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سياسة

رسائل
إلى المحرر
قباني ينفي

ورد فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـك ــم الـ ـ ـغ ـ ــراء
فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد يـ ـ ـ ـ ــوم اإلث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــن رق ـ ــم
 3255ت ــاري ــخ  2017/8/21فــي
الصفحة الــراب ـعــة ،تـحــت عـنــوان
«مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــون» ل ـ ـل ـ ـحـ ــريـ ــري:
ص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــت كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاس ...إال
جمهورك! على لسان الصحافية
ميسم رزق ،كــامــا منسوبًا إلـ ّـي
في العشاء التكريمي الذي جرى
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي ب ـل ــدة
الشبانية مــن قبل عضو اتحاد
الـعــائــات البيروتية املـحــامــي أ.
حسن كشلي.
إنـنــي إثـبــاتــا للحقيقة لـيــس إال،
أق ـ ــول «إن هـ ــذا الـ ـك ــام مختلف
ـار مـ ــن ال ـص ـحــة
ت ـم ــام ــا وه ـ ــو ًع ـ ـ ـ ٍ
جملة وتفصيال وال أساس له ،ال
من قريب وال من بعيد».
مــع شـكــري وتـقــديــري لتعاونكم
واستجابتكم
د .خالد قباني

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في الواجهة

حرب الجرود ُ 1و:2
بعض ما لم يقل عنها
رغم ان الحملة
العسكرية للجيش على
تنظيم «داعش» في جرود
رأس بعلبك ـ القاع توشك
على نهايتها ،بعد اجتيار
طريق المئة كيلومتر
دونما تقليل خطورة الجيب
المتبقي ،بيد ان ما سبقها
لم يكن اقل اهمية من
االنتصار المتوخى
نقوال ناصيف
حـ ـت ــى ع ـش ـي ــة اع ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ح ــرب
الـجــرود ـ ـ  2ضــد تنظيم «داع ــش» في
جـ ــرود رأس بـعـلـبــك ـ ـ الـ ـق ــاع ،ل ــم يكن
فــي االم ـكــان تـجــاهــل وط ــأة االش ــارات
التي تلقتها قيادته حيال معركة كان
قــد أعلن عــن التحضير لها قبل اكثر
م ــن اسـ ـب ــوع ع ـلــى ص ـف ــارت ـه ــا ،وش ــاع
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن اح ـت ـم ــال ـه ــا فـ ــي االي ـ ــام
القليلة التي تلت اندالع حرب الجرود
ـ  1في عرسال في  21تموز.
لعل ابرز تلك االشارات اآلتي:
 1ـ ـ ـ ل ــو ل ــم ت ـقــع ح ــرب جـ ــرود عــرســال
وت ـخ ـلــص ال ــى م ــا اف ـضــت ال ـيــه بـطــرد
مسلحي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،ملــا بــدأت
حرب جرود رأس بعلبك ـ القاع .فرض
ح ــزب الـلــه ال ـحــرب االولـ ــى ،توقيتها،
ع ـل ــى االف ـ ــرق ـ ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن جـمـيـعــا
وخـصــوصــا السلطة االجــرائ ـيــة وهــو
عضو فيها .ذهــب اليها بمفرده قبل
ان ي ـلــوح االمـ ــن ال ـع ــام ال ـس ـيــد حسن
نصرالله بأنه سيستكمل حرب جرود
رأس بـعـلـبــك ـ ـ الـ ـق ــاع اذا ل ــم ي ـســارع
الجيش الى قيادتها .هو بذلك وضع
السلطة السياسية امام احد خيارين
ال مـفــر مــن احــده ـمــا ،رم ــى فــي الــوقــت
نفسه الى فرض التوقيت املتزامن في
مــا جــرى فــي عــرســال ،ثــم فــي مــا جرى
في رأس بعلبك ـ القاع .فإذا الجيشان

