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حمليات  /تتمات

ت�س ّلمت دعوة للم�شاركة في «ماراتون حرمون»

مارلين حردان تن ّوه ّ
بكل ن�شاط
ير�سم �صورة م�ضيئة عن مناطقنا و�أهلها

السيدتان حردان وجمعة
تلقت رئيسة جمعية نور للرعاية الصحية واالجتماعية
ال��س��ي��دة م��ارل��ي��ن أس��ع��د ح���ردان دع���وة للمشاركة في
الماراتون الذي تنظمه جمعية ماراتون حرمون ،والذي
ينطلق صبيحة يوم األح��د المقبل من سوق الخان في
حاصبيا.
وق��د نقلت ال��دع��وة رئيسة جمعية م��ارات��ون حرمون
السيدة عايدة جمعة التي زارت السيدة حردان في راشيا
الفخار على رأس وفد من جمعية ماراتون حرمون.
ولفتت جمعة إلى أنّ هدف هذا النشاط إنمائي وثقافي
وسياحي ،وأعلنت عن إقامة قرية حرمون على أرض سوق
الخان لمدة يومين بما يمكن سكان المنطقة من عرض

منتجاتهم الزراعية والصناعية.
من جهتها ن ّوهت السيدة حردان بالنشاط الذي تقوم به
جمعية حرمون ،مشيرة إلى أنّ جمعية نور ستكون جزءا ً
من النشاط وستشارك فيه بفعالية .
وأكدت أنّ مناطق الجنوب وخصوصا ً منطقتي حاصبيا
ومرجعيون ،تحتاج إلى مثل هذه النشاطات ألنها تخلق
بيئة تفاعلية بين أبناء هذه المناطق ،كما أنه ال ب ّد من
تزخيم حركة الحياة اليومية ،لتشمل ك ّل المناحي والصعد،
تربويا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً وإنمائياً.
وش��دّدت السيدة ح��ردان على أهمية ك ّل نشاط يرسم
صورة مضيئة عن مناطقنا وأهلها.

الم�ستثنون من التف ّرغ في «اللبنانية»
اعت�صموا �أمام مجل�س ال�شورى
أع���ل���ن���ت ل���ج���ن���ة األس����ات����ذة
المتعاقدين المستثنين ،في بيان
تلته خالل اعتصامها أمام مجلس
ش����ورى ال���دول���ة ،وت��وج��ه��ت في
مستهله إل��ى الجامعة اللبنانية
ورئيسها ومجلسها وكل العاملين
فيها« :ما كنا لنقف هنا اليوم ننشد
العدالة لو اح ُترمت معايير التفرغ
وأنصف األساتذة المستثنون من
ملفات تفرغ قريبة وبعيدة.
م���ا ك��ن��ا ل��ن��ك��ون ع��ل��ى رص��ي��ف
يوصلنا إل��ى ب��اح��ة للتعبير عن
الظلم وال��ج��ور والغبن الالحقين
بنا لوال استثناؤنا من ملف تف ّرغ
وصفناه ب��األس��ود بحبره وورق��ه
وبعض أسمائه الهابطة عليه من
علياء المحسوبية والمحاصصة
الطائفية».
وأض��اف��ت في بيانها« :نكررها
ب��أع��ل��ى ال��ص��وت ع��ل��ه يسمع من
عندهم صم ٌم أننا لن نترك حقنا
في التفرغ ول��ن نهدأ أو نستكين
ل��ض��غ��وط اج��ت��م��اع��ي��ة ونفسية
وسياسية ،فنحن ك���وادر علمية
وأكاديمية نعطي من جوهر أعمارنا
لتحيا ال��ك��ل��م��ة ال��ح��رة ونضحي
بأنفسنا لنكون ج��س��ورا ً تعبرها
األجيال بعزة وكرامة».
وتابعت« :راهنا على الجامعة
وعلى معاييرها وقوانينها ،فكانت
الخيبة ال��ك��ب��رى وك��ان��ت األق���وال
ت��خ��ت��ل��ف دون���ه���ا األف���ع���ال .فكنا
منسجمين مع أنفسنا وفضلنا عدم
الركون إلى األمر الواقع الذي يدعو
إل��ى ال��ق��ب��ول بالخطأ والتعايش
معه.
فلجأنا إلى حضن آمن هو أفضل

