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حمليات � /إعالنات

بين تموز غزة ولبنان...
هل نن�سى وين�سى التاريخ خيانة بع�ض العرب؟

ر�سالتان ك�سرتا هيبة جي�ش
ّ
ظن ال ُعربان �أنه ال يُهزم

} هشام الهبيشان*

} سعيد معالوي
الحادي والعشرون من تموز من العام 1982
دخ��ل ال�ت��اري��خ م��ن بابه ال��واس��ع وأص�ب��ح يوما ً
مميّزا ً في مسيرتنا الصراعية.
أما القصة لهذا اليوم فقد بدأت عندما اجتاحت
ق� ��وات ال��ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ج � ��زءا ً واس� �ع� �ا ً من
األراض��ي اللبنانية حتى وصلت إلى العاصمة
ب�ي��روت ،وك��ان على رأسها وزي��ر ح��رب العدو
ال�ج�ن��رال أري�ي��ل ش ��ارون ال��ذي أطلق على هذه
الحملة عنوان «سالمة الجليل» ،بمعنى أن ال
صواريخ بعد اليوم على منطقة الجليل.
هذا الحلم الشاروني تح ّطم عند أق��دام بلدة
حاصبيا ،حيث توجه اثنان من أبطال النهضة
القومية االجتماعية فيصل الحلبي وسمير
خفاجة إلى منطقة سوق الخان وفي جعبتهما
ع��دد من صواريخ الكاتيوشا ،أطلقاها باتجاه
مستعمرة «كريات شمونة» ليوصلوا الرسالة
العسكرية األول ��ى م��ن المقاومة الوطنية إلى
ذل��ك الجنرال الصهيوني وإل��ى جيشه الغازي
ال �م �ح �ت � ّل .ف�س�ق�ط��ت ص��واري �خ �ه��م وس ��ط تلك
المستعمرة التي استبدل اسمها الفلسطيني من

الخالصة لتصبح بالمفهوم والمنطق العبري
«كريات شمونة».
وب��ذل��ك أسقط ه��ذان ال�ن�س��ران مقولة حملة
«سالمة الجليل» ،فت ّم اعتقالهما في أعقاب ذلك
وأودع��ا معتقل أنصار إال أنهما ومع مجموعة
من أبطال المقاومة الوطنية ،تمكنوا من حفر
نفق تحت األرض وعادوا إلى الحرية.
وبعد ان��دح��ار االح�ت�لال الصهيوني وفراره
من جنوب لبنان في العام  2000أقامت منفذية
حاصبيا في الحزب السوري القومي االجتماعي
نصبا ً تجلّله الزوبعة الحمراء في المكان الذي
انطلقت منه الصواريخ باتجاه الجليل ذات يوم
من تموز ،ليصبح محجة للقوميين االجتماعيين
ولك ّل الوطنيين واألحرار من أبناء هذه المنطقة.
�وج �ه �ه��ا ب �ع��د ذلك
أم ��ا ال��رس��ال��ة ال �ت��ال �ي��ة ف� ّ
بشهرين فقط البطل القومي خالد علوان من
ش��ارع ال�ح�م��راء ف��ي ب �ي��روت إل��ى ه��ذا الجيش
ال��ذي قيل ي��وم �ا ً إن��ه ال ُي�ق�ه��ر ،لتتوالى بعدها
سبحة التحرير إلى أن اندحر جيش العدو عن
أرض�ن��ا الطيبة ف��ي الجنوب والبقاع الغربي،
وم���ع االن���دح���ار ان �ك �س��رت ه �ي �ب��ة ج �ي��ش ظ � ّن
العربان يوما ً أنه ال ُيهزم...

