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�آراء  /تتمات
الق�ضية لي�ست «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1

انتحاري القديح
وم�س�ؤولية ال�سلطات ال�سعودية
} حميدي العبدالله
في تعليقها على الهجوم االنتحاري الذي نفذه أحد عناصر تنظيم
«داع��ش» يوم الجمعة الماضي ،قالت صحيفة «سعودي غازيت»
الصادرة باللغة اإلنكليزية إنّ «بعض األئمة يفرغون حقدهم وينشرون
معلومات مغلوطة عن مسلمين من مذاهب أخ��رى» .ونقلت صحيفة
«الجزيرة» السعودية عن المتحدّث األمني قوله إنّ عصام الداوود الذي
سهّل عمل االنتحاري وأواه «سبق أن أعادته السلطات السعودية من
لبنان عندما كان موقوفا ً من قبل السلطات اللبنانية على ذمة قضايا
إرهابية».
والقضايا اإلرهابية ،حسب التقارير المنشورة في وسائل اإلعالم،
المقصود بها «أنّ الداوود كان موقوفا ً في سجن رومية» في لبنان غداة
توقيفه على خلفية انتمائه إلى صفوف تنظيم «فتح اإلس�لام» الذي
خاض معارك ض ّد الجيش اللبناني في عام  ،2007وفي ذلك التاريخ لم
تكن أحداث سورية بدأت لكي يت ّم التذ ّرع بها ،كما أنّ  7أيار حدثت بعد
تفسر انضمام
عام من هذا التاريخ في لبنان ،وبالتالي لم تكن أية ذريعة ّ
هذا الرجل وغيره إلى تنظيمات إرهابية .الكالم المنشور في «سعودي
غازيت» الذي يحمِّل األئمة المسؤولية ،ويق ّر بدورهم في التحريض على
المذاهب اإلسالمية األخرى ،وتسهيل عودة أحد اإلرهابيين من لبنان،
يؤكد مسؤولية حكومة المملكة العربية السعودية أوال ً عن هذا الهجوم،
وعن الهجوم الذي سبقه في المنطقة الشرقية قبل بضعة أشهر ،وثانيا ً
عن تزايد أعداد السعوديين المشاركين في التنظيمات اإلرهابية على
امتداد العالم ،وال سيما على مستوى المنطقة العربية.
هنا االتهام ال ينطلق من موقف مسبق ،أو ع��داء لحكومة المملكة
العربية السعودية ،بل من ما يص ّرح ويعترف به اإلعالم في المملكة،
إذ من المعروف أنّ الكاتب ومقدّم البرامج في أحد األقنية السعودية
داوود الشريان تحدّث أكثر من مرة عن مسؤولية ه��ؤالء األئمة في
تسميم عقول الشباب منذ حرب أفغانستان م��رورا ً بالعراق وانتهاء
بسورية ،وطالب السلطات المعنية باتخاذ مواقف صارمة من هؤالء
األئمة .مسؤولية السلطات السعودية هذه المرة مزدوجة ،فاألئمة على
الرغم من ك ّل اإلن��ذارات المبكرة ،التي عبّرت عنها الهجمات اإلرهابية
السابقة في أنحاء مختلفة من المملكة استم ّروا بالتعبئة المنحرفة التي
تحدّثت عنها صحيفة «سعودي غازيت» ولكن السلطات لم تقم بعزلهم
أو مساءلتهم ،إلى أن وصلت األمور إلى ما وصلت إليه ،ثم لماذا تعيد
حكومة المملكة إرهابيا ً معتقالً من لبنان ثم تطلق سراحه ،ولماذا لم
تحكم الرقابة عليه على األق ّل ،ولو أحكمت الرقابة عليه لكان بمقدورها
إحباط عملية القديح ،وإنقاذ أرواح ودماء عشرات األشخاص الذين
سقطوا في المسجد.
ال يمكن الجمع بين التحريض على المذاهب في دول أخرى ،وحمل
راية الفتنة المذهبية ،وبقاء هذه الفتنة خارج الحدود .كان ينبغي
على السلطات السعودية أن تدرك أنّ هذه اللعبة سوف ترت ّد إلى داخل
أراضيها ،ألنّ المجتمع في المملكة العربية السعودية مجتمع متعدّد
شأنه شأن الكثير من المجتمعات العربية ،وال ب ّد أن يتأثر بما يجري
خارج الحدود.

