6
الأمن العام يحبط عملية تفجير لـ«داع�ش»

السنة السابعة  /االثنني  29 /حزيران  / 2015العــدد 1818
Seventh year / Monday / 29 June 2015 / Issue No. 1818

حمليات  /تتمات

وت�سليم جثتي تكفيريين من البقاع
وسط اإلرهاب المتنقل في العالم ،نجا لبنان من عملية
تفجير أحبطها األم��ن العام أول من أم��س ،بعد توقيفه
شخصين كانا يخططان لتفجير سيارة مفخخة في بيروت
بتكليف من أحد مسؤولي «داعش» في القلمون.
وف��ي التفاصيل ،أن المديرية العامة لألمن العام
سلمت اللبنانيين ط .أ .ك .وم .ح .أ ،.إلى النيابة العامة
العسكرية ،بعدما كانت األجهزة المعنية في المديرية قد
رصدتهما وأوقفتهما وحققت معهما ،حيث ثبت أنهما كانا
يخططان لتفجير سيارة في إحدى مناطق بيروت بتكليف
من أحد المسؤولين في تنظيم «داعش» ويدعى ح .ح .ع.
في منطقة القلمون السورية .وتم توقيفهما بناء إلشارة
القضاء المختص.
من جهة أخرى ،استهدف مقاتلو حزب الله بالمدفعية
تحركات مسلحي «داع���ش» ،في قرنة الكاف في جرد
رأس بعلبك ،محققين إصابات مباشرة في صفوفهم،
وذلك بحسب اإلعالم الحربي لحزب الله الذي أشار إلى
أن تحركات المسلحين تبعد أربعة كيلومترات عن موقع
الجيش اللبناني في تلة الجرش شمال عرسال.

من جهة أخرى ،سلم مستشفى الهرمل الحكومي جثتي
مسلحين تكفيريين اثنين إلى اقاربهما ،وهما :حسين
عبدالله الرفاعي وعبد الرحمن بكور ،اللذين قتال يوم
الجمعة الفائت ،في أثناء صد الجيش اللبناني لمحاولة
تسلل م��ن ج��رود ع��رس��ال ال��ى البلدة ودف��ن��ا ف��ي مدافن
عرسال.
وفي عكار أفيد عن إلقاء قنبلة يدوية في ساحة بزال
وإطالق رصاص في الهواء من قبل مجهولين.
وفي صيدا ،أقدم مجهولون على تمزيق الفتة رمضانية
ثالثة في فترة أسبوع ،في منطقة القناية في صيدا تابعة
للجماعة االسالمية.

طيران تجسسي

ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،ل��م ي��غ��ب ال��ط��ي��ران التجسسي
«اإلسرائيلي» عن األجواء اللبنانية في الجنوب والبقاع.
وفي هذا السياق ،رصدت قيادة الجيش تحليق عدد من
الطائرات المعادية فوق بلدات كفركال ،رميش ،رياق،
بعلبك والهرمل.

لقاء ت�ضامني مع جورج عبداهلل:
رمز لتم�سكنا بحقنا في المقاومة
نظم «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» مهرجانا ً
سياسيا ً فنيا ً في المركز الثقافي الروسي« ،دعما لنضال
المعتقل في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبدالله»،
شارك فيه األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد
ح��داده ووف��د من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»
ومنظمات شبابية ونقابية وشبيبة «النيروز» الكردية
وحشود شعبية وعائلة األسير عبدالله.
بعد النشيد الوطني ،ألقى ممثل الجبهة الشعبية عضو
اللجنة المركزية العامة هيثم عبدو كلمة أكد فيها أن قضية
عبدالله «أكبر من أن تكون قضية شخص ،بل هي قضية
تحرير شرعية ونضال تقدمي ضد مشروع استعماري
امبريالي يستهدف امتنا منذ مطلع القرن الماضي» ،مشددا ً
على ان عبدالله هو «رمز لتمسكنا بحقنا في المقاومة».
ثم تحدث األسير المح ّرر أن��ور ياسين ،فأكد أنه «من
العار على فرنسا البقاء رهينة الحلف األميركي الصهيوني
والتالعب بمصير حقوق اإلنسان عبر اإلبقاء على احتجاز

اعتبر وزي��ر الداخلية السابق
م���روان ش��رب��ل أنّ ل��ب��ن��ان بمنأى
ف��ي ال��وق��ت ال��ح��اض��ر م��ن دخ��ول
اإلرهابيين إل��ى أراض��ي��ه ،معتبرا ً
أنّ السبب في ذلك يعود إلى قدرة
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة وإل���ى الغطاء
الدولي الذي يحمي لبنان.
وأش���ار شربل إل��ى أن «ال بيئة
حاضنة لإلرهاب في لبنان إال انها
يمكن أن توجد إذا تط ّورت األمور
نحو األسوأ من الناحية المذهبية».
وأع��ل��ن ان���ه يفتخر ب��أن��ه ل ّقب
ب��ـ»أب��و م��ل��ح��م» ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ ك� ّل
القوى السياسية اليوم تتبع منهج
أب��و ملحم ،وه��ذا يظهر م��ن خالل
الحوارات القائمة من أجل معالجة
القضايا الخالفية.
وعن تسريب األشرطة المص ّورة
ح��ول ح��ادث��ة التعذيب ف��ي سجن

