6

السنة السابعة  /االثنني  6 /متوز  / 2015العــدد 1824
Seventh year / Monday / 6 July 2015 / Issue No. 1824

حمليات  /تتمات

�إنها �أكثر من خيمة ت�ضامن

«هيئة �أبناء العرقوب» ك ّرمت �شخ�صيات



معن بشور



ه��ذه الخيمة التضامنية الرمضانية التي انتصبت
في قلب بيروت هي أكثر من فعل تضامني مع األسير
المجاهد الشيخ خضر عدنان ال تنتهي مهمتها بانتصار
إرادة المجاهد الذي لم ُيشهر أمعاءه الخاوية في وجه
ج�لادي��ه الصهاينة فحسب ،ب��ل شهرها ف��ي وج��ه ك ّل
تخاذل أو تؤاطؤ أو تآمر على قضية فلسطين ،أو في
وجه ك ّل محاولة لصرف األنظار والجهود والطاقات
عن مركزيتها في حياة األمة وأحرار العالم.
فهذه الخيمة االمتألقة في بساطتها ،والمش ّعة في
ت��واض��ع��ه��ا ،ال��ت��ي أق��ام��ه��ا تكتل الجمعيات والروابط
والهيئات األه��ل��ي��ة اللبنانية م��ع ب��داي��ة شهر رمضان
المبارك تحمل جملة رموز ودالالت ال ب ّد من الوقوف
عندها.
ف��ه��ذه الخيمة المنتصبة ف��ي وس��ط العاصمة التي
طالما انتصرت للقضايا ال��ع��ادل��ة ف��ي األم��ة والعالم،
وال سيما في فلسطين ،كما ك ّل اللقاءات والمسيرات
والمبادرات المتواصلة في بيروت وك ّل لبنان ،إنما هي
بذار خيرة لثمار طيبة تستعيد لبيروت وجهها العربي
األص��ي��ل المتجاوز لعصبيات مريضة ،وانقسامات
مرفوضة ،كما تستعيد للبنان دوره التاريخي كمنبر
لقضايا األمة وكرئة تتنفس منها ك ّل حركات النضال
وال��م��ق��اوم��ة ع��ل��ى ام��ت��داد ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ي��ر ،بل
كخندق من خنادق المقاومة المنتصرة على االحتالل
والعدوان.
وه��ذه الخيمة التضامنية مع الشيخ خضر عدنان،
وس��ائ��ر ال��م��ب��ادرات التضامنية المماثلة ،ه��ي رسالة
ل��ل��ع��دو الصهيوني ب��أن��ه مهما اف��ت��ع��ل م��ن ف��ت��ن وحاك
م��ن م��ؤام��رات خبيثة تستهدف وح��دة األم��ة ونسيج
مجتمعاتها ال��وط��ن��ي ال��ق��وم��ي ،ب��غ��رض ط��م��س قضية
العدل في فلسطين ،فإنّ هذه القضية ستبقى متوقدة
وح��اض��رة بفضل مجاهدين كخضر ع��دن��ان ،وبفعل
ش��ه��داء كالفتى محمد أب��و خضير ال���ذي نحيي هذه
األي���ام ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة األول���ى الس��ت��ش��ه��اده حرقا ً
على يد النازيين الجدد ،وكالفتى محمد سامي كسبة
الذي أطلق الرصاص عليه باألمس جنرال صهيوني
ل��م يحترم ي��وم��ا ً ح��ق اإلن��س��ان ف��ي الحياة ،ناهيك عن
حقه في الحرية ،كما بفضل متضامنين على امتداد
األم��ة والعالم كأبطال أسطول الحرية ـ  ،3وكراشيل
كوري وغيرها من المتضامنين في وجه االستيطان
والجدار ،وكالطيار االيطالي الذي أعلن لحظة هبوط
طائرته في مطار تل ابيب «أهالً وسهالً في فلسطين»،
وكمئات اآلالف من المتدفقين إلى المسجد األقصى
في ص�لاة الجمعة الرمضانية ،وكالمطران عطا الله
حنا ال��ذي اعتقلته لساعات أجهزة االم��ن الصهيونية
ألن��ه يمثل رم���زا ً أص��ي�لاً ل��ع��روب��ة فلسطين ،ومدافعا ً
شجاعا ً عن مساجد القدس وكنائسها ،ومعبّرا ً صادقا ً
عن وحدة الشعب الفلسطيني بك ّل مك ّوناته.
فمثل هذه المبادرات المضيئة تتكامل مع مبادرات
وحدوية رائعة كما في ص�لاة الجمعة المشتركة في
الكويت والبحرين ،وفي إص��رار شعب الجزائر على
إن��ق��اذ ال��م��وس��م ال��س��ي��اح��ي ف��ي ت��ون��س ،وف���ي صمود
الدولة والجيش والشعب في سورية ومصر في وجه
م��ح��اوالت تدمير األم���ن ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي عبر تدمير
ركائزه في األقطار المركزية لألمة ،وه��و تدمير بدأ
م��ع االح��ت�لال األم��ي��رك��ي ل��ل��ع��راق ،وم��ا زال��ت تداعياته
مستمرة ،كما في االنتصار لشعب اليمن العزيز في
وج��ه القصف وال��ع��دوان واالح��ت��راب ،وف��ي االنتصار
لشعب ليبيا على مشروع تمزيق وحدته ال��ذي بدأت
مالمحه تط ّل علينا مع عدوان «الناتو» على بلد عربي
وسط «تواطؤ» أشقاء ظنوا أنهم يسترضون األمة عبر
تدمير بالدهم.
لقد قمتم بنصب خيمة االنتصار لخضر عدنان في
قلب المدينة التي حيث تقلّب صفحات تاريخها تجدها
مليئة ب��م��ب��ادرات مضيئة وخ��ال��دة ،فلنُقم ال��ي��وم في
ك ّل حي من أحياء مدننا اللبنانية والعربية ،وفي ك ّل
دسكرة من دساكرنا ،وحاضرة من حواضرنا ،قالعا ً
للكرامة الوطنية والعزة القومية ،وللمخزون الروحي
وال��ح��ض��اري وال��س��ل��م األه��ل��ي ،وال��وح��دة المجتمعية
وال��م��ق��اوم��ة الحقيقية لثالثية االح��ت�لال الصهيوني
والغلو المتوحش والتغ ّول القمعي.
 كلمة ألقيت في «خيمة الشبخ خضر عدنان» في وسط
بيروت خالل احتفال أقيم بتهنئة الشيخ المجاهد بانتصاره
على جالديه ،وتحدث فيها أيضا ً العميد مصطفى حمدان أمين
الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون،
وأبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان
وقدّم االحتفال ِباسم اللجنة المنظمة محمد العاصي.

  المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية

محمد �سعيد طيب �ضيف «دار الندوة»

مرهج :قاب�ض على جمر المبادئ
أق���ام���ت «دار ال���ن���دوة» حفل
إف���ط���اره���ا ال���س���ن���وي ،ب��ح��ض��ور
شخصيات لبنانية وفلسطينية
وع��رب��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة
واجتماعية ،وح � ّل عضو األمانة
العامة للمؤتمر القومي العربي
عضو لجنة المتابعة للمؤتمر
القومي االسالمي الدكتور محمد
سعيد طيب ضيفا ً على اإلفطار.
وت��ح��دث رئيس مجلس ادارة
دار الندوة الوزير السابق بشارة
مرهج ،فقال« :إنه لقاء طيب في
شهر كريم مع إخوة كرام وحول
رجل طيب أتى من أرض الرسالة
ي��ح��م��ل ن��ف��ح��ات ط��ي��ب��ة وأف���ك���ارا ً
نيّرة تذ ّكرنا في زحمة النوائب،
وس���ط���وة ال���ع���ص���ائ���ب ،وح����دّة
ال��ع��ب��ارة ،وان��ح��ط��اط الخطاب،
وثقافة التناحر ،وتج ّذر العنف.
ت��ذك��رن��ا ب���أنّ ال��خ��ي��ر ل��م ينضب
في أمة الخير ،وأنّ النبض على

