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لغيرنا يمكن أن تتغ ّير الشخصية
بتغ ّير الظروف والعوارض ،أما
لنا فال يمكن مهما تج ّزأت بالدنا
وكيفما تش ّكلت ...هناك حقيقة
واحدة ّ
أن السوريين أمة تامة.
سعاده
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حزب اهلل ينت�صر بال�صبر والب�صيرة ويج ّنب لبنان الأ�سو�أ ...ب�إنتظار ك�شف الم�ستور في � 4آب

الجي�ش يداهم ويالحق المطلوبين ...وتوقيف عمر غ�صن ...ولوائح بع�شرات المطلوبين
لقاء عون وميقاتي بين الإثنين والخمي�س...مراوحة حكومية عند المداورة والداخلية
كتب المحرر السياسي
م ّر اليوم الثالث لبدء مسلسل ال��دم المسفوك في خلدة على
سالم ،بعدما نجح حزب الله بضبط شارعه ومناصريه والتزمت
أسر الشهداء األربعة الذين سقطوا بقرار الحزب بوضع األمر
في عهدة الدولة ومؤسساتها العسكرية واألمنية والقضائية،
وأش��ادت قيادات سياسية وروحية بما أظهره حزب الله قيادة
وقواعد من مناقبية وانضباط ووطنية ،كان يصعب وجود مثلها
لو كان غيره المستهدف بما جرى ووضع أمام ذات االختبار،
وقالت مصادر تتابع أداء الحزب خالل األيام الماضية أنّ نجاح
الحزب لم يكن وليد اللحظة فهو ثمرة تعبئة دأب عليها األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ بدأت االستفزازات
بقطع طريق الساحل بين بيروت والجنوب تتح ّول الى مصدر
لالعتداء على العابرين ،وكثيرا ً ما ك ّرس السيد نصرالله خطاباته
للدعوة للصبر والتمتع بالبصيرة لرؤية ما يد ّبر ،وكيف ُيراد
للحزب والمقاومة وجمهور المقاومة تضييع مسار االنتصارات
وم��ن خ�لال��ه دم��اء ال�ش�ه��داء ب��ال �ت��و ّرط ف��ي زواري���ب اشتباكات
داخلية ،تريد إظهاره أسوة بآخرين مجرد ميليشيا محلية ونزع
صفة المقاومة عنه ،بينما يحرص ال�ح��زب أال يشهر سالحه
في ال��داخ��ل اال عندما يستشعر ان هناك م��ؤام��رة بحجم جدي

ظاهرة اجتماعية فريدة:
نظام �سيا�سي ي�شيخ وال يموت؟
د .عصام نعمان*
اللبنانيون منشغلون ه��ذه األي��ام بإحياء ذك��رى  4آب.
ففي ذلك اليوم المشؤوم قبل  12شهرا ً ت ّم تفجير مخزون
نترات األمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت ما أدّى الى
تدميره بالكامل ومعه األحياء المجاورة التي تش ّكل ثلث
العاصمة ،باإلضافة الى مقتل أكثر من  200شهيد وجرح
أكثر من أربعة آالف.
منظمو إح�ي��اء ال��ذك��رى أطلقوا على برنامجهم عنوان
«ب��رن��ام��ج ال�ت�ح��رك��ات» .لكن إم�ع��ان النظر ف��ي المضمون
يكشف أنّ معظمها ينطوي على إثارة .نعم ،من حق أهالي
الشهداء والجرحى والمتض ّررين ان يتوخوا إثارة الرأي
العام وتعبئته لكشف مالبسات هذه الجريمة النكراء التي
قيل في وصفها إنها ثاني أكبر تفجير غير نووي في تاريخ
العالم المعاصر.
بعد مرور سنة كاملة على التفجير اإلجرامي الهائل ،لم
أي تقدّم حاسم في
يحقق قاضي التحقيق األول وال الثاني ّ
مسألة الغاية من وراء نقل أكثر من  2700طن من نترات
األمونيوم الى مرفأ بيروت واستبقائها هناك أكثر من سبع
سنوات ،ومن هي الجهة التي قامت بنقل أو تهريب أكثر من
ثالثة أرباع هذه الكمية بدليل أنّ مكتب التحقيق الفدرالي
األميركي يجزم في تقريره األخير بأنّ  500طن فقط جرى
تفجيرها في  4آب /أغسطس  ،2020فما مصير الـ 2200
طن األصلية؟ والى اين جرى تهريبها؟ ومن هو الفاعل؟
(التتمة ص)6

