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حمليات  /تتمات

بعد حمد ومر�سي ( ...تتمة �ص)1

احتفال ب�إطالق البطاقة ال�صحية للإعالميين

جريج :خطوة ال�ستقرار العمل الإعالمي وا�ستقالله

اإلعالميون المك ّرمون وبدا الخليل وفلحة
أطلق مستشفى المشرق وتلشيحا البطاقة الصحية
لإلعالميين والتوأمة بين المستشفيين ،في حفل نظم في
اوديتوريوم مستشفى المشرق في سن الفيل ،في حضور
وزير اإلعالم رمزي جريج ،وزير السياحة ميشال فرعون،
الوزيرين السابقين سليم جريصاتي وجهاد أزع��ور،
وزيرة الصحة الفرنسية السابقة نورا برا ،عضو البرلمان
الفرنسي ايلي عبّود ،المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج
قرعة ،راع��ي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم
الكاثوليك المطران سليم بسترس ،راعي أبرشية زحلة
والفرزل للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش،
رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية الدكتور
جان مارك االيوبي ،القاضي رشيد مزهر ،نقيب محرري
الصحافة الياس عون ،رئيس مستشفى المشرق الدكتور
انطوان معلوف ،عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية
الدكتور بيار يارد ،وشخصيات.
وألقى جريج كلمة اعتبر فيها أن «هذه المبادرة التي
تسد ثغرة واسعة في نظام الرعاية الصحية في لبنان،
تشكل في الوقت نفسه خطوة أساسية في مسيرة استقرار
العمل االعالمي واستقالله في آن معاً .ذلك أن القدرة على
ممارسة الحرية بوجه صحيح تفترض أوال توافر اإلكتفاء
ال��م��ادي ،والرعاية الصحية وج��ه من أب��رز وج��وه هذا
اإلكتفاء».
وتحدث فرعون مشيرا ً إلى أن «اإلعالميين أصبحوا حماة
نظامنا الديموقراطي بحيث لم يعد هناك من محاسبة في
مجلس النواب بل نرى المحاسبة تتم عبر وسائل االعالم
في لبنان».
كما كانت كلمة للمطران درويش الذي شكر «الصديق

الدكتور انطوان معلوف الذي وضع في قلوبنا هذه الرغبة
بأن نكون يدا واح��دة ،فبعد لقاءات عديدة تكونت لدينا
قناعة بان مستقبل االستشفاء في لبنان يكمن في التعاون
بين المستشفيات» .كما شكر»الصديق النائب الفرنسي
إيلي عبود الذي شجعنا على هذه التوأمة ووضع معنا
األسس التي تقوم عليها .كما أشكر أخي صاحب السيادة
المطران كيرلس بسترس الذي بارك المستشفى ونضحها
بالماء المقدس».
وق��ال« :أردن���ا بكل بساطة ان نتعاون معا وننسق
نشاطاتنا الطبية في المجاالت كافة التي تخدم االنسان،
لكي نحسن نوعية الخدمات الطبية وخلق سياسة صحية
ج��دي��دة .كما ان ه��ذا التعاون سيساعدنا على تطوير
الخدمات الصحية بشكل أفضل .طبعا نريد ان نترك الباب
مفتوحا ً لمستشفيات أخرى لكي تنضم إلينا في المستقبل،
ليس على طريقة النقابات ولكن انطالقا ً من مبدأ الخدمة
االفضل .والمشروع الذي أطلقناه اليوم ،خدمة اإلعالميين،
هو أكبر دليل على ذلك .وننطلق بهذا التعاون من أيماننا
باالنسان وبان هذا االنسان يستحق ان نبذل ما نستطيع
من أجله».
وختم درويش« :انتهز وجود وزراء بيننا ،ومنهم من
كان وزيرا للصحة (الوزير علي حسن خليل) لنحلم أمامهم
ب��أن يكون لكل مواطن في لبنان بطاقة صحية تغطي
استشفاءه بالكامل ،وتخفف على المستشفيات المعامالت
الغدارية وعبء مالحقة الدولة بتحصيل األموال العائدة
إليها ،والواقع أن المستشفيات حتى اآلن تستجدي ما لها
من الدولة وتقبل قسرا ً الحسومات التي تفرض عليها من
قبل وزارة الصحة او من المؤسسات األخرى».

عر�سال والفتنة ( ...تتمة �ص)1
 تسقط مسالمة تيار المستقبل ويصير ثوريا ًوقادرا ً على تح ّمل تبعات التح ّرشات ويرى لبنان
ال��رس��ال��ة مطالبا ً بتح ّمل ه��ذه التبعات ،فرسالة
الديمقراطية والحرية تستحق ،أما حماية لبنان
من العدوان «اإلسرائيلي» من جانب المقاومة ولو
من دون إرسال البطانيات والحفاضات وبودرة
الحليب إل��ى فلسطين لدعم شعبها وث��واره��ا كما
دعموا عبر عقابهم شعب سورية وث��واره��ا ،ولو
اقتصر األمر على االستعداد بالحفاظ على سالح
ال����ردع ،فتصير ت��ح�� ّرش��ا ً غير مقبول م��ن جانب
المقاومة بـ»إسرائيل» ،وص��ار التح ّرش يستحق
التلويح بالفتنة في وجه المقاومة ،وصار األدهى،
أنّ عدم مجاراة تيار المستقبل في عدائه لسورية
يهدّد بجلب الفتنة.
 عندما ص��ار ظهور متف ّرعات «ال��ق��اع��دة» فيسورية علنياً ،وبدأ العالم كله يعترف بأنّ اإلرهاب
هو القوة الفعلية التي تقاتل ض ّد الدولة السورية
ت��ح��ت م��س�� ّم��ي��ات ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ،ل��م يرت ّد
ت��ي��ار المستقبل ،وب��ق��ي يثابر على دع��م الثورة
االفتراضية بـ»الحفاضات والبطانيات» ،وصار
قتال المقاومة لإلرهاب مشروع فتنة ،واستفزازا ً
وتح ّرشاً ،وصار هو المسؤول عن جلب اإلرهاب

