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حمليات  /تتمات

توقيف �شخ�صين في زحلة ينقالن � ً
أمواال ومخدرات
ومتعاطي كوكايين وح�شي�شة في الزعيترية

حا�ضر في دم�شق عن «الراوبط بين الفكرين التكفيري وال�صهيوني»

علو�ش :الم�شروع القومي هو ال�ضمانة الوحيدة لحماية الأمة
تركزت محاضرة سياسية ألقاها
الباحث والمفكر العربي الدكتور
ابراهيم ناجي علوش أمس في «دار
البعث» بدمشق على إظهار الراوبط
بين الفكر التكفيري والفكر الصهيوني
على مستوى العقيدة والممارسة
وك��ي��ف خلق تنظيم «داع����ش» في
المنطقة والفكر الذي استند إليه.
وقال علوش« :عندما نتحدّث عن
الفكرين التكفيري والصهيوني فنحن
نتحدث ع��ن المخطط ال��ذي وضع
لسورية والمنطقة بر ّمتها» ،مبيّنا ً أنّ
الفكر الصهيوني هو األس��اس األول
للتكفير المعاصر المعادي لمفهوم
القومية والوطنية ،وهما وجهان
لعملة واحدة».
ولفت علوش إل��ى أنّ المشروع
القومي ال ي��زال الوحيد ال��ذي يمكن
أن يحمي األم��ة ،وال خيار إال الخيار
القومي الذي لم يفشل وإنما حورب
و«أجهض من ال��خ��ارج» ،مؤكدا ً أنّ
حماية وحدة البلدان العربية تكون
عبر المواطنة العربية ونبذ الطائفية،
وأنّ المشروع القومي هو الضمانة
الوحيدة لوجود أمن قومي ،كما أن
التنمية االقتصادية ال تتحقق إال بهذا
المشروع .
وفي تصريح صحافي أكد الدكتور

علوش محاضرا ً في دمشق
خلف المفتاح عضو القيادة القطرية
لحزب البعث العربي االشتراكي
رئ��ي��س م��ك��ت��ب اإلع�����داد وال��ث��ق��اف��ة
واإلع�لام أنّ العدو الصهيوني الذي
عجز عن إسقاط الحالة السورية
والحالة المقاومة عبر االستهداف

ر�سالة نفايات ( ...تتمة �ص)1
واألم��ن محاصر بالروائح النتنة منذ أسابيع ،وال يعرف سبيالً
للتخلص من هذه الكارثة ،وال يبدو أنّ في األفق حالً قريبا ً لها،
وهل يملك السيد دي ميستورا المتنقل بين بيروت ودمشق أن
يقدّم لنا تفسيرا ً واحدا ً غير التباين في بنية الدولة المختلفة بين
البلدين لفهم هذا الفارق المدهش أكثر من دهشة دي ميستورا
المفتعلة أمام النموذج اللبناني الملهم؟
 في سورية بعد خمس سنوات ح��رب ،حيث توقفت عجلةّ
وتقطعت الطرق بين المحافظات وحيث يقاتل الجيش
االقتصاد
على أكثر من ستماية نقطة مواجهة ،ال يخرج وزير المال ليقول إنّ
التجاذب السياسي سيتسبّب بالعجز عن دفع الرواتب للموظفين
في مواعيدها ،بل تدفع ال��روات��ب في مواعيدها ألكثر من أربعة
ماليين موظف ومتعاقد مع الدولة يعادل عددهم الشعب اللبناني
كله ،وف��ي س��وري��ة ه��ذه ال ت��زال الطبابة وال ي��زال التعليم حتى
المستوى الجامعي يقدّمان مجاناً ،وال يزال الدواء والتنقل على
رغم ارتفاع أسعارهما أق ّل بعشر مرات عن األسعار في لبنان،
وال يزال المازوت والخبز يحظيان بدعم يزيد على الخمسين في
المئة من التكلفة ،وال تزال الكهرباء على رغم التقنين واستهداف
حقول الغاز وشبكات التوزيع ومحطات التوليد بأعمال حربية
وإرهابية ،تصل أفضل مما تصل في كثير من المناطق اللبنانية،
وال يزال المتنقل بين دمشق وبيروت يتصبّح ك ّل يوم فجرا ً بعمال
الحدائق يقومون بسقاية األح��واض التي تتوسط طرفي الطرق
العامة ،وال تزال ورش الصيانة للحدائق والطرق تقوم ك ّل منها
بالمهام التي اعتاد رؤيتها زوار دمشق في سني الرخاء ،حيث
الكيلومترات الخمسين بين دمشق وال��ح��دود الدولية ال تقارن
بخمسين مثلها تمت ّد م��ن ال��ح��دود إل��ى ب��ي��روت ،وال ي��زال رجال
شرطة السير ومراقبو رادارات الطريق السريعة يسهرون على
تطبيق القوانين.
 في سورية دولة تحكم البلد والموارد وتشرف على تقديمالخدمات ،دول��ة المواطنة ،وال��وط��ن ،وف��ي لبنان شركة تستثمر
البلد والموارد والخدمات ،شركة الطائفية والمحاصصة الداخلية
والخارجية ،وألننا نعلم أنّ البعض الكثير من الحرب على سورية
تقف وراءه شركات التر ّبص بخصخصة القطاع العام ،فنستطيع
أن نعلم أنّ الوصفة المثلى لالنتقال بسورية من حكم الدولة إلى
الشركة هي الحصحصة الطائفية للدولة حيث تطاول الخصخصة
السيادة الوطنية كما ت��ط��اول م��راف��ق الخدمات العامة ،فتمتلئ
الجيوب وترتاح القلوب ،جيوب المرابين وقلوب المستعمرين،
وهؤالء هم أسياد دي ميستورا الذين يعملون بالتكافل والتضامن
ويم ّولون مهمته ويضعون له الخطط ،وهم الذين يعرفون ماذا
يريدون فال تضيع عنا بوصلتهم.
ناصر قنديل

