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«عدونا الرئي�س هو �إ�سرائيل ون�ستطيع الر ّد بالمثل على � ّأي عدوان»
ّ

وفد فل�سطيني في عين التينة وال�سراي والداخلية وكليمن�صو

الأحمد :محاوالت �أميركية و�أوروبية لإحياء عملية ال�سالم
جال وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة
ال��م��رك��زي��ة ف��ي ح��رك��ة «ف��ت��ح» ع���زام األح��م��د
والسفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر
الحركة في لبنان فتحي أبو ال��ع��ردات ،على
ال��ق��ي��ادات السياسية .والتقى ال��وف��د رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري وج��رى عرض
التطورات الراهنة ال سيما الهجمة االرهابية
لالحتالل «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي ال��ق��دس وعلى
المسجد األقصى .
وق��ال األح��م��د :نحن حريصون باستمرار
على لقاء دولته ،ونقلت له تحيات الرئيس
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية واستعرضنا
الجهود المشتركة للمؤسسات الفلسطينية
مع األجهزة اللبنانية األمنية والرسمية من
قيادة الجيش إلى كل المؤسسات األخرى من
أجل توفير األمن واالستقرار وتوفير المعيشة
اإلنسانية لالجئين .ونقلت له شكر القيادة
الفلسطينية على البيان ال��ذي أق�� ّره مجلس
ال��ن��واب ف��ي جلسته التشريعية وق��د خرج
الرئيس ب��ري عن التقاليد المعمول بها في
المجلس وعن جدول األعمال إلعطاء ما جرى
في القدس أهميته .وأطلعني على االتصاالت
التي قام بها على الصعيد الدولي والعربي
مع مختلف البرلمانات من أجل عقد اجتماع
طارئ لرؤساء البرلمانات العربية والدولية
لدعم الشعب الفلسطيني والتصدّي للهجمة
«اإلسرائيلية» لتهويد القدس والمقدسات
اإلسالمية والمسيحية .وأطلعت دولته أيضا ً
حول محاوالت بعض أطراف المجتمع الدولي
س��واء الواليات المتحدة األميركية واالتحاد
األوروب��ي إلحياء عملية السالم المج ّمدة منذ
سنوات.
وزار األحمد رئيس الحكومة سعد الحريري
ونقل إليه تحيات الرئيس الفلسطيني محمود
عباس والقيادة الفلسطينية ،وأطلعه على

المشنوق مستقبال االحمد
األوضاع داخل فلسطين ،وخصوصا ً في مدينة
القدس ،بعد الحملة «اإلسرائيلية» المسعورة
ض��د أه��ال��ي ال��ق��دس ،والبطش بهم وبعموم
األراض��ي الفلسطينية المحتلة .وقال األحمد:
«شكرنا الرئيس الحريري على موقف لبنان الذي
كان طليعيا ً في استنكار ما قامت به «إسرائيل»،
والتح ّركات التي بدأ بها لحشد الموقف العربي
والدولي واإلسالمي لمواجهة هذه األعمال .كما
أطلعناه على التحركات السياسية األخيرة
ب��ش��أن عملية ال��س�لام ،وخ��ص��وص��ا ً الجهود
األميركية وفريق عملية السالم ال��ذي شكله
الرئيس دونالد ترامب ،وما وصلت إليه هذه
االم���ور ،خصوصا ً أن الرئيس الحريري في
طريقه الى الواليات المتحدة ،وت ّم التطرق الى

هذه الزيارة .وأنا واثق بأنه سينقل وجهة النظر
العربية والفلسطينية كاملة الى االدارة االميركية
بما يؤدي الى انهاء هذه القضية المستعصية،
وانهاء االحتالل «اإلسرائيلي» وتنفيذ قرارات
الشرعية الدولية القاضية بإنهاء االحتالل
على قاعدة حل الدولتين وفق مبادرة السالم
العربية .كما جرى النقاش حول األوضاع في
المخيمات الفلسطينية والجهود المشتركة
اللبنانية الفلسطينية من أجل المحافظة على
أمن المخيمات واستقرارها ،باعتبار ذلك جزءا ً ال
يتجزأ من أمن لبنان واستقراره والسلم األهلي
فيه».
وعرض األحمد والوفد المرافق المستجدات
لبنانيا ً وفلسطينيا ً مع وزير الداخلية والبلديات