إل��ى لبنان ،ولذلك فهو يستحق عقابا ً آخ��ر ،فمن
جعل تنظيم «القاعدة» ال��ودي��ع المسالم يستفيق
على لبنان غير استفزاز حزب الله ،ما يستدعي
اعتذارا ً من الثوار يقدّمه وزير العدل ،حرصا ً على
ميزان العدل من االهتزاز.
 عرسال خط أحمر شعار عمره ثالث سنوات،منذ تح ّولت عرسال إلى عاصمة لـ«جبهة النصرة»
وت��ن��ظ��ي��م «ال���ق���اع���دة» ت��ح��ت أع��ل�ام وإع��ل��ام تيار
المستقبل ،والقصد من الخط األحمر« ،ال للجيش
اللبناني في عرسال» وإال أشهر تيار المستقبل
سالح الفتنة في بيروت وض ّد المقاومة ،وكلما دق
كوز «القاعدة» بجرة عرسال صرخ تيار المستقبل
ع���رس���ال خ���ط أح���م���ر ،وإال ال��ف��ت��ن��ة ك���ي يتسنّى
لـ«القاعدة» فعل ما تشاء ،بينما يمسك المستقبل
بيدي الجيش والمقاومة ويربطها بقيود الفتنة.
 الفتنة سياسة وخطاب وخطة ،والوظيفة ش ّلقدرات المقاومة والجيش اللبناني إلفساح المجال
ل��ـ«ال��ق��اع��دة» ألط��ول أم��د ممكن ك��ي تتمكن بعد أن
تتمسكن ،وك ّل ما دفعه لبنان ويدفعه من فواتير
دم على يد «القاعدة» في رقبة قادة المستقبل.
ناصر قنديل

التي حازها والتي تعني العجز المك ّعب ،فال تعديل دستور
وال تشكيل حكومة منفرداً ،وال قدرة على تشكيل ائتالف،
وف��وق ذلك مهانة بما تمثل من إع�لان كامل واض��ح بسحب
التفويض الشعبي من حزب حكم تركيا لعقد ونيّف.
إنْ تواضع أردوغ��ان وق�� ّرر الذهاب إلى ائتالف حكومي
هو طريقه الوحيد للبقاء في الحكم ،فأمامه أح��د خيارين
ليس بينهما خيار التحالف مع حزب الحركة القومية اليميني
المتطرف ،الذي يشكل العدو األول لحزب أردوغان ،ويدعو
إل��ى محاكمة ق���ادة ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية بتهمة تخريب
أسسها أت��ات��ورك ومحاولة أخونة
التجربة العلمانية التي ّ
ال��دول��ة وب��ال��ت��ال��ي خيانة ال��دس��ت��ور ،ال��خ��ي��اران ه��م��ا ،حزب
الشعوب الديمقراطي الذي يرفض مبدئيا ً االئتالف وقد أعلن
قادته ذلك ،لكن المراقبين األكثر تفاؤالً يعتقدون أنه إذا كان
ممكنا ً قبوله لالئتالف فسيشترط إطالق سراح زعيم األكراد
عبد الله أوجالن من سجنه والتراجع كليا ً عن مشروع تعديل
الدستور ،ما يعني عمليا ً انتحار أردوغان وحزبه ،أما الخيار
الثاني فهو السعي إلى التحالف مع حزب المعارضة األبرز،
حزب الشعب الجمهوري ،الذي سيكون صعبا ً عليه القبول
أي ائتالف بعد اإله��ان��ات والشتائم النابية
بالمشاركة في ّ
التي وجهها أردوغ���ان بحق الحزب ما لم يعتذر علنا ً عنها
ويعلن التراجع عن نيته تعديل الدستور ،كما قالت مصادر
تركية متابعة ،مضيفة أنّ ل��دى ال��ح��زب ال��م��ع��ارض سببا ً
إضافيا ً لرفض االئتالف وعدم تقديم حبل النجاة ألردوغان
وحزبه ،فالحزب المعارض لديه الفرصة الذهبية لزعامة
أي انتخابات مبكرة
تركيا وتشكيل ائتالف حاكم بقيادته مع ّ
مفترضة ،ألنّ هناك كتلة تقارب الـ 20في المئة من الناخبين
هم أصحاب المصالح الذين كان طبيعيا ً بالنسبة إليهم أن
يحقق أردوغان فوزا ً ساحقا ً مفاجئا ً كما جرت العادة لثالث
مرات متتالية ،فتتفادى إغضابه والتسبّب بضرب مصالحها،
وهؤالء من مفاتيح انتخابية ومواقع عشائرية وتجار المدن
سينقلبون لحساب حزب الشعب الجمهوري كجهة وحيدة
مهيأة تقليديا ً إلع��ادة ترتيب األوراق التركية ،بعد عاصفة
الوهم اإلخوانية التي خ ّربت الكثير في المؤسسات التركية
السياسية والقضائية والعسكرية.
تركيا جديدة قيد التشكل ،وهذا يعني مرور زمن غير قصير
قبل أن تستق ّر األمور على صورة جديدة لتركيا وتوازناتها،
وأرجحية أن يكون االنكفاء نحو سياسة شبه حيادية تجاه
قضايا المنطقة في الحقبة المقبلة ،التي ستسبقها حقبة
الغياب بداعي االنشغال باله ّم الداخلي ،وستكون الجماعات
المسلحة التي تتخذ من تركيا مقرا ً ومنطلقا ً ومصدر تمويل
وتسليح ،خصوصا ً نحو سورية والعراق ،كما نحو مصر،
في وضع صعب ،يجعل المنطقة أكثر ق��درة على السيطرة
على المخاطر وإدارتها.
بعد خ��روج محمد مرسي وحمد ب��ن خليفة آل ثاني بدأ
تدحرج الرأس الثالث للحرب على سورية رجب أردوغان،
وه��ا هي لعنة سورية تضرب م��رة أخ��رى ،وه��ا هو صمود
سورية يثبت أنه كفيل بتحرك قوى كامنة غير متوقعة تدخل
ساحات المواجهة بطريقتها وخطتها وتحسم أوراقا ً لم يكن
محسوبا ً أن تحسم بهذه الطريقة.
المنطقة ب�لا «إخ���وان مسلمين» ف��ي موقع ال��ق��رار مشهد
جديد سيحتاج وقتا ً حتى تعتاد عليه أقالم المح ّررين وعقول
المحللين ،وحسابات القادة في المنطقة والعالم.
إذا كانت سورية وشعبها وجيشها ورئيسها في مقام
ال��راب��ح األول ف��إنّ «داع���ش» و»ال��ن��ص��رة» ف��ي مقام الخاسر
األول ،والطبيعي أن يكون لذلك وقع معنوي وم��ادي على
الملفات المتصلة بمستقبل ح��روب المنطقة والتي يشكل
لبنان طرفا ً مباشرا ً فيها ومتأثرا ً بتداعياتها.
ح���رب ال��ق��ل��م��ون وال��م��واج��ه��ة م��ع «ال��ن��ص��رة» و»داع����ش»
ستتغيّر قواعدها بالتأكيد ،ومثلها مواقف القوى السياسية
التي كانت كحال تيار المستقبل تبني حساباتها على وجود
ركيزتين قويتين للمواجهة مع سورية والمقاومة هما تركيا
والسعودية ،والحكمان يدخالن تداعيات ال يملك أحد تخيّل
كيفية لملمة شظاياها وبلسمة جراحاتها.
في لبنان بعض من االستشراف لمتغيّرات ،لكن من دون
إدراك لحجم ماهيتها واتجاهها ،فتحرك البطريرك الماروني
بشارة الراعي نحو سورية على رغم اإلصرار على الطابع
الرعوي للزيارة ،يحمل معاني رمزية ،فهي كما كان يقول
م��ع��ارض��و زي���ارة البطريرك نصرالله صفير أث��ن��اء زي��ارة
ألي
البابا يوحنا بولس الثاني عندما قيل له لست مضطرا ً ّ
نشاط سياسي وال إلعالن مواقف سياسية ولتكن الزيارة
رعوية ودينية فقط ،وكان الجواب ،إنّ مج ّرد التحرك برعاية