روم��ي��ة ،لفت ال��ى ان��ه تفاجأ بما
ح��ص��ل ،م��ع��ت��ب��را ً «ان��ه��ا أت��ت ك��ر ّد
فعل ،اذ انها حصلت عندما دخلت
ال��ع��ن��اص��ر األم��ن��ي��ة إل���ى السجن
م��ن أج��ل تحرير بعض العناصر
العسكرية التي تع ّرضت للضرب
واإلهانة على يد السجناء».
ورأى أنّ من س ّرب المعلومات عبر
األشرطة يسعى إلى توتير األجواء
األمنية وضرب الحوار القائم بين
«حزب الله» و»المستقبل».
وعما إذا كان اإلرهاب الذي ضرب
تونس والكويت وفرنسا سيطال
لبنان ،لفت إلى انه « يجب أال ننام
على حرير وعلينا العمل سويا ً
حتى استيعاب ما يمكن أن يحصل
والتصدي له من خالل الحوارات
ال��ت��ي وم���ن خ�لال��ه��ا ل��م ن��ع��د ن��رى
التشجن في الساحة اللبنانية».

التعازي ببريماكوف

المناضل عبدالله» ،كما أكد أنّ «المناضل عبدالله يخيف
عدونا وعدوه لذلك يبقيه في السجن» ،ودعا إلى «الستفاقة
من السبات العميق» ،منتقدا ً «حالة الضعف والتشرذم التي
أورثتنا إياها قيادات تخلت عن مسؤولياتها ودورها».
وكانت كلمة لشقيق عبدالله ،روبير ،نقل فيها تحياته إلى
المتضامنين ،وأكد «ثبات موقفه الرافض لجميع الضغوط
التي تمارس عليه» ،مطالبا ً «القوى اليسارية اللبنانية
والعربية واألوروبية بتوحيد صفوفها في مواجهة األخطار
المحدقة بالقضية الفلسطينية» .كما طالب الدولة بـ»التحرك
والضغط على السلطات الفرنسية لالفراج عن شقيقه».
من جهته ش��دد رئيس «اتحاد الشباب الديمقراطي»
حسان زيتوني على «التمسك بنهج جورج ابراهيم عبدالله
النضالي في سبيل القضية الفلسطينية» ،وأكد «استمرارية
تحركات االتحاد حتى اطالق سراحه».
في الختام كانت قصائد للشاعرين عبدالله الجعيد
وسليم عالء الدين.