ماذا ح�صل في جرود ( ...تتمة �ص)1
خصوصا ً أن البنية التحتية القتالية انتهت بفعل التدمير الذي لحق بها جراء
الهجوم الذي شنته المقاومة والجيش السوري نهاية الربيع الماضي ،والسبب
الثاني هو إحكام الجيش اللبناني السيطرة على كل المعابر والمنافذ المحيطة
بعرسال والتي كان يحصل المسلحون عبرها على اإلمداد بالمؤمن والذخائر
وكل ما يحتاجونه تقريباً ،والسبب الثالث هو إحكام الطوق على مدينة
الزبداني وقرب تحريرها من قبل الجيش السوري وحلفائه .وكانت مدينة
الزبداني شريان المسلحين الحيوي من الداخل السوري ،وقد أمن لهم موقعها
الجغرافي التواصل مع الريف الدمشقي ومع مناطق في البقاع الغربي واألوسط
في لبنان ،وكانت تمدهم بالمقاتلين في أوقات المعارك الصعبة كما حصل في
معركة يبرود ومعارك القلمون السنة الماضية وهذه السنة.
هذا الوضع الجديد ،أدخل اليأس إلى نفوس المسلحين التكفيريين في
الجرود ،وقد ضاقت الدنيا بهم بما رحبت ،وأصبحوا تائهين في تضاريس
الجرود من دون استراتيجية واضحة ،ومع عدم وجود أي مؤشر لتغيير في
المعادلة ،فضالً عن اقتراب فصل الخريف في جبال القلمون وبردها القارس،
حيث من المتوقع أن يكون الشتاء المقبل قارصا ً مثل الشتاء الذي سبقه ،ما
دفع هؤالء إلى البحث عن مخرج بكل السبل ،وهذا ما شهدته المنطقة في األيام
القليلة الماضية ،حيث حاول ما يقارب حوالى المئة وخمسين مسلحاً ،التسلل
إلى بلدة عرسال عبر جرودها ،فرصدتهم مواقع الجيش اللبناني المتواجدة
في المنطقة ،واشتبكت معهم طوال الليل ،حيث انسحبوا مع بزوغ الفجر ،إلى
قلب الوديان ،تاركين جثتين في أرض المعركة لم يتمكنوا من سحبهما ،وتعود
الجثتان لشخصين من مدينة القصير هما (محمد الكنج وعلي المطاوع) وتقول
المصادر الميدانية أن المسلحين هربوا إلى وادي رافق في جرود عرسال حيث
يتجمع عدد كبير منهم هناك ،باحثين عن مخرج من الحصار والمتاهة التي
يعيشونها ،وتشير أيضا ً إلى أن لديهم خيارات ثالثة هي:
أ – محاولة التسلل إلى عرسال أو شن هجوم عليها وهذا يعد محاولة انتحار
جماعية وهم يعرفون نتائجها سلفاً.
ب -التوجه نحو معبر جوسية عند سفح جرود القاع وهذه المنطقة أصعب
عليهم من مدينة عرسال بسبب وجود الجيش السوري والمقاومة فيها في شكل
قوي وثابت بينما ال يتواجد أي من الطرفين في عرسال ،كما أن الصعوبة تكمن
في بعدها بعض الشيء عليهم ،وهي لن تفيدهم في مأزقهم وذلك لعدم وجود
مناطق حضرية تستقبلهم.
ج – محاولة الخروج من جبال القلمون باتجاه القلمون الشرقي حيث
سيكونون عرضة لنيران الجيش السوري المتمركز في مواقع على طول الخط
الذي سيكون خط سيرهم اإلجباري.
في المحصلة تتوقع المصادر الميدانية أن يعاود المسلحون محاوالتهم
للخروج من عنق الحصار الذي يضيق عليهم ،وتتوقع انتهاء ظاهرتهم في
القلمون مع حلول فصل الشتاء المقبل.