اللبناني والسوري يخوضان معركة
واح ـ ــدة ض ــد ع ــدو واحـ ــد م ــن مقلبني
دونما تنسيق مباشر.
إال ان هذا التوقيت أنهى كذلك مفاعيل
قـ ـ ــرار س ـي ــاس ــي ل ــم ي ـك ــن خ ــاف ـي ــا عـلــى
ق ـيــادة الـجـيــش ،كـمــا عـلــى ح ــزب الـلــه،
كما على االفرقاء اللبنانيني اآلخرين،
كــان قــد قضى بمنع تنظيف الجرود
م ــن ت ـن ـظ ـي ـمــات م ـت ـط ــرف ــة .م ـ ّـي ــز ت ـيــار
املستقبل «االره ــاب ــي» فيها كتنظيم
«داعش» عن «غير االرهابي» كـ«جبهة
ال ـن ـصــرة» ،وظـلــت ه ــذه الجبهة حتى
االمـ ــس ال ـقــريــب ـ ـ ـ وق ــد ت ـك ــون ال ت ــزال
ك ــذل ــك فـ ــي حـ ـسـ ـب ــان الـ ـتـ ـي ــار وف ــري ــق
س ـي ــاس ــي ع ــري ــض ـ ـ ـ ت ــوص ــف بــأن ـهــا
فصيل من مناوئي الرئيس السوري
ونـظــامــه .وه ــي تبعًا لــذلــك تــدخــل في
ع ـ ــداد امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة املـسـلـحــة
التي يقتضي تشجيعها ودعمها ،ما
ّ
حتم بقاءها في الجرود وتوفير صلة
وصل دائمة بينها ومخيمات عرسال
عبر طريق آمن من وادي حميد اليها.
استمر االمر كذلك في السنوات الثالث
املنصرمة الــى ان اقفله قائد الجيش
الـعـمــاد ج ــوزف عــون نهائيًا اسابيع
قبل حرب جرود عرسال.
اذذاك بـ ــات ال ـج ـي ــش ،ب ــان ــدالع حــرب
ال ـ ـ ـجـ ـ ــرود ـ ـ ـ ـ  ،1ام ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ــرار ع ـس ـك ــري
بــاسـتـكـمــالـهــا ،وال ـس ـل ـطــة الـسـيــاسـيــة
ام ــام ق ــرار سياسي باللحاق بالقرار
العسكري .كــي تكون خالصة ذلــك ان
مــا لــم يفعله الجيش بعد  2آب 2014
ها هو ينجزه اليوم.

أرسل االميركيون
والبريطانيون رسائل:
ال تنسيق وتحفظ
عن التوقيت

 2ـ لم تكن القنوات الديبلوماسية ذات
الصلة املؤثرة بالجيش كاالميركيني
والبريطانيني ـ ذات االهتمام املباشر
ب ـم ـ ّـده ب ــامل ـس ــاع ــدات الـعـسـكــريــة ـ ـ ـ اقــل
اهتمامًا بمراقبة هذا املسار وتتبعه.
ابـ ـ ــرزت ت ـخــوف ـهــا م ــن ن ـش ــوء تنسيق
عـسـكــري بــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي وكــل
مــن حــزب الـلــه والـجـيــش ال ـســوري في
م ـعــركــة ج ـ ــرود ع ــرس ــال ال ـت ــي فتحت
الباب على معركة جرود رأس بعلبك
ـ القاع.
كلتا السفارتني اثارتا عالمة استفهام
عن توقيت املعركة االولى ،ووجدتاها
من صنع حزب الله وسوريا ،ما جعل
توقيت املعركة الثانية متأثرًا بهذين
ال ـع ــام ـل ــن ،ك ــي تـ ـق ــوال ان حـ ــزب ال ـلــه
وسوريا استدرجا الحكومة اللبنانية
والجيش الــى املعركة الثانية .حملت
الـقـنــوات الديبلوماسية هــذه رسائل
شـ ـت ــى الـ ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـح ــري ــري وقـ ـي ــادة ال ـج ـيــش وامل ــدي ــر
ال ـ ـعـ ــام ل ــام ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـل ـ ــواء ع ـب ــاس
ابــراهـيــم املـفــاوض اللبناني الرسمي
في حرب جرود عرسال.
ٌ
بعض ما في هذه الرسائل ثالث:
ـ رفض مطلق ألي تنسيق بني الجيش
اللبناني وكل من حزب الله والجيش
السوري في معارك الجرود.
ـ ـ اعـتـقــادهـمــا ب ــأن الـجـيــش الـلـبـنــانــي
رب ـم ــا ي ـح ـتــاج الـ ــى م ــزي ــد م ــن الــوقــت
الستكمال عـتــاده وقــدراتــه واسلحته
لشن الحرب وكسبها في اسرع وقت،
رغـ ــم ت ــأك ـي ــد ال ـس ـف ــارت ــن ان تـصـفـيــة
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» هـ ـ ــدف امـ ـي ــرك ــي ـ ـ
بريطاني حيوي ضــروري وال رجوع
عنه.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر اوسـ ـ ـ ـ ـ ــع اجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع وطـ ـن ــي
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش وم ـه ـم ـت ــه فـ ــي ض ــرب
التنظيمات ّاالرهابية من خالل خطة
اعالمية تحضر لها.
 3ـ منذ معركة الجرود ّ ،1
قدم الجيش
م ــا يـكـفــي م ــن الـتـطـمـيـنــات ملــراجـعـيــه
الــديـبـلــومــاسـيــن املـعـنـيــن وســواهــم،
عــن مــوقـفــه ح ـيــال مــا ك ــان ي ـجــري في
السلسلة الشرقية .لم يتوقف يومذاك،
وال في املعركة التالية «فجر الجرود»،

