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يحول ( ...تتمة �ص)1
�أوباما
ّ

«المستقبل» ُيقفل المعالجات

ض��رب تيار المستقبل االت��ص��االت إليجاد مخرج للقضايا
المعيشية العالقة عرض الحائط .وأعلن أنّ االتصاالت مع حركة
أمل وصلت إلى طريق مسدود ،وأن ال جلسة تشريعية إلقرار
السلسلة من دون أن يقدم وزير المال علي حسن خليل إيرادات
موثقة ،في حين أنه يريد المقايضة بين إقرار السلسلة من جهة
وإعطاء الرئيس فؤاد السنيورة صك براءة عن الـ  11مليار دوالر
التي صرفها من خارج القاعدة االثني عشرية.
ووفق مصادر على صلة بالمفاوضات التي حصلت ما بين
«المستقبل» و«أم��ل» ،فإنّ السنيورة وفريقه بدوا أكثر تشدّدا ً
بعد زيارته إلى السعودية ولقائه رئيس تيار «المستقبل» سعد
الحريري وربما مسؤولين سعوديين .والحظت المصادر أنّ بيان
كتلة «المستقبل» الذي صدر بعد ساعات من عودة السنيورة من
جدة كشف بوضوح أنّ «المستقبل» يقفل األبواب على أي مخارج
إلق��رار سلسلة الرتب والرواتب ،إال برفع الضريبة على القيمة
المضافة على ك ّل المواطنين ،وأيضا ً في قوننة رواتب الموظفين،
إذ يرهن حضور الجلسة التشريعية لذلك بتسوية ملف اإلنفاق
غير القانوني في عهد حكومة السنيورة.

اجتماع مع نادر الحريري ينتهي سلبيا ً

وبحسب المصادر ،ف��إنّ اللقاء ال��ذي حصل مساء أول من
أمس بين وزير المال علي حسن خليل ومستشار الحريري نادر
الحريري بحضور الوزير وائل أبو فاعور انتهى إلى مقاربات
سلبية للموضوعين األساسيين اللذين جرى التركيز عليهما.
فعلى مستوى إقرار السلسلة أعاد مستشار الحريري الربط بين
الموافقة على إقرارها برفع الضريبة على القيمة المضافة ،وهو
األمر الذي رفضه وزير المال .وفي خصوص قوننة الرواتب ،أعاد
نادر الحريري تكرار الموقف ذاته الذي كان أعلن عنه السنيورة
ونواب كتلته ،من حيث الربط بين الموافقة على هذه القوننة وبين
تسوية ما يُس ّمى قطع الحساب من عام  2005حتى اليوم ،وهو ما
يعني تبرئة السنيورة من المخالفات التي ارتكبها خالل ترؤسه
للحكومة .وأما أن تبقى مخالفة القانون في صرف الرواتب على
أساس سلفات الخزينة ،وانطالقا ً من قانون المحاسبة العمومية،
وهو األم��ر ال��ذي رفضه الوزير خليل ،مؤكدا ً أنه لن يقوم بأي
مخالفة للقانون مهما كلّف األمر.
وأشارت المصادر ،إلى أنّ الحريري اقترح أن يُصار إلى عقد
جلسة إلقرار سندات «اليوروبوند» بحجة أنّ هناك استحقاقات
على الدولة ،لكن الر ّد كان أنّ األمور الحيوية التي ته ّم اللبنانيين
أه ّم من سندات «اليوروبوند».
وبذلك تقول المصادر إنّ «االجتماع انتهى على «زغل» إذ باتت

موجه
المواقف أكثر تشنجا ً وأكدت أنّ موقف «المستقبل» السلبي ّ
موجها ً للرئيس بري ،خصوصا ً
للنائب جنبالط قبل أن يكون
ّ
أنّ رئيس «التقدمي» يدرك مدى المخاطر التي تهدّد لبنان ليس
سياسيا ً واقتصاديا ً فحسب ،بل أمنيا ً في ظ ّل الحريق الحاصل في
المنطقة.

الجراح :تسديد غالء المعيشة
من السلسلة مخالف للقانون

وعقد نائبا تيار المستقبل جمال الجراح وغازي يوسف مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركا ً في المجلس النيابي للر ّد على وزير المال علي
حسن خليل.
وأكد أنّ القوننة يجب أن تطبّق على ك ّل المرحلة السابقة من
عام  2005إلى عام  2013من دون استثناء ،ال سيما أنّ حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي أنفقت  12500مليار كسلفات خزينة ،وأنّ
كتلة التحرير والتنمية كانت مشاركة في الحكومة التي ارتكبت
ما ارتكبته من مخالفات قانونية.

الرواتب لن تدفع إال بالقانون

في المقابل رفض مصدر نيابي في التحرير والتنمية لـ«البناء»
المخرج القاضي بأن يغادر الوزير خليل البالد عدة أيام يوقع
في خاللها وزير المال بالوكالة آالن حكيم قرار تسديد الرواتب
للقطاع العام ،مؤكدا ً أنّ الرئيس نبيه بري لن يقبل به وأنّ الرواتب
لن تدفع بتكرار المغالطات الدستورية إنما وفق القوانين.
وأشار الوزير خليل إلى «أنّ الج ّراح ويوسف يتحدّثان بأمور
كثيرة فيما المطلوب تشريع مخالفات المرحلة السابقة» ،داعيا ً
إياهما «للذهاب إلى مجلس النواب إلقرار مشروع قانون بفتح
اعتمادات إضافية لإلنفاق» .وق��ال« :إنّ التهويل وخالفه لن
يثنيانا عن االلتزام بالموقف القانوني».

