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حمليات � /إعالنات
ّ
الحل ( ...تتمة �ص)1
�أوباما يترك

إلى سورية وترك األمر لتقديرات العسكريين،
ومثلهما التمسك بمتطلبات «إس��رائ��ي��ل» في
ال��م��ال وال��س�لاح واألم����ن .وم��ن هنا اإلف���راج
ال��ذي انتظرته «إسرائيل» طويالً عن العميل
جوناثان بوالرد الذي بقي مطلبا ً «إسرائيليا»
يجري ترحيله من إدارة إلى إدارة ،ومن هنا
التفاهم الكامل مع رئيس حكومة االحتالل
بنيامين نتنياهو.
لكن ال��ك�لام ال��ذي أطلقه ب���اراك أوب��ام��ا عن
التحذير من تمسك روسيا وإيران بالمفاضلة
بين التمسك بالرئيس ال��س��وري ومستقبل
وح����دة س���وري���ة ب��ق��ي م��وض��ع ت���س���اؤل لدى
المتابعين حول الخيار الذي يفترضه أوباما
م��ص��در تهديد ل��وح��دة س��وري��ة ومؤسسات
دول��ت��ه��ا ،ه��ل ه��و ب��ق��اء «داع���ش» تسيطر على
جزء من الجغرافيا السورية؟ أم رهان أميركا
على قيام حلفائها بتحرير ما تحتله «داعش»
وتسليمه إل��ى فصائل س��وري��ة تحت الراية
األم��ي��رك��ي��ة إلن���ش���اء وض���ع ش��ب��ي��ه بالوضع
الكوري ،للمفاوضة بين شرق وغرب مقابل
ش��م��ال وج��ن��وب ك��وري��ا؟ وه��ل ف��ي ي��د أوباما
القدرة على تحقيق ذلك؟
ال يبدو أنّ أحدا ًيأخذ كالم أوباما خارج نطاق
االستهالك االنتخابي اإلعالمي .فالمتغيّرات
العسكرية في سورية حملت المزيد من األنباء
عن إن��ج��ازات الجيش ال��س��وري وحلفائه في
المقاومة على جبهات ريف الالذقية وريفي
ح��م��اه وح��ل��ب ،ع���دا ع��ن إن���ج���ازات ه��ام��ة في
غوطتَ ْي دمشق ومحاور مهين وتدمر شرق
وشمال حمص ،بينما «داع��ش» تنزح قياداته
وقواته المنظمة من الرقة ودي��ر ال��زور نحو
الموصل والحرب لم تدخل فصولها الجدية
بعد ،أم��ا عن حلفاء أوباما القادرين ،فيكفي
تذكر بيانات البنتاغون عن المعارضة التي
د ّرب لها ستين عنصرا ً وقع نصفهم في أسر
«جبهة النصرة» وقام النصف الثاني بتسليم
أنفسهم لها ،بعدما كلف تدريبهم وتجهيزهم
ثالثين مليون دوالر ،وص��اروا موضع تندّر
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
روس��ي��ا ت��ولّ��ت ال���ر ّد السريع بلسان وزير
خارجيتها على كالم أوباما ،معلنة أنّ ال حل
سياسيا ً في سورية بدون رئيسها ،والرئيس
السوري بدوره ر ّد ضمنا ً على أوباما برفض
تدخل الخارج في ش��ؤون سورية السيادية
ورفض تحديد مهل للعملية السياسية ،وربط
أي انتقال لح ّل سياسي بإنهاء اإلرهاب أوالً.
ّ
ب��ال��ت��وازي م��ع ك�لام أوب��ام��ا بقيت أوروب���ا
ف��ي ح��ال ذع��ر وهلع م��ع م��ط��اردات مستمرة
وم��ت��واص��ل��ة ف��ي ب��اري��س وض��واح��ي��ه��ا ،وفي
بلجيكا ك��ان م��س��رح األح���داث ي��وم أم��س مع
تفكيك خاليا واعتقال مطلوبين.
ال��ح��دث ال���ذي خطف األض����واء م��ن «داع���ش»
ك���ان ف��ي فلسطين ح��ي��ث ن��ج��ح��ت االنتفاضة
بشبابها ومقاوميها ب��ال��ت��زام��ن ،بقتل خمسة
ص��ه��اي��ن��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة للمقاومة
وعمليات طعن للمنتفضين ،والحصيلة مع
القتلى الخمسة كانت عشرين جريحاً ،ما أدّى
إلى حالة ذعر وهيستيريا «إسرائيلية» ،عبّرت
عنها التصريحات التي أجمعت على فشل خطط
الحكومة في مواجهة االنتفاضة ،وبدء تنبّه دولي
إلى خطورة ترك القضية الفلسطينية معلقة على
حبال االنتظار ،فقد ت��ؤدّي إلى مفاجأة تنفجر
معها المنطقة من دون سابق إنذار.
ف��ي ل��ب��ن��ان ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال���ح���راك األمني
المتواصل وال��ن��اج��ح ف��ي م��ط��اردة ومالحقة
الشبكات اإلره��اب��ي��ة ،تتطلّع األن��ظ��ار صوب
عين التينة ،حيث تنعقد ج��ول��ة ال��ح��وار بين
ح��زب الله وتيار المستقبل ،وق��د أحيل إليها
ملفان ض��م��ن��اً ،التفاهم على خ��ط��وط قانون
االنتخابات ،وبالتالي منح اللجنة التي تشكلت
في هيئة مكتب المجلس خارطة طريق لمنع
ت��ح�� ّول اجتماعاتها إل��ى مجرد وق��ت ضائع،
وفي المقابل مناقشة آليات تفعيل الحكومة
من بوابة ح�� ّل أزم��ة النفايات ،وقضية اآللية
ال��ت��ي تعطل عندها ان��ع��ق��اد مجلس ال����وزراء،
وب���ض���وء م��ن��اخ��ات ال���ت���ف���اؤل ال��م��ن��ت��ظ��رة من
االجتماع ينتظر تلقي الحكومة ولجنة قانون
االنتخابات جرعات تف ّعل مهامها أو تضعهما
معا ً مرة أخرى على رصيف االنتظار.