نضال حمادة

المباشر من خالل العدوان المتك ّرر
على سورية ولبنان المقاوم ،لجأ إلى
الخيار اإلرهابي المتمثل بالتنظيمات
اإلرهابية التي تعتبر أذرع عسكرية
لهذا الكيان مبيّنا ً أنّ هناك تالزما ً بين
الفكر الصهيوني واإلرهاب التكفيري.

وأش���ار المفتاح إل��ى أهمية هذه
المحاضرات في تشكيل وعي جمعي
وت��ك��وي��ن م��وق��ف ع��رب��ي مناسب
يستجيب ل��ر ّد الفعل تجاه اإلره��اب
وإن���ت���اج ح��ال��ة س��ي��اس��ي��ة مالئمة
والتصدي للمشروع التكفيري عبر

سياقين عسكري تقوم به القوات
المسلحة ،وثقافي يقوم به الكتاب
والمثقفون لمواجهة الفكر الهدام
والمخرب ،مؤكدا أنّ الفكر القومي
وال���روح القومية ت��ج��اوزت الحدود
السياسية على مر التاريخ العربي.
م��ن جهته أك��د ال��دك��ت��ور حسين
جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب
أن الفكر الصهيوني هو «ال��وع��اء»
للفكر اإلرهابي التكفيري ،وهو نتيجة
تسلسل تاريخي انتقل إلى أوروب��ا
ومن ثم إلى الفكر اإلسالمي من خالل
الحركة الوهابية.
حضر المحاضرة محمد شعبان
عزوز عضو القيادة القطرية لحزب
البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب
العمال القطري ،ومحمد مصطفى
ميرو رئيس اللجنة الشعبية العربية
السورية لدعم الشعب الفلسطيني
وم��ق��اوم��ة ال��م��ش��روع الصهيوني،
وخالد عبد المجيد أمين سر تحالف
ف��ص��ائ��ل ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية،
والدكتور صابر فلحوط المستشار
في القيادة القطرية والرئيس الفخري
التحاد الصحافيين ،وعدد من رؤساء
المنظمات الشعبية والنقابية وعدد
من الصحافيين والمثقفين السوريين
والعرب.

�سقوط �صاروخي كاتيو�شا على مرب�ض للعدو
في زعورة وم�ستعمرة دان في �سهل الحولي
الجنوب ـ رانيا العشي
سقط صاروخان عصر أمس من نوع كاتيوشا في منطقة
إصبع الجليل على مستعمرة دان «االسرائيلية» في سهل
وسمعت أصداء أصوات االنفجارات الى الجنوب
الحوليُ ،
من سهل الميسات في منطقة الوزاني .وقد تصاعدت أعمدة
الدخان جراء الحرائق التي تسبّب بها سقوط الصاروخين.
وأفادت معلومات عن سقوط أحد الصاروخين في مربض
زع��ورة للمدفعية «االسرائيلية» في الجوالن المحت ّل الى
الشرق من مزرعة نخيلة في سهل بانياس.
وكانت وسائل إعالم العدو قد أف��ادت عن سقوط أربعة