نهاد المشنوق .وزار رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط في كليمنصو
ناقالً إليه ،بحسب بيان للسفارة الفلسطينية،
«تحيات الرئيس محمود عباس ،كما اطلعه
على األوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية،
ف��ي ظ��ل الهجمة االستعمارية االستيطانية
اإلسرائيلية ،وبخاصة ف��ي مدينة القدس،
وال��ت��ح�� ّرك السياسي م��ن المجتمع ال��دول��ي
واإلدارة األميركية ،إلحياء عملية السالم ،في
ظل التصعيد «اإلسرائيلي» الخطر ،والحملة
المبرمجة من الحكومة «اإلسرائيلية» على
مدينة القدس وأهلها والبطش بهم».
وح��ذر األحمد من «خطورة األوض��اع داخل
األراض���ي الفلسطينية» ،م��ؤك��دا ً أن «الرئيس
عباس قطع زي��ارت��ه للصين وع��اد إل��ى أرض
ال��وط��ن ،لمواجهة المخططات والمشاريع
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» .وش��ج��ب األح��م��د «استغالل
الحكومة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» لعملية ال��ق��دس،
واتخاذها خطوات استيطانية مدروسة لتغيير
معالم المدينة ،وتهديد قدسية وهوية األماكن
المقدّسة ،وتغيير الهوية العربية للقدس» .وث ّمن
«الرعاية التي يلقاها الالجئون الفلسطينيون
من الشعب اللبناني».
واستنكر جنبالط من جهته ،بحسب البيان،
«الهجمة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على مدينة القدس
واألراض���ي الفلسطينية» ،داع��ي��ا ً إل��ى «وح��دة
الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات».
موحد مما يجري في
وطالب بـ«موقف عربي
ّ
المسجد األقصى ومدينة القدس».
كما ج��رى البحث ف��ي أوض���اع المخيمات
الفلسطينية في لبنان وسبل تحسين ظروفهم
الحياتية والمعيشية .وأكد الجانبان «الحفاظ
على األمن واالستقرار داخلها ،وتعزيز التنسيق
والتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين
اللبناني والفلسطيني».