األمني يفرض نفسه
الهاجس
ّ

استم ّر الهاجس األمني طاغيا ً وفارضا ً نفسه
على الساحة الداخلية في ظ�� ّل تكثيف األجهزة
األمنية عمليات الدهم والتوقيف للمشتبه في
انتمائهم إلى مجموعات إرهابية واكتشاف سيارات

ّ
مفخخة وأحزمة ناسفة معدّة للتفجير في المناطق
اللبنانية كافة.
وفي مسلسل التوقيفات ،أعلنت قيادة الجيش
في بيان «عن توقيف سيارة نوع «رينو سانترو»
تحمل لوحة م��ز ّورة يقودها المواطن احمد جهاد
ع��ل��وي��ة وب��رف��ق��ت��ه ال��م��دع��و حسين ح��م��د علوية
والفلسطيني وسام علي دهويش عند مدخل مخيم
البرج الشمالي ،وضبطت داخل السيارة كمية من
المتفجرات زن��ة  2كلغ وشريط الص��ق يُستعمل
للتفجير».
كما أوق��ف الجيش القاصر عثمان إسماعيل
ويُعرف بعثمان التكريتي ،المرتبط بمجموعة
اإلره��اب��ي عبد الرحمن الكيالني ،وق��د اعترف
الموقوف إسماعيل خالل التحقيق بأنه ت ّم تجنيده
من مجموعة إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية.
كما دهم الجيش خيم النازحين السوريين في
بلدة إيعات في بعلبك ،وأوقف  25شخصا ً من دون
أوراق ثبوتية.

وحزام ناسف في صيدا

وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
«العثور على حزام ناسف في معمل فرز النفايات
في صيدا».
وأش��ارت قناة «المنار» إلى أنّ «أب��رز األسماء
المالحَ قة ضمن الشبكات اإلرهابية هو اإلرهابي
بالل البقار الذي ال يزال في الشمال خالفا ً للمعلومات
التي تحدّثت عن هربه عبر البحر» ،ولفتت إلى أنّ
البقار كان «على عالقة بالموقوف أحمد األسير
ودوره لوجستي في األعمال االنتحارية األخيرة،
وشارك في أحداث طرابلس».
ووسط هذه األج��واء لوحظ تشديد اإلج��راءات
األمنية في النبطية بعد توارد معلومات عن تخ ّفي
إرهابيّين للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأش��ار مصدر عسكري لـ«البناء» إلى «أسلوب
األحزمة الناسفة الذي يستخدمه اإلرهابيون بعد
عجزهم عن إدخال السيارات المفخخة» ،موضحا ً
«أنّ األحزمة تحمل كمية قليلة من المتفجرات ما
يسهّل تمريرها عبر الحواجز األمنية وتم ّكن حاملها
أن يدخل إلى مناطق سكنية وأسواق مكتظة وضيّقة
لتفجيرها» .وأشار المصدر إلى أنّ «توقيف هذا العدد
الكبير من الشبكات والرؤوس المدبّرة ال يعني توقف
العمليات اإلرهابية بل الخطر ال يزال موجوداً».