اال�ستحقاق الأهم ( ...تتمة �ص)1
 توفير فرصة أفضل العتماد «تشريع الضرورة»
في مجلس النواب ،وال سيما لجهة قانون االنتخابات
الجديد ومشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية،
وربما مشاريع قوانين أخرى.
غير أنّ لقاء ع��ون  -جعجع و«إع�ل�ان النيات» ال
يقدّمان بالضرورة دفعا ً محسوسا ً باتجاه توافق
جدّي بين سائر األطراف السياسية المعنية على حسم
استحقاق رئاسة الجمهورية .كما أنّ «إعالن النيات»
ببنوده الـ  12ليس أكثر من عناوين تحتاج ،بدورها،
إلى توافق بين زعماء التكتالت البرلمانية لترجمتها
إلى مشاريع قوانين.
ثم إنّ ردود الفعل السياسية والبرلمانية على لقاء
الرابية ال تشير إلى «حلحلة» بشأن مسألة التعيينات،
وال سيما لجهة االستحقاق األق��رب المتعلق بتعيين
خلف للمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
أج��ل وزي��ر الداخلية تسريحه لمدة
بصبوص (ال��ذي ّ
سنتين) ،واالستحقاق األبعد واألكثر تعقيدا ً المتعلق
بتعيين خلف لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي
سيشغر موقعه خالل شهر أيلول المقبل .فقد بات واضحا ً
أنّ كتلة «تيار المستقبل» برئاسة سعد الحريري تتشبّث
بموقفها الداعي إلى تعيين قائد الجيش بعد انتخاب
رئيس الجمهورية كونه ،بحسب الدستور ،القائد األعلى
للقوات المسلحة« ،ومن الطبيعي أن يعطي رأيا ً بالقائد
الجديد» ،كما قيل.
بصرف النظر عن دافع عون إلى ضرورة التعجيل في
إجراءات ملء المراكز الشاغرة في قوى األمن الداخلي
والجيش واإلدارات العامة وفق أحكام القوانين النافذة،
وعن دافع الحريري إلى إرجاء التعيينات إلى ما بعد
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ،فإنّ ثمة حقيقة ال
سبيل إلى نكرانها أو تجاوزها هي اقتراب الحكومة من
حال الشلل الكامل مع اعتزام فريق وازن من ال��وزراء
االعتكاف أو عدم توقيع مراسيم يتخذها مجلس الوزراء
إذا لم تكن تتض ّمن ملء شواغر القيادات األمنية .هذا
كله في وقتٍ يستم ّر شلل مجلس النواب بامتناع فريق
كبير من أعضائه عن التشريع بدعوى عدم مشروعية
ذلك ،دستوريا ً وميثاقياً ،في أثناء شغور مركز رئيس
الجمهورية.
إذ تزداد أزمة لبنان السياسية تعقيدا ً بفعل مواقف
أصحاب القرار من زعماء التكتالت البرلمانية ومتزعّ مي