مجموعة العمل تطلق وثيقة ر�ؤية لبنان ّية لق�ضايا اللجوء الفل�سطيني:
معالجة ال�سالح وحق العودة والعمل ورف�ض التوطين وبقاء الـ«�أونروا»
أطلقت «مجموعة العمل حول قضايا الالجئين الفلسطينيين
في لبنان» ،من ال��س��راي ،وثيقتها التي حملت عنوان «رؤي��ة
موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان» ،برعاية
لبنانيّة
ّ
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مم َّثالً بعضو كتلة المستقبل
النائب عمار حوري.
بعد النشيد الوطني ،تحدّث رئيس لجنة الحوار اللبناني
 الفلسطيني حسن منيمنة ،الفتا ً إلى أنّ اللجنة التي تك ّونتمن الن ّواب :علي فياض عن حزب الله ،عمار ح��وري عن تيّار
المستقبل ،سيمون أبي رميا عن التيّار الوطني الح ّر ،الوزير
السابق طوني ك��رم عن ال��ق�� ّوات اللبنانية ،محمد جباوي عن
حركة أمل ،الدكتور بهاء أبو كروم عن الحزب التقدّمي االشتراكي
والمحامي رفيق غانم عن ح��زب الكتائب ،عقدت على امتداد
عامين اجتماعات متواصلة بلغت أكثر من  50اجتماعاً ،تميّزت
بنقاش هادئ وموضوعي عن قضية كانت في صلب االنقسام
واالحتراب اللبناني .وأ ّك��د أنّ «األط��راف دخلوا متباينين إلى
الحوار ،لكنّ المواقف لم تكن حادّة بفعل التط ّور واالعتراف الذي
ح ّققته القضية الفلسطينية لبنانيا ً وعربيا ً ودولياً ،وإعالن األخوة
الفلسطينيين أ ّنهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفا ً في خالفات
اللبنانيين ،وأنّ مشروعهم الوحيد فيه هو عودتهم إلى ديارهم
وتحسين أوضاعهم حتى تحقيق ذلك».
ووصف الموافقة على الوثيقة بّأنها« ،تعبّر عن اقتناع تا ّم
لدى مختلف األطراف ،ما يش ّكل أساسا ً يمكن البناء عليه لبلوغ
تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا الالجئيين
الفلسطييين في لبنان» ،وشدّد على أنّ «مجموعة العمل تص ّرفت
بسمؤولية عالية ،انطالقا ً من اقتناعها بضرورة مضاعفة الجهد
الملحة لألخوة الالجئين ،من خالل توفير
لمعالجة المشاكل
ّ
الحقوق اإلنسانية والمعيشيّة لهم ،وتحسين أوض��اع الحياة
والبيئة في المخيّمات».
ولفتَ إلى أنّ «صوغ هذه الوثيقة يفرض تحدّياته علينا جميعاً،
مجلسا ً نيابيا ً وحكومة وإدارات عا ّمة ،وعلى القوى السياسية
مشاركة أو غير مشاركة في صوغها ،وعلى األخوة الفلسطينيين
وكذلك على المجتمعين اللبناني والفلسطيني ،عبر ترسيخ ذاكرة
جديدة بديالً من ذاكرة الحرب األهلية».
وقدّم الخبير في األسكوا ،عضو فريق الميسرين أديب نعمة،
عرضا ً لما تض ّمنته الوثيقة ،وتو ّقف «عند المرحلة األولى من عملها،
ما تقدّمت به من توصيات إلى رئيس الحكومة في العام .»2015
وأشار إلى «المرحلة الثانية والمرجعيّات التي استندت إليها،
بما هي الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة
اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق
الدولية» .وتو ّقف عند «تعريف المجموعة للتوطين بما هو إعطاء
الجنسيّة اللبنانية جماعياً ،ومن خارج السياق القانوني العادي
بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية إقليمية أو دولية،
وخالفا ً ألحكام الدستور».

لقاء الأحزاب :ال�سل�سلة
من جيوب النا�س
أ ّكد «لقاء األحزاب والقوى الشخصيات الوطنية»،
«أنّ إق��رار السلسلة لم يكن في المستوى الذي
يرغب فيه مستح ّقوها ،وجاء جزء من تمويلها من
جيوب الناس ،م ّما قلّص من أهميّتها ،وكأنّ الطبقة
السياسية التي دافعت عن أصحاب المصارف
والشركات الرأسمالية أرادت أن تعطي اللبنانيّين
بعض ما يستح ّقونه بيد ،وتأخذه باليد األخرى».
وأ ّكد اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري في مق ّر
حزب االتحاد ،أنّ «تحصيل بعض من هذه الحقوق
لم يكن ممكنا ً لوال النضال المتواصل والدائم للهيئات
النقابية ،والمواقف المؤيّدة التي وقفت إلى جانب
المطالب الشعب ّية وأص�� ّرت على فرض الضرائب
على الريوع المالية والعقارية واألمالك البحريّة،
وما تنتجه المصارف من أرباح عن أعمال الهندسة
المالية».
وشدّد على ضرورة «مواصلة النضال االجتماعي
لتحقيق العدالة االجتماعية ومحاربة الفساد
ومزاريب الهدر ،وصوال ً إلى تغيير النظام االقتصادي
والمالي ال َّريعي الذي ألحق أفدح األضرار بالقطاعات
اإلنتاجيّة ،وأدّى إلى زي��ادة الدين العام وفوائده
الكبيرة ،وبالتالي العجز في الموازنة ،وتراجع
القدرة الشرائية للّبنانيين ،وهذا األمر يت ّم من خالل
العمل على إقرار موازنة تحفظ العدالة الضريبية».
وح ّذر اللقاء من محاوالت رفع األسعار ،وطالب
الحكومة «بتشديد الرقابة وص���وال ً إل��ى تجميد
التجار والشركات من استغالل الزيادة
األسعار لمنع ّ
التي نتجت من إقرار السلسلة لرفع األسعار ،م ّما
يؤدّي ،فيما لو حصل ،إلى إجهاض الهدف من إقرار
السلسلة».