ّ
قدا�س لراحة نف�س اليا�س �سكاف في زحلة

ما ق��ام به كيان االح��ت�لال الصهيوني من هجو ٍم جوي
بربري ،نازي فاشي  -استهدف قطاع غزة بالعام ،2014
مستهدفا ً الشجر والحجر ،اإلنسان والمكان ،ال يدخل إلاّ في
خانة حرب اإلبادة وجرائم الحرب 2300 ،شهيد و 11000ألف
جريح ،ودمار شامل للكثير من المنازل والمساجد والجامعات
والمستشفيات والمناطق الحيوية بالقطاع ،أو بمعنى آخر،
هو تدمير ممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة ،وهذا ما كان
ليحصل إلاّ بضو ٍء أخضر وشراكة من بعض األنظمة العربية
فيه ،بشك ٍل مباشر أو غير مباشر.
وك ّل ذلك بهدف أن يشعر أهل غزة أنّ قوى المقاومة هي
السبب في ما يجري لهم ،بهدف أن ينسلخ أهل غزة عن قوى
المقاومة وعن فكرها المقاوم ،فقد كان الهدف من ك ّل ذلك ،هو
تقسيم غزة لخمس مناطق ،لعزل قوى المقاومة عن بعضها
البعض ،ومن ثم تدمير المخازن واألنفاق ،والسيطرة على نقاط
العبور وتهريب وتخزين األسلحة ومن ثم تصفية العدد األكبر من
القادة العسكريين واألفراد المنضوين ضمن صفوف تنظيمات
المقاومة في قطاع غزة .وهذا ما لم يحصل ولن يحصل ،بل وقف
أبناء قطاع غزه يدا ً واحدة مع قوى المقاومة.
وف��ي المقابل انكشف موقف المتخاذلين م��ن األنظمة
العربية ،وبرز ذلك من خالل ردود أفعالهم الهزيلة ،وانفضاح
أمانيهم بأن ينجح الكيان الصهيوني بإركاع غزة.
بالطبع ح��اول��ت بعض األنظمة العربية التي ُتعرف
بتبعيتها للمشروع الصهيو  -أميركي إضفاء طابع آخر لهذه
المحرقة ،وعنوان آخر لها ،فهذه األنظمة لها مصلحة مشتركة
مع العدو الصهيوني ،باإلجهاز على حركات المقاومة بالقطاع،
حركتي حماس والجهاد ...اإلجهاز عليها عسكريا ً
وخصوصا ً
ْ
وليس سياسيا ً بالطبع ،وهنا ال ينكر عاقل أنّ الصهاينة عندما
دخلوا هذه المعركة ،لتنفيذ تلك المحرقة ،لم يدخلوها وحدهم
بل بالشراكة مع بعض شركائهم من األنظمة العربية ،وهذا
ما لم ي ُْخفِه الكثير من جنراالت الجيش الصهيوني وبعض
الساسة الصهاينة.
وقد قال نائب وزير الحرب الصهيوني حينها« :يجب علينا

تأديب حماس والجهاد حتى ال نخذل أصدقاءنا العرب الذين
اعتمدوا علينا في ذلك»! وهذا قد يثير استغراب البعض ،فهل
من المعقول أن تصل عمالة بعض األنظمة العربية الى درجة
االشتراك في تلك المحرقة ،وقتل أهل غزة العُ زل ،في شهر
رمضان الذي تح ّرم فيه الدماء والحروب؟!
الجواب ببساطة «نعم» ،وه��ذا ليس مستغربا ً من هذه
األنظمة ،فهناك اليوم أدلة ملموسة على ك ّل هذا .فالتجربة
السورية والعراقية والليبية والسودانية تثبت أنّ هذه األنظمة
العميلة ،أصبحت شريكا ً وموغالً بالدم العربي ،تعم ُل يدا ً بيد
مع العدو الصهيو  -أميركي ،لتنفيذ باقي فصول مؤامراتهم
المقسم .وهذا
القذرة الرامية إلى إبادة هذه األمة وإلى تقسيم
ّ
تطور خطير ،فبعد أن كانت هذه األنظمة مسؤولة عن اإلمداد
أراض عربية ،كما شاهدنا
اللوجستي والتسهيل الحتالل
ٍ
بالتجربة العراقية – الليبية – السورية ،اليوم أصبحت هذه
األنظمة شريكة للمشروع الصهيو – أميركي ،بالقتل والتدمير
والتخريب للفسيفساء المكونة للخارطة العربية ،لتمزيقها
وإعادة ترتيبها بما يخدم هذا الكيان الصهيوني ،لتكوين أكثر
من خمسين كيانا ً عرقيا ً ومذهبيا ً ودينيا ً في المنطقة العربية،
يكون فيها الكيان الصهيوني هو القويّ المطاع ،وك ّل طرف
من هذه األنظمة ،سعى من خالل محرقة غزة لتقديم صكوك
الطاعة لهذا الكيان ،بسبيل أرضائه وارضاء السيد االميركي.
محرقة غزة ،لم تكن حدثا ً عابراً ،فالصهاينة باشروا فصول
هذه المحرقة في مثل هذه األيام من العام  ،2014بالشراكة
مع بعض شركائهم من األنظمة العربية على أساس أنها
ستكون معركة صهيونية بالوكالة عن شركائهم من بعض
األنظمة العربية .ولكن المفاجأة كانت كبيرة ،ورغم حجم
الخسائر التي تلقاها القطاع ،إلاّ أنّ الصهاينة تلقوا ضربات
موجعة في العمق الصهيوني ،فأراضي فلسطين المحتلة
الخاضعة اغتصابا ً للكيان الصهيوني ،أصبحت بمجموعها
ّ
وبغض النظر عن نتائج
تحت نيران وصواريخ المقاومة،
ضربات المقاومة ،فهذه الضربات وضعت الكيان الصهيوني
بمأزق كبير بعد أن أثبتت قوى المقاومة أنها قادرة
وقادته
ٍ
على الردّ ،وك ّل ذلك بفضل منظومة خبراء فلسطينيين ،تد ّربوا
على أيدي أمهر الخبراء العسكريين بالجيش العربي السوري

