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سياسة

3

في الواجهة

ّ
بري:

ال يريدون ذهاب وزير ...وكل حزب الله في سوريا
مطلع األسبوع املقبل.
مــن جـهـتــه ،أعـلــن نــائــب األم ــن الـعــام
لـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ال ـش ـي ــخ ن ـع ـي ــم ق ــاس ــم،
أن قـ ــرار مـعــركــة جـ ــرود رأس بعلبك
وال ـ ـقـ ــاع «ت ــوق ـي ـت ــا وإدارة ،ه ــو بـيــد
ّ
الجيش اللبناني» .وأكــد أن املقاومة
سـ ـتـ ـعـ ـم ــل ،فـ ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة« ،مل ـ ـ ـ ـ ــؤازرة
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ح ـيــث يـ ــرى ذلــك
ضــروريــا ومـنــاسـبــا ،فـلــه أن يـقــرر ما
ي ـش ــاء ،لـكـنـنــا ل ــن ن ـن ــام ف ــي بـيــوتـنــا،
سنبقى على الزناد جاهزين لنؤدي
دور املـ ـ ــؤازرة حـيــث يـجــب أن نـكــون،
ً
وبناء على طلب الجيش اللبناني».
ّ
وأك ــد أن املـقــاومــة ستخوض املعركة
«م ــن الـجـهــة ال ـســوريــة بــالـتـعــاون مع
الجيش السوري لتعطيل املالذ اآلمن
للمسلحني ،ليتكامل التحرير ويكون
انتصار الجيش في تنظيف الحدود
ً
كامال».
وقال قاسم ،في احتفال تأبيني أقامه
ال ـح ــزب ف ــي ب ـلــدة الـيـمــونــة الـبـقــاعـيــة،
في ذكــرى أسبوع الشهيد حسن علي
شـ ــريـ ــف« :أن ـ ـتـ ــم ت ـع ـل ـم ــون أن ش ـبــاب
املـنـطـقــة مــن أه ــل رأس بعلبك والـقــاع
وغيرهما من القرى كانوا يحرسونها
برعاية الجيش اللبناني ،وبدعم من
املقاومة ،هؤالء الشباب من انتماءات
مـخـتـلـفــة ،م ـنـهــم م ــن ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـحــر ،ومـنـهــم مــن ال ـق ــوات اللبنانية،
وم ـن ـهــم م ــن ان ـت ـم ــاءات أخ ـ ــرى ،ه ــؤالء
تــركــوا خياراتهم السياسية ملصلحة
خ ـيــارهــم ال ـس ـي ــادي ،وال ـت ـح ـمــوا على
األرض م ـ ـ ــع امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة وال ـ ـج ـ ـيـ ــش،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادات امل ـس ـت ـن ـك ــرة تـ ـع ــرف ه ــذه
الحقيقة».
ّ
ووجه قاسم «تحية خاصة» إلى أهل
عرسال الذين «كــانــوا شجعانًا خالل
املـعــركــة فــي أن يـقــولــوا رأي ـهــم بحرية
أنهم يريدون عرسال محررة ويريدون
جرود عرسال محررة ممن احتلها من
جـمــاعــة الـنـصــرة وداع ـ ــش» .وأض ــاف:
«ه ـ ـ ــؤالء ه ــم ال ــذي ــن ي ـج ــب أن نـسـمــع
أصــواتـهــم .أمــا أولـئــك الــذيــن يتباكون
عليهم ّ
ويدعون أنهم يحمونهم ،فمن
قـ ــال إن ـه ــم ي ــري ــدون م ـن ـكــم ال ـح ـمــايــة؟
أنـتــم أدخلتموهم فــي مشاكل كثيرة.
حـمــايـتـهــم بـتـحــريــر األرض ،وليست
بـبـعــض ال ـتــوج ـهــات ال ـتــي ت ـح ــاول أن
تبرر للنصرة موقفها».