وقوع مجموعة إرهابية
بكمين لحزب الله

ويبدو أنّ تهاوي رؤس��اء وعناصر الشبكات
اإلرهابية في قبضة األجهزة األمنية ،قطع السبيل
على اإلرهابيين في الجرود إلحداث خرق يمكنهم
من ال��وص��ول إل��ى المناطق الدافئة في الداخل،
فعمدت بعض مجموعاتهم إلى التحرك عسكريا ً
في الجرود لمحاولة اختراق الطوق بنفسها الذي
يفرضه الجيش اللبناني والمقاومة ،وفي السياق،
وقعت مجموعة منهم في منطقة وادي الخيل بجرود
عرسال بكمين محكم لعناصر حزب الله ،واعترف
اإلرهابيون بمقتل اثنين منهم وجرح  5آخرين.

إبراهيم :سنبقى سدا ً منيعا ً

ولفت المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إب��راه��ي��م ف��ي بيان بمناسبة عيد االس��ت��ق�لال أن
«إيقاعنا مؤخرا ً بالعمالء اإلسرائيليين والتكفيريين
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ع��دّون ال��ع��دة لتنفيذ المخططات
اإلجرامية وإيقاد نار الفتن الطائفية والمذهبية
بين اللبنانيين ،دليل على أنّ إسرائيل واإلرهاب
التكفيري وجهان لعملة واحدة».
وأشار اللواء إبراهيم إلى أنّ «المديرية العامة
لألمن العام ستبقى إل��ى جانب األجهزة األمنية
األخرى ،سدا ً منيعا ً بوجه األخطار التي تهدّد الوطن
وتحاول النيل من وحدة شعبه وسالمة أراضيه».

جلسة حكومية
مرهونة بـ«النفايات»

يرس ملف النفايات على ب ّر رغم الحديث عن
لم
ُ
تقدّم خيار ترحيلها إلى الخارج ،علما ً أنّ جلسة
مجلس ال��وزراء مرهونة بإيجاد ح ّل نهائي لهذا
الموضوع.
وفي السياق ،استقبل رئيس الحكومة تمام سالم
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش.
وأكد الوزير فنيش لـ«البناء» أنّ «الدعوة لعقد
جلسة لمجلس ال��وزراء مرتبطة بتقدّم الح ّل على
صعيد ملف النفايات الذي ال يزال موضع نقاش
مرجحا ً حضور مكونات الحكومة كافة
ودراسة»،
ّ
الجلسة في حال بت ملف النفايات إيجاباً».
وأشار فنيش إلى أن «المرسوم العام المتعلق
ب��أم��وال البلديات ال��ذي ي��وزع العائدات المالية
للبلديات قد وقع من جميع الوزراء بمن فيهم وزراء
التيار الوطني الحر ،لكن النقاش يدور على المبالغ
السابقة أي منذ أربع سنوات ويوجد استيضاح
بشأنها».

سالم :لتسيير العمل الحكومي

ودع��ا سالم خالل كلمة له في افتتاح المؤتمر
المصرفي العربي ،القوى السياسية إلى «التواضع
والتواصل والتوافق على ما يسمح بتسيير العمل
الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين في انتظار
َ
مدخلها
التسوية السياسية الكبرى التي يشكل
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».
حتماً،
ُ

الوضع يراوح مكانه

وتشير مصادر سياسية لـ«البناء» إلى أنه وعلى

ال�سيا�سة اليوم على �إذاعة النور
يستضيف السفير الروسي في لبنان

�ألك�سندر زا�سبيكين
إعداد وتقديم بثينة علّيق
ترق ُبوا ه َذا الحوار اليوم بع َد موج ِز أنباء
صباحا مباشر ًة على الهواء
العاشر ِة
ً
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رغم كل األجواء والمبادرات والتظاهر بتجاوب تيار
المستقبل مع مبادرة األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ،يبدو أنّ الوضع ي��راوح مكانه
وجاءت عملية تشكيل لجنة قانون االنتخاب لتؤكد
أنّ هناك قناعة لدى الجميع بأنّ التأجيل والتسويف
هو الحكم الحاكم في لبنان وتبقى اآلمال معلّقة على
حل أزمة النفايات».

كنعان في معراب

وزار أمين سر «تكتل التغيير واإلصالح» النائب
إبراهيم كنعان موفدا ً من رئيس «التكتل» العماد
ميشال عون معراب والتقى رئيس «القوات» سمير
جعجع ،وأكد كنعان «أننا نعمل على رؤية مشتركة
مع القوات حول قانون االنتخاب».
وعلمت «البناء» أن «المجتمعين بحثوا في
قانون االنتخاب وسط محاوالت لوصول الطرفين
موحد بين القوات والتيار قبل اجتماع
إلى قانون
ّ
اللجنة المكلّفة دراسة قانون االنتخاب مطلع كانون
األول المقبل».

حزب الله و«المستقبل» إلى الحوار

إل��ى ذل��ك ،تعقد جولة جديدة من ح��وار حزب
الله وتيار المستقبل يوم الثالثاء المقبل في عين
التينة.
وأكدت مصادر معنية بالحوار الثنائي لـ«البناء»
أن «الحوار سيبحث في الوضع األمني بعد تفجي َري
برج البراجنة ،وفي مبادرة السيد نصرالله ،وفي
ضرورة العمل على تفعيل عمل المؤسسات».