�ص ّباغ ّ
وغدار :االنقالب ه ّز تركيا

وقوى المقاومة اللبنانية ،ومستشارين وخبراء إيرانيين.
واستطاعت منظومة الخبراء الفلسطينيين ،أن تتم ّرس على
صناعة هذه المنظومة الصاروخية التي ضربت تل أبيب
وحيفا وإل��خ ...واإلضافة النوعية كانت بقدرة المقاومة
على تطوير منظومة عمل لطائرات بدون طيار ،بالتعاون
مع بعض الخبراء في جمهورية إيران اإلسالمية ،وقد رأينا
طالئعها بعام  ،2014تعمل بسماء األراضي المحتلة ،وهذا
بح ّد ذاته ش ّكل حالة من الصدمة لقادة الكيان الصهيوني
وشركائهم من األنظمة العربية ،فهم تو ّرطوا حينها بمعركة
لم يدرسوا نتائجها.
وهذا يذ ّكرنا بحرب الصهاينة في تموز  2006مع حزب
الله والتي نعيش اليوم الذكرى العاشرة لها ،والتي و ّرطت
حينها الواليات المتحدة االميركية وبعض أدواتها من األنظمة
العربية الكيان الصهيوني بها ،ونذكر حينها كيف أنّ كونداليزا
رايس وبعض التابعين لوزارة خارجيتها من بعض األنظمة
العربية ،كيف أنهم كانوا رأس الحربة بهذه المعركة ،رغم
أنّ القادة الميدانيين في الجيش الصهيوني ق ّرروا االنسحاب
من المعركة في صبيحة اليوم الثالث ،إلاّ أنّ رايس وبعض
التابعين لوزارة خارجيتها من بعض األنظمة العربية ،رفضوا
ذلك ،واستمرت المعركة ليخرج منها الجيش الصهيوني يج ّر
ذيول الهزيمة ،وهذه المعركة ُس ّجلت بالتاريخ على أنها كانت
معركة صهيونية على لبنان بالوكالة عن األميركان وبعض
أدواتهم من األنظمة العربية ،وهذه المعركة نفس وتوصيفاتها
التي عاشها لبنان ،حصلت في قطاع غزة عام .2014
ختاماً ،لقد كانت محرقة غزة وحرب تموز اللبنانية شاهدا ً
ح ّيا ً على عمالة بعض األنظمة العربية للمشروع الصهيو
– أميركي ،وقد كانت دماء الشهداء من أبناء القطاع وأبناء
لبنان ،خصوصا ً األطفال منهم ،وصمة عار على جبين هذه
األنظمة العميلة التي ما زالت موغلة بالدم العربي.
فإلى متى سيصمت الشعب العربي على عمالة هذه
األنظمة الممتدّة من المحيط إلى الخليج...؟