� ّأي �إ�سالم يمنع ( ...تتمة �ص)1
هانتينغتون ،خطرا ً على أية حضارة واجهها ،بخاصة
المسيحية ،فإن المه َددَين بهذا الخطر مدعوون إلى تداركه
بشن حروب استباقية على المسلمين.
هانتينغتون غيّر رأيه الحقا ً إذ ا ّتهم أميركا بأنها أوجدت
بؤر ًة كبيرة لنشر ِ
صدام الحضارات بين اإلسالم والغرب
بشنها الحرب على أفغانستان والعراق ،وأطلق نبوءةً
جديدة مفادها أن األميركيين حققوا النصر على نظام
صدام حسين ،لكنهم لم ينجحوا أبدا ً في تحقيق النصر
على الشعب العراقي.
في حديث كان أدلى به لمجلة «لوبوان» الفرنسية،
وصف هانتينغتون الحرب األميركية على العراق بأنها
«فعلة سيئة للغاية» ،وح � ّذر من أن الواليات المتحدة
ستكون أول من سيعـاني من تداعيات الحرب على ك ٍل من
أفغانستان والعراق.
يقول هانتينغتون إنه توقع أن تواجه بالده حربا ً من
الشعب العراقي بعد هزيمة نظام صدام حسين ،مشيرا ً إلى
أن هذه الحرب بدأت فعالً لحظ َة سقوط الرئيس العراقي،
و«على وجه الدقة مع بدء عملية عصيان أهل الس ّنة في
مدينة الفلوجة».
لعل العنصر الجديد البارز بل األبرز واألكثر إثارة للجدل
في نبوءة هانتينغتون الدور الغالب لاليديولوجيا في
صراع الحضارات بالمقارنة مع التكنولوجيا .ففي معرض
تعداد األسباب التي جعلته يعارض الحرب األميركية على
العراق ،أكد الفيلسوف األميركي أن الغرب لن يستطيع أبدا ً
السيطرة على العالم كما حدث عقب الحرب العالمية األولى
في الربع األول من القرن الماضي .هانتينغتون برر ذلك
بأن الحضارة اإلسالمية ،على وجه الخصوص ،صارت
تش ّكل تكتالً أيديولوجيا ً سيجبر الغرب على التخلي عن
أية طموحات في تعميم فكره وقيمه على العالم.
أكثر من ذلك ،طالب هانتينغتون الغرب باالعتراف بأن
الحضارات الكبرى ،مثل حضارات العالم العربي واإلسالمي
والصين ،تتقدم على الساحة الدولية وفقا ً إليقاعاتها
الخاصة ومن دون أن يكون لديها قيم الغرب وعاداته.
مع نبوءته هذه ،تو ّقفت العولمة عن أن تكون األمركة،
كما ينهار إدعاء فرانسيس فوكوياما بـ «نهاية التاريخ»
وانتصار ليبرالية الغرب األميركي وحداثته الكاسحة.
فقيم الغرب وعاداته وأساليبه في التفكير والتدبير ليست
شرطا ً للتقدم واالنتصار .ثمة دور لاليديولوجيا ،على ما
يبدو ،ما زال فاعالً وغالبا ً بالمقارنة مع التكنولوجيا التي
كان مفكرو الغرب األميركي قد ب ّكروا في إعالن انتصارها
– السابق ألوانه – على االيديولوجيا .هانتينغتون خرج
من تأمالته في الحرب األميركية على العراق باستنتاج
مفاده أن صيرورة الحضارة اإلسالمية تكتالً أيديولوجيا ً
سيجبر الغرب ،في قابل األيام ،على التخلي عن طموحاته
في تعميم فكره وقيمه وتقاليده على العالم.
هانتينغتون ال تعوزه األمثلة إلثبات نبوءته .إنها
حضارات العالم العربي واإلسالمي والصين .المقصود
بهذه الحضارات ،باستثناء الصين ،الحضارة اإلسالمية
الشاملة التي تنطوي على جملة حضارات أو ثقافات:
العربية والفارسية والتركية والهندية والمالياوية
واإلندونيسية .ولعل الفيلسوف األميركي استوقفته
إنجازات ماليزيا الحضارية في ميادين عدة ،كما أخذ في
االعتبار عودة إي��ران إلى النهوض في ظل حكم إسالمي
له إيقاعاته المتميزة عن الغرب .كما أن تركيا التي كانت
سلكت طريق الحداثة األوروبية في ظل نظام مصطفى
كمال أت��ات��ورك العلماني ع��ادت إل��ى مصالحة أصالتها
اإلسالمية في ظل حكم حزب إسالمي متجدد – العدالة
والتنمية  -من دون التنكر لحداثتها ورغبتها في االنتماء
السياسي لالتحاد األوروبي.
ثمة أم��ر آخ��ر أع��اد هانتينغتون النظر فيه .فقد كان
يتهم اإلسالم دائما ً بأن له «حدودا ً دموية» ،مشيرا ً بذلك
إلى النزاعات مع الصرب األرث��وذك��س في البلقان ومع
الهندوس ف��ي الهند وم��ع اليهود ف��ي «إس��رائ��ي��ل» ومع
الكاثوليك في الفيليبين ،بمعنى أن اإلسالم والمسلمين
ك��ان��وا دائ��م �ا ً البادئين ف��ي ش��ن ال��ح��رب على جيرانهم
ومنافسيهم وأعدائهم .غير أن الفيلسوف األميركي أصبح
بعدئ ٍذ يلوم بالده في استفزاز اإلسالم والمسلمين وبشن
الحروب عليهم ،بل هو دان أميركا بأنها «أوج��دت بؤرة
كبيرة لنشر ِ
ص��دام الحضـارات بيـن اإلس�لام والغرب
بشنها الحرب على أفغانستان والعراق» (لكنه نسي أو
تناسى أن اليهود الصهاينة ،بدعم من أميركا ،شنوا حروبا ً
على العرب الفلسطينيين).
يتأسس على مسألة اتهام أميركا باستفزاز اإلسالم
والمسلمين وشن الحرب عليهم حقيقة مفادها أن ما يقوم
به المسلمون ،أفرادا ً وجماعات ،من أعمال معادية للغرب