لبنان في خطر...
والأمل في الجي�ش لمنع انفجاره

تستهدف سالحه ،كما حدث في مرات نادرة ،وقالت المصادر
إنّ لبنان قد تجنب األسوأ بك ّل تأكيد ،فلو ترك األمر لردود الفعل
لكنا اليوم نشيّع العشرات ،وربما كانت بداية فتنة ال يعرف أحد
نهاياتها ،ولو قام حزب الله بضبط شارعه ليتولى تنفيذ عملية
أمنية عسكرية جراحية تمنع وقوع فتنة ،فسيكون قد وقع في
مخاطرة لعب دور مؤسسات الدولة وقام هو بتهميشها ،خالفا ً
ل�ق��راره بعدم تولي مهام ال��دول��ة اال مرغما ً عندما تتاح أمامها
الفرص وتته ّرب من مسؤولياتها.
حتى اآلن منع حدوث األسوأ ،لكن ال يزال أمامنا استحقاقان
وفقا للمصادر ،االستحقاق األول هو ما ستكشفه التحريات
والتحقيقات حول حقيقة ما كان مخططا ً ومن هم المتو ّرطون،
والمخططون ،وما هو دور الذين استثمروا في األحداث لتعظيمها
وتوسيع نطاقها وواكبوها في السياسة واألمن واإلعالم ،وما
هي عالقة بعض الجماعات التي بشرت بحدث كبير يرافق ذكرى
تفجير المرفأ ،وما هو المستور الذي تم كشفه في هذا الصدد،
أما االستحقاق الثاني فهو نجاح المؤسسات القضائية واألمنية
بإنهاء ال��وض��ع ال�ش��اذ ف��ي خلدة وتأمين أم��ن مستقر للسكان
الذين هجر بعضهم المنطقة التي تركت للجماعات المسلحة،
واألهم ضمان منع أي محاولة لقطع الطريق الساحلي مستقبالً،
(التتمة ص)5

(عباس سلمان)

إجراءات مشددة للجيش اللبناني في خلدة

الكاظمي :ال قوات �أميركية في العراق نهاية العام الحالي
أكد رئيس ال��وزراء العراقي مصطفى
ال �ك��اظ �م��ي ،أن ��ه ل��ن ي �ك��ون ه �ن��اك وج��ود
للقوات األميركية في العراق نهائيا ً في
نهاية العام الحالي.
وب �ح �س��ب ب��ي��ان ال �م �ك �ت��ب اإلع�ل�ام��ي
ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ،ج� ��اءت
تصريحات الكاظمي خ�لال ل�ق��اء عقده
م��ع ع��دد م��ن رؤس ��اء ال�ق��وى واألح ��زاب
الوطنية العراقية ،في القصـر الحكومي
ببغداد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء،
وبحضور رئيس الجمهورية الدكتور
ب��ره��م ص��ال��ح ،ورئ �ي��س مجلس النواب
محمد الحلبوسي.
واستعرض الكاظمي خالل االجتماع
نتائج الحوار االستراتيجي مع الواليات
ال �م �ت �ح��دة خ�ل�ال زي ��ارت ��ه األخ� �ي ��رة إلى
واشنطن ،وم��ا تض ّمنه البيان الختامي
المشترك للحوار االستراتيجي.
وأكد الكاظمي على أنّ «نتائج جوالت
ال� �ح ��وار االس �ت��رات �ي �ج��ي م��ع ال��والي��ات
المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات
ال�ق�ت��ال�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ن�ه��ائ�ي�ا ً ف��ي نهاية
العام الحالي ،وأن تتح ّول العالقة بين
الجانبين إل��ى عالقة خاصة بالتدريب،
والتعاون األمني ،واالستخباري فقط».