المستقبل ال يزال في المربع األول

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «الحوار
الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل هو بمثابة
جس نبض أكثر فعالية وإمكانية استقراء حقيقية
ّ
لموقف الطرفين لمجموعة أسباب تعود إلى أنّ
الحوار الوطني هو حوار فضفاض ويض ّم كل األقطاب
السياسيين ،واألهم أنه يض ّم رئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة في موقع المعرقل الدائم ،في حين أن
ممثلي تيار المستقبل في الحوار الثنائي من فريق
الرئيس سعد الحريري» .ولفتت المصادر إلى «أنّ
أيّ اختراق ال ب ّد أن يحصل في الحوار الثنائي ،لكن
هذا كله ال يعني أنّ مواقف تيار المستقبل اإليجابية
بعد إطاللة السيد نصر الله الذي ّ
عض على جرح
 44شهيداً ،هو انتهاج لسياسة جديدة ،فهذا التيار
لجأ إلى الكالم اللطيف بينما ال يملك حتى الساعة
أيّ جاهزية حقيقية لتقديم أي تنازل ،فهو ال يزال
في المربّع األول ،بخاصة أنّ الرئيس السنيورة
أظهر الموقف الحقيقي على طاولة الحوار .وهذا ما
أثار استياء وانزعاج الرئيس نبيه بري الذي قال
للسنيورة «كنت مف ّكرك بعدك محلك ،لكن تراجعت
إلى الخلف».

ومجلس األمن يح ّذر...
ببيان رفع عتب

على صعيد آخ��ر ،ج��دد مجلس األم��ن الدولي
في بيان إدان��ت��ه الهجوم اإلره��اب��ي في الضاحية
الجنوبية ،مؤكدا ً «ض��رورة تقديم المرتكبين إلى
العدالة» .وبعد جلسة حضرها المنسق الخاص
لألمين العام في لبنان سيغريد كاغ ،أعرب المجلس
عن قلقه إزاء التأثير السلبي لألزمة السورية على
استقرار لبنان ،داعيا ً جميع األطراف اللبنانيين إلى
وقف أيّ تدخل في األزمة السورية» .وأبدى المجلس
قلقه إزاء الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية،
داعيا ً الجميع إلى التمسك بالدستور اللبناني واتفاق
الطائف ،لوضع استقرار لبنان والمصالح الوطنية
قبل المصالح السياسة الحزبية ،من أجل عقد جلسة
النتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت».
وت��ؤك��د م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «ه��ذا
االجتماع يأتي انطالقا ً من العملية اإلرهابية التي
حصلت في الضاحية الجنوبية للتلميح إلى الخطر
المحدق بلبنان وليس للتصدي لما يطالب به لبنان
في ملف النازحين السوريين ،كما كشف البيان
تنصل مجلس األمن من وعوده في مساعدة لبنان
ّ
على تح ّمل عبء النازحين السوريين ،ما يجعل
البيان موضع تساؤل».
وتشير المصادر إل��ى «أن��ه صحيح أنّ بيان
مجلس األم��ن أب��دى تعاطفا ً مع لبنان ،لكنه في
الجانب اآلخر أهمل مطالبه ما يؤكد تقصير المجتمع
الدولي عن الملفات اللبنانية ،بخاصة أنّ لبنان في
اآلونة األخيرة لم يعُ د مح ّل اهتمام دولي ولم يعُ د
من األول��وي��ات» ،وسألت المصادر :هل يكون هذا
البيان عودة لالهتمام الدولي بلبنان ،أم أنه مجرد
ف��ورة عابرة تنتهي مفاعيلها مع تالشي الدخان
الذي أحدثته جريمة برج البراجنة؟» بينما قالت
مصادر أخرى إن «صدور هذا البيان جاء من باب
رفع العتب ال أكثر وال أق ّل وال يقدّم جديدا ً للبنان».

المقاومة فرضت لبنان في المعادلة

وتؤكد أوس��اط سياسية لـ«البناء» أنّ «ال��دور
الذي يلعبه لبنان على الساحة الدولية بدءا ً من
دعوته إلى مؤتمر فيينا حول األزمة السورية ،مرورا ً
بلقاءات وزير الخارجية جبران باسيل في موسكو،
وصوال ً إلى ما سينتظره من لجان العمل الدولية،
كل ذلك مرتبط بشأن واحد هو وجود المقاومة في
لبنان ومشاركة حزب الله بالحرب في سورية في
معركته الدفاعية عن لبنان ،ما فرض لبنان رقما ً
رئيسيا ً في المعادلة السورية واإلقليمية ،ما أتاح
حصوله على بطاقة الدعوة التي يستعملها اليوم»،
وسألت المصادر :هل سيجيد استثمارها لمصلحة
القضايا اللبنانية؟»

شركة «اون الين لتحويل االموال» (او ام تي) ش.م.ل.