* كاتب وناشط سياسي ــ األردن

hesham.habeshan@yahoo.com

«الفكر العاملي» زار ف�ضل اهلل حمود

رأى رئيس «االتحاد البيروتي» الدكتور سمير صبّاغ في تصريح «أن تركيا
اليوم ،غيرها أم��س» ،مشيرا ً إلى أن «االنقالب الغامض ه ّزها من أقصاها الى
أقصاها وأساء إلى سمعتها في العالم».
واعتبر «ان تركيا فقدت استقرارها األمني والسياسي ،وباتت تدخل في دوامة
العنف أسوة بغيرها من دول الشرق األوسط».
بدوره رأى أمين عام «التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة» الدكتور
يحيى غدار في تصريح ،أنه «مهما قيل من تحليالت عن ظروف أسباب االنقالب
في تركيا ،فقد يبقى في المحصلة في سياق الزلزال السياسي الذي لن ينتهي قبل
اإلطاحة بذهنية الديكتاتور لدى أهل السلطة على مستوى الداخل ،وغرور السلطنة
باتجاه الجيران والمنطقة».
وقال« :ما يُحكى عن أحكام عرفية وقرارات إعدام بالجملة لتثبيت األمن وإعادة
هيبة الدولة في تركيا ،هو مجرد هروب إلى األمام ولن يُبدّل في الود قضية ،وهو ال
يختلف في النمطية العنصرية عن الفعل الصهيوني في القدس وغزة وفلسطين».
أض��اف« :يوم المظلوم على الظالم أش ّد من يوم الظالم على المظلوم ،وهذا
ما تشهد عليه حرب تموز والنصر األسطوري للمقاومة وشعبها ضد العدو
الصهيوني».
وفي سياق متصل ،ف ّتش الجيش في مرفأ طرابلس باخرتين آتيتين من تركيا
وعلى متنهما شاحنات مح ّملة ببضائع تركية مختلفة .وعمل على تفتيش قسم من
الشاحنات وتركها.

مقتل �سلفي لبناني في �سورية

الأمن العام :توقيف �إرهاب ّي ْين
يخططان لعمل �أمني

جانب من القداس
أقيم قداس لراحة نفس رئيس الكتلة الشعبية النائب
الراحل الياس سكاف في كنيسة مار الياس الطوق في
زحلة ،ترأسه رئيس الدير األب جان المطران ،وعاونه كل
من األب عبدالله سكاف واألب جاورجيوس شبوع ،وسط
حشد من أهل مدينة زحلة واألصدقاء ،وحضره إلى جانب
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف وج��وزف الياس
سكاف الوزير السابق خليل الهراوي.
بعد االنجيل المقدس ،ألقى المطران عظة استذكر فيها
مزايا الراحل قائالً« :اليوم وإذ نرفع هذه الذبيحة اإللهية
لراحة نفس الياس بك سكاف في كنيسة شفيعه ،نتذ ّكر
ذلك الرجل التقي المؤمن ورجل المسؤولية والطيبة على
السواء».
أض��اف« :المرحوم الياس سكاف من أروم��ة زحلية

طيبة المعدن ومن عائلة السكاف الكريمة والتي عرفت
بوالئها للكنيسة والوطن ولزحلة ،وكأن الحياة نحتته من
معدنها الصافي إذ كان صاحب طريقة خاصة في الحديث
المستحب عن شؤون زحلة والبقاع حتى كل لبنان ،وكان
ّ
صاحب أسلوب خاص في التعاطي مع اآلخرين وصاحب
ه ّمة ال تلين».
وبعد ال��ق��داس ،كانت كلمة لميريام سكاف ،قالت
فيها« :بشفاعتك يشاركنا ايلي كل يومياتنا وهو درب
من نور» ،واعدة بالبقاء على العهد ،وأضافت« :ستظل
شمسا ً بسمانا ،ما بقي من سني حياتنا ،ونشعر أن
الجبال خفيفة على أكتافنا ،ولها جناحان .ومن عنده
مثلك على األرض أو في السماء ،لن ينحني يوما ً مهما
زادت المصاعب».

