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حمليات � /إعالنات

ت�شييع جورج الريف في الأ�شرفية في م�أتم غا�ضب
و مطالبة ب�إعدام القاتل في �ساحة عامة
شيع الناشط في التيار الوطني الحر جورج الريف
الذي قتل بطعنات الموقوف طارق يتيم في كنيسة مار
متر في االشرفية يوم الجمعة الماضي وسط أجواء من
الحزن والغضب.
وتجمع عدد كبير من ابناء المنطقة حول زوجته وأوالده
األربعة ،في مأتم شارك فيه عدد من النواب ،فيما صدرت
مواقف نددت بالجريمة المر ّوعة مطالبة بإعدام القاتل.
في األث��ن��اء أوضحت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة ،أنه على اثر وقوع
الجريمة «تداولت بعض وسائل االعالم والسيما مواقع
التواصل االجتماعي ،أخبارا ً غير دقيقة تمحورت حول
عدم رد عناصر غرفة عمليات شرطة بيروت على اتصال
زوجة المغدور لدى اتصالها برقم النجدة  ،112أو ان
العنصر أجابها بانه ال يوجد دوريات متوفرة قريبة»،
لكن المديرية أوضحت انه «نتيجة للتحقيق واالستماع
إلى التسجيالت االلكترونية المجهزة بها غرفة العمليات
في وحدة شرطة بيروت تبين ما يلي:
 الساعة  19.02من تاريخ  2015/7/15ورد اتصالمن زوجة الضحية حيث أبلغت العنصر متلقي االتصال
بأن زوجها يقوم بمتابعة سيارة كانت قد صدمت سيارته
على طريق المطار وهما في محلة الباشورة ومتوجهين
نحو التباريس ،وقد تولى العنصر تحديد مكان إقامة
مالكة السيارة الصادمة وإف��ادة الزوجة وطلب منها
االحتفاظ بهذه المعلومات بغية االدعاء عليها في ما بعد،
وفي الوقت عينه جرى إبالغ دوريتين في محيط المكان
لتوقيف السيارة.
حوالي الساعة  19.06قالت بالحرف الواحد « :نحنا
اصبحنا بالقرب من مار م��ارون  -باتجاه الصيفي»،
وبعدها سمع صراخ من السيدة المتصلة وفقد االتصال
معها على الرغم من محاولة االتصال بها  3مرات.
وعند الساعة  19.09ورد اتصال من مواطن يفيد عن
وجود تضارب وشخص ينزف أرضا ً على طريق متفرعة
من شارع جورج حداد بالقرب من فندق ،Saifi Suites
حيث ج��رى ب��ص��ورة ف��وري��ة توجيه ه��ذه ال��دوري��ات
باالضافة إلى تكليف دراج من مفرزة استقصاء بيروت
بغية الوصول إلى المكان بأقصى سرعة وعناصر من
فصيلة الجميزة بالذهاب سيرا على األق��دام وبوشرت
التحقيقات الالزمة.
ثانيا ،إن مدة االتصال بين السيدة المتصلة وغرفة
العمليات هي  3دقائق و 12ثانية ،كانت خاللها الدوريات
المكلّفة من قبل غرفة العمليات تعمل بشكل حثيث
للتوصل لمعرفة مكان تواجد السيارتين ،غير أن عملية
المطاردة بينهما ووحشية المعتدي س ّرعت مجريات
األحداث وحصلت هذه الجريمة المأساوية.
ثالثا ،تهيب المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
وجوب توخي الدقة وعدم التسرع في تداول أية معلومة
تتعلق بقطعاتها وتتمنى استقاء المعلومات الصحيحة
من شعبة العالقات العامة».

ردود فعل

وف��ي ردود الفعل على الجريمة ،أك��د رئيس تكتل

التغيير واإلصالح النائب ميشال عون أن «هناك أجهزة»
تقف وراء قاتل الريف .وقال« :القاتل محترف بالجريمة،
وهو محمي من أشخاص معروفين ،وال نريد أن نستبق
التحقيق ونذكر األسماء ،ولكن يعرف الجميع لمن ينتمي
هذا القاتل» .وأمل من الدولة «ولو لمرة واحدة ،أن تقتص
من المجرم رافضة الوساطات والتدخالت التي من
الممكن أن تعمل للدفاع عنه ،لعلها تخلق بذلك نوعا ً من
الردع للمجرمين».
وتوجهت هيئة بيروت في «التيار الوطني الحر»
بالتعزية من عائلة الريف واصدقائه ومعارفه ،آملة أن
يكون الريف «قد افتدى بدمائه العدل واالستقرار ،وأن
يكون آخر األبرياء العزل الذين يسقطون في «جمهورية
القبضنات والنفوذ».
واستغرب وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ،في
بيان وزعه مكتبه اإلعالمي ،زج إسمه عبر بعض وسائل
اإلع�لام في جريمة مقتل الريف «لمجرد وج��ود منزله
في الشارع الذي وقع فيه اإلعتداء الذي تحول جريمة
مرفوضة بكل المقاييس األمنية واألخالقية واإلنسانية».
وأكد نظريان «أن منزله يقع بالفعل في مكان قريب من
الجريمة ،لكن اإلشارة إلى أن مرافقيه لم يتدخلوا لمنع
وقوعها فيه الكثير من الظلم والتجني وعدم المعرفة
بحقيقة ال��وض��ع .فهو ك��ان ف��ي منزله ساعة ارتكاب
الجريمة ولم يكن مرافقوه من أمن الدولة موجودين أثناء
وقوع الجريمة».
وأك��د وزي��ر السياحة ميشال ف��رع��ون ،بعد تقديمه
واجب العزاء لعائلة الريف« ،أن العدالة يجب أن تأخذ
مجراها حتى النهاية في هذه الجريمة البشعة التي
هزتنا جميعاً» ،متمنيا عدم تسييسها وترك أمر بتها بها
للقضاء.
وعبّر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
ودي��ع ال��خ��ازن ،في تصريح ،عن صدمته أم��ام «هول
الجريمة المروعة التي إرتكبها طارق تميم على مرأى
الناس وفي وضح النهار» ،وطالب «بتعليق المشانق
ل��ردع هذه الموجة اإلرهابية واآلخ��ذة في التمدد على
الساحة الداخلية».
وأض���اف« :لقد إهتزت مشاعر اللبنانيين لفظاعة
الحد الذي بلغه إستسهال القتل في وضح النهار ،وكأن
البلد والدولة ال وجود لهما في حساب الفلتان األمني
المستشري والموازي لما جرى في مدينة بعلبك تزامنا».
وأسف «ألن يكون «سفاح األشرفية» قد سجل سلسلة
جرائم بشعة ودنيئة في المنطقة عينها وأخلي سبيله
بسحر ساحر واستفاد من الحرية ليسرح ويمرح وال من
رقيب أو حسيب».
وتوجه مجلس محافظة بيروت في حركة «الناصريين
المستقلين  -المرابطون» ،في بيان ،بالتعازي إلى عائلة
الريف وطالب بـ»إجراء محاكمة سريعة وعادلة للمدعو
طارق يتيم (قاتل الضحية)» ،الفتا ً إلى أن «من الطبيعي
أن حجم وحشيته والال إنسانيته في ارتكاب جريمته،
يفرض الحكم العادل وهو اإلع��دام في إح��دى ساحات
بيروت العامة ،حتى يكون عبرة لمن اعتبر».