من مؤتمر مجموعة العمل
وتط ّرق إلى «تعريف المجموعة للاّ جئ الفلسطيني ،وتحديد
المسجلين لدى
الفئات الفلسطينية بشكل محدّد ،وهي من
ّ
دوائر وزارة الداخلية أو «األونروا» ،باإلضافة إلى فئة فاقدي
األوراق الثبوتية».
ودعت المجموعة إلى «العمل على ضرورة تناول مسألة
رف��ض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ ،وه��ذا الموقف
يستند إلى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح
اللبنانية العليا ،ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق
العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
موجهات سياسة
عموما ً وقضية الالجئين خصوصاً ،كأحد
ّ
لبنان الخارجية وانتمائه العربي».
وشمل الحوار التوافق على «األبعاد السياسية واالجتماعية
الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين ،وكذلك دور الدولة
في إدارة المخيمات ،على ألاّ يقتصر ذلك على البُعد األمني ،بل
يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي ،على أن تت ّم هذه
اإلدارة في التفاعل مع «األونروا» واللجان التمثيلية ،وتقويم
عمل اللجان الشعبية في المخيمات ،وتوحيد المرجعيّتين
اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العالقة بينهما على أسس
سليمة».
ّ
«حق الالجئين في العمل المدني بما فيه
وأ ّك��دت الوثيقة

تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع ،وترسيخ الهويّة الوطنية
الفلسطينية بما يخدم لبنان والالجئين الفلسطينيين على
أرضه» .ودعت إلى «عالج إجراءات تقييد الجمعيات المدنيّة
التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة».
المستقلة وذات
ّ
وف��ي مجال األم���ن ،اعتبرت الوثيقة أنّ «وثيقة الوفاق
ومق ّررات هيئة الحوار هي اإلطار واألساس للتعامل مع البعد
السيادي واألمني ،انطالقا ً من حق لبنان الذي ال جدال فيه في
بسط سلطة دولته» .وأ ّكدت المجموعة «إنهاء وجود السالح
خ��ارج المخيمات ومعالجته داخلها ،مع تأكيد مسؤولية
الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أيّ اعتداء،
مع ضرورة توحيد وأنسنة اإلجراءات األمنية حول المخيمات
وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية».
ووصفت المجموعة «رفض التوطين وحق العودة بأ ّنهما
وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني» .ودعت لبنان
إلى «استخدام عالقاته وطاقاته السياسية والدبلوماسية لدعم
حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية» .واعتبرت
الوثيقة ،أنّ «هناك أهميّة لبقاء وكالة «األون��روا» في عملها
الملحة ،والتعاون
األممي كشاهد دول��ي ،وتأمين موازناتها
ّ
معها وتنظيم عالقتها مع الدولة اللبنانية بما يح ّقق االنسجام
والتخطيط المشترك ،وينعكس إيجابا ً على حياة الالجئين».