«ال تغني وال تسمن»!

وكما أشارت «البناء» في اليومين الماضيين ،فإنّ ما طرحه
الحريري في إفطار تيار «المستقبل» ال يُعَ ّد أي مبادرة جدية
وملموسة يمكن أن ُتفضي إلى حلحلة االستحقاقات التي تواجهها
البالد ،وك ّل ما قدّمه مج ّرد عناوين عامة «ال تسمن وال تغني» ،ما
يشير بوضوح إلى أنّ الحريري و«تياره» مص ّرون على أخذ البالد
باتجاه ما يخدم مصالح هذا الحليف وإال التعطيل.
وطرح الحريري ما وصفه خريطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية تتقدم على أي خريطة أخرى ،تشكيل حكومة جديدة
تتو ّلى مع الرئيس الجديد مواجهة المرحلة وإجراء االنتخابات
النيابية ،وانسحاب حزب الله من سورية ،إعداد خطة وطنية

الطائرة الماليزية ( ...تتمة �ص)1
ف��ي وق ��ت ي�ص��ف أوب��ام��ا االستهداف
اإلجرامي اإلسرائيلي ألطفال فلسطين
بالدفاع المشروع عن النفس.
 ال �ط��ائ��رة ال �م��ال �ي��زي��ة م �ق��اب��ل غزةليست معادلة أخالقية وحسب لفضح
ال �ن �ف��اق وال ��وق ��اح ��ة ال �ل��ذي��ن يحكمان
معايير المقاربات الدولية لما يجري
في فلسطين ،بل هي معادلة تفاوضية
ت �ط��رح �ه��ا واش� �ن� �ط ��ن ع �ل��ى موسكو،
ت��ش��ارك��ون��ن��ا ف���ي ت �غ �ط �ي��ة م���ا تفعله
«إسرائيل» فنصمت على ما ج��رى وال
نح ّوله إلى مضبطة اتهام ض ّد حلفائكم
في أوكرانيا لجلبهم إلى المحكمة على
الطريقة اليوغوسالفية ،وم��ا يجري
ف��ي غ��زة إذن م�ش��روع أميركي يتصل
بالمواجهة الدائرة في الشرق كله ،لخلط
أوراق يهدف إلى إسقاط سهم فلسطين
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م ��ن رص��ي��د ح �ل��ف ال��م��ق��اوم��ة ،ونقل
«إس��رائ�ي��ل» رسميا ً إل��ى حلف مواجهة
اإلره� ��اب بعد توصيف ال�م�ق��اوم��ة في
فلسطين إرهاباً ،واللجوء إلى موسكو
ولو ابتزازا ً صار ضرورة ،بعدما خاب
ال ��ره ��ان األم �ي��رك��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي على
مفعول أخطاء حماس نحو سورية في
جعل حلف ال�م�ق��اوم��ة ي��دي��ر ظ�ه��ره لما
يجري في غزة.
 ث�م��ة س ��ؤال م�ح�يّ��ر ل �م��اذا ماليزياب� �ع ��دم ��ا ك ��ان ��ت ط� ��ائ� ��رة م��ش��اب��ه��ة قد
ف�ق��دت وأش� ��ارت أص��اب��ع االت �ه��ام نحو
االستخبارات األميركية لنقلها أسرارا ً
ومعدات إلكترونية اشترتها الصين من
قراصنة أفغان تتض ّمن تقنيات عسكرية
أميركية ،والقاعدة تقول من يفعلها مرة
يقدر أن يفعلها مرة أخرى؟