�ضبط حبوب «كبتاغون» في �سرير للأطفال
والمراجيح تت�سبب بـ 4جرحى في المية والمية
أعلنت المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة انه
نتيجة لعملية تفتيش دقيقة ،تمكنت فصيلة التفتيشات في سرية مطار بيروت
أم��س «م��ن تحقيق ان��ج��از نوعي عبر إح��ب��اط عملية تهريب كمية م��ن الحبوب
المخدرة «كبتاغون» ق��درت بحوالى  15.5كلغ ،ضبطت موضبة داخ��ل جوانب
سرير لألطفال مع المسافر :د .ن( .من مواليد عام  )1983سوري الجنسية ،كان
ينوي تهريبها إلى إحدى ال��دول العربية األفريقية م��رورا ً بإحدى ال��دول العربية.
أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق
معه بناء على إشارة القضاء المختص».
من جهة أخرى ،أوضحت المديرية ردا ً على تداول بعض وسائل االعالم خبرا ً حول
فقدان كل من ي .خ .وح .خ .أثناء توجههما إلى الجنوب في زيارة عائلية بتاريخ
 ،2015/07/14أن هذين الشخصين غير مفقودين وقد أوقفتهما مفرزة استقصاء
جبل لبنان في وحدة الدرك االقليمي في محلة جونية بتاريخ  15الجاري بجرم
مخدرات.
من جهتها ،أعلنت قيادة الجيش -مديرية التوجيه عن توقيف المواطن مصطفى
مصطفى ضاهر المقداد على حاجز تابع للجيش في محلة حارة حريك ،كونه مطلوبا ً
توقيفه إلقدامه مع أحدهم بتاريخ  ،2014/10/22على خطف شخص من التابعية
السورية واحتجازه داخل منزل ،ولقيادته دراجة نارية نوع سوزوكي بصورة غير
قانونية .وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص إلجراء الالزم.
وفي مخيم المية ومية شرق صيدا سقط  4جرحى بعد تطور غشكال فردي بين
فتية من أبناء المخيم على خلفية اللهو بمراجيح العيد ،استخدمت فيه السكاكين
والعصي.
وتدخلت القوة األمنية الفلسطينية المشتركة وطوقت الحادث وعملت على عدم
تفاقمه .كما أوقفت عددا من المتسببين باإلشكال ،وبدأت التحقيق معهم.
وقد عرف من الجرحى أحمد م .وعبدالله م .وقد عولجا في مستشفى ميداني في
المخيم ،من إصابات طفيفة.

«الفكر العاملي» يحيي ذكرى
رحيل ف�ضل اهلل ب�إفطار في عيناتا
أحيا «لقاء الفكر العاملي» ذكرى رحيل الفقيه المجدّد العالمة المرجع السيد
محمد حسين فضل الله الخامسة بإفطار رمضاني حاشد ،بحضور رئيس «اتحاد
علماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود وأمين س ّر تج ّمع العلماء المسلمين الشيخ
حسين غبريس وممثلين عن قيادة حركة أمل في إقليم جبل عامل والمنطقة
السابعة وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية واإلسالمية وشخصيات
بلدية واختيارية وفاعليات تربوية واجتماعية.
واعتبر حمود أنّ «االتفاق النووي بين إيران وال��دول الست ،انتصار للدول
اإلسالمية والعربية وللمستضعفين كافة في العالم ويفتح آفاقا ً جديدة للشعوب
في وج��ه االستكبار» ،آم�لاً أن «ينعكس ه��ذا االت��ف��اق على الوضع في لبنان
إيجابياً».
وقال « :نتمنى أن يعود أخصام المقاومة إلى رشدهم ،رغم أننا نعرف أنه من
الصعب عليهم اتخاذ أي خيار من منطلق لبناني وبقرار داخلي حيث أنّ ارتباطهم
بالقرار األميركي ـ السعودي أقوى من أي معادلة داخلية».
واعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام بلدة عيناتا السيد علي عبد اللطيف
فضل الله ،أنه «ال ب ّد من العودة إلى حالة المقاومة التي تعبِّر عن معنى االرتباط
الحقيقي بالله ،مقاومة التخلف والظلم والتي تسقط إنسانية اإلنسان».
وعن االتفاق النووي بين ايران والدول الستة ،رأى السيد فضل الله «وجوب
توظيفه لخدمة قضايانا الكبيرة ولمواجهة العدو اإلسرائيلي بك ّل االشكال
المتاحة» .وقال« :إننا نعبّر عن اعتزازنا بالموقف اإليراني الثابت في مواجهة
الموحدة التي
الصهيونية وك ّل حاالت التكفير ،من أجل ان تبقى القدس الوجهة
ّ
تجتمع حولها ك ّل البنادق لتحريرها من رجس االحتالل ال أن تتوزع هنا وهناك».

