2

السبت  23أيار  2015العدد 2597

سياسة

ّ
بري :معادلة الجيش والشعب
والمقاومة ال تحتاج الى إذن
قضية اليوم

ّبري :الجيش
يمسك تمامًا بزمام
األوضاع في عرسال
ومحيطها (مروان
طحطح)

بــال ـتــزامــن م ــع الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري
ف ـ ــي ج ـ ـ ـ ــرود ع ـ ــرس ـ ــال ب ـ ــن ال ـج ـي ــش
والـتـنـظـيـمــات االرهــاب ـيــة ،تصاعدت
وت ـيــرة الـسـجــال الـسـيــاســي بــدورهــا
ح ـيــال م ــا ي ـجــري ه ـنــاك ف ــي مجلس
ال ــوزراء وخــارجــه ،من غير ان تنتقل
ال ـ ـحـ ــدة ايـ ــاهـ ــا ال ـ ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـح ــوار
السني ـ الشيعي .وكانت السباقة الى
السعي الى حلول لهذه املشكلة ،قبل
انفجار االحــداث االخيرة على ايقاع

نقل مخيمات النازحين
السوريين من طاولة الحوار الى
مجلس الوزراء
رئيس المجلس :كفانا كالما
عن معادالت خشبية وحديدية
وتنكية
حــرب القلمون الـســوريــة .بعد وزيــر
الخارجية جبران باسيل ،رفع وزير
الـتــربـيــة ال ـي ــاس بــوصـعــب م ــن نـبــرة
امل ــوق ــف ف ــي ال ـج ـل ـس ـتــن االخ ـي ــرت ــن
ملجلس الوزراء ،سرعان ما انضم الى
السجال الرئيس سعد الحريري عبر
حسابه على «تويتر» بعد اقل من 24
ساعة على طرح املوضوع في مجلس
الــوزراء ،كذلك حزب الله عبر النائب
محمد رعد بوتيرة مماثلة ،فاذا ملف
عرسال يتسم بالسخونتني االمنية
والسياسية.
م ـن ــذ م ــا ق ـب ــل ال ـت ـص ـع ـيــد الـعـسـكــري

االخ ـ ـيـ ــر ،الك ـث ــر م ــن ش ـه ــري ــن خـلـيــا،
ن ــوق ــش م ـل ــف الـ ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن
ومخيماتهم واالع ـبــاء الثقيلة التي
يلقونها عـلــى الــوضــع الــداخـلــي في

جـلـســة ســابـقــة ل ـطــاولــة ال ـح ــوار بني
ت ـيــار املـسـتـقـبــل وح ــزب ال ـلــه ،عندما
اث ـ ـ ــار وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات
ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق م ــوض ــوع مـخـيـمــات

النازحني ،وتــردد ان اعــداد النازحني
السوريني في عرسال باتت تتجاوز
ثلثي عــدد سكان البلدة في داخلها
وامل ـخ ـي ـمــات املـحـيـطــة ب ـه ــا ،فــاقـتــرح

املـ ـشـ ـن ــوق ن ـق ــل امل ـخ ـي ـم ــات ت ـل ــك مــن
ع ـ ـ ــرس ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـك ـ ــان آخ ـ ـ ـ ـ ــر .واف ـ ـ ــق
امل ـشــاركــون فــي طــاولــة ال ـح ــوار على
االقتراح من حيث املبدأ .اال ان سؤاال

ّ
نصر الله يلوح بإعالن «التعبئة العامة» ضد التكفيريين
ح ـ ّـدد األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه السيد
حسن نصر الله معالم املرحلة املقبلة
من أجل مواجهة اإلرهــاب ،معتبرًا في
ل ـقــاء م ــع جــرحــى امل ـقــاومــة اإلســامـيــة
ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم ال ـج ــري ــح أن «ال ـخ ـطــر
الذي ّ
يتهددنا هو خطر وجودي شبيه
ّ
بـمــرحـلــة ال ـ ـ  ،»1982وم ـلــوحــا بــإمـكــان
إعالن التعبئة العامة ضد التكفيريني.
ّ
وتحدث السيد نصر الله عن «مرحلة
جديدة ال مكان فيها لإلحباط بيننا،
وهي مرحلة سنستخدم فيها كل قوتنا
وكــل إمكاناتنا ملواجهة التكفيريني».
وقـ ـ ــال« :س ـن ـق ــات ــل ف ــي ك ــل مـ ـك ــان ،بــا
وج ــل وال مستحى مــن أح ــد ،سنقاتل
بـ ـعـ ـي ــون مـ ـفـ ـت ــوح ــة ،وم ـ ــن ال يـعـجـبــه
خـيــارنــا فليفعل مــا ي ــراه مناسبًا لــه».
وأض ــاف« :ال نهتم لتوهني اإلنـجــازات
التي تحققها معاركنا ويقوم البعض
بــإنـكــارهــا .ولــو سقطت كــل امل ــدن ،فلن
يحبط هــذا األمــر عزيمتنا ،ويجب أن