«الأمر لك» ( ...تتمة �ص)1
في اختصار شديد ،ثمة توازن ردع حصل في الميدان ال ب ّد من أن يك ّرس في أيّ وقف موقت
للصراع ،بمثابة استراحة محارب .فاألصل هو استمرار الحرب المفتوحة حتى إخراج المحت ّل
المغتصب من ك ّل شبر من أرضنا المقدسة والطاهرة ،واسترجاع الحقوق ،جميع الحقوق ،كاملة
غير منقوصة ،من النهر الى البحر ومن حدودنا مع مصر الى حدودنا مع لبنان.
سرطاني مزروع بيننا غصبا ً وعنوة .ال تفاوض بهدف التصالح البتة ،ولو
ال مكان لكيان
ّ
ت ّوجوك بتاج اإلمارة على الدنيا ،فما بالك في أنقرة أو قطر أو حتى مصر...
 - 3حقائق على هامش احتمال فرض تهدئة في غزة:
فجرت عدوان غزة ،نتيجة عجز الصهاينة أمام رجال عماد
 - 1عملية الخليل هي التي ّ
مغنية.
 - 2حصلت التهدئة اآلن أو تأخرت ،فقد انهارت جميع دفاعات «إسرائيل» بفضل خبرات
عماد مغنية التي أفرزت معادلة ردع صاروخي يمهّد لنصر أكبر في أي منازلة مقبلة.
 - 3حرب غزة أثبتت من جديد أنّ س ّر نجاح أيّ مقاومة هو في أن تكون إسالمية أي في إطار
الوالء والبراء وتحت الكساء ...تذ ّكروا كالم سيّد الكالم في بنت جبيل.
 - 4حصلت التهدئة اآلن أو تأخرت ،فإنّ الكلمة الفصل في استمرار القتال أو القبول باستراحة
محارب هو للمجاهدين والمقاومين تحت الكساء ...سيظهر ذلك جل ّيا ً خالل الساعات المقبلة في
مفاوضات استراحة المحارب.
 - 5حصلت التهدئة اآلن أو تأخرت فإنّ حرب غزة أثبتت للعالم كلّه أن الصمت القاتل
لحزب الله والعصا اإليرانية الغليظة أمام سيد «تل ابيب» األميركي الصهيوني في فيينا
وغيرها هو من ر ّتب أوراق المنطقة وتقاطعاتها واستقطاباتها اإلقليمية والدولية ،وهو من
سيفرز استراحة المحارب الغزاوي المنتصر ال محالة.
أخيرا ً وليس آخراً ...أ ّيا ً تكن المبادرات فإننا سنكون أمام معادلة نصر حرب تموز جديدة ال
محالة.
يدس رأسه في الرمال:
 - 4الى من ال يزال ّ
هنا الضاحية ،هنا دمشق ،هنا طهران ،والعكس صحيح...
هذا المشهد أصيل وال يقبل التفسير أو التأويل.
وقد أضيف إليه بعد ك ّل ما جرى في المدى القريب.
هنا بغداد ،هنا صنعاء ،هنا غزة ،والعكس صحيح...
هذا المشهد الجديد يريد البعض أن ينكره أو يفصله عن المشهد الذي سبقه.
هو ح ّر في ما يرى ويقرأ طبقا ً لمدى بصره وبصيرته!
أما نحن فنرى المشهدين م ّتصلين ومتواصلين.
بل اننا نرى العالم كلّه منقسما ً بين « »8و«.»14
ك ّل من هو في جبهة « »8عليه أن يدافع عن العالم العربي كلّه والعالم اإلسالمي بأجمعه ،بل
وحتى عن أواكرانيا والبرازيل ،كأنه يدافع عن امن عاصمة بالده ،بل وعن أمن مدينته وبيته،
وإالّ فإنه سيؤكل وحيدا ً في غابة سباع أسياد الـ« »14الصهيو ـ أميركان!
أ ّما الذين ينكرون هذا على اآلخرين أو على أنفسهم فهم مساهمون بوعي أو من دون وعي في
إشعال نار الحرب علينا جميعاً ،أي على األمة جمعاء بمن فيها وما فيها!
إذا كان عالِما ً بما يفعل فتلك مصيبة ،وانْ كان ال يعلم فالمصيبة أعظم!
لسبب بسيط هو أنّ الطرف اآلخر يقاتل في جبهة «عهر» واحدة ض ّد ك ّل ما ومن هو شريف
ومقدّس في هذه األ ّمة واسمحوا لي بهذا التعبير:
يقول المثل :الغشيم أخو إبن الحرام.
 - 5طهران لواشنطنّ :
كش ملك:
اإلمام السيد علي خامنئي يقول نحن في حاجة الى  190ألف جهاز طرد مركزي لتشغيل
الدورة النووية الوطنية اإليرانية ،في حين تملك إيران اآلن  19ألف جهاز طرد مركزي فحسب،
ما يعني أنها تريد زيادة ما لديها بنسبة عشرة أضعاف وهي حاجتها الوطنية المشروعة.
األميركيون األغبياء طلبوا من المفاوضين األميركيين في جنيف خفض العدد الى خمسة
آالف ،ما جعل اإليراني يسخر منهم فتعثرت المفاوضات..
يوم األحد الكبير المقبل سيجتمع وزراء خارجية الـ 1+5مع نظيرهم اإليراني ،وسيحصل
االجتماع من دون حضور وزراء خارجية روسيا والصين.
ماذا تتوقعون أن يكون موقف المفاوض اإليراني غير عرض ما تفضل به أمامهم؟ وماذا
تتوقعون من األميركي غير أن يقف مشدوها ً أمام حائك السجاد اإليراني؟
انشقاق ما يُس ّمى بـ«المجتمع الدولي» من خالل غياب وزراء خارجية بكين وموسكو ،وصالبة
الموقف االيراني وعزمه وإصراره على نيل حقوقه كاملة من خالل إعالن اإلمام الخامنئي ،يعني
أنّ الغرب فشل في شق الصف اإليراني الداخلي مثلما كان يأمل ،وبات عليه االختيار بين أمرين
أحالهما م ّر :اإلذعان لشروط طهران ،أو نقض االتفاق الذي لطالما هلّل له وطبّل وز ّمر فأين المف ّر؟
هكذا تبقى اليد العليا لجبهة المقاومة والمشهد الدمشقي المشهور الذي يندفع غربا ً نحو
بغداد وجنوبا ً نحو اليمن وفلسطين والعاقبة للصابرين والقابضين على الزناد.
األمر لك يا عماد ومعك جميع الشهداء ،من طهران إلى غزة...