اشتداد الستعادة الوعي ،وإطاحة
التعصب ،ومقاومة
الظلم ،ونبذ
ّ
االنقسام ،ودرء المخاطر ،وتقويم
االعوجاج ،وكلها دعوات ومساع
يحملها ب��ي��ن ض��ل��وع��ه ال��ك��ات��ب
األدي�����ب ،وال��م��ن��اض��ل ال��ع��ن��ي��د،
ضيفنا العزيز محمد سعيد طيب
إبن الجزيرة العربية البار الذي
تتجسد ف��ي شخصيته الغنيّة
ّ
المتواضعة قيم اإلسالم الحنيف
ومعاني العروبة الصادقة .وال
غ��رو فهو إب��ن النهضة العربية
ال��م��ع��اص��رة ،أو ق��ل المحاصرة،
القابض على جمر المبادئ الثابت
على الثوابت ،الثري في اإليمان
القوي بذاته وانتمائه ونزاهته».
ب��دوره ،شكر طيب لدار الندوة
م��ب��ادرت��ه��ا ،داع��ي��ا إل��ى «توحيد
الجهود في الزمن العربي الذي
تم ّر به أمتنا وتواجه ما تواجهه
من محن وفتن».

ك ّرمت هيئة أبناء العرقوب خالل إفطارها السنوي
في مجمع دان��ا السياحي ،ع��ددا ً من الوجوه الثقافية
واالجتماعية والدينية ،في حضور ممثلين عن النواب:
رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي أسعد
ح���ردان ،علي ف��ي��اض ،أن���ور الخليل ،ق��اس��م ه��اش��م و
فاعليات وشخصيات عسكرية وأمنية وثقافية ودينية
واجتماعية.
وجدد المحامي كمال حديد باسم الهيئة الدعوة إلى
تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ،وقال»:اننا نتوجه
الى وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء باالستنفار الجاد لكل
قوى الدولة من أجل إقرار لبنانية مزارع شبعا الثابتة بما
لدينا من مستندات والتي عبرت عنها المراجع الرسمية
في سورية مراراً ،تأكيدها لبنانيتها والعمل بعدها على
استكمال تطبيق القرار  425عليها ،بسحب كل الوجود
الصهيوني منها».
وشدد على «ض��رورة تشكيل لجنة أمنية دبلوماسية
شعبية بمشاركة اصحاب الحقوق من خالل اشراك هيئة
أبناء العرقوب في هذه اللجنة لمالحقة قضية مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا إقليميا ودوليا».

�صربا تك ّرم �إبنها قائد الدرك الجديد

واعتبر عماد عكاوي باسم رئيس المؤتمر الشعبي
اللبناني كمال شاتيال ،أن «استقرار لبنان حاليا ً ال يعود الى
الغرب الذي غطى الصهاينة في كل اعتداءاتهم على لبنان،
واستقرار لبنان ال يعود الى حوار حزب الله مع المستقبل ،
لكنه يعود الفضل فيه الى الوحدة الوطنية المتأصلة بين
الناس والى عدم وجود بيئة حاضنة للتطرف خصوصا
داخل الطائفة السنية».
ب��دوره ،حيا باسم المكرمين رئيس صندوق الزكاة
في مرجعيون حاصبياالشيخ مجدي ع��واد هئية ابناء
العرقوب ،وقال« :من أراد أن يكون كبيرا ً عليه أن يحمل
قضية كبيرة ويضحي ألجلها ،هؤالء هم األخوة في هيئة
ابناء العرقوب».
كما ،حيا باسم جمعية انصار الوطن العميد المتقاعد
عفيف سرحان «ابطال وشهداء الجيش الذين سقطوا في
المواجهات مع التكفيريين».
وفي الختام ،سلم رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان
دروعا ً تقديرية للمكرمين ،وهم :مفيد شهاب،أسعد هزيمة،
الشيخ مجدي عواد ،الشاعر طارق ناصر الدين والعميد
سرحان .

رعد ونصار والحلو في مقدم الحضور

مصطفى الحمود
ك ّرمت بلدية صربا ،إب��ن البلدة قائد ال��درك الجديد
العميد جوزيف الحلو باحتفال أقيم في صالون كنيسة
البلدة ،حضره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى،
ممثل النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو ،راعي
أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران إيلي نصار،
رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح سامي دهيني ،الرئيس
األول لمحاكم النبطية القاضي الدكتور برنارد شويري،
المحامي االستئنافي العام في النبطية القاضي نديم
الناشف ،رؤس��اء بلديات منطقتي النبطية والزهراني
ومخاتيرها ،رؤساء األجهزة األمنية في محافظتي النبطية
والجنوب ،ممثل قائد الجيش العميد غسان سعد ،ممثل
المدير العام ألمن الدولة النقيب طالب فرحات ،وفاعليات
دينية ،اجتماعية وتربوية.