ما تبقى من مؤسساتنا المختلفة،
أال وه��و مجلس ش���ورى ال��دول��ة.
ننتظر ق��رارا ً ينصفنا ويعيد حقنا
ال��م��س��ل��وب ب��ح��س��اب��ات ال��ع��دال��ة
وال��م��س��اواة وال��م��واط��ن��ي��ة الحقة
ول��ي��س ب��االع��ت��ب��ارات السياسية
والشخصية والغوغائية.
ننتظر ق����رارا ً ش��ج��اع��ا ً يضيء
سماءنا الملبدة بالظلمة والقرارات
الجائرة والفاسدة في ملفات التفرغ
وغيرها من الملفات».
وق���ال���ت« :أن��ص��ف��ون��ا تنصفوا
أنفسكم! أعينونا على حقنا تفوزوا
بوطن ك��ان وم��ا زال وط��ن الكلمة
الحرة والعدالة والفرص.
فال تقتلونا مرتين وال تحكموا
علينا بالموت .فسلب الحقوق أقهر
من الموت وأثقل من الظلم.
نترككم لضمائركم ف��إن عدلتم
ضمنتم التاريخ وحفظتم الرضى
والخير ألنفسكم قبل اآلخرين وإن
ظلمتم فعلى الوطن السالم».
وأضافت« :ننتظر قراركم بإبطال
جزئي للملف األسود إلبطال عقود
أس��ات��ذة غ��ي��ر مستحقين خ��رق��وا
بتف ّرغهم معايير الجامعة على
المستوى األكاديمي وطعنوا بمبدأ
العدالة والمساواة على المستوى
اإلنساني والقانوني .فال تخيّبوا
آمالنا».
وختمت« :إن إب��ط��ال عقودهم
يبعد شبح الطائفية والسياسة عن
الجامعة اللبنانية ويفتح أمامها
األفق كي تعود كما كانت جامعة
للوطن كل الوطن.
دمتم للحق شعلة ودام الوطن
بعدالتكم ونزاهتكم».

تركيا :ت�صفية الح�ساب ( ...تتمة �ص)1
مشاغبة فرصة تعطيل التفاهمات الكبرى التي تض ّم
م��وس��ك��و وواش��ن��ط��ن ل��ص��ن��اع��ة م��س��ار ج��دي��د للحرب
على اإلره���اب وإط�لاق مسار المحادثات السياسية
ف��ي جنيف على ق��اع��دة أول��وي��ة ال��ح��رب على اإلرهاب
وتأجيل القضايا الخالفية التي تعطل فرص تفاهمات
سورية لحشد القوى المستعدّة لالنخراط في هذه
الحرب ،بينما كان األميركيون يحصدون المزيد من
الفشل في قدرة الجماعات المدعومة منهم للسيطرة
على المزيد من المواقع من تنظيم داعش .فمع الفشل
ف��ي دخ��ول ال��رق��ة فشلت ق��وات س��وري��ة الديمقراطية
بإتمام السيطرة على منبج ،بينما كانت قوات التحالف
الدولي ال��ذي تقوده واشنطن ترتكب مجزرة تودي
بحياة ق��راب��ة المئتين م��ن المدنيين ،فيما ك��ان وزير
الخارجية األميركي ج��ون كيري يقود ح���وارات مع
حلفائه وضعها تحت شعار كيفية المساهمة بالتفاهم
مع موسكو بحماية المدنيين في سورية.
لبنانياً ،بدت األوضاع السياسية تحت ضغط موجة
تصعيد سعودية قادها السفير السعودي علي عواض
العسيري بمواقف عدائية ض ّد حزب الله ،ساحبا ً من
التداول موجة تفاؤل افترضت تب ّدالً سعوديا ً يس ّهل
التوصل إلى إنجاز االستحقاق الرئاسي ضمن سلة
متكاملة وف��ق ال��ع��ن��وان ال��ذي ط��رح��ه رئ��ي��س المجلس
النيابي نبيه ب���ري ،بينما سجلت لجنة االتصاالت
النيابية م��ا وصفه رئيسها النائب حسن فضل الله
بفضيحة ال��ف��ض��ائ��ح المتمثلة ب��ال��ت�لا ُع��ب ف��ي مسرح
الجريمة ال���ذي أض���اع الكثير م��ن األدل���ة الضرورية
��س��س وس���واه���ا م���ن وقائع
ل��ك��ش��ف ف��رض��ي��ات ال��ت��ج ّ
التشغيل غير الشرعي لقطاع االتصاالت وخصوصا ً
خدمات اإلنترنت.

االصطفاف اإلقليمي والمعادلة ذاتها

ال مؤشرات توحي باختراق حقيقي في الملف الرئاسي من
اليوم حتى شهر آب المقبل .اإلقليم يتحرك .الوقائع تنزلق
بشكل هائل بعد الحالة االنقالبية التي حصلت في تركيا .ال
يزال االصطفاف اإلقليمي محافظا ً على المعادلة ذاتها ،لذلك
فإما أن يستم ّر الفراغ في قصر بعبدا الى أجل غير مس ّمى أو
أن يسير تيار المستقبل بالعماد ميشال عون رئيساً ،وينجح
رئيس حزب القوات سمير جعجع بإقناع حليفه الرئيس
سعد الحريري بحضور جلسة انتخاب الرئيس ،ويضعان
حزب الله امام مسؤولية موقفه بترشيح عون ،بدال ً من أن
يسترسال (الطرفان القواتي والمستقبلي) في رمي االتهامات
ج��زاف��ا ً ض��د ح��زب ال��ل��ه .وي��ب��دو أن ال ت��ط��ور خ��ارج هذين
االعتبارين ،فجلسات الحوار المقبلة لن تحمل أي جديد،
خاصة أن تيار المستقبل سارع بعد التسوية النفطية بين
الرئيس نبيه بري والعماد عون الى عرقلة االتفاق النفطي
عبر مواقف رئيس الحكومة تمام سالم الذي لم يدعُ اللجنة
الوزارية النفطية الى االجتماع ولم يضع المرسومين على
جدول أعمال مجلس الوزراء.