وا�شنطن ت�ؤكد عبثية التحالف الدولي
االنتكاسة التي لحقت بقوات االمن والجيش العراقي في سقوط الرمادي
ذات المساحة الكبيرة وضعت اإلدارة االميركية قبل ك ّل شيء أمام مأزق
ال يمكن الخروج منه بطريقة متوازية مع ما يمكن لها ان تس ّميه تناغما ً بين
االدارة وسياستها في مكافحة اإلرهاب في الشرق االوسط.
حزب الديمقراطيين االميركي المقبل على انتخابات رئاسية نجح في
الفوز باالنتخابات الرئاسية التي تصدّرها اوباما معلنا ً عن أجندة لمكافحة
االرهاب قدّمها أوباما للشعب االميركي بافتتاح واليته بعملية نوعية
للكومندس االميريكي في باكستان قضى فيها على اسطورة بن الدن في
ذهن االميركيين.
أوباما الذي حاول التماشي مع أجندته في مكافحة االرهاب قدّم نموذجا ً
آخر دعمت فيه االستخبارات االميركية التمدّد التكفيري في عدة دول في
الشرق االوسط ،مع المحافظة على حدود رسمتها االستراتيجية الغربية
بعدم االقتراب من «إسرائيل» او من مصالحها ،ولم تعترف الواليات يوما ً
بأي دعم او تغذية لهذه المجموعات.
ّ
تعمل االستخبارات االميركية وفق مبدأ «نو غيلتي – « no guiltyاو
الالمذنب ،حيث تحدث العمليات وتنفذ الخطط والجرائم من دون ان يظهر
مجرم فال مدان وال دالئل.
تعرف الواليات المتحدة انّ حدود إدانتها بالتو ّرط في اإلرهاب ضيّق
اي تحقيق ستالحق بالدالئل حلفاء مدّتهم بالدعم
عملياً ،وانّ اإلدانة وفق ّ
المطلق لتنفيذ مخططتها األساس ،فباتت تركيا حزب العدالة والتنمية أحد
يختص بسورية ،من ثم السعودية،
أه ّم األذرع لتنمو الشبكات التكفيرية بما
ّ
بما يختص بالعراق وتحديدا ً «داعش» الى ان تمدّدت الحركتان لتندمج
بالعقيدة وتختلف بالقيادة والقائد واحد.
االدانة االميركية هذه المرة في الرمادي تأتي بعد تكرار التجربة ذاتها
في الموصل ،حيث دخلت قوات «داعش» اليها في ظروف مشابهة جدا ً الفتة
ومباغتة ُحكي فيها عن خيانات وسط قوى االمن العراقي.
ال يمكن هذه المرة قبول نفس المعالجة التي قدّمتها الواليات المتحدة عن
طريق وزير دفاعها آشتون كارتر للهروب من المسؤولية التي ستالحق
وزير دفاع إدارة اوباما الديمقراطية طويالً ،ألنّ خوض المعركة ض ّد
االرهاب في «الشرق االوسط» تحت مظلة تحالف دولي بقيادة الواليات
المتحدة يعتبر نكسة وعارا ً كبيرين على المهمة العسكرية تلك التي تعتبر
بالنسبة لالميركيين واجبا ً وبالنسبة للعالم الغربي حربا ً رائدتها اميركا.
اثبتت الرمادي عبثية التحالف الدولي بعين الرأي العام الغربي والمجتمع
السياسي االميركي ،وشرحت تو ّرطا ً غير مسبوق للواليات المتحدة
التي صنّفت متف ّرجة هي والتحالف امام االنهيار الذي كان يمكن إيقافه
بالتكنولوجيا ما فوق المتطورة االميركية ،عبر اقمار اصطناعية ،فكيف
يدخل «داعش» منطقة بحجم الرماي من دون عين اميركية مترقبة اطلقت
ساعة االنطالق؟
اكدت واشنطن اليوم على عبثية التحالف الدولي المؤلف الى جانبها
من عواصم دول كبرى فشلت امام تمدّد «داعش» فشالً ال يمكن القبول به
لعدم صحته سوى في إطار إقناع شعب العراق ومعه العالم بهذا العجز
امام «داعش» عوضا ً عن إدانة التحالف بالتقصير ،ولهذا السبب تسارعت
اصابع االتهام االميركية قبل غيرها للتصويب على القوات االمنية
العراقية والجيش الذي وبغض النظر عن اي ثغرة اصابت جسمهما ،اال انّ
التصويب على القوى االميركية بح ّد ذاته يظهر هروبا ً وفشالً لحلف ته ّرب
من المسؤولية ظاهرا ً ونوايا اضعاف القوى األمنية للشروع في التقسيم
ثانياً.

«توب نيوز»

«داع�ش» و«الن�صرة» والت�سويق
تسويق «داع��ش» كخطر داه��م تشترك فيه ك ّل مكونات الحلف ال��ذي تقوده
واشنطن وتقدّم لـ«داعش» أسباب صناعة هذه الصورة من التزويد بالسالح
النوعي والمال والتساهل مع تدفق الرجال ،وصوال ً إلى فتح الثغرات العسكرية
المناسبة.
في تدمر والرمادي ظهر سالح مع «داع��ش» ثبت أنه أميركي لم يسرق من
مستودعات الجيش العراقي وثبت أنه سلّم رسميا ً من مخازن حلفاء واشنطن.
في الرمادي منع «الحشد الشعبي» من التموضع ألشهر بحملة مبرمجة لتدخل
قوات «داعش» بسهولة وتص ّور البطولة.
«النصرة» هي تنظيم «القاعدة» رسميا ً وأعطيت اسم «النصرة» لتعمية المنشأ
وتضييعه ،ثم اسم «جيش الفتح» واإلصرار على كونها مكونا ً سوريا ً صرفاً ،وهي
كما يقول وليد جنبالط ولوران فابيوس وموشيه يعالون «المعارضة المعتدلة».
«داعش» خطر داهم ،وال قدرة على صدّه ،ال من التحالف الغربي وال من الجيشين
العراقي والسوري ،والح ّل هو «النصرة» األقدر على قتال «داع��ش» ...هذه هي
الخطة.
سحق «النصرة» في القلمون هو الر ّد والسؤال بعدها هل من بديل عن الجيشين
العراقي والسوري و«الحشد الشعبي» والمقاومة طالما ثبت أنّ «داعش» خطر
داهم.
القلمون كلمة فصل.

