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�إفطار رم�ضاني حا�شد لـ «لقاء الفكر العاملي»

حمود وف�ضل اهلل :لإف�شال مخططات
التكفير ال�صهيونية بالوحدة والمقاومة

حزب اهلل رفع رايتين لفل�سطين في الخيام ومروحين

5

أق��ام حزب الله مراسم رفع راي��ة عمالقة لفلسطين على تلة
الحمامص في بلدة الخيام الجنوبية المقابلة لفلسطين المحتلة،
في أجواء يوم القدس العالمي ،في حضور عضو «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب علي فياض وعدد من العلماء والفاعليات.
وبعد أن أدّت ثلة من المجاهدين قسم العهد بالبقاء على نهج
المقاومة حتى تحرير فلسطين ،رفع النائب فياض والحضور
راية فلسطين ،ثم أكد «أن مَن يتآمر اليوم على فلسطين ،هم الذين
يسعون إلى استبدال الصراع مع العدو اإلسرائيلي بالصراع مع
الجمهورية اإلسالمية في إيران ،وهم الذين يسعون إلى استبدال
توحد هذه األمة العربية واإلسالمية في مواجهة العدو اإلسرائيلي
بإنهاكها من خالل الصراعات المذهبية والطائفية ،ولذلك فإنهم
والعدو اإلسرائيلي وجهان لعملة واحدة في استهداف وحدة هذه
األمة ومقدراتها ومنعتها وكرامتها واستقاللها».
وش��دد «على أننا واث��ق��ون بأننا كما انتصرنا على العدو
اإلسرائيلي سننتصر على المشروع التكفيري».

 ..وراية ثانية في مروحين

عدد من المشاركين في إفطار عيناثا
أكد األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ
ماهر حمود أنّ «استهداف بلدة القاع بالتفجيرات الحاقدة هو
استهداف لك ّل لبنان بطوائفه ومذاهبه ومكوناته السياسية
والحزبية ،كما يقطع الشك باليقين أنّ مخططات التكفيريين
وأعمالهم اإلجرامية مرتبطة مباشرة بالصهاينة ومخططاتهم
الهادفة الى زرع الفتنة والتقسيم في منطقتنا والتفرقة بين
مسلم ومسيحي وسني وشيعي».
وأشار الى انّ «ك ّل المعطيات تؤدّي الى قناعة راسخة بأنّ
كيان العدو منذ اغتصابه فلسطين في العام  1948وهو في
ع ّد تنازلي ،وآيل الى الزوال بعد هنيهات من الزمن ،اذ تشير
ك ّل المعلومات التي نمتلكها الى انّ هذا الكيان لن يع ّمر أكثر من
 80عاما ً كح ّد أقصى ونحن على حدود هذه المدة».
كالم الشيخ حمود جاء خالل اإلفطار السنوي الرمضاني
الحاشد لـ «لقاء الفكر العاملي» في النادي الحسيني لبلدة
عيناثا برعاية وحضور رئيسه السيد علي عبد اللطيف فضل
الله وحشد من الفاعليات والمرجعيات الدينية والسياسية
واألمنية والبلدية واالختيارية وأهالي البلدة.
وبعد تقديم وتعريف من المسؤول اإلعالمي للقاء الصحافي
علي ضاحي كانت كلمتان للشيخ حمود والسيد فضل الله
وقصيدتان زجليتان من وحي المناسبة للشاعرين مارون