محمد صادق الحسيني

ح�صيلة العدوان ( ...تتمة �ص)1
شاملة لمواجهة اإلرهاب بك ّل أشكاله .معتبرا ً أنّ مواجهة اإلرهاب
مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة ،التوافق على خطة
طوارئ لمواجهة النزوح السوري إلى لبنان ،إجراء االنتخابات
النيابية في مواعيدها القانونية ،وتج ّنب أي شكل من أشكال
التمديد لمجلس النواب ،ورأى أنه من دون ذلك ،يعني دخول
لبنان في سيناريو انهيار كامل للدولة.
ورمى الحريري «كرة» االنتخابات الرئاسية في مرمى األطراف
المسيحية .وردا ً على اق��ت��راح العماد ع��ون بانتخاب رئيس
الجمهورية من الشعب بالقول« :إن أي محاولة للقفز فوق صيغة
الوفاق الوطني واتفاق الطائف خطوة في المجهول».

مصادر  8آذار :كالمه ال يقدّم وال ّ
يؤخر

وقالت مصادر نيابية في  8آذار لـ«البناء» إن كالم الحريري
وما اعتبره خريطة طريق ال يقدّم وال ّ
يؤخر في معالجة األزمة.
ً
والحظت أن ما طرحه الحريري ليس جديدا ،ويجري التشاور به
بين األطراف السياسية .وأما المواقف المتصلة بالقضايا األخرى
فهي تشكل تكرارا ً لما يصدر عن كتلة «المستقبل» .وأضافت أن ما
يمكن استنتاجه مع مضمون كلمة الحريري أنه وفريقه ال يريدون
تسهيل معالجة االستحقاقات الداهمة ب��دءا ً من االستحقاقات
الحياتية والمعيشية.

إطاللة للسيد نصر الله

من ناحية أخرى من المتوقع أن يط ّل األمين العام لـ«حزب
الله» السيّد حسن نصرالله خالل مناسبتين :األولى تبقى غير
مؤكدة ،وهي بعد غد األحد في ليلة القدر ،والثانية مؤكدة في
يوم القدس الواقع في  25الجاري وما قد تتض ّمنه من معطيات
ومواقف جديدة من االستحقاق الرئاسي وصوال ً إلى ما يجري من
مواجهات في القلمون مع المجموعات االرهابية باإلضافة إلى
العراق والعدوان «اإلسرائيلي» على غزة.

إجراءات أمنية جنوبا ً

جنوبا ً كثف الجيش اللبناني و«اليونيفيل» إجراءاتهما األمنية
ودورياتهما على طول الحدود مع فلسطين المحتلة وداخل القرى
الجنوبية في ظ ّل انتشار أمني كثيف لضبط الوضع والحؤول
دون أي زعزعة الستقرار المنطقة .وك ّثف اللواء التاسع في
الجيش دورياته ونقاط التفتيش في ك ّل قرى المنطقة للتأكد
من هويات المواطنين وأوراق السيارات .كما سيّرت اليونيفيل
دورياتها على طول الحدود م ّتخذة بعض نقاط مراقبة ،كما
وجالت مروحية دولية فوق الخط األزرق .ترافق ذلك مع استمرار
تحليق طائرة االستطالع االسرائيلية من دون طيار الـ  MKفي
أجواء قرى منطقة مرجعيون.

مو�سكو :خطاب الرئي�س ( ...تتمة �ص)1
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الحكومة
السورية تمكنت بالتعاون مع الوكاالت الدولية
م��ن استئناف وص��ول المساعدات اإلنسانية
بصورة منتظمة إل��ى مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين بدمشق كما يجرى تنفيذ عملية
إلي��ص��ال ال��ش��ح��ن��ات االن��س��ان��ي��ة إل���ى منطقة
المعضمية التي وصلت إليها في  14من تموز
الجاري الدفعة األولى من  1000سلة غذائية.
ميدانياً ،تمكنت وحدات الجيش السوري أمس
بالتعاون مع القوات الرديفة من فرض سيطرتها
على كتيبة الدبابات شمال شرقي مدينة مورك
في ريف حماة وعلى تلة الحلبي االستراتيجية
وسط المدينة ،بعد معارك عنيفة مع المسلحين،
ف��ي حين ت��واص��ل مدفعية الجيش استهداف
تحركات المسلحين في القرى المحيطة بمورك
في اللطامنة وخان شيخون وكفرزيتا.
بينما استهدفت وحدات الجيش المنتشرة
ف��ي إدل���ب مسلحين ف��ي م��ن��اط��ق ك��ف��ر نجد
وبسامس ونحلية ومحيط جبل االربعين
ومحيط مطار أبو الضهور ومحيط السرمانية