درع العميد سرحال

بداية النشيد الوطني ،ثم ألقى رئيس البلدية ايلي الحلو
كلمة رحب فيها بالحضور وقال« :إنّ هذا االحتفال التكريمي
لقائد الدرك الحلو النتمائه إلى مدرسة الشجعان ،األحياء
منهم واألموات ،وإلى قافلة الشهداء الذين ح ّرروا الوطن
من نير العثمانيين ومن جميع من استب ّد من بعدهم».
بعدها ،تحدّث المحتفى به فشكر ك ّل من ساهم في هذا
االحتفال التكريمي ،وقال« :أنا أخ للجميع في الممارسة،
ويدي أضعها في يدكم من أجل أن نحقق األفضل واألحسن
في المناطق اللبنانية كافة».
وتعهّد أم��ام الجميع بـ»الصدق والعزيمة والمحبة
والنزاهة».
وختاماً ،ق �دّم المطران نصار ورئيس البلدية درعا ً
تذكارية من المجلس البلدي لحلو ،كما قدم له النائب رعد
ورئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح دهيني درعا ً تكريمية
ِباسم اإلتحاد.
وأقيم كوكتيل بالمناسبة.

الزبداني نقطة ( ...تتمة �ص)1
 ِب��ان��ت��ه��اء ح���رب ال��ق��ل��م��ون ب��ان��ت��ص��ار الجيشالسوري والمقاومة وكنس المجموعات المسلحة
عن ك ّل خط الحدود وقطع فرص تمدّدها جنوبا ً نحو
سفوح جبل الشيخ وصوالً إلى القنيطرة ،سينشأ
خ��ط ت��دح��رج عسكري لحلف الجيش والمقاومة
ي��م��ت�� ّد م���ن ش��م��ال ح��م��ص إل���ى ج��ن��وب القنيطرة
وال���زح���ف ب��ه ش��رق��ا ً ح��ت��ى ت��دم��ر وم��ع��ب��ر نصيب
الحدودي مع األردن ،ما يعني خالل أشهر قليلة
وقاسية ،تنظيف ك ّل أحياء ريف دمشق وصحرائها
وهضابها ،وتحرير قوة تقدّر بخمسين ألف جندي
مع كامل عتادهم وطاقتهم النارية من االنتشار
للتعامل مع أكثر من مئة جيب عسكري ،تتفاوت
أحجامها من عيار بلدة مثل داريا ومدينة مثل دوما

وصحراء مثل تدمر ،سيذهب جزء من هذه القوة
لتعزيز خطوط التوزع شماالً وشرقاً ،وليبدأ بعدها
مسار التالقي بينها وبين ثالثة خطوط تقدّم ،واحد
للجيش العراقي والحشد الشعبي نحو الحدود
السورية ،وثانٍ لقوات الجيش من داخل دير الزور
والحسكة باتجاه حمص ،وثالث لوحدات الجيش
المنتشرة في حلب وريفها وإدلب وريفها والالذقية
وريفها لتحرير أحياء حلب وإدلب وجسر الشغور،
لتتقاطع مع نهاية الصيف وربما منتصف الخريف
خطوط ن��ار ال��ق��وات والمقاومة وال��دف��اع الشعبي
عند تصفية الجيوب المتبقية في أنحاء الجغرافيا
السورية.
 -االن��ت��ق��ال م��ن ح���رب االس��ت��ن��زاف إل���ى حرب

الحسم ،وم��ن الصمود وال��دف��اع إل��ى الهجوم هو
انتقال سياسي رتبته التطورات التي رافقت الحرب
على سورية ،وفيها كان حساب سورية أن تستهلك
قوى الحرب الوقود والوقت ،فتبلغ التوقيت الذي ال
تحتمل بعده انتظار نتائج اختبارات موهومة لدى
بعض أطرافها المهووسة ،ويكون الوقود البشري
والسياسي للحرب قد استهلك ،وهذا ما يحصل،
فالزمن االفتراضي للحرب المرتبط أميركيا ً بتوقيع
التفاهم مع إيران يقترب كثيراً ،والزمن االفتراضي
لبلوغ نقطة الخوف من تجذر التنظيمات اإلرهابية
التي استجلبت إلسقاط س��وري��ة ،وب��دأت تتح ّول
إلى شبكة منظمة لها مشروعها الخاص في البالد
العربية وأوروب���ا ،قد تخطته األح��داث وص��ار في