قذائف صاروخية في منطقة الجليل األعلى ،والحقا ً ذكر
متحدث باسم جيش العدو عن سقوط  4قذائف صاروخية
مصدرها منطقة الجوالن في األراضي السورية ،حيث تسبّبت
بحرائق واسعة في مكان سقوطها.
هذا وأطلقت صافرات االن��ذار في المستعمرات الشمالية،
وأعلن جيش العدو حالة الطوارئ ،وامر سكان المستوطنات
تحسبا ألي طارئ.
الشمالية بالنزول الى المالجئ ّ
الى ذلك ،سيّر جيش العدو االسرائيلي دوريات مؤللة في
أعقاب سقوط الصواريخ على طول الخط الممت ّد من مسكفعام
نزوال نحو مستعمرة المطلة ومنطقة البالنة وصوال ً الى موقع
الحماري العسكري الى الجنوب من الوزاني.

براعم «حركة الأمة» زارت �ضريح مغنية:
ن�ستذكر ال�شهداء الذين قدموا الدماء من �أجلنا
زارت مجموعة من براعم «حركة األم���ة» ،لمناسبة
الذكرى التاسعة لالنتصار على العدو الصهيوني ،ضريح
الشهيد عماد مغنية في روضة شهداء المقاومة االسالمية
 الغبيري ،ووضع األطفال الورود على أضرحة الشهداء.وألقت الطفلة آالء معطي كلمة بإسم البراعم قالت
فيها« :في أيام اإلنتصارات على الصهاينة نستذكر قائد

اإلنتصارين والشهداء الذين قدموا الدماء من أجلنا».
وأضافت« :تحية من أطفال بيروت إلى الشهداء الذين
ضحوا من أجل أن نعيش بكرامة وعزة وأمان ،تحية من
براعم «حركة األمة» إلى القائد الجهادي الكبير الشهيد
عماد مغنية الذي غرس في األفئدة أنّ النصر آت لحماية
اآلمال واألحالم والمستقبل».

ألقت قوى األمن الداخلي القبض امس على شخصين
ينقالن أمواال من تاجر مخدرات الى آخر في زحلة .أوضح
بالغ لقوى األمن أنه «بتاريخ  2015/8/19اشتبه عناصر
حاجز «التويتي»  -زحلة بسيارة من نوع «كيا ريو» صنع
 2014لونها أسود على متنها كل من :ع.ز( .مواليد عام
 ،1985لبناني) و ز.ز( .مواليد عام  ،1986لبناني) ،من
خالل تفتيشها تم العثور على مبلغ /58.919.000/
ليرة لبنانية و  /26.255/دوالر أميركي من فئات مختلفة
مخبأة داخل ابوابها.
بالتحقيق معهما اعترفا بنقل األموال من تاجر مخدرات
إلى تاجر آخر في إحدى البلدات البقاعية ،وذلك لقاء مبلغ
من المال .وأودعا مع المبلغ المضبوط القطعة المعنية،

للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إش���ارة القضاء
المختص».
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش في بيان ان دورية
من الجيش «دهمت في محلة الفنار  -الزعيترية ،عددا ً
من أماكن مطلوبين للعدالة ،حيث أوقفت المطلوب حسن
محمد زعيتر ،والمدعوين ربيع حسن غازي وابراهيم محمد
علي اإلبراهيم إلقدامهما على تعاطي المخدرات ،وضبطت
في حوزتهما كمية من حشيشة الكيف والبودرة والحبوب
المخدرة ،كما ضبطت في بعض األماكن المداهمة كمية من
مادة الكوكايين.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع
المختصة الجراء الالزم».

حزب اهلل و«الإ�شتراكي» :لتح�صين ال�سلم الأهلي
أعلن بيان ص��ادر عن مفوضية
اإلع���ل��ام ف���ي ال���ح���زب ال��ت��ق��دم��ي
اإلش��ت��راك��ي ،أن وف����دا ً م��ن ق��ي��ادة
ح��زب الله في بيروت ضم ك�لاً من
مسؤول بيروت عباس زهر الدين،
مسؤول العالقات العامة في بيروت
ع��ب��دال��رح��ي��م ح��وم��ان��ي وم��س��ؤول
اللجنة األمنية أب��و علي كحلول،
زار مقر وكالة داخلية بيروت في
الحزب التقدمي االشتراكي والتقى
وكيل الداخلية جهاد الشحف إلى
جانب عدد من أعضاء الوكالة ،حيث
تباحث ال��ح��اض��رون ف��ي الشؤون
السياسية والعالقات التي تربط
الحزبين.
وتم تأكيد أهمية تحصين السلم
األه��ل��ي واإلس��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي في
هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها
لبنان ،وقد تم االتفاق على متابعة
ال��ت��واص��ل ال��دائ��م وال��ت��ع��اون في
المجاالت المختلفة».

