6

السنة السابعة  /األربعاء  20 /أيار  / 2015العــدد 1785
Seventh year / Wednesday / 20 May 2015 / Issue No. 1785

حمليات � /إعالنات

خرجت طالبها للعام 2015
المدر�سة «الوطنية الأميركية» ّ

طالب عبر «البناء» و«توب نيوز» منظمة التحرير بالرجوع �إلى خط المقاومة

البا�ش� :سورية تدفع ثمن موقفها ّ
�ضد الم�شروع ال�صهيوني
ومخيم اليرموك �سيبقى رمز ًا لق�ضية فل�سطين
حاوره :سعد الله الخليل
سبع وستون عاماً ،وال تزال نكبة الشعب
الفلسطيني متواصلة .في ذكرى النكبة يؤكد
المتخصص في تاريخ
الدكتور حسن الباش
ّ
القدس وفلسطين ،أنّ المشاريع الصهيونية
باتت واضحة وتحمل مسألة فكرية خطيرة
ألنها تتم بغطاء إسالمي وعربي ،تزامن مع
ظهور تيارات تزعم رفع شعار اإلسالم في
مسعى لضرب المشروع الوحدوي ،وخلق
تيارات تدّعي اإلسالم ،كأداة لتفتيت األمة.
واعتبر ال��ب��اش ،ف��ي ح��وار مشترك بين
صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» ،أنّ
الضرر الذي لحق بمخيم اليرموك رغم ك ّل
الدمار جزئي وسيبقى رمزا ً لقضية الشعب
الفلسطيني».

مشروع استعماري

وأكد «أنّ المشروع الصهيوني إلقامة ما
يسمى الكيان الصهيوني على أرض فلسطين
ال ينفصل عن المشروع االستعماري الذي
بدأ بعد الحرب العالمية األول��ى ،فاتفاقية
«سايكس بيكو» بين بريطانيا وفرنسا
وبعض الدول المتحالفة معها عام،1919
هي مشروع استعماري كان الجزء األخطر
فيه هو إقامة ما يدعى وطنا ً قوميا ً لليهود في
فلسطين».
ولفت إلى «أنّ هناك أسبابا ً دفعت الحركة
الصهيونية إل��ى اختيار فلسطين من بين
ال��خ��ي��ارات ال��ت��ي ك��ان��ت مطروحة وتشمل
قبرص أو أوغندا أو األرجنتين ،وأهم هذه
األسباب دور الحاخامات الذين أصروا على
تغطية ال��ت��وراة لقيام الدولة عبر «الوعد
اإللهي» في فلسطين».
وت��اب��ع « :ال����دول االس��ت��ع��م��اري��ة درس��ت
المسألة ببعدها االستراتيجي ،وليس الديني،
لتجد أنّ إقامة كيان يهودي في فلسطين مهم
جداً ،يحقق غايات عدة منها استغالل موقع
فلسطين في المنطقة الوسط بين أفريقيا
وآس��ي��ا وب��ي��ن ال��م��ش��رق ال��ع��رب��ي والمغرب
ال��ع��رب��ي وب��ي��ن ال���دول العربية اآلسيوية
واألفريقية ،وبالتالي يحدث شرخا ً في األمة
العربية بين مشرقها ومغربها .النقطة الثانية
هي أنّ هرتزل يقول في مذكراته إنه طرح على
الدول الغربية في عام  ،1901أنّ هذه الدولة
إذا ما أنشئت في فلسطين ستكون سدا ً منيعا ً
أمام ما زعمه «البربرية العربية» التي تهدّد
الحضارة الغربية».
وأضاف« :إنّ التغيير في مقومات النكبة
م � ّر بمراحل ع��دة والنكبة الفلسطينية»،
معتبرا ً «أنّ هذه النكبة ال يمكن فصلها عن
نكبة األمة العربية ،التي تطور فيها المشروع
االستعماري نحو التفتيت أكثر فأكثر ،وهو
غاية مشروع «سايكس بيكو» التقسيمي.
فهناك بعض ال��دول العربية أخ��ذت منحى
فكريا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً
متطورا ً في مصر وسورية ،ما أدى إلى بدء
مشروع التفتيت منذ حوالي  5سنوات».
وأك��د الباش «أنّ الكيان الصهيوني هو
المستفيد الوحيد اآلن من تمزق العرب،
ألنّ سورية ومصر منذ ما قبل نكبة 1948
ُتعتبران قطبي ال��رح��ى ف��ي وج��ه مشروع
الكيان الذي يُقصد به تدمير هذه المناطق»،
مشيرا ً إلى «أنّ التدمير الحاصل يستهدف
ال���دول ال��ت��ي تساند وتحمل ه�� ّم القضية
الفلسطينية».
وأش��ار إل��ى «أنّ المشاريع الصهيونية
أصبحت واض��ح��ة وتحمل مسألة فكرية
خطيرة ،كونها تتم بغطاء إسالمي وعربي
تزامن مع ظهور تيارات تدّعي أنها ترفع
شعار اإلس�لام ،فاالستعمار عمل على عدة
مراحل من تفتيت وضرب المشروع الوحدوي
وخلق تيارات تدعي اإلسالم ،كأداة لتفتيت
هذه األمة».
وعن غياب المشروع العربي أمام وضوح
المشروع الصهيوني ،قال الباش « :يجب
النظر إلى غياب المشروع العربي بعد عام
 ،1917بالتزامن مع وع��د بلفور وغياب
ال��دول العربية في ظ ّل الهيمنة والتقسيم
واالحتالل الغربي ،وفي ظ ّل تهيئة آل سعود
في الجزيرة العربية عبر قتل آل الرشيد في