عدن :الحوثيون ( ...تتمة �ص)1
ال ��ذي أع �ل��ن ب��وض��وح أنّ إي� ��ران ل��ن تغيّر
شيئا ً م��ن ثوابتها السياسية ول��ن تتخلى
خصوصا ً عن حلفائها في اليمن والبحرين
والعراق وسورية ولبنان وفلسطين.
ف��ي ه��ذا ال�م�ن��اخ ب��دت ال�ج�ب�ه��ات تستع ّد
للسخونة ال�ت��ي ل��م تنتظر والدة التفاهم
النووي ،بل بدأت لمج ّرد أنّ بوادر االتفاق
قد برزت قبل يومين من التوقيع ،فتحرك
«درع الجزيرة» إلنزال خمسة آالف جندي
سعودي وإماراتي ومئتي مد ّرعة في عدن،
لفرض أم��ر واق��ع لحساب الفريق اليمني
المقيم في المنفى والعاجز عن خوض حربه
في اليمن على رغم الغطاء الجوي والدعم
البحري السعوديين واالستناد إلى مقاتلي
تنظيم «القاعدة» في القتال ض ّد الحوثيين
وال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي .وم ��ع ن �ج��اح المرحلة
األول� ��ى ل�ل�إن��زال ب��ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى المرفأ
وال �م �ط��ار ف��ي ال�م��دي�ن��ة وع ��دد م��ن أحيائها
تحقق قدر من التوازن العسكري في عدن،
إال أن األوهام بتحقيق المزيد والتوجه نحو
قاعدة العند جنوب ع��دن ،أسقطت فرصة
ال��ري��اض ب��ال��دخ��ول ف��ي تنفيذ ه��دن��ة كانت
ه��ي ح��ال��ت دون س��ري��ان مفعولها بعدما
أعلنها المبعوث األم�م��ي قبيل عيد الفطر
ب��أرب�ع��ة أي ��ام ،وك��ان��ت ال �ع��ودة السعودية
للتشجيع على إعالنها ستحفظ في عدن
وضعية تتيح تقديم فريق منصور هادي
وم��ن خلفه السعودية بقدر من حفظ ماء
الوجه وتم ّهد لتفاوض بقدر من التوازن،
لكن األوه ��ام بالتوسع منحت الحوثيين
وحلفاءهم والجيش اليمني الفرصة لش ّن
هجوم معاكس انتهى باسترداد مطار عدن
والتقدّم نحو أحيائه المجاورة ومواصلة
تحقيق اإلنجازات وصوالً إلى وضع مرفأ
عدن في مرمى النيران المباشرة والحؤول
دون استخدامه.
كما على جبهة ع��دن ،تحاول الجماعات
المسلحة ف��ي س��وري��ة اس �ت��رداد أنفاسها،
وت �ن �ظ �ي��م ص �ف��وف �ه��ا ب ��دع ��م م ��ن الحلفاء
اإلقليميين لواشنطن بعناد يعكس الحاجة
ألي نصر ول��و إع�لام��ي ،لكن التح ّول في
ّ
مسار الحرب يبدو أنه بات ثابتا ً لمصلحة
الجيش السوري والمقاومة وعلى جميع
جبهات ال�ق�ت��ال ،خصوصا ً ف��ي الزبداني،
ح�ي��ث ي�س�ج��ل ال �ه �ج��وم ه �ن��اك ال �م��زي��د من
ال �ن �ج��اح��ات ع �ل��ى ح �س��اب م��واق��ع «جبهة
ال �ن �ص��رة» وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،وص���ارت المعارك
الدائرة في بساتين سهل الزبداني بمثابة
ال �م �ص �ي��دة ل �م �س �ل �ح��ي «ال� �ن� �ص ��رة» ال��ذي��ن
يسقطون بالعشرات.
ف��ي ال �ع��راق وم �ص��ر ت�ص� ّع��د الجماعات
اإلره��اب �ي��ة هجماتها ،وي �ت��واص��ل النزيف
ال� ��دم� ��وي ج� � ��راء ال �ع �م �ل �ي��ات العسكرية
واألم �ن �ي��ة ،وال�ت�ف�ج�ي��رات االن �ت �ح��اري��ة بين
المدنيين ،حيث سقط في بعقوبة وحدها
أك �ث��ر م��ن ثالثمئة ب�ي��ن قتيل وج��ري��ح في

تفجير انتحاري استهدف س��وق�ا ً شعبية
أول أيام العيد.
ل��ب��ن��ان ال� � ��ذي ه � ��زت ح��ب��ل األم� � ��ن فيه
ع�م�ل�ي��ة اخ �ت �ف��اء ال �س �ي��اح أو الصحافيين
التشيكيين وف�ق�ا ً للمعلومات المتضاربة
ح� ��ول ه��وي �ت �ه��م ،وال � �ظ� ��روف الغامضة
الخ �ت �ف��ائ �ه��م ،وش �غ �ل �ت��ه ت �ص��ري �ح��ات أمير
«جبهة النصرة» في القلمون حول مصير
العسكريين المخطوفين بعد ترتيب لقاء
العيد الهوليودي لعائالتهم بهم ،شكلت
زي� ��ارة رئ �ي��س ح ��زب «ال� �ق ��وات اللبنانية»
سمير جعجع إل��ى الرياض ولقائه بالملك
السعودي الخبر األه ّم سياسياً ،خصوصا ً
مع ما رافق الزيارة من كالم لجعجع حول
سالح المقاومة وحول السخونة المتوقعة
في المنطقة بعد التفاهم النووي الغربي مع
إيران.