الرئاسة والسير بعون

وف��ي م��وازاة ذل��ك أراد رئيس المجلس من خلوة األي��ام
الثالثة في االسبوع األول من شهر آب ،خلوة ربط نزاع .فهو
يراهن على متغيرات تحلحل االمور ،واالستفادة من الوقت،
بغض النظر عن أن ال معطى يمرر الرئاسة إال السير بعون،
لكن ذلك ال يزال غير واضح ،خاصة بعد المواقف السعودية
في األيام القليلة الماضية التي عبّر عنها السفير السعودي
علي عواض عسيري .هذه المواقف تؤكد أن المملكة ال تزال
تنتهج سياسة عرقلة اي استحقاق داخلي ،وأنها باتت
طرفا ً في الصراع الداخلي اللبناني ،وتدخلها المباشر مكمل
لتدخلها في الشؤون البحرينية والسورية والعراقية ،إلى
حد أن الحكومة العراقية تكاد أن تتخذ قرار طرد السفير
السعودي من العراق.
قرر السفير عسيري القفز فوق أداء حلفائه الذي لم يغير
من وجهة النظر السعودية في وقائع ومجريات األحداث
في لبنان ،ولجأ إلى الهجوم المباشر ضد حزب الله .دعا
ّ
الكف عما أسماه «اعتماد
كبار مسؤولي «حزب الله» إلى
ّ
وحث اللبنانيين لـ «أن
أسلوب التعمية وتشويه الحقائق»،
يسارعوا الى إراحة وطنهم عبر إنهاء األزمة السياسية التي
تكبله ،بدءا ً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وأن يضعوا
ح ّدا ً لمهاترات الجهة السياسية التي تخطف لبنان ،وتعيق
انتخاب الرئيس الجديد».
وفي كلمة ألقاها خالل حفل العشاء الذي اقامه مجلس
العمل واالستثمار اللبناني في السعودية مساء أمس ،في
فندق الفورسيزونس لتكريمه قال «ال يمكنني أن أتجاهل
المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي «حزب الله» خالل
األيام األخيرة التي اتهمت المملكة بأنها تعرقل انتخاب رئيس
للجمهورية .بربّكم ألم يعد هناك احترام لعقول اللبنانيين؟

أيعتقدون أن الشعب اللبناني ال يُميّز بين الحقيقة والرياء؟».
ودعا اللبنانيين إلى «العمل على تحصين لبنان من التطورات
السلبية التي تطل برأسها من كل مكان».

السعودية أمام هزالة «المستقبل»

ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى «أن ر ّد المملكة على
لسان سفيرها في بيروت على حزب الله يأتي ذلك ضمن
سياسة جديدة ،يبدو أن السعوديين قرروا من خاللها أن
يكونوا حاضرين مباشرة في السجال الداخلي اللبناني،
وعدم االكتفاء بموقف الحلفاء في لبنان» .واعتبرت المصادر
أن «الرياض أدركت ضعف حلفائها ال سيما تيار المستقبل،
فاألخير أثبت هزالة في تشكيل عنصر موا ٍز لحزب الله ما
اضطرها ال��ى ال��ن��زول مباشرة إل��ى الميدان للحفاظ على
التوازن في المشهد بينها وبين الحزب».
وشددت المصادر على «أن القرار السعودي ينعكس سوءا ً
على المملكة ،إذ يظهرها بمظهر الطرف الداخلي اللبناني
وليس كسفارة تحافظ على احترامها المواثيق واألع��راف
الديبلوماسية الناظمة بين الدول ،وتحرص أال تظهر بمظهر
المتدخل في الشأن الداخلي اللبناني ،فالسفير السعودي
دخل في سجال يومي لبناني ال ّ
يدل على قوة دور مملكته
التي لو كانت واثقة من حلفائها وحضورها ،لما وصلت إلى
فتح سجال مع أي طرف داخلي».
وفي إطار التضامن مع الراعي السعودي اعتبرت كتلة
المستقبل تحميل ح��زب الله تيار المستقبل السعودية
مسؤولية ع��دم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو
التلفيق بعينه ،قائلة إنّ ه��ذا االف��ت��راء على الحقيقة أمر
مرفوض ومحاولة لقلب الحقائق رأس��ا ً على عقب وه ّمه
ّ
يعطل إلشغال ال��رأي العام عن
التغطية على حقيقة مَ��ن
القضية األساس وهي انتخاب الرئيس.