ذك��رت «الوكالة الوطنية لإلعالم» أن المدعو نبيل سكاف الملقب بـ «أبو
مصعب» وهو إسالمي سلفي وأحد أبرز المطلوبين للدولة ،قتل في سورية.
وقد أفاد ذووه أنهم تبلغوا باتصال عن مقتله في سورية ،حيث كان يقاتل في
صفوف «داعش».
من جهة أخرى ،أعلنت المديرية العامة لألمن العام ،في بيان أنه «في إطار رصد
ومتابعة نشاطات المجموعات اإلرهابية والخاليا النائمة التابعة لها ،أوقفت بناء
إلشارة النيابة العامة المختصة ،وبعملية نوعية ،كالً من الفلسطينيين الالجئين
في لبنان (خ.م ).و (س.أ ).الرتباطهما بجهات إرهابية.
بنتيجة التحقيق معهما ،اعترفا بانتمائهما إلى تنظيم إرهابي ،وأنهما كانا
على تواصل مع اإلرهابي الفار الفلسطيني الالجئ في لبنان (ع.م ).الذي كلّفهما
بأعمال رصد ومراقبة تمهيدا ً للقيام بعملية أمنية في الداخل اللبناني.
بعد انتهاء التحقيق معهما أحيال إلى القضاء المختص ،والعمل جار لتوقيف
باقي األشخاص المتورطين».

قطر ما بين ( ...تتمة �ص)1
 لم ي ُعد ممكنا ً لقطر االستقواء بمالها وال بقناتهاالفضائية ،وهي محاطة في زمن التراجعات والتسويات،
بدولتين ،واحدة تفتح لها ذراعيها لتتموضع ،حيث كانت
قبل الحرب الناعمة دولة تسويات ومصالحات ،وهنا
تقف إيران لكن هذه المرة بشروط مختلفة ،فتسويق
قطر لدى الحلفاء من روسيا إلى سورية ليس باألمر
السهل ،ما لم يكن في السياسة القطرية ما ُيغْري ،وهي
صاحبة الحجم المتواضع في السكان والجغرافيا،
وأق ّل األثمان شق عصا الطاعة على القيادة السعودية
لدول الخليج .وعلى ضفة ثانية تتر ّبص بقطر شهوة
سعودية دفينة لالنتقام من اللعبة التي تمادت فيها
قطر على حساب جارها األكبر وتقدّمت الصفوف بال
حساب لخط الرجعة ،والسعودية الالعب الخاسر في
اليمن والباحث عن تسوية ،والالعب الذي خسر أوراقه
في العراق ،ويتجه لخسارة قواعده في سورية ،ليس
أمامها من تعويض معنوي وربما م��ادي ،مع الزلزال
التركي ،سوى أن تضع عينها على ض ّم قطر ،وليس
مجرد أخذ الطاعة من قادتها ،وهنا يبدو درع الجزيرة
بترتيب مرتبط بالبحرين فرصة سعودية ،خصوصا ً
أنّ األميركيين ف��ي المفاضلة بين كلفة حماية قطر
والثمن البسيط ال��ذي سيطلبه السعوديون لتسهيل
تسويات المرحلة الجديدة ،لن يجعلوا من حماية قطر
قضيتهم.
 ق�ط��ر ب�ي��ن خ �ي��ا َري ط�ل��ب ال�ح�م��اي��ة اإلي��ران �ي��ة ،أواالستعداد لالنضواء تحت الجناح السعودي .رحل
األمير فنالت اإلمارة فرصة مؤقتة ،واليوم يرحل األمير
لحساب أمير يعيّنه السعوديون ،أو تسقط اإلم��ارة،
ما لم تسارع الدوحة لتموضع نوعي في خندق إيران
الخليجي على األق ّل.
ناصر قنديل

فضل الله متوسطا ً وفد «لقاء الفكر العاملي»
ح ّذر العالمة السيّد علي فضل
ال��ل��ه م��ن «ال��م��خ��ط��ط ال���ذي يريد
تجزئة ه��ذه االم��ة وإض��ع��اف ك ّل
مواقع القوة فيها».
واعتبر «أنّ لبنان كان وما يزال
يمثل ن��م��وذج �ا ً وق���دوة ف��ي ق��درة
األدي��ان والمذاهب على التعايش
وال��ت��واص��ل بينها» .وأش���ار الى
ض���رورة «ال��وق��وف ص��ف�ا ً واح���دا ً
حتى نستطيع أن ُنفشل مَن يحاول
ال��ع��ب��ث ب��ه��ذه ال���وح���دة ويعمل
على إث��ارة الفتن والحساسيات
وال��ع��ص��ب��ي��ات م���ن أج���ل تمرير
تصب في خدمة المشروع
مشاريع
ّ
الصهيوني».
ك�لام العالمة فضل ال��ل��ه جاء
خ�لال استقباله في ح��ارة حريك

رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد
علي عبد اللطيف فضل الله على
رأس وفد عاملي كبير ض ّم علماء
م��ن فلسطين وس��وري��ة وال��ع��راق
يرافقهم المسؤول اإلعالمي للقاء
الصحافي علي ضاحي.
وأك���د ال��ع�لام��ة ف��ض��ل ال��ل��ه انّ
«مسؤوليتنا ف��ي بقاء ه��ذا البلد
على ص��ورت��ه المشرقة ف��ي وجه
المنطق اإللغائي والتكفيري والذي
يتمظهر في أكثر من حالة وال سيما
مَن يسعى إلى إلغاء اآلخر».
واعتبر أنّ «ق ّوتنا في تواصلنا
وانفتاحنا وت��ن� ّوع��ن��ا ،وسيبقى
منطقنا منطق ال��وح��دة وخيارنا
ال��ح��وار واالن��ف��ت��اح ،ألن��ه الخيار
األسلم للحياة ول��ن يسلم مذهب

البرلمان التركي ( ...تتمة �ص)1
مطلع الشهر المقبل ،بينما سجل حكوميا ً مزيد من التعثر،
حيث أضيف لملف الموازنة العالق ،وملف االتصاالت المعلّق،
تأجيل جديد للقرار في ملف النفط بعد تدخل منسوب للرئيس
ف��ؤاد السنيورة تسبّب بتأجيل رئيس الحكومة تمام سالم
إعطاء الضوء األخضر لصيغة حكومية توافقية.

جلسة السجاالت...

بينما يسيطر الجمود والمراوحة على الملفات واالستحقاقات
الداخلية كرئاسة الجمهورية وقانون االنقالب ،يبدو أن حكومة
المصلحة الوطنية تثبت يوما ً بعد يوم أنها تح ّولت حكومة تصريف
أعمال نتيجة الخالفات السياسية بين مك ّوناتها وما السجاالت
الساخنة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء أمس في أكثر من ملف،
إال دليل على عجز الحكومة عن مقاربة الملفات األساسية وإيجاد
الحلول لها كمناقصات الخلوي التي شكلت محور النقاش الذي استمر
قرابة  3ساعات لينصرف بعدها المجلس إلى البحث في بنود جدول
األعمال ،وتط ّرق في الوقت المتبقي من الجلسة إلى موضوع تل ّوث نهر
الليطاني.
وعلمت «البناء» أن مشادّة ساخنة دارت بين وزي��ر االتصاالت
بطرس حرب من جهة ،ووزيري الخارجية جبران باسيل والتربية
الياس بو صعب من جهة أخرى حول دفتر شروط المناقصات ما
أدى الى تأجيل البحث في هذا الموضوع .فطلب حرب تعديل دفتر
الشروط ال سيما في المواصفات كتشغيل  10ماليين خط هاتفي
بصورة متواصلة على الشبكة .فسأل باسيل وبو صعب حرب لماذا
أدخلت بعض التعديالت على دفتر الشروط ولماذا تشغيل هذا العدد
من الخطوط بصورة متواصلة؟ فر ّد حرب :لتحسين خدمة االتصاالت،
فرد باسيل وبو صعب :غير صحيح ،بل الهدف هو تطيير شركة «ألفا»
من المناقصات .وحينها طلب رئيس الحكومة تمام سالم من الوزير
حرب أن يدرس الموضوع من جديد ويأخذ بعين االعتبار مالحظات
بعض الوزراء على دفتر الشروط وإيجاد الحل المناسب .فتدخل وزير
الثقافة روني عريجي ،وقال« :يجب أن نعطي التلزيم للشركة التي
لديها القدرة على تشغيل العدد األكبر من الخطوط».