ملف النفايات إلى مجلس الوزراء

تستأنف االتصاالت مطلع هذا األسبوع بعد
أن اقتصرت في عطلة الفصح على المعايدات،
ول��م يسجل أي تقدم على صعيد إي��ج��اد حل
ل�لأزم��ة الحكومية ،ولفتح دورة استثنائية
لمجلس النواب إلقرار مشاريع قوانين في أدراج
المجلس النيابي ،على أن تشكل جلسة تكتل
التغيير واإلصالح يوم الثلثاء وما يصدر عنها
من مواقف مؤشرا ً لما ستؤول إليه األوض��اع
داخل مجلس الوزراء الذي سيعود إلى االنعقاد
الخميس المقبل للبحث في آلية عمل الحكومة،
وفي ملف النفايات وإقفال مطمر الناعمة الذي من
المرجح أن يثير خالفا ً بين مكونات الحكومة ،ال
سيما أن وزراء تكتل التغيير واإلصالح يعتبرون
أن ما جرى تمهيد للتمديد لسوكلين.
ول��م يستبعد وزي��ر البيئة محمد المشنوق
«أن يفرض موضوع النفايات نفسه على جلسة
مجلس ال��وزراء يوم الخميس ،وإذا لم يثر أحد
هذا الموضوع فسأثيره أنا من دون أن يعني
ذلك بالضرورة التغطية على موضوع آلية عمل
الحكومة» ،نافيا ً أن «يكون الهدف من إثارة هذا
األم��ر التغطية عن عمد على اآللية بدليل أن ال
نفايات في الشوارع».
وأك��دت مصادر رئيس الحكومة تمام سالم
لـ»البناء» انه يصر على عدم مخالفة الدستور
وع��دم التعدي على صالحيات رئيس مجلس
ال����وزراء» .وتحدثت المصادر ع��ن م��ش��اورات
ستبدأ اليوم لضمان انعقاد الجلسة بحد أدنى
من التوافق للعودة إلى انتظام آلية عمل مجلس
الوزراء.

ركائز جنبالط للعمل الحكومي

واعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور «أن أي
مقاربة للعمل الحكومي يجب أن تقوم على ركائز
ثالث ،وهي احترام الدستور واتفاق الطائف وعدم
التعطيل وتوسيع قاعدة التفاهم» ،مشددا ً على
«أن اللقاء الديمقراطي سوف يتمسك في جلسة
مجلس الوزراء بهذه األقانيم الثالثة ،ويصر على
عدم تسجيل أي سوابق غير دستورية وعدم
الموافقة على أي آليات مخالفة التفاق الطائف،
تحت عنوان مراعاة موقف هذا الطرف أو ذاك».
ودعا إلى «ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب
وفتح باب التشريع والتوقف عن تعطيل مجلس
النواب بذرائع واهية ،ال تقنع حتى أصحابها».

جريمة الجميزة ( ...تتمة �ص)1
 من ال��زاوي��ة العلمية لشروط توصيف عملإع�لام��ي بالبروباغندا ،ليس التزوير واالفتعال
أي
وال �ك��ذب بالمطلق ه��ي ش ��روط ال�ب��روب��اغ�ن��دا ّ
الحملة المبرمجة ،ب��ل ال��ذك��اء ف��ي ت��ول��ي متابعة
دوي ك�ب�ي��ر وص��اع��ق للرأي
وت�ف�س�ي��ر ح ��دث ل��ه
ّ
العام ،مثير لالشمئزاز والقلق والذعر ،كالجريمة
المر ّوعة وظروفها المتداخلة مشهديا ً في صناعة
أعلى درج��ات الجاهزية لدى ال��رأي العام للتلقي،
وتحويل الغضب والقلق والذعر إلى أسئلة منطقية
في المحاججة ،يتشارك فيها الجميع ،مثل لماذا
تخدّر ال��رأي العام عن التدخل؟ ول�م��اذا لم تصل
القوى األمنية في الوقت المناسب؟ ولماذا تجرأ
القاتل على فعلته في وضح النهار ولسبب تافه؟
والسير ف��ي المحاججة تصاعديا ً لبلوغ نتيجة
والزج
درامية مز ّيفة مثل «لبنان بلد فاشل أمنياً»،
ّ
بين مجموع األسباب المنطقية الصحيحة بسبب
م��ز ّور مثل اإليحاء بالسالح كمفهوم أنه السبب،
والقصد هنا السالح كمفهوم وليس كأداة للقتل.
فما يمكن استخدامه ع��ادة في القتل هو السالح
ال �ف��ردي ال ��ذي ل��م ي�ك��ن ف��ي ي��وم غ��ائ�ب�ا ً ع��ن أيدي
اللبنانيين ،بينما صار اإليحاء لسالح بعينه جرى
تناوله كرمز صارت توحي به كلمة السالح وهو
س�لاح المقاومة في الالوعي الجمعي للمتلقين،
فقيل ،الدولة ضعيفة ألنّ هناك من ينازعها السلطة
بسبب امتالكه السالح ،والدولة عاجزة ألنّ هناك
جزرا ً أمنية محظورة على الدولة ،والدولة ال يمكن
أن تملك الثقة بنفسها وال لرجالها أن يتج ّرأوا وهم
ي��رون فريقا ً م��ن اللبنانيين ي�ص��ادر ق��رار السلم
والحرب وهو قرار الدولة وحدها سواء في وجه
«إسرائيل» أو اإلرهاب.
الزج به تباعا ً في لحظة درامية
 هذا كله جرى ّمؤثرة حتى كدنا نظن أنّ الجريمة جرى ارتكابها
ب��ص��اروخ زل � ��زال ،وغ���اب ع��ن ال�م�ت�ل�ق��ي للحملة
أي البروباغندا أنّ الجريمة ارتكبت
المبرمجة ّ
بسكين ،وغ ��اب ع��ن المحللين النفسيين الذين
شاركوا في التحليل والتفسير ،كيف يعود القتل
بالسكين ظاهرة في زمن انتشار السالح ،وصلة
ذلك بما ي��دور حولنا في زمن الترويج اإلعالمي
للذبح والحقبة التي افتتحتها «جبهة النصرة»
وط� � ّوره ��ا ت�ن�ظ�ي��م «داع� � ��ش» ح �ت��ى ص ��ار ماركة
مسجلة .وف�ي�م��ا ك��ان ه��ذا ه��و ال �س��ؤال الطبيعي
ت��وج�ي�ه��ه ل �ك � ّل م�ح�ل��ل ن�ف�س��ي وب ��اح ��ث ،ه��ل عاد
السكين على رغ��م انتشار السالح أداة للجريمة
في زمن فيديوات داعش؟ لم نسمع السؤال على
اإلط�لاق ،بل سمعنا ضجيجا ً عن السالح ،حتى
صار توجيه الحملة على الحماية السياسية في
غير اتجاهها الحقيقي وج��رى ب�ص��ورة مخالفة
لألصول واألع��راف اإلعالمية المهنية التغاضي

