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خفايا
خفايا

عملية �شبعا ...رد ّ�أم بداية ر ّد...؟

المعار�ضة ال�سورية
والحلم ال�ضائع....

 راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
جمال العفلق

كان من الممكن أن يكون لها دور مختلف ،وكان من الممكن أن
تتحول إل��ى ق��وة سياسية حقيقية ،وأن يكون لها حاضنة شعبية
منافسة ،لكنها اختارت خدمة الخارج أوالً ،بهدف الوصول إلى
مصالح شخصية ال تتعدى حدود الطموح الفردي بالمال أو الشهرة
أو المنصب السياسي.
إنها المعارضة السورية بال منازع ،اختار ُر ّوادها والمنتمون إليها
طريق الالعودة ،فكانوا أش ّد عدا ًء للشعب السوري من أعداء سورية،
غلب عليهم الطابع المذهبي وفكر إلغاء اآلخر كما غلب عليهم ،في
أحيان أخرى ،الرغبة الملحة في الحصول على امتيازات فردية.
لم يتفقوا على شيء سوى تدمير الوطن والتضييق على الشعب
السوري ،قدر اإلمكان ،ليرضى بهم أو يتمنى الخالص بأي ثمن
ممكن .تستروا على جرائم القتل ولم يتحدثوا عن الدعم الكبير الذي
يصل إلى المتطرفين ،بل اعتبروا هذا من ضمن استراتيجيتهم في
إتمام مشروع القضاء على الدولة السورية ،كمؤسسات وأفراد،
وإعادة سورية إلى ما قبل التاريخ وتحويلها إلى دولة فقيرة ال حول
لها وال قوة.
ليس لديهم قرار خاص ،إنما تأتيهم القرارات مكتوبة بلغات عدة،
وعليهم الترجمة والتنفيذ.
كان أكثرهم يعيش حالة الفرح والسعادة لتكرار ظهوره الفارغ
على ش��اش��ات التلفاز ،وه��ذا أقصى طموحهم .وال ش � ّك ف��ي أنهم
ي��درك��ون تماما ً أنهم يخدمون أع��داء المنطقة و«إس��رائ�ي��ل» ،لكنهم
راضون بما يقدمون.
انقسموا إلى معارضة الداخل ومعارضة الخارج ،وفي الخارج
انقسموا إل��ى مجموعات ،ت�خ��دم ك � ّل منها أج�ن��دة خ��اص��ة بالدول
يقسموا الوطن وهدفهم إثارة النعرات
المعادية لسورية ...همهم أن ِّ
الطائفية والمذهبية .ال يخلو خطابهم من الغباء السياسي وال تتجاوز
استعراضاتهم اإلعالمية حدود المبتدئين .ولم يكن َمن في الداخل
أفضل منهم إال من رحم ربي...
كانت مصر قبلتهم ،عندما كانت تحت حكم «اإلخوان المسلمين»
وتحت رحمة المال القطري والنفوذ التركي ،وبعد تبدّل األحوال
أصبحت مصر ،في رأيهم ،ع��د ّوة ال يجب السماح لها بأي مبادرة
تحقن ال ��دم ال �س��وري ،فانكشف خضوعهم لتركيا ومخابرات
أردوغ � ��ان ،وق� � � ّرروا إغ�ل�اق م��ا يسمى مكتبهم التمثيلي وفصل
المجموعة العاملة فيه إدارياً ،عقابا ً لها على مشاركتها في اجتماعات
القاهرة ،ما ُيعتبر رسالة صريحة أرسلتها تركيا إلى مصر عبر هذه
المعارضة بأن ال تتدخل في الملف السوري.
إنّ الدور الذي تقوم به المعارضة السورية اليوم ليس أقل من دور
«إسرائيل» تجاه الشعب السوري والمنطقة ،وكان ذلك واضحا ً في
نقل إعالم المعارضة للعملية العسكرية التي قام بها رجال المقاومة
في مزارع شبعا ،في وقت كان عليها الصمت كي ال تنطق كفراً ،لك ّن
دورها في خدمة الصهيونية دفعها إلى قول ما يخجل به أي إنسان
يملك الح ّد األدنى من الكرامة اإلنسانية.
فالعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة خلطت األوارق السياسية
وكشفت مدى ضعف الداعم والمدعوم ،وأثبتت أنّ الحرب المستمرة
منذ أربع سنوات لم تمنع المقاومة من الر ّد على «إسرئيل» التي قرأت
في الر ّد استعداد تحالف المقاومة لحرب مباشرة ومفتوحة وعلى
ك ّل الجبهات.
هذه الرسالة التي فهمها «اإلسرائيلي» أضاعت حلم المعارضة
السورية في الوصول إلى ما حلمت به بأن تر ّد «إسرائيل» بحرق
الجنوب اللبناني ،ولم يدرك الحالمون أنّ الكيان الغاصب ال يعترف
بالعمالء وال يقدم على عمل يخدمهم ،إال إذا كان هو المستفيد األول
منه.
هذه األحالم التي ضاعت ،هي أحالم من اعتمد على عدو شعبه
وأمته ،ظنا ً منه بأنه سيوصله إلى هدفه ،وسيكون الكالم مك ّررا ً إذا
سألنا :ما هو مشروع المعارضة السورية ال��ذي تريد تقديمه إلى
شعب صامد صابر ومكافح ال يعرف إال صناعة الحياة؟ وماذا تملك
تلك المعارضة من مقومات ليقبل بها شعب ال يهدأ وال يستكين؟
تفاخر المعارضة السورية البائسة بعملية إرهابية استهدفت عددا ً
من المدنيين كانوا في زيارة دينية ،لكنها أجبن من أن ترفع صوتها
أمام جرائم الوهّابية والمتطرفين ،وهي ال تم ّل من تكرار عبارات
بعينها مثل «الكيماوي»« ،السكان اآلمنين»« ،طائرات النظام» ،وهي
تعلم أنّ جمهورها ،إن ك��ان لها جمهور ،لم يعد يكترث لمثل هذه
العبارات ألنها ال تنطبق على ال��واق��ع .فقد ج� ّرب الشعب السوري
الفصائل المسلحة وذاق منها األم َّرين وأصبح األمان الوحيد لتلك
المناطق هو وصول الجيش السوري إليها .وقريبا ً سيكون الجيش
على كامل الجغرافيا السورية ،شاء من شاء وأبى من أبى.