تداخل السجال في ملفين
تعاقبا في توقيت متزامن،
ذهاب وزيرين الى دمشق
ورفض التنسيق العسكري
مع سوريا ،ادخل االنقسام
الداخلي مجددًا في الزجاجة
السورية .لكن الوزيرين
سيذهبان ،والتنسيق تفرضه
مقتضيات االرض ال القرار
السياسي
نقوال ناصيف
لــم تعد وطــأة االنـقـســام فــي مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وخ ـ ــارج ـ ــه ت ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة
وش ــرعـ ـي ــة نـ ـظ ــام رئ ـي ـس ـه ــا او ع ــدم
ش ـ ــرع ـ ـي ـ ـت ـ ــه ،ك ـ ـم ـ ــا ع ـ ـل ـ ــى شـ ــرع ـ ـيـ ــة
املـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـح ــة وق ـ ــد أض ـحــى
م ـع ـظ ـم ـه ــا ف ـ ــي كـ ـن ــف ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات
االرهابية وعــدم شرعيتها .لم يعد
ي ـك ـت ـف ــي ب ــاالشـ ـتـ ـب ــاك الـ ـق ــائ ــم ع ـلــى
دخـ ــول ح ــزب ال ـل ــه ف ــي ال ـح ــرب تـلــك
وت ــأث ـي ــره امل ـي ــدان ــي ف ــي ت ـطــورات ـهــا،
بل انتقل في جلسة مجلس الوزراء
االربـعــاء الفائت الــى مخرج عجيب
ه ــو ان وزيـ ـ ــري حـ ــزب ال ـل ــه وحــركــة
امـ ــل ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن وغـ ــازي
زعـيـتــر يــذهـبــان ال ــى دم ـشــق بصفة
شخصية.
لـيــس الـتـنـصــل االول .حينما ذهــب
ح ــزب ال ـل ــه ال ــى ال ـق ـت ــال ف ــي ال ـحــرب
الـ ـس ــوري ــة ،ابـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
نجيب ميقاتي عــام  2012ـ ـ وكانت
حكومة الفريق الــواحــد ال اثــر فيها
لقوى  14آذار ـ قيل حينذاك ان ما ال
يناقش في مجلس الوزراء ال يمسي
معنيًا به .كانت تلك الحجة املعقولة
ك ــي ت ـحــافــظ ح ـكــومــة مـيـقــاتــي على
وح ــدت ـه ــا م ــن دون ان ي ـع ــود حــزب
الله من سوريا .لم تتغير الحال في
حـكــومــة الــرئ ـيــس ت ـمــام س ــام الـتــي
خـلـفـتـهــا ـ ـ ـ ق ـبــل ال ـش ـغ ــور الــرئــاســي
وابــانــه ـ ـ حينما قــال رئيسها مــرارًا
ان ـ ـهـ ــا حـ ـك ــوم ــة ش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـن ـ ــاس ال
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـك ـب ــرى الـ ـت ــي ان ـق ـســم
م ــن حــولـهــا فــريـقــا حـكــومـتــه ،وك ــان

الحزب ملا يزل يقاتل هناك .لم تخرج
حكومة الرئيس سعد الحريري عن
ال ـس ـيــاق نـفـســه ،وه ــي ش ــأن تـجــربــة
سـلـفــه ،حـكــومــة وح ــدة وطـنـيــة لكن
ب ـ ـفـ ــارق جـ ــوهـ ــري عـ ــن ال ـح ـكــوم ـتــن
ُ
ـق
ال ـســاب ـق ـتــن امل ـت ـعــاق ـب ـي ـتــن ل ــم ي ـل ـ ِ
بــوزره على ميقاتي وســام :رئيس
الجمهورية ميشال عون صديق لم
يتنكر لسوريا وحليف قوي لحزب
ال ـل ــه .س ــرع ــان م ــا اخ ـت ـبــرت حـكــومــة
الحريري امتحانًا تلو آخر :حينما
يدافع رئيس الجمهورية عن سالح
حزب الله ويبرره حاجة للجيش ،ال
يمثل الحكومة اللبنانية .وحينما
ي ـه ــاج ــم االمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب ال ـلــه
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه الـسـعــوديــة
تـتـبــرأ مـنــه الـحـكــومــة وف ــي عــدادهــا
وزراؤه ،وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ان ـ ـ ـ ــه ال ي ـم ـث ــل
س ـيــاس ـت ـهــا م ــع م ـعــرف ـت ـهــا الــوثـيـقــة
ب ــأن ــه ح ـج ــر ال ــرح ــى ف ــي ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة .هـكــذا حــالـهــا مــن داخــل
الحكم وخارجه .ال تملك كي تحمي
وحــدتـهــا ســوى التنصل مــن كــل ما
يشعرها باالهتزاز.
فـ ــي احـ ـ ــدث ام ـت ـح ــان ــات ـه ــا ت ـنــاقــض
م ــوقـ ـف ــي م ــرجـ ـع ــن كـ ـبـ ـي ــري ــن ق ـل ـمــا
اظ ـهــراه ال ــى الـعـلــن بـمـثــل مــا حصل