الكيان ال�صهيوني هو الم�ستفيد الوحيد
من تمزق العرب والتدمير الحا�صل ي�ستهدف
هم الق�ضية الفل�سطينية
الدول التي تحمل ّ
منطقتي حائل والقصيم .فالمشروع العربي
غائب فعلياً ،بل كان هناك مخاض لصالح
االستعمار الغربي».
وأضاف الباش« :المشروع العربي فكريا ً
وسياسيا ً تجلّى بعد عام  1952في سورية
ومصر ،مع امتداد الفكر القومي من هاتين
الدولتين ،وكانت الوحدة بينهما عام 1958
تجسيدا ً لهذا الفكر العربي ،لكنّ هذه التجربة
لم تعش ألكثر من ثالث سنوات ،نتيجة تآمر
ال��دوائ��ر الصهيونية والبريطانية وبعض
الدوائر العربية ،وعلى رأسها السعودية
قسمت ظهر هذه الوحدة ،لتعود ك ّل
التي ّ
من مصر وسورية وحيدة ،فالمؤامرة كبيرة
جدا ً ونصف أدواتها من «الزعماء» العرب
الرجعيين ،ليبقى المشروع الوحدوي تحت
نضال الكثيرين مثل الرئيس الراحل حافظ
األسد الذي كان دائما ً يسعى إلى الوحدة،
ونتيجة ه��ذا السعي كانت ح��رب تشرين
التحريرية بالتعاون بين مصر وسورية،
بالرغم من انحياز أنور السادات الذي ح ّول
حرب التحرير إلى حرب «تحريك» لتستمر
حرب االستنزاف  83يوماً ،استمر خاللها
الجيش السوري في دفاعه حتى استعاد
القنيطرة عبر ات��ف��اق معين ،ل��ك��نّ تخلي
ال��س��ادات عن المشروع العربي واللحاق
ب��ـ«ك��ام��ب دي��ف��ي��د» م��ع ال��ع��دو ه��و م��ا أخ � ّر
المشروع القومي العربي.