خالل اللقاء

عين على الأق�صى (تتمة �ص)1
حتى تغدو القدس جحيما ً ال يطاق ألهلها المظلومين،
وجنة مفتوحة للمستوطنين.
الفلسطيني ال يستطيع ممارسة حقوقه في التنقل
واإلنماء ول � ّم الشمل والبناء على أرض��ه .وللمستوطن
«ال��ح��ق» ف��ي ال��م��ص��ادرة واالع��ت��داء والبناء على أرض
الغير .إنها الهمجية بأعلى مستوياتها ،وذلك على مرأى
من العالم بمؤسساته وأنظمته ومنظماته .وإذا كان هذا
الموقف المتواطئ يعبّر عن حالة االنحطاط والتردّي
التي تسود العالم ،فإنه عمليا ً يقول لـ«تل أبيب» :تابعي
سياستك في القمع وأنجزي مشروعك في االستيطان وال
تهت ّمي ماذا تقوله العواصم أو األمم المتحدة أو اللجنة
الرباعية التي ز ّور صوتها طوني بلير شريك جورج بوش
في حربه الظالمة على العراق.
أما األنظمة العربية التي أكثرت من الوعود لدعم األقصى
والقدس وفلسطين سواء في مؤتمرات القمة أو غيرها ،فإنها
اليوم كما باألمس ،ال تجهل كيف تتذ ّرع باألحداث الراهنة
للتفلت من واجباتها القومية ،وما علمت أنّ االبتعاد عن
القضية قد فتح في قالعها وأسوارها الثغرات التي تتس ّرب

منها اليوم رياح التطرف والغل ّو ،فضالً عن دعوات التدخل
السافر والحماية المق ّنعة.
إننا ندعو هذه األنظمة إلى تصحيح الخلل والمبادرة
للقيام بواجباتها نحو القدس وفلسطين ،ما تأخر منها وما
استحق.
ّ
بالكف عن
أما العواصم والهيئات الدولية فنطالبها
المراوغة وتغطية ال��ع��دوان ،والمبادرة إل��ى تنفيذ ك ّل
القرارات الدولية التي تدين «تل أبيب» وقادتها الذين
يجب أن يخضعوا للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية،
خصوصا ً بعد الجرائم األخيرة والمتع ّمدة التي طاولت
علي الدوابشة وعائلته.
أم��ا األج��ي��ال الجديدة التي نع ّول عليها في مسيرة
المقاومة والتحرير ،فنحن على ثقة ب��أنّ ال��ق��دس في
ضمائرها ،وأبناؤها يتهيأون السترداد شرفها من أيدي
تحب
العتاة والطغاة ،فالقدس عاصمة فلسطين األبدية،
ّ
من أح ّبها ،وتلعن من خذلها ،وليكن شعارنا جميعا ً القدس
نحميها معاً ،ونستعيدها معاً…