التعليق السياسي

«الحشد الشعبي» إلى الرمادي .وفي المقابل لم
يظهر من قوة التحالف في ساعات تقدّم «داعش»
أي تحرك عسكري ،خصوصا ً أنّ
نحو الرمادي ّ
الجيش ال��ع��راق��ي تحدث ع��ن إرس���ال طلبات عدة
ومثله مسلحو العشائر ،لدعم جوي من دون أن
أي تجاوب من جانب التحالف.
يكون هناك ّ
 يستطيع ال��س��وري��ون تحميل األميركيينم��س��ؤول��ي��ة دخ����ول «داع������ش» إل����ى ت���دم���ر ،ألنهم
وضعوا الدولة السورية بانتهاكهم ألجوائها تحت
شعار الحرب على «داعش» ،بين خيارين صعبين،
أن ت��دخ��ل ف��ي م��ع��رك��ة غ��ي��ر م��ح��س��وب��ة ومسبّبة
للضرر وي��ري��ده��ا ك�� ّل أع���داء س��وري��ة ،بالتصدّي
للطيران األم��ي��رك��ي والتمسك باحتكار الطيران
السوري ألجواء بالده ،أو التعايش على مضض
مع ه��ذا اال ّدع���اء األميركي بالتكفل بالحرب على
«داع��ش» .ولكون سورية اعتمدت الخيار الثاني،
يحق للسوريين م��رة ثانية تحميل األميركيين
م��س��ؤول��ي��ة دخ����ول «داع������ش» إل���ى ت���دم���ر ،ألن ال
يفسر ويب ّرر كيفية اجتياز مئات
شيء يمكن أن ّ
السيارات المسلحة لـ«داعش» لمئات الكيلومترات
ف��ي ال��ص��ح��راء ،م��ن دون ق��ي��ام ط��ي��ران التحالف
باستهدافها ط��وال س��اع��ات ،احتاجتها المواكب
المهاجمة لبلوغ تدمر.
 ما تك ّرر بين الرمادي وتدمر هو قرار أميركيلن تخفيه ولن تنجح في إخفائه ك ّل كلمات أوباما
وك���ارت���ر .وال���واض���ح أن���ه ق����رار م��س��ت��م�� ّر ،بدليل
الحملة المنظمة ال��ت��ي ت��واص��ل��ه��ا واش��ن��ط��ن على
القرار العراقي بحسم وضع الرمادي ،بالتعاون
مع «الحشد الشعبي» .والواضح أيضا ً أنّ تعظيم
خطر «داع���ش» مطلب أميركي ،وإض��ع��اف مكانة
الجيشين ال��س��وري والعراقي في وج��ه «داعش»
مطلب أم��ي��رك��ي أي��ض��اً ،وأنّ اخ��ت��ي��ار المعارضة
المعتدلة شريكا ً سوريا ً للتحالف ينطلق من الثقة
بكونها غير م��وج��ودة ،كما االمتناع ع��ن تسليح
الجيش العراقي والعشائر والضغط لمنع «الحشد
الشعبي» ،كلها خطوات مطلوبة لتمكين «داعش»
من التوسع والتعاظم.
 -بالتزامن مع هذا التعظيم من مكانة «داعش»،

وتصويره خطرا ً داهماً ،يسترعي االنتباه كثيرا ً
تسليط الضوء في وسائل اإلع�لام الغربية على
معارك بين «داعش» و«النصرة» ،والتركيز على أنّ
جبهة «النصرة» تحقق إنجازات في وجه «داعش».
و«النصرة» المصنفة تنظيما ً إرهابياً ،والمعلوم أنها
التشكيل الرسمي لتنظيم «القاعدة» ،يجري تمويه
اسمها باستخدام اس��م جديد هو «جيش الفتح»
المعلن أنه ثمرة دمج فصائل معارضة ،بينما هو
في الواقع مج ّرد تسمية جديدة لـ«النصرة» .وربطا ً
لك ّل ذلك بما هو معلن من مساع سعودية قطرية
فرنسية و«إسرائيلية» ولبنانية لتعويم وشرعنة
جبهة «النصرة» ،سنصل ببساطة إلى يقين بأنّ
توسع «داع��ش» هو خطة أميركية نصفها المعلن
ّ
توسع «داع���ش» ،ونصفها المقبل االع��ت��راف بأنّ
ّ
الضرورات تبيح المحظورات ،وأنّ ر ّد هذا الش ّر
الخطير مستحيل من دون التعاون مع «النصرة»
وتطويبها على كرسي المعارضة المعتدلة الشاغر
منذ بدء الحرب على سورية.
 هل ك��ان ه��ذا هو مخطط واشنطن األصلي،تطبيع العالقات مع «القاعدة» من بوابة سورية،
وتسليم «ال��ن��ص��رة» كفرع ل��ـ«ال��ق��اع��دة» ج���زءا ً من
س���وري���ة وس���اح���ل ال��م��ت��وس��ط ،وش���م���ول وق��ف
االشتباك الساري المفعول منذ ثالثة عقود بين
«القاعدة» و«إسرائيل» ،األميركيين ومصالحهم؟
 لم تخطئ سورية وال أخطأ حزب الله عندماجعال حرب القلمون حربهما الرئيسية حيث القوة
المركزية لـ«النصرة» في المنطقة األش�� ّد مركزية
وحيوية وخطورة في جغرافيا المنطقة الرتباطها
مباشرة بفرصة ال��ت��واص��ل م��ع جيش االحتالل
«اإلسرائيلي».
 «داع��ش» خطر داه��م ،هذا المشترك اليوم بينالمتحاربين على جغرافيا الشرق األوسط ،ولو قام
البعض بتعظيم وتسهيل تعاظم «داع��ش» ،فالبعض
المقابل ليس في موضع االعتراض ،السباق هو في
اإلجابة عن سؤال ،من يص ّد خطر «داعش»« ،النصرة»
أم حلف الجيوش والمقاومات ،هذا ما ستق ّرره حرب
القلمون ،المنتصر هناك سيحسم الجواب.
ناصر قنديل

بغداد تبد�أ الهجوم ( ...تتمة �ص)1
لبنان ال��ذي أنهى سنة على ال��ف��راغ الرئاسي ،شهد
ح��راك��ا ً إع�لام��ي��ا ً بالمناسبة ف��ي ب��ك��رك��ي ،وال��س��راي،
وكلمتين لك ّل من البطريرك بشارة الراعي والرئيس
��ص��ص ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال عون
ت��م��ام س��ل��ام ،ب��ي��ن��م��ا خ ّ
إط�لال��ة تلفزيونية للمناسبة ،شكك خاللها ف��ي أهلية
المجلس النيابي الممدّد لنفسه مرتين بانتخاب رئيس
للجمهورية ،واستعرض إشكاليات التعيينات األمنية مع
تيار المستقبل ،ومبادرته للخروج من المأزق الرئاسي،
مح ّمالً النائب وليد جنبالط برفضه سحب مرشحه
النائب هنري حلو ،مسؤولية إف��ش��ال فرصة إفساح
المجال أمام تنافس يسمح بتبلور غالبية يفوز بموجبها
واحد من المرشحين األق��وى ،والمقصود العماد عون
نفسه وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع.