�شربل :الغطاء الدولي
يحمي لبنان من الإرهاب

التقى الوفد الرئا�سي لجنوب �أفريقيا

عموما ً وألميركا خصوصا ً إنما هو من قبيل رد الفعل
والدفاع عن النفس.
ليس المقصود بهذا االستنتاج تبرير هجمات  11أيلول
 2001في نيويورك وواشنطن ،إنما تسجيل فكرة محددة
هي أن هذه الهجمات وغيرها تندرج في خانة ردود الفعل
على هجمات الغرب األسبق منها زمنيا ً واألقوى فعالي ًة
واألس��وأ ن ّي ًة التي أصابت المسلمين في مناطق شتى
من العالم وتطورت الحقا ً لتتخذ شكل حروب استباقية
صريحة القصد والغرض وشديدة الوطأة واألثـر على
بلدان إسالمية ع��دّة ،بعضها بالوكالة كما في حرب
«إسرائيل» على الفلسطينيين ،وبعضها اآلخر باألصالة
كما في حرب أميركا على أفغانستان والعراق.
لو لم تتخذ هجمات الغرب – الغرب األميركي تحديدا ً –
طابعا ً ثقافيا ً وأيديولوجيا ً متقدما ً على طابعها االقتصادي
النفعي لما كنا نشاهد اليوم رد الفعل الغاضب الشامل
على أميركا خاصة وبعض أوروبا عامة في أعماق العالم
العربي واإلسالمي بل في أعماق أوروبا وأميركا أيضا ً حيث
المسلمون جاليات وافدة تعتمد في تحصيل لقمة عيشها
على اقتصادات دول غير إسالمية .إن شعور المسلمين
في دول أوروبا وأميركا ،ناهيـك بالمسلمين في أوطانهم
األصلية المستباحة ،بأنهم عرضة لهجمات تستهدفهم
في كرامتهم اإلنسانية ودينهم وثقافتهم وقيمهم وسلوكهم
وتقاليدهم االجتماعية ،دفعهم ويدفعهم إل��ى التكتل
والتمسك بدينهم وثقافتهم وتراثهم في قلب الحداثة
الغربية التي ينهلون منها ويفيدون من إنجازاتها .كل ذلك
أدى ويؤدي إلى جعل اإلسالم والمسلمين في أربع جهات
األرض حضارة تش ّكل ،على حد قول هانتينغتون « ،تكتالً
أيديولوجيا ً سيجبر الغرب على التخلي عن أي طموحات
في تعميم فكره وقيمه على العالم».
بات ِ
ص��دام الحضارات ،بحسب اتهام هانتينغتون
لبالده ،بعد حربها على أفغانستان وال��ع��راق « ،بؤر ًة
كبيرة « ال يقتصر انتشاره على هذين البلدين بل يلتهب
أيضا ً في أعماق أوروبا وأميركا .صحيفة «انترناشيونال
هيرالد تريبيون» كانت نشرت تحقيقا ً تحت عنوان
«الدعوة إلى الجهاد تتصاعد في شوارع أوروبا» ،تتضح
منه دع��وة ح��ارة يستجيب لها المسلمون في «ش��وارع
الطبقة العاملة في المدن الصناعية القديمة مثل كراولي
ولوتن وبرنينغهام ومانشستر في بريطانيا وشتى معاقل
الجاليات العربية في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وأنحاء
أخرى من أوروب��ا» .إنها حالة غضب وسخط عارمة ضد
أميركا ،إذ نسبت الصحيفة األميركية العالمية ذاتها إلى
أحد مسؤولي مكافحة اإلرهاب في أوروبا قوله« :لقد عززت
الحرب على العراق بصورة دراماتيكية جهود التعبئة لدى
الناشطين والمتطرفين الذين اتخذوا المساجد مسرحا ً
ألنشطتهم» .كما نسبت إلى أحد زعمائهم في منطقة سالو
في لندن ،الشيخ عمر بكري محمد ،قوله مخاطبا ً زعماء
الغرب« :بإمكانكم أن تقتلوا بن الدن ،لكن ليس بإمكانكم
أبدا ً قتل الظاهرة ...ال يمكنكم تحطيم اإلسالم».
وجهه
في الصحيفة ذاتها عنوان آخر عن نقد الذع كان ّ
 52سفيرا ً ومسؤوال ً ديبلوماسيا ً رفيعا ً في بريطانيا
إلى رئيس الحكومة آن��ذاك طوني بلير في مذكرة نددوا
فيها بسياسة بريطانيا وأميركا في الشرق األوسط .أنها،
بمعنى من المعاني ،صدى غضبة العرب والمسلمين في
بلدانهم وإخوانهم في دول الغرب ،ورد فعل عقالني مدّوي
من طرف النخبة البريطانية المفكرة والجادة على دعم
بلير غير المتردد لسياسة إدارة بوش االبن في العراق
وموقفها من الصراع «اإلسرائيلي» – الفلسطيني وإدانة
لها وحكم صريح عليها بالفشل المحتوم.
المهم في هذا كله أن الفكرانية (االنتلجنسيا) الغربية،
بشطريها األوروب��ي واألميركي ،تحركت أخيرا ً في وجه
هجمة ب��وش االب��ن وأمثاله الالحضارية على البلدان
اإلسالمية التي باتت في رأيهم تهدد الغرب ،سياسيا ً
واقتصاديا ً وثقافياً ،بعواقب وخيمة .وإذا كان إحباط هذه
الهجمة يتوقف ،في الدرجة األولى ،على نجاح المعارضة
الداخلية السياسية والثقافية في أميركا وأوروبا لسياسات
ب��وش االب��ن وأمثاله الحمقاء ،ف��إن ذل��ك النجاح يبقى
مشروطا ً بتصعيد الضغط العربي واإلسالمي ،بطريق
المقاومة المدنية والميدانية ،على حكومات الواليات
المتحدة وال��دول المتحالفة معها إلحباط مخططاتها
الشريرة في العراق وسورية وفلسطين وسائر الدول
والمناطق الساخنة في العالم العربي واإلسالمي ،والسيما
بعد لجوئها إلى التحالف أحيانا ً مع تنظيمات العنف
األعمى اإلسالموية لمواجهة ق��وى المقاومة العربية،
المدنية والميدانية.

د .عصام نعمان

أعلنت السفارة الروسية ،في بيان ،عن مواعيد تقبّل التعازي برئيس الوزراء
الروسي السابق يفغيني بريماكوف ،في مق ّرها في مار الياس -بيروت (المدخل
من جهة كنسية مار شربل) ،كالتالي:
 االثنين  29حزيران من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الواحدة ومنالساعة الثالثة حتى الساعة السادسة.
 الثالثاء  30حزيران من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة. -األربعاء  1تموز من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة.