المبرمج لتمرير ذكر من يعرف اللبنانيون درجة
انضباطيتهم وأخالقياتهم كمثال لالرتكاب ،في
شكل نافر ومفتعل ،بينما جرى احترام مبدأ عدم
ذكر األسماء لتغييب النافذين الذين يتدخلون مع
القضاء لتوفير الحماية للقتلة ومنهم الجاني في
ه��ذه الجريمة .ومعلوم هنا في الجريمة المعنية
أننا نتحدّث ع ّمن ال صلة لهم ال بالمقاومة وال
بسالحها وسقفهم السياسي يصف المقاومة
ومعادالتها بالخشبية.
 الحقيقة أنّ الجريمة مروعة ،وأنّ تخلي الناسع��ن ال�ت��دخ��ل م�خ�ج��ل ،وأنّ ت��أخ��ر ال �ق��وى األمنية
مؤلم ،وأنّ الحمايات التي يقدّمها النافذون بالمال
أو بالسياسة لتعطيل آل��ة القضاء مقرف ويدعو
ل�لاش�م�ئ��زاز ،لكن الحقيقة أنّ الجريمة ارتكبت
بسكين ف��ي زم��ن ال��ذب��ح وال��رع��ب م��ن ال��دم ،حتى
درج��ة تج ّمدت ال��دم��اء ومعها النخوة ف��ي عروق
اللبنانيين ،وأنّ النافذين الذي يحمون القاتل من
معسكر يعادي سالح المقاومة ويتحدّثون صبحا ً
ومسا ًء عن الدعوة إلى نزع السالح ،والحقيقة أنّ
األمن في لبنان قياسا ً بالدول الكبرى مثل أميركا
وبريطانيا التي تحفل صحافتها بأحداث ال تقارن
بترويع جريمة الجميزة كالحادث العنصري الذي
ت�ع� ّرض ل��ه زن�ج��ي ف��ي بريطانيا ومقتل الطالب
واألساتذة بإطالق نار بدم بارد يتك ّرر ك ّل فترة
في أميركا ،وفي منطقة كمنطقتنا من القاهرة إلى
تونس إلى دمشق وبغداد والرياض حيث القتل
العبثي ك ّل يوم ،ويعلم المتحدثون من اإلعالميين
وال�خ�ب��راء أنّ لبنان وف�ق�ا ً لمعدالت الجريمة يقع
في مرتبة متقدّمة بين بلدان العالم األكثر أمناً،
وي�ت�ق�دّم على رغ��م ك � ّل ش��يء مكانة على العديد
من دول العالم الغربي ،وم��ا ك��ان الئقا ً أن يفوت
المتابعين من اإلعالميين والسياسيين القول إنّ
القوى األمنية يمكن ويجوز ويجب انتقادها في
ألف قضية وقضية .ولكن في توفير بيئة آمنة في
ظ ّل ظروف معقدة وغاية في التأثر بمحيط متفجر
وف��ي ح��ال الغليان ،فالقوى األمنية والقضائية
تستحق التحية ،على رغم الدعوة إلى فتح تحقيق
جدي في سبب التأخر عن نجدة المغدور ،وفي
كيفية اإلف��راج المخجل التي حازها القاتل مراراً.
والحقيقة ال�ت��ي ف��ات��ت الكثيرين ظلما ً أنّ سالح
المقاومة أح��د مصادر ق��وة األم��ن ال��ذي يتزعزع
باجتياح اإلرهاب لعواصم المنطقة والعالم ،ويقف
سالح المقاومة ودماء شهدائها جنبا ً إلى جنب مع
القوى العسكرية واألمنية سدا ً في وجه تمكنهم
من لبنان.
 نقطة اإلجماع التي ال نقاش فيها هي الدعوةواإلصرار كي ينال الجاني أقصى العقوبات.
ناصر قنديل

المفاو�ضات ال�سرية ( ...تتمة �ص)1
جعجع يزور سلمان

في سياق آخ��ر ،وعلى وقع االتفاق النووي
وتأثيراته االيجابية على حل الملف الرئاسي
وانتخاب رئيس للجمهورية سارع رئيس حزب
القوات سمير جعجع إلى زيارة السعودية حيث
التقى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وتم
عرض لألوضاع على الساحة اللبنانية ،بحضور
ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،وعدد من
الوزراء إضافة إلى رئيس االستخبارات العامة
خالد بن علي الحميدان .وقد أعرب جعجع عن
شكره وتقديره للمملكة على دعمها وحرصها
على أمن لبنان واستقراره.