م�ؤ�شرات خطيرة
تطرحها �أحداث خلدة
ناصر قنديل

أض ��اف «ب �ه��ذا ال�م�ع�ن��ى ف��إن��ه ف��ي 31
ديسمبر /كانون األول من العام 2021
س�ي�ع��ود ال �ع��راق بعالقته م��ع الواليات
ال�م�ت�ح��دة إل��ى م��ا ق�ب��ل ال�ط�ل��ب الرسمي
ب �ق��دوم ه ��ذه ال��ق��وات ف��ي ع ��ام ،2014
والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعالقة
ال� �ت ��ي ص� � � ّوت ع �ل �ي �ه��ا م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
ال�ع��راق��ي وأُق� � ّرت ب��اس��م اتفاقية اإلطار
االستراتيجي».
وبحسب البيان أكد المجتمعون تأييد

تالعب �إدارة بايدن...
بالإقليم!

نتائج ال�ح��وار والنقاط التي وردت في
البيان المشترك ،ولفتوا إلى أنه في ما
يتعلق بالعالقة األمنية بين الجانبين،
وان � �ت � �ق� ��ال ال� �ع�ل�اق ��ة إل � ��ى ال� �م� �ش ��ورة،
وال �ت��دري��ب ،وال �ت �ع��اون االستخباري،
وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية
العام الحالي فهي «تنسجم مع الثوابت
ال��وط �ن �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ،وم���ع مقتضيات
ال �س �ي��ادة ال��وط �ن �ي��ة ،واألم� ��ن القومي،
ومحاربة اإلرهاب».

تون�س الفل�سطينية
وخط الدفاع عن جبل طارق

العميد د .أمين محمد حطيط*

د .جمال زهران*

محمد صادق الحسيني

من الخطورة بمكان النظر بخفة وبساطة إلى مسلسل
األعمال الجرمية التي ارتكبت بحق المواطنين اللبنانيين
في خلدة بدءا ً بجريمة قتل الشاب علي شبلي وصوالً إلى
الكمين الذي ُنصب في اليوم التالي لجنازته مع ما رافقه
تبجح وعنتريات تظاهَر بها القتلة من المجنّسين في
من ّ
فترة حكومات رفيق الحريري ،واعتبار تلك الجرائم ذيوالً
ثأرية ألعمال وقعت قبل عام تقريبا ً في خلدة على اثر قيام
بعض من أولئك المجنسين بمنع اللبنانيين في المحلة من
رفع صور وشعارات مناسبة لذكرى عاشوراء ،الخالف
الذي أدّى يومها إلى قتل الشاب غصن دون أن يحدّد القاتل
أو ظروف القتل بشكل موثوق.
انّ ما حصل في خلدة من أعمال عنف وإجرام هي خطة
بعيدة األه��داف ترمي إلى تفجير الوضع األمني اللبناني
وتحقيق أه��داف في لبنان عجز المعتدي على المقاومة
وم�ح��ور المقاومة ع��ن تحقيقها رغ��م عمله ال ��دؤوب منذ
أي ت��اري��خ إط�ل�اق خطة بومبيو
سنتين ون�ص��ف السنة ّ
لتدمير لبنان وتفكيك المقاومة فيه .إذ لو كانت جرائم خلدة
مجرد أعمال ثأرية لكانت األمور توقفت عند إلقاء القبض
على الجاني الذي قصد عن سابق تص ّور وتصميم مسبحا ً
وقتل على شبلي ع��ام��دا ً متع ّمداً ،فوجود المجرم في يد
الدولة يعني منطقيا ً وقفا ً مبدئيا ً للمواجهة ومنعا ً لتمادي
األفعال في تسلسلها إلى ح ّد مهاجمة الجنازة واستهداف