ّ
جاف في عين التينة
حوار

وتو ّقفت جلسة الحوار الـ  29بين حزب الله وتيار المستقبل
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمام «ازدياد الحاجة
الى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ،ال سيما المجلس
النيابي نظرا ً لالستحقاقات التي تفرض نفسها على أكثر من
صعيد خصوصا ً التشريعات المالية الضرورية» .وناقش
المجتمعون التطورات السياسية ،وأك��دوا إدانتهم القوية
لالعمال االرهابية في أي مكان ودعمهم داخليا ً لدور الجيش
واالجهزة االمنية في مواجهة هذه االعمال .وحضر الجلسة
عن حزب الله المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله
الحاج حسين الخليل ،الوزير حسين الحاج حسن ،والنائب
حسن فضل الله ،وعن تيار المستقبل مدير مكتب الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري ،الوزير نهاد المشنوق ،والنائب
سمير الجسر .كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وأشارت مصادر المجتمعين لـ «البناء» الى «أن الجلسة
كانت جافة ،بدأت بأجواء متوترة على خلفية تصريحات
تيار المستقبل ضد حزب الله ،ليت ّم استيعاب الوضع بعد
ذلك ومقاربة مجمل الملفات العالقة بصورة عامة والتأكيد
على إتمام االستحقاقات مع تمسك كل طرف بموقفه من
قانون االنتخاب ورئاسة الجمهورية».

بري في أوروبا

إلى ذلك يغيب لقاء األربعاء عن عين التينة اليوم بسبب
وجود الرئيس نبيه بري خارج لبنان ،في زيارة خاصة إلى
إحدى الدول األوروبية تستمر أياما ً عدة.

محاوالت للفلفة ملف
اإلنترنت غير الشرعي

واستكملت لجنة االعالم واالتصاالت برئاسة النائب حسن
فضل الله جلستها المخصصة لمتابعة البحث في ملف
اإلنترنت غير الشرعي بحضور وزير االتصاالت بطرس حرب،
على أن تعقد جسلتها التالية في  17آب .وعلى ضوء االجتماع
قرر المدعي العام مالحقة العناصر األمنية المتورطة في
حادث الزعرور والتحقيق في المعدات واألجهزة التي دخلت
لبنان واالدعاء على كل من يظهره التحقيق وقرر االدعاء أيضا ً
على  . studio visionوعلمت «البناء» أن «القضاء سيبدأ
استجواب بعض عناصر قوى األمن الداخلي المسؤولين في
المراكز في المناطق التي اكتشفت فيها شبكات اإلنترنت غير
الشرعي رغم معارضة مديرية قوى األمن الداخلي.
وأش��ارت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إلى «أن لجنة
االتصاالت تقوم بواجباتها ،لكنها ليست جهة تحقيق أو
محاكمة وإدانة وإذا استم ّرت الجلسات على هذا النحو ،فلن
تصل الى أي مكان وستتح ّول إلى جلسات خالية من الجدية،
ال سيما أن تأجيل االجتماعات لنحو شهر يبعث على القلق
من لفلفة الموضوع» ،مع ّولة على «إصرار فضل الله مواكبة
الملف حتى النهاية لحين محاسبة المتو ّرطين».
ورأت المصادر ل��ـ «ال��ب��ن��اء» «أن ال��وزي��ر ح��رب يتح ّمل
مسؤولية أساسية كوزير لالتصاالت تفوق بكثير تقديم
شكوى فقط ،فهو لم يُج ِر تفتيشا ً وتحقيقا ً داخليين ولم
ّ
يكف يد موظفين أساسيين في الوزارة مرتكبين وال يزالون
يتخذون قرارات أساسية في ال��وزارة ولم يوقف عمل مدير