معاناة بشرية تاريخية

وح���ول ال��ب��ع��د اإلن��س��ان��ي للنكسة وم��ا
كرسته م��ن معاناة بشرية ،ق��ال الباش:
«ك ّل أمم وشعوب العالم تعيش في موطنها
باستثناء الشعب الفلسطيني ،فاإلحصاءات
تقول إنّ ت��ع��داد الشعب الفلسطيني 13
مليونا ً يعيش منهم على أرض  1948مليون
ونصف فقط ،وفي الضفة مليونان وفي غزة
مايقارب المليونين» .وتابع« :إنّ المفتاح
الذي يحمله الشعب الفلسطيني هو تعبير
عن اإلص��رار على العودة ،فالقضية ليست
قضية تراب بل قضية هوية وانتماء ،وكلما
م ّرت األيام كبر هذا الوعي واإلصرار ،وبعد
 67عاما ً ما زال هذا الوعي واإلص��رار ،وهذا
أكدته مظاهرات الضفة منذ أي��ام ،حتى أنّ
بعض القيادات «اإلسرائيلية» بدأت تسأل
حكوماتها عن أرض السالم الموعودة التي
لم تظهر حتى اآلن ،باإلضافة إل��ى ظهور
النائبة حنين الزعبي في الكنيست لتقول:
«أنتم غرباء» علناً ،فهذا يؤكد اإلصرار على
ال��ع��ودة إل��ى ال��وط��ن األم ومحو م��ا يسمى
النكبة».
واعتبر الباش «أنّ ما يجري وما جرى
م��ن م��ؤام��رة على س��وري��ة وم��ص��ر وليبيا،

سوف نشهد مقابله في السنوات المقبلة
تغيرا ً فكريا ً وسياسيا ً كبيراً ،فما حصل في
المنطقة درس لنا جميعاً ،أما ما ن��راه من
قيادات رجعية في دول الخليج فلن يدوم
وهذا ما أثبته التاريخ منذ عهد صالح الدين
اإليوبي ،وهذا ما يعد بصحوة األمة العربية
تجاه العدو الحقيقي الذي هو إسرائيل».
وأض���اف« :ال��ع��دو الصهيوني ،عبر ما
يفعله في شعب فلسطين ،يريد القول إنه
متمسك بك ّل قوة باألرض التي احتلها ،في
مقابل مواجهة الشعب الفلسطيني الحي
والمقاوم حتى استعادة أرضه المغتصبة.
النهوض العربي ق��ادم ج��راء ما يحدث في
فلسطين والمنطقة العربية» .وقال « :هذه
محنة ال ب ّد منها وهناك دول عربية تدفع
الثمن ولكن سيكون هناك ثمن تدفعه الدول
االستعمارية ع��اج�لاً أم آج� ً
ل�ا م��ع الكيان
الصهيوني « ،م��س��ت��ذك��را «م��ش��ه��د القمع
واإلرهاب بالتزامن مع مشهد شعب مقاوم ما
زال يقوم بعمليات دفاعية ُتثبت أنّ فلسطين
أرض اآلباء واألجداد».
وعن الفرق في التعاطي مع قضية الشعب
الفلسطيني بين حكومات اليمين واليسار
الصهيوني ،أجاب« :هناك مسألة بديهية ال
ب ّد من اإلشارة إليها وهي عدم وجود فرق بين
يمين ويسار ووسط في الكيان الصهيوني،
فالجميع مجمع على شعار واح��د «أرض
إسرائيل» والخالف بينهم هو على القضايا
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ي��ط��ان ،لجهة سرعة
التنفيذ ،فاليسار المتمثل بحزب العمل أقام
الكيان من بن غوريون إلى غولدا مائير .أما
اليمين فهو الليكود مع األحزاب الدينية ،وهذا
ما يؤكد التوافق في الشعار الرئيسي بينهم،
فالخالف تكتيكي وليس استراتيجياً».
ودع������ا ال����ب����اش «م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية» إلى إيقاف ما سمي اتفاقية
«أوس��ل��و وال��ت��ي شطب منها ال��ع��دو ثالثة
عشر بندا ً على رأسها بند الكفاح المسلح»،
مطالبا ً إياها «بالرجوع إلى خط المقاومة
ألنّ ط��ري��ق أوس��ل��و ل��م يجد نفعا ً منذ 22
عاماً ،فاالعتداء واالعتقال والقتل مستمر
حتى اآلن ،فأي دولة فلسطينية مع استمرار
االحتالل واالستيطان ،فالمستوطنون في
الضفة وش��رق القدس أصبح عددهم 350
ألفاً ،ولهذا لن يتوقف ،رغم ك ّل االتفاقيات
والمفاوضات».