بشارة مرهج

اليمن يبد�أ حرب ( ...تتمة �ص)1
مع تعليق الح ّل السياسي لليمن إل��ى ما بعد الصحوة السعودية،
والصدمة التي سينتجها التح ّول الميداني المرتقب ،كانت العالقات
اإليرانية الغربية تسلك مسارات التطبيع غير آبهة بالتحفظ السعودي،
فبعد التأييد األميركي لحق إي��ران في الحصول على صواريخ «أس
 ،»300حسمت بريطانيا وإي���ران ق��رار تبادل السفارات في لندن
وطهران ،بينما تتوافد يوميا ً وفقا ً لمصدر إيراني مطلع عشرات الوفود
االقتصادية الفرنسية واإليطالية واأللمانية والبريطانية إلى طهران.
في الجبهة السورية حيث التقدّم في الزبداني بات خطا ً ثابتا ً لحساب
الجيش السوري والمقاومة ،وحيث يت ّم ك ّل يوم قيام مجموعات من
عشرات المسلحين بتسليم أنفسهم ،تشهد جبهة سهل الغاب تقدّما ً
مشابهاً ،بينما ك��ان التط ّور األب��رز هو التسخين ال��ذي شهدته جبهة
الجوالن ،عندما تساقطت أربعة صواريخ قالت البيانات «اإلسرائيلية»
إنها استهدفت إصبع الجليل وإنّ مصدرها الجوالن السوري ،متهمة
حركة الجهاد اإلسالمي بإطالقها ،وقامت بقصف مواقع للمدفعية
السورية في منطقة القنيطرة ردا ً على الصواريخ.
التصعيد في جبهة الجوالن المفتوحة على التسخين بين فترة وأخرى
وورود االتهام «اإلسرائيلي» لحركة الجهاد يتزامن مع تصعيد متبادل
بين الجهاد وق��وات االحتالل في غ��زة ،بعدما ه��دّدت الجهاد بنسف
الهدنة في غزة ما لم يت ّم اإلفراج عن المعتقل الفلسطيني محمد عالن
الذي خرج إلى الحرية أمس ،ويأتي هذا التصعيد كما تشير التقارير
«اإلسرائيلية» التي تمتلئ بها الصحافة والمواقع «اإلسرائيلية» ،على
خلفية مساع تركية لترتيبات تتصل بقطاع غزة تقف الجهاد ضدّها
بقوة وتهدّد بتخريب أي فرص أمامها.
مساعي أردوغان التي قطعت شوطا ً هاما ً وصل ح ّد بدء مفاوضات
بين حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو ،يقول البعض إنها بلغت
مرحلة الجلوس إلى طاولة واحدة ،وتقول تقارير أخرى إنها ال تزال
تت ّم عبر الوسيط التركي صاحب ال��م��ب��ادرة المدعومة م��ن الوسيط
الدولي رئيس الرباعية توني بلير.
تقوم مبادرة أردوغ��ان أو مشروع الصفقة ،على مقايضة «سالم
إسرائيلي» مع حماس تصبح فيه غزة تدريجيا ً هي الدولة الفلسطينية
المستقلة ،ب��ال��ت��زام ح��م��اس وق��ف القتال ض�� ّد «إس��رائ��ي��ل» واالكتفاء
بالعمل السياسي خ��ارج غ��زة ،وتتع ّهد «إس��رائ��ي��ل» بالسماح بتسلم
حماس المعابر والمطار والمرفأ ،وقيام األت��راك بالرقابة على عدم
خرق ضوابط األمن «اإلسرائيلي» عبرها بعد قيامهم بتأهيلها بتمويل
قطري.
الصفقة تعني مواصلة تهويد الضفة الغربية والقدس ،واستثمار
الحصار لتسويق خروج قطاع غزة من المعركة الفلسطينية ،بما يمنح
«إسرائيل» أمنا ً استراتيجياً ،يبدو أنّ في حماس معارضة شديدة تعطل
السير فيه لكنها معارضة تستند إلى رفض حركة الجهاد وتستقوي
ب��ه ،ويبدو العائد التركي من الصفقة ضمان بلير و»اإلسرائيليين»
الحصول على ضمانة أميركية بمؤازرة أردوغ��ان السترداد رئاسة
الحكومة والغالبية النيابية إلعادة إمساك دفة الحكم.
في لبنان ثالثية توزعت أخبار األم��س ،تراجعت حظوظ الحلحلة
الحكومية ومعها فرص انعقاد جلسة قريبة ،بينما بدا أنّ حظوظ اكتمال
التفاهم على الدورة االستثنائية للمجلس النيابي ترتفع ،ليكون التوافق

الذي رعاه العماد ميشال عون داخل التيار الوطني الح ّر لتتويج الوزير
جبران باسيل على رأس التيار ،بعد انسحاب منافسه النائب أالن عون
منعا ً لما وصفه بالتداعيات على وحدة التيار.