�شورتر مك َّرما من ع�صام فار�س في بينو:
ملتزمون دعم لبنان لتحقيق اال�ستقرار والأمن
أقام النائب األسبق لرئيس الحكومة عصام
فارس وعقيلته السيدة هال ،في دارتهما في بينو،
مأدبة غداء تكريميّة على شرف السفير البريطاني
في لبنان هيوغو شورتر ،حيث كان في استقباله
مدير أعمال فارس في لبنان المهندس سجيع
عطية ،ال��ذي ألقى كلمة ِباسم ف��ارس وعقيلته
رحب فيها بالحاضرين في دارته ،في
وعائلتهّ ،
بينو ،الذين يش ّكلون «لوحة حضارية كبيرة،
تعطي نموذجا ً في العيش الواحد ،والتي تعطي
انطباعا ً أ ّننا نحن صمام أمان لهذا الوطن ،ليس
يضحي ليتصدى لإلرهاب،
فقط بجيشنا الذي
ّ
إنما بسلوكنا االجتماعي وبتعاطينا بك ّل أخ ّوة
ومحبة».
وتوجه عطية إلى شورتر قائالً« :تكريمنا
ّ
لكم اليوم ،هو تأكيد على التعاون والشوق
إلى تقديماتكم الكبيرة ،و ِباسم الرئيس عصام
ف��ارس ،و ِباسم الجميع ،أشكر المشروع الذي
ساهمتم به اليوم ،وآمل أن تكون هناك مشاريع
كبيرة تساعدوننا من خاللها إلنماء هذه المنطقة،
أل ّننا نبني اآلمال على مساعدة الدولة ليس فقط
بمنع اإلرهاب ،بل باإلنماء أيضاً».
أ ّم��ا السفير شورتر ،فألقى كلمة شكر فيها
استضافة ف��ارس مم َّثالً بعطية ،معربا ً عن
«سروره بالعودة إلى عكار ،وتعلّم المزيد عنها».
ودعا شورتر «مم ّثلي عكار إلى أن يكونوا فخورين
بما ح ّققوه ،وأن يستم ّروا بالعمل» ،واعتبر أنّ
«هذا اليوم (أمس) هو يوم ع ّكار ،يوم الدعم الذي
تقدّمه المملكة المتحدة إلى هذه المنطقة».
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فيروز �آبادي :الأميركيون اعترفوا
ب�أ ّنهم �صنعوا «داع�ش»
البناء ـ طهران
يحفظ اإليرانيون جيدا ً التهديد
ال��ذي أطلقه ول��ي العهد السعودي
محمد بن سلمان بنقل المعركة إلى
داخل طهران ،فعلى أثر هذا التهديد
حصل ه��ج��وم إره��اب��ي على مبنى
البرلمان اإليراني ،تزامنا ً مع هجوم
آخر استهدف مرقد اإلمام الخميني.
ال��رب��ط ب��ي��ن ت��ه��دي��د ب��ن سلمان
والهجومين اإلرهابيّين ليس مجرد
ات��ه��ام ،فاإليرانيون مقتنعون بأنّ
هناك دوال ً معروفة ترعى اإلره��اب
وتدعمه ،وبالتالي ف��إنّ الربط بين
ال��ت��ه��دي��د ال��س��ع��ودي والهجومين
اإلرهابيين ليس مجازفة ،بل يكاد
يكون االحتمال األوحد.
إذا ً ه��و احتمال أول ال ثاني له،
وه��ذا ما يؤكده نائب رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية
ف���ي م��ج��ل��س ال���ش���ورى اإلس�لام��ي
النائب كمال دهقاني فيروز آبادي،
ال��ذي ك��ان م��ت��واج��دا ً ف��ي مكتبه في
الطابق السادس أثناء الهجوم على
مبنى البرلمان .حيث قال خالل حوار
معه ،إنّ العامل الرئيس في هذا العمل
اإلرهابي هو السعودية ،بدليل أنه
جاء بعد تصريح محمد بن سلمان
بنقل الحرب الى إيران.
المسؤول اإليراني الذي التقيناه في
مكتب جانبي لقاعة البرلمان ،كشف
أنّ ما حصل كان مباغتا ً ومفاجئاً،
فإجراءات الحراسة لم تكن مشدّدة،
ذلك ألنّ أبواب البرلمان مفتوحة أمام
المواطنين اإليرانيين للمراجعات،
وق��د استغ ّل اإلره��اب��ي��ون ه��ذا األم��ر
وتسلّلوا الى داخل البرلمان.
كما كشف الدكتور فيروز آبادي
أنّ ه��دف اإلرهابيين ك��ان الوصول
إلى القاعة العامة ،حيث كانت هناك
جلسة نيابية ،وقتل أكبر ع��دد من
ال��ن��واب ،لكنهم قبل ال��وص��ول إلى
القاعة العامة ببوابة واح��دة ،تمكن
أحد الحراس من إقفالها قبل أن يُقتل
برصاص اإلرهابيين.
ويشير إلى أنّ العمل اإلرهابي الذي
استهدف البرلمان ي��وم  7حزيران
 ،2017أدّى إلى ف��راغ أمني استم ّر
لنحو ثالث ساعات قبل ان تصل القوة
الخاصة وتقتل المجموعة اإلرهابية،
وقد بدا واضحا ً أنّ هناك دوال ً ساعدت
اإلرهابيين من أجل تنفيذ هذه األعمال
اإلرهابية.
وأش����ار ف��ي��روز آب����ادي إل���ى أنّ
اإلرهابيين نفذوا هجماتهم مباشرة
بعد وصولهم إلى طهران عن طريق
ال��ح��دود ال��ع��راق��ي��ة .وه��م انقسموا
ال��ى مجموعات ع���دة ،مجموعتان
نفذتا هجوم البرلمان ومرقد اإلمام