ذروة النضوج ،وبنفاذ الوقت والوقود يبدأ الهجوم
وتتغيّر وظيفة الحرب من الصمود إل��ى الحسم،
وتس ّد منافذ الهرب أمام المسلحين ليصير الخيار
المتاح لهم هو الموت أو االستسالم ،وال تنتظر
سورية التسويات ،رغم انفتاحها على ك ّل فرص
ال��ت��راج��ع أم���ام ال��ذي��ن ت��و ّرط��وا ف��ي ال��ح��رب عليها،
ورغم تمسكها بأوسع إمكانات الحوار مع أطراف
المعارضة ال��ت��ي ت��رغ��ب ب��ح�� ّل ديمقراطي عنوانه
صناديق االق��ت��راع تحت سقف مواصلة الحرب
التي تجمع ك ّل السوريين في وجه اإلرهاب.
 الزبداني نقطة فصل ووصل بين جغرافيتينواستراتيجيتين ومرحلتين.
ناصر قنديل

اليوم يبد�أ ماراتون ( ...تتمة �ص)1
في صيغ مختلفة .أما وزي��ر الخارجية الصيني
وان����غ ي���ي ف��ي��ص��ل ظ��ه��ر ال���ي���وم ل�لان��ض��م��ام إلى
زمالئه الستة ،وم��ع ب��دء الع ّد التنازلي لالتفاق
أكدت رئيسة الديبلوماسية األوروبية فيديريكا
موغيريني أنّ مجموعة « »1+5وإي��ران قريبتان
ج���دا ً م��ن ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق ف��ي ش��أن برنامج
ط��ه��ران ال��ن��ووي .وق��ال��ت موغيريني إنّ وزراء
خ��ارج��ي��ة ك�� ّل م��ن ال���دول ال��ك��ب��رى ال��س��ت وإي���ران
سيبدأون يوم االثنين العمل على إنجاز «الصفقة»
خالل اليومين التاليين .وشدّدت موغيريني على
أنّ «السداسية» ال ت��رى ج��دوى من إع��داد «خطة
بديلة» يمكن تبنّيها في ح��ال فشل جولة فيينا.
من جانبه قال مصدر ديبلوماسي في أحد الوفود
الغربية إنّ ال��م��دراء السياسيين إلي��ران والدول
الست قد اقترحوا حلوالً لجميع المسائل العالقة،
لكن اتخاذ القرار في شأن قبولها أو رفضها يعود
إلى وزراء خارجية الطرفين .وأك��د المصدر أنّ
«المفاوضات تدخل مرحلتها الحاسمة» ،مضيفاً:
«ن��ح��ن ق��ري��ب��ون ج����دا ً م���ن ت��ح��ق��ي��ق االخ���ت���راق»،
و»سيكون من الصعب إعادة العملية إلى المسار
المطلوب» في حالة فشل الجولة الراهنة .بينما
ق��ال وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري إنّ
الطرفين حققا تقدّما ً ملحوظاً ،لكن هناك مسائل
جدية ال تزال عالقة ،وأضاف الوزير األميركي أنه
يشاطر الرأي نظيره اإليراني محمد جواد ظريف
أي وقت مضى من
أنّ الطرفين ص��ارا أق��رب من ّ
التوصل إل��ى اتفاق نهائي .وأك��د كيري إمكانية
عقد االتفاق في الموعد المحدّد مع أنه نبّه إلى أنّ
حكومته ستنسحب من العملية التفاوضية في
حال الفشل.
ً
أول����ى ال��س��اح��ات ت��ف��اع�لا م���ع ال���ح���دث الكبير
المتوقع كانت سورية ،حيث تتردّد أصداء الكالم
الذي قاله الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن
تغييرات جوهرية في مواقف دول جوار سورية
وال��م��ت��و ّرط��ي��ن ف��ي ال��ح��رب ع��ل��ي��ه��ا ،م��ش��ي��را ً إلى
السعودية واألردن وقطر وتركيا .وفي الكواليس
تحليالت وتسريبات عن مبادرات تقودها روسيا
لترجمة التفاعل مع هذه التح ّوالت تحت عنوان
م��ا أعلنه ال��رئ��ي��س بوتين ع��ن ال��دع��وة إل��ى حلف
إقليمي لمكافحة اإلره��اب ،وما أضافته موسكو
ع��ن مشاريع ومقترحات لتزخيم ف��رص الح ّل
السياسي في سورية بين الحكومة والمعارضة
مع حسم الرئيس بوتين لعنوان الح ّل السياسي
بالوقوف وراء الجيش السوري في الحرب على
اإلرهاب ،واالنطالق من شرعية الرئيس السوري
بأي حوار.
بشار األسد في البحث ّ
وعلى خلفية هذا المناخ من التطورات المتسارعة
كان الميدان العسكري يشهد تطورات أش ّد أهمية
حيث تقترب الزبداني المدينة المرشحة لتكون
عاصمة إمارة «جبهة النصرة» المفترض أن تمت ّد