لبنان وإدارة الفراغ الطويل

يبدو أن لبنان مستمر في إدارة الفراغ الطويل األمد بانتظار جالء الملفات
الكبرى ،وسيتجلى ملء الفراغ في الوقت الضائع بملفات النفايات والكهرباء
وتوقيف اإلره��اب��ي أحمد األسير ال��ذي بمقدار ما نجحت األج��ه��زة األمنية
ّ
الملف وبقوة
وأبدعت في عملية القبض عليه ،بمقدار ما تغلغلت السياسة إلى
فأفسدته.
فهل ستأخذ قضية األسير البعد الحقيقي لكشف ما يجب كشفه من أمور
خطيرة ،أم أن هذه القضية سيتم حصرها ضمن إطار أمني ضيق على الطريقة
اللبنانية التي تتبع مع قضايا كهذه؟ لقد استنفذ األمن العام كل إمكانيات
التحقيق مع األسير قبل تحويله إلى مخابرات الجيش المعني مباشرة بإماطة
اللثام عما ارتكبه األسير بحق الجيش ،ويبقى األساس في هذه القضية اإلرادة
السياسية الجامعة في النظر إلى الملف من منظار ما أحدثه من خطر على األمن
الوطني اللبناني .ويظهر أن منظومة التمييع السياسي لملف األسير بدأت تؤدي
دورها بالتدخل مباشرة بقطع الطريق على العناصر المتورطة ،وخير مثال
على ذلك الجهد الذي بذلته النائبة بهية الحريري مع أكثر من مرجع كبير لكي
ال يطاول محمد علي الشريف الذي يعمل ضمن جهازها اإلداري الذي مهما جرت
محاوالت لفلفة القضية ،إال أنّ المؤكد أنه سلم نفسه ضمن اتفاق مسبق على أن
يخلى سبيله في اليوم نفسه ،علما ً أنّ الشريف آوى األسير ليلتين في منزله بعد
اعتداء األخير على الجيش ،إضافة إلى أنّ مراجع عليا في البلد قامت بتسريب
خبر التوقيف بسرعة غير مسبوقة ،من أجل تسهيل فرار أحمد الشامي.

ملف األسير والبازار السياسي

أدخ��ل ملف األسير إذا ً ضمن البازار السياسي في التعاطي مع القضايا
الكبرى ،وتح ّول االنجاز الكبير الذي حققه األمن العام إلى وجهة نظر ،خصوصا ً
أنّ المعلومات تقول إنّ األمن العام حقق إنجازه بإرادة صلبة ضمن منظومة
أمنية إقليمية ودولية ،بالتالي فإنّ اإلنجاز لم يكن خاضعا ً العتبارات لبنانية،
لكن بعد إلقاء القبض عليه أصبحت قضية األسير أسيرة االعتبارات اللبنانية
وأدخلت في لعبة الزواريب .والسؤال هل الطبقة السياسية الحاكمة على
ضفتي االشتباك ستدفع بالقضية إلى النهاية ويفتح صندوق األسرار الكبرى
في ما يتعلق بما قامت به هذه الطبقة في لحظة خطيرة من تاريخ لبنان ،أم أنّ
المصلحة لهذه الطبقة هو خنق هذه القضية ضمن رؤية أمنية ضيقة يجعلها في
ركب غيرها من القضايا التي سبقتها في منطق المعالجات للقضايا الكبرى؟
وفي سياق متصل ،أملت كتلة الوفاء للمقاومة بأن يترك القضاء يقوم بواجبه
بملف األسير ،محذرة من التدخالت السياسية التي تعيق العدالة.
ّ
للكف عن
وجددت الكتلة بعد اجتماعها األسبوعي دعوتها تيار المستقبل
«الهروب من التواصل والحوار مع التيار الوطني الحر الذي ال يمكن إقصاؤه
وعزله فضالً عن تجاهل مطالبه ،خصوصا ً لجهة تحقيق الشراكة الوطنية التي
يقوم عليها بنيان الدولة ومؤسساتها».

«المستقبل» :ال قانون انتخاب
قبل انتخاب الرئيس

إلى ذلك ،ال تزال االتصاالت مستمرة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب
ضمن تسوية معينة تراعي جميع المكونات السياسية ،بالتوازي مع المساعي
التوافقية التي ال تزال تراوح مكانها إلعادة تحريك العمل الحكومي.
ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنه ال يضع فيتو على تضمين
جدول األعمال قانون االنتخاب وطرح قوانين االنتخاب في الجلسة العامة ،ال
سيما بعدما أكد تكتل التغيير واإلصالح وحزب القوات ضرورة إدراج قانوني
االنتخاب واستعادة الجنسية على جدول أي جلسة تشريعية».