تياران في العالم العربي

في الشأن العربي ،أشار الباش إلى «أنّ
ال��ص��راع بين التيار الرجعي والعروبي
المستمر منذ زم��ن بعيد ،أصبح واضحا ً
اآلن بشكل ف��ج» ،الفتا ً إل��ى أنّ «االنقسام

ال�سيد ح�سين :الجامعة الوطنية تمثل
�إرادة اللبنانيين في التنمية والبناء
الحاصل في األم��ة العربية من المستحيل
أن يمهد لتحرير فلسطين ،وهذا الفرز أوجد
فئات تريد الم ّد القومي العربي الذي يح ّرر
فلسطين وهناك فريق منخرط في االستعمار
األم��ر ال��ذي يغيّب م��ؤش��رات نهوض لألمة
لكنّ المستقبل يحمل اآلمال ،وهذا المخاض
سيخلق جيالً جديدا ً يعرف من هو العدو
ويركز عليه».
وذ ّكر الباش بأنّ «التآمر على هذه األمة
لم يحدث على الدول الخليجية وعلم درس
حقيقيا ً إلدراك الفرز بين نظام ونظام ،وبين
قيادة وقيادة» .وتابع« :من يؤمن بالعروبة
يقف إلى جانب الوحدة ومن اليؤمن فهو إلى
ّ
يحق الحق،
جانب الرجعية فال ب ّد من أن
وعلى المثقفين إدراك أنّ األم��ة اليمكن أن
تسير اتجاه الوحدة إال إذا أفرزت نفسها».
واس��ت��ذك��ر ل��ق��اء عبد ال��ع��زي��ز آل سعود
بالرئيس األم��ي��رك��ي روزف��ل��ت ع��ام 1934
«حين قبل عبد العزيز بوطن قومي ألوالد
عمه اليهود ف��ي فلسطين» ،وق��ال« :حين
أبلغه روزفلت بأنهم شعب مشاغب ر ّد عبد
العزيز إنّ دواءه���م هو السيف .فالقناعة
الخليجية اتبعها األردن بإنشاء إمارة شرق
األردن ،وفي العراق دولة ملكية كان ملكها
فيصل األول ،فهذا فعل االستعمار باختيار
القيادات المرغوب بها ،وهو ما يجب النظر
إليه بدقة لما تنفذه هذه الدول الرجعية من
مشروع أخطر من النكبة و ُي��راد به إحداث
نكبة كبيرة «.
المؤامرة ض ّد سورية فلسطينية األهداف
أما في الشأن السوري ،فقد أكد الباش «أنّ
موضوع التآمر على سورية اليمكن فصله
عن موضوع التآمر على فلسطين ،فسورية
بجزء منها تدفع الثمن العروبي ض ّد مشروع
الصهيونية ألنّ التيار العروبي عبر التاريخ
يخرج من سورية وهذا ماجعلها هدفاً ،وكذلك
العراق العمق االستراتيجي لسورية .هذا ما
يجعل هذه الدول أهدافا ً كونها عمق المشرق
وحضارة األمة وهو ما يشكل تطورا ً في نمو
الفكر القومي والوحدوي المستهدف أيضاً».
ورأى أنّ «استهداف مخيم اليرموك له
جذور تاريخية منذ عام  1982إبّان االجتياح
اإلس��رائ��ي��ل��ي حين ق��ات��ل أب��ن��اء المخيمات
السورية مع المقاومة الفلسطينية ،وآنذاك
ق���ال آري��ي��ل ش����ارون «ل���ك ي���وم ي��ا مخيم
اليرموك» ،وه��و ال��ذي يشكل رم��ز عاصمة
الشتات ف��ي المخيمات الفلسطينية ألنه
يحوي عددا ً كبيرا ً من المثقفين» .وأضاف:
«ما ت ّم تهجيره من فلسطينيي سورية هو
 165ألف فلسطيني بينهم  54ألفا ً من مخيم
اليرموك ،وهذا هدف تسعى إليه أوروبا التي
تزايدت فيها أعداد الكهولة فأصبحت تحتاج
إل��ى جيل ش��اب فعملية التهجير ممنهجة
حتى يسقط ّ
حق العودة إلى أرض 1948
وهذا لن يتحقق».
ولفت إل��ى أنّ «ت��ط��ورات مخيم اليرموك
م��ن��ذ سنتين ون��ص��ف ال��س��ن��ة ت��ش��ي��ر إل��ى
مؤامرة إسرائيلية ومع دخول داعش تبين
وجود مؤامرة كبيرة تضغط باتجاه زيادة
التهجير من المخيم ،فالهجرة مستمرة إلى
ال��خ��ارج ومناطق ال��ج��وار مثل يلدا وبيت
سحم ،وهناك حوالى  3آالف نسمة عالقة في
المخيم ،نناشدهم عدم الخروج حتى ال يتم
تخريب المخيم من قبل اإلرهاب».
وختم ال��ب��اش« :ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي في
المخيم صعب ج��دا ً لجهة األم��ن واألم��ان
وس��ل��ب ال��ح��ري��ات وق��ط��ع ال����رؤوس فهذا
تطبيق لمنهج الغابة ،أما الوضع المعيشي
فهو ضيق بسبب ال��ح��ص��ار ،رغ��م بعض
المساعدات الصغيرة من قبل المنظمات ،وأنا
أستبعد أي مصالحة مع اإلرهاب التكفيري
والح ّل الوحيد هو اتحاد الشعب الفلسطيني
والمنظمات الفلسطينية تحت خيار الح ّل
العسكري ،بما ال يلحق الضرر بالمخيم الذي
سيبقى رمزا ً لقضية ك ّل فلسطين».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم
الساعة الخامسة مسا ًء ويعاد
ب��ث��ه ع��ن��د ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ليالً
ع��ل��ى ق��ن��اة «ت���وب ن��ي��وز» ت���ردّد
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دروع تقديرية للسيد حسين والمطران درويش