م��ن حمص إل��ى القنيطرة ،لتشكل خ��ت��ام حرب
القلمون بعدما نجح الجيش السوري والمقاومة
بحزبيها الرئيسيين حزب الله والحزب السوري
القومي االجتماعي بدخول أحياء أساسية منها
وتقطيع أوص����ال المسلحين المنتشرين بين
أحيائها وبساتينها ،لتدفن مع جثث قتلى النصرة
هناك أحالم اإلمارة الموعودة.
ل��ب��ن��ان��ي��ا ً ع��ل��ى إي��ق��اع وت�����ردّد أص����وات الحرب
ال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى البقاع على م���دار الساعة من
ساحات الزبداني تدور حرب أخرى تنتظر موعد
جلسة مجلس ال�����وزراء الخميس ال��م��ق��ب��ل ،بين
دعوة التيار الوطني الحر إلى حسم آلية تحترم
موقع اإلجماع الوزاري في ممارسة صالحيات
رئيس الجمهورية أو النزول إلى الشارع ،ور ّد
تيار المستقبل أنّ الشارع مقابل الشارع ،وبين
مساعي الوساطات والتهدئة.

بوصعب :مقياس أي تحرك
سيكون انعكاسا ً ألجواء أي جلسة

تعود االتصاالت السياسية مع بداية األسبوع من
أجل الوصول إلى تهدئة األج��واء قبل جلسة مجلس
ال��وزراء الخميس المقبل بعد التجاذبات السياسية
التي أحدثتها الجلسة األخيرة ومحاولة البعض قضم
صالحيات رئيس الجمهورية ،بتحديد فريق وحده آلية
عمل جديدة للحكومة .ويبدو أن االنقسام في وجهات
النظر مرشح لالزدياد في األيام المقبلة ،مع دعوة رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون قواعد
التيار الوطني الحر إلى االستعداد للتظاهر للنزول
إلى الشارع ،وتأكيده لدى استقباله وفودا ً شعبية «أن
التيار الوطني الحر بدأ التحضير لتحركات شعبية
وتظاهرات في أقضية جبل لبنان وبعبدا والكورة»،
مشيرا ً إلى «أن أقبح وأوق��ح األم��ور أن يُتهم المطالب
بحقوقه بالتع ّنت».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
لـ«البناء» «أن جلسة الخميس ستشهد نقاشا ً مهما ً حول
آلية عمل الحكومة ،ال سيما أن مجلس الوزراء أقر بند
المنتجات الزراعية وفق آلية جديدة من دون أن يُنا َقش
في الجلسة ،مع خروج رئيس الحكومة من الجلسة».
واستغرب حديث بعض الوزراء عن أن صالحية رئيس
الجمهورية مناطة برئيس الحكومة فقط ،معتبرا ً أن هذا
الكالم سابقة خطيرة جداً ،والتيار الوطني الحر لن يقبل
هذا النمط من التعاطي ،فالدستور يؤكد أن صالحيات
رئيس الجمهورية مناطة بمجلس ال��وزراء مجتمعاً»،
مشيرا ً إلى أنه «ال يمكن لفريق أن يحدد وحده آلية عمل
الحكومة».
ولفت بو صعب إل��ى «أن جلسة مجلس ال��وزراء
ستترافق مع حركة احتجاجية شعبية محدودة»،
وعلى ضوء مجريات جلسة الخميس ،فإن مقياس أي
تحرك سيكون انعكاسا ً ألجواء أي جلسة».