عن ترداده يوميًا تقريبًا ان ال تنسيق
بينه والـجـيــش الـســوري وح ــزب الله،
وال غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـي ــات مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وال
ت ــواص ــل مـعـهـمــا .ق ــال اي ـضــا ان ــه غير
معني بما يدور في الحرب السورية،
وال شــأن لــه فــي الـصــراع الناشب بني
ال ـن ـظــام وم ـعــارض ـيــه ،بـيــد ان ــه معني
بــالـتــأكـيــد بـمـنــع وص ــول التنظيمات
االرهابية الى الداخل اللبنانية وهي
املهمة االساسية التي ناطها بنفسه
م ــذ اق ـف ــل ال ـط ــري ــق امل ـف ـتــوحــة م ــا بني

تقرير

«عجقة» لوائح في المتن :خلط األوراق في انتظار أيلول
ينتظر المتن الشمالي،
كما غيره من األقضية
والدوائر ،حسم التحالفات
االنتخابية ،وال سيما بين
التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية .وفيما ينتظر
المرشحون العونيون
شهر أيلول الذي سيحسم
مصيرهم مع إجراء المرحلة
الثالثة من االنتخابات الحزبية،
تظهر الوقائع المتنية
أربع لوائح مفترضة في
االنتخابات المقبلة

رلى إبراهيم
لم يعد اهتزاز «تفاهم معراب» خافيًا،
وك ــل امل ــؤش ــرات ال ـعــون ـيــة وال ـقــوات ـيــة
ت ــوح ــي بـ ــأن ال ـح ــزب ــن ي ـت ـج ـه ــان ،فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـل ــة ،إل ــى
ت ـش ـك ـيــل ل ــوائ ــح م ـن ـف ـص ـلــة .مــرشـحــو
امل ــن ال ـش ـمــالــي ،م ــن ال ـط ــرف ــن ،بــاتــوا
ش ـبــه مـتـيـقـنــن بــأن ـهــم سـيـخــوضــون
االنـتـخــابــات متنافسني ،مهما حــاول
ع ـ ـ ّـراب ـ ــا الـ ـتـ ـف ــاه ــم ،الـ ـن ــائ ــب إب ــراهـ ـي ــم
كنعان ووزيــر اإلعــام ملحم رياشي،
رأب ال ـصــدع .وتـظـهــر ،حـتــى الـســاعــة،
ب ـ ــوادر أربـ ــع ل ــوائ ــح ف ــي ه ــذا الـقـضــاء
ال ــذي يمثله ال ـيــوم خـمـســة ن ــواب من
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ونــائــب لكل من
ال ـط ــاش ـن ــاق وال ـك ـت ــائ ــب ،إض ــاف ــة إلــى
النائب ميشال املر.