الطوائف والمذاهب ،يتطلع أصحاب النيات الطيبة من
المواطنين الشرفاء ،وهم أكثرية الشعب اللبناني ،إلى
مخرج من هذه الحال البائسة وانعكاساتها الخطيرة
على لبنان ،وجودا ً وكيانا ً ومصيراً.
من الضروري ،في سياق البحث عن مخرج وطني
ودستوري من مآزق األزمة الراهنة ،التنبيه إلى حقيقة
ساطعة هي أنه لم َ
يبق بين مؤسسات الدولة إلاّ اثنتان
لبنانيتان حقاً :الجيش ومصرف لبنان المركزي .فاللون
والسلوكية الطائفية والمذهبية يدمغان سائر اإلدارات
والمؤسسات العامة بميسمهما النافر والمن ّفر ويقلّالن
تاليا ً من مقبوليتها وفعاليتها .ل��ذا من المنطقي أن
تتجه األنظار إلى قيادة الجيش كمرجعية وطنية عابرة
للطوائف الستدرار الثقة والهيبة والقوة والصمود في
وجه ما يحيق بالبالد من مخاطر وتحديات.
إذ تتضح صعوبة التمديد للعماد قهوجي مر ًة أخرى
ملحة
على رغم التسليم بكفاءته ،تتولد حاج ٌة وطنية ّ
ٍ
خلف له يكون أه�لاً بقدراته وأدائ��ه وقابليته
لتعيين
لتوليد حالة إجماع أو شبه إجماع على شخصه لتو ّلي
قيادة الجيش .فالجيش اللبناني جيش وطني بتركيبته
وتربيته وتدريبه وعقيدته القتالية نتيج َة إعادة بنائه
بعد اتفاق الوفاق الوطني في الطائف واستيعاب قيادته
لحود دروس تجارب
الجديدة آنذاك بشخص العماد إميل ّ
الماضي المريرة بأن أحسنت دمج عناصره ووحداته
وص ّوبت بنادقه باتجاه أع��داء لبنان الحقيقيين من
صهاينة وإرهابيين.
عندما يكون الجيش بهذه المواصفات والتوجهات
الوطنية ،يصبح مرشحا ً في المنعطفات المصيرية
ليلعب دور المرجعية الوطنية القادرة على قيادة سفينة
البالد بعيدا ً من األنواء إلى ميناء األمن واألمان .أليس هذا
ما فعلته قيادة الجيش بشخص اللواء فؤاد شهاب عشية
األزمة السياسية الحادّة التي عصفت بالبالد عام 1952
وغداة اضطرار رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري
إلى االستقالة ض ّنا ً بالوحدة واالستقرار بتسليمه مقاليد
السلطة إلى قائد الجيش؟ أليس اللواء فؤاد شهاب ،اآلتي
من قيادة الجيش الوطني إلى رئاسة الجمهورية ،هو من
أخرج البالد من أزمتها الوطنية عام  1958بإصالحاته
اإلدارية المركزية ونزعته التنموية الشاملة؟
في ض��وء ه��ذه الخلفية اإليجابية لقيادة الجيش
الوطني ،وفي غمرة الصعوبات والصراعات التي يمور

مؤسسات الدولة السورية وحمايتها هو موقف سياسي،
وهذا بمثل ما كان صحيحا ً يومها هو صحيح أكثر اليوم.
ومثل البطريرك الراعي المستشعر للمتغيّرات ،النائب
وليد جنبالط متسارع ال ييأس من تقديم المبادرات التي
تشتغل كما يقول على تدوير الزوايا إلنقاذ مؤسسات الدولة
من االنهيار ،بينما ما يرويه المق ّربون أنّ السبب الحقيقي
للنخوة الجنبالطية هو موقف «جبهة النصرة» التي قدم لها
جنبالط أكثر مما تتوقع ،وأبلغته رسميا ً أنه سيسمع الجواب
على طلباته حول وضع دروز محافظة السويداء ،في حوار
زعيم «النصرة» أب��و محمد الجوالني ،على قناة الجزيرة،
وج��اء ال��ج��واب أنّ ل��دى «النصرة» وصفة لنقل ال���دروز من
الشرك إلى اإليمان ،فأسقط بيد جنبالط بالضربة القاضية.
التحركات الناعمة للراعي وجنبالط يوازيها ،تحرك النار
المشتعلة في القلمون حيث تحقق المقاومة انتصارات مبهرة
من جهة ،ومن جهة أخرى تبدو الحرائق تقترب من عرسال
بمبادرة من مسلحي «النصرة» الذين يقاربون حال حصار
كلما تقدّم مقاتلو المقاومة نحو الجرود الشمالية والجنوبية
أكثر فأكثر وأغلقت الدائرة حول عرسال.