فيروز آبادي ومعن حمية

ال�سعودية عامل رئي�س في االعتداء
الإرهابي على البرلمان الإيراني
الخميني ،أما اآلخرون فت ّم اكتشافهم
وق���د أط��ب��ق��ت عليهم وزارة األم��ن
اإلي��ران��ي��ة ،حيث اعتقل العشرات
منهم ،وتبيّن أنهم يتبعون تنظيم
داعش اإلرهابي.
وي��ت��اب��ع ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي:
التقارير التي بحوزتنا ف��ي لجنة
األم���ن القومي تتض ّمن الكثير من
المعلومات ،ووزارة األمن اإليرانية
لديها أيضا ً الكثير الكثير.
الدكتور ف��ي��روز آب���ادي يؤكد أنّ
تنظيم «داع��ش» صناعة أميركية،
ويعزز موقفه ه��ذا ،ب��أنّ األميركيين
أنفسهم قالوا هذا الكالم في مرحلة
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة األميركية
األخ��ي��رة ،فالجمهوريون واج��ه��وا
ال��دي��م��وق��راط��ي��ي��ن بحملة واس��ع��ة
تتهمهم بصناعة داعش ومساندتها،
وأنّ واشنطن أوكلت مهمة تشغيل
«داع���ش» إل��ى السعودية .ولدينا
قناعة ب��أنّ المنطقة تشهد حروبا ً
بالوكالة ،وأنّ السعودية تنفذ برامج
أميركا في المنطقة.
وي��ش��دّد ف��ي��روز آب���ادي على أنّ
ب�لاده لن تسمح لإلرهاب بتحقيق
أه����داف مشغليه ،ول��ذل��ك ق��� ّررت
لجنة ش��ؤون األم��ن العام في إيران
قصف مواقع داع��ش في دير ال��زور،
وأنّ عمليات القصف ه��ذه أوقعت
أكثر من « 180داعشياً» ،ردا ً على
استشهاد ثمانية عشر شخصا ً في
مبنى البرلمان وج��رح نحو ثمانين
شخصا ً آخر.
وفي الحديث عن الوﻻيات المتحدة
األميركية يقول فيروز آبادي بأنّ إعالن

 21ت ّموز 1982
سعيد معالوي
في مثل هذا اليوم من عام 1982
كان جيش العدو «اإلسرائيلي» قد
دخل األراضي اللبنانية من الجنوب
حتى العاصمة بيروت ،تحت شعار
«سالمة الجليل» الذي أطلقه وزير
دف��اع العدو آن��ذاك الجنرال آرييل
ش��ارون ،وقال بأنّ ال صواريخ بعد
اليوم على منطقة الجليل في الشمال
الفلسطيني المحت ّل.
ك ّل هذه العنجهيّة «اإلسرائيلية»
داستها حفنة من رج��ال المقاومة
ال��وط��ن��ي��ة ب���أق���دام���ه���م ،ف��ن��ص��ب��وا
ص��واري��خ��ه��م ف��ي ع��م��ق المنطقة
المحتلّة في سوق الخان إلى الجنوب
م��ن حاصبيا ،وأطلقوها باتجاه
مستعمرة كريات شمونة وهي أكبر
المدن في الجليل ،وم��ا أن سقطت
تلك الصواريخ هناك حتى سقطت
نظرية شارون بـ«سالمة الجليل»،
وكانت الصفعة األولى لذاك الجيش
ال��ذي ال ُيقهر ،ليتل ّقفهم الحقا ً أحد
أبناء النهضة القومية االجتماعية
ال��ب��ط��ل خ��ال��د ع���ل���وان ف���ي ش���ارع