فــي االيــام االخـيــرة ،رغــم اصرارهما
فـ ــي االش ـ ـهـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ــة امل ـن ـصــرمــة
على اب ــراز تفاهمهما وتعاونهما:
بـ ـحـ ـم ــاس ــة داف ـ ـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ــري عـ ـ ــن امل ـل ـف ــن
امل ـت ــزام ـن ــن ،ذه ـ ــاب ال ــوزي ــري ــن ال ــى
دم ـ ـ ـشـ ـ ــق وال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـ ــي ح ــرب
الـ ـج ــرود  ،2ف ـي ـمــا غ ــال ــى ال ـحــريــري
ف ـ ــي رفـ ـضـ ـهـ ـم ــا م ـ ـعـ ــا ،م ـ ــن غـ ـي ــر ان
ّ
التشبث
يبدي صالبة مشهودة في
ب ـ ــال ـ ــرف ـ ــض وتـ ـ ـع ـ ــري ـ ــض حـ ـك ــومـ ـت ــه
لــاهـتــزاز ،فــأخــرج الجلسة االخيرة
ملجلس الوزراء وفق معادلة تحييد
ل ـب ـن ــان ع ــن الـ ـص ــراع ــات االق ـل ـي ـم ـيــة

بري :كنت اول َمن
طالب سوريا عام 1991
بعالقات ديبلوماسية
مع لبنان

لم يجف بعد حبر استجرار الكهرباء من سوريا ،وال جف حبر تعيين سفير
لبناني جديد فيها (هيثم الموسوي)