وقسطل البرج بجسر الشغور.
وفي حلب استهدف الجيش السوري مسلحين
في مناطق الجديدة والمنطقة الحرة وكفر حمرا
وحريتان ومارع والنعناعي وسراقب والشيخ
سعيد وبستان الباشا والمرجة واالن���ذارات
والشيخ لطفي وخان العسل وعنجارة وحيان
وج��ب الصفا والمنصورة وال��زرب��ة والشعار
والشقيف والشيخ سعيد والباب واإليكاردا وتل
رفعت.
وف��ي درع��ا تمكن الجيش من قتل اع��داد من
المسلحين في اشتباكات متفرقة على محاور
محيط مبنى البريد والجامع العمري ومبنى
األرصاد الجوية وعلى طريق الخزان في المدينة،
والساحة الغربية لمدينة بصرى الشام ،ومحيط
بلدتي داع��ل و سملين ،فيما استهدفت وحدات
الجيش السوري في ريف القنيطرة مسلحين في
بلدة القحطانية وقرية أوفانيا ومنطقة العجرف،
وصدت محاولة تسلل مسلحين من قرية مجدوليا
باتجاه مستشفى كمونة.

ع�شية ذكراها ( ...تتمة �ص)1
ف��ي عملية «السهم األس���ود» أي «ه��ات��ز ساخور»
التي قادها شارون يومذاك ،وكان دايان رئيسا ً لهيئة
األرك��ان ،وبن غوريون رئيسا ً للوزراء ووزي��را ً للدفاع،
كان الثالثي اإلرهابي يطمح إلى تحقيق عدة أهداف
أدناها تأديب الجيش المصري ومعه قطاع غزة بعد
استقبال حاشد لجمال عبد الناصر حين زار الخطوط
األمامية للقوات المسلحة المصرية بمواجهة القوات
لي
«اإلسرائيلية» ،وأقصاها إسقاط الثورة المصرية أو ّ
عنقها لكي تصبح أداة طيّعة في يد القوى االستعمارية
الصهيونية وتخضع لمجموعة المشاريع والمخططات
واألحالف التي كانت مزدهرة آنذاك ،بدءا ً من مشروع
الدفاع المشترك عام  1951إلى مشروع جونستون عام
 1953إلى حلف بغداد عام  ،1954وصوال ً إلى مشروع
داالس (وزير خارجية أميركا) الذي تبلور في ما بعد
بمشروع أيزنهاور عام .1957
يومذاك ارتكب الصهاينة مجازر في حق أهل غزة
وعموم فلسطين ،وف��ي حق جنود الجيش المصري
وضباطه ،مثلما ارتكبوا باألمس مجازر مماثلة في آب
 2011ثم في آب .2012
يومذاك أيضا ً ثارت ثورة عبد الناصر وتوجه إلى
المعسكر االشتراكي طالبا ً تزويده السالح ،بعدما
امتنعت دول الغرب عن ت��زوي��ده إيّ���اه ،فجنّ جنون
حكامها من ه��ذا التجرؤ المصري على كسر احتكار
السالح واالتجاه شرقاً ،علما ً أن مصر كانت تقع بحسب
التقاسم الدولي بعد الحرب العالمية الثانية (مؤتمر
يالطا) في إطار مناطق النفوذ الخاضعة للغرب.
ر ّد «الغربيون» على ق��رار عبد الناصر التاريخي
آن���ذاك( ،مثلما ردّوا على دوره في مساندة الثورة
الجزائرية وف��ي تأسيس حركة ع��دم االنحياز التي
أطلقها مع ع��دد من ق��ادة العالم من مدينة باندونغ
اإلندونيسية في العام ذات��ه ،1955 ،وعلى محاولته
التنموية الداخلية عبر بناء السد العالي ،وإرس��اء
أسس النهضة الصناعية) فأوعزت واشنطن إلى البنك
الدولي بسحب تمويله مشروع السد العالي ،فجاء الرد
من مصر بتأميم قناة السويس في  26تموز ،1956ما
دفع باريس ولندن إلى التواطؤ مع «تل أبيب» على
شن عدوان ثالثي على مصر بدأ أيضا ً بهجوم عسكري
صهيوني على سيناء من قطاع غزة ثم استكمله غي
موليه رئيس الحكومة الفرنسية وأنتوني إيدن رئيس
الحكومة البريطانية بالهجوم على مدن القناة ،ال سيّما
بورسعيد واالسماعيلية ،فكانت المواجهة البطولية
على أرض مصر ،وكان اإلن��ذار السوفياتي المشهور،
والمراوغة األميركية الخبيثة ،فانتصرت مصر وانطلقت
قيادتها تستكمل دورها في قيادة حركة التحرر العربية
والعالمثالثيّة ،وفي االنتصار لسورية في مواجهة
الحشود التركية والمشاريع واألح�لاف االستعمارية
وصوال ً إلى الجمهورية العربية المتحدة.
هنا كان العدوان على غزة عام  1955أيضا ً محطة
مهمة في حياة مصر وتط ّور دورها وبروز قيادتها ،بل
كان «الحادث المفتاح» حسبما أشار الدكتور علي الدين
هالل واألستاذ جميل مطر في كتابهما البالغ األهمية
والصادر لدى «مركز دراس��ات الوحدة العربية» عام
 1979تحت عنوان «النظام اإلقليمي العربي دراسة في
العالقات السياسية العربية».
ومن المحطات األخ��رى التي تربط ثورة  23تموز
باألوضاع في غزة خاصة ،وفلسطين عامة ،ما حصل
في ح��رب االستنزاف التي شنتها مصر على العدو
الصهيوني بعد ح��رب  1967واح��ت�لال الصهاينة