استعادة الجنسية إلى تشريع الضرورة
مقابل استمرار عمل الحكومة

ال يزال الوضع الحكومي على حاله من المراوحة ،على رغم
المساعي لكسر المأزق الحكومي من رئيس المجلس النيابي نبيه
بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط الذي قدم منذ
نحو أسبوع ثالثة اقتراحات تنص على انتخاب رئيس توافقي
إلنهاء الشغور الرئاسي وعقد جلسة عامة تحت عنوان «تشريع
الضرورة إلقرار المشاريع المهمة ،وإجراء سلة تعيينات متكاملة.
وفي مسعى جديد زار جنبالط أمس يرافقه وزير الصحة وائل أبو
فاعور والنائب غازي العريضي عين التينة في محاولة مع الرئيس
بري لتذليل بعض العقبات السياسية الداخلية التي تقف عائقا ً أمام
العمل الحكومي وتشريع الضرورة في المجلس النيابي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ جنبالط يحاول إيجاد ح ّل
وسط بين تمرير تشريع الضرورة وتفعيل عمل المجلس في شكل
محدود مقابل استمرار عمل الحكومة في شكل مقيّد ،مع إرضاء رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون بوضع أحد القوانين
التي يطالب بها (استعادة الجنسية على سبيل المثال على جدول
أعمال الجلسة العامة» .ولفتت المصادر إلى «أن جنبالط مص ّر على
عدم الظهور بأنه يقوم بمسعى جديد ،فهو يعتبر انه تلقى صفعة
من تيار المستقبل برفض طرحه إجراء سلة تعيينات متكاملة ،وفي
الوقت نفسه يخشى تجميد العمل الحكومي ألكثر من اعتبار».
وأمل النائب عالء الدين ترو في حديث إلى»البناء» أن تستجيب
الكتل النيابية لمسعى النائب جنبالط لتفعيل عمل المؤسسات
وإيجاد مخرج للمأزق الذي تم ّر فيه الحكومة وإطالق يدها في تسيير
شؤون الدولة في ظ ّل الفراغ الرئاسي.
في المقابل ،أكدت أوساط سياسية لـ«البناء» أن العماد ميشال
عون لن يتراجع بأي شكل من األشكال عن موقفه ،ال سيما بعد تلقيه
دعما ً قويا ً من األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في
خطابه يوم الجمعة وقوله إنّ على الحكومة «أن تتح ّمل مسؤولياتها
القانونية والدستورية في معالجة ومتابعة االستحقاقات المطلوبة
منها وعدم المراهنة على أي سراب أو أوهام» .ولفتت إلى «أنّ وزراءه
لن يناقشوا أي بند على جدول أعمال مجلس ال��وزراء ،قبل إقرار
التعيينات العسكرية».
ونفت لجنة اإلع�لام في التيار الوطني الحر األخبار التي تم
تداولها عن أن «العماد ميشال عون رفض اسم العميد جورج نادر
لقيادة الجيش عندما طرحه الرئيس سعد الحريري ،وأنه استخف
بقدرات الضباط اآلخرين في حديث له مع أحد األساقفة».
وأشارت اللجنة إلى أن «النيات المبيّتة واألهداف الكامنة وراء
تصب لتغطية الخلل الكبير الذي تقوم به
الدس واضحة وكلها
هذا
ّ
ّ
جهات رسمية ولحرف النظر عن واقع غير شرعي .ونتحدى من يقف
وراء هذه التلفيقات أن يعلن عن نفسه جهارا ً ويواجه مباشرة إذا
تجرأ ،بدل التلطي وراء دس رخيص على صفحات صفراء.

اللقاء التشاوري يطرح نفسه
بديالً لتأمين ميثاقية العمل الحكومي

من ناحية أخرى ،علمت «البناء» من مصادر عليمة «أن الرئيس
ميشال سليمان ورئيس ح��زب الكتائب أمين الجميّل يحاوالن
إيجاد مكان لهما في الخريطة السياسية الداخلية ،من باب طرح
نفسيهما من خالل اللقاء التشاوري بديالً مسيحيا ً لتأمين ميثاقية
العمل الحكومي في غياب التيار الوطني الح ّر عن الحكومة».
ولفتت المصادر إلى أنّ هذه المحاولة جوبهت باستخفاف األفرقاء
المسؤولين ،خصوصا ً أنّ الرئيس سليمان ال يملك صفة تمثيلية
مسيحية أصالً ،وحزب الكتائب نال حصته الحكومية الفضفاضة
بعد رفض «القوات اللبنانية» المشاركة في الحكومة».

كنعان في عين التينة
آلية دستورية الستفتاء عون

يواصل أمين س ّر تكتل التغيير واإلصالح جولته على المسؤولين
لوضعهم في صورة الحوار مع حزب القوات وأهداف «إعالن النيات»،
فبعد زيارته رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية والبطريرك

الماروني بشارة الراعي أول من أمس ،يزور كنعان للغاية نفسها
اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .ومن المتوقع
أن يتطرق اللقاء إلى العمل الحكومي وتشريع الضرورة في ضوء
مسعى جنبالط.
وأكد كنعان لـ«البناء» العمل في المرحلة المقبلة من إعالن النيات
على إيجاد آلية دستورية لمبادرة العماد عون في الجانب الذي يتعلق
باستفتاء أو استطالع الرأي ال سيما أن رئيس حزب القوات أعلن أن ال
مانع لديه على هذه النقطة شرط أن تكون تحت سقف الدستور».
وكان العماد عون قال أمام وفود من هيئة قضاء بعبدا في التيار
الوطني الحر انه «قد نحتاج يوما ً أن تقترعوا بأقدامكم كما سبق
واقترع أهلكم في بعبدا عامي  1989و ،»1990مضيفاً« :يخلقون
الفراغ في البلد خصوصا ً في المراكز المسيحية الكبرى فيفرغونها
ويتهجر المسيحيون».
من اإلدارة والحكم حتى ينهار الوضع
ّ