وعدم حاجة الجيش الى اي دعم في
حربه املقبلة على تنظيم «داعش».
بـكـثـيــر م ــن الـتـبـسـيــط ي ـقــول رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ــري« :ال
أف ـهــم ك ــل م ـب ــررات ه ــذه ال ـض ـجــة .ال
ي ــري ــدون ذه ــاب ال ــوزي ــر ال ــى دمـشــق
بـيـنـمــا ح ــزب ال ـلــه ك ـلــه ف ــي ســوريــا.
لــم يـجــف حـبــر اس ـت ـجــرار الـكـهــربــاء
مـنـهــا ،وال جــف حـبــر تـعـيــن سفير
لـ ـبـ ـن ــان ــي جـ ــديـ ــد ف ـ ــي دم ـ ـ ـشـ ـ ــق» .مــا
يـضـيــف إل ـيــه بـ ـ ّـري« :ع ـنــدمــا يــذهــب
الوزيران ،فهما سيذهبان كوزيرين
م ـث ـل ـمــا ذه ـ ــب املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لــامــن
الـ ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس اب ــراه ـي ــم الــى
دم ـش ــق او ت ــواص ــل م ـع ـهــا بـصـفـتــه
ً
مسؤوال في الدولة اللبنانية وافق
املـســؤولــون سلفًا على املهمة التي
ي ـق ــوم ب ـه ــا هـ ـن ــاك .لـ ــوال س ــوري ــا ملــا
ك ــان ن ـفــذ ات ـف ــاق ع ــرس ــال ،ول ــواله ــا
لــن يـنـفــذ ات ـفــاق اخـ ــراج ســرايــا اهــل
الـ ـش ــام م ــن ال ـ ـجـ ــرود .س ـي ـم ــرون فــي
االراضــي السورية ،ويقيمون فيها،
وس ـ ـت ـ ـشـ ــرف الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة
عـلــى انـتـقــالـهــم .يـقــولــون ال يــريــدون
التنسيق معها .لديها سفير عندنا
ال يـ ـت ــوق ــف عـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،وس ـف ـيــر
ً
لـنــا عـنــدهــم .حـسـنــا .تكلموا طــويــا
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات الــديـبـلــومــاسـيــة ما
بــن ال ـبـلــديــن .فــي حـكــومــة الــرئـيــس
ع ـمــر ك ــرام ــي ع ــام  ،1991وك ـن ــت ملــا
ازل وزي ـ ـرًا ،ســألــت الــرئ ـيــس حــافــظ
االس ـ ــد وك ـ ــان م ـع ـنــا وزراء :مل ـ ــاذا ال
تقيمون عــاقــات ديبلوماسية بني
البلدين فنتفادى الـقــول ان سوريا
ال تـعـتــرف بـلـبـنــان؟ ك ــان بـيـنـنــا من
ّ
الجانب السوري شخص هز برأسه
ايجابًا هو وليد املعلم ولم يكن بعد
وزيرًا».
ي ـض ـيــف بـ ـ ــري« :ق ـب ــل  25ي ــوم ــا ،ول ــم
ي ـكــن ك ــل ه ــذا ال ـس ـجــال ال ــدائ ــر ال ـيــوم
ح ــول ســوريــا والـتـنـسـيــق العسكري،
اخبرني وزير الزراعة (زعيتر) ان ثمة
مشكلة في االنـتــاج الــزراعــي الكاسد،
فقلت له تذهب الى سوريا في اسرع
وقت ملعالجة مشكلة الكساد واغراق
السوق اللبنانية باملزروعات السورية
املـ ـه ــرب ــة ك ــال ـب ـط ــاط ــا وال ـح ـم ـض ـي ــات
والـ ـف ــواك ــه .م ــن دون اي حـ ــوار معها
كيف يمكن حــل مشكلة كـهــذه؟ كذلك
حالنا مع ملف النازحني السوريني».

تقرير

من األمــن العام ،رغــم املظلة السياسية
ُ
ّ
الـتــي يحظى بـهــا ،لتثبت أن شيئًا ما
ت ـغـ ّـيــر ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع م ـل ـفــات ك ـهــذه.
وجاء بيان قيادة الجيش أمس ليؤكد
ّ
أن التحقيقات مستمرة .وبــرزت الفتة
إشــارة قيادة الجيش بشكل قاطع إلى
مدى تورط املشتبه فيهم في منت بيان
مــديــريــة الـتــوجـيــه بـقــولــه« :ل ــدى تــوافــر
معلومات مؤكدة» .هكذا رأت املؤسسة
ّ
العسكرية أن املعلومات مؤكدة بشأن
ت ـقــاضــي أش ـخ ــاص رش ــى مــال ـيــة لـقــاء
ت ـط ــوي ــع تـ ــامـ ــذة ضـ ـب ــاط فـ ــي ال ـك ـلـ ّـيــة
الـحــربـيــة ،مــا أدى إل ــى تــوقـيــف سبعة
أش ـخ ــاص ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى إشـ ـ ــارة الـقـضــاء
ّ
املختص .وأك ــد البيان حــرص القيادة
على مبدأ الشفافية في املحاسبة.