الحاج وقاسم الحسيني.
وتوجه الشيخ حمود ال��ى «أه��ل المؤامرة على سورية
ّ
ولبنان واليمن والعراق في دول الخليج والبترول» ،طالبا ً
منهم «العودة الى دينهم واالستيقاظ ،وإنْ لم تفعلوا ال جعلكم
الله تستيقظون ،فداوود موجود فينا ،وحسن نصرالله موجود
فينا ،وأطفال غزة كذلك ،والله في غنى عنكم وعن جبنكم وعن
تخاذلكم وخياناتكم المتك ّررة».
وشدّد السيد فضل الله على أنّ «مواجهة التكفير ال تكون
إال بوحدة الموقف السياسي والشعبي وبخريطة مواجهة
واضحة وصريحة وال لبس فيها».
ولفت الى أنّ «التكفير هو نتاج العقل األميركي الذي استغ ّل
جهل الجاهلين في مجتمعاتنا ويريد استغالل الدين وإفقاد
اإلنسان قيمته ليتح ّول الى سلعة» .وأكد «أننا قيمة إسالمية
وقيمة مسيحية ولسنا سلعة او بضاعة نباع ونشترى في
األس��واق الداخلية والخارجية لخدمة المشاريع المعلّبة
والمشبوهة» .وش �دّد على ان «خطنا الثقافي واالجتماعي
يجسد المقاومة بك ّل أبعادها ورأس حربة
والفكري والديني
ّ
والتعصب والتكفير ،فالمقاومة
حمايتها من الفقر والجهل
ّ
ليست عسكرية وأمنية فقط بل هي ك ّل إنسانية اإلنسان
الحضاري والمتن ّور في وجه االنغالق والتكفير».

ذبيان في �إفطار «�صرخة وطن»:
ال ّ
بد �أن يُهزم الإرهاب
بمناسبة يوم القدس العالمي أقام تيار «صرخة وطن»
حفل إفطاره السنوي في دارة رئيس التيار جهاد فاضل
ذبيان في مزرعة الشوف ،شارك فيه النائب فادي األعور
وممثلون ع��ن األح���زاب وال��ق��وى الوطنية وشخصيات
ديبلوماسية ،وممثلو األج��ه��زة األم��ن��ي��ة والعسكرية
والجمعيات األهلية والهيئات الدينية والتربوية ،الى
جانب حشد من الشخصيات العلمائية ورجال الدين من
الطوائف اإلسالمية والمسيحية ،كما تميّز الحفل بحضور
أهل الصحافة واإلعالم ومشاركة واسعة من أبناء منطقة
الشوف وإقليم الخروب والجبل.
وفي كلمته أكد ذبيان أنّ يوم القدس العالمي ليس يوما ً
للوقوف على االط�لال ،فقدر الشعب الفلسطيني مرتبط
بقدر األمة وقدرتها على توحيد كلمتها وإرادتها وتصويب
بوصلتها باتجاه القدس المقدسة ،تجاه المسجد األقصى
وكنيسة القيامة وك ّل فلسطين.
وجه تحية اإلكبار الى أهل القاع ،الفتا ً إلى أنّ ما
كما ّ
حصل ما هو إال تأكيد على صوابية قرار المقاومة بقيادتها
ومجاهديها في سعيها وتضحياتها ليكون لبنان في منأى

عن الرياح التي تعصف بالمنطقة والجوار ،فمن أجل ذلك
نجد أنّ المقاومة هي حيث يجب أن تكون.
ولفت رئيس تيار «ص��رخ��ة وط��ن» ال��ى انّ مستقبل
المنطقة يتحدد على ضوء ما يجري في الميدان السوري،
وال ب ّد ان يهزم هذا اإلرهاب المناقض لك ّل تعاليم األديان
السماوية والعدالة اإلنسانية.
كما كانت كلمة لرئيس جمعية «الناس للناس» األب
عبدو رعد استهلها بالترحم على شهداء بلدة القاع ،كما
تحدث عن مفهوم الصوم ،وض��رورة االستفادة منه في
تهذيب الذات للوصول الى التالقي والوحدة.
بدروه القى الشيخ حسين غبريس كلمة «تجمع العلماء
المسلمين» ،من ّوها ً باللقاء ال��ذي يصادف ي��وم القدس
العالمي ،معتبرا ً انّ القضية الفلسطينية مركز المبادئ
السامية ،التي ال ب� ّد من التكاتف حولها .ودع��ا الشيخ
غبريس الى الوحدة لمنع أية خروقات للمجمتع الداخلي
الحامي للمقاومة.
كما تخللت الحفل باقة من القصائد الشعرية من وحي
المناسبة.