فتو�ش :الحفاظ على الوجود الم�سيحي
ال يكون بالخطابات وال�صلوات
استقبل النائب نقوال فتوش ،مع
شقيقيه رجلي األعمال بيار وموسى،
في دارتهم في زحلة ،الوفد الرئاسي
لجمهورية جنوب أفريقيا برئاسة
المبعوث الرئاسي الخاص لعملية
السالم في الشرق األوسط الدكتور
زوال سكوبيا ،وعضوية :المبعوث
الرئاسي الثاني ال��خ��اص لعملية
ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق األوس���ط عزيز
باهاد ،المستشار الخاص لوزيرة
العالقات والتعاون الدولي السفير
محمد دان��ف��ور ،ال��م��دي��ر ف��ي وزارة
العالقات وال��ت��ع��اون ال��دول��ي روي
ستيالبيلو ،وسفير جمهورية جنوب
أفريقيا في سورية شون بينفيلدت.
وأش���ار ب��ي��ان للمكتب اإلع�لام��ي
لفتوش إل��ى أنّ ال��وف��د ك��ان ق��د زار
الرئيس بشار األسد في دمشق «وت ّم
البحث في األوضاع العامة وعملية
السالم في الشرق األوس���ط» ،وأن
زيارته لنائب زحلة وشقيقيه «أتت
بعد زي��ارة الرئيس األس��د مباشرة،
وطغت عليها أج��واء إيجابية نظرا
للعالقات المم ّيزة بين الوفد والوزير
فتوش وإخوانه».
وأوضح المكتب أنّ البحث تناول
«التطورات اإلقليمية واألخطار التي
ت��ه �دّد المنطقة ووج����وب ترسيخ

فتوش وأشقاؤه مع وفد جنوب افريقيا

(أحمد موسى)

األم���ن واالس��ت��ق��رار فيها بتجفيف
منابع اإلرهاب التكفيري ،والصدقية
والوضوح في الخطاب السياسي.
وش�دّد فتوش على انّ الحفاظ على
ال��وج��ود المسيحي ف��ي ال��ش��رق ال
ي��ك��ون ب��ال��خ��ط��اب��ات وال��ص��ل��وات،
ف���دوره رائ��د ف��ي المنطقة ،مسجالً
للمقاومة تضحياتها ودورها الوطني
والمخلص ،وللجيش اللبناني في

حماية الحدود ومنع تسلل الغرباء
والتكفيريين».
وذكر المكتب أنّ الوفد سيستكمل
ج��ول��ت��ه ع��ل��ى ال��ق��وى السياسية
والقيادات الروحية في لبنان ،حيث
سيلتقي البطريرك بشارة بطرس
ال���راع���ي ورئ��ي��س تكتل التغيير
واالص��ل�اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون،
وحزب الله والرئيس فؤاد السنيورة.

الوفود الم�شاركة ( ...تتمة �ص)1
خاصة في سورية ،وف��ي ض��وء االنشغال التركي بما
بعد االنتخابات من جهة ،وبمخاطر التوسع الكردي
االستقاللي على ال��ح��دود التركية ال��س��وري��ة م��ن جهة
ثانية ،بينما السعودية غارقة في مستنقع الفشل في
حربها على اليمن ومستم ّرة في عجزها عن التأقلم مع
هذا الفشل والسعي للخروج بأق ّل الخسائر عبر خيار
الح ّل السياسي الواقعي الذي ترسم خطوطه مبادرات
المبعوث األممي.
على ضفة مقابلة كانت عمليات «داع��ش» المنتشرة
ب��ي��ن ت��ون��س وال��ك��وي��ت وف��رن��س��ا ،تفتح ال��ع��ي��ن ع��ل��ى أنّ
اإلره���اب ال��ذي كثر ال��ك�لام ع��ن ال��ح��رب عليه كأولوية،
وي��ت��ش��ارك ق��ادة ال��غ��رب ف��ي تحالف دول��ي لقيادة هذه
الحرب ،هو خطر يتعاظم ،والمواجهة معه في منطقة
الشرق األوسط هي ما سيق ّرر مصيره ،ومصير الحرب
معاً ،ومصير أمن العالم ،خصوصا ً الدول الغربية فيه،
وإي��ران التي يفاوضونها تستطيع وحدها مع حلفائها
إذا ت ّمت تسوية النزاعات معها أن تفتح الباب لتح ّول
نوعي في مسار هذه الحرب المتعثرة.
حدثان كانا على طاولة المفاوضين ،وعلى هوامش
ف��ت��رات االس��ت��راح��ة ال��ت��ف��اوض��ي��ة ،م��ا ج��رى ف��ي جنوب
سورية ،والنتائج المفاجئة إلنجازات الجيش السوري
من جهة ،وأنباء عمليات «داع��ش» المتف ّرقة وما تواتر
عن كشف عمليات مشابهة كان يفترض أن تستهدف
بيروت من جهة موازية.
في جنوب سورية أعلن ثالثة من قادة غرفة عمليات
م��ا ُس�� ّم��ي بعاصفة ال��ج��ن��وب اس��ت��ق��االت��ه��م ،بعد الفشل
الذريع للهجوم الذي رصدت له إمكانات هائلة صعبة
التكرار بشريا ً وناريا ً وسياسيا ً وإعالميا ً واستخبارياً،
وشهدت صفحات التواصل االجتماعي بيانات متبادلة
ب��ي��ن ال��ف��ص��ائ��ل وال��ق��ي��ادات المعنية مليئة باالتهامات
بالخيانة والتخاطب بلغة الشتيمة ،خصوصا ً بعدما
أي اخ��ت��راق
ت���� ّوج ان��ت��ص��ار ال��ج��ي��ش ال���س���وري ب��م��ن��ع ّ
لخطوطه الدفاعية في درعا ،ونجاحه بقتل المئات من
المهاجمين ،بتدمير غرفة عمليات الحرب وقتل العديد
م��ن ق���ادة «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» وس��واه��م م��ن المسؤولين
المشاركين من مجموعات مسلحة أخ��رى ،إضافة إلى
ع��دد من الضباط األردنيين والسعوديين وجنسيات
أخرى لم تتحدد بدقة .وليل أمس بدأ الجيش السوري
منسقا ً لإلمساك بالمناطق التي تربط محافظتي
هجوما ً ّ
السويداء ودرع��ا ،التي يشكل إنجازها والنجاح فيها
ت��غ��ي��ي��را ً للخريطة ال��ع��س��ك��ري��ة ج��ن��وب س��وري��ة ،ويتيح
توقعات عكسية في مسار الحرب كلها.
لبنانيا ً على رغ��م ك��ث��رة ال��ه��م��وم وااله��ت��م��ام��ات ،كان
الحدث الخطير الطاغي أمس تعطيل التفجير الذي د ّبره
عناصر «داعش» في بيروت ،ونجح األمن العام اللبناني
بإفشاله وإلقاء القبض على المتو ّرطين فيه ،والقلق من
أن يشهد لبنان محاوالت جديدة مماثلة بعد الفشل في
أي إنجاز وتتالي انتصارات
حرب القلمون في تحقيق ّ
ال��م��ق��اوم��ة ومقاتليها ه��ن��اك ،بينما ك��ان��ت االشتباكات
المتجددة في مخيم عين الحلوة جنوبا ً تشير إلى القلق
من وجود خطة للتفجير تتخذ من المخيم نقطة انطالق،
بعدما تجدّدت االشتباكات للمرة الثالثة خالل أسبوع.