ت ـكــون مـعـنــويــاتـنــا مــرتـفـعــة وحــالـتـنــا
النفسية قوية».
وقــال نصر الله «الـلــه كتب علينا كما
كتب على الذين من قبلنا في بــدر مع
ال ــرس ــول وك ــل املـ ـع ــارك ...حـتــى خيبر،
ويجب أن نكمل الى صفني ومن يثبت
فــي صـفــن يـكــون قــد وص ــل» .وأض ــاف
«ل ـ ـ ــو ل ـ ــم نـ ـق ــات ــل ف ـ ــي حـ ـل ــب وح ـم ــص
ودمـ ـ ـش ـ ــق ،ك ـن ــا س ـن ـق ــات ــل فـ ــي بـعـلـبــك
والـهــرمــل والـغــازيــة وغـيــرهــا» ،مشددًا
على أن «خياراتنا ثالثة )١ :أن نقاتل
أكثر مــن الـسـنــوات األرب ــع املــاضـيــة)٢ .
أن نستسلم للذبح والـنـســاء والبنات
للسبي )٣ .أن نهيم على وجوهنا في
بلدان العالم ذليلني من نكبة إلى نكبة».
وتابع «هذه الحرب لو استشهد فيها
نصفنا وبـقــي النصف اآلخ ــر ليعيش
ب ـك ــرام ــة وعـ ـ ــزة وشـ ـ ــرف س ـي ـك ــون ه ــذا
الـخـيــار األف ـضــل .بــل فــي هــذه املعركة،
لو استشهد ثالثة أرباعنا وبقي ربع

بشرف وكرامة سيكون هذا أفضل .إن
شاء الله ،لن يستشهد هذا العدد .ولكن
الــوضــع يحتاج الــى تضحيات كبيرة
ألن الهجمة كبيرة ،فقد انتهى الخالف
ب ــن ال ـس ـع ــودي وال ـق ـط ــري وال ـت ــرك ــي،
والكل اآلن في املعركه ضدنا».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ن ـ ـصـ ــر الـ ـ ـل ـ ــه ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ــه «إذا
اسـتـنـهـضـنــا ال ـه ـم ــم ،وك ـن ــا ع ـلــى قــدر
امل ـســؤول ـيــة فـسـنـحـطــم عـظــامـهــم .وكــل
من يثبط أو يتكلم غير هذا الكالم هو
غـبــي وأعـمــى وخــائــن .شيعة الـسـفــارة
األميركية خونة وعمالء وأغبياء ،ولن
يستطيع أحــد أن يغير قناعاتنا ولن
نسكت بعد اليوم ولن نداري أحدًا .هي
مـعــركــة وجـ ــود ،وكــذلــك مـعــركــة عــرض
ومـعــركــة دي ــن ،وال دي ــن لـنــا مــع هــوالء
التكفيريني».
وخـتــم نـصــر الـلــه «اآلن وقــت التعبئة.
الكل يستطيع أن يشارك ،ولو بلسانه،
كل من له صدقية عند الناس فليساهم

ب ـه ــذه ال ـت ـع ـب ـئــة .ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـع ـل ـمــاء
التكلم ،ومــن له ولــد شهيد أن يتكلم»،
مشيرًا إلــى أنــه «فــي املرحلة املقبلة قد
نعلن التعبئة العامة على كل الناس.
أق ـ ــول ق ــد ن ـقــاتــل ف ــي ك ــل األمـ ــاكـ ــن .لــن
نـسـكــت ألح ــد بـعــد ال ـي ــوم ،وم ــن يتكلم
مـعـنــا سـنـحــدق ف ــي عـيـنـيــه ون ـق ــول له
أنت خائن ،أكان كبيرًا أم صغيرًا» .من
جهة أخ ــرى ،ومــع ان ــدالع االشتباكات
األخيرة بني مسلحي «جبهة النصرة»
وتنظيم «داع ــش» فــي ج ــرود القلمون
ً
وع ـ ــرس ـ ــال ،ع ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ــم م ـ ـسـ ــؤوال
ج ــديـ ـدًا ع ـل ــى ال ـق ـل ـم ــون ي ــدع ــى مــوفــق
أبــو الـســوس .الــرجــل الــذي كــان «بطل»
عـمـلـيــة االن ـس ـحــاب م ــن الـقـصـيــرُ ،ع ـ ِّـن
منذ خمسة أيــام خلفًا لألمير السابق
أب ــو أس ــام ــة ال ـبــان ـيــاســي ،وه ــو مـهـ ّـرب
سـ ــابـ ــق ،ركـ ـ ــب مـ ــوجـ ــة «الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة» مــع
انـ ــدالع األح ـ ــداث ف ــي س ــوري ــا ،وأس ــس
«كتائب الفاروق» في القصير ،ليسطع

ن ـج ـمــه ف ــي م ـعــركــة ال ـق ـص ـيــر ال ـت ــي مــا
لبثت أن سقطت بأيدي مقاتلي حزب
ال ـلــه وال ـج ـيــش الـ ـس ــوري .قـبــل سـقــوط
الـقـصـيــر ،اس ـت ـطــاع أن يـخـتـطــف أرب ــع
صحافيات أجنبيات وفــاوض عليهن
ّ
وتسلم مبلغ  6ماليني دوالر أميركي.
وبعد سقوط املدينة ،انتقل إلى يبرود،
وم ـن ـهــا إلـ ــى ج ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون .وق ـعــت
خ ــاف ــات ش ــدي ــدة ب ـي ـنــه وب ـ ــن جـبـهــة
النصرة ،نجم عنها هدر دم الرجل ،ما
اضـطــره إلــى مبايعة تنظيم «داع ــش»
حفاظًا على حياته .ويقول عارفوه إن
أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك
التلي ،أهــدر دمــه سابقًا بعد اكتشاف
قضايا فساد مــالــي ،واتـهــم بالتخاذل
ف ــي م ـعــركــة يـ ـب ــرود ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه اتـهــم
ب ـخ ـيــانــة الـ ـث ــورة ســاب ـقــا ب ـعــدمــا تــرك
خـلـفــه فــي الـقـصـيــر كـمـيــات كـبـيــرة من
األسلحة ،فيما كان املسلحون يبحثون
عن رصاصة.