قدر الأميركيين ( ...تتمة �ص)1
الدولة السورية وحلفائها ،مع المخاطرة بارتدادات اإلرهاب على
بلدان الغرب ،وقد سارت واشنطن وحلفاؤها بالخيار الثاني.
 مع التموضع ال��روس��ي العسكري في سورية ب��دا أنّ حرباالستنزاف محدودة الهوامش ،وأنّ تدحرج قرار الحسم العسكري،
ولو على مراحل سيصير فرصة سورية وحلفائها لنصر عسكري،
يخرج واشنطن وحلفاءها من سورية بالكامل ،ورغم المناورات
األميركية في تطبيق التفاهمات مع روسيا ،يبدو األم��ر محكوما ً
ال��ي��وم بثنائية االخ��ت��ي��ار بين ق��ب��ول تسوية تسلّم ب���دور سورية
ورئيسها وجيشها بانتظار االحتكام لصناديق االقتراع ،وبين ذهاب
األمور إلى مواجهة عسكرية ضارية بين سورية وحلفائها من جهة
والتشكيالت اإلرهابية التي تشكل عصب الجماعات المسلحة التي
تقاتل في سورية ،والتي سينالها جميعا ً ما ينال داعش والنصرة،
بما في ذلك تلك التي تدعمها واشنطن وحلفاؤها.
 يبدو شهر تموز حاسما ً على صعيد الخيارات األميركية ،فمعأوله بدأ التطلع األميركي لتفاهم روسي أميركي للتعاون في الحرب
على النصرة وداع��ش وبحث كيفية تحييد َمن تس ّميهم واشنطن
بالمعارضة المعتدلة المسلحة .وفي مطلع تموز حدث التموضع
التركي نحو روسيا ،تحت عنوان الخروج التركي من العثمانية
والعودة إلى مفهوم أمن قومي عنوانه مواجهة خطر نشوء كيان
ك��ردي على ال��ح��دود م��ع س��وري��ة .وق��د ح��دث ه��ذا بعد شهور من
المناورات في التعامل مع الهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن
معاً ،وجرى تحت غطائها جلب المسلحين والسالح لجعل معركة
شمال سورية حرب تقاسم الجغرافيا مع سورية وحلفائها ،بينما
يت ّم استكمال التقاسم بما تنجزه الجماعات التي تدعمها واشنطن
مباشرة في الرقة والحسكة ،وخاب الرهانان معاً.
 وضعت روسيا روزنامة لحلفائها في اجتماع طهران لوزراءدفاع روسيا وسورية وإي��ران ،مضمونها أنّ شهر تموز هو آخر
مهل صناعة التفاهم مع واشنطن للحرب على النصرة ،وكيفية
تحييد الجماعات الراغبة باالنضمام إل��ى العملية السياسية عن
الحرب ،وبعدها سيكون الحسم العسكري هو الخيار الذي تدعمه
موسكو في شمال سورية مع حلفائها ض ّد النصرة و َمن يتموضع
معها.
 تجد واشنطن نفسها بين خيا َري المماطلة وقبول نتيجة ذهابروسيا مع حلفائها لحسم منفرد يك ّرس الرئيس السوري رمزا ً لهذا
النصر ،أو القبول بتسوية تفرضها على حلفائها ،تتض ّمن القبول
بالتعامل مع الرئيس السوري كشريك في الحرب على اإلرهاب،
وفي الحالين ستجد نفسها مضطرة لالعتراف بالرئيس السوري
كحقيقة واقعية في مشهد الشرق األوسط الذي غادره ويغادره ك ّل
الذين راهنوا على رحيله.
ناصر قنديل