الحمراء في بيروت ،م ّما دفع قطعان
ه��ذا الجيش وقطعاته إل��ى الهرب
واالن��س��ح��اب ق��س��را ً م��ن العاصمة
وهم يستغيثون قائلين« :يا أبناء
بيروت ال تطلقوا علينا النار ،إ ّننا
منسحبون» .وهذا ما حصل بالفعل،
لتبدأ قوافل االستشهاديين القوميّين
االجتماعيين تتوالى من معبر باتر
إلى معبر زمريا إلى كفرحونا وك ّل

وأعلن أنّ «المملكة المتحدة تقف إلى حانب
لبنان لتحقيق االستقرار واألم��ن واالزده���ار،
خصصنا أكثر
للجميع ،ومنذ العام 2011
ّ
من  560مليون دوالر لدعم لبنان ،علما ً أ ّنه
ما زال المستفيد الثاني األكبر من المساعدات
البريطانية للفرد الواحد ،وأنّ المملكة تدعم
وزارة التربية اللبنانية بـ  196مليون دوالر
على مدى السنوات األربع المقبلة لكي يتم ّكن
ك ّل األطفال في لبنان من الحصول على تعليم
ذي جودة».
وعن دعم األجهزة األمنيّة ،أوضح أنّ «الدعم
البريطاني لألجهزة األمنيّة سيبلغ أكثر من

 100مليون دوالر ما بين  2011و ،2019علما ً
أنّ برنامجنا الريادي قد دعم إنشاء أفواج على
الحدود البريّة تسهر على أمن لبنان».
واعتبر شورتر ،أنّ لبنان «يبقى الشريك
التجاري السادس للملكة المتحدة في «الشرق
األوس��ط» ،ونحن نفتخر ،أيضاً ،بدعم منصة
التكنولوجيا ()UK Lebanon Tech Hub
بفضل استثمار بلغ  3.2مليون دوالر هذا العام
في اقتصاد المعرفة في لبنان».
وختم قائال« :إنّ المملكة المتحدة ملتزمة
اتجاه لبنان بصفته رسالة تسامح وتعايش
وديمقراطيّة».

محاور الجنوب...
على هذا العدو أن ي��درك وللمرة
األخيرة ،أنّ فينا ق ّوة لو فعلت ستغيّر
وجه التاريخ ،وهي فعلت بالفعل
وغيّرت وجه التاريخ ،لينض ّم فيما
ب��ع��د ال��ث��ان��ي ع��ش��ر م��ن ت��م��وز إل��ى
فالتوجه
الحادي والعشرين منه،
ّ
واالت��ج��اه واح��د نحو فلسطين ك ّل
فلسطين.

ن�صر ت ّموز العظيم والحرب ّ
الجدية
} جمال المحسن*

شورتر مكرما من عصام فارس في بينو

إي��ران عن البدء بمحاربة اإلره��اب
األميركي ،ألنّ أميركا ضالعة في دعم
اإلره��اب ،كما أنها ﻻ ت��زال تلجأ الى
فرض عقوبات ض ّد إيران ،بالرغم من
أننا التزمنا تطبيق االتفاق النووي،
وهذا االتفاق أكد حق إيران بتخصيب
اليورانيوم ألغراض سلمية ،وهذا هو
ما نريده من االت��ف��اق .نحن ال نريد
امتالك السالح النووي ،وما اتفقنا
عليه أن ال تحمل صواريخنا رؤوسا ً
نووية ،ونحن نطبّق اﻻتفاق.
ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي ت��ح��دّث عن
ق���درات إي���ران ف��ي ش ّتى المجاالت،
واش��ار إل��ى أن��ه رغ��م الحصار الذي
ح����ال دون ح��ص��ول إي�����ران على
م��ق��ات�لات ح��رب��ي��ة ،فقد عملنا على
تصنيع المقاتالت ونجحنا ،وبالعزم
والتصميم واإلرادة بنينا ق��درات
دفاعية لص ّد أيّ هجوم يستهدف
بلدنا .وال نزال على موقفنا وثوابتنا،
ف��ع��د ّون��ا الرئيس ه��و «إس��رائ��ي��ل»،
ونعتبر أنّ هدف أميركا من صناعة
«داعش» هو تدمير سورية والعراق،
والسيطرة على دول المنطقة كلّها
من خالل مشروع التقسيم والتفتيت.
لذلك نعود ونؤكد أننا ق��ادرون على
ال��ر ّد بالمثل على الحصار وعلى أيّ
عدوان.
وختم الدكتور فيروز آب��ادي بأنّ
ال��ق��درات اإلي��ران��ي��ة ه��ي ف��ي منابع
ومصادر البترول والغاز ،وبالثروة
ال��م��ع��دن��ي��ة وب��ال��ق��درات البشرية
وبالسوق المصرفية الواسعة ،في
حين أنّ بعض ال��دول ﻻ تمتلك هذه
العناصر مجتمعة.

في رح��اب ذك��رى نصر تموز  -آب عام 2006
ع��ل��ى ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��ون��ي وم���ن م��ع��ه وم���ن وراءه
ف��ي ال��ع��ال��م واإلق��ل��ي��م :تحية للمقاومين اﻷبطال
اﻷش�����اوس ،ال��ذي��ن خ��اض��وا ه���ذه ال��ح��رب الجدّية
الطاحنة التي كسرت «منظومة ال ّردع اإلسرائيلية»،
ف��ك��ان��ت م��ح�� ّط��ة مفصليّة ف��ي ت��اري��خ ال��ص��راع مع
الكيان الصهيوني اإلرهابي المغتصب ،علما ً أ ّننا
ولألسف الشديد لم نجد في تاريخ ه��ذا الصراع
حروبا ً جدّية اّإل القليل...
وأم�����ام م��ح��ك��م��ة ال��ت��اري��خ وال��ض��م��ي��ر ،ن��ق��ول إنّ
ح��رب تموز  -آب ع��ام  2006كانت ح��رب��ا ً جدّية،
ألنّ ص��واري��خ المقاومة وص��ل��ت إل��ى عمق الكيان
«اإلسرائيلي» ،ودفعت بالصهاينة إلى النزوح وليس
إلى العيش فقط في المالجئ فترة طويلة ...وأظهرت
ض��ع��ف ال��ج��ن��دي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وآل��ت��ه العسكر ّية
ف��ي وادي الحجير وب��ن��ت جبيل وم����ارون ال���راس،
وفي ك ّل مواقع المواجهة القتاليّة المباشرة ..وأنّ
ه��ذا الجندي المعتدي ليس «شمشون الجبار» وﻻ
«سوبرمان عصره» وأنّ جيشه ُيقهر و ُيقهر .وتأ ّكد
بالملموس ،أنّ الكيان الصهيوني أوه��ن م��ن بيت

العنكبوت كما قال القائد التاريخي للمقاومة السيد
حسن نصرالله...
الجسام ،والشهداء
التضحيات
من
وعلى الرغم
ِّ
وال��ج��رح��ى وم���ا أص��اب��ن��ا ف��ي ال��بُ��ن��ي��ة التحتية ،فإنّ
خسائر العدو كانت كبيرة جدا ً جداً ..وتكفينا مشاهد
الهستيريا التي أُصيب بها حلفاء هذا العدو داخل
اإلقليم وفي العالم ،حيث تداعوا إلى عقد المؤتمرات
وإطالق الحمالت اإلعالميّة والنفسية ،للتغطية على
هزيمتهم وخسارتهم وذلّهم أمام بطوالت المقاومين
األشدّاء األشراف وجمهورهم الواسع.
والكالم يطول عن حرب عام  2006وتداعياتها
ونتائجها ،اّإل أ ّن��ن��ي سأختم ب��ال��ر ّد على م��ن يعتبر
ويتبجح بشعارات زائفة ،فأقول
الخيانة وجهة نظر
ّ
بصراحة ووضوح:
إنّ من مقتضيات العدالة تسمية األشياء بأسمائها،
فاألمين أمين ،والخائن خائن...
وإذا ك��ان الخائن ال يطيق سماع م��ا ُيطلَق عليه
م��ن أل��ف��اظ وأل��ق��اب الخيانة والعمالة ،فكيف تطيق
يداه ونفسه القذرة حرفة ومهنة الخيانة وأعمالها
اإلجراميّة الدنيئة؟!
* إعالمي وباحث في علم االجتماع السياسي