حزب الله يستهدف «النصرة»

أمنياً ،استهدف حزب الله تحركات ومراكز
«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» ف��ي ج���رود ال��ج��راج��ي��ر في
القلمون الغربي بصواريخ  107ملم وقذائف
الفوزديكا .ووقعت مجموعة مسلحة في كمين
محكم للجيش السوري وحزب الله قرب «تالل
النعيمات» التي تبعد عن مدينة القصير أكثر من
 6كلم ،وقد تم قتل المجموعة بالكامل ،والبالغ
عددها  8مسلحين.
وأوقفت استخبارات الجيش في بلدة اللبوة
في البقاع الشمالي عشرة أشخاص يشتبه
بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي ،بينما كانوا في
طريقهم من جرود عرسال إلى داخل األراضي
اللبنانية ،وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص.
وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في
«حزب الله» الشيخ نبيل ق��اووق ،أن «الحزب
بعد االتفاق النووي اإلي��ران��ي ،وعلى رغ��م كل
ح��روب التكفيريين ،هو نفسه اليوم كما كان
ب��األم��س ،وسيكون غ��دا ً وبعد ك��ل ي��وم حزب
المقاومة ونصرة فلسطين وحماية لبنان من
كل خطر أكان إسرائيليا ً أو تكفيريا ً على السواء،
وهذا هو عهدنا فال نغير وال نبدل تبديالً».
ولفت إلى أن «المقاومة التي أرادوا لها أن
تعود إلى الوراء عشرين عاما ً استطاعت اليوم
أن تتقدم إل��ى األم��ام عشرين ع��ام��اً ،فبعد 9
سنوات على انتصار تموز عام  2006هي اليوم
تشهد على حياة متجددة لها ،وهي اليوم وبعد
أن كان شيمون بيريز في عام  2006يقول إننا
بهذه الحرب قضينا على حزب الله بالموت،
وإنها معركة الموت أو الحياة ،قد استطاعت
أن تعزز قدراتها وقوتها عسكريا ً وشعبيا ً
وسياسيا ً».
إلى ذلك ،أكد أهالي العسكريين المختطفين
بعد عودتهم من لقاء أبنائهم المخطوفين لدى
«جبهة النصرة» اإلرهابية في ج��رود عرسال
بصحة
أول من أمس أن العسكريين جميعهم
ّ
جيدة وأن الخاطفين لديهم مطلبان «األول
يتم ّثل بإطالق سجى الدليمي وجمانة حميّد من
سجن رومية والثاني بتأمين ممر آمن للمهجرين
السوريين في المخيمات لينتقلوا إلى بلدة فليطة
السورية».
من ناحية أخرى ،ال تزال عائلة صائب فياض
سائق سيارة التشيكيين ال��ذي��ن مر أكثر من
أربع وعشرين ساعة على اختفائهم ،ال تملك أي
معلومات عن ابنها خصوصا ً أنّ األجهزة األمنية
لم تقدّم لها أيّ معطيات .والتشيكيون الخمسة
الذين فقد االتصال بهم ،بينهم محامي الدفاع عن
علي فياض الموقوف لدى السلطات التشيكية،
وشقيق صائب ،اضافة الى مترجم وصحافيين
اثنين تشيكيين يتابعان ملف فياض اعالمياً.
وت��ج��ري ال��ق��وى األم��ن��ي��ة تحليالً لالتصاالت
والصور التي التقطتها الكاميرات في المنطقة.

ويشير المصدر الفرنسي إلى أن هناك ضغوطا ً قطرية
وتركية على حركة حماس إلبرام اتفاق أمني طويل األمد
مع «إسرائيل» بحجة وصول «داعش» إلى غزة ،وحاجة
الحركة إلى هدنة مع «إسرائيل» لمواجهة الخطر القادم.
ويضيف إن مسؤول االستخبارات في السلطة الفلسطينية
(خالد فرج) طلب من الفرنسيين المساعدة في الحصول
على معلومات ح��ول مسار ه��ذا التفاوض بين حماس
و«إسرائيل».
المصدر نفسه قال في معرض حديثه إن القطريين
واألت��راك يشكون بدور لمحمد دحالن ومصر في وصول
تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية (داع���ش) إل��ى غ��زة .ويضيف
المصدر الفرنسي إن مشكلة حماس تكمن في أن أكثر
الذين بايعوا دولة البغدادي في غزة هم من المنشقين
عن حركة حماس ومن الذين تربوا في حجرها وحضنها،
ويريد األتراك والقطريون االحتفاظ بسلطة حماس في غزة
الستخدامها ورقة ضغط في صراعهم مع النظام المصري
وليس من أجل القضية الفلسطينية ،وهذا ما يفسر سعي
الدوحة وأنقرة إلى إقرار هدنة طويلة األمد بين «إسرائيل»
وحماس.
خالد مشعل المقيم في الدوحة يؤيد بقوة هذه الهدنة
بينما تكمن العقبة األساس في كتائب عز الدين القسام