دعوة حضور اجتماع جمعية عمومية عادية
منعقدة بصورة استثنائية
حضرة السادة المساهمين،
تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «اون الين لتحويل االم��وال» (او ام تي)
ش.م.ل .بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي
ستنعقد بصورة استثنائية لمساهمي الشركة يوم االثنين الواقع في
 2015/12/14في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً وذلك في مركز الشركة
الكائن في ب��دارو ،جادة سامي الصلح ،بناية  ،OMTالطابق السادس
للبحث والتداول في جدول االعمال التالي:
جدول االعمال:
البحث والتداول بموضوع التسهيالت والكفاالت المصرفية في الشركة
البحث والتداول بموضوع تطوير أعمال الشركة وتوسيع اطار خدماتها
عبر تقديم خدمات جديدة
أمور اخرى متفرقة.
آملين حضوركم هذا اإلجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس االدارة -المدير العام
توفيق معوض

م�سيرة طالبية في عيد اال�ستقالل �إلى ثكنة مرجعيون
مرجعيون ـ رانيا العشي
في أج��واء عيد االستقالل ،انطلقت
مسيرة سيرا ً على األق��دام لطالب من
ثانوية راهبات القلبين األقدسين في
مرجعيون ،حاملين العلم اللبناني
بتوقيع ط�لاب ال��م��درس��ة كتب عليه
«تسلم يا عسكر لبنان» ،باتجاه ثكنة
الشهيد فرانسوا الحاج على بوليفار
البلدة.
وراف���ق ال��ط�لاب م��دي��رة المدرسة
األخت لبيبة مبارك والهيئتان التعليمية
واإلدارية ،حيث كان في استقبالهم قائد
اللواء التاسع في الجيش العميد الركن
ج��وزف عون وع��دد من كبار الضباط
والعناصر في باحة الثكنة .وألقى أحد
الطالب قصيدة من وح��ي المناسبة،
ثم ش��ارك الجميع في زرع غرسة أرز
عربون وفاء وتقدير للجيش اللبناني،
كما وضعت الفتة تخلّد الذكرى ُك ِتبَ
عليها« :اس��ت��ق�لال  2015-تقدمة
ثانوية راهبات القلبين األقدسين –
مرجعيون» .حيث أشارت مبارك إلى
أن «هذه المبادرة هي عربون محبتنا
للوطن حتى يبقى متجذرا ً كأرز لبنان».

وبعد توزيع عناصر الجيش األعالم
اللبنانية وشعار الجيش على الطالب،
سلّمت إح��دى الطالبات أرزة هدية
إل��ى العميد ع��ون ،ال��ذي شكر للطالب
والمدرسة هذه البادرة الطيبة تجاه
الجيش ،داعيا إياهم إلى التمسك بالعلم
اللبناني رمز وحدة جميع اللبنانيين،

بعد ذل���ك ،أن��ش��د ال��ط�لاب والحضور
النشيد الوطني اللبناني ،وأغ��ان��ي
خاصة بالمناسبة .ثم ج��رى عرض
لآلليات واألسلحة التي يستخدمها
الجيش في مهامه .وتع ّرف التالمذة
على أنواع األلغام واآلالت المستخدمة
مفصل من
للكشف عنها ،م��ع ش��رح
ّ

أحد ضباط الهندسة عن أخطار هذه
األجسام الغريبة وضرورة االبتعاد عن
لمسها واإلبالغ عن مكان وجودها إلى
المراكز األمنية.
واختتمت الزيارة بالتقاط الطالب
الصور التذكارية على اآلل��ي��ات ومع
الضباط والجنود.

قوى الأمن تك ّرم قائد القطاع ال�شرقي في «يونيفيل»
ك�� ّرم قائد منطقة الجنوب اإلقليمية العميد
سمير شحادة باسم المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي أمس ،قائد القطاع الشرقي في «يونيفيل»
الجنرال خوسيه كوندي في مكتبه في صيدا.
وحضر المناسبة قائد سرية النبطية المقدم توفيق
نصرالله ،مساعد قائد المنطقة المقدم فادي صليبا،
آمر فصيلة درك مرجعيون النقيب شربل حبيب،
ع��دد م��ن ضباط الكتيبة االسبانية وممثل عن

السفارة االسبانية.
وشكر شحادة «للكتيبة االسبانية كل الدعم
الذي تقدمه للمنطقة وتعاونها للمرة األولى مع
قوى األمن الداخلي عبر تنظيم دورات تدريبية
لعناصر فصيلة درك مرجعيون تساهم في تطوير
مهاراتها في شتى المجاالت ،إضافة إلى تقديم
هبة لكل قطعات الفصيلة عبارة عن تجهيزات
ومعدات».