دريان زار ال�سي�سي

وزير خارجية مصر مستقبالً دريان
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،في حضور مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي عالم وسفير
لبنان في مصر خالد زيادة.
وأك��د السيسي لدريان حرصه على جميع اللبنانيين وعلى دور لبنان
المميز بين أشقائه العرب ،معربا ً عن «أهمية تمسك اللبنانيين بدولتهم وحفظ
سيادتها» .كما أكد «دعم مصر غير المحدود لدار الفتوى في لبنان لما تمثله
من مرجعية إسالمية ووطنية وعربية ولتعزيز دورها في الحفاظ على وسطية
الدين اإلسالمي وتسامحه من خالل تجديد الخطاب الديني».
وأكد دريان ،من جهته ،على «مسيرة مصر نحو االزدهار والتقدم ومواجهة
اإلرهاب وإعادة االعتبار إلى العمل العربي المشترك بالتعاون مع السعودية
والدول العربية الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك وعودة االستقرار إلى
الدول العربية الشقيقة التي تعاني من االضطراب والفوضى» ،شاكرا ً للرئيس
المصري «وقوف مصر دائما ً مع لبنان وشعبه واستقراراه وأمنه وازدهاره».
وشدّد مفتي الجمهورية على «دور المؤسسات الشرعية اإلسالمية في تثبيت
مقاصد الدين اإلسالمي الحنيف في االعتدال والرحمة ونبذ ك ّل تطرف وغلو»،
مؤكدا ً «أنّ دار الفتوى في لبنان مستمرة في دورها الوطني والعربي واإلسالمي
التاريخي العريق الذي كان دائما ً يرعى االعتدال والوحدة الوطنية».
ونقل دريان إلى الرئيس المصري تعازي اللبنانيين بالشهداء الذين سقطوا
على أيدي اإلرهابيين في سيناء ،مدينا ً «هذه الجرائم النكراء التي ال تمت إلى
االسالم بصلة» .وأكد ثقته الكبيرة «بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة هذه
االعتداءات التي تستهدف الدور العربي الكبير للدولة المصرية».
وأشاد مفتي الجمهورية «بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش المصري
للحفاظ على أمن واستقرار مصر والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مصر
وجيشها الباسل» .وقال« :إنّ مصر اآلمنة المستقرة هي حاجة وطنية مصرية
وضرورة عربية للعودة السريعة إلى تعزيز دورها العربي الرائد في نصرة
القضايا العربية المحقة».
وكان دري��ان التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري وعرض معه
األوضاع الدقيقة التي تم ّر بها المنطقة.