زحلة ـ أحمد موسى
رع��ى رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق
الدكتور عدنان السيد حسين حفل التخ ّرج السنوي
 2015في المدرسة «الوطنية األميركية» في زحلة،
في حضور النائب السابق حسن يعقوب ،المطران
عصام درويش ،الدكتور ربيع الدبس ،وشخصيات
روحية وعلمية وعسكرية وأمنية ونقابية ،الهيئتين
اإلدارية والتعليمية وأهالي الخريجين وفاعليات من
أبناء زحلة والمنطقة.

الدبس

بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد المدرسة،
وكلمات للخ ّريجين عن المنهج اللبناني أنس الديدي
وميرا أبو صالح ،والخريج وسام مبارك عن المنهج
األجنبي ،كانت كلمة المدرسة «الوطنية األميركية»
ألقتها السيدة تمارا الدبس ،والتي أكدت خاللها «أنّ
الحضارة ببعد ْيها ال��م��ادّي والمعنوي هي الهدف
العملي األسمى للتربية والتعليم».
ّ
وقالت« :إنّ المدارس والجامعات قد تنجح في
تخريج الكثير من العباقرة ،لكنها قد تفشل في بناء
مواطن واحد .من هنا نحن معنيون بتغليب التعليم
الهادف على التدريس التلقيني ،أيّ بتأسيس ملكة
اإلب��داع على قاعدة الوعي بالوجدان االجتماعي
العام».
ون� ّوه��ت ب��دور رئيس الجامعة ال��وزي��ر السابق
الدكتور عدنان السيد حسين ،قائلة« :إذا كان رئيس
الجامعة الوطنية بيننا ال��ي��وم ،فليس فقط ألنه
ُربّان سفينة هي األكبر للتعليم العالي في لبنان»،
وأضافت« :ليوقف السياسيون ،بالوازع القانوني
واألخ�ل�اق���ي ،تط ّفلهم ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة وعرقلتهم
المتمادية لمسيرتها ،ألنّ في ذلك التوقف تعزيزا ً
الستقالليتها وصورتها ودورها وحضورها».
وختمت الدبس متوجهة إلى الطالب« :إنّ العوائق