بري :عون لن يف ّرط بالدولة

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل
عنه زواره لـ«البناء» على كالم العماد عون «أننا بدأنا
التحضير لتحركات شعبية وتظاهرات» ،مشيرا ً إلى
«أن العماد عون ابن هذا النظام ،وال اعتقد أنه سيفرط

بالدولة ،ال بل على العكس سيحافظ عليها» .وأكد بري
أن رئيس الحكومة يدعو إلى الجلسات انطالقا ً من
صالحيته ،فهو يقوم بواجبه بحسب الدستور إلقرار
جدول األعمال».
وإذ أشار إلى «أن توقيع فتح دورة استثنائية لمجلس
النواب وارد» ،لفت إلى «أنه سيدعو إلى جلسة عامة
فور توقيع المرسوم ،وسيدعو هيئة مكتب المجلس
لالجتماع لوضع جدول األعمال ال سيما أن هناك الكثير
من الملفات العالقة في أدراج المجلس النيابي ،المتعلقة
الميسرة المهدّدة بالزوال في حال لم
بالقروض الدولية
ّ
ينعقد المجلس ويقرها».

الشارع مقابل الشارع

وأك���د وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية رش��ي��د درب��اس
لـ«البناء» أن الرئيس سالم يقوم بدوره وبواجبه في
ال��دع��وة إل��ى جلسة لمجلس ال���وزراء ،وس��أل« :كيف
يشكل ما يقوم به الرئيس سالم استفزازا ً للتيار الوطني
الحر ليلجأ إلى التهديد بالنزول إلى الشارع وتفجير
الوضع»؟ الفتا ً إلى «أن كل مكونات الحكومة لديها
شارع ولعبة الشارع خطرة في ظل هذه الظروف في
البلد».
وأش��ار درب��اس إلى «أن ال اتصاالت حتى اآلن بين
الرئيس سالم والتيار الوطني الحر باستثناء التي
تحصل مع الوزيرين الياس بو صعب وجبران باسيل
داخل مجلس الوزراء».
وأض��اف« :الوطني الحر يغلق جميع األب��واب أمام
أي حلحلة لألمور» ،موضحا ً «أن العدد الكافي لتعيين
العميد شامل روكز قائدا ً للجيش غير متوافر في مجلس
الوزراء فالتصويت له تحت الضغط لن يحصل».
ولفت درب��اس إل��ى «أن الجلسة المقبلة ستكون
ع��ادي��ة وطبيعية إال إذا ق��رر العماد ميشال عون
االعتصام وتسكير طريق ال��س��راي الحكومي فهذا
أمر آخ��ر» .وأكد «أن جدول أعمال الجلسة هو نفسه
ج��دول أعمال الجلسة الماضية وستأخذ الحكومة
القرارات التي تراها مناسبة ال سيما أن الرئيس سالم
يملك حكمة وبعد نظر ومسؤولية وهو ال يبحث عن
االستفزاز والمشاكل».

كلمة لنصر الله الجمعة

ويلقي األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
كلمة يوم الجمعة المقبل بمناسبة يوم القدس ،سيتطرق
خاللها إلى التطورات السياسية الداخلية اإلقليمية،
خصوصا ً األزمة الحكومية والمعركة في الزبداني ضد
الجماعات اإلرهابية التكفيرية .وسيركز السيد نصر
الله في كلمته أيضا ً على الملف الفلسطيني ،السيما أن
ما يجري في المنطقة هو محاولة لتغيير هوية العدو
وإبعاد االهتمام عن فلسطين والقضية الفلسطينية».
وسيتناول سياسات بعض الدول العربية التي يبدو
أنها في أجواء التطبيع مع العدو «اإلسرائيلي».

 ...وللحريري األحد

وغ��ادر بيروت عصر أمس وفد يضم :وزي��ر العدل
اللواء أشرف ريفي ،النائبين أحمد فتفت ومحمد كبارة،
ال��ن��واب السابقين :مصطفى علوش وباسم السبع
وغطاس خوري ،مدير مكتب الرئيس سعد الحريري
نادر الحريري ،األمين العام لتيار «المستقبل» أحمد
الحريري ،والمستشار اإلعالمي للحريري هاني حمود،
متوجها ً إل��ى ج��دة في المملكة العربية السعودية

للقاء النائب سعد الحريري .وتأتي الزيارة قبل كلمة
الحريري األحد المقبل خالل اإلفطار المركزي الذي دعا
إليه تيار المستقبل في مختلف المناطق.