مخاوف غربية من أحداث أمنية

كادت رياح اإلرهاب التكفيري أن تدخل لبنان مجدداً ،إال
أن القوى األمنية نجحت في تجنيب اللبنانيين كارثة أمنية
جديدة ،ال سيما أن االرهابيين الذين أوقفهما األم��ن العام
يوم السبت كانت المهمة الموكلة إليهما استهداف الجوامع
وتجمعات شعبية في شهر رمضان.
وأك��دت مصادر أمنية لـ«البناء» «أن الضربات الموجعة
التي وجهتها المقاومة لإلرهابيين في القلمون وجرود عرسال
أدت إلى شطب القلمون من المعادلة األساسية لإلرهاب في
سورية» .ولفتت المصادر إلى «أن هذه الضربات جعلت من
التنظيمات اإلرهابية تفكر بذهنية انتقامية للنيل من لبنان
في شكل عام والمقاومة في شكل خاص على رغم أن هذا األمر
خفض سقفه في شكل كبير بعد إنجاز القلمون».
وال تستبعد المصادر محاوالت الجماعات اإلرهابية القيام
ببعض العمليات في الداخل ،لكن في الوقت نفسه ،تستبعد
نجاح اإلرهابيين في مخططاتهم» ،مشيرة إلى «أن المحاولة
محتملة والنجاح مستبعد ،وفي هذا اإلطار يأتي الكشف عن
اإلرهابيين ط .أ .ك .وم .ح .أ ،اللبنانيين من شمال لبنان ،بعد
أن تم رصدهما على مدى ثالثة أشهر والتحقيق معهما ،حيث
ثبت أنهما كانا يخططان لتفجير سيارة في إح��دى مناطق
ب��ي��روت بتكليف م��ن أح��د المسؤولين ف��ي تنظيم «داع��ش»
ويدعى ح .ح .ع .في منطقة القلمون السورية .وتم توقيفهما
بناء إلشارة القضاء المختص ».وتحدثت المصادر عن تنسيق
أمني بين األجهزة األمنية وحزب الله في مختلف المناطق
اللبنانية أدى إلى هذه النتائج المريحة».

وش��ددت المصادر «أن��ه على رغ��م ما يشاع ،ف��إن الوضع
األمني هو أفضل بكثير من السنتين الماضيتين» ،إلى درجة
يمكن القول انه تحت السيطرة إلى حد كبير».
لكن بقيت المخيمات الفلسطينية ال سيما مخيمي عين
الحلوة والبداوي في طليعة الهواجس األمنية بعد اإلشكاالت
المتتالية التي شهدها المخيمان في اآلون��ة األخيرة ،وهي
استمرت في اليومين الماضيين ،لكن تحت «مسمى الحوادث
الفردية» التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.
وق��د عبرت فعاليات صيداوية ع��ن استيائها م��ن تكاثر
االشتباكات في مخيم عين الحلوة ،مشددة على الفصائل
الفلسطينية ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لوقفها.
وفي غضون ذلك ،زار عضو الكونغرس األميركي إيريك
سويلويل لبنان ليوم واحد .وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
«أن ال��زي��ارة تأتي استكماال ً للزيارات االطالعية السابقة
التي أجرتها مع التركيز على الوضع األمني في ظل مخاوف
غربية من أحداث أمنية تتداولها بعض الجهات المرتبطة
بالغرب».
واعتبر حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي
الشيخ نبيل قاووق «أن داعش موجود في لبنان وفي جرود
عرسال بتسهيل وبحماية وبدعم من الذين يتس ّولون المواقف
واألموال على أبواب السفارات» ،وقال إن «اإلرهاب ج ّرب كل
أشكال اإلجرام ،واكتشف أن لبنان في حصن حصين بمعادلة
الجيش والشعب والمقاومة ،وما عجز عنه التحالف الدولي
في العراق وسورية ،نحن أنجزناه في مواجهته ونحن سنكمل
المعركة في جرود عرسال والقلمون».