عام اوجيرو عبد المنعم يوسف المرتكب األول الذي ال يزال
يمارس صالحياته كاملة في ال��وزارة ويوقع ق��رارات .أما
ذهابه إلى المحكمة وعودته فال تعني شيئا ً إذا لم يوقفه
القضاء ،فقاضي قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو
غيدا استمع إلى يوسف أكثر من  3ساعات في ما يخص ملف
االتصاالت ولم يتغيّر شيء».
وتساءلت «هل كانت شبكة الباروك من دون علم الحزب
التقدمي االشتراكي وشبكة الضنية من دون معرفة تيار
المستقبل وشبكة الزعرور من دون تواطؤ آل المر؟ وهل
حصل التجسس «اإلسرائيلي» وكل الخرق األمني للشبكات
من دون معرفة هذه القوى؟ وكيف تستطيع القوى األمنية
كشف مزرعة بقر غير مرخصة في وادي العيشية أمس ،ولم
تالحظ تركيب وتشغيل وتوزيع وجباية بدل تأجير شبكات
اإلنترنت غير الشرعي؟ وما هو تفسير حجم التناقض الهائل
الفروقات الكبيرة بين تقرير استخبارات الجيش وفرع
المعلومات الذي أودع لدى مدعي عام التمييز وأرسل الى
المجلس النيابي وأصبح سريا ً وبين تقرير وزارة االتصاالت
ال��ذي أجرته أوجيرو عن محطة ال��زع��رور واإلنترنت غير
الشرعي؟» .وأضاف« :القضاء يقوم بالتحقيقات لكن التنفيذ
عند وزير االتصاالت ،والحكومة لألسف ال تقوم بدورها».
وقالت مصادر نيابية مستقبلية في لجنة االتصاالت لـ
«البناء» «إن النقاش في جلسة اليوم لم يدخل إلى عمق
الموضوع كما في الجلسات السابقة ،كما لم تقدّم األجهزة
األمنية والقضائية معطيات ومعلومات جديدة» ،وتحدّثت
عن «محاوالت للفلفة الملف على غرار ملفات عديدة سبق
أن ُلفلفت ،لكن اللجنة تقوم بدور جدّي حتى اآلن ولديها
إصرار للوصول بهذا الملف حتى النهاية وكشف الفاسدين
والمتواطئين وعدم السماح بإغالق الملف».
وداف��ع��ت ال��م��ص��ادر ع��ن وزي��ر االت��ص��االت ،معتبرة أنه
«يتعاطى بجدية كاملة م��ع الملف وم��ص�� ّر على مالحقة
المرتكبين وال يغطي أحدا ً من المرتكبين في ال��وزارة ،لكنه
أيضا ً سيحمي الموظفين من االتهامات العشوائية إال في
حال إثبات التحقيقات القضائية تورطهم» .وشددت على أن
«تيار المستقبل لن يغطي عبد المنعم يوسف إذا ثبت خالل
التحقيقات الجارية معه أنه مرتكب ومتورط بقضية الغوغل
كاش ،كما أن يوسف نفسه قال بأنه تحت سقف القانون».

أسود لـ «البناء» :جهات فوق القضاء
تعرقل التحقيقات

وأكد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب زياد أسود لـ
«البناء» أن «القضاء يقوم بواجباته في ملف اإلنترنت غير
الشرعي ،لكن هناك جهات فوق وتحت القضاء تعرقل مسار
التحقيقات وتعبث و ُتخفي األدلة والمستندات الالزمة التي
سيعتمد عليها في تحقيقاته ،والقوى األمنية ال تتعاون معه
بشك ٍل كامل ولم تستطع إثبات التزوير الجمركي للمعدات
المستخدمة في الشبكات غير الشرعية وال كشف الشركات
التي استوردت اإلنترنت غير الشرعي ومن أي دول».
وتساءل أسود« :كيف سيتمكن القضاء من القيام بواجباته
في حين ال تتجاوب المؤسسات واإلدارات المعنية والتي
كرر القضاء أسئلته لها ولم ُتجب على مدى ثالثة أشهر عن
المسائل التي تتعلق باإلنترنت غير الشرعي؟» .ولفت أسود
إلى أن مدير عام أوجيرو شريك أساسي في هدر المال العام
واستفادة الشركات الخاصة على حساب الدولة والسوق
والمواطنين ،فهو أنشأ وغطى هذه الشركات التي باعت
اإلنترنت للمواطنين والجيش والمجلس النيابي بأسعار
عالية ،األمر الذي دفع المواطنين والمؤسسات إلى شراء
اإلنترنت من خارج اإلط��ار الشرعي» .واتهم أسود يوسف
بأنه «الرأس المدبر للفساد في هذا الملف ،والمؤسف أنه حر
طليق فيما القضاء عاجز والقوى األمنية في مكان آخر».

كباش الموازنة

وعلى وقع كباش الموازنة بين تيار المستقبل والتيار
الوطني الحر في ض��وء الحسابات المالية العالقة منذ
العام  1993وحتى العام  2010وصعوبة إج��راء قطع
لحساباتها .أك��د وزي��ر المال علي حسن خليل أن��ه يقوم
بواجبه لجهة إرسالها ضمن المهل الدستورية الى مجلس
النواب ،وانه ال يمانع من إقرارها بمرسوم إذا تعذر اقرارها
في المجلس النيابي .في المقابل أكد تكتل التغيير واإلصالح
«ضرورة إنجاز الموازنة ،لكن بعد قطع الحساب» ،معتبرا ً أن
كل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب رئيس الجمهورية .وفي
بيان تاله الوزير السابق سليم جريصاتي عقب اجتماعه
األسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون ،أكد التكتل
ّ
المشغلتين للخلوي يكون
أن التمديد الستثمار الشركتين
بقرار من مجلس الوزراء وال يكون بقرار من وزير االتصاالت.
وسجل التكتل «إيجابية في وض��ع التقرير المالي الذي
يتض ّمن اقتراحات جدية بغياب الموازنة» ،مشي ًرا إلى أنه
يخلص الى أن تحسين األوضاع المالية مرتبط بعاملين هما
انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات،
مؤيدًا إق��رار الموازنة لكن بعد قطع الحساب ،ومعتب ًرا أن
كل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب الرئيس وتجاوز قطع
الحساب.