عملية شبعا ،هي عملية نوعية بك ّل المعايير والمقاييس،
وخصوصا ً أنها ج��اءت في ظ � ّل ظ��روف أمنية معقدة ج��داً،
ووسط حالة غير مسبوقة من االستنفار العسكري واألمني
«اإلسرائيلي» ،حتى ساد اعتقاد بأنّ دولة العدو تراقب ك ّل
شاردة وواردة في المنطقة.
جاء ر ّد حزب الله في زمن قياسي ليؤكد أنّ هذه العملية
حملت من حيث الزمان والمكان والتخطيط والتنفيذ دالالت
ومعانٍ نوعية سياسية وأمنية ،فقد ُنفذت في منطقة لبنانية
محتلة خارج سياق القرار الدولي  .1701ولم يأتِ ال��ر ّد من
داخل األراضي السورية ،لعدم تحميل سورية مسؤولية خرق
اتفاقية ّ
فض االشتباك الدولية.
هناك أمر هام جدا ً وهو أنّ دول محور المقاومة أقامت بنية
عسكرية في منطقة الجوالن السوري من أج��ل فتح جبهة
الجوالن ض ّد «إسرائيل» ،ما يثير قلق دولة الكيان الصهيوني
من العودة إلى حروب االستنزاف.
صحيح أنّ ال���ر ّد ليس ف��ي حجم الجريمة المرتكبة،
لكنّ سرعته وقياسيته في ظ� ّل أج��واء االستنفار والتبجح
«اإلسرائيليين» ،تجعالن هذه العملية نوعية بامتياز وستترك
الكثير من التداعيات على مستقبل نتنياهو السياسي .نتنياهو
الذي كان يعتقد أنّ ما أنجزه عسكريا ً وأمنيا ً واستخباراتياً،
قد يرفع من رصيده الشعبي والجماهيري ويقوده مجدّدا ً إلى
رئاسة الحكومة ،لكنّ تلك العملية تحولت إلى كابوس بعد أن
وصلت تداعياتها إلى ح ّد اتهام رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي»
بأنه يمارس حماقات وتصرفات رعناء في سبيل مصالحه
االنتخابية.
حاول نتنياهو أن يتجنب ر ّد حزب الله وإيران وسورية ،بنقل
رسائل إلى هذا المحور عبر روسيا ،بأنّ «إسرائيل» غير معنية
بتدهور األوضاع وتطورها إلى حرب إقليمية.

وفي المقابل ،كان المتابعون والمحللون وجمهور المقاومة
على يقين ب��أنّ حزب الله ،ومعه محور المقاومة ،قد اتخذ
ق��رارا ً بالردّ ،فهناك إجماع في هذا المحور على عدم السماح
لـ«إسرائيل» بتغيير قواعد االشتباك والردع في المنطقة .وسبق
لحزب الله أن ر ّد على العمليات «اإلسرائيلية» السابقة .وفي
لقائه مع قناة «الميادين» كان السيد حسن نصرالله واضحا ً
حين أكد أنّ حزب الله سير ّد على الغارات على سورية ،وقد
أرادت «إسرائيل» اختبار صدقيته فنفذت عمليتها في القنيطرة،
كما أرادت توجيه رسالة إلى إيران بأ ّنها لن تسكت عن دعمها
لحزب الله ،وأنها تحاول إفشال محادثات طهران مع واشنطن
والغرب حول ملفها النووي .وربما أرادت ج ّر حزب الله إلى
مواجهة شاملة لتدمير قدراته وإمكانياته العسكرية المتطورة
والتي تحدث عنها السيد نصرالله ،وكذلك تدمير مرابض
أسلحته على األراض��ي السورية والحؤول دون تحول جبهة
الجوالن إلى ساحة حرب استنزاف ،كما جرى في لبنان قبل
عام .2006
هذه الخيارات ليست ممكنة ،لوجود العديد من االعتبارات.
فالذهاب إلى الحرب خيار أميركي وأميركا في ظ ّل الظروف
والمتغيرات الحاصلة في المنطقة ،وتراجع وانحسار هيبتها
وأحادية قطبيتها ،وانشغالها في أكثر من ملف وقضية ،بدءا ً
من القضية األوكرانية م��رورا ً بالقضايا األفغانية والعراقية
والملف النووي اإليراني والحرب على «داع��ش» والملفين
السوري واللبناني وما يجري في اليمن ومصر ،باإلضافة إلى
القضية الفلسطينية وتعقيداتها ،ليست لها مصلحة في تطور
األوض��اع نحو حرب إقليمية شاملة قد تخرج تداعياتها عن
السيطرة األميركية ،وربما تؤدي إلى خسائر فادحة ،ليس فقط
لها ولمصالحها ونفوذها في المنطقة ،بل لحلفائها اإلقليميين
والعرب من مشيخات النفط ،فمن المرجح أن يتراجع دورهم
وتأثيرهم ونفوذهم في المنطقة لصالح محور المقاومة
والممانعة ،فهناك حلف يتشكل وترسى قواعده من طهران حتى
لبنانُ ،تضاف إليه قوى المقاومة على الساحة الفلسطينية،

جيرو بحث مع الم�س�ؤولين الجهود
الفرن�سية لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
جال مدير دائ��رة الشرق األوسط
وأف��ري��ق��ي��ا ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الفرنسية فرانسوا جيرو على عدد من
المسؤولين اللبنانيين ،وبحث معهم
الوضع العام في المنطقة ،باإلضافة
إل��ى ال��وض��ع األم��ن��ي واالستحقاق
الرئاسي.
واس��ت��ه��ل ج��ي��رو ج��ول��ت��ه بلقاء
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل في قصر بسترس ،حيث عقد
الجانبان اجتماعا ً على مدى ساعة
من الوقت في حضور نائب جيرو
كزافييه شاتيل والسفير الفرنسي
باتريس ب��اول��ي .ول��م ي��دل الموفد
الفرنسي ب��أي تصريح بعد اللقاء
مكتفيا ً بالقول»:إنّ اللقاء كان ودياً».
وفي مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،التقى جيرو رئيس مجلس
ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري ،ف��ي حضور
الدكتور محمود ب��ري والمستشار
اإلعالمي علي حمدان ،وجرى البحث
في الوضع اللبناني واالستحقاق
الرئاسي ،والتطورات في المنطقة.
كما زار ج��ي��رو رئ��ي��س الحكومة
تمام س�لام في السراي الحكومية.
واستمع سالم خالل االجتماع ،الذي
اس��ت��غ��رق س��اع��ة ،إل���ى ع���رض من

الموفد الفرنسي للجهود التي تبذلها
الديبلوماسية الفرنسية م��ن أجل
المساعدة في تأمين إجراء انتخابات
رئاسية .وجرى عرض األوضاع في
لبنان والمنطقة.
وال��ت��ق��ى أي��ض �ا ً ال��رئ��ي��س ميشال
سليمان والرئيس نجيب ميقاتي
الذي قال بعد اللقاء« :شكرته باسمي
وباسم من أمثل على النشاط والجهد

وهو يعمل على ترسيخ قدراته وتطوير إمكانياته ويتقدم في
أرض الميدان ويزداد حضورا ً وتأثيرا ً بين الجماهير.
عملية شبعا لن تكون الر ّد النهائي على العنجهية والغطرسة
«اإلسرائيليتين» ،فدولة العدو ستواصل أعمالها العدائية تجاه
محور المقاومة ،وهي تتحين الفرصة لكي توجه ضربة إلى
هذا المحور ،فهي قلقة من كون حزب الله أصبح فعله ودوره
أبعد من الساحة اللبنانية وهو يقوم بدور فاعل عربيا ً وإقليمياً،
لذلك تعمل ليل نهار من أجل إيجاد حزام أمني يمتد من القنيطرة
السورية وحتى مزارع شبعا اللبنانية ،تسيطر عليه عصابات
«جبهة النصرة» ،ويكون بمثابة جيش لحد في الجنوب
اللبناني ،من أجل حماية «حدودها» ،بما يمنع فتح حروب
استنزاف من الجوالن وغيرها ض ّد وجيشها ومستوطنيها.
الحساب مفتوح بين حزب الله ومحور المقاومة من جهة
وبين «إسرائيل» من جهة أخرى ،وحزب الله متيقن بأنّ جيش
االحتالل ومنذ تحرير الجنوب اللبناني في أيار 2000وحرب
تموز ،2006فقد ق��وة ال���ردع ،وال نبالغ إذا قلنا إنّ حروب
«إسرائيل» العدوانية الالحقة ،وتحديدا ً عدوانها األخير على
شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة  ،2014كشفت في شكل واضح
أنها لم تعد صالحة لخوض الحروب ،وأنّ ميزان الردع وفجوة
التفوق على محور المقاومة في المجالين العسكري والتقني
آخ��ذة في التقلص والتراجع لصالح محور المقاومة .لذلك
فإنّ حديث نتنياهو والقيادة «اإلسرائيلية» عن ضرب وتدمير
لبنان والتهديد بمصير غزة ،سيبقى شيكات من دون رصيد،
وربما يجد نتنياهو نفسه بعد عملية حزب الله خارج الحلبة
المس
السياسية ،أو ماثالً أمام المحاكم ولجان التحقيق بتهم
ّ
بهيبة ال��ردع «اإلسرائيلي» وتعريض أمن الكيان للخطر في
سبيل مصالحه ومكاسبه الحزبية واالنتخابية ،فمذبحة صبرا
وشاتيال قادت شارون إلى خارج الحلبة السياسية موقتاً ،كذلك
دفعت مذبحة قانا اللبنانية بشمعون بيريس عام  1996خارج
الحلبة السياسية.
Quds.45@gmail.com