سالم ر ّد طلب المشنوق

وشهدت الجلسة سجاال ً آخر حول ملف مناقصات النفايات بين
الرئيس سالم ووزي��ر الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب من سالم
التريث بإجراء مناقصات الل ّم والكنس ،بانتظار أن يحسم مجلس

بلدية بيروت االشتراك في هذه المناقصات أو الخروج منها ،فرفض
سالم الطلب .ف��ر ّد المشنوق بأنه يجب أن تخرج بيروت من هذه
المناقصات وتجري مناقصة خاصة بها.
وطالب وزير الدولة لشوؤن مجلس النواب محمد فنيش سالم بعقد
جلسة مخصصة لبحث موضوع التلوث في نهر الليطاني فوعد سالم
فنيش بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت.
وتحدّث وزير العمل سجعان قزي عن بيان مجلس األمن الدولي
حول الوضع في لبنان ،واعتبر أنه بيان مهم ويجب أخ��ذه بعين
االعتبار وتوجيه رسالة شكر لمجلس األمن على مواصلة اهتمامه
بلبنان وفي رئاسة الجمهورية أكثر من األطراف اللبنانية.

قزي لـ «البناء» :مناكفات وال مناقصات

وق��ال قزي لـ «البناء» إن الجلسة كانت جلسة مناكفات وليس
ّ
وفضلت التفرج وعدم الدخول في هذه السجاالت التي لم
مناقصات
توصل إلى أي نتيجة والتي تتكرر في معظم الجلسات وتنتهي بتأجيل
الملفات وعدم اتخاذ قرار بشأنها ،كما حصل في موضوع مناقصات
الخلوي».

..ولجنة لمتابعة تلوث الليطاني

وفي السياق علمت «البناء» أن «الرئيس فؤاد السنيورة أجرى
ّ
وغض النظر عن
اتصاال ً هاتفيا ً بالرئيس سالم ،طالبا ً منه التمهل
دعوة اللجنة الوزارية المختصة بملف النفط إلى أي اجتماع في الوقت
الراهن» .وتشير المصادر إلى أن «السنيورة أبدى اعتراضه ومنزعج
من اتفاق الرئيس بري والعماد ميشال عون حول ملف النفط ولن
يقبل بأن يُفرض اتفاق فريقين على تياره» ،وفيما تضع مصادر نيابية
بعض المالحظات على التفاصيل الواردة في مرسومَي النفط ،تشير
لـ «البناء» إلى ضرورة أن يكون لبنان جاهزا ً إذا عرضت البلوكات
يتحسن ،وعندئذ
لالستثمار ال سيما أن الوضع بعد عامين سوف
ّ
الشركات التي تردّدت في الحفر على عمق  1500متر في عمق البحر
ستزال كل العقبات أمامها ،وتصبح جاهزة للبدء بالحفر ،أما إذا
استمرينا على هذا المنوال والتقصير ،فلن تصدر المراسيم ولن يبدأ
الحفر».
وأشارت المصادر إلى أن «أي عملية تصدير مقبلة للغاز ،إن كان من
لبنان أو من قبرص أو من مصر أو من إسرائيل فستكون بالتفاهم مع
روسيا» .وإذ تعتبر أن «موسكو ال تملك التكنولوجيا للحفر على عمق
أكثر من  1000متر» ،تشير المصادر إلى أنها ستقوم بـ «التعاون مع
شركات أميركية وأوروبية على غرار شركة شال».

ضغوط أميركية للتطبيع...

وأق� ّر مجلس ال��وزراء القسم األكبر من بنود جدول األعمال ،منها
تكليف وزي��ر االتصاالت تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة
شركتي الهاتف الخلوي في ضوء المناقشات والمالحظات التي أبداها
الوزراء حول هذا الموضوع ،ومتابعة بحث هذا الموضوع للجلسة
المقبلة .واتفق على أن يستمر وزير االتصاالت في التمديد للشركتين
المشغلتين شهرا ً بعد آخر .كما ت ّم تشكيل لجنة وزارية من الوزراء
المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني ،في حين لم
يحسم ملف قانون سالمة الغذاء وإجراءاته التطبيقية وأرجأ البحث
به إلى الجلسة المقبلة.

ولفتت إلى ضغوط أميركية على لبنان لإلسراع في تلزيم البلوكات،
وفي ما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الهدف األميركي من طرح ملف
النفط هو التطبيع النفطي مع إسرائيل ،أكدت أن كل األطراف اللبنانية
الحظت هذا األمر وأعلنت رفضها كل ما له عالقة بالتطبيع مع إسرائيل
سواء بالنفط أو غيره وكان أول المالحظين الرئيس بري وحزب الله
والوزير باسيل الذي اكتشف عندما كان وزيرا ً للطاقة أن الغاز اللبناني
الذي كان سيتجه الى المصنع ليحول إلى غاز سائل في قبرص تدخل
فيه شركة إسرائيلية ما دفع باسيل إلى رفض هذا المشروع آنذاك».