والصعوبات ال تعا َلــج باالغتراب وال��ه��روب ،بل
بالعمل على وض��ع ح � ّد ألسبابها ومس ّببيهــا .ال
تدَعوا الهجرة تبتلعكم ،وال العولمة تستلبكم .ليكن
عِ لمكم للوطن ،وعطاؤكم للوطن ،ووالؤك��م للوطن،
فإذا لم تكونوا أحرارا ً من أمة ح ّرة فحريات األم ْم عا ٌر
عليكم».
واستشهد السيد حسين بكلمة السيدة الدبس من
خالل «الدور الذي اضطلعت فيه المدرسة الوطنية
األميركية ودوره��ا في التربية فضالً عن التعلم»،
وق��ال« :ه��ذه المدرسة الثانوية ،تشبه جامعتنا
الوطنية ،الجامعة اللبنانية ،حيث صورة المجتمع
اللبناني بك ّل فئاته ،وحيث إرادة اللبنانيين في
التنمية والبناء».
وتوجه السيد حسين إلى الخريجين والخريجات:
«توجهوا إل��ى الجامعة اللبنانية ،حيث مجاالت
االختصاصات متعددة ،وأب��واب ال��دراس��ات العليا
المفتوحة أمامكم» ،الفتا ً إلى أنّ احتياجات سوق
العمل المحلي ،تشير إل��ى «الحاجة المؤكدة في
مضمار التمريض من خ�لال كلية الصحة العامة،
وف��ي العلوم السياحية وف��ي إدارة الفنادق ،وفي
م��واد الجغرافيا التي نسيها البعض ( )...واآلث��ار
واألدب اإلنكليزي والفلسفة وعلم النفس تلك المواد
ُتد ّرس في كلية األدب والعلوم اإلنسانية .بل إنّ علم
االجتماع صار مطلوبا ً في مجال البحث االجتماعي
الممت ّد داخ���ل ال��م��ؤس��س��ات المدنية والعسكرية
واألمنية .هذا ال يسقط من االعتبار أهمية التحكيم في
الحقوق ،والسياسات العامة في العلوم السياسية،
والتخصص المهني في كلية اإلعالم».
ّ
وف��ي نهاية الحفل ،قدّمت إدارة المدرسة درع�ا ً
تكريمية لراعي الحفل لرئيس الجامعة اللبنانية
وللمطران درويش الذين وزعوا مع إدارة المدرسة
الشهادات على الخريجات والخريجين.

الحضور الرسمي والسياسي والحزبي والتربوي خالل االحتفال

تركيا تتهم ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
الموقف اإلي��ران��ي األق��وى منذ اندالع
ال��ح��رب على س��وري��ة ي��أت��ي بينما تبدو
االستعدادات المشتركة لمقاتلي الجيش
السوري وحزب الله متصاعدة لمواصلة
المواجهة المفتوحة التي بدأت في القلمون
لتتح ّول حربا ً لتحرير سورية من «جبهة
النصرة» و«داعش».
ف��ي لبنان وح���رب القلمون ت���دور في
جزء منها على أرضه ،عقد تيار المستقبل

وحزب الله جولة حوار جديدة لم تخرج
بغير التأكيد على مواصلة الحوار ودعم
الترتيبات والخطط األمنية للدولة ،بينما
وق���ع ك�ل�ام ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه عن
ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��س��م ال���دول���ة ألم��ره��ا تجاه
مسؤولية تحرير جرود عرسال المحتلة
م��ن ال��م��ج��م��وع��ات ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة ع��ل��ى نص
خطاب العماد ميشال عون ليطلق معادلة،
إم��ا أن تتولى ال��دول��ة مسؤولية التحرير

بين ن�صر اهلل والأ�سد ( ...تتمة �ص)1
 كانت حرب القلمون كلمة السر ،والتعبئة العامة طريقا ً لحرب التحرير منالتكفيريين .فكالم السيد نصرالله عن أهالي بعلبك الهرمل والبقاع ودعوتهم
إلى حمل المسؤولية في حرب التحرير ككالم األسد عن دعوة شباب وصبايا
سورية إل��ى االق��ت��داء بأبناء وبنات الشهداء واالنضمام إل��ى صفوف القوات
المسلحة .ووصلت أخبار القلمون تباعا ً عن االنتصارات السريعة ،ووصلت
الوفود االقتصادية اإليرانية إلى سورية ،والحديث عن دعم للصناعة يتخطى
أربعة مليارات دوالر بعد خط ائتماني قدّم ضمنا ً لدعم الليرة السورية بمليار
آخ��ر .وك��ان مستشار مرشد الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة الدكتور علي
واليتي يصل إلى بيروت ويلتقي السيد نصرالله ،ثم إلى دمشق ليلتقي الرئيس
األسد في طريق عودته إلى طهران.
 أعلن األس��د أنّ محور المقاومة ص��ار حقيقة دول��ي��ة ال يمكن تجاهلها،مستعيدا ً كلمات الزعيم جمال عبد الناصر عن كتلة عدم االنحياز.
 خطة متكاملة اتفق عليها السيد واألسد وهي في الطريق تباعاً ،ألم يقلالسيد إنّ المعارك تتكلم عن نفسها؟
ناصر قنديل

لجرود عرسال المحتلة من اإلره��اب أو
تكون الحكومة خائنة.