وللمناسبة نفسها ،أقام حزب الله مراسم رفع راية عمالقة
لفلسطين أيضا ً في مقابل مستوطنة زرعيت في بلدة مروحين
الجنوبية ،في حضور عضو المجلس السياسي في حزب الله
حسن حب الله ،رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود
وفاعليات.
وبعد أن قام الحضور برفع الراية ،تحدث حب الله فلفت «إلى
أن اإلم��ام الخميني عندما أعلن يوم الجمعة األخيرة من شهر
رمضان المبارك هو يوم القدس ،أراد أن يقول للعالم اإلسالمي
إنه وكما أننا في إيران نلتزم بهذه القضية فعليكم أن تلتزموا بها،
ويجب أن نعمل جميعا ً لتحرير فلسطين وتوحيد األمة اإلسالمية
في هذا السبيل ،ألنه ال يمكن أن يكون هناك تحرير لفلسطين من
دون وحدة ،إال أن األعداء قد أدركوا هذا األمر ،فكانوا دائما ً يتآمرون
ويسقطون الوحدة ،حتى يتسنى لهم االحتالل والسيطرة».
بدوره اشار حمود «إلى أن أكثر ما يؤلم في هذه األيام هو حجم
األكاذيب التي تبثها التلفزيونات العربية بقرار أميركي صهيوني

عربي ،والتي تر ّوج إلى أن الخطر اإلسرائيلي هو أمر قد تم تجاوزه
ولم يعد يؤ ِّثر على العقيدة اإلسالمية كما يدّعون ،ليجعلوا مكانه
خطر الشيعة والتشيّع ،لكونه كما يشيعون أنه يهدد العقيدة
اإلسالمية الصحيحة».

جمعية التعاون الدولي لحقوق الإن�سان:
لالقت�صا�ص من م�س ّببي حاالت الت�س ُّمم في عكار

«رف�ض جنبالط لم�شروع معمل الإ�سمنت ال عالقة له بالبيئة »

بيار فتو�ش :لن نخ�ضع البتزاز «البيك»
من خالل بلدية عين داره
أكد رجل األعمال بيار فتوش «أنّ معمل
اإلسمنت ال��ذي سينشأ في منطقة ضهر
البيدر عين دارة حائز على ك ّل التراخيص
القانونية ويتمتع بأعلى درجات الحماية
والسالمة الصحية والبيئية ،وهو من أحدث
المعامل العالمية التي تخضع للمعايير
المطبقة في دول االتحاد األوروبي ،ويبعد
ما ال يقل عن  15كيلومترا ً عن أقرب تجمع
سكني».
وفي بيان ص��ادر عن مكتبه اإلعالمي،
رأى ف��ت��وش «أنّ دخ���ول ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط بمشاركة وزرائ���ه ون��واب��ه على
خط االعتراض المباشر على إنشاء معمل
اإلسمنت ،يؤكد أنّ تحرك بعض أعضاء
مجلس بلدية عين دارة وأحد مخاتيرها
وبعض أبنائها ،كان بإيعاز ودعم وتمويل
م��ن النائب جنبالط وح��زب��ه ولمصالح
شخصية ومالية».
وأض��اف البيان« :ن��و ّد أن نسأل بلدية
وأه���ال���ي ع��ي��ن دارة ال��ذي��ن ذه��ب��وا إل��ى
المختارة ،ه��ل م��ش��روع مطمر النفايات
الذي كان يحضر النائب جنبالط إلقامته
في منطقة ضهر البيدر ـ عين دارة ،والذي
لم يعترضوا عليه ،كان بهدف المحافظة
على الطبيعة والبيئة والمياه الجوفية،
أم توسيعا ً لمصالحه ومصالح أبنائه
وشركاتهم االقتصادية والمالية؟».
ولفت إلى «أنّ موقف النائب جنبالط
الرافض لمشروع معمل اإلسمنت ال عالقة

واعتبر «أن اإلحباط وترك الجهاد هي صفة مالزمة لإلنسان
ولكثير من أبناء هذه األمة ،وبالتالي فإن واجبنا هو أن نشد أزر
هذه األمة إلى األمام لدفعها نحو مواجهة وجهاد عدو األمة الوحيد
وهو العدو الصهيوني ومن معه».

له بالبيئة والطبيعة والصحة والسالمة،
بل ألنّ المشروع سيُقام في منطقة يعتبرها
خاضعة ل��ن��ف��وذه وس��ط��وت��ه وسيطرته
المباشرة وهو ال يسمح بإقامة أي مشروع
استثماري من دون أن تكون له نسبة 51
في المئة من المشروع كما اعتاد على ذلك
منذ الثمانينيات من دون رادع أو وازع.
والمؤسسات الكثيرة التي أقفلت في منطقة
الشوف بسبب رفض أصحابها مشاركة
النائب جنبالط خير دليل وشاهد».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :ل��ق��د رفضنا سابقا ً
وسنرفض مستقبالً الخضوع لالبتزاز
والتهديد الذي يمارسه علينا «البيك» في
الوقت الحاضر من خالل مجلس بلدية عين
داره ،ولن نجعله شريكا ً في معمل اإلسمنت
أو في غيره ،ونؤكد رفضنا السابق لكل
العروض واإلغراءات التي قدّمها».
وختم فتوش« :إنّ حرص النائب جنبالط
على البيئة والطبيعة وصحة الناس كان
يجب أن يترجم في تأمين معايير السالمة
لمعمل اإلسمنت ال��ذي يملكه في سبلين
(منطقة إقليم ال��خ��روب) ال��ذي تركه منذ
إنشائه عام  1987ولغاية العام الحالي
 2016دون فالتر ،بحيث كان يوزع دخانه
على القرى المجاورة والقريبة ج��دا ً منه
وش��ك��اوى أهالي المنطقة المنشورة في
تضج بالحقائق المخيفة.
وسائل اإلعالم
ّ
أخيرا ً نذ ّكر النائب جنبالط وك ّل فريقه أن
يك ّفوا عن المحاضرة في العفاف.»...

أشار رئيس «جمعية التعاون الدولي لحقوق
اإلنسان» زياد بيطار ،في بيان إلى «أنّ منطقة
عكار تعاني من حاالت تسمم غذائية» .وقال:
«وك��أن��ه ال يكفي عكار ما تعانيه من حرمان
وتهميش حتى تأتي ح��االت التسمم الغذائي
وتصيب عائالتها وتوقع ضحايا بسبب الجشع
والطمع المستشري عند البعض والذي لم يعد له
حدود ،في ظ ّل غياب الدولة عن هذه البقعة من
األرض اللبنانية  .عكار التي قدمت وال تزال تقدم
شهداء لم تصل اليها حملة السالمة الغذائية
التي لو كانت طبقت لما وقع ضحايا ،واليوم
تنتشر محال ال تملك التراخيص القانونية ،وال
من يراقب أو يحاسب ما تقدمه من مواد غدائية،
وما يزيد الطين بلة انتشار عدد كبير من الباعة

العشوائيين في الطرقات بشكل غير قانوني،
خصوصا ً أولئك الذين استغلوا شهر رمضان
المبارك ليبيعوا مواد غذائية غير صالحة تؤدي
إلى إيقاع الضرر بالمواطنين».
وط��ال��ب البيان ال��دول��ة اللبنانية وجميع
ال��م��ع��ن��ي��ي��ن «ال��ن��ظ��ر إل���ى ع��ك��ار واإلس�����راع
باالقتصاص ممن أدى إل��ى ح��االت التسمم
ه��ذه ،واتخاذ اإلج���راءات الكفيلة بعدم تكرار
حوادث من هذا النوع» ،مشددا ً على «ضرورة
تزويد المستشفيات الحكومية في المنطقة
بك ّل المعدات والمستلزمات الضرورية كي ال
يموت مريض على أبوابها ،بسبب ما تعانيه
هذه المستشفيات من نقص فادح في األدوات
الطبية».

لجنة لمتابعة جفاف نهر البيا�ضة في بعلبك
عقدت لجنة المتابعة لمشكلة جفاف نبع البياضة
لقاءها الثاني ف��ي منزل األس��ي��ر المحرر سليمان
رمضان في بساتين بعلبك ،في حضور نائب رئيس
الحزب «التقدمي االشتراكي» دريد ياغي ،وفاعليات
اجتماعية وأصحاب الحقوق بمياه نهر رأس العين
وذوي االختصاص.
استهل ياغي اللقاء ،مشيرا ً إلى «تعاطي رئيس
بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس اإليجابي مع
مطالب المزارعين ،وتأكيده أنه سيصار إلى إقفال
أحد اآلبار الرئيسية الذي يؤثر سلبا ً على مياه نبع
البياضة ،إضافة إلى تدابير أخرى سيتخذها المجلس
البلدي ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص» .وط��ال��ب المجتمعون

«بوجوب إقفال كافة اآلبار التي أدت إلى جفاف نبع
البياضة نهائياً ،وخصوصا ً اآلبار التي تحمل األرقام
 9و  10و  ،11والمتابعة مع البلدية لتنفيذ الوعود،
وإعادة مصلحة المياه الحقوق إلى أصحابها ،وتشكيل
لجان على محاور نهر رأس العين الثالثة المتعارف
عليها باسماء قلوط والشمالي والوسطاني ،لتوزيع
المياه بحسب الحصص».
وت� ّم تشكيل لجنة للمتابعة مع رئيس البلدية،
والجهات المعنية تضم :الدكتور أك��رم الجمال،
المهندس أسعد الخرفان ،المهندس ربيع الرفاعي،
عباس الساحلي ،قاسم رعد ،خالد الزكرة وصالح
طه.

وا�شنطن ومو�سكو ( ...تتمة �ص)1
في لبنان ،ال تبدو ه��ذه ال��دع��وة لنظرة مسؤولة
لملف اإلره��اب موضع توافق لبناني عام ،حيث ال
يزال االنقسام السياسي قادرا ً على توظيف المعركة
مع اإلرهاب ،في خنادق المواجهات الداخلية ،ويبقى
حتى ذلك الحين سقف القرار السياسي الذي يتح ّرك
الجيش والقوى األمنية تحته دفاعيا ً وموضعيا ً في
حال التع ّرض للهجوم ،بال خطة ورؤية واضحتين،
��أي أدوات
تقوالن كيف يمكن للبنان الخالص وب ّ
وت��ف��اه��م��ات وم���ق���دّرات ،بينما ال��س��ي��اس��ة مؤجلة،
والتفاهم النفطي يقدّم نافذة ضوء يفترض أن تتقدّم
على طاولة مجلس الوزراء.

األمن في دائرة اإلهتمام

رغم دخول البالد في عطلة عيد الفطر وما تفرضه من
استرخاء على المشهد السياسي لتعود الحركة السياسية
مطلع األسبوع المقبل ،ال ي��زال الخطر األمني في دائرة
اهتمام المعنيين في ظل تدابير وإجراءات مشددة تتخذها
األجهزة األمنية السيما خالل فترة العيد .وفي السياق،
واصل الجيش اللبناني إجراءاته االحترازية بقاعا ً من
خالل عمليات المداهمة في مشاريع القاع ،بعد مصادرة
جميع الدراجات النارية من النازحين واعتقال أشخاص
من المشاريع لعدم حيازتهم أوراقا ً ثبوتية ،فيما شهدت
ج��رود ع��رس��ال اشتباكات صباح أم��س بين تنظيمي
«داعش» و«النصرة» ،إثر قيام «داعش» باحتالل حاجز
للنصرة في منطقة المالهي في جرود البلدة.

تغيير في أسلوب عمليات «داعش»

ودعت مصادر عسكرية لـ «البناء» إلى الحذر في األيام
المقبلة ،ألن تنظيم «داعش» ال يميز في عملياته اإلرهابية
بين المناطق وال بين الطوائف وال يوفر أي فرصة حتى
في المناسبات حيث التجمعات السكانية ،ولفتت إلى
«تغيير في أسلوب عمل التنظيم من العمليات العسكرية
إلى العمليات التفجيرية كما حصل في بنغالدش والقاع
ومطار أتاتورك ما يدل على المنحى التراجعي الذي يتسم
به عمل التنظيم ولجم اندفاعته .وحذرت المصادر من
وجود خاليا نائمة في أكثر من منطقة ،لكنها طمأنت إلى
أن «الجيش اتخذ منذ فترة إجراءات أمنية مشددة ويبذل
جهودا ً كبيرة ال سيما في اليومين الماضيين وتحديدا ً
داخل مخيمات النازحين واألماكن المشبوهة ،وذلك في
إطار الخطة األمنية التي اتخذتها األجهزة التي تشمل
جميع المناطق اللبنانية» ،مضيفة إلى أن «ذلك ال يلغي
احتماالت تنفيذ عمليات انتحارية أو تفجير سيارات
مفخخة ،لكن ال داع��ي للهلع والخوف ال سيما في ظل
اليقظة األمنية الرسمية».

قرار دولي بإنهاء «التنظيم»

وع��ن االشتباكات المسلحة بين تنظيمي «داع��ش»

و»النصرة» في الجرود ،أشارت المصادر إلى وجود قرار
دولي بالقضاء على «داعش» في ظل التغير الذي طرأ على
السياسة التركية تجاه داعش ،ووبالتالي تريد هذه الدول
إيجاد بدائل ال سيما أن «النصرة» جزء من منظومة إقليمية
دولية مختلفة عن «داعش» التي تتحكم بها تركيا إلى ح ٍد
كبير ،أما النصرة فتأتمر بأوامر السعودية ،لذلك يتم العمل
على توسيع دائرة سيطرة النصرة في سورية والجرود
الحدودية مع لبنان».

سالم :المعركة مع اإلرهاب طويلة

وفي رسالة تهنئة بالعيد الى اللبنانيين ،أكد الرئيس
س�لام أن «المعركة م��ع اإلره���اب طويلة ،وم��ن ش��روط
االنتصار فيها عدم االستسالم للهلع الذي يريد اإلرهابيون
زرعه في نفوس اللبنانيين ،أو االنقياد للفتنة التي يسعون
منذ سنوات إلى ج ّر البالد إليها» ،مشددا ً على أن «المعركة
تستدعي تحصين االستقرار بمناخ سياسي وطني مالئم،
يُش ّكل انتخاب رئيس الجمهورية ركيزته األولى».

كرة النفط في ملعب سالم

وفي سياق آخر ،وبعد االجتماع اإليجابي بين رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري ووزي��ر الخارجية جبران
باسيل بحضور وزير المالية علي حسن خليل ،باتت كرة
ملف النفط في ملعب الرئيس سالم الذي سيدعو اللجنة
الوزارية المختصة في هذا الملف لالجتماع للتحضير
إلق��رار المراسيم في مجلس ال��وزراء المتعلقة باستثمار
الثروة النفطية.
وأكدت مصادر عين التينة لـ «البناء» أنه تم االتفاق
خالل اجتماع بري – باسيل على خطة سير نهائية في
مسار استثمار الثروة النفطية ،حيث إن رئيس الحكومة
تمام سالم اشترط في الجلسة األخيرة لطاولة الحوار
الوطني التوافق بين األطراف السياسية قبل دعوة اللجنة
الوزارية المختصة في الملف .وبالتالي اليوم بات الملف
عند الرئيس سالم ،إما دعوة اللجنة الوزارية المختصة
بملف النفط ،وإما عرض الملف على مجلس الوزراء إلقرار
المراسيم المختصة ومشروع القانون الضريبي لتتبعه
ورشة عمل نيابي على مستوى اللجان النيابية ثم الهيئة
العامة وبعدها يسلك الطرق القانونية بإطالق إدارة هيئة
قطاع النفط دعوة للتلزيم وبعدها تنطلق دورة التراخيص
وطرح المناقصة على الشركات الدولية .وهذا األمر قد
يتطلب أشهرا ً عدة إذا سار في الطريق الصحيح وبحسب
الخطوات السليمة».

بري مرتاح ومتفائل

ونقلت المصادر عن بري ارتياحه وتفاؤله إلى حد كبير
ولمسه إيجابيات كبيرة بعد لقائه مع باسيل ،مشددة على
أن «التوافق ت ّم بعد إدراك جميع األطراف لخطورة استمرار
المماطلة وإدارة الظهر الستثمار الثروة النفطية والغازية،
وفي ظل األطماع اإلسرائيلية وتقرير هيئة قطاع النفط عن
وج��ود بلوكات متداخلة مع فلسطين المحتلة وقبرص

ما يتطلب اإلس��راع في استثمار هذه الثروة النفطية»،
مرجحة أن تمضي الحكومة في إقرار المراسيم في وقتٍ
قريب ،مشيرة إل��ى أن «جميع األط��راف أب��دت إيجابية
تجاه ضرورة استكمال هذا الملف حتى النهاية بما يضمن
مصلحة لبنان».

هل ينسحب التفاهم على القضايا
السياسية؟

وأوضحت المصادر أن «العالقة بين حركة أمل والتيار
الوطني الحر لم تكن في أي وقت مغلقة أو مقفلة ،بل كان
النقاش مستمرا ً وقنوات التواصل قائمة بين الطرفين
سواء عبر رئاسة المجلس أو كتلة التنمية والتحرير أو
حركة أمل ،خصوصا ً على طاولة الحوار الوطني ،لكن
النقاش والتفاهم خالل االجتماع بين بري وباسيل لم
يتع ّد موضوع النفط ،مرجحة انسحاب التفاهم على
هذا الملف على ملفات أخرى ،مؤكدة استمرار التواصل
والنقاش واالتصاالت حول المواضيع والقضايا السياسية
المطروحة بما يخدم مصلحة الوطن».

« ..النفط» إلى التنفيذ

وقالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ «البناء»
إن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل محصور
حتى اآلن في موضوع النفط ،وإن كان التواصل مستمرا ً في
ملفات أخرى ،موضحة أن الظروف االقتصادية الضاغطة
والمخاوف من شروع إسرائيل باستغالل مواردنا النفطية
دفع الطرفين إلى تجاوز الخالفات ووجهات النظر المختلفة

والتفاهم على هذا األمر لمصلحة كل اللبنانيين وليس
لمصلحة خاصة ،فضالً عن مباركة من الرئيس سالم الذي
يمثل الفريق اآلخر ،وشددت على جدية الطرفين في إنجاز
هذا الملف حتى النهاية والكالم الصادر عن الطرفين ليس
كالما ً في الهواء بل يتجه نحو التنفيذ.
ونقلت المصادر عن الوزير باسيل تلمسه إيجابية
خالل االجتماع وجدية في التنفيذ وتعويله على أن يشمل
هذا التفاهم مجمل الملفات العالقة بين الطرفين ال سيما
االستحقاق الرئاسي وقانون االنتخاب ،خصوصا ً أن
الظروف مؤاتية للتسويات في بعض الملفات» .ولفتت
إلى أن «الخالف بين الطرفين حول ملف النفط اقتصر منذ
البداية على أن فريق الرئيس بري يريد طرح كل البلوكات
على التلزيم دفعة واحدة أما فريق التيار فيريد التلزيم
بشكل تدريجي والبدء بالبلوكات األقرب إلى المساحة
الحدودية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وذلك بهدف
تثبيت حق لبنان في ثروته».

معطيات رئاسية جديدة...

وعلى صعيد آخر وعشية زي��ارة وزي��ر الخارجية
الفرنسي ج��ان م��ارك اي��رول��ت لبيروت في  11و12
الجاري دفعا ً للجهود الرئاسية المحلية قدما ً وبحث
ملف النزوح ال��س��وري ،أك��دت المصادر أن معطيات
إيجابية جديدة محلية وإقليمية ودولية تقاطعت تشي
وتصب في رفع
بانفراجات على الصعيد الرئاسي،
ّ
أسهم رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون في الرئاسة.