وأش��اد كوندي ،بـ«مهنية عناصر ق��وى األمن
الداخلي وطلبها المستمر لهذه ال��دورات لما فيها
أهمية لتعزيز قدراتها وعملها» ،مؤكدا ً «استمراريتها
وتطويرها في المستقبل لتشمل دورات تخصصية
أيضاً».
ثم تسلّم كوندي من شحادة درعا ً تقديرية ،كذلك
تسلمت عناصر الكتيبة التي دربت عناصر قوى
األمن الداخلي شهادات تقديرية أيضاً.

على َمن يكذب ( ...تتمة �ص)1
ل��ك��ن أوب���ام���ا أراد أن ي��ك��ذب ع��ل��ى ط���رف ث��ال��ث ه��م الناخبون
األميركيون ،ومعهم السعوديون و«اإلسرائيليون» ،العناصر
الثالثة التي تتك ّون منها المعركة االنتخابية التي ب��دأت على
الرئاسة األميركية ،األص��وات والمال و«اللوبيات» ،والطريق

للفوز هو الكذب ،فليكن! فليكذب أوباما ما يشاء ،طالما أنه يقول
كلمته ويرحل.
باق.
 األكيد أنّ أوباما سيرحل واألسد ٍناصر قنديل

الم�ؤتمر العربي ( ...تتمة �ص)1
وداع��م��ي��ه��م ب��ال��ح��ق الفلسطيني
وإطالقهم مقاومة نجحت في إرباك
العدو ودح��ره عن االرض اللبنانية
المحتلة ،وما كان ليصيب فلسطين
م��ا اصابها م��ن اغتصاب واحتالل
وتدنيس مقدسات لوال أن الصهاينة،
ومَن وراءه��م ،أرادوا استهداف األمة
كلها من اجل فلسطين.
أحدهم ق��ال :نحن نفهم أن هذه
االنفجارات تستهدف فيما تستهدف
صرف أنظار األمة والعالم عما يجري
في فلسطين ،ال سيما في ظل انتفاضة
تدخل يومها الخمسين ،فهل نحقق
أهداف من يريد إبعادنا عن فلسطين
فنتراجع عن المشاركة في تظاهرة
عربية كبرى من أجل انتفاضتها.
والح��ظ القيّمون على التحضير
للمؤتمر ،أن عدد المشاركين قد ازداد
إث��ر االنفجار تأكيدا ً على قناعتهم
ب��أن المعركة في فلسطين ولبنان
وك��ل أرج���اء األم���ة معركة واح���دة،
وان م��ا ل��م يتمكن الصهاينة من
تحقيقه باإلرهاب واالحتالل والقمع،
اع��ت��م��دوا ف��ي تحقيقه ع��ل��ى ق��وى
الغلو والتوحش الظالمي التدميري
الدموي الذي يلبس لبوس التحريض
الطائفي والمذهبي البغيض الذي هو
بدوره صناعة صهيونية استعمارية
بامتياز...
قد يتساءل البعض ولكن ما جدوى
هذه المؤتمرات ،وكيف يمكن أن تقدم
دعما ً ملموسا ً لالنتفاضة ،وهل لدى
المشاركين فيها أكثر م��ن الخطب
والكلمات الحماسية يطلقونها؟
في معرض اإلجابة على مثل هذه
التساؤالت المشروعة التي يطرحها
أبرياء صادقون في مجملهم ،ولكن
يطرحها أيضا ً خبثاء ال يريدون أن
ي��روا عربيا ً يلتقي مع عربي آخر،
وال ي��ري��دون أن يسمعوا م��ن ي��ردد
أمامهم كلمة فلسطين واالنتفاضة،
لكي يقولوا للفلسطينيين ال تنتظروا
شيئا ً م��ن ال��ع��رب ،فموقف العرب
من انتفاضتكم هو موقف حكامهم
المتراوح بين عجز وتردد وغرق في
الحسابات الضيقة وبين تخاذل
وتواطؤ يصل حدود الريبة ،ال ب ّد لنا
من القول:
إن ال��ه��دف األس��اس��ي لمثل هذه