حقوق لبنان النفطية
بين بري وسالم

ووسط المخاوف من تطورات أمنية محتملة وسط مشهد
سياسي متأزم في ظل الفراغ الرئاسي ،وتعطيل عمل مجلسي
النواب والوزراء .زار رئيس الحكومة تمام سالم رئيس مجلس
النواب نبيه بري في عين التينة أول من أمس.
وأكد الرئيس بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أنه
توافق والرئيس سالم على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات
والعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء وفتح دورة استثنائية
للمجلس النيابي ،التي تحتاج إلى توقيع من الوزراء .وذكر
بري بالقروض واالتفاقات بمئات ماليين الدوالرات والقوانين
المتعلقة بخدمة الدين وبإصدار سندات خزينة التي تنظر
التئام المجلس إلق��راره��ا» .وج��دد بري حرصه على تفادي
الشلل في عمل المؤسسات ،ودرء المخاطر المحدقة بلبنان في
ظل خطورة األوضاع في المنطقة».
وعلمت «البناء» أن بري أثار مع الرئيس سالم حقوق لبنان
النفطية ،وأهمية الحفاظ على حصة لبنان في مياه المتوسط،
خصوصا ً أن العدو اإلسرائيلي يحاول اقتطاع حصة لبنان من
الحدود البحرية».
ولفت بري إلى «إمكانية معاودة الوسيط األميركي المكلف
هذا الملف اتصاالته في هذا الشأن» ،أمالً «أن يكون الموقف
اللبناني موحدا ً ويخرج األفرقاء السياسيين بموقف واحد
تجاه هذا الملف».

سالم للوزراء :للتعاطي بمسؤولية

وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» أن الرئيس سالم
ال��ذي لن يدعو إل��ى جلسة لمجلس ال��وزراء ه��ذا األسبوع»،

يدرس إمكانية الدعوة إلى جلسة قبل نهاية شهر رمضان ،ال
سيما أن هناك  18وزيرا ً يطالبونه بدعوة مجلس ال��وزراء».
ولفت رئيس الحكومة بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»
أن��ه سيأخذ ق��راره بالدعوة إل��ى جلسة انطالقا ً من ما يفيد
الجميع» ،فهو يبدي تخوفا ً من انعكاس التطورات األمنية في
سورية على لبنان ،ويعتبر أن هذا األمر يجب أن يشكل حافزا ً
عند ال��وزراء للتعاطي بمسؤولية مع المرحلة وعدم تعطيل
جلسات مجلس الوزراء».

االستطالع مضيعة للوقت
وكنعان في معراب والصيفي

من ناحية أخرى ،شن رئيس حزب الكتائب السابق أمين
الجميل من زحلة بعد زيارة لراعي أبرشية زحلة للموارنة
ال��م��ط��ران ج��وزي��ف م��ع��وض ،ه��ج��وم�ا ً على ال��م��ب��ادرة التي
طرحها عون للرئاسة عن استطالع ال��رأي لتحديد األق��وى
مسيحياً ،معتبرا ً «أنه تمييع ومضيعة للوقت» .وأكدت مصادر
كتائبية لـ«البناء» «ما قاله الرئيس الجميل» ،واعتبرت «أن
استطالعات الرأي ال تحظى بالمصداقية ،وهي عملية مواربة
للدستور» .ولفتت المصادر إلى أن الرئيس يأتي عندما يمارس
النواب المكلفين من الشعب واجبهم الدستوري وينزلون إلى
المجلس النتخاب رئيس ،بدل أن يعطلوا انتخاب الرئيس
وينتظروا تبيان مالمح المنطقة واالتفاق النووي اإليراني».
وش��ددت المصادر على «أن ه��ؤالء أخ��ذوا لبنان إلى حيث ال
مصلحة له فيه».
وأكدت مصادر حزب القوات لـ«البناء» «أن الدكتور سمير
جعجع وافق على إجراء استطالع الرأي ،طالما أنه ال يخرق
الدستور ،فالنتيجة لن تفرض في المجلس النيابي» ،مشيرة
إلى «أن استطالعات الرأي تحصل في كل الدول الديمقراطية
بالعالم ،وأمر طبيعي أن تحصل في لبنان».
وفي سياق متصل يزور أمين سر تكتل التغيير واإلصالح
النائب إبراهيم كنعان اليوم معراب للقاء رئيس القوات
ومسؤول جهاز اإلع�لام والتواصل ملحم رياشي .كما يزور
كنعان الصيفي للقاء رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
واعتبرت مصادر كتائبية لـ«البناء» «أن ال��زي��ارة لوضع
النائب الجميل في أجواء استطالعات الرأي ،وفي إطار الحوار
مع حزب الكتائب اثر دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي
التيار الوطني الحر والقوات إلى توسيع رقعة الحوار ليشمل
القوى المسيحية كافة».