من الواضح أنّ إدارة بايدن – خليفة ترامب المتغطرس،
ت�ع��ان��ي م��ن االرت��ب��اك ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع اإلق�ل�ي��م بوحداته
المختلفة ،وتعاني من التناقضات في اتخاذ القرارات عما
اتخذته ف��ور تولي ب��اي��دن ف��ي  20يناير /ك��ان��ون الثاني
 .2021ولهذا من المؤكد انعكاساته على أمن واستقرار
اإلقليم بما فيه الكيان الصهيوني ،وتداعيات على الواقع
والمستقبل في هذا اإلقليم.
فمن تابع استقبال مصطفى الكاظمي ـ رئيس وزراء
ال�ع��راق ـ في أميركا ،ت ّمت معاملته باعتبار دول��ة العراق
تحت االحتالل األميركي ،واعتبروه موظفا ً عندهم ،ولم
يعا َمل بروتوكوليا ً باعتباره رئيسا ً لحكومة دولة العراق
المستقلة!! فلم يذهب ممثل لحكومة بايدن إل��ى المطار
الس�ت�ق�ب��ال ال�ك��اظ�م��ي ،ول��م يسمح ب��إظ�ه��ار ووض ��ع علم
دولة العراق ،وت ّمت المباحثات باعتباره موظفا ً في إدارة
االحتالل!! وبهذا االستقبال ،فقد ت ّمت إهانته وإهانة الدولة
العراقية شعبا ً وحكومة! وكان من المتوجب عليه حفاظا ً
على كرامة بالده ،وكرامته شخصيا ً باعتباره يمثل دولة
العراق المستقلة ،أن ينهي الزيارة ويقطعها ويعود إلى
بالده!! ولكن أيا ً من الحكام العرب الذين يتع ّرض أغلبهم
ل�لإه��ان��ات م��ن ال ��دول االستعمارية ف��ي مقدمتها أميركا
ودول أوروبا ،يكون له ر ّد فعل في هذا السياق؟! لذلك فإنّ
التفريط في شيء ،يؤدّي إلى المزيد من التفريط!!

تونس العربية والمقاومة تنهض شيئا ً فشيئا ً وال خوف
على ديمقراطيتها وحرياتها ما دام��ت وجهتها فلسطين.
وقيادتها تتقن ج�ي��دا ً اآلن ف��ن توظيف تقاطعات العالم
واإلقليم.
هذا ما تؤكده مصادر عربية وتونسية متطابقة في تونس
العاصمة ،مطلعة على ما يدور في قصر قرطاج وحواليه
وتفيد ب��انّ الغربيين ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ت�ص� ّورون ب��أنّ قيس
سعيّد لن يصمد طويالً ،وانه سرعان ما سيتراجع ،وقد
ينزلق الى ما قام ضده ،يعيشون اآلن صدمة كبيرة!...
المتابعون والمطلعون على أح��وال ال��رج��ل األول في
ت��ون��س ي��ؤك��دون ب ��أنّ ال��رئ�ي��س التونسي صلب ج ��دا ً في
فلسطينيته ،وف��ي عروبته ال خ��وف عليه ،بمعنى ان��ه لن
ينزلق الى التطبيع ،كما لن ينزلق الى المعسكر المعادي
لسورية والعروبة ،رغم حضور المصريين واإلماراتيين
بقوة ،وأخيرا ً السعوديين في خلفية المشهد الذي يقوده
منذ الخطوة المفاجئة الحازمة التي اتخذها ض ّد منظومة
الفساد المالي والسياسي الماسونية ،سواء الموروثة من
عهد البورقيبية ،أو تلك التي استحدثت على خلفية «الربيع
العربي» المشؤوم!..
المعلومات المؤكدة ل�ه��ؤالء المتابعين والقريبين من
سعيّد ،تفيد بأنّ الرجل قام بالخطوة التي يس ّميها خصومه
«باالنقالبية» باألساس بالتنسيق شبه التا ّم مع القيادة