مقاتلو «النصرة» أمام ثالثة خيارات

أمنيا ً واصلت مجموعات المقاومة والجيش السوري تقدمها في
اليومين الماضيين في جرود عرسال ،فقد سيطرت قوات النخبة في
المقاومة على مرتفعات قرنة التنور شرق جنوبي جرود عرسال
وتتابع تقدمها في الجرود وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف
مسلحي جبهة «النصرة».
وفي اختراق نوعي بثت قناة «المنار» مشاهد خاصة القتحام
مجموعة خاصة من المقاومة لكهف في جرود القلمون والتي من
المفترض أن متزعّ م «النصرة» أبو مالك التلة كان يختبئ فيه
والعثور على عتاد عسكري ووثائق.
وفي هذا السياق أكد مصدر عسكري لـ«البناء» أن «اإلنجازات
العسكرية التي تحققها المقاومة في شقي القلمون اللبناني والسوري
هي متكاملة وضرورة عسكرية الستكمال ما بدأه في القلمون ،مشيرا ً
إلى «أن المعارك في جرود عرسال تدور في جبهة طولها  50كلم
والمقاومة تطارد المسلحين شماال ً في حين يهرب جزء منهم إلى
المخيمات في عرسال أما القوة األكبر منهم تقاتل قتاال ً تأخيرياً».
ولفت المصدر إلى أنه «إذا استمرت هذه العمليات بهذه السرعة
والنجاحات لن يبقى أمام مقاتلي النصرة إال ثالثة خيارات ،األول
االلتحاق بتنظيم «داعش» الذي يشتبك معهم وإذا استقبلهم سيسهّل
عملية تأمين مم ّر آمن لهم إلى األراضي السورية ،إال أنّ ذلك متع ّذر
لرفض الجيش السوري ذلك ،أما االحتمال الثاني فهو أن يبادروا إلى
شنّ هجوم على المناطق الرخوة في البقاع التي ال يتواجد فيها حزب
الله كجديدة الفاكهة  -القاع  -رأس بعلبك ،وذلك سيحمل تداعيات
خطيرة الحتمال أن يرتكب هؤالء المسلحون مجازر بحق مواطني
تلك القرى واحتاللها واالختباء فيها واتخاذ أهلها دروعا ً بشرية».
أما االحتمال الثالث بحسب المصدر هو هجوم مباغت للمسلحين
على بلدة عرسال وهذا يشكل خطرا ً كبيرا ً ألنّ الجيش سيتصدّى لهم
وظهره مكشوف من شوكة المخيمات التي تحوي مئات المقاتلين
ومن المسلحين الموجودين داخل البلدة».
وأوضح المصدر أنه «إذا أراد حزب الله والعشائر الدخول إلى
بلدة عرسال لت ّم تطهيرها من المسلحين خالل  24ساعة لكن ما
يمنع ذلك هي الحساسيات المذهبية وكي ال يستغ ّل تيار المستقبل
ذلك إلظهار أنّ المنطقة وقعت في فتنة» ،جازما ً بـ»أن ال حزب الله
وال العشائر سيدخلون إلى عرسال» ،معتبرا ً «أنّ أهمية التقدّم الذي
يحرزه حزب الله هو قطع طرق اإلمداد اللوجستي عن المسلحين،
الذي كان مؤ ّمنا ً في شك ٍل دائم ويومي قبل العملية العسكرية من مؤن
ووقود وسالح» .وأشار المصدر إلى أنّ «مركز القيادة والعمليات لدى
جبهة النصرة ليس ثابتا ً بل متحرك بين عدة مراكز ،وهجوم حزب
الله على أحدى المغاور التي يتواجد فيها أبو مالك التلي ال عالقة له
بالمخطوفين العسكريين ،ألن المسلحين يصطحبون المخطوفين
معهم في أي مكان ينتقلون إليه».
المختص بتكليف
واستغرب المصدر صيغة القرار الحكومي
ّ
الجيش الوضع في عرسال ،مشددا ً على «أنّ الجيش مكلف من
الحكومات السابقة بحماية بلدة عرسال وإنهاء ظاهرة اإلرهاب
فيها ،بالتالي ال يحتاج الجيش ك ّل يوم إلى قرار حكومي وغطاء
سياسي للقيام بمهمات مكلف بها سابقاً ،كما استغرب تصريحات
وزير الدفاع سمير مقبل ،الفتا ً إلى «أن الجيش موجود اآلن شرق
عرسال وعلى تخومها وليس في داخلها» ،داعيا ً الجيش إلى التحرك
وفقا ً للضرورات الميدانية وليس وفقا ً لقرار حكومي ،فالجيش
يعرف التالل الذي يجب أن يحتلها ،ويجب أن ال يبقى بموقع الدفاع
بل يجب أن ينتقل إلى موقع الهجوم ،ألنه في العلم العسكري أفضل
وسيلة للدفاع هي الهجوم».
وتساءل المصدر« :إذا كان ممنوعا ً على الجيش اللبناني أن
ينسق مع الجيش السوري ،فلماذا يمنع من التنسيق مع المقاومة
والعشائر التي تشكل أهل المنطقة».

الراعي يطالب من باب توما بإيقاف الحرب

من ناحية أخرى ،تعقد اليوم قمة روحية مسيحية في الصرح
البطريركي العائد لبطريركية الروم األرثوذكس بدمشق وسيشارك
في هذه القمة البطريرك الماروني بشارة الراعي ،بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا يازجي بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك
العالم للسريان األرثوذكس مار افرام كريم ،بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للسريان الكاثوليك عبد األحد.
وطالب ال��راع��ي خ�لال ال��ق��داس ال��ذي أقيم في كاتدرائية مار
انطونيوس في باب توما بالسالم ،وبإيقاف الحرب ،وبالحلول
السياسية ،وبعودة النازحين مكرمين إلى بيوتهم وديارهم» .وندد
بـ»الظلم ،وبموت الضمير العالمي ،وبكل الذين يمدون السالح
والمال من أجل التخريب التدمير والقتل والتهجير».