النفط إلى المر ّبع األول؟

المشنوق :نحن في مواجهة مفتوحة

وعاد ملف النفط إلى المربّع األول ،بانتظار التواصل بين الرئيسين
بري وسالم الذي نقلت عنه مصادره لـ «البناء» حرصه على إقرار
مراسيم النفط وتريثه في الوقت نفسه لدراسة الملف بعمق من
الناحية التقنية والسياسية ،وانتظاره في الوقت عينه الطالعه على
تفاصيل االتفاق بين بري وباسيل ووزير المال علي حسن خليل خالل
االجتماع الذي عقد بينهم في عين التينة.

أمنياً ،وفيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع األمني في مخيم
عين الحلوة وتح ّوله قاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية في الداخل ،أكد وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «الوضع األمني في مخيم عين
الحلوة ليس جديدا ً وقد تحدّثت عنه منذ سنتين» .مضيفا ً «ال جديد في
المخيم ،نحن في مواجهة مفتوحة ونتخذ احتياطاتنا في كل األمكنة،
لكن ال أعتقد أن من المفيد الحديث عن الموضوع في اإلعالم».

أو طائفة أو موقع سياسي إنْ لم
يسلم الوطن».
ب����دوره دع���ا ال��س��ي��د ع��ل��ي عبد
اللطيف فضل الله الى «نبذ لغة
التعصب وال��ت��م��س��ك بالخطاب
الوحدوي لمواجهة االستحقاقات
الداخلية والخارجية» .كما طالب
ال��دول��ة وال��ط��ب��ق��ة السياسية بـ
«اعتماد السياسة التي تحترم
اإلنسان الذي تسحقه االعتبارات
الطائفية والمذهبية».
وانتقل الوفد الى مجمع اإلمامين
الحسنين في حارة حريك وكان في
استقبالهم مدير المركز اإلسالمي
الثقافي السيد شفيق الموسوي.
وزار الوفد ضريح المرجع المجدّد
الفقيه الراحل السيد محمد حسين
ف��ض��ل ال��ل��ه ف��ي رح���اب ال��ذك��رى
السادسة لرحيله وقرأ عن روحه
سورة الفاتحة ،كما جال في أرجاء
المركز وتفقد مكتبة السيد محمد
حسين فضل الله العامة.
وم��ن ح��ارة حريك انتقل الوفد
الى صيدا ،حيث زار مكتب رئيس
االتحاد العالمي لعلماء المقاومة
ال��ش��ي��خ م��اه��ر ح��م��ود ف��ي إط��ار
التواصل وتمتين أواص��ر الوحدة
وتعزيز نهج المقاومة الشاملة
وتعميم خطاب الوحدة واالنفتاح
التعصب والتكفير.
في مواجهة
ّ
وأشاد السيد فضل الله بـ «دور
الشيخ ح��م��ود العابر للطوائف
والمذاهب والمتمسك بالثوابت
الوطنية وقضية فلسطين ومواجهة
ك ّل ظواهر التكفير الجاهلية».
ب���دوره أش��اد الشيخ حمود بـ
«حركة لقاء الفكر العاملي العابرة
للطوائف والمذاهب والمناطق».
ون�� ّوه بطرح السيد فضل الله لـ
«عقد مؤتمر وطني جامع يعزز
العيش المشترك ويحمي النسيج
المتن ّوع لقرى الجنوب المحر ّرة
على أبواب ذكرى انتصار المقاومة
والجنوبيين ولبنان على عدوان
ت���م���وز ال��ص��ه��ي��ون��ي ف���ي ال��ع��ام
.»2006

�إعالنات ر�سمية
تعلن بلدية سرعين الفوقا عن حاجتها
إلى تعيين أمين صندوق في مالكها ،فلمن
يه ّمه األم��ر الحضور إل��ى مبنى البلدية
ّ
ل�لاط�لاع على ال��ش��روط المطلوبة ضمن
الرسمي ،وخالل شهر من تاريخ نشر
الدوام
ّ
اإلعالن.
رئيس بلدية سرعين الفوقا
عطريف شومان