لسيناء وغزة التي كانت تحت الحكم اإلداري المصري
منذ نكبة .1948
في حرب االستنزاف تلك واجه الجيش «االسرائيلي»
عمليات نوعية قامت بها القوات المسلحة المصرية
ب ّرا ً وبحرا ً وج�� ّوا ً مهدت لحرب العبور في العاشر من
رمضان ( 6أكتوبر).
هنا كان للمقاومة الفلسطينية بعامة ،وللمقاومة
في غزة بخاصة ،سهم مهمة في تلك الحرب ،ما دفع
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تموز  1968إلى
فتح ذراعيه لحركة فتح بعد توتر شاب عالقته بها منذ
انطالق رصاصاتها األولى في  ،1965/1/1على خلفية
اتهام بعض وسائل اإلعالم المرتبطة بالقاهرة لها بأنها
حركة مرتبطة بحلف السنتو (حلف دفاعي غربي،
مشابه للناتو اليوم) وأن مهمتها توريط مصر في حرب
ليست مستعدة لها ،وحصل تركيز آن��ذاك على عالقة
أبرز مؤسسي فتح السابقة بـ«االخوان المسلمين».
احتضان القيادة المصرية لحركة فتح بعد أشهر
على معركة الكرامة الشهيرة ربيع ( 1968يوم أبلى
الفدائيون الفلسطينيون وبمساندة فاعلة من الجيش
العربي األردن��ي بال ًء حسنا ً رفع المعنويات العربية
بعد اإلحباط الذي رافق حرب  )1967رافقه احتضان
مصري للمقاومة في غزة ،وكانت عمودها الفقري آنذاك
«ق��وات التحرير الشعبية» التابعة لجيش التحرير
الفلسطيني – قوات عين جالوت المتمركزة آنذاك في
مصر وكانت العمليات ضد االحتالل كثيفة بمشاركة
سائر التنظيمات الفلسطينية ،ال سيّما الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين التي ارتبط دورها باسم القائد الشهيد
غيفارا غزة حتى قال إعالميون :االحتالل يسيطر على
غزة نهارا ً والمقاومة ليالً.
كانت العالقة الوثيقة بين ث��ورة يوليو وقضية
فلسطين عامة ،ومعاناة غزة خاصة ،وليدة إحساس
طاغ في مصر بأن أمن مصر القومي مرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً ببوابتها الشمالية ،وأن جميع الغزوات ض ّد
مصر ،بما فيها الغزوات القديمة والحديثة ،إنما كانت
تهب عليها من بالد الشام عامة ،وفلسطين خاصة،
وغزة تحديداً.
في المقابل كان الفلسطينيون بأغلبيتهم الساحقة،
وأهل غزة خاصة ،يتطلعون إلى مصر ليس بوصفها
الشقيق األكبر لهم ،بل الضمانة األكثر منعة ألمنهم،
والستقاللهم وحريتهم ،وكان تعلقهم بجمال عبد الناصر
استثنائياً ،علما ً أنه القائل «المقاومة الفلسطينية وجدت
لتبقى وستبقى» «وأن ما أخذ بالقوة ال يستر ّد بغير
القوة».
تبدو استعادة هذه الصفحات المهمة من تاريخ
العالقة بين قضية فلسطين وثورة  23يوليو المصرية
بالغة األهمية ،ال ألنها صفحات مجيدة من الماضي
فحسب ،بل أيضا ً ألنها إشارات مضيئة لدروب الحاضر
والمستقبل.
فغزة لمصر ليست كأي أرض عربية ،ومصر لغزة
هي بوابة العبور إلى العروبة واإلسالم ،والى الحرية
وال��ع��ص��ر .وب��غ��ض النظر ع��ن ن��ج��اح ه��ذه المبادرة
المصرية أو تلك ،فإن الفلسطينيين جميعا ً يدركون أن ال
بديل من دور فاعل لمصر ،والمصريون جميعا ً يدركون
أن ما من قائد في تاريخهم اقترب من فلسطين إالّ واعتز،
وما من قائد تن ّكر لفلسطين أو ابتعد عنها أو ته ّرب من
االلتزام بقضيتها إالّ واهتز وتعثر وانهار.