عام على الشغور

عاد االستحقاق الرئاسي إلى الواجهة لمناسبة مرور عام
على شغور منصب رئاسة الجمهورية ،وص��درت دع��وات
محلية ودول��ي��ة إل��ى اإلس��راع في إج��راء االنتخابات التي
أكدت الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد
األوروبي فيديريكا موغيريني انها «عملية لبنانية».
وشهدت بكركي اجتماعا ً لعدد من ن��واب قوى  14آذار
وبعض المستقلين وانتهى االجتماع إلى تشكيل لجنة تواصل
مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري .وأكد المجتمعون أن
النصاب الدستوري النعقاد جلسة االنتخاب هو النصف
زائدا ً واح��داً ،فيما شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي،
في كلمة ألقاها خالل اللقاء على ضرورة «االتفاق على مخرج
ديمقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة
بانتخاب رئيس للجمهورية» ،معتبرا ً أنه «عار جديد أن نبدأ
عاما ً جديدا ً والفراغ في سدة الرئاسة».
وتعقيبا ً على االجتماع أوضح المكتب اإلعالمي للصرح
البطريركي أن البطريرك الراعي «واف��ق على طرح النواب
المسيحيين في الرابع عشر من آذار للنصف زائدا ً واحدا ً مع
رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضمن رزم ِة طروحات ولم
يوافق على اعتباره نصابا ً دستوريا ً النتخاب الرئيس».
وفي هذا السياق علم من مصادر بكركي أن الراعي دعا خالل
االجتماع نواب قوى  14آذار المسيحيين إلى االجتماع مع
نواب تكتل التغيير واإلصالح والتفاهم على ملف االنتخابات
الرئاسية ،كما أفادت المصادر أن قوى  14آذار يحاولون عبر
زياراتهم بكركي أن يدفعوا عنهم الذنب والمسؤولية بتأخير
االستحقاق الرئاسي.

مبعوث فاتيكاني إلى لبنان

وي��ص��ل رئ��ي��س المحكمة العليا ل�لإم��ض��اء ال��رس��ول��ي
المونسنيور دومينيك مامبرتي لبنان األح��د المقبل تلبية
لدعوة وجهها إليه راع��ي أبرشية بيروت المطران بولس
مطر وذلك للبحث مع الراعي والمعنيين في الملف الرئاسي
وضرورة اإلسراع في انجاز االستحقاق.

جعجعة اللقاء التشاوري بال طحين

وكان اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقد في دارة الرئيس
أمين الجميل في سن الفيل تطرق إلى االستحقاق الرئاسي
ومبادرة العماد عون ومعركة القلمون.
وعلقت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء»
على هذا اللقاء ،معتبرا ً أن األمر اليوم يختلف عن  13تشرين
عام  1990عندما كنا نقاتل وحدنا والجميع ضدنا ،بل اليوم
نحن ندافع عن حقوق المسيحيين واللبنانيين ألن لبنان
له الحق في انتخاب رئيس منتخب ب��إرادة شعبية وليس
مستورداً ،كما أننا جزء من حلف يقف معنا في حقوقنا يمتد
من ح��زب الله إل��ى إي��ران وروسيا والصين ودول بريكس
وأميركا الالتينية».
وأكدت المصادر أن «حقوق المسيحيين ليست خاضعة
للنقاش ،الفتة إل��ى أننا نريد تطبيق القواعد القانونية
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي ن��ظ��ام ق��ائ��م على ت���وازن ال��رئ��اس��ات،
وتساءلت المصادر لماذا يختار الزعيم الشيعي الموظفين
الشيعة وال��رئ��ي��س السني الموظفين السنة وال يحق
للمسيحيين والموارنة في شكل خاص أن يختاروا الموظفين
المسيحيين؟
وأش��ارت المصادر نفسها إلى أنه حتى عام  2005كان
لبنان يحكم من خالل اتفاق سعودي -أميركي – سوري أما
بعد هذا التاريخ وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج
سورية من لبنان بقي الراعي األميركي  -السعودي للبنان
وظنا حينها أنهما سيحكمان لبنان ،لذلك وقفنا في وجههم
وهذه المعركة األخيرة ضد هذا الواقع الذي هو عملية احتالل
مبطنة ،ألنّ هناك فريقا ً سياسيا ً ظاهره لبناني وباطنه
مسيطر عليه من قوى خارجية تدعمه وتموله ال سيما أميركا
والسعودية».

وأوضحت المصادر أنّ «ما ورد في اللقاء التشاوري ال قيمة
وال معنى له ويمكن أن يكون موجها ً الستهداف حوار التيار
الوطني الحر و«القوات اللبنانية» الذي هو مستمر وينبئ
بنتائج ايجابية ويعبّر عن إرادة مسيحية عامة بحصول
واستمرار هذا الحوار».
مصدر ف��ي ق��وى الثامن م��ن آذار اعتبر ف��ي حديث إلى
«البناء» أنّ هذا اللقاء محاولة من بعض القوى التي وجدت
نفسها مه ّمشة إلثبات وجودها على الساحة السياسية.
وعما صدر من كالم حول معركة القلمون ،أكد المصدر
أنّ «المقاومة وحزب الله وفريق  8آذار لن يتوقفوا عند كالم
اللقاء التشاوري وال قوى  14آذار ،ألنّ هذا الفريق عندما يشعر
بالضعف والتراجع يعمد إلى التصويب على حزب الله للقول
بأنه موجود ،مؤكدا ً أن حزب الله ال يتوقف عند هذا الكالم
الذي ال قيمة وال مفاعيل له».