(التتمة ص)6

نقاط على الحروف

(التتمة ص)6

(التتمة ص)6

 تجتمع في أحداث خلدة مؤشرات ال يمكن للتحقيقالقضائي واألم �ن��ي تجاهلها ،وأول ��ى ه��ذه المؤشرات
توقيت األحداث ،فالبلد في مناخ من التوتر واالحتقانات
المتعدّدة ،بحيث يبدو كأنه برميل بارود ينتظر صاعق
التفجير ،والمرجعيات التي تقف وراء البيانات الموقعة
ب��اس��م ال�ع�ش��ائ��ر ال�ع��رب�ي��ة ف��ي خ�ل��دة تظهر م��ن بياناتها
السابقة خالل سنوات مضت ،درجة ال يستهان بها من
التسييس ،كما يظهر سجل عالقاتها ،درج��ة عالية من
االنخراط في عالقات داخلية وخارجية ،وأظهرت في
متابعتها ألحداث خلدة رغبة غير خافية بالتجييش بدالً
من التهدئة ،ما يستدعي طرح السؤال حول وجود خلفية
إشعال نار تتخطى مجرد مزاعم الثأر في مناخ ملتهب
كالذي تعيشه البلد ،ويستدعي مواكبة الحقة لما وصف
ب��ال�ث��أر ب��دع��وات ال�ت�ه��دئ��ة ،ال تنسجم م��ع ال�ه�ج��وم على
موكب التشييع ،بما بدا أنه محاولة لتعويض االشتعال
الذي لم يفلح ما سمي بالثأر بتحقيقه.
 المؤشر الثاني هو أنّ الجماعات التي يرتبط بهاالتصعيد ف��ي خ�ل��دة ك��ان��ت ت�ق��دم نفسها خ�لال سنتين
كفرع ل�ث��ورة  17تشرين ،يملك وك��ال��ة حصرية بقطع
وفتح الطريق الرئيسي ال��ذي يربط بيروت بالجنوب،
وقد كان واضحا ً أنّ هذه الجماعات وظفت قطع الطريق
بما يتناسب مع شعارات الجناح األكثر تسييسا ً وتطرفا ً
بين «فروع الثورة» ووكالئها الحصريين ،وهو الجناح
الذي يستثمر في شعارات الثورة لمهاجمة سالح حزب
الله ،والضغط على بيئته والتنكيل بها واستفزازها أمالً
باستدراجها إلى تفجير كان مطلوبا ً من استثمار ما عرف
بـ»الثورة» ،ولم يفلح بسبب تجنب حزب الله الدخول في
للتهجم واالستفزاز.
منطق ردود األفعال ،وتحمله
ُّ
 ال �م��ؤش��ر ال �ث��ال��ث ه��و دخ� ��ول ج �م��اع��ات م��ا عرفبـ»الثورة» ،خصوصا ً جناحها األشد تسييسا ً واتصاالت
بالسفارات تحت شعار المواجهة مع حزب الله على خط
االستثمار في قضية تفجير مرفأ بيروت ،والسعي إلى
تحويلها إل��ى ج��زء م��ن أم�لاك��ه الحصرية ،تحت شعار
م��واج�ه��ة الطغمة ال�ح��اك�م��ة وال �ف��اس��دي��ن ،ول�ك��ن بهدف
الوصول إلى حزب الله ،عبر اتهامه بتخزين النيترات
ف��ي المرفأ ونقلها إل��ى س��وري��ة ،وه��و م��ا دأب وال يزال
ره��ط من محترفي التزوير على تكراره أم�لاً بتحويله
إلى حقيقه ،رغم ما يعرفه المعنيون من أنه إذا ثبت أنّ
ال�ن�ت��رات ك��ان��ت على صلة بتخديم ال�ح��رب ف��ي سورية
فهي قامت بتخديم جماعات المعارضة التي تخشى
السفارات كشف تورطها وت��ورط أط��راف لبنانية معها
في أي تحقيق ج��دي يتخذ ه��ذا المنحى ،ولذلك يكتفى
باالستغالل اإلع�لام��ي لهذا االت�ه��ام واالب�ت�ع��اد عنه في
التحقيق القضائي الغربي الداعم للتحقيق اللبناني وفي
التحقيق اللبناني نفