10

السنة السادسة  /االثنني  23 /آذار  / 2015العــدد 1740
Sixth year / Monday / 23 March 2015 / Issue No. 1740

تتمات
اال�ستخبارات الأميركية ( ...تتمة �ص)1

ال��ت��ع��وي��ض ع��ن ع���دم ح���دوث اخ��ت��راق واس���ع ف��ي موقف
االئ��ت�لاف ،بسبب الضغط التركي والسعودي ،بالسعي
لرفع مستوى التمثيل بوفدين أساسيين من الحكومة
والمعارضة المشاركة ،وج��رى ال��ت��داول بالتباحث مع
ال��ق��وى ال��م��ع��ارض��ة ب��اق��ت��راح ت���رؤس حسن عبد العظيم
الوفود المعارضة وحضور ممثل عن الحكومة السورية
في هذه الجولة برتبة وزير ،ما لم يصل التقييم إلى البحث
بتأجيل الجولة الثانية لشهر أيار المقبل.
لبنانيا ً ع��ل��ى إي��ق��اع ال��ت��ه��يّ��ؤ لمخاطر ح���رب القلمون،
واالستعدادات لها على جانبي الجبهة ،س��واء من الجهة
اللبنانية أو ال��س��وري��ة ،أو ال��وس��ط ال���ذي يحتله مسلحو
«داع�����ش» و»ال���ن���ص���رة» ،ت��ص��اع��دت ال��م��واق��ف المطالبة
بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ،وتصدّرها
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
مؤسس الحزب،
حردان الذي رأى في مناسبة ذكرى ميالد ّ
أنّ االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرهاب هي بناء جيش
قوي وقادر ،بينما كان ضغط االستحقاق الرئاسي ،بابا ً
لموقف من حزب الله ،يبشر بالثقة بملء المركز الرئاسي
بمن يحفظ خيار المقاومة.
محلياً ،تسود حال الترقب والحذر جبهة الجرود في السلسة
الشرقية ،في ظل األج���واء العسكرية المتوترة بين الجيش
اللبناني وتنظيم «داعش» منذ فترة في تلك المنطقة.
وفي حين يؤكد أكثر من مصدر أن المواجهة باتت قريبة ،إال
أنه لم يحدد نطاقها حتى اآلن في شكل نهائي ،لجهة أن تكون
ضيقة ومحصورة بعرسال ورأس بعلبك والقاع مع محاولة تمدد
لـ«داعش» بسيط نحو الجنوب ،أو أنها ستتوسع شرقا ً باتجاه
القلمون وغربا ً باتجاه الداخل اللبناني.

«داعش» يريد
السيطرة على المنطقة

وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن المعلومات المتوافرة
تشير إل��ى «أن تنظيم داع��ش يريد أن يمتلك السيطرة على
المنطقة وجعلها قاعدة ثابتة له وتحويلها إلى ملجأ آمن وقاعدة
لوجستية».
ولفتت المصادر إلى «أن معركة داعش قد تكون على مرحلتين:
األولى في وجه التنظيمات المسلحة العاملة في القلمون وفي
جرود عرسال ،ال سيما أن الفصائل المسلحة باتت تخشى من
داعش وتحاول إما االلتحاق به أو الخروج من الميدان باستثناء
جبهة النصرة ،ولذلك قد تنحصر المواجهة أخيرا ً بين داعش

والنصرة التي ال يبدو في األفق أنها ستخرج من القلمون أو تلتحق
بداعش .أما الثانية ،فستكون في مواجهة الجيشين اللبناني
والسوري وحزب الله ،ال سيما أن التسريبات تشير إلى احتمالين:
األول ،أن يبادر داعش إذا نجح في خطته في المرحلة األولى إلى
الهجوم على مراكز الجيشين اللبناني والسوري لتوسيع مناطق
نفوذه .واالحتمال الثاني أن تبادر القوى العسكرية على جانبي
الحدود بتنسيق أو من دون تنسيق ببدء الهجوم التطهيري
للمناطق من داعش».
وعلى خط مواز ،أشارت مصادر مطلعة على ملف العسكريين
المخطوفين لـ«البناء» إلى أن «المفاوضات مع تنظيم داعش
مقفلة كلياً ،في حين أن التفاوض مع جبهة النصرة يشهد تقدماً»،
مشيرة إلى احتمال مرتفع «أن يتم التبادل بين العسكريين
المختطفين لديها والموقوفين في وقت ليس ببعيد».

«زيارة أمنية» للمشنوق
إلى واشنطن

ووس��ط هذه األج��واء ،توجه إلى واشنطن في زي��ارة تستمر
أربعة أيام ،وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يرافقه عضو
«كتلة المستقبل» النيابية باسم الشاب ،ووفد أمني مؤلف من كبار
ضباط قوى األمن الداخلي وعدد من مستشاريه ،ويناقش خاللها،
بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم ،موضوع «محاربة
اإلرهاب وحماية لبنان من الحرائق المحيطة به ،والمساعدات
التي يمكن للواليات المتحدة األميركية تقديمها للبنان واألجهزة
األمنية اللبنانية ،خصوصا ً لناحية تطوير القدرات التقنية
لألجهزة األمنية وتدريبها».
وستتضمن الزيارة لقاءات للمشنوق ،أبرزها مع نظيره وزير
األمن الداخلي األميركي جيه جونسون ،إضافة إلى لقاءات ذات
طابع أمني ،و»هي تشكل جزءا ً مهما ً وأساسيا ً من زيارة وزير
الداخلية إلى واشنطن ،حيث سيلتقي مدير الـ  FBIجيمس
كومي ،ومدير وكالة االستخبارات األميركية  CIAجون برينن،
ومدير االستخبارات القومية جايمس كالبر».
وكان المشنوق أكد خالل لقاء مع خبراء وباحثين من مراكز
عالمية للدراسات واألبحاث السياسية في شؤون الشرق األوسط
ولبنان،
أن «الحوار مع حزب الله متقدم ،لكن موضوع انتخاب رئيس
للجمهورية ،هو موضوع إقليمي» ،معتبرا ً أن «الحوار ال بد أن
يشكل مدخالً لمنطق التسوية ،ولكن يجب أن يواكبه وضع
إقليمي».
في الشأن السياسي ،يعقد مجلس ال��وزراء جلسة الخميس
المقبل للبحث في ج��دول أعمال من  50بندا ً أبرزها موضوع
األساتذة المتعاقدين ،كما يعقد مجلس الوزراء األربعاء في األول
من نيسان لمناقشة الموازنة العامة التي أعدتها وزارة المالية
ووزعت على الوزراء لإلطالع عليها.

اليمن �إلى ال�سالح ( ...تتمة �ص)1
السعودية لحزام أمني في حضرموت ،عبر مجاميع
تابعة لها ،ومنصور هادي بات محاصرا ً وجماعته
في ع��دن ،مع تقدم الثوار في تعز ،وعزلهم لمأرب
عن لحج والضالع وإب ،ويبقى عزل عدن عن مأرب
ب��دخ��ول ش��ب��وة م��ن ال��ب��ي��ض��اء ل��ت�لاق��ي ال��ق��وات التي
أحكمت السيطرة على مشارف عدن من طليعة القوات
المتقدمة من تعز ،شبوة ستقول الكلمة الفصل ألنها
تربط ع��دن بحضرموت وتربط ع��دن ب��م��أرب ،فمن
شبوة تحسم عدن وتصان وحدة اليمن.
 الكلمة للسالح وللسالح فقط ،وقد أظهر الثوارمنذ دخ��ول��ه��م صنعاء ك��ل الحكمة وال��م��رون��ة لفتح

طريق الحل السياسي ،ول��م يقابلوا إال بالمراوغة
وال��م��ن��اورة ،وتقطيع ال��وق��ت تمهيدا ً ل��م��ؤام��رة تلو
م��ؤام��رة ،وال��س��اع��ة ه��ي ل��م��ن ي��ف��رض األم���ر الواقع
بقوة السالح ،فتلك حرب لم يطلبها الثوار لكنهم ال
يخشوها ،وطالما أراد السعوديون حربا ً مفتوحة
س��ي��رد ال��ث��وار فلتكن ح��رب��ا ً مفتوحة ،وإال فاليمن
ي��ذه��ب للتآكل وال��ه��ري��ان وال��ت��ف��ك��ك ،حتى م��ن يريد
التفاوض والحل السياسي ص��ار طريقه اإللزامي
هو السالح ،لتفرض معادالت تقول إن ال مناص من
القبول بالحقائق الجديدة.
ناصر قنديل

موازين ال تتوازن ( ...تتمة �ص)1
التعيينات األمنية

وفيما بحث رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ووزير الخارجية
جبران باسيل في موضوع التعيينات األمنية ،أكد وزير العمل
سجعان ق��زي لـ«البناء» «أن ح��زب الكتائب يعطي رأي��ه في
التعيينات األمنية قبل  23من حزيران المقبل (وهو موعد إحالة
عدد من كبار الضباط في قوى األمن والجيش على التقاعد) ،في
اجتماع المكتب السياسي» .وأشار قزي إلى «أن حزب الكتائب
منفتح على كل االقتراحات» ،معتبرا ً «أن رفع سن التقاعد تحدده
وزارة الدفاع مع قيادة الجيش وفقا ً للضرورات» .وشدد على «أن
الثابت الوحيد عند حزب الكتائب استقرار المؤسسة العسكرية
وعدم تسييس التعيينات فيها».

حردان :لتغليب التالقي
على التصادم

من جهة أخرى ،أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان أنّ «ألف باء تحصين لبنان من تداعيات
الخطر تتمثل في وض��ع المصلحة الوطنية ف��وق االعتبارات
الصغرى وال��ح��س��اب��ات الخصوصية ،وف��ي تغليب التالقي
على التصادم وفي انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،مؤتمن
على الدستور وعلى ثوابت لبنان وخياراته ،وفي تفعيل عمل
الموحدة بين اللبنانيين ،بما في ذلك
مؤسسات الدولة الجامعة
ّ
تفعيل العمل الحكومي بما يح ّد من مسبّبات إصابة البلد بالشلل
والموت واالهتراء».
وأشار حردان في كلمة له خالل عشاء أقامه الحزب «القومي»
بمناسبة األول من آذار مولد الزعيم أنطون سعاده ،ومساهمة
في بناء «دار سعاده الثقافية واالجتماعية» ،في فندق «الحبتور
– سن الفيل» ،وحضره حشد من الشخصيات والفاعليات
واألصدقاء ،إلى «أن قيامة لبنان ال ُمعافى مشروطة بقيام دولة
وبمؤسسات فاعلة
مدنية ديمقراطية غير طائفية ومذهبية،
ّ
ومنتجة ،تعمل وتخطط وترسم مسارات مستقبلية بعيدة ك ّل
البعد عن ثقافة التفتيت المذهبي حتى ال تقع فريسة المخططات
المعادية المستهدفة وحدة بالدنا وشعبنا ،في ترسيخ معادلة
الجيش والشعب والمقاومة وفي عالقات قومية مميّزة بين لبنان
وسورية .وال يخالفنا أحد في هذه القناعة ،إال الذين صاروا جزءا ً
من منظومة الحرب اإلرهابية على سورية ولبنان والمنطقة».
وجدّد حردان المطالبة باستراتيجية لمواجهة اإلرهاب قبل
فوات األوان .وألف باء هذه االستراتيجية وحدة اللبنانيين حول
مواجهة هذا اإلرهاب بعيدا ً من أي تبرير لهذا اإلرهاب وجرائمه».
وطالب الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية
في الملفات األمنية ،وف��ي غيرها ،من االتفاقات االقتصادية
واالجتماعية التي تعزز حياة المواطنين واستقرارهم.
واعتبر «أن ّ ال��ض��رورة الوطنية تتطلب أن يكون الجيش
اللبناني قويا ً وقادراً .قويا ً في مواجهة «إسرائيل» وقِوى التطرف،
وق��ادرا ً على صون أمن البلد وحماية االستقرار والسلم األهلي.
وحتى يكون كذلك يحتاج إلى تسليح نوعي وفق حاجاته هو
وليس وفق اعتبارات األمن «اإلسرائيلي» .ونحن نتطلع إلى إزالة
«الفيتو» عن عروض التسليح غير المشروط ،وطالب بـ«أن تطلق
يده لتنسيق عملياته مع الجيش العربي السوري البطل بُغية
القضاء على اإلرهاب في سلسلة جبال لبنان الشرقية».

حزب الله :سنمأل الشغور الرئاسي
بمن يحفظ مسار المقاومة

من جهته ،أكد حزب الله على لسان قيادييه «أننا سنصل
إلى ملء الشغور الرئاسي بمن يحفظ المسار الوطني للمقاومة
والنهوض ولألمن واالستقرار الداخلي والصمود والسيادة
والحرية واالستقالل وبمن ال يملك قدرة على تعطيل هذا المسار».
ولفت إلى «أننا قدمنا وجهة نظرنا ،وطرحنا مرشحنا وبقي
على الطرف اآلخر أن يتأمل ويتدبر ويفكر ويقرر» ،مؤكدا ً «أن
المقاومة في لبنان استطاعت أن تصنع المعجزات وتغير موازين
القوى وترسخ معادالت جديدة وتغير قواعد اللعبة».

الغنو�شي يرى �أن ال مكان لتنظيم «داع�ش» في تون�س

ال�سب�سي يدعو المجتمع الدولي �إلى الوفاء بتعهداته
ح��ث الرئيس التونسي الباجي
قايد السبسي المجتمع الدولي على
تقديم «مساعدات فورية» لتونس إذا
ما أرادوا دعمها في مكافحة االرهاب
ف��ي أع��ق��اب ال��ه��ج��وم ال��دم��وي على
متحف باردو.
وقال السبسي في حوار أدلى به
إلى وسائل إعالم فرنسية من داخل
متحف باردو وهي إذاعة «أوروبا»1
وقناة «اي تلي» وصحيفة «لوموند»
ونشرت مقاطع منه على موقع «اي
تلي» ،إن الوعود التي قدمها المجتمع
الدولي الى تونس لم تتحقق حتى
اليوم.
وأوض����ح ال��س��ب��س��ي أن تونس
حصلت على «دعم معنوي جيد لكن
تونس تواجه تحديات اقتصادية

وتنموية وهي تحتاج الستثمارات
وق���روض ...قدموا لنا وع��ودا ً ولكن
ليست ف��ي مرحلة التحقيق حتى
اآلن».
وت��اب��ع السبسي «تعهدت دول
قمة العشرين بتقديم  25مليار دوالر
لتونس وقدمنا مخططا ً اقتصاديا ً لكن
ال توجد إشارات على أرض الواقع إلى
اليوم».
وب��ش��أن ال��دع��م األوروب����ي ،أش��ار
السبسي إل��ى أن «ت��ون��س ليست
ال��ي��ون��ان وال ننتمي ال���ى االت��ح��اد
األوروب��ي ولكن المشاكل األمنية في
البحر األب��ي��ض المتوسط تخص
أوروبا أيضاً».
من جهته ،قال زعيم حزب حركة
النهضة اإلس�لام��ي التونسي راشد

الغنوشي أمس ،إنه ال مكان لتنظيم
الدولة اإلسالمية في تونس ،مؤكدا ً
أن وج��وده في ليبيا يهدد مستقبل
تونس.
وك��ان تنظيم «داع���ش» قد تبنى
الهجوم المسلح على متحف باردو
األربعاء الماضي ،والذي راح ضحيته
 23شخصا ً جلهم من السياح.
وأف����اد ال��غ��ن��وش��ي ب���أن ترسيخ
الحريات في تونس لن يسمح بوجود
لتنظيم الدولة ،مشيرا ً إلى أن عناصره
يتسللون من ليبيا المجاورة.
وأك��د زعيم ح��زب حركة النهضة
التونسي أن العملية األخيرة كشفت
ن��ق��اط الضعف ف��ي النظام األمني
التونسي ،لكنه شدد على أن تونس
سترد على الهجوم.

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)1
وأك����د ع��ب��د ال��م��ل��ك ال��ح��وث��ي أن
المماطلة في حسم الحوار وتعطيل
العملية السياسية وعملية التصعيد
األخيرة هدفها تركيع الشعب اليمني.
وأشار إلى أن بعض القوى تستهدف
البالد من خالل استغاللها لتراجع
الرئيس عبد ربه منصور هادي عن
استقالته ،وتريد أن يستمر الفراغ
لتنفيذ أجندات خارجية .وأضاف أن
القوى اإلقليمية تنتظر أوامر واشنطن
لتنفيذ مخططها ونقل النموذج الليبي
إلى اليمن ،مشيرا ً إلى أن مجلس األمن
خاضع للقوى الدولية.
وأفاد زعيم الحوثيين بأنه ال يمكن

التعويل على ال��ح��وار الوطني في
التعامل مع الواقع الراهن.
وأك��د عبد الملك الحوثي أن قرار
اللجنة الثورية للتعبئة العامة قرار
مسؤول لمواجهة التحديات الراهنة
وحماية الشعب من األخطار ،مشددا ً
على أن ق��راره ال يستهدف الجنوب
وإنما الوقوف إلى جانبهم لمحاربة
ال��ق��وى اإلج��رام��ي��ة ال��ت��ي استغلت
األوضاع واحتمت بمدن الجنوب.
يذكر أن الزعيم الحوثي يظهر للمرة
األولى في خطاباته المتلفزة بخلفية
عليها العلم الجمهوري اليمني.
من جهة أخ��رى ،أص��درت اللجنة

الثورية العليا قرارا ً يقضي بتكليف
ال��ل��واء الركن حسين ناجي هادي
خيران بالقيام بمهام وزير الدفاع.
وجاء في بيان صدر عن اللجنة
الثورية العليا ،نقلته وكالة سبأ
اليمنية« :بعد اإلطالع على دستور
الجمهورية اليمنية ،وعلى اإلعالن
ال��دس��ت��وري ال��ص��ادر ع��ن اللجنة
الثورية العليا ،وعلى ما أقرته
اللجنة الثورية العليا في محضر
اجتماعها أم���س ،ول��م��ا تقتضيه
المصلحة الوطنية العليا ،تقرر
تكليف اللواء الركن حسين ناجي
هادي خيران بالقيام بمهام وزير

الدفاع».
وف���ي ال��س��ي��اق ،سيطر الجيش
اليمني على مطار تعز ثالث كبرى
المدن اليمنية والتي تقع إلى شمال
مدينة عدن جنوب البالد.
مصادر يمنية قالت إنَّ الجيش
اس��ت��ق��دم ت��ع��زي��زات م��ن العاصمة
صنعاء بعد سيطرته على تعز قام
بتسيير دوري��ات في المدينة وأقام
نقاط تفتيش.
وحول األوض��اع في عدن ،أفادت
المصادر عن حاالت فوضى وأعمال
نهب للمؤسسات الحكومية من قبل
ميليشيات تابعة للرئيس المستقيل

الأ�سد ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
من جانبه ثمن كولمحمدوف انفتاح الحكومة
السورية على المبادرات السياسية في سورية
والخطوات التي تتخذها إلنجاح هذه المبادرات
وف��ي مقدمها المصالحات التي تقوم بها والتي
تؤكد حرص القيادة السورية على حقن الدماء في
سورية بكل الطرق الممكنة.
كما تم التأكيد على أن نجاح أي عملية سياسية
يقترن مع العمل على المستوى الدولي للضغط
على ال��دول الرافضة للحل والداعمة للتنظيمات
اإلرهابية بغية تغيير موقفها ووق��ف كل أشكال
دعمها لإلرهابيين.
ي��أت��ي ذل��ك بعد ي��وم على رف��ض «االئ��ت�لاف
ال��م��ع��ارض» دع���وة روس��ي��ا إل��ى ال��م��ش��ارك��ة في
محادثات مع ممثلين عن الحكومة في موسكو
مطلع نيسان المقبل.

وأعلن «االئتالف» في بيان له أن هيئته العامة
المجتمعة في إسطنبول قررت االعتذار عن عدم
المشاركة في المنتدى بعد إطالعها على الرسالة
الموجهة من وزارة الخارجية الروسية.
وأوض��ح عضو الهيئة السياسية في «االئتالف»
أن��س العبدة أن «االع��ت��ذار عن ع��دم المشاركة في
محادثات موسكو مرتبط بغياب أجندة واضحة للقاء،
وغياب مرجعية واضحة لما سيصدر عنه» ،بحسب
تعبيره.
من جهته ،قال رئيس تيار «قمح» السوري المعارض
هيثم مناع إن «مشكلة وفد المعارضة السورية في
المفاوضات السابقة مع الحكومة السورية كانت في
أن الواليات المتحدة حصرت التمثيل في االئتالف
المعارض» .وأضاف مناع أن «االئتالف يقبع اليوم في
العناية المشددة» ،مشيرا ً إلى أن رئيسه خالد خوجا

«يخضع للوصايه التركية».
إلى ذلك ،قال مدير االستخبارات األميركية جون
برينان أمس إن تنظيم «داعش» تقهقر وضعف في
العراق وسورية.
وأوض��ح برينان أن نشاط التنظيم اإلرهابي
ت��راج��ع وت��م إي��ق��اف تقدمه ،م��ؤك��دا ً أن��ه ضعف
مقارنة باألشهر القليلة الماضية بعد أن كان يحكم
سيطرته على مساحات وأماكن مختلفة من العراق
وسورية.
المسؤول األميركي قال إن واشنطن تعمل مع
العراقيين لصد «داعش» والقضاء عليه ،مؤكدا ً أن
ذلك هو سبب الرئيسي وراء ضعفه ،مشددا ً على أن
أميركا ال تعتبر إيران حليفا ً في القتال ضد تنظيم
«داع���ش» ،على رغ��م الحرب القائمة ضد نفس
العدو.

عبد ربه منصور ه��ادي ،وأن أهالي
المدينة ن��اش��دوا الجيش اليمني
وال��ج��ه��ات المعنية ال��دخ��ول إل��ى
مدينتهم لوضع ح ٍد للممارسات التي
تقوم بها المليشيات المحسوبة على
منصور هادي.

بريطانيـا وفرنسا كانتا استبقتا انهيار السلطنـة
العثمانية ب��رس��م مخطط سايكس– بيكو لوراثتها
ووضعتاه موضع التنفيذ فور انتهاء الحرب العالميـة
األولى .الواليات المتحدة استبقت انهيار النظام اإلقليمي
العربي بعقد اتفاقات مع جماعة اإلخ���وان المسلمين
والتنظيمات الشقيقة وسعت إل��ى تنفيذها مع ان��دالع
انتفاضات «الربيع العربي».
ما ك��ان مخطط سايكس -بيكو لينجح ل��وال تعاون
قيادات عربية ،فئوية وطائفية واثنية ،مع بريطانيا
وفرنسا في إقامة كيانات سياسية مستحدثة في الواليات
العربية المنسلخة عن السلطنة العثمانية .صحيح
أن المك ّونات االجتماعية واإلثنية في تركيبة السلطنة
كانت تصبو إلى تحقيق استقاللها السياسي في دول
وطنية ،لكنها ما كانت لتتحرك على النحو الذي حدث
عشية الحرب العالمية األولى وفي أثنائها لوال دعم مادي
وسياسي و ّفرته لها بريطانيا وفرنسا الطامعتين في
تقاسم التركة العثمانية.
ك��ذل��ك ك���ان ح���ال ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ومخططاتها
السابقة لـ ِ»الربيع العربي» والالحقة له .فقد «حظيت»
خالل تنفيذها بتعاونٍ مؤثر من قيادات فئوية وطائفية
ومذهبية واثنية يطمح معظمها إلى إقامة كيانات سياسية
مستحدثة داخ��ل «ال��دول» القائمة .وما كانت الواليات
المتحدة لتحظى بتعاون تلك القيادات لوال فشل الفئات
الحاكمة التي تو ّلت السلطة بعد جالء الجيوش األجنبية
في بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية .فال ُن ُظم
السياسية التي أعقبت مرحلة االستعمار ظلّت أسيرة
تعددي ٍة طائفية واثنية عميقة وعصيّة على االندماج في
صيغة سياسية متقدمة للعيش المشترك في مجتمع أهلي
موحد .الخالصة؟ التعددية الفئوية والتدخالت الخارجية
عامالن فاعالن في توفير قابلية أهلية داخلية الستشراء
الصراعات وتصديع الكيانات القائمة.
في ضوء هذه الحال الصراعية المحتدمة ،تبدو المنطقة
العربية مرشحة لمرحل ٍة متمادية م��ن االضطرابات
والتح ّوالت االجتماعية والسياسية .في سياقها ،يجري
تفكيـك بعض «الدول» إلى كيانات وجمهوريات موز على
أسس قبلية ومذهبية واثنية.
أب��رز ساحات الصراع والتح ّوالت ال��ع� ُ
�راق وسورية
ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين:
ف��ي ال��ع��راق ،ي��ج��ري س��ب��اق محموم ل��ل��وص��ول إلى
الموصل بين حكومة بغداد ،المدعومة من إيران ،وحكومة
كردستان العراق وحكومة تركيا األردوغانية وذلك تحت
رقابة الواليات المتحدة .مع إعالن «الفائز» األول يتقرر
مصير العراق «القديم» وع��دد الكيانات التي ستتفرع
عنه .فقد بات واضحا ً أن الواليات المتحدة (ومن ورائها
«إسرائيل») يهمها أن يقوم في محافظاته الغربية الس ّنية

كيان سياسي يكون بمثابة إسفين يفصل سورية عن
العراق وبالتالي عن إيران .أما تركيا فال تمانع في أن يبقى
«داعش» في الموصل إذا كان من شأنه مساعدة أردوغان
على تحقيق حلمه العثماني باستعادة الموصل (وغيرها)
إلى «الوطن األم»!
في سورية ،ال تخفي الواليات المتحدة وحلفاؤها دعمهم
للمعارضة السورية «المعتدلة» كما لوحدات حماية
الشعب الكردي .مخطط واشنطن يرمي في نهاية المطاف
إلى تمكين حلفائها «المعتدلين» من السيطرة على شمال
سورية وإعالنها كيانا ً مستقالً عن دمشق وحكومتها،
ومساعدة حلفائها األك��راد لطرد «داع��ش» من محافظة
الحسكة كي تصبح في قابل األيام اإلقليم الغربي لدولة
الكرد الممتدة من شمال العراق إلى شمال شرقي سورية
وجنوب شرقي تركيا .هذا المخطط األميركي قد يتسبّب
باحتكاكٍ مع أنقرة التي ال تمانع بقيام كونفيديرالية
كردية ،وليس دولة ،تضم األقاليم الثالثة تحت سلطتها
المركزية.
في لبنان ،يتقرر مصير الكيان الهش في ضوء ما ستؤول
إليه الصراعات في سورية .المسار ،إذاً ،طويل.
في اليمن ،تمانع الواليات المتحدة ،كما السعودية،
في سيطرة الحوثيين على البالد .لكنهما ال تمانعان،
إذا ما تعذر استعادة السلطة وفق المبادرة الخليجية،
في تكريس تقسيم اليمن إلى كيان للزيود في الشمال
وآخر للشوافع في الجنوب ،وبينهما ملعب لـ ِ»القاعدة»
وأالعيبها.
في ليبيا ،تبدو أميركا (ومعها أوروبا) مرتبكة إزاء تزايد
نشاط «داع��ش» وإمكانية تجذره في رقعة من األرض
تحتضن منابع النفط .وهي إذ ال تمانع ،كما أوروب��ا ،في
تقسيم البالد إل��ى ثالثة كيانات (طرابلس وبنغازي
وف � ّزان) إالّ أنها حريصة على أن تبقى منابع النفط في
الشمال والوسط بمأمن من «داعش» وسائر التنظيمات
السلفية المتطرفة.
في فلسطين ،تدعو الواليات المتحدة ،دونما حماسة أو
التزام ،إلى إقامة «دولة» فلسطينية على ما تب ّقى من الضفة
الغربية ،شريطة عدم المساس بأمن الكيان الصهيوني
الطامع بمزيد من االستيطان والتوسع والساعي إلى جعل
األردن الوطن الفلسطيني البديل.
بعض هذه المخططات يبدو داني القطوف فيما بعضها
فج وربما مستحيل .غير أن كلها يبقى مصدر توتير
اآلخر ّ
وتدمير وصراعات طويلة األمد .ذلك يحول ،بالتأكيد ،دون
التح ّكم بالتح ّوالت وبالتالي بموازين القوى المتطورة
األمر الذي يفسح في المجال أمام تناسل بعض «الدول»
القائمة وإنجاب مزيد من الكيانات الهزيلة والهزلية...
صباح الخير أيتها األوهام.

د .عصام نعمان

ال�شعوب تحيا ( ...تتمة �ص)1
ضد االستعمار الفرنسي في أوائل الخمسينات ورفيق قادة
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الكبار ،وهي اربعينية
دعت إليها (المندوبة السامية لقدامى المجاهدين وأعضاء
جيش التحرير) وعلى رأس��ه��ا الشخصية المغربية
المغاربية كلمات الجامعة الدكتور مصطفى الكثيري،
وتوالت الكلمات متدفقة من أجيال من المجاهدين وأجيال
ج��اءت بعدهم ،لترسم ب��أدق التفاصيل مالحم موزعة
بين عملية السوق الكبيرة في ال��دار البيضاء في اوائل
الخمسينات إلى معارك ممتدة من أقصى الجنوب إلى
أقصى الشمال وعلى امتداد عقود ،كلمات تتحدث بحرارة
عن تلك العمليات والمعارك وكأنها حصلت اليوم.
سألت صديقا ً جالسا ً إلى جواري في تلك األربعينية
الحاشدة الممتلئة حبا ً ودفئا ً ووف��اءً :ما سر اهتمامكم
الشديد برجال المقاومة وجيش التحرير ،القادة منهم
والشهداء» ،أجابني الصديق بكل هدوء« :يا أخي نحن
نحيا بشهدائنا ومقاومينا فيما نحيي ذكراهم ،فمقاومتنا
هي أغلى ما في تراثنا وتاريخنا ،بل هي منارتنا للمستقبل
أيضا ً حيث محاوالت الهيمنة االستعمارية على بالدنا ما
زالت مستمرة بألف شكل وشكل ،وينبغي مقاومتها بألف
وسيلة ووسيلة».
وأضاف الصديق الواثق من تاريخ بالده وكفاح شعبه:
«هذا ليس حالنا وحدنا ،فكل شعوب العالم التي ذاقت
طعم المقاومة تعتز برموزها وقادتها دوم �اً ،وترى في
مقاومتهم أنصع صفحات تاريخها ،فهل في تاريخ فرنسا
من هو أهم من شارل ديغول ،وفي أميركا من هو أهم من
جورج واشنطن ،وفي مصر من هو أهم من احمد عرابي
وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ،وفي الجزائر من هو أهم
من عبد القادر الجزائري وعبد الحميد بن باديس وأحمد
بن بله ،وفي تونس من صالح بن يوسف وفرحات حشاد،
وفي ليبيا من عمر المختار ،وفي السودان من االمام المهدي،
وفي تاريخ سورية من اجل االستقالل هل يمكن ان ننسى
سلطان االطرش وابراهيم هنانو وصالح العلي وسعيد
العاص وأحمد مريود ،ومحمد األشمر وحسن الخراط،
وفي فيتنام هل هناك من هو أهم من هوشي منه والجنرال
جياب ،وفي الصين من ماو تسي تونغ وشو ان الين ،وفي
أميركا الالتينية من سيمون دي بوليفار وابنه الروحي
هوغو تشافيز ،واسترسل في تعداد أسماء رموز وشهداء
حتى وصل إلى فلسطين متوقفا ً عند أسماء منارات في
حياتها ومستقبلها كالشيخ عز الدين القسام والحاج امين
الحسيني وياسر عرفات وج��ورج حبش وأحمد ياسين
وفتحي الشقاقي وابو علي مصطفى وعمر القاسم ،ثم إلى
لبنان وقادة مقاومته المستمرة منذ عقود».
إلي متخوفاً ،من فرط ما شاهده من سجاالت على
ثم نظر ّ
األقنية اللبنانية ،أن ال أوافقه الرأي حين أتى على ذكر لبنان
ومقاومته وقال« :إن ما حققته المقاومة في لبنان ليس
انصع ما في تاريخ بلدكم فقط ،بل هو من أنصع صفحات
تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية المعاصر ،فال تفرطوا بها،
وال تخطئوا بحق قادتها ورموزها وفي المقدمة منهم السيد
حسن نصر الله وقد جمع بين الشجاعة والحكمة ،إضاف ًة
إلى شهداء رموز كرشيد كرامي وكمال جنبالط ومعروف

سعد وغيرهم وغيرهم.
واسترسل صديقي متحدثا ً حين رأى مالمح الموافقة
ترتسم على وجهي ،غدا ً لن يكتب أعداؤكم تاريخ بلدكم
إال كتاريخ فتن وصراعات طائفية ومذهبية ،أما انتم فلن
تجدوا ما تعتزون به إال مقاومتكم فال تفرطوا بها.»...
وحين ابتسمت مع شيء من المرارة سألني الصديق
عن السبب فأجبته بألم« :ليت بعض الساسة في بالدنا
يستمعون إلى ما تقول ...فيرتاح لبنان ويرتاحون من
سجال أليم ومن وخز الضمير الذي سيقض مضاجعهم في
قابل األيام.»...
وف��ي م��راك��ش ،حيث انعقدت ال���دورة  25للجمعية
العمومية لالتحاد العربي لقدامى المحاربين وضحايا
الحروب من  19-16آذار الجاري ،والتي كان لي شرف
حضورها كضيف وكمتحدث في ندوتها العلمية عن
«اإلص�ل�اح���ات ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي» وج���دت مقاومين
ومجاهدين ومحاربين وعسكريين قدامى من  18بلدا ً
عربياً ،وبينهم من تجاوز التسعين من العمر ،مسكونين
بحاضر ب�لاده��م ومستقبلها ،وال يهمهم م��ن ماضيهم
المرصع بآيات المجد والبطولة ،سوى ما يفيدهم في
مواجهة تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.
في تلك االجتماعات شدني هذا الحضور القوي للمقاومة
والتحرير في ذاك��رة المشاركين ،تماما ً كما شدني هذا
التكامل الراقي بين قدماء العسكريين وقدماء المجاهدين
والمقاومين ،وه��ذا االنتماء المشعّ للعروبة واإلس�لام،
فنشيد االتحاد العربي لقدامى المحاربين هو نشيد قومي
رائ��ع ذك ّرني بنشيد «ب�لاد العُ رب أوطاني» ال��ذي ردده
ماليين الطلبة العرب في مدارسهم ويردده شباب األمة في
مخيماتهم وملتقياتهم وندواتهم.
وفي تلك االجتماعات ترسخت في ذهني تلك المعادالت
الذهبية التي بها ُتصان األوط��ان و ُتحمى المجتمعات،
معادلة التكامل بين عروبة جامعة وإس�لام حضاري
مستنير وقد بات تشويههما اليوم هدفا ً لكل ما نراه من
موجات التقوقع والتعصب والغلو والتطرف والتوحش،
ومعادلة التكامل بين الجيوش والمقاومة وقد باتا اليوم
أيضا ً هدفين لنيران كل من يريد استباحة دولنا من
الخارج ،وتفتيت مجتمعاتنا من الداخل ،ومعادلة التكامل
بين دروس الماضي وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل،
ومعادلة التكامل بين الدولة والمجتمع حيث ال تغ ّول
للدولة على المجتمع .وال عداء من المجتمع للدولة بما
يقود األوطان إلى فوضى دموية.
في تلك االجتماعات تذ ّكرت أيضا ً تلك المعادلة التي
انطلقت تحت راياتها حراكات الشباب العربي قبل أربع
سنوات في مواجهة الفساد بمطالب العدل واإلص�لاح،
واالستبداد بالنضال من أجل الديمقراطية والمشاركة،
والتبعية بالكفاح على طريق المقاومة واالستقالل...
ووافقني الحضور كله ،خالل النقاش ،ان ال مستقبل المتنا
إذا لم يستعد شبابنا أحالمهم المسروقة منهم من خالل ما
جرى من التفاف على حراكهم الثوري وتشويه مضامينه
وحرفه عن أهدافه.

الحوار �أقوى ( ...تتمة �ص)1
كانوا من قبل كذلك .لم يتغير األمر عندهم .لم تكن التهديدات
«اإلسرائيلية» لتعنيهم ما خال المطالبة بنزع السالح ،ولم
تكن التهديدات التكفيرية لتش ّد من عزيمتهم سوى في
إطار التشكيك بدور حزب الله على الحدود .في الحقيقة
عندما تصبح العصبية أساسا ً ومعيارا ً يغيب الوعي
والفهم والمنطق .إنّ مثل هؤالء يستغلون سقف الحرية
العالي ليقولوا كالما ً أشبه بالهذر ،وليمارسوا التحريض
تحت عنوان القناعات .ماذا يُقال لهؤالء الذين يحملون
أوسمة على أكتافهم مسروقة من دماء المقاومين الشرفاء
وتضحيات شعب ُجبل من طينة الصدق والشهادة! ال أجد
الكلمات .سأترك للزمن مهمة تنقية بلدنا من االنتهازيين
والمحرضين والقاعدين والفاشلين!
إن��ن��ا حين ن��دع��و إل��ى ال��ح��وار بين جميع األف��رق��اء
اللبنانيين ال ندعو إلى ذلك من منطلق نفعي فقط ،وإنما
ألننا نعتقد أنّ الحوار هو السبيل الذي يقود إلى الهداية
واالستقرار والتفاهم .الحوار يُخرج اإلنسان والجماعة من
ضيق الفكرة واالتجاه والخيارات ليُصبح أكثر انفتاحا ً
لآلراء المطروحة .لكن أن يذهب فريقان للحوار كحزب
الله وتيار المستقبل ملتزمين بضوابط التفكير السليم
والتهدئة والنية الحسنة ثم يكتشف اللبنانيون أن بعضا ً
من المحسوبين على تيار المستقبل ما زالوا يح ّرضون
ويش ّوشون ويتهمون ويمارسون العبث واللغو ،فمعنى

ذلك أنّ هناك من يسعى لإلضرار وال يرحب أن يُنتج
الحوار تفاهمات حقيقية تؤدي إلى تفعيل المؤسسات
وتنفيذ االستحقاقات الدستورية الملّحة .إنّ ما يستلزمه
أي حوار هو البحث الموضوعي في حقائق األمور حتى
يتم وضعها في نصابها الصحيح ف ُتحبَط بذلك خطط
السوء والفتنة.
إنّ ح��وار ح��زب الله وتيار المستقبل يُفترض به أن
يخفف حدة التوتر ويمتص حالة التشنج واالنفعال ،وما
نرغب به أن يساعد في تالفي ح��دوث مشاكل وأزم��ات
جديدة ،بالتالي إزالة حاالت االحتقان والتمزق واالحتراب
السياسي الذي يضع جميع اللبنانيين في خطر دائم.
لكن في كل مرة هناك من يُصر على التخريب ويرى
مصلحة في تنافر تيار المستقبل عن حزب الله  ،لذلك يلجأ
إلى هذه االتهامات المغرضة إلع��ادة أج��واء النزاع التي
تك ّرس انغالق كل طرف على ذاته واهتمامه بالتحشيد
والتعبئة ضد اآلخر.
إلى بعض هؤالء الذين يخافون من الحوار ومن حصول
تسوية سياسية في سورية ومن توقيع اتفاق نووي بين
إيران والدول الكبرى أن يستكينوا ويتواضعوا وإال فإن
الرياح العاتية والحرارة العالية لن تذر الهشيم في مكانه
بل ستحرقه وترميه في وهاد التاريخ.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

معن ّ
بشور

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء أجهزة كمبيوتر مع
ملحقاتها ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 321/تاريخ  ،2015/1/14قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/50000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/3/8
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
المهندس كمال الحايك
التكليف 575

