وردت في
البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر باريس الذي
ضم  26دولة والذي تضمن:
منع تدفق المقاتلين األج��ان��ب من دول الجوار،
ووقف تدفق األم��وال لتنظيم «داع��ش» ،والجماعات
المتطرفة األخرى ،ورفض أيديولوجيات الكراهية
لدى تلك الجماعات اإلرهابية ،ومحاسبة المسؤولين
ع��ن ارت��ك��اب الفظائع ،ووض���ع نهاية لتهربهم من
القانون ،والمساهمة في جهود اإلغاثة اإلنسانية،
ومساعدة المناطق السكنية التي تعرضت لفظائع
«داع��ش» ،وذلك من خالل إع��ادة اإلعمار والتأهيل،
ودع���م ال���دول ال��ت��ي ت��واج��ه التهديد األك��ب��ر م��ن هذا
التنظيم ،وحين يكون األم��ر مالئماً ،المشاركة في
أوجه العمل العسكري المنسق ضده.
وأم����ا األه������داف غ��ي��ر ال��م��ع��ل��ن��ة ف���إن استقراءها
يعتمد في شكل أساس على مجموعة من األحداث
والمواقف ومنها:
روج����ت أم��ي��رك��ا الك���ذوب���ة م��ح��ارب��ة «داع�����ش»،
فصدقها اآلخ����رون ،ألنها ه��ي م��ن صنعته ورعته
وحضنته خدمة الهدافها ،فهل حققتها ولم تعد في
حاجة الى خدماته ،فقررت ان تتخلص منه.
ما هي حاجة أميركا الى هذا التحالف مع العلم
أنه عندها ما يكفيها من االحالف واالتفاقات الدولية