وقائع جديدة ( ...تتمة �ص)1
بها المشهد السياسي اللبناني ،يبرز العميد شامل
روكز ،قائد فوج المغاوير ،كأحد أبرز المرشحين لقيادة
الجيش .فهو ،إضافة إلى كفاءته وقدراته الشخصية،
يتمتع برصيد ميداني وازن سواء في عملية عبرا التي
أن��ق��ذت صيدا والجنوب م��ن مخاطر حركة إرهابية
مدعومة من الخارج ،أو في عمليات جرود رأس بعلبك
والقاع التي أنقذت البقاع الشمالي والبالد من شرور
هجمات إرهابية واسعة.
إلى ذلك ،يتمتع العميد روكز بتأييد معلن من زعيم
«تيار المستقبل» سعد الحريري وزعيم كتلة اللقاء
الديمقراطي وليد جنبالط ،ناهيك عن تأييد زعيم تكتل
التغيير واإلص�لاح ميشال عون وزعيم كتلة المرده
سليمان فرنجية وزعيم كتلة التحرير والتنمية الرئيس
نبيه بري وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة محمد رعد.
فوق ذلك ،يتمتع العميد روكز بشعبية واسعة إذ ينظر
إليه الناس ،وال سيما في مناطق جبل لبنان ،كحا ٍم
لهم ذي هيبة وثقة وقدرة .وليس ّ
أدل على ذلك من تلك
الجموع المؤيدة والمنخرطة في مسيرة الزحف إلى
رحاب الطبيعة التي انطلقت منذ أيام من الساحل إلى
نيحا في أعالي جبال الشوف .هذه الجموع التي تجلّى
تأييدها للعميد روكز في أكثر من مناسبة اجتماعية
في اآلونة األخيرة إنما بدت وكأنها «تنتخبه» للمركز
القيادي الرفيع.
صحيح أنّ ثمة تحفظا ً م��ن ه��ذا ال��ف��ري��ق أو ذاك
على تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،لكن خطورة ما يعصف بالبالد من مخاطر
وتحديات ستجعل من ه��ذا االستحقاق الماثل أه ّم
وأق��رب مناال ً من أيّ استحقاق آخر ،بل لع ّل الوفاء به
يعجل في إيجاد مخارج
في هذه الظروف االستثنائية
ّ
لالستحقاقات األخرى.
أدعو المواطنين الطيّبين الشرفاء المفعَ مين بالوطنية
الصادقة إلى التحرك والضغط شعبيا ً على أصحاب
القرار من أجل تنفيذ رغبتهم في «انتخاب» العميد شامل
روك��ز قائدا ً للجيش .بذلك يكسبون ألنفسهم جائزة
إضافية وثمينة :دَين وجميل في عنق القائد كي يبقى
دائما ً «حصة» الناس الطيّبين ،غالبية هذا الشعب ،ال
أسي َر الزعماء والمتزعّ مين والحواشي السيئة من ذوي
األطماع والفاسدين.

د .عصام نعمان

م��واق��ف  14آذار العدائية ت��ج��اه ال��دول��ة
السورية ،تصاعدت مع بدء الهجمة اإلرهابية
على سورية في آذار  ،2011من بوابة دعم هذا
الفريق ومؤازرته لما س ّماه «الثورة السورية»،
وه��و االس��م الحركي ل��ـ«داع��ش» و«النصرة»
وأخواتهما .وفي ظ ّل هذه المؤازرة لما يُس ّمى
«ال��ث��ورة ال��س��وري��ة» ،ب��دأت تظهر ف��ي لبنان
تشكيالت إره��اب��ي��ة ف��ي الشمال وف��ي صيدا
وبعض المناطق ،تنفذ عمليات إرهابية وكمائن
ض ّد الجيش اللبناني ،وتح ّولت بعض المناطق
اللبنانية إلى مم ّرات للمسلحين إلى سورية،
وإلى المناطق اللبنانية السورية المتداخلة،
وب��دأت تصل إلى الموانئ اللبنانية شحنات
أسلحة لمصلحة اإلرهابيين ،تكشفت للمأل بعد
ضبط سفينة األسلحة «لطف الله .»2
وم��ن خ�لال قيام المجموعات اإلرهابية
ـ مجموعة أحمد األسير نموذجا ً ـ بإشغال
الجيش اللبناني في الداخل ،وتشكيل حواضن
للمسلحين في عدة بلدات وقرى حدودية في
البقاع والشمال ،استطاعت القوى اإلرهابية
بتنظيماتها المختلفة من تدعيم وجودها في
منطقة القلمون السورية وعلى معظم الحدود
اللبنانية ـ السورية .وعندما دق وزير الدفاع
اللبناني السابق فايز غصن في  20كانون
األول  2011ناقوس الخطر وكشف معلومات
تشير إلى وجود «القاعدة» في عرسال ،أقامت
ق��وى  14آذار الدنيا ول��م تقعدها ض � ّد هذا
الوزير وض ّد فريقه السياسي ،وبدأ نواب 14
يحجون إلى عرسال واضعين «الخطوط
آذار
ّ
الحمر»!
اإلسنادالذيوفرتهقوى14آذارللمجموعات
المسلحة ،م ّكن هذه المجموعات لفترة طويلة
من تأمين خطوط إمدادها واستقدام المزيد
من العناصر اإلرهابية ،فأحكمت سيطرة شبه
كاملة على منطقة القلمون السورية وضمنا ً
الجرود والتالل والمرتفعات اللبنانية على
كامل السلسلة الشرقية ،تمهيدا ً لربط هذه
المنطقة بمناطق جنوب سورية ،في إطار خطة
غربية ـ صهيونية تهدف إلى محاصرة دمشق