التي تحافظ على عالقة جيدة ومتينة مع إي��ران عبر
بعض قادتها الميدانيين ،ويبدو أن موقف رئيس الحكومة
الفلسطينية السابق (إسماعيل هنية) أقرب إلى موقف
مشعل بينما يميل محمود الزهار إلى كتائب القسام في هذا
الموضوع .وهذا يعود إلى التنافس الموجود بين الرجلين
منذ سنوات وفي ملفات عدة.
ه��ل ل��زي��ارة مشعل األخ��ي��رة ل��ل��ري��اض ع�لاق��ة بهذا
الموضوع؟ كال ،ليس مباشرة يجيب المصدر الفرنسي،
لكن موقف الرياض بعد وصول سلمان بن عبد العزيز
أقرب إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،خصوصا ً بعد رفض
السيسي إرسال قوات برية لمحاربة الحوثيين في اليمن،
يقول المصدر ،مضيفا ً إن مشعل ليس المسؤول الوحيد
في التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين الذي زار
الرياض مؤخرا ً بل هناك من هو أهم منه ،أعني بذلك عبد
المجيد الزنداني المرشد الفعلي لجماعة اإلخوان المسلمين
في اليمن ال��ذي زار الرياض بعد غياب .زي��ارة مشعل
للرياض تأتي في سياق إعادة العالقات بين السعودية
وجماعة اإلخوان المسلمين العالمية التي يعتبر مشعل
من أقطابها المنادين بموقف سني متشدد من إيران ،يختم
المصدر الفرنسي كالمه.

نضال حمادة

تعو�ض ( ...تتمة �ص)1
كيف ّ
المسار األول عسكري .هو ،في الواقع ،المسار األخير،
بمعنى األكثر استبعادا ً كونه يتض ّمن توجيه ضربة عسكرية
صاعقة لمنشآت إيران النووية بقصد إنهائها وإنهاء اتفاق
فيينا النووي معها .هذا مسار مسدود وال جدوى منه إذ ال
قدرة عسكرية لـ ِ»إسرائيل» على إنهاء قدرات إيران النووية
والعسكرية بضربة واحدة صاعقة .ثم إن إقدامها على ذلك
من دون التفاهم مع الواليات المتحدة ضرب من الجنون.
فوق ذلك ،هي غير قادرة بالتأكيد على احتمال تكلفة ر ّد إيران
المد ّمر على فِعلتها الجنونية ،إنْ َفعلتها.
المسار الثاني سياسي ،قوامه تعبئة قوى «إسرائيل»
ونفوذها في الواليات المتحدة والتعاون مع خصوم باراك
أوب��ام��ا الجمهوريين إلج��ه��اض االت��ف��اق ف��ي الكونغرس.
التحضيرات جارية على قدم وس��اق لسلوك هذا المسار.
لكن نتنياهو لن يسارع هذه المرة للذهاب إلى واشنطن
لمخاطبة أعضاء الكونغرس .هم سيأتون إليه ليخاطبهم.
تقارير إعالمية «إسرائيلية» تتحدث عن مجيء بعثتين
مجلسي النواب والشيوخ)
كبيرتين (نحو  100مش ِّرع من
ّ
يمثلون الديمقراطيين والجمهوريين لمقابلة نتنياهو خالل
األسبوعين المقبلين .نتنياهو يُتقن ،ع��اد ًة ،التحدث إلى
المسؤولين األميركيين وإقناعهم .وبعد أن يفرغ من إقناع
هؤالء سيش ّد الرحال إلى الواليات المتحدة ليعاود تحريض
أعضاء الكونغرس على رفض االتفاق النووي.
مع ذل��ك ،تبدو حظوظ أوباما في الكونغرس أفضل من
حظوظ نتنياهو .صحيح أن غالبية األعضاء قد تص ّوت ض ّد
االتفاق ،لكن في وسع الرئيس األميركي استخدام حق النقض
«الفيتو» لتعطيل القرار المتخذ .وال سبيل أمام الكونغرس
إلعادة تفعيل قراره إالّ بإعادة التصويت عليه للحصول على
غالبية الثلثين ،وهو أمر متعذر .في هذه الحال ،سيتباكى
ِّ
مضخما ً األخطار اإليرانية
نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس
التي تهدّد أمن «إسرائيل» بغية حملهم ،كما إدارة أوباما ،على
تعويضه خسارته الكبيرة .كيف وأين؟ بمنحه ،أوالً ،مزيدا ً
من األسلحة والطائرات والصواريخ المتطورة أو بوعده،
ثانياً ،بإخراج سورية من محور المقاومة ،أو باالثنين معاً ،إنْ
تحسب لضخامة
استطاع األميركيون إلى ذلك سبيالً .أوباما
ّ
التعويض الذي يريده نتنياهو فاستعجل إيفاد وزير دفاعه
اشتون كارتر إليه الستقصاء مطامعه الخيالية.
المسار الثالث استراتيجي ،قوامه االتجاه إلى بناء جبهة
إقليمية ض ّد إيران من الدول العربية المتخ ّوفة من تعاظم
التوجه،
قوتها ونفوذها .لكن صعوبات ج ّمة تكتنف هذا
ّ
أبرزها تح ّرج معظم هذه الدول من التحالف مع «إسرائيل»
في ظ ّل استمرار احتاللها للضفة الغربية.