العونيون ينتظرون أيلول
تشير مصادر المر إلى مصلحته في عدم التحالف مع التيار،
و الحفاظ على الحلف القديم مع الكتائب (هيثم الموسوي)

تـتــألــف الــائـحــة األول ــى مــن مرشحي
التيار الذي رست انتخاباته الداخلية
ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ع ـل ــى  4مــرش ـحــن

موارنة (إبراهيم كنعان ،نبيل نقوال،
طــان ـيــوس حـبـيـقــة وإب ــراه ـي ــم امل ــاح،
عـلــى ال ـتــوالــي وف ــق نـتــائــج املرحلتني
األول ـي ــن م ــن االن ـت ـخــابــات الـحــزبـيــة)
وأرث ــوذك ـس ــي وكــاثــول ـي ـكــي .وينتظر
أن تـحـســم املــرح ـلــة األخ ـي ــرة م ــن هــذه
االنـتـخــابــات فــي أيـلــول املقبل مصير
هــؤالء .وتوضح مصادر التيار أن أي
تحالف مستقبلي مع الحزب القومي
أو غ ـيــره سـيـعـنــي اس ـت ـب ـعــاد الـحـلـقــة
األضعف ،أي املرشح الرابع ثم الثالث.
علمًا أن املصادر العونية تشدد على
التحالفات الكاملة ،ال «على القطعة»،
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـحــزب
الـقــومــي ال ــذي يـتــوقــف الـتـحــالــف معه
فــي املــن الشمالي على التحالف في
دائرة الشمال.
في انتظار ذلــك ،يبقى كنعان ونقوال
من «الثوابت» ،على ما تشير مصادر
مـ ـق ــرب ــة مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـت ـ ـيـ ــار .فـ ـ ــاألول
ي ـت ـصــدر ك ــاف ــة االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ،وهــو
مـ ــا ُي ـ ـعـ ــزى إل ـ ــى ح ــرك ـت ــه ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـ ـن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة املـ ـ ــال

واملوازنة النيابية ،أو على خط الجمع
بـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ،رغـ ـ ــم وجـ ــود
خصومات قد تؤثر عليه سلبًا في ما
يتعلق بــاألصــوات التفضيلية .فيما
ال ي ــزال نـقــوال يحتل املــرتـبــة الثانية،
رغم وقوفه ضد هيئة التيار في بلدته
خــال االنتخابات البلدية ،ومــا تردد
عن غضب قيادة التيار منهُ .
ويعزى
ذلــك إلــى قربه مــن الناخبني املتنيني،
خصوصًا الطبقة العاملة واملزارعني.
ع ـلــى امل ـق ـلــب األرث ــوذكـ ـس ــي ،ي ـت ـصـ ّـدر
وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـس ــاب ــق ال ـ ـيـ ــاس بــو
صعب غالبية االستطالعات الحزبية
واالن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة .وه ـ ـ ــو تـ ـمـ ـك ــن ،وف ـق ــا
السـتـطــاع أج ــراه الـتـيــار فــي املرحلة
الـثــانـيــة مــن انـتـخــابــاتــه الـحــزبـيــة ،من
اقـ ـتـ ـح ــام ف ـئ ــة ال ـ ـ ـ ــ«ال أح ـ ــد» األص ـع ــب
اسـ ـتـ ـم ــالـ ـتـ ـه ــا ،وح ـ ـصـ ــد نـ ـح ــو %86
م ــن أص ـ ـ ــوات ه ـ ـ ــؤالء ،م ــا ُيـ ـع ـ ّـد خــرقــا
اسـتـثـنــائـيــا .وت ـك ـمــن نـقـطــة قــوتــه في
انـ ـفـ ـت ــاح ــه عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف األح ـ ـ ـ ــزاب
ورص ـ ـ ـيـ ـ ــده ال ـك ـب ـي ــر ل ـ ــدى ال ـج ـم ـه ــور
ال ـق ــوم ــي امل ـل ـت ــزم وغ ـي ــر امل ـل ـت ــزم .إلــى