وفد التيار في عند المر

واستكمل وفد تكتل التغيير واإلصالح زياراته إلى الكتل
النيابية ،وزار الوفد برئاسة النائب نبيل نقوال النائب السابق
لرئيس مجلس ال���وزراء ميشال المر ال��ذي دع��ا إل��ى إعطاء
المسيحيين ما يطمئنهم على مصيرهم ،فيما لفت نقوال إلى
أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس المر.

التوافق هو الحل

من جهته ،اعتبر رئيس الحكومة تمام سالم في كلمة له
مساء أمس أن «ال بديل من التوافق على طريقة الخروج من
هذا الوضع» ،محذرا ً من أن أي حل آخر يعكس غلبة لجهة
على أخرى ،هو وصفة لتوليد أزمة أكبر وأخطر».

عون :لن أترك موقعي في دعم المقاومة

وعلى هذا الخط ،أكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون انه لن يقبل أن يتكرر االضطهاد المتواصل بحقه،
وقال« :سنقاوم هذا االضطهاد وأنا أقاوم ليس من أجلي فقط
بل من أجل عائلتي واألشخاص الذين يشبهون عائلتي».
وأعرب عون في حديث إلى محطة «أو تي في» مساء أمس
ضمن برنامج «بال حصانة» عن «اعتقاده أنه فشل في أن
يطرح نفسه كمرشح توفيقي ألن ليس هناك نوايا لدى البعض
بالوصول إلى مرشح توفيقي» ،مشيرا ً إلى أن «الرئيس سعد
الحريري ظن في روما أنني قد أغير خطي وأوضحت له أنني
لن أترك موقعي فأنا أدعم المقاومة ولست « 8آذار» .وأكد أنه
لن ينسحب من المعركة إال شهيدا ً بالمعنى السياسي.

مجلس الوزراء يجتمع اليوم

يجتمع مجلس ال��وزراء اليوم الستكمال درس مشروع
الموازنة العا ّمة للدولة وإقراره ،ث ّم يَنعقد في اليوم التالي
الخميس في جلسة عادية على جدول أعمالها بنو ٌد إدارية
وماليّة.
وعلمت «البناء» أن هناك خالفات بين بعض الوزراء على
موضوع إنشاء مستشفيات في طرابلس».

مرتفعات جديدة في قبضة المقاومة

أمنيا ً دارت اشتباكات أمس بين «جبهة النصرة» وتنظيم
«داع��ش» على خلفية إق��دام األخير على إط�لاق النار على
المدعو أحمد سيف الدين الملقب بالسلس وخطفه من بلدة
عرسال إلى جرودها ،علما ً أنه ينتمي إلى «جبهة النصرة».
كما واصل حزب الله والجيش السوري تقدمهما في القلمون
وسيطر حزب الله على مرتفعات القبع والنقار شمال شرقي
جرود نحلة ودمر آلية لـ«النصرة» وأوقع عشرات المسلحين
بين قتيل وجريح.
وأش���ار مصدر عسكري لـ«البناء» إل��ى أن «العمليات
العسكرية تسير وفقا ً للخطة التي رسمتها قيادة حزب الله
والجيش ال��س��وري وبسرعة معقولة بعد أن سيطرا منذ
السبت الماضي على ست نقاط رئيسية من تالل ومرتفعات
وقمم ويحققان انجازات هامة» ،الفتا ً إلى أن «الضغط أصبح
أقل من األيام الماضية نظرا ً لهزيمة المسلحين».
وأوض��ح المصدر أن «عرسال تقسم إلى قسمين :األول
الجرود وفي هذه المنطقة التطهير مستمر والخطة نفسها
التي اعتمدت في القلمون الن ال ش��يء هناك اسمه إث��ارة
المذهبية ألن هذه المنطقة جرداء وال يوجد فيها مواطنون وأي
حديث ضد المقاومة يعتبر بمثابة حماية ودعم للمسلحين».
وأض��اف« :أما القسم الثاني هو بلدة عرسال والحل يكون
على مرحلتين األولى :الدولة تتدبر األمر سياسيا ً وعسكريا ً
وثانيا ً عبر أهالي عرسال الذين أص��دروا بيانا ً أمس باسم
األهالي والقوى الوطنية طالبوا خالله بإخالء مدينتهم من
المسلحين».
وحذر المصدر أنه «إذا لم يتم حل هذه المشكلة خالل فترة
معينة عند ذلك لكل حادث حديث ،لكنه جزم أن قوى المقاومة
والشعب والجيش لن تقبل أن تصبح عرسال جزيرة إرهابية
على الحدود الشرقية للبنان وتمتد إلى كل المنطقة».