المؤتمرات هو إع�لان موقف القوى
الشعبية العربية المغاير لموقف
النظام الرسمي العربي ،وإن األمة
العربية ال يمكن اختصارها بحكامها
مهما امتلك هؤالء الحكام من وسائل
وإمكانات ورغبات في تصفية القضية
الفلسطينية.
إن مهمة مثل هذه المؤتمرات التي
يتحمل المشاركون فيها ،وعددهم
بالمئات ،تكاليف سفرهم وإقاماتهم،
ه��و إع����ادة تسليط األض����واء على
فلسطين كقضية م��رك��زي��ة لألمة،
وكبوصلة تحدد سالمة االتجاهات
والمواقف والمعايير ،ال سيما ان كل
العقود التي مرت على األمة امتألت
بالصراعات وال��ح��روب والتوترات
ال��رام��ي��ة إل��ى تصفية ه��ذه القضية
واالنتقام من كل من حملها صادقا ً
وجعلها محورا ً لسياساته.
إن هذا المؤتمر انعقد في ظروف
بالغة الخطورة تمر بها األم��ة في
معظم أق��ط��اره��ا ح��ي��ث االح��ت��راب
األهلي السمة الطاغية على عدد من
المجتمعات ،وحيث الغلو والتطرف
وال��ت��وح��ش ال��ظ�لام��ي ي��ح��رك ع��ددا ً
م��ن الجماعات ،وحيث ال��ت��أزم في
العالقات البينية العربية يصل إلى
ح��دود ع��دوان بلد على آخ��ر ،وحيث
بلغ التفتت الشعبي م��داه ،وتبادل
االتهامات أقصاه ،بعد ان كانت األمة
كلها تتحرك م��ع ك��ل انتفاضة في
فلسطين ،وإثر كل عدوان على لبنان،
وقبلهما كانت الماليين تمأل الشوارع
في مواجهة االحتالل األميركي للعراق
وفي دعم مقاومته التي أنهكت الدولة
األقوى في العالم وأربكت حساباته
اإلقليمية والدولية.
في هذا المؤتمر ،الذي يضم تنوعا ً
عربيا ً من تيارات وقوى وشخصيات
ف��رق��ت بينها ال���رؤى والحسابات
والتقديرات الخاطئة لما يجري في
ه��ذا القطر أو ذاك ،واعتقد بعضها
أن���ه يستطيع االن���ف���راد بالسلطة
واالستئثار بالحكم واالستغناء عن
شركاء الهم والمصير ،تبرز فلسطين
قضية وشعبا ً وانتفاضة كعامل
توحيد في أمة كتبت عليها التجزئة
والتقسيم والتفتيت.
فنحن بحاجة اليوم إلى فلسطين

وانتفاضتها لتوحدنا أكثر بكثير من
حاجة فلسطين وانتفاضتها إلى
دعمنا ومساندتنا.
إن ه��ذا المؤتمر ينعقد ف��ي ظل
محاوالت محلية وإقليمية وعالمية
لتقزيم واح����دة م��ن أخ��ط��ر قضايا
ال��ع��ال��م واه��م��ه��ا ،وت��ح��وي��ل��ه��ا إل��ى
مجرد مفاوضات «عبثية» ال تنهي
جولة منها إال لتبدأ الثانية ،فيما
سرطان االستيطان يفتك بالجسم
الفلسطيني ،وفيما تدنيس المقدسات
ي��ت��واص��ل م��ت��ط��اوال ً ع��ل��ى ال��ق��دس
وأقصاها وقيامتها ،وفيما جرائم
الحرب تتمادى بحق شعبنا في كل
أماكن تواجده داخل فلسطين.
ومن هنا فهذا المؤتمر ينعقد في
وه��ج االنتفاضة ليعيد االم��ور إلى
نصابها ،ف��ال��ص��راع ف��ي فلسطين
وحولها هو ص��راع وج��ود ال صراع
حدود ،والطريق اليها طريق المقاومة
ال المفاوضات ،ومسؤولية تحريرها
هي مسؤولية الشعوب ال سياسة
انظمة وحكام ،وان هدفها التحرير
ال التحريك أو التحسين في شروط
المفاوضات.
إن ه���ذا ال��م��ؤت��م��ر ه��و إط���ار لكي
تتدارس القوى الحية المؤمنة سبل
دعم االنتفاضة ،وهي تدخل يومها
الخمسين ،س���واء على المستوى
الشعبي العربي حيث اإلمكانات
المتاحة كبيرة ،أو على المستوى
ال��رس��م��ي ال��ع��رب��ي ح��ي��ث التقصير
والتواطؤ يتفاقمان ،أو على المستوى
الدولي حيث تباشير االنتصار للحق
الفلسطيني ت���زداد ف��ي ك��ل البلدان
وال���ق���ارات ،ب��ل ف��ي ك��ل ال��م��ج��االت
اإلعالمية والقضائية واالقتصادية
واألكاديمية.
إن استراتيجية شعبية عربية
وإسالمية ودولية لنصرة االنتفاضة
باتت اليوم مطلوبة ،والقوى المؤهلة
لوضع هذه االستراتيجية هي القوى
الحية المناضلة المشاركة في هذا
المؤتمر.
إن ه��ذا المؤتمر ال��ذي يضم في
إطاره ممثلين عن القوى والفصائل
الفلسطينية كافة هو تجسيد للوحدة
الوطنية الفلسطينية التي هي ركيزة
االنتفاضة ودعامتها األساسية،