ّ
«داعش» يكلف ابن  14عامًا بتفجير
مسجد في طرابلس!
ّ
كلف تنظيم «الــدولــة اإلسالمية» فتى
لــم يـتـجــاوز الــراب ـعــة ع ـشــرة مــن عمره
بتنفيذ عملية انغماسية داخل مسجد
فــي عــاصـمــة ال ـش ـمــال .الـفـتــى (مــوالـيــد
 )٢٠٠٣أع ـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـع ـ ـ ّـدة ل ـت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــة
إرهابية ضد املسجد املنصوري الكبير
ف ــي ط ــراب ـل ــس .ال ـخ ـطــة ك ــان ــت تقضي
بــأن يحمل حقيبة تحوي قنبلتني ثم
ّ
ّ
ليفجرهما فيه.
املسجد
يتوجه إلى
ُ
ّ
غ ـيــر أن امل ـخ ـطــط أح ـ ِـب ــط إث ــر تــوافــر
معلومات الستخبارات الجيش عن
ال ـع ـم ـل ـيــة ،فـعـ ّـمـمـتـهــا ع ـلــى األج ـه ــزة
األمنية ملتابعتها .ورغم أن معلومات

مـمــاثـلــة تـصــل إل ــى األج ـه ــزة األمنية
تباعًا ،إال أن قيادة منطقة الشمال في
الدرك اتخذت إجراءات أمنية مشددة
فــي محيط املـسـجــد امل ــذك ــور .وأثـنــاء
دخول فتى إلى املسجد ،اشتبهت فيه
دورية الدرك ،بسبب عالمات االرتباك
عليه ،ولتطابق مواصفاته مــع تلك
امل ــذك ــورة ف ــي بــرقـيــة االس ـت ـخ ـبــارات،
ما دفع بعناصر الدورية الى الطلب
منه أن يفتح الحقيبة التي يحملها،
لتفتيشها .وعند رفضه ذلــك ،أوقفه
عناصر الدورية فوجدوا القنابل في
حوزته.

ّ
وكشفت املـصــادر األمنية أنــه اختار
هــذا املسجد لتنفيذ عملية إرهابية
ضــده ،لكونه معلمًا سياحيًا يتردد
ال ـ ـيـ ــه س ـ ـيـ ــاح أجـ ــانـ ــب ويـ ــوجـ ــد فـيــه
ع ـن ــاص ــر مـ ــن ق ـ ــوى االمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
الـ ــذيـ ــن يـ ــرتـ ــادونـ ــه عـ ـ ـ ــادة ل ـل ّ ـص ــاة.
وق ــد ذك ــر ب ـيــان ق ــوى األم ــن أن ــه لــدى
تــوق ـي ـفــه وت ـف ـت ـيــش حـقـيـبــة صـغـيــرة
كــانــت بـحــوزتــه ح ــاول امل ـغ ــادرة على
عجلُ ،
فمنع من ذلــك ،وقد عثر داخل
ال ـح ـق ـي ـبــة ع ـل ــى ق ـنـب ـل ـتــن ي ــدوي ـت ــن.
أح ـي ــل املـ ــوقـ ــوف م ــع امل ـض ـب ــوط ال ــى
شعبة املـعـلــومــات ،بـنـ ً
ـاء على إشــارة

ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص ،لـلـتـحـقـيــق مـعــه،
حـيــث اع ـتــرف بــانـتـمــائــه ال ــى تنظيم
«داعــش» اإلرهــابــي ،وانــه كان بصدد
الـ ــدخـ ــول ال ـ ــى امل ـس ـج ــد وق ـ ــت ص ــاة
الـ ـعـ ـص ــر ،ورم ـ ـ ــي ال ـق ـن ـب ـل ـتــن بـيـنـمــا
امل ـس ـجــد ي ـغ ـ ّـص بــامل ـص ـلــن ،ع ـلــى أن
ي ـقــوم بـعــدهــا بــان ـتــزاع بـنــدقـيــة أحــد
عناصر قوى االمن الداخلي املكلفني
بــال ـحــراســة وإط ـ ــاق ال ـن ــار ع ـلــى من
يبقى على قيد الحياة .وقد أحال فرع
املـعـلــومــات فــي ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
املوقوف إلى القضاء العسكري.
(األخبار)