ماذا يعني تحرير ( ...تتمة �ص)1
ل��م يعد ال��ح��ص��ار على المستشفى أم���را ً ع��اديّ��ا ً أو
طبيع ّياً ،كون أنّ عناصر أضحت أساسية في المشهد
العام للحصار والوصول إلى عناصر الحامية من جهة،
وتخليص الحامية وف� ّ
�ك الحصار عنها وإخراجها من
المستشفى من جهة أخ��رى ،حيث كانت المعركة بين
هاتين الرئيسيتين ،إضافة إلى كون األمر لم يعد يتعلق
بميدان بسيط وجغرافيا محدودة ،فقد تجاوز األمر هذه
العناوين ،ودخلت عليه مواقف عواصم وعمل استخبارات
مر ّكب وكبير ،ومواجهات تعدّت حدود الجغرافيا السورية،
وصوال ً إلى بعض عواصم دول إقليمية ودولية.
نعم لقد أضحى الصراع في مكان آخر تماماً ،فكالم
الرئيس األسد لجهة وعده لحامية المستشفى أ ّنهم في
طريقهم إلى الحرية زاد في تعقيد المشهد ،وأضاف عناصر
إضافية عميقة من أجل الحيلولة دون تحقيق الوعد الذي
أعطاه للحامية وللشعب السوري ،إضافة إلى تح ّد كبير
أمام العالم بأسره .بالتالي فإن الحيلولة دون فعل ذلك،
أو منع ذلك ،من قبل أطراف العدوان ،سيساهم في إلحاق
الهزيمة المعنوية والمادية في وعد الرئيس األسد الذي
سيرت ّد على طبيعة المعركة ذاتها.
ال نعتقد أنّ هذا التحدّي كان عاد ّيا ً أو طبيع ّياً ،أو يمكن
اعتباره أمرا ً عسكر ّيا ً بسيطاً ،كما أ ّنه ال يمكن أن يخضع
لشيء من الرهان أو المراهنة .فالرئيس بشار األسد يدرك
أكثر من الجميع طبيعة الحاصل ويفهم ج ّيدا ً حيثيات
المعركة ،خصوصا ً في ال��رأس الضيق لجسر الشغور
ومحيطها ،كما أ ّننا نجزم أنّ هذه العبارة وذاك الموقف
لم يصدرا منه في شكل عفوي أو ارتجالي ،على رغم أ ّنه
يوجه هذا التحدّي
كان يرتجل خطابه ارتجاالً ،لك ّنه كان ّ
في شكل مدروس ومباشر .ونرى أنّ رسالته تلك كانت
الرسالة األهم في صباح السادس من أيّار في خطابه في
م��دارس أبناء الشهداء ،وهي الرسالة التي تحدّى فيها
جميع خصومه وأعدائه ،لجهة تأكيده أنّ الحامية ستخرج
من هذا الحصار ،وهذا قرار منه فيها ،وليس باستطاعة
أعدائه أن يفعلوا شيئا ً لمنع ذلك.
يبدو مثل هذا الكالم للوهلة األولى عاد ّيا ً وطبيع ّياً ،غير
أنّ التوقف عنده طويالً والتدقيق والتحقيق فيه جيداً،
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يوصل صاحبه إلى حيثيات بعيدة وهامة وعميقة جداً،
كون الرئيس األسد لم يكن يريد أن يرفع معنويات من
خالل هذا الكالم ،كما أ ّنه لم يكن يريد أن يوصل رسالة إلى
عناصر الحامية للصمود أو الثبات .الرسالة كانت واضحة
وجليّة ،إ ّنها رسالة تح ّد إلى من يقفون وراء هذا الحصار
من جهات وأط��راف إقليمية ودولية ،وهو نوع جديد من
أنواع الفعل المقرون باإلصرار الكبير ،والثقة القائمة على
عناصر ق ّوة كاملة.
إنّ العملية غير الطبيعية التي و ّفرت عملية انسحاب
هذا الك ّم الكبير من عناصر الحامية وجرحاهم ،ال يمكنها إال
أن تؤ ّكد أنّ األمور لم تكن عادية أو طبيعية ،لجهة التنسيق
العالي بين جهات رئيسية في جسد القوات المسلحة،
على مستوى سالح الجو والمدفعية والصواريخ ،وعلى
مستوى شبكة اتصاالت و ّفرت بنية تحتية متقدمة ج ّدا ً
لإلبقاء على حرارة واحدة للجهات المشاركة في التحرير،
حيث ك��ان واضحا ً ج � ّدا ً ه��ذا االمتالك المطلق للميدان،
وهذا التحييد الكبير لمئات العناصر التي كانت تحاصر
المستشفى ،وكانت تمتلك سالحا ً هاما ً كان قادرا ً على كسر
التوازن في شكل كبير مع سالح عناصر الحامية.
ال يمكن أن توضع هذه العملية إال تحت عنوان العمليات
المعقدّة والتي تتطلب إمكانيات هائلة وكبيرة في أهم
عناوين العمليات العسكرية الميدانية ،تلك اإلمكانيات
المادية والمعنوية ،كون ّ
فك الحصار كان شبه مستحيل
في ظ ّل حصار كان مكتمل الشروط تماماً.
ال يمكن للكتلة النارية وحدها أن تؤمن ما ت ّم تأمينه ،وال
يمكن النسجام أكثر من سالح وأكثر من جهة ميدانية أيضا ً
أن تؤمن ما ت ّم تأمينه ،في ظل الظروف التي وصفناها ،إال
إذا كان هذا الجيش جيشا ً ف ّذا ً وعبقر ّياً ،وكان جيشا ً قادرا ً
على الفعل وحاضرا ً في شكل جيد وكبير ،حيث أن العملية
كانت تتطلب قدرة غير طبيعية حتى تتم ،وهذه القدرة
غير الطبيعية ال يمكن أن تتوافر في جيوش أصابها الوهن
أو نال منها التعب .لهذا ال يمكن أن نقول إال أن القوات
المسلحة التي ن ّفذت هذه المهمة كانت في أفضل حاالتها
على ك ّل الصعد والمستويات.

خالد الع ّبود

«هرج» ...وفقاعة ( ...تتمة �ص)1
الواقع العربي راهنا ً غير مؤهّ ل لمثل هذه الخطوة ،إذ
ليس هناك بيئة عربية صالحة إلنشاء قوة مشتركة
بأهداف واضحة ،وبعض الدول العربية ،إنْ لم نقل
معظمها ،ال تتمتع بأهلية إدراك وتل ّمس األخطار
والتحديات التي تواجه العالم العربي ،وهي تتعامى
عن األخطار الحقيقية المتمثلة بالعدو الصهيوني
وقوى اإلرهاب والتطرف ،وتضع في سلّم أولوياتها
أولوية مواجهة أخطار وهمية مصطنعة!
في ظ ّل هذا الواقع العربي ،فإنّ القوة المشتركة
المزمع إنشاؤها هي مح ّل ارتياب وشبهة ،ال سيما
أنّ هناك دوال ً عربية متصالحة مع العدو الصهيوني
في الس ّر والعلن ،كما أنّ هناك دوال ً عربية ترعى
المجموعات اإلرهابية المتطرفة بالقرار ،وتدعمها
بالمال والسالح.
وليس خافيا ً أنّ هناك جيوشا ً عربية تقدّم دعما ً
لوجستيا ً للقوى اإلرهابية المتطرفة ،وت��ق�دّم لها
الخبرات والمؤازرة في مواجهة الجيش السوري...
وكذلك في مواجهة الجيش العراقي...
وواضح أنّ هناك جيوشا ً عربية تشنّ حربا ً معلنة
على اليمن ،وهي بذلك تتواجه مباشرة مع الجيش
اليمني...
وليس سرا ً أنّ هناك جيوشا ً عربية تشكل سياسات
دولها حاضنة للمجموعات اإلرهابية ،التي توجه
ضربات يومية للجيش المصري في سيناء وغير
مكان...
أربعة جيوش عربية تخوض على أرض الواقع
م��واج��ه��ات م��ع ج��ي��وش عربية أخ���رى ،مواجهات
تت ّم بصورة غير مباشرة ،وفي حال اليمن بصورة
مباشرة ،في حين أنّ بعض الممالك واإلمارات لديها
أشباه جيوش ،فأيّ عبقرية يمكن أن تنتج «كائناً»
اسمه «القوة العربية المشتركة»؟!
العارفون بطبيعة «ال��ه��رج» العربي ،ي��رون في
اإلعالن عن تشكيل قوة مشتركة مج ّرد فقاعة ال وزن
لها وال قيمة ،وبأنها مج ّرد غطاء لشيء ما تحيكه دوائر
صنع القرار في الغرب ،وحكما ً في «إسرائيل» ،فما هو
الهدف إذن؟
ل��م ي��ك��ن اج��ت��م��اع «ك��ام��ب دي��ف��ي��د» ب��ي��ن الرئيس
األميركي باراك أوباما والقادة الخليجيّين ،محصورا ً
فقط بطمأنة دول الخليج حيال الخطوات األميركية
المتسارعة ب��ات��ج��اه توقيع التفاهم ال��ن��ووي مع
خصص الجانب
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بل
ّ
األكبر للحديث عن ضرورات القوة العربية المشتركة،
وجوهر ما ت ّم االتفاق عليه ،هو الدفع باتجاه تشكيل

هذه القوة لتكون بمثابة الوعاء الذي يستوعب كميات
هائلة من الطائرات واألسلحة الغربية المتطورة،
وتحت عنوان هذه القوة يت ّم الحديث الحقا ً عن نشر
الدرع الصاروخية األميركية في الخليج وبعض الدول
العربية ،وبذلك تكون الواليات المتحدة األميركية
ضربت عصفورين بحجر واحد ،األول هو تكريس إيران
«فزاعة» للدول الخليجية ،وسيلة الستنزاف مالية هذه
الدول ،والثاني تحقيق نتائج اقتصادية من مبيعات
األسلحة المتطورة للقوة العربية المشتركة...
واألم��ر ال يقتصر على أه��داف اقتصادية خالصة
تتحقق من وراء مبيعات األسلحة ،بل يتعدّاها إلى
إبقاء المنطقة بؤرة توتر مشتعلة لسنوات مقبلة ،بما
يسهّل ترجمة مخطط تقسيم قسمة «سايكس ـ بيكو»
وإحكام السيطرة االستعمارية الكاملة على موارد
المنطقة وثرواتها ،تحقيقا ً لمصلحة مشتركة واحدة
غربية ـ «إسرائيلية».
الجيوش العربية التي يُعت ّد بها ـ الجيش السوري
وال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي وال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري ـ تخوض
مواجهات ض ّد اإلره��اب والتطرف ،والجيش اليمني
يقاتل اإلرهابيين وال��ذي��ن يهاجمون اليمن في آن،
أما جيوش الخليج فال تشكل إضافة بشيء ،و»درع
الجزيرة» لم يواجه امتحانات صعبة وتحدّيات
خطيرة ،ففي حالة البحرين هناك ح��راك سلمي،
القائمون به ال يحملون السالح ،بل يتسلّحون بالكلمة
والموقف.
ف��ي ال��خ�لاص��ة ،إنّ إن��ش��اء ق��وة عربية مشتركة
من الجيوش العربية ،خطوة جائزة عندما يكون
وموحد ،وأهداف ومصالح
هناك عمل عربي مشترك
ّ
مشتركة ،لكن في الحال العربية الراهنة فإنّ تشكيل
القوة المشتركة خطوة ناقصة ومته ّورة ومشكوك
فيها ،خصوصا ً أنّ الواقع العربي ينوء تحت وطأة
االنقسامات والخصومات والعداوات .وبالتالي فإنّ
المستفيد من األوضاع العربية المتوترة والمتصدّعة
هم قوى غربية وتركيا و»إسرائيل» .ونرى كيف تحاول
«إسرائيل» إقامة حزام أمني لها في جنوب سورية،
وكذلك المحاوالت التركية في شمال سورية ،ما يجعل
من القوة العربية المشتركة المزمع تشكيلها مج ّرد
حالة مصطنعة ال حول لها وال قوة ،وبال تأثير في مسار
التطورات ،وبال قدرة على مواجهة المشاريع الغربية
االستعمارية والمطامع الصهيونية العثمانية.
إن القوة العربية المطلوبة هي تلك التي تتشكل في
مواجهة اإلرهاب والتطرف والدول الداعمة لإلرهاب.

معن حمية

الع�صر المقبل ( ...تتمة �ص)1
خافت األنظمة من انتصار المقاومة بعدما رأت صورة
األمين العام لحزب الله ُترفع في التجمعات الشعبية و ُتعلّق
على حائط كل منزل ،وبعدما وجدت تطلعا ً جديدا ً عند
الشعوب الستعادة الحقوق وتغيير األوضاع .فهبّت تعقد
االجتماعات والمؤتمرات الدولية لشيطنة الحزب ومذهبته
واعتبار المقاومة مشروعا ً إيرانيا ً وصفويا ً وشيعياً ،وجاء
كالم ملك األردن عن هال ٍل شيعي ليرسم حدود الصراع بين
جبهة تقودها أميركا وتضم «إسرائيل» ودوال ً عربية سمت
نفسها معتدلة ،وبين كل من يؤمن بخط المقاومة في بحر
األمة الواسع .وهكذا جاءت حرب تموز العدوانية وبعدها
(الربيع العربي) للقضاء على ثقافة المقاومة والذهاب إلى
حرب استباقية تشتعل فيها نيران المذاهب والطوائف
والقوميات إلى تأججها األقصى وتتناحر فيها المكونات
الدينية والسياسية بعضها ببعض .بالتالي إبقاء العالم
العربي في دائرة التبعيّة أو إشغاله بحروب الفقر والجهل
والعصبيات الجاهلية .ما حصل في العالم العربي بعد
عام  2000تقريبا ً هو جزء من مشاريع كي الوعي وإبعاد
الناس عن خط المقاومة .نجح الطغاة في مواضع وأخفقوا
في مواضع وكانت األهداف بالنسبة إليهم واضحة ،حرف
مسار الشعوب العربية عن أهدافها في الحرية واالستقالل
وال��وح��دة والمطالبة بفلسطين .وف��ي لبنان ب��دأ العمل
على تحميل الشعب اللبناني ثمن انتصارات المقاومة
باالغتياالت أو الفتنة المذهبية أو الخالفات السياسية.
كان المخطط أن ُتكشف المقاومة شعبيا ً وسياسيا ً وأن
تبدأ السلفيات بالظهور لتشكك بمشروع المقاومة من
أساسه فحصل ما حصل .وجاء اغتيال الرئيس الحريري
في هذا السياق تماما ً على رغم أنّ شعب المقاومة رفض
االنسياق وراء الفتنة المذهبية والطائفيّة .واستعان
بالتصبّر والتجلد لقطع الطريق على المصطادين بالماء
العكر .ثم جاء العدوان على سورية ليرفع من مستوى
التحدي لدى المقاومة .وباتت القوى المناهضة للمقاومة
تتحدث أن لبنان بلد له خصوصيته الطائفيّة وتركيبته
السياسيّة المعقدة ،وال يجوز للبنان إال أن يكون محايداً.
ولكن هذا ال يُبرر أن تتحول سياسة النأي بالنفس إلى
سياسة ترفع الكلفة عن المسؤوليات والواجبات التي
يُفترض بالحكومة اللبنانية أن تتحملها على الصعيد
الداخلي واإلقليمي .ألن االنكفاء السلبي لم يُحيد لبنان،
بل جعله في قلب المخاطر الكبرى والتجربة معروفة إبّان
االحتالل «اإلسرائيلي» ،إذ أرادت الحكومات المتعاقبة أن
ُتبعد لبنان عن تأثيرات الصراع العربي»-اإلسرائيلي»

فلم تنجح ألنّ ذلك يخالف المنطق والمصلحة وال يحقق
األمن واالستقرار بل يدفع بالعواصف من كل االتجاهات
لتهب عليه .فجاء ح��زب الله ليقول إنّ هناك ض��رورة
ّ
لتقييم الموقف السياسي لبعض القوى الحزبية اللبنانية
على ضوء انكشاف األبعاد الخفية للحرب التدميرية
على سورية ،ألن القضية باتت في الواقع تهدّد المجتمع
اللبناني بأسره إذا ما استمر التعاطي مع الملف السوري
من زاوية المشروع الغربي -الصهيوني الذي ال يهمه كل
القتل والفتن التي تحصل في بالدنا بقدر ما تهمه مصالحه
االقتصادية واالستراتيجية .لذلك كان الحزب حريصا ً
على أن ال ينغمس الموتورون والحاقدون على سورية في
لجة الدم من خالل مواقفه وتصرفاته .وكان واضحا ً أنّ
البعض من خالل مواقفه التصعيدية والنارية كان يريد أن
يستجلب القوى الخارجية لضرب حزب الله.
وكانت قوى كثيرة حاسمة في قراراتها تفجير لبنان
واألخ��ط��ر هو دف��ع الجيش إل��ى ح��رب استنزاف فادحة
التكاليف مع المقاومة.
لكن األم��ور لم تج ِر كما كان هو المخطط .وجزء كبير
من أحالم أميركا و«إسرائيل» تهاوى في لبنان ،وكذلك في
سورية والعراق.
وعلى رغم كل هذه الخسائر التي لحقت بالمشروع
األميركي الصهيوني ،إال أننا نسمع بين الحين واآلخر
ٍ
تهويالت سياسية وإعالمية وعسكرية من لبنانيين
س���ذج ،وم��ا زل��ن��ا نسمع ال��ت��ه��دي��دات «اإلسرائيلية»
بحرب جديدة على لبنان ونعاين كل عام المناورات
ٍ
«اإلسرائيلية» في البر والبحر التي ال تكاد تتوقف،
ألنّ «اإلسرائيليين» يعلمون هذه المرة أنّ فرصتهم
في البقاء باتت معدومة ،وأنّ غطرستهم إلى زوال وأنّ
العصر المقبل لن يكون أميركيا ً وال «إسرائيلياً» بل عصر
المؤمنين األحرار.
اليوم وأمام المتغيرات الكبيرة في العالم بأسره نشعر
بضرورة الترابط العميق بين مصالح المقاومين في كل
ب�لاد العالم .ألن المعركة اليوم هي معركة بين الحق
والباطل ،وليس في هذه المعركة حلول وسطيّة وال يجوز
أن يكون هناك متفرجون .هذه المعركة هي معركة العدل
في العالم والسالم في العالم وال معنى للعدل والسالم من
دون ق ّوة .وكل من يسكت ويتخاذل ويجلس بعيدا ً في هذه
المعركة يكون كمن باع دينه وشرفه وحياته ووجوده
لآلخرين من دون أن ينال أي مقابل.
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