بكركي تدعو إلى حوار وطني

وت��ح��دث��ت م��ص��ادر ب��ك��رك��ي ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ع��ن ت��وج��ه ل��دى
البطريركية المارونية إلى الطلب والتمني على رئيس المجلس
النيابي ،الدعوة إلى طاولة ح��وار وطني ،فهي تعتبر أن ال
خالص للبنان من دون الحوار».
إلى ذلك ،التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لطائفة
ال��روم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام كافة
فاعليات الطائفة الكاثوليكية في لبنان في دارة رئيس الكتلة
الشعبية الياس سكاف الذي أكد «أنه ال بد من جلسة حوار أو
ربما جلسة تعديل نظام ألنه ال يمكننا أن نستمر هكذا».
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء» «أن التطرف ال يميز
بين طائفة وأخرى أو مذهب وآخر» .وتخوف المجتمعون على
التركيبة اللبنانية ،وتم التشديد على ضرورة الوحدة للوقوف
في وجه اإلرهاب في العراق وسورية ولبنان».

عا�صفة الجنوب ( ...تتمة �ص)1
ل��ل��م��ج��م��وع��ات ال��م��س��ل��ح��ة بأسلحة
ث��ق��ي��ل��ة ب��ع��ي��دة ال���م���دى م���ن داخ���ل
ال��ح��دود األردن��ي��ة وبتسديد مبني
على معلومات استخبارية ،يندر
أن تتمكن المجموعات المسلحة من
تحصيلها م��ن دون خدمة األقمار
االصطناعية للدول الكبرى ،لتزويد
المسلحين بها ساعة بساعة.
 وق��ع��ت ع��ل��ى م���دى ث�لاث��ة أي��امح��رب كاملة بك ّل م��ا تعني الكلمة،
ح�����رب ف��ي��ه��ا م�����ن�����اورة سياسية
إع�لام��ي��ة م��ع��ن��وي��ة ض��خ��م��ة اسمها
تحييد السويداء ،ومناورة عسكرية
متقنة اسمها الهجوم على حضر،
والناس تستع ّد نفسيا ً ألحد خبرين
متصلين ببعضهما ،سقوط حضر
وارت��ك��اب المجازر فيها ،أو إعالن
تحييد السويداء وإال ب��دء الهجوم
عليها ،ليكون الهجوم كما أري��د له
مفاجئا ً على درع���ا ،وف��ي الهجوم
تكتيكات وحشود ونيران منسقة
وخطط ومناورات تكفلت بإعدادها
غ���رف ع��م��ل��ي��ات م��ح��ت��رف��ة تتخطى
عقول المجموعات المسلحة التي

ظهر تخطيطها العسكري في الكثير
من عملياتها السابقة ما نجح وما
فشل منها ،حتى يمكن الجزم أنه
يستحيل أن تفشل خ��ط��ة اجتياح
درع����ا إال إذا ك��ان��ت ب���داي���ة لفشل
الحرب كلها.
 ل��ق��د ت��ق��اب��ل��ت ال��خ��ط��ط بخططوالحشود بحشود ،والنار بالنار،
وت��ق��اب��ل ف��ري��ق��ان ي��ت��ب��ادالن الربح
وال��خ��س��ارة منذ أكثر م��ن خمسين
ش���ه���راً ،وي��ح��ت��اج��ان ال��ت��ق��اب��ل في
منازلة يملكان فيها أسبابا ً كافية
لعدم ربط الفشل بالظروف ،النارية
واإلم��������دادات ال��ب��ش��ري��ة والخلفية
الجغرافية ،لدرجة يمكن القول معها
ب��ك�� ّل راح���ة أنّ ظ���روف المسلحين
م��ن ه��ذه ال��زواي��ا وامتالكهم زمام
ال��م��ب��ادرة وال��م��ن��اورة ،تجعلهم في
ال��م��وق��ع األف��ض��ل لكسب الحرب،
وتجعل انتصار الجيش السوري
ع�ل�ام���ة ت��ت��خ��ط��ى م���ج���رد الصمود
وال�����ق�����درة ع���ل���ى ال����ت����ص����دّي ور ّد
المهاجمين.
 -ما جرى في جبهة الجنوب هو

بداية التغيير المحوري في مسار
ال��ح��رب ،فيكفي متابعة م��ا يجري
على جبهة المعنيين بالهجوم على
درع���ا بعد ان��ه��ي��ار غ��رف��ة العمليات
واستقالة أركانها الذين بقوا على
قيد ال��ح��ي��اة ،وتخوينهم لبعضهم
البعض والشتائم التي يتبادلونها
على صفحات التواصل ،والتعازي
التي توجه بها وليد جنبالط ،معزيا ً
نفسه رب��م��ا ليقينه أنّ السويداء
كانت التالية ل��و سقطت درع��ا في
يد حلفائه ،ويقينه أنّ خطة إسقاط
السويداء في حضنه ،دفنت مع قادة
«النصرة» الذين دفنوا تحت أنقاض
غرفة العمليات ،وي��ع��رف أنّ الذي
مات هناك هو ما تبقى من مشروع
الحرب على سورية ،وأنّ ما أنجزه
الجيش السوري هناك بقتل المئات
من نخبة المسلحين المستوردين،
وضباط دول مشرفة ومشاركة في
الحرب ،يتعدّى مجرد ربح معركة
بل هو بداية حسم مسار ومصير
الحرب.
ناصر قنديل