حوار عين التينة مج ّرد حوار

على وق��ع ك�لام األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله السبت الماضي أنه
«سيأتي اليوم الذي ال يكون فيه في الجرود
اللبنانية ال داع��ش وال النصرة وال قاطعو
الرؤوس» ،وحديثه عن االنتصار االستراتيجي
في القلمون وتأييد مبادرة رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،انعقدت جلسة
الحوار الثانية عشرة بين حزب الله وتيار
المستقبل ،في مقر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،بحضور ال��وزي��ر علي حسن خليل.
ويبدو أن هذا الحوار سيبقى مجرد حوار .حيث
علمت «البناء» «أنّ وفد المستقبل طرح في
الجلسة معركة القلمون ،إال أن وفد حزب الله
جدد التأكيد أنه تم التوافق منذ بداية الحوار
على تحييد بند األزمة السورية عن الحوار»،
مشيرا ً إلى «أن معركة القلمون هي في صلب
هذا البند» .كما تم البحث في عمل الحكومة
والتعيينات األمنية والتشجيع على متابعة
ال��ح��وارات المفتوحة بين مختلف األط��راف
لمعالجة القضايا كافة.
وأوض��ح رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب ميشال عون أن فريقه أدخ��ل عنصرا ً
ج��دي��دا ً ف��ي اختيار رئيس الجمهورية وهو
الشعب اللبناني ،وأشار إلى أن هذه الخطوة
تعيد السلطة إلى الشعب من خالل استفتاء
اعتبره «دوح��ة لبنانية» .ورأى ع��ون ،بعد
لقاء التكتل األسبوعي« ،أن الحكومة تفقد
دستوريتها ألنها ال تلتزم بالقوانين والدستور
لعدم تعيين الوظائف األساسية» .واعتبر «أن

وزير الدفاع «لبس طربوش» كل المخالفات
الحاصلة في الجيش».
ويستكمل تكتل التغيير واإلص�لاح جولته
على المسؤولين والفاعليات السياسية لشرح
المبادرة التي أطلقها العماد ع��ون ،ويلتقي
ال��وف��د ال��ي��وم رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب محمد رع��د وع���ددا ً من ن��واب الكتلة،
على أن يلتقي وفد آخر رئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة .وكان وفد التغيير واإلصالح
التقى أمس وفدا ً من كتلة التحرير والتنمية في
مجلس النواب ،وزار رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية في بنشعي.

«المستقبل»:
األولوية النتخاب رئيس

واس��ت��ب��ق��ت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ف���ي ت��ي��ار
المستقبل ل��ق��اء وف���د التغيير واإلص�ل�اح
بالرئيس السنيورة بالتأكيد لـ«البناء» أن أي
بحث في تعديل دستوري يجب أن يسبقه
انتخاب رئيس للجمهورية ،وأنّ األولوية
لجهة انتخاب رئيس ثم إق��رار قانون جديد
لالنتخاب وبعدها إجراء انتخابات نيابية».
وف��ي سياق االت��ص��االت الجارية إليجاد حل
لملف التعيينات األمنية ،زار وزير الصحة وائل
أبو فاعور موفدا ً من رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط الموجود في فرنسا رئيس
مجلس النواب نبيه بري الذي أحال ترؤس
اللقاء مع وفد التغيير واإلص�لاح إلى النائب
أيوب حميد ،والتقى رئيس حزب الكتائب أمين
الجميل.