الحظ سياسي متابع
تباعد جلسات المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان،
لالستماع إلى إفادة
النائب السابق سليم
دياب! فيما كانت
جلسات االستماع إلى
النائب مروان حمادة
والنائب السابق غطاس
خوري متتابعة .وسأل:
هل وراء هذا التباعد
أي أنّ
هدف إعالمي؟ ّ
األحداث التي فرضت
نفسها في األسبوعين
الماضيين ،من القنيطرة
إلى شبعا ،احتلت كامل
المشهد اإلعالمي،
وبالتالي لم يكن ممكنا ً
أن تأخذ الجلسات الحيّز
اإلعالمي المطلوب!...

وفد من «الريجي» عر�ض مع بري �إنجازات الإدارة

ال��ذي يقوم ب��ه ،ألن��ه جهد مخلص،
مع شعوره بضرورة ملء الفراغ في
المؤسسات الدستورية في لبنان».
وأض���اف« :إنّ المبعوث الفرنسي
يقوم بجهد كبير وقد أطلعني على
النشاطات التي يقوم بها ونتمنى أن
يكون هذا الجهد مثمراً ،رغم صعوبته
ورغ���م إدراك ال��س��ي��د ج��ي��رو لمدى
صعوبة العمل الذي يقوم به».

بري مستقبالًُ سقالوي والوفد في عين التينة

سالم وجيرو خالل لقائهما في السراي

كاغ جالت على فاعليات ال�شمال :ن�سعى لتر�سيخ
اال�ستقرار الأمني واالقت�صادي واالجتماعي
أكدت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
كاغ «أنّ تثبيت االستقرار واألمن يترجم بتوفير الحاجات
االجتماعية على األرض» ،مؤكدة أنّ األمم المتحدة تسعى
«م��ع شركائنا اللبنانيين إل��ى ترسيخ االستقرار األمني
واالقتصادي واالجتماعي».
وفي إطار جولتها أمس على فاعليات طرابلس والشمال،
زارت كاغ النائب سمير الجسر وجرى عرض الوضع العام
في لبنان ،إضافة إل��ى أوض��اع المدينة ومساهمة األمم
المتحدة في إحياء الدورة االقتصادية واالجتماعية.
ثم زارت مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار
وبحثت معه األوضاع في طرابلس والشمال وما يمكن لألمم
المتحدة أن تقدمه من مشاريع وخدمات إلى المنطقة.
وقالت كاغ بعد اللقاء« :تطرقنا إلى المسائل المتعلقة
بالبطالة وع��دم وج��ود ف��رص عمل وم��ا يسببه ذل��ك من
فقر ،وكذلك ما يتعلق بتأثير األزمة السورية على الوضع
في شمال لبنان لجهة المضاعفات األمنية وإمكان تسلل
مجموعات إرهابية».
ون ّوهت «بدور القادة السياسين في لبنان عموما ً وفي
طرابلس والشمال خصوصاً ،والتزامهم ومتابعتهم للبرامج
والخطط االجتماعية واالقتصادية» ،الفتة إلى «أنّ تثبيت
االستقرار واألمن يترجم بتوفير الحاجات االجتماعية على
األرض» .وأضافت« :نحن جميعا ً نتطلع نحو مزيد من إيجاد
فرص العمل جديدة عبر المشاريع اإلنمائية وفي أسرع
وقت ،وهذا يتطلب قرارات من الحكومة اللبنانية ،من جهة،
ومتابعة من محافظ الشمال والبلدية والجهات المعنية ،من
جهة أخرى».

وفي مكتبه في سراي طرابلس ،التقت كاغ محافظ الشمال
القاضي رمزي نهرا ،في حضور رئيس البلدية نادر غزال.
وتطرق المجتمعون إلى «السبل اآليلة إلى الح ّد من البطالة
وكيفية تقديم األمم المتحدة المشاريع الحيوية والخدمات
اإلنمائية إلى طرابلس والشمال ،والمساهمة في التنمية
االجتماعية واالقتصادية للخروج من الوضع السيئ الذي
سببته الحروب والفوضى األمنية في المدينة».
كما زارت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال
والتقت نائب رئيس الغرفة مرسيل شبطيني ،في حضور
ممثلين لنقابات وهيئات اجتماعية من طرابلس وعكار.
وأكدت كاغ «أنّ هدف الزيارة هو االطالع ميدانيا ً على
الوضع واالستماع إل��ى آراء رج��ال السياسة والمحافظ
والمفتي وانعكاسات األزمة السورية على اللبنانيين عموماً،
وأهالي طرابلس والشمال خصوصا».
وأضافت« :هناك ثالثة مواضيع واضحة بالنسبة إلينا:
أوالً :األمن والسالم واالستقرار في طرابلس ولبنان .وكما
علمنا ،فإنّ عناصر الجيش والقوى األمنية األخرى تعمل
في شكل فعال وسريع لضبط الوضع األمني ومعالجة ك ّل
التهديدات اإلرهابية.
ثانياً :ك ّل ما يتعلق بالوضعين االقتصادي واالجتماعي،
وخصوصا ً موضع الفقر وسبل الح ّد منه.
ثالثاً :موضوع الوجود السوري في لبنان وتأثيره على
الحياة اليومية للبنانيين ،وخصوصا ً في مناطق الحرمان،
وأؤكد أنّ برنامج األمم المتحدة يعمل على تذليل هذه المشكلة
والح ّد من تأثيرها .ونحن نسعى مع شركائنا اللبنانيين إلى
ترسيخ االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي».

ن�شاطات
 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم ،في السراي
الحكومية ،وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش وبحث معه األوضاع العامة .كما استقبل الوزير
السابق طوني كرم ورئيس مجموعة االقتصاد واألعمال
رؤوف أبو زكي.
 اجتمع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،قبل ظهر أمس في مكتبه في ال��وزارة ،إلى
وفد هيئة المحكمة العسكرية الذي ض ّم رئيس المحكمة
العسكرية العميد الركن خليل ابراهيم ،قاضي التحقيق
رياض أبو غيدا ،مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي
صقر صقر ،رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي
طوني لطوف ،ومفوض الحكومة لدى محكمة التمييز
العسكرية القاضي شربل أبو سمرا.
وتركز البحث خالل االجتماع حول عمل المحكمة،

حيث اطلع مقبل من القضاة على سير العمل ،مستفسرا ً
عما إذا كانت هناك عقبات يمكن تذليلها.
وبعد عرض اإلنجازات التي تحققت ،أثنى وزير الدفاع
على نشاط المحكمة ،منوها ً بدورها في ظ ّل الظروف
الراهنة ،طالبا ً المتابعة بذات النهج تأمينا ً للعدالة
المطلوبة .وتق ّرر عقد اجتماعات دورية أسبوعية ك ّل يوم
ثالثاء لالطالع على سير العمل ومجريات التحقيقات.
وكان مقبل زار كالً من رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة ،والرئيس ميشال سليمان وعرض معهما
األوضاع العامة.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
إبراهيم بصبوص السفير الياباني سيتشي أوتسوكا،
في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق ،جرى خاللها
عرض األوضاع العامة في البالد.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس إدارة
حصر التبغ والتنباك «الريجي» برئاسة المدير العام
ناصيف س��ق�لاوي ،في إط��ار ال��زي��ارة السنوية لعرض
إنجازات اإلدارة.
وق��ال سقالوي بعد اللقاء« :تشرفنا بمقابلة دولة
الرئيس ،كما جرت العادة في كل سنة ،وهو الراعي الدائم
لهذا القطاع وألهلنا المزارعين .نحن ال نحمل الهموم
والمشاكل إل��ى دول��ت��ه ،بل نحمل إليه النتائج الطيبة
واإلن��ج��ازات التي تحققت ،واأله��داف التي سنعمل على
تحقيقها في المستقبل».
وأضاف« :إنّ النتائج تؤكد مرة تلو األخرى ،أنّ المرافق
العامة يمكن أن تنجح وتتفوق على القطاع الخاص ،إذا ما
توافرت اإلرادة لدى العاملين والرعاية الوطنية كرعاية

دولة الرئيس .ورغم أنّ عدد الموظفين هو أقل من نصف
ع��دد الموظفين حين تولينا المسؤولية ،وبالرغم من
الظروف االستثنائية ،فقد ت ّم إنجاز الكثير نتيجة للتعاون
مع معالي وزير المال».
وأعلن سقالوي «أنّ حجم أعمال الريجي عام 2014
بلغ ما يقارب  800مليون دوالر منها عائدات للدولة 550
مليون» ،الفتا ً إلى أنّ اإلدارة «تشهد تطورا ً لقطاع الصناعة
لم تشهده منذ أكثر من ستين عاماً» .وأشار إلى «أنّ استالم
محاصيل المزارعين يجري خالل فترة قياسية ،ويتم تنفيذ
مشاريع تنموية في البلدات التي لها ثقل في زراعة التبغ
والتباك حوالي عشرة مشاريع بالتنسيق مع البلديات،
وقد ت ّم تدريب  800موظف ضمن رزنامة التدريب مع
المعهد المالي».

ازدواجية وتناق�ضات في الآراء ...ووقاحة وفجور...
} د .سمير ص ّباغ
ه��و زم ��ن االزدواج � �ي� ��ة وال �ت �ن��اق �ض��ات ف��ي اآلراء
وال��ق��رارات .فمنذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
انقسمت البالد عموديا ً بين فريقين :فريق متحالف مع
إي��ران وسورية ،يشكل مع المقاومة محور الممانعة
في المنطقة ،وآخر يدين بالوالء ،ك ّل ال��والء ،لإلرادة
الخارجية وينتظر التعليمات والتوجيهات من الدول
الغربية والخليجية ،ويمكث أه ّم أقطابه في السعودية
التي تدعم هذا الفريق بك ّل ما أتيح لها من قوة معنوية
ومالية.
ه��ذه المملكة نفسها تدعم العديد من التنظيمات
اإلرهابية التكفيرية التي تقاتل في س��وري��ة ،رهانا ً
منها ،على أنّ ذلك الدعم يسقط النظام السوري .إنّ
الحرب السورية والتي جرى التخطيط لها عالمياً ،نتج
عنها بروز تنظيمات إرهابية تحت مس ّميات مختلفة،
فكان ال ب ّد لهذه التنظيمات أن تنتقل إلى بلدان الجوار
وإلى أبعد من الجوار ،إلى قلب أوروبا التي أسهمت في
رفد التنظيمات اإلرهابية التكفيرية بالسالح والعتاد
والمقاتلين ،وه��ا نحن نشهد ال�ي��وم ارت��داده��م إليها
حاملين اإلرهاب والفوضى يبثون الخوف والذعر في
مجتمعاتها.
أم��ا ف��ي لبنان ،فيواجه اللبنانيون جيشا ً وشعبا ً
ومقاومة ،أخطارا ً كبيرة بسبب البؤر األمنية المتفجرة
ف��ي الشمال وال�ب�ق��اع وال�ج�ن��وب (مخيم عين الحلوة
وج���واره) التي تستنزف جيشه .نجح اللبنانيون،
بالتضامن ف��ي م��ا بينهم ،ف��ي تخطي بعضها ،بعد
معركة طرابلس األخ�ي��رة ومعركة رأس بعلبك منذ
أيام ،بينما ما زالت بعض امتدادات األزمة تزرع القلق
في نفوسهم ،ال سيما بعد اختطاف الجنود اللبنانيين
في عرسال ،واحتالل منطقة لبنانية بأكملها من قبل
الجماعات اإلرهابية ،رغم ما يحكى عن رغبة أميركية
في توطيد االستقرار في ربوعه.
اقتصادياً ،انعكست تداعيات األزم��ة على معظم
القطاعات في لبنان ،وخصوصا ً القطاع الزراعي حيث
بات التصدير إلى الدول العربية ،عبر البوابة السورية،
أم��را ً في غاية الصعوبة .فالشاحنات المتوجهة نحو
البالد العربية والمح َّملة بالمحاصيل الزراعية ،تزدحم
بها الحدود السورية – اللبنانية ،بسبب اإلج��راءات
األمنية المشدّدة ،مقابل إجراءات مماثلة مع السوريين
القادمين إلى لبنان.
إنّ هذا األمر يستدعي من السلطات اللبنانية التفكير
مليا ً بمصلحة لبنان في ذلك ،ال مجرد التفكير بمصالح