ومن ث ّم االنقضاض عليها وقطع خطوط إمداد
المقاومة في لبنان .وذلك بالتزامن مع تنفيذ
عمليات إرهابية في الداخل اللبناني ،تنطلق
م��ن مناطق سيطرة المسلحين ،ت � ّم تنفيذ
العشرات منها ،عبر االنتحاريين والسيارات
المفخخة ض � ّد األم��اك��ن المأهولة وعمليات
استهدفت الجيش اللبناني.
وس���ط ك��� ّل ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ب��ق��ي لبنان
الرسمي يعتمد سياسة النأي بالنفس ،تحت
تأثير فريق  14آذار ،وهي سياسة اقتصرت
على تطبيق القطيعة الرسمية بين لبنان
وسورية ،في حين لم تمنع فريق  14آذار من
مواصلة دعمه للمجموعات اإلرهابية تحت
مس ّمى «الثوار»!
سياسة «النأي» التي اعتمدتها الحكومة
اللبنانية لم تضبط خاصرة لبنان الرخوة،
ولم تحل دون استمرار  14آذار بإشهار موقف
العداء للدولة السورية ،وه��ذا النأي شكل
تحدّيا ً كبيراً ،إذ في ظله ش ّنت المجموعات
اإلره��اب��ي��ة سلسلة اع��ت��داءات على الجيش
اللبناني وال��ق��وى األمنية وقتلت ضباطا ً
وعسكريين واختطفت آخرين ،وال يزالون قيد
االختطاف.
ومع استمرار األخطار اإلرهابية على لبنان،
بقي لبنان الرسمي يمارس «ال��ن��أي» ،وآثر
عدم التنسيق مع الدولة السورية في شأنها،
ما جعل المقاومة تحزم أمرها ،وتتخذ قرارها
المنسق مع الدولة السورية للقضاء على
ّ
الخطر اإلرهابي الذي يتهدّد دمشق ولبنان...
فبدأت عمليات اجتثاث اإلرهاب من حمص إلى
القص ْير إلى يبرود وعشرات المناطق األخرى.
تحصن اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي السلسلة
وم��ع
ّ
ال��ش��رق��ي��ة ل��ل��ح��دود اللبنانية م��ع س��وري��ة
وتصاعد العمليات اإلره��اب��ي��ة واستهداف
القرى والبلدات البقاعية في لبنان من قبل
المجموعات اإلرهابية ،اتخذ القرار بكنس
اإلره��اب من جبال القلمون وج��رود عرسال
وفليطة وسائر المرتفعات والتالل.
قرار تحرير الجرود وسلسلة الجبال اتخذ،

مرتفعا ً تلو اآلخر وتلة تلو األخرى ،والخناق
بدأ يضيق على المجموعات اإلرهابية.
ال��ت��ق�دّم السريع للمقاومة م��ن الناحية
اللبنانية وللجيش ال��س��وري م��ن الجانب
السوري وضع الحكومة اللبنانية أمام امتحان
صعب ،فهي ال تستطيع تجاهل وقائع األرض
والحسم اآلتي ،وال تستطيع إنكار ما التهديد
اإلرهابي ض ّد لبنان ،وهو تهديد مثبت بعمليات
التفجير والقتل وخطف العسكريين ،كما أنّ
قوى  14آذار ال يمكنها أن تتحدّث ع ّمن يملك
قرار الحرب والسلم ،في حين أنّ هناك أرضا ً
لبنانية محتلة ،وجنودا ً لبنانيين مختطفون
من قبل المجموعات اإلرهابية ،لذلك كان ال
ب ّد من اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بتكليف
الجيش اللبناني اتخاذ اإلج���راءات الالزمة
إلع���ادة سيطرته وان��ت��ش��اره داخ��ل عرسال
وحمايتها .علما ً أنّ موافقة بعض األطراف على
القرار ،ت ّمت على نية أنّ الجيش لن يكون قادرا ً
على القيام بهذه المهمة ،ألنه ال يمتلك سالحا ً
متط ّورا ً لمواجهة اإلره��اب ،حتى أنّ الهبات
والمساعدات العسكرية التي ت ّم اإلعالن عنها
من أكثر من جهة لم يتسلّمها الجيش بعد.
لكن ما هو مؤكد ،أنّ الجيش اللبناني يمتلك
إرادة قوية تمكنه في ظ ّل عدم امتالكه السالح
المطلوب وال��دع��م المأمول ،أن ينفذ القرار
بحماية عرسال وأهلها من خطر اإلره��اب،
حتى وإنْ كانت المهمة الصعبة نتيجة تدفق
المسلحين الفا ّرين من الجرود إلى البلدة.
وهذا تح ّد ال يواجه الجيش وحده ،بل الحكومة
اللبنانية التي ستجد نفسها بك ّل أفرقائها
مضطرة لمواجهة هذا التحدّي الخطير.
األك��ي��د أنّ المقاومة وال��ج��ي��ش ال��س��وري
سيستكمالن السيطرة خالل أي��ام على كامل
جرود القلمون بما فيها جرود عرسال ،وبعد
تأمين الخاصرة السورية واش��ت��داده��ا من
الجهة اللبنانية ،سيشهد الميدان السوري
وقائع جديدة في مسار المعركة ض ّد اإلرهاب
والتطرف.

معن حمية