واالقليمية للقضاء على «داعش» في العراق من دون
الحاجة الى انشاء تحالف جديد؟ ولماذا لم تتحرك
مع بداية التمدد الداعشي لمواجتهه؟
ِ
تكتف أم��ي��رك��ا بمحاربة «داع����ش» في
ل��م��اذا ل��م
ال���ع���راق ،ب��ل ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��وس��ي��ع م��ه��م��ة التحالف
لمحاربته ف��ي س��وري��ة أي��ض��ا ً وح��ي��ث م��ا ي��ل��زم من
دون ان تأخذ في االعتبار سيادة الدول التي سيتم
اختراقها من دون اذنها؟ وقد عبرت عن ذلك مبعوثة
أميركا في مجلس األم��ن ،فقالت إن بالدها ليست
في حاجة إلى تفويض أممي من أجل ضرب معاقل
تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية.
لماذا اكتفت بالدعوة لمحاربة «داع��ش» وأعطت
لنفسها فترة طويلة ،ولم تتحدث عن القضاء عليه؟
لماذا رب��ط اوباما المواجهة مع «داع��ش» وعدم
توفير ال��م�لاذ اآلم��ن ل��ه ف��ي أي منطقة ،معلالً ذلك
بقيامه بأعمال تهدد مصالح أميركا؟
باالستفادة م��ن ه��ذه ال��وق��ائ��ع يمكننا ان نقارب
اهداف أميركا من هذا التحالف:
تز ّعم أميركا ألطار دولي واقليمي جديد من خارج
مجلس االمن ،هو من اجل ان يشكل غطا ًء شرعيا ً لها
تستطيع من خالله ان تفعل ما تريد فتستبيح سيادة
اي دولة ،وهو ما قامت به من جراء الغارات الجوية
االخيرة على سورية والتي تجاوزت الـ 240غارة
تحت عنوان أخذ العلم ،وان تنشئ قواعد عسكرية
وم��راك��ز تدريب وت��واج��ه اي تحرك في المنطقة ال
يخدم المشروع االميركي ،كمشروع المقاومة في
فلسطين ولبنان والحراك اليمني ومشروع الممانعة
في سورية ...كل ذلك بحجة مكافحة االرهاب ،تماما ً
كما فعلت في العراق سابقاً ،حيث شكلت حلفا ً دوليا ً
تألف من جيوش متعددة الجنسية ،ق��ام باحتالل
العراق بحجة امتالكه أسلحة الدمار الشامل المحرمة
دولياً ،بعد ان رفض مجلس االمن ان يصدر قرارا ً
بالتدخل العسكري تحت الفصل السابع.
ش��ع��ور أم��ي��رك��ا بالخطر ال��م��ح��دق «بإسرائيل»،
وتلمسها لعجزها عن الدفاع عن نفسها ،والحكام
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى المنطقة م��ن أج���ل المحافظة على
م��ص��ال��ح��ه��ا ف��ي��ه��ا ،وه�����ذا م���ا دف��ع��ه��ا ال����ى صياغة
استراتيجية جديدة لمنطقة الشرق االوسط تتضمن
العودة المباشرة اليها واالشراف المباشر عليها.
االش�����راف ال��م��ب��اش��ر ل��ل��ادراة االم��ي��رك��ي��ة على
المسائل العسكرية كافة من تدريب وتسليح وتنفيذ
للمهمات ،وض��ب��ط اي��ق��اع عمل ال���دول الحليفة في
المهمات المكلفة بها سواء على الصعيد العسكري
او المالي او السياسي ،وكذلك لضبط ايقاع مسار
التنظيمات التكفيرية والمجموعات االخ��رى إلبقاء
االمور تحت السيطرة.
ادركت روسيا خطورة هذا التحالف فردت على
أميركا بدعوة اي��ران وباكستان والهند لالنضمام
إلى شنغهاي ،لتقول ألميركا أن اآلحادية السياسية
ف��ي العالم ل��م تعد مقبولة ،وه��ن��اك مجموعة دول
اخ��رى في العالم ال يمكن تجاوزها وان التنسيق
معها ام��ر يجنب العالم العديد من األزم���ات ويبعد
شبح ح��رب عالمية ثالثة .شعرت اي��ران بخطورة
ه��ذا التحالف اي��ض��اً ،فرفضت المشاركة ف��ي هذا
التحالف رغ��م دع��وة أميركا لها للمشاركة ،واتهم
االمين العام للمجلس االعلى لالمن القومي أميركا
بأنها تسعى م��ن خ�لال ه��ذا التحالف ال��ى انتهاك
سيادة الدول بحجة مكافحة اإلرهاب ،وحذر رئيس
مجلس الشورى االيراني علي الريجاني من التدخل
العسكري في سورية .وبذلك تكون كل من ايران
وروس��ي��ا ق��د رسمتا خطوطا ً يصعب على أميركا
ت��ج��اوزه��ا ،وإال فإنها س��وف تدخل ف��ي المحظور
وتكون «قد لعبت بالنار» كما عبر الريجاني.
صحيح ان دول ال��ع��ال��م تشعر بخطر االره���اب
عليها وصحيح أيضا ً ان اي��ران تشعر بهذا الخطر
الداهم وهي تعمل على مواجهته ولكن على طريقتها،
وهي مستعدة للتنسيق مع الجميع من اجل محاربته
ولكنها تدرك ايضا ً بأن أميركا هي الخطر االساس،
ألنها هي من صنعت «داعش» ورعته وهي من صنع
غيره من المجموعات االرهابية خدمة لمصالحها
في المنطقة.