الإيرلندي بيري يت�س ّلم
قيادة «يونيفيل» من بورتوالنو
الناقورة  -رانيا العشي
أقامت قوة األمم المتحدة المؤقتة في
لبنان «يونيفيل» حفل انتقال القيادة
من الميجور جنرال اإليطالي لوتشيانو
بورتوالنو إلى القائد الجديد الميجور
جنرال االيرلندي مايكل بيري.
حضر الحفل ف��ي المق ّر ال��ع��ام لـ
«يونيفيل» في الناقورة النائب علي
ب ّزي ممثالً رئيس مجلس النواب نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع اللبناني
سمير مقبل ممثالً رئيس الحكومة،
قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي،
وزي��ر ال��دف��اع اإليرلندي ب��ول كيهو،
نائب وزير الدفاع اإليطالي جواكينو
ألفانو ،المنسق المقيم لألمم المتحدة
ف��ي لبنان فيليب الزاري��ن��ي ،رئيس
األرك��ان اإليرلندي األميرال المساعد
م���ارك ميلليت ،وع���دد م��ن ال��ن��واب
اللبنانيين وضبّاط من الجيش وقوى
األم��ن ال��داخ��ل��ي واألم���ن ال��ع��ام وأم��ن
الدولة وسفراء وكبار مسؤولي األمم
المتحدة.
بعد استعراض بورتوالنو حرس
الشرف التابع لـ «يونيفيل» ،ووضع
إكليل من الزهر عند النصب التذكاري
لشهداء «يونيفيل» ،الذين فقدوا حياتهم
منذ عام  ،1978و ّقع على وثيقة انتقال
السلطة وسلّم علم األمم المتحدة إلى
بيري.

بورتوالنو

وال��ق��ى ب��ورت��والن��و خطابا ً وداع��ي��ا ً
م��ؤث��راً ،ق��ال فيه« :أن��ا ممتنّ للجيش
اللبناني على العمل ليالً ن��ه��ارا ً مع
حفظة السالم التابعين لـ «يونيفيل»
من أج��ل الحفاظ على بيئة مستق ّرة
حيث يستطيع الشعب في جنوب لبنان
العيش بأمان وازدهار».
وأضاف« :كما أود أن أشكر الحكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��م��رج��ع��ي��ات الدينية
والسلطات المحلية والشعب في جنوب
لبنان على دعمهم القوي لـ «يونيفيل»
ول��ي شخصياً .ك��ان لي ش��رف العمل
معهم واستحقاق صداقتهم التي أعت ّز
بها».
كما ألقى ألفانو والزاريني كلمتين.
اللواء بيري ،وبعد أن تو ّلى مهامه
كرئيس للبعثة وقائد ع��ام لها ،قال:

«عشر سنوات م�� ّرت منذ حرب 2006
وك��ل��ن��ا ن��ع��ل��م أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
األش��خ��اص في ه��ذا العمر في جنوب
ل��ب��ن��ان ال ي��ع��رف��ون م��ع��ن��ى ال��ح��روب
المدمرة .دعونا نعمل سويا ً لضمان
نشأتهم في بيئة آمنة وسالمة».
ثم اقيم احتفال بحضور عدد كبير من
الضيوف ،ألقى خالله بيري كلمة شدد
فيها :على بعض أولوياته الرئيسية
ق��ائ�لاً« :ف��ي األشهر المقبلة سأسعى
للحفاظ على اإلنجازات التي شهدناها
والبناء عليها من خ�لال مراقبة وقف
األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة وت��ع��زي��ز اح��ت��رام
األط��راف للخط األزرق والحفاظ على
التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني
وتطوير ال��ح��وار االستراتيجي ودعم

المجتمعات ال��م��دن��ي��ة ب��م��ا أت��ي��ح للـ
«يونيفيل» من إمكانيات والحفاظ على
رابط الثقة والصداقة بين الـ «يونيفيل»
والشعب في جنوب لبنان».
إشارة الى ان الجنرال بيري يتمتع
بخبرة واسعة حيث ش��ارك في ثالث
عمليات انتشار في جنوب لبنان مع
«يونيفيل».
وتضمنت مراسم االحتفال عرضا ً
ثقافيا ً قام بأدائه جنود من «يونيفيل»
من مختلف الجنسيات.
وتتألف «يونيفيل» م��ن أك��ث��ر من
 10500جندي من أربعين دولة ،بما في
ذلك القوة البحرية ،وهي الوحيدة في
عمليات حفظ السالم ،إلى جانب نحو
ألف موظف مدني محلي ودولي.