الزبداني شوكة
في خاصرة العاصمة السورية

في غضون ذلك ،تواصل المقاومة والجيش السوري
العملية العسكرية التي بدأت منذ أيام في الزبداني،
حيث دخال من الجهة الغربية للمدينة ،وأحكما السيطرة
على كامل منطقة الجمعيات غرب المدينة ،كما سيطرا
على عدة كتل بحي السلطاني جنوب المدينة ووصال
إلى مثلث حي جامع الهدى بحي السلطاني.
وكان حزب الله بدأ والجيش السوري يوم الجمعة
الماضي هجوما ً واسعا ً على محاور عدة في الزبداني
في ريف دمشق الغربي في ظل غطاء مدفعي وجوي
كثيف ،استعدادا ً القتحام مواقع المسلحين.
وأكد مصدر عسكري لـ«البناء» أن «معركة الزبداني
ض��روري��ة وه��ام��ة ،ألن��ه��ا تشكل ش��وك��ة ف��ي خاصرة
العاصمة السورية وال معنى لحرب القلمون إذا لم يت ّم
إنهاء الزبداني ذات الموقع االستراتيجي التي تحيط
طريق بيروت – دمشق ،الطريق الوحيدة المتبقية
لسورية مع ال��خ��ارج إضافة إل��ى طريق طرابلس -
حمص التي تعتبر ثانوية.
تتحصن العاصمة
وأضاف المصدر« :من الطبيعي أن
ّ
السورية المهدّدة من الشرق من جهة الغوطة الشرقية
ومهدّدة من الجنوب من جهة درع��ا ،لذلك ف��إنّ حسم
الزبداني يعتبر ضرورة قصوى وأولوية ضمن أولويات
الجيش السوري والمقاومة».
وأشار المصدر إلى أنّ «الزبداني مدينة بعيدة عن
طريق ب��ي��روت ال��ش��ام بضعة كيلومترات وموقعها
استراتيجي ،وحسم المعركة فيها يشكل مزيدا ً من
التضييق والحصار على المسلحين الموجودين في
جرود عرسال وما تبقى منهم في القلمون ،إال أنّ الخطوة
بحسب المصدر هي انسحاب المسلحين في الزبداني
إلى األراضي اللبنانية عن طريق عسال الورد ورنكوس
والتحاقهم بالمسلحين في جرود عرسال ،ما سيرفع
عدد هؤالء المسلحين إلى حوالى  5آالف ،إال أنّ هناك
طريقا ً آخر النسحاب المسلحين هو باتجاه القنيطرة
جنوباً ،بالتالي انحصار المسلحين بجرود عرسال».
وبيّن المصدر «أنّ االشتباكات تشت ّد ضراوة حيث
تقدّم الجيش السوري والدفاع الشعبي من جهة الشرق
والمقاومة من الجهة اللبنانية».
ورجح المصدر أن تستم ّر العملية من أسبوعين إلى
ثالثة أسابيع في حال لم يت ّم انسحاب المسلحين منها
وربما ستوقع خسائر إال أنّ القصف المدفعي والجوي
الذي سبق العملية سيقلص ويخفض هذه الخسائر،
وأك��د أنّ معركة الزبداني مستمرة ولن تتوقف ألنها
تحصل ضمن إط��ار إنهاء «جبهة النصرة» ،بعكس
معركة جرود عرسال مع تنظيم «داعش» والتي ستطول
بعض الوقت ،إال أنها على طريق التقدم وإطباق الحصار
على المسلحين فيها».
واستمرت تداعيات مقتل أحمد ماجد عوض عصر
الجمعة في مخيم الرشيدية في ص��ور ،حيث شهد
المخيم أم��س ح��اال ً من التوتر ،وأق��دم أهاليه على
إحراق معدات وآليات تابعة للمدعو محمد ياسين
في المخيم وت��زام��ن ذل��ك مع إط�لاق ن��ار كثيف في
الهواء .وعملت اللجان الشعبية وفاعليات المخيم
على تهدئة األمور.