ضيقة ألط��راف سياسية ال تأخذ ف��ي عين االعتبار
مصالح الدولة العليا ،وفي هذا المجال ،ال يسعنا إال أن
نتذكر ونشيد بحكمة الرئيس الراحل سليمان فرنجية
عندما رفض الموافقة على اتخاذ إجراءات حيال بعض
السوريين ق��ائ�لاً :ال أستطيع ألنهم ،أي السوريين،
سينزِّلون «الخشبة» ،أي إقفال الحدود بين البلدين.
ك � ّل ذل��ك ل��م ُيقنع الحكومة ذات ال �ـ « 24رئيساً»
بضرورة التواصل والتنسيق مع الدولة السورية،
أق �ل��ه ف��ي م��ا ي �ع��ود ب��ال�خ�ي��ر ع�ل��ى ل �ب �ن��ان ،ف��ي الوقت
ال��ذي يطمح فيه اللبنانيون إل��ى أفضل العالقات مع
كافة ال��دول العربية ،اللهم إال إذا كانت بعض القوى
السياسية تخشى أن يؤدي التنسيق مع سورية إلى
ع��ودة شبح م��ا تس ّميه «عهد ال��وص��اي��ة» ،بعدما كان
معارضو التنسيق م��ع س��وري��ة م��ن أب�ط��ال وفرسان
ال��وج��ود ال�س��وري ،يتسكعون على أب��واب مخابراته
متسولين مناصب ومقاعد نيابية ووزارية.
إنّ ما يؤكد أنّ االزداوجية في القرارات والسياسات
باتت أمرا ً واقعا ً هو زحف الفريق نفسه الذي يرفض
ال�ت��واص��ل م��ع س��وري��ة ،إل��ى ال��ري��اض لتجديد أوراق
اع�ت�م��اده م��ن خ�لال تقديم واج��ب ال �ع��زاء (وه��و أمر
إنساني شريف بوفاة الملك عبد الله) ،فينطبق عليهم
المثل القائل« :يا كثرة أصحابي لما كان كرمي دبس
وي��ا ق�ل��ة أص�ح��اب��ي ل�م��ا ك��رم��ي ي �ب��س» .ف�ه��ل يعقل أن
ترفض دولة يقاتل جيشها بإمكانيات محدودة عدوا ً
شرسا ً يحت ّل مساحات شاسعة في سورية والعراق،
التنسيق مع جيش عربي هو عدو عدوها؟ ماذا يض ّر
لبنان لو تعاون مع الجيش السوري الذي يقاتل العدو
نفسه لوضع هذا العدو بين فكي كماشة؟
�س��د االزدواج� �ي ��ة أي �ض �اً ،ف��ي ك �ث��رة االمتنان
ت�ت�ج� ّ
والشكر ال��ذي يسمعه اللبنانيون على ك ّل الشاشات
تجاه السعودية ومليكها الحالي والسابق ،فيما ما زالوا
ينتظرون هبة الثالث مليارات دوالر التي لم يصل
منها ،حتى الساعة ،إال ما ُيروى عن مبالغ السمسرات
والعموالت التي دُفعت لمسؤولين لبنانيين .هبة قيل
أنها تتضمن أسلحة ومعدات تساعد الجيش اللبناني
على م�ح��ارب��ة اإلره���اب التكفيري وت��وأم��ه اإلره��اب
ال�ص�ه�ي��ون��ي .ف�ه��ل ستصل ه��ذه األس�ل�ح��ة ب�ع��د سنة
أو سنتين عندما ت�ك��ون المعركة ق��د ان�ت�ه��ت؟ أم أنّ
ه��ذا السالح سيصل قريباً ،إل��ى أي��دي الجنود الذين
يستبسلون في مواجهة العدو والذين يستشهد منهم
ك ّل يوم خيرة الشباب على يد اإلرهابيين؟
أبلغ دليل على ما نقول هو قول الرئيس تمام سالم:
«مش ماشي الحال».