توتر محدود في عين الحلوة
شهد الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة توترا ً محدودا ً على
خلفية اغتيال الفلسطيني علي رضا عوض الشهير بـ «البحتي» صباح
أمس ،حيث سجل إطالق نار في الهواء وإطالق قذيفة ما أدى إلى إصابة
الفلسطيني خليل الشامي نقل إثرها ال��ى مستشفى النداء اإلنساني
للمعالجة.
وكان مجهول يستق ّل دراجة نارية ،أقدم على إطالق النار على «البحتي»
أثناء وجوده في محله لبيع القهوة عند مفترق بستان القدس  -الشارع
التحتاني ،قبل أن يتوارى في أحد األزقة القريبة ،وأصيب البحتي بجروح
خطرة نقل إثرها الى المستشفى ثم ما لبث أن فارق الحياة .وإثر ذلك ساد
التوتر في الشارع التحتاني وأقدمت عائلة المغدور على إطالق النار
بكثافة غضبا ً واستنكارا ً الغتياله وعمدوا الى إقفال الشارع بالعوائق
احتجاجاً.

تركيا التي تنا�سب ( ...تتمة �ص)1
ب��ت��رك��ي��ا م��ه��م��ا ت���واف���رت ل���ه ف���رص ال��م��زي��د من
منتخبة تملك شارعا ً
َ
ال��ق��وة ،ف��ي ظ�� ّل حكومة
مسانداً ،وميليشيا مسلحة ،وام��ت��دادات داخل
الجيش واألجهزة العسكرية واألمنية وقيادة
مستعدّة للقتال حتى ال��رم��ق األخ��ي��ر ،فسقف
ما كان سيحققه االنقالب هو أن تنقسم تركيا
َي أنقرة واسطنبول ،لك ّل من الجيش
بين مركز ْ
واإلخ����وان ،ون��ش��وب ح��رب وج���ود بينهما ،ما
س��ي��ؤدّي لتراجع قبضة الفريقين ف��ي الشرق
والجنوب والغرب ،وتبلور نوع من الخصوصية
األمنية في مناطق األكراد ،وتح ّول الجنوب إلى
بؤر تستق ّر فيها تنظيمات مثل داعش والنصرة،
وينعكس وج���ود هاتين الخصوصيتين على
ك�� ّل م��ن س��وري��ة وال��ع��راق م��زي��دا ً م��ن المتاعب
والفوضى ،ومزيدا ً من االرتياح «اإلسرائيلي»
المفقود حاليا ً أمام ازدي��اد فرص عودة الدولة
المركزية في العراق وسورية ،لإلمساك بملف
العالقة مع األكراد وضمان الوحدة الوطنية من
جهة ،واإلم��س��اك بملف ال��ح��رب على اإلره��اب
وال��ت��ق��دّم ال��واض��ح ف��ي ميادينها على حساب
ثنائي داعش والنصرة ،ما تقول «إسرائيل» علنا ً
إنه يثير قلقها.
ً
 من ضمن الخيارات الممكنة واقعيا يتقدّمالخيار الذي نشهده اآلن ،انقالب فاشل شاركت
فيه أسلحة وقيادات فاعلة في الجيش التركي،
دفع باإلخوان المسلمين الممسكين بالحكم في
جناحيْن
تركيا إلى حملة تصفية حساب تطال
َ
في الدولة والمجتمع ،هما من جهة من أسماها
أردوغ������ان ب��ال��دول��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي ال ي��ري��د أن
ي��راه��ا ،وه��ي ثنائي الجيش والقضاء كضامن

لما ُيع َرف بالمصالح العليا للدولة ،وم��ن جهة
أخرى المنافس اإلسالمي االجتماعي والثقافي
ال��ذي يمثله مناصرو ال��داع��ي��ة فتح الله غولن،
وأدّت هذه الحملة حتى اآلن إلى وضع إشارة
منع سفر على ث�لاث��ة ماليين اس��م لمواطنين
أت��راك ،وص��رف قرابة المئة ألف من وظائفهم،
واعتقال قرابة العشرين أل��ف��اً ،بصورة أفقدت
ت��رك��ي��ا جيشها وق��ض��اءه��ا ،وب��ال��ت��ال��ي دفعتها
للتح ّول إلى قوة هامشية في اإلقليم ،وإلى شكل
حكم ال يشبه دول���ة ال��ق��ان��ون ب��ش��يء ،م��ا يضع
قادتها تحت ضغوط دولية ُتجبرها على تقديم
التنازالت واالنكفاء من اللعبة اإلقليمية .ويبدو
هذا االنشغال واالستنزاف في وضعية الحكم
التركي حالة مثالية لش ّل فاعلية القوة المحورية
التي تسبّبت حتى اآلن بأغلب الخراب الحاصل
تحت شعار العثمانية الجديدة أو األخونة باسم
«الربيع العربي».
 يأمل ك�� ّل عربي مهت ّم بالجيرة الطيبة معومعني بالقضية الفلسطينية أن يتمكن
األتراك،
ّ
األتراك من تخطي محنتهم الراهنة والعودة إلى
نظام حكم ديمقراطي مسالم نحو الجوار خارج
أوه��ام وأح�لام العثمانية أو االستقواء ،مستع ّد
لبناء عالقات أخوة وتضامن وتكامل وتعاون،
في االقتصاد واألمن اإلقليميين على األق ّل ،وهذا
وجهها الرئيس
ما ك��ان مضمون ال��دع��وة التي ّ
ال��س��وري قبل س��ن��وات للرئيس ال��ت��رك��ي تحت
شعار منظومة تعاون دول البحار الخمسة ،التي
تط ّل تركيا على اثنين منها هما البحران األسود
والمتوسط.
ناصر قنديل