في المقابل ،أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أنّ كتلة
المستقبل لن تقبل بإقرار أي قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية
الذي من المفروض أن يكون له رأي في القانون كما هي الحال في تعيين قائد
الجيش» .ولفتت المصادر إلى «أنّ األجواء غير مناسبة إلقرار قانون انتخاب في
ظ ّل الفراغ الرئاسي ،ولذلك نقول إنّ أهون األمور إلعادة دورة حياة المؤسسات
الدستورية هو النزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس».
وبحث رئيس الحكومة تمام سالم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل ووزي��ر المال علي حسن خليل الوضع الحكومي وأزمة
روات��ب القطاع العام .وأكدت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن رئيس الحكومة
سيدعو إلى جلسة في أسرع وقت ،وان االتجاه إذا استمر التيار الوطني الحر
في سياسة تعطيل العمل الحكومي ،االكتفاء بموافقة  18وزيرا ً على إقرار بنود
جدول األعمال».
ونبّه وزير التربية الياس بو صعب إلى «أنّ هناك محاولة لسحب ملف
النفايات من وزارة البيئة وإعادته إلى مجلس اإلنماء واإلعمار» .وقال« :البعض
طرح خصخصة النفايات واعترضنا على هذا الطرح أل ّنه كارثي» .وأعرب بو
صعب عن عدم تفاؤله في ملف النفايات .وقال« :كان يجب أن ينتج من مكب
برج حمود مشروع «لينور» وما أقوله هو فرز هذا الجبل وبدء المشروع».

«الكتائب» إلى الشارع

من ناحية أخرى ،تدرس اللجنة الوزارية خيارات لح ّل أزمة النفايات في المدى
القريب ومنها التصدير وإيجاد مطامر صحية على مستوى المحافظات ،إال أن ال
اتفاق على أي اقتراح حتى الساعة .وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» «أن
وزراء الكتائب سيعطون الحكومة مهلة حتى يوم الثالثاء موعد اجتماع اللجنة،
وعلى ضوء ما ستخرج به اللجنة سنتصرف» .وإذ دعا الشعب اللبناني بمختلف
أطيافه إلى النزول إلى الشارع ،أكد أننا كحزب كتائب وزراء ونواب سننزل مع
اللبنانيين لوضع حد لما يجري ،فهذا الملف يستأهل العناية أكثر».

أكسيوم في بيروت

إلى ذلك ،يصل إلى بيروت مطلع األسبوع المقبل نائب مساعد وزير الدفاع
األميركي للسياسة الشرق أوسطية والمستشار األول للوزير لبرامج التعاون
الدفاعي التي تضم المشتريات العسكرية في المنطقة أندرو أكسيوم ،لعقد
لقاءات مع عدد من المسؤولين ومن بينهم وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش
العماد جان قهوجي».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ الزيارة هي بروتوكولية ومن المتعارف
عليه أن يزور الدول التي تقع ضمن نطاق عمله في منطقة الشرق األوسط».
ولفتت المصادر إلى «أنّ أكسيوم سيطلع على الوضع األمني وعلى جاهزية
الجيش في مواجهة األخطار التي تشكلها الجماعات اإلرهابية على الحدود
وم��دى استعداد لبنان لمواجهة ذل��ك ،وسيشدّد على برنامج المساعدات
العسكرية األميركية للجيش الذي بدأ في عام .2006

أالن عون ينسحب
إلدراكه خطورة التداعيات

وسط ك ّل هذا المأزق السياسي واألمني ،انسحب النائب أالن عون من
المنافسة على رئاسة التيار الوطني الحر بوجه الوزير جبران باسيل نزوال ً عند
رغبة رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون .وقال« :انطالقا ً من
ثقتي المستمرة بشخصه ،وإدراكا ً مني لخطورة التداعيات على وحدة التيار،
خصوصا ً في هذه المرحلة التي يتعرض فيها لالستهداف السياسي الكبير،
أدعوكم جميعا ً إلى تجاوز تلك المحطة واالستمرار في العمل سويا ً يدا ً بيد لخير
هذا التيار ومستقبله».
وشدد العماد عون بدوره في كلمة له خالل اللقاء مع ناشطي وكوادر الوطني
الحر في الرابية بحضور باسيل وعون «أن ال رابح وال خاسر جراء التفاهم بل
الك ّل رابحون ألنه جاء نتيجة رغبة األكثرية الساحقة» ،وقال« :أنا الضمانة لكم
ولكن أتمنى أن تصبحوا ضمانة بعضكم البعض في المستقبل».