إلزال��ة ه��ذه العقبة ال��ك��أداء تتعدّد اآلراء واالجتهادات.
بعض المسؤولين والخبراء الصهاينة يقترح القيام بمجازفة
محسوبة قوامها الموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة
السالح على ُخمس مساحة فلسطين التاريخية وذلك لتذليل
معارضة المتح ّرجين من االحتالل «اإلسرائيلي» .بعضهم
اآلخ��ر يرفض هذا االقتراح بدعوى أن الدولة الفلسطينية
الجديدة ستقع ،عاجالً أو آجالً ،في قبضة «داعش» وأخواته
األمر الذي سيضع قلب «إسرائيل» في متناول أعدائها الجدد.
وثمة مَن يعتقد بين المسؤولين والخبراء أن الجبهة العربية
المعادية لـ ِ»إسرائيل» قد تفككت وما عادت فلسطين تش ّكل
في سياستها وممارستها قضية أو التزاما ً وأنه يمكن ،والحال
هذه ،تفادي مجازفة إقامة دولة فلسطينية مرشحة للوقوع
ٌ
بعض من هؤالء إلى أبعد من
في قبضة اإلرهابيين .ويذهب
ذلك بقوله إنّ األردن ومصر أصبحا مهدّدين بإرهاب «داعش»،
بل يعانيان منه ،األمر الذي يحملهما على عدم المطالبة بإزالة
االحتالل «اإلسرائيلي» للضفة الغربية كشرط للموافقة على
إقامة تحالف مع «إسرائيل» ض ّد إيران.
إلى ذلك ،فإنّ إغراء التف ّكك والضعف العربي ال يتوقف عند
التفكير في المشاريع السابقة الذكر بل يتخطاها إلى ما هو أبعد
وأخطر .فمستشار األمن القومي «اإلسرائيلي» السابق الجنرال
غيورا ايالند اقترح ،في إطار دراسة أعدّها لـ ِ»مركز بيغن –
السادات للدراسات االستراتيجية» بعنوان «البدائل اإلقليمية
لفكرة دولتين لشعبين» ،إنشاء دولة فلسطينية مك ّونة من
ثالث مناطق :قطاع غزة ،وقطاع من أراضي سيناء بين رفح
والعريش وعلى ام��ت��داد ال��ح��دود الفلسطينية – المصرية
بمساحة تبلغ  740كيلومترا ً مربعاً ،والضفة الغربية بعد
اقتطاع  12في المئة من مساحتها ،أي  740كيلومترا ً مربعاً،
لضم مناطق االستيطان الصهيوني إلى «إسرائيل» .وفي مقابل
مساحة الـ  740كيلومترا ً مربعا ً المراد اقتطاعها من سيناء،
أراض من «إسرائيل» غرب النقب (منطقة
تحصل مصر على
ٍ
وادي فيران) مساوية للمساحة المقتطعة.
الجنرال ايالند وضع مشروعه قبل توقيع االتفاق النووي
بين إي��ران وال��دول الست في  14الشهر ال��ج��اري ،وهو،
مبني على معطيات ميزان القوى اإلقليمي المائل،
بالتالي،
ّ
عندئذٍ ،لمصلحة «إسرائيل» و»حلفائها العرب» المحتملين.
بعد االتفاق ،ينتظر العرب والعالم ،كما «إسرائيل» ،تح ّوالت
بالغة األهمية في موازين القوى اإلقليمية والدولية .إزاءها
يصدُق على الجنرال ايالند وغيره القول المأثور :يقدّرون
فتضحك األقدار.

د .عصام نعمان

الجي�ش العراقي ...
(تتمة �ص)1
ض��� ّد «داع�����ش ،ك��م��ا ف��ج��ر تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي ملعب الرمادي
األول��م��ب��ي غ��رب المدينة ف��ي شكل
كامل بعد تفخيخه بعبوات شديدة
االنفجار.
أم��ا ف��ي محافظة ص�لاح الدين،
ف��ق��د اس��ت��ه��دف ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي
تج ّمعات إلرهابيّي «داع��ش» على
أط���راف منطقة الصينية بقضاء
ٍ
بقصف مدفعي ،واعتقلت
بيجي
القوات العراقية المشتركة قناصا ً
من «داع��ش» مغربي الجنسية في
منطقة الحاوي شمال شرقي بيجي
كان يستهدف الطريق الرابط بين
مركز المدينة والمناطق الشمالية.
كما ص ّد الجيش العراقي وقوات
الحشد الشعبي هجوما ً إلرهابيّي
«داع���ش» على منطقة خط الالين
غ��رب س��ام��راء م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل
وجرح العديد من مسلحي التنظيم،
كذلك قتل وجرح عدد من اإلرهابيين
بهجوم مسلح شنته مجموعة من
أبناء عشائر الشرقاط على نقطة
تابعة لهم في قرية «شكرا» غرب
صالح الدين.
في م��وازاة ذلك ،استهدف سالح
ال��ج��و ال��ع��راق��ي م��وق��ع��ا ً إلره��اب��يّ��ي
«داع��ش» في ناحية القيارة جنوب
مدينة الموصل يحتوي على أسلحة
مضادة للطيران وذخيرة ما أدّى إلى
تدميره بالكامل.
واس��ت��ط��اع مقاتلو البيشمركة
التصدّي لهجوم «داعش» على قرية
ت��ل ال��ش��ور ش��رق جبل سنجار في
محافظة نينوى ما أسفر عن مقتل
وجرح عدد من إرهابيّي التنظيم من
بينهم انتحاري.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ضمن ن��ط��اق عمل مركز
مدحت الحاج االقليمي ومركز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أن��ه وإع��ت��ب��ارا ً من
تاريخ  2015/07/27سيتم ايقاف العمل
بتجديد االقامات للرعايا العرب واالجانب
عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم
تقديم طلبات التجديد حصرا ً في المركزين
المذكورين وذل��ك بهدف الحصول على
بطاقة االق��ام��ة البيومترية الذكية ،مع
التأكيد على إل��زام��ي��ة ح��ض��ور العربي
واالجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد
االق��ام��ة (م��ن االن��م��وذج القديم) ووج��وب
تقديم ه��ذه الطلبات قبل ف��ت��رة خمسة
اي��ام على االق��ل من انتهاء م��دة صالحية
السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء
صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