الجهود القطرية لم تتوقف

وفيما تحدثت المعلومات عن أن العسكريين

السيد حسين

(أحمد موسى)

�إعالنات ر�سمية
الرهائن يتوزعون بين عرسال وجرودها داخل
األراض��ي اللبنانية» ،وأن الوسيط القطري
يتواصل مع المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم منذ أيام مؤكدا ً استمراره في
الوساطة» .أكد حسين يوسف والد العسكري
المخطوف محمد يوسف لـ«البناء» أن هناك
«أجواء ايجابية جدية على صعيد هذا الملف
على رغم كل المعارك العسكرية التي تشهدها
منطقة القلمون» ،لكنه في الوقت نفسه عبّر
عن غصة لدى أهالي المخطوفين لدى تنظيم
«داعش» بسبب الجمود الذي يعتري التفاوض
معه لصعوبة التواصل الجدي مع التنظيم.
وإذ رفض يوسف تحديد وقت معيّن إلتمام
الصفقة التي يحكى عنها ،ج��دد ثقة أهالي
المخطوفين بالمدير العام لألمن العام الذي
يبذل جهودا ً كبيرة في هذا الملف وال يمكن أن
يتحدث عن تقدم من دون أن يستند إلى وقائع
ومعطيات».
وعبّر يوسف عن خوف وقلق األهالي من
التداعيات السلبية لمعارك القلمون ،ألنه من
المحتمل أن يحشر المسلحون في الزاوية
ويتخذون الرهائن ضمانة أو حماية لهم فضالً
عن االشتباكات الضارية التي تحصل في
الجرود والتي يمكن أن تؤدي إلى استشهاد
الرهائن في أي وقت».
وتحدث عن الوسيط القطري ،ولفت إلى «أن
الجهود القطرية لم تتوقف وهناك إصرار قطري
على إنهاء الملف ،فالوسيط القطري يتواصل
مع جبهة النصرة إلنجاز صفقة التبادل».
وك��ان رئيس الحكومة تمام س�لام رأس
في السراي ،اجتماعا ً لخلية األزمة الوزارية،
لمتابعة ملف العسكريين المحتجزين لدى
«داعش» و«جبهة النصرة» .وأكد اللواء عباس
إبراهيم وال��وزي��ر أش��رف ريفي على هامش

الجلسة «أن األجواء إيجابية جداً».

إلى أين سيذهب 8آالف مسلح؟

ويستمر الجيش السوري والمقاومة بالتقدم
ف��ي ج��رود القلمون والسيطرة على معابر
المسلحين .وأشار مصدر عسكري لـ«البناء»
إل��ى «أن العملية العسكرية التي يقوم بها
الجيش السوري والمقاومة حققت قسما ً كبيرا ً
وهاما ً من أهدافها وفي وقت قصير في القياس
العسكري تعتبر نجاحا ً لكنها لم تنته بعد».
ولفت المصدر إل��ى أن «ه��ذه العملية إذا لم
تستكمل باتجاه منطقة الزبداني تكون عملية
جراحية ناقصة إضافة إلى خطر المسلحين
الذين ينسحبون من جرود القلمون ويتجمعون
في لبنان في جرود عرسال وبالتالي يجب أن
يستكمل العملية لتشمل هذه المنطقة».
وت��وق��ع ال��م��ص��در أن يعلن المسلحون
االستسالم في وقت قريب ويطلبون االنسحاب
إلى خارج الحدود اللبنانية إلى منطقة بعيدة
في سورية بسبب تضييق الخناق عليهم وقطع
خطوط اإلمداد والتواصل بينهم ،متسائالً أين
سيذهب  8آالف مقاتل؟ فعدد المسلحين في
لبنان بلغ اآلن  3آالف ،وفي القلمون  4آالف،
وفي الزبداني نحو  1000مقاتل ،ما مجموعه
 8آالف».
وإذ أكد المصدر وجود تنسيق بين المقاومة
والجيش اللبناني ،أوضح أن الجيش السوري
لن يقترب من عرسال كما أن الجيش اللبناني
لن يشن هجوما ً على المسلحين في جرود
عرسال في حين أن احتمال تقدم حزب الله
باتجاه ج��رود عرسال لمالحقة المسلحين
والضغط عليهم ومحاصرتهم وارد لكنه
لن يدخل إلى بلدة عرسال نظرا ً لحساسية
المنطقة».
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