معن ّ
بشور

وبالتزامن مع بدء العدوان البري
على قطاع غ��زة نشطت االت��ص��االت
وال��ت��ح��رك��ات م��ن أج��ل التوصل إلى
التهدئة .وف��ي ه��ذا السياق يكشف
مصدر مطلع عن توجه رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس من القاهرة
إل��ى أنقرة وال��دوح��ة وع��ن محادثات
س��ري��ة ت��ج��ري ب��ي��ن ح��رك��ة حماس
والسلطة الفلسطينية لصياغة ورقة
متفق عليها بشأن وقف إطالق النار،
خصوصا ً بعد فشل الجهود التركية
للتدخل في وقف إطالق النار.
وق��ال عباس بعد لقائه الرئيس
التركي عبد الله ُغل« ،يجب أن ترتكز
الجهود الحالية على تحقيق هدنة
فورية لوقف سفك دماء الفسطينيين
األبرياء في قطاع غزة».
وأش����ار ع��ب��اس إل���ى أن حماس
قد أخطأت حينما رفضت المبادرة
المصرية التى سارعت «إسرائيل»
بقبولها ،مشيرا ً أن قبول المبادرة
من الجانب الفلسطينى كان سيضع
«إسرائيل» فى موقف صعب بحسب
تعبيره.
وكان أبو مازن الذي التقى الرئيس
ال��مِ��ص��ري عبدالفتاح السيسي ،قد
طلب في تصريح له وقف االستيطان
واإلفراج عن األسرى ضمن اتفاق وقف
إطالق النار.
من جهته ،نائب األمين العام لحركة
الجهاد اإلسالمي زياد نخالة لفت إلى
أن ال��م��ح��ادث��ات ف��ي ال��ق��اه��رة ت��راوح
مكانها ،قال« :إن المقاومة منفتحة على
أي نقاشات أو مبادرات تلبي تطلعات
الشعب الفلسطيني» .في حين أشار
المتحدث باسم حركة حماس إلى «أن
الحركة سلمت مطالبها وشروطها لكل
الوسطاء بمن فيهم المسؤولون في
مصر».
على صعيد المواجهات بين قوات
االحتالل والمقاومة الشعبية الغزاوية،
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،أن
حصيلة ضحايا العدوان «اإلسرائيلي»
المتواصل على قطاع غ��زة ،ارتفعت
حتى اللحظة إلى  274شهيدا ً و2065
جريحاً .وق��ال الناطق باسم وزارة
الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة،
بحسب وكالة أنباء الشرق األوسط،
إن محمد مطر ( 37سنة) استشهد
باستهداف طائرات االحتالل لمقبرة
مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة،
كما استشهد رأفت محمد البهلول (35
سنة) وأصيب آخ��ر بجراح خطيرة
جراء غارة جوية شرق خان يونس.
وأضاف القدرة أن «ثالثة شهداء ارتقوا
في قصف قوات االحتالل لمنزل رئيس
بلدية الفخارى أحمد الفرا شرق خان
يونس».

وق��ال شهود عيان أن «اثنين من
الشهداء كانا بجوار المنزل ،فيما كان
الثالث على بعد أمتار قريبة من المنزل
الذي دمر بشكل كامل».
ويشن سالح الجو «اإلسرائيلي»،
منذ يوم  7تموز الجاري ،غارات مكثفة
على أنحاء متفرقة في قطاع غزة ،في
عملية عسكرية أطلقت عليها «تل
ابيب» اسم «الجرف الصامد».
وتسببت الغارات العنيفة والكثيفة
على مناطق متفرقة م��ن قطاع غزة
بتدمير  694وح��دة سكنية في شكل
كلي ،وتضرر  14500في شكل جزئي،
وفق إحصائية أولية لوزارة األشغال
العامة في الحكومة الفلسطينية.

مقتل جندي «إسرائيلي»

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،اع��ت��رف جيش
االح���ت�ل�ال ،بمقتل ج��ن��دي واص��اب��ة
اثنين آخرين اثر اشتباكات مع رجال
المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة،
وذل��ك بعد ساعات قليلة من دخول
قوات االحتالل البرية إلى القطاع.
وق��ال الجيش في بيانه :ان��ه منذ
بداية المرحلة البرية ،أطلق نحو 50
صاروخا ً على المدن المحتلة ،كما اكد
جيش االحتالل اصابة جرافة ثقيلة
للجيش بصاروخ مضاد للدبابات في
جنوب قطاع غزة ،ما ادى الى عطبها
في منطقة القرارة.
من جانبها ،ذك��رت وكالة األنباء
والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،أن 6
فلسطينيين على األقل استشهدوا في
القصف «اإلسرائيلي» العنيف الذي
ط��اول منطقة القرارة شرق محافظة
خان يونس ،ونقلت طواقم اإلسعاف
والطوارئ جثامين الشهداء إلى مجمع
ناصر الطبي جنوب ال��ق��ط��اع ،فيما
ترددت أنباء عن وجود شهداء وجرحى
آخرين لم تتمكن سيارات اإلسعاف من
الوصول إليهم حتى اللحظة.
وك��ان��ت كتائب ال��ق��س��ام الجناح
العسكري لحركة «حماس» قد اعلنت

شركة تجارة استثمار وتوظيف ش.م.ل.
(كومكسين)
رأسمالها /2.000.000.000/ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور ـ الكرنتينا ـ بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 76872
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية
ستعقد لشركة ت��ج��ارة ،استثمار وتوظيف ش.م.ل.
(كومكسين)
يتشرف مجلس إدارة شركة تجارة ،استثمار وتوظيف
ش.م.ل( .كومكسين) الذي انعقد بتاريخ 2014/7/18
بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور جمعية
عمومية عادية سنوية للشركة ،ستعقد في تمام الساعة
الثالثة من بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع في 2014/8/12
في مركز الشركة في بيروت ـ المدور ـ الكرنتينا ،وذلك
للتداول في جدول األعمال التالي:
 )1االستماع إلى تقارير مجلس اإلدارة العام والخاص
ح���ول ح��س��اب��ات وأع��م��ال ال��ش��رك��ة ل��ل��س��ن��وات المالية
.2012/2011/2010
 )2االستماع إلى تقارير مفاوضي المراقبة حول حسابات
وأعمال الشركة للسنوات المالية .2012/2011/2010
 )3االط�لاع ودراس��ة الميزانية العمومية والحسابات
الموقوفة بتواريخ  2010/12/31و2011/12/31
و 2012/12/31واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 )4إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم
للشركة للسنوات المالية .2012/2011/2010
 )5انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 )6منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في
المادتين  158و 159من قانون التجارة.
 )7مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنوات
المالية .2013/2012/2011
 )8أمور أخرى مختلفة.
وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
سالم أنطون طنوس

مسؤوليتها ع��ن اس��ت��ه��داف دب��اب��ة
«اسرائيلية» في بلدة بيت حانون
شمال قطاع غزة.
وق���ال���ت ال��ك��ت��ائ��ب إن مقاتليها
استهدفوا دبابة قرب بيارة أبو رحمة
شمال بيت حانون بقذيفة ()P29
وأصابوها اصابة مباشرة ،مضيفة
أن االح��ت�لال اط��ل��ق ق��ذائ��ف مدفعية
ودخانية في محاولة لسحبها.
وتحدث ضابط صهيوني رفيع عن
إصابة  3جنود صهاينة بعد استهداف
دبابتهم شمال القطاع ،وق��ال إن «
صواريخ متطورة عدة مضادة للدروع
أطلقت نحو قواتنا في قطاع غزة».
وفي سياق متصل ،تراجعت دبابات
االحتالل والتي كانت قد توغلت في
بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة لمئات
االمتار .ونقل شهود عيان ان اشتباكات
عنيفة وقعت قرب موقع عسقالن ببيت
الهيا ادت الى تراجع دبابات االحتالل
إلى األراضي المحتلة.

« »M75على «تل أبيب»

إلى ذلك ،أعلنت «كتائب القسام»
عن قصف «تل أبيب» بصاروخين من
نوع « ،»M75في وقت دوت صفارات
االنذار في مناطق غوش دان وهشارون
واسدود.
وأف���ادت وس��ائ��ل إع�لام ال��ع��دو عن
سقوط صليات من الصواريخ على
مناطق أس���دود وعسقالن ونيغيف
وبني موردخاي ونتيف هعشاره ،من
دون أن تشير إلى وقوع إصابات.
وفيما تب ّنت كتائب الشهيد عبد
القادر الحسيني قصف النقب الغربي
بصاروخي غراد ،أعلنت سرايا القدس
عن قصف جنوب كيسوفيم بـ 3قذائف
هاون ،وموقع الكاميرا بـ 13صاروخ
.107
كما تب ّنت السرايا التابعة لحركة
«الجهاد اإلس�لام��ي» قصف نتيفوت
بصاروخي غ��راد وص��وف��ا وأح��راش
ملكة بـ  6صواريخ .107

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض العائد ل��ش��راء  5.5كلم كابل
 NYYو 10×2و 25×4ملم ،2وذلك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ مئة
أل��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  7آب  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1279
إعالن رقم 2/24
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
أعمال تشجير طرقات وصيانتها في عاليه
للعام  ،2014وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2014/8/18الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في  16ـ  7ـ 2014
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 1285

وفيات
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاة الحاجة

�شفيقه �سليمان مكي
زوجة السيد كاظم ابراهيم

		
أوالدها:
		
		
		
		
		
إبنتها:

المرحوم محمد
اللواء عباس المدير العام لألمن العام
السيد أحمد
السيد شريف
السيد علي
السيدة وفيقة

تقبل التعازي اليوم السبت وبعد غد األحد في  19و 20تموز
 2014من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة في
الجمعية اإلسالمية بئر حسن قرب المديرية العامة ألمن الدولة.
اآلسفون :آل مكي ،ابراهيم ،الزين ،حمود ،حامد ،الخطيب ،طحان،
ياسين ،حرشي ،أبو زينب وعموم أهالي كوثرية السياد.

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة

ليلى نجيب الشويري
أرملة المرحوم
عادل توفيق الشويري
أوالد ال��ف��ق��ي��دة :م����روان وميشال
وهيشام وعائالتهم
وأن��س��ب��اؤه��م ينعونها بمزيد من
األسى
تقام ص�لاة الجناز ل��راح��ة نفسها
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
السبت  19تموز  2014في كنيسة النبي
الياس للروم األرثوذكس ـ الحدت.
تقبل التعازي قبل الدفن ويومي
األح��د واإلثنين  20و 21الجاري في
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة قبل الظهر ولغاية
الخامسة مساء.