مزيد من ردود الفعل على كالم الم�شنوق

بو �صعب :ال �أحد يفر�ضها من دون موافقة الجميع
ها�شم :لن نقبل بمخيمات على الحدود
ما زال تصريح وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق عن إقامة
مخيمات للنازحين السوريين
على األراض��ي اللبنانية ،موضوع
سجال وردود فعل مشككة بقدرة
الدولة على بسط سلطتها على هذه
المخيمات ،ومؤكدة أنّ حل مشكلة
النازحين ال يمكن أن يتم بمعزل عن
الدولة السورية.
وفي هذا السياق ،أكد عضو كتلة
التحرير والتنمية النائب قاسم
ه��اش��م «ض����رورة م��ق��ارب��ة مسألة
إقامة مخيمات للنازحين السوريين
م��ن الجهات ك��اف��ة ،وإن ل��م تبادر
الحكومة اللبنانية للبحث في ملف
النازحين مع الحكومة السورية فلن
تصل إلى نتيجة» .وقال في حديث
لـ«المركزية»« :ه��ذا األم��ر طبيعي
خصوصا ً أننا سنقيم المخيمات
على الحدود اللبنانية – السورية»،
مشيرا ً إلى «أنّ الحكومة السورية
أعلنت مرارا ً أنّ لديها مراكز لإليواء
وال يمكن أن تقبل بالمخيمات ،ومن
يريد العودة إلى بلده يحتاج إلى
ترتيب وضعه القانوني وتأمين
التسهيالت له».
ورأى ه��اش��م أنّ «ال��ح��ك��وم��ة
اللبنانية تتحمل سلبيات هذه
المسألة لعدم قبولها ببحث هذا
الموضوع مع نظيرتها السورية،
وع��ن��د إع���ادة ط��رح ه��ذا االق��ت��راح
ستتم مناقشته من هذه الزاوية».
وف���ي م��ع��رض ردّه ع��ل��ى ك�لام

وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد المشنوق
حول الموضوع نفسه ،ذكر وزير
التربية الياس بو صعب الوزير
المشنوق «بقرار مجلس ال��وزراء
القاضي برفض إق��ام��ة مخيمات
على األراض��ي اللبنانية خشية أن
تصبح هذه المخيمات بؤرا ً أمني ًة
خارجة عن سيادة الدولة وسلطتها
ك��م��ا ه��ي ال��ح��ال م��ع المخيمات
الفلسطينية» .ولفت في تصريح
أمس إلى «أنّ األولوية التي أعطاها
وزير الداخلية لألمن والتي نتشارك
وإياه فيها ،كان يجب أن تنطلق من
سجن رومية ،حيث تدار العمليات
التي تؤثر على األم��ن واالستقرار
ف��ي ل��ب��ن��ان وم��ن��ه��ا م��ا ح��ص��ل في
عرسال .وهذه األولوية التي تبدأ
من فرض سلطة الدولة على جميع

المؤسسات ومنها سجن رومية لم
يستطع الوزير المشنوق تحقيقها
حتى اآلن ،وهذا ما يجعلنا نشكك
في قدرة الدولة على فرض سلطتها
على مثل هذه المخيمات التي ينادي
بها وزير الداخلية».
واستغرب بو صعب «توقيت هذا
الكالم مع تقديم المعارضة السورية
شكوى ض ّد الجيش اللبناني تطالب
وب��وق��اح��ة ب��إدان��ة ال��ج��ي��ش على
تطبيقه األمن في لبنان».
وأك����د ب���و ص��ع��ب «أن ال أح��د
يستطيع أن يفرض إقامة مخيمات
في الداخل اللبناني من دون موافقة
جميع األفرقاء في الحكومة ،األمر
الذي دونه صعوبات كثيرة ،وقد
أك��ده وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية
رشيد درباس».

لوحات نيابية مز ّورة
طلبت األمانة العامة لمجلس النواب في كتاب إلى وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق اإليعاز إلى الجهات األمنية المعنية بالتشدّد
في تطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها ،وقمع المخالفات المرتكبة
من قبل سائقي س��ي��ارات مزعوم أنها لنواب وتستعمل بطرق غير
شرعية ،وتحمل لوحات غير اللوحات الممغنطة المعتمدة رسميا ً من
قبل المجلس.
وأشارت األمانة العامة في كتابها إلى أنّ الكثير من اآلليات تحمل
تزويرا ً شارات نيابية.