ما عالقة �إر�سال ( ...تتمة �ص)1
وهذا األمر يشير الى قرار جديد في المقاومة يقضي بقلب
اللعبة رأسا ً على عقب بعدما لعبت «إسرائيل» كثيرا ً خالل
سنوات الحرب السورية قصفا ً واغتياالً ،إذن ماذا يعني
إرسال هذه الطائرة المسيّرة فوق الجوالن وعودتها من
دون أن تصاب بأذى؟
 - 1في المشهد الكبير للمنطقة تعتقد «إسرائيل»
أنّ سيطرتها على مرتفعات الجوالن االستراتيجية في
ظ ّل استمرار الحرب السورية ،يعطيها اليد الطولى في
ظ ّل وجود دولة سورية مركزية ضعيفة ،غير أنّ لحزب
الله رأيا ً آخر في الموضوع ،أراد التعبير عنه عبر إرسال
الطائرة.
 2ـ أيضا ً ف��إنّ األوض��اع العسكرية تنقلب تدريجيا ً
لمصلحة الدولة السورية بعد تم ّكن الجيش السوري
وحلفائه من إطباق الحصار على الجماعات المسلحة في
حلب في ظ ّل غياب تركي كامل عن ساحة المعركة دعما ً
وتسليحا ً وتصريحاً.
 3ـ أيضا ً أتى إرسال هذه الطائرة في وقت بدأت فيه
تركيا عملية استدارة كبيرة في سورية بعدما دعمت
أميركا المقاتلين األك��راد في سورية الذين عبروا الى
الضفة الغربية للفرات تحت مظلة قصف أميركي غير
مسبوق .وهذا ما عزل تركيا عن الشرق األوسط كليا ً عبر
وجود األكراد على طول حدودها مع سورية والعراق ،ما
وضع أنقرة في موقف جديد تصبح فيه بغداد ودمشق
حاجة لها ويُضطرها إلى تغيير سياستها الهجومية في
سورية.
 4ـ من دون تركيا ال تملك السعودية أو قطر أو «إسرائيل»

أو مشايخ الدول الخليجية األخرى ،القدرة أو الجرأة على
المضي قدما ً في محاولة تغيير النظام في سورية ،هنا يمكن
ّ
القول بك ّل بساطة إنه تجري عملية إخراس «إسرائيل» في
الوقت الذي تنظم فيه األم��ور في سورية ،خصوصا ً في
حلب بعدما سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على معبر
الكاستيلو .كما أنّ لهذا العمل العسكري تتمة سياسية
سوف تناقش في قمة بوتين اردوغ��ان المق ّرر عقدها في
اول اسبوع من شهر آب المقبل.
 - 5ال شك في أنّ «إسرائيل» والسعودية هما الخاسر
األكبر من االنقالب الفاشل في تركيا .فالجهتان أملتا أن
تتسلّم الواليات المتحدة الملف السوري عسكريا ً بعد
المؤتمر الدولي لمحاربة «داعش» المنوي عقده يومي 21
و  22تموز الحالي في واشنطن ،غير أنّ دخول العالقات
التركية األميركية في حالة صراع مكشوف بعد انقالب
السبت  16تموز الحالي ألغى األمنيات «اإلسرائيلية» ـــــ
السعودية ،فالخالف األميركي التركي على تسليم فتح
الله غولن لتركيا ألغى القدرات األميركية على تغيير
األوضاع في سورية.
في المحصلة النهائية تعبّر عملية إرسال حزب الله
للطائرة ب��دون طيار فوق الجوالن المحت ّل عن التغيير
الكبير في توازن الرعب والقوى في منطقة الشرق األوسط
وفي الحرب السورية .وللمرة األولى على «إسرائيل» ان
تواجه التقدّم النوعي الكبير لعدوها األول حزب الله من
دون أن تسارع إلى ال��ردّ ،كما تع ّودت في سورية خالل
سنوات الحرب الخمس الماضية.

نضال حمادة