«ال�سكاف» ومرف�أ طرابل�س ( ...تتمة �ص)1
العكارية ف��ي شهر ح��زي��ران الماضي ،وح��ض��ره رم��وز
أس��اس��ي��ون م��ن «إط���ار داع���ش» ف��ي لبنان ،وت�� ّم خالله
ت��دارس تنفيذ خطة تتض ّمن السيطرة على قريتين في
عكار واالنطالق منهما إلنشاء «إم��ارة داعش اإلسالمية»
في لبنان .وكلف حينها زياد الرفاعي (أوقف قبل ثالثة
أسابيع) بالتوجه إلى طرابلس من اجل تجنيد «جهاديين»
من أبنائها وم��ن النازحين السوريين المقيمين فيها.
والهدف مالقاة سيطرة «داع��ش» في عكار بفتح معركة
للسيطرة على طرابلس ومينائها.
الثابتة الثانية يؤكد فحواها أن أخطر إرهابيّي «داعش»
في لبنان هو علي نبيل السكاف ،من بحنين مواليد العام
 ،1977وهو ال ي��زال ف��اراً ،ويشكل اإلرهابي المعروف
بـ«اإليعاري» ما يشبه الثنائي معه .وكشفت التحقيقات
األخيرة مع الموقوفين الذين ألقت أجهزة االمن القبض
عليهم في إطار حملتها االمنية التي أعقبت تفجيري برج
البراجنة انّ السكاف وااليعاري الملقب بـ«أبو البراء»،
هما وراء الكثير من الخاليا اإلرهابية العاملة في لبنان
لمصلحة «داعش».
واف��ادت هذه المعلومات انّ السكاف هو كلمة السر

التنفيذية لـ»داعش» ولمشروعها في لبنان.
الثابتة الثالثة تؤكد انّ موجة اإلره��اب االخيرة في
لبنان تتحرك بعيدا ً عن أية اعتبارات على صلة بالتفاعل
بين الحرب في سورية وبين أيّ اعتبار آخر في لبنان
على صلة بها .فقرار «داعش» باعتبار لبنان ساحة جهاد
تخص خططها
ومنطقة لعملياتها اإلرهابية ،عائد ألسباب
ّ
للتوسع وضمان بقائها ،وهي على صلة تحديدا ً بأمرين
ّ
أو سببين من وجهة نظرها؛ أولهما شنّ حرب إرهابية
على لبنان ،بحيث تكون جزءا ً من حرب «داعش» الكونية
التي دشنتها بعد عاصفة السوخوي لالنتقام مما تعتبره
تواطؤا ً دوليا ً مع الحملة الروسية العسكرية ض ّد اإلرهاب
في سورية .ثانيهما ألنّ داعش تريد في لبنان منفذا ً لها فيه
على البحر ،بعد أن صار صعبا ً عليها تنفيذ خطة االستيالء
على منفذ بحري في الساحل السوري.
قصارى القول إنّ داعش تعتبر لبنان هدفا ً بحد ذاته
بعيدا ً عن أي اعتبار آخر؛ ذلك أن لبنان من وجهة نظرها
يحتوي على أهداف تشكل مصالح استراتيجية لتنظيم
الدولة اإلسالمية.

يوسف المصري

وإنه إذا كان ممكنا ً أن تلتقي أطراف
االنقسام في مؤتمر في بيروت ،فلماذا
ال تلتقي األط��راف نفسها على ارض
فلسطين وفي ميادينها الملتهبة.
إن ه��ذا المؤتمر ،بحكم تكوينه
الجامع ،وأهدافه الوطنية والقومية
الثابتة ،يقدّم نهجا ً مناقضا ً لنهج
الغلو واإلقصاء واالجتثاث واإللغاء
والسائد ف��ي العالقات السياسية
والمجتمعية ،بالتالي يشكل دعوة
إل��ى ك��ل ف��ري��ق ع��ام��ل ف��ي الساحة
العربية أن ال يغلّب االعتبارات الذاتية
على االعتبارات الوطنية والقومية
واالسالمية الجامعة ،وان ال ينحو
منحى اإلقصاء واإللغاء للشركاء في
الوطن على حساب منحى التكامل
والتفاعل والحوار.
إن ه��ذا المؤتمر ،بانعقاده في
العاصمة اللبنانية ،وعلى مقربة
م��ن جرحها األخ��ي��ر ف��ي ضاحيتها
الجنوبية ،هو فعل إسناد للبنان بوجه
كل أعدائه والساعين إلى تدمير دولته
وكيانه وصيغة العيش بين أبنائه،
وبينهم وبين أشقائهم الفلسطينيين
واللبنانيين ،لذلك ال غرو أن العديد
من المشاركين كان مصرا ً على زيارة
الضاحية الجنوبية ليشهر تضامنه
مع أهلها وذوي الشهداء.
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بشور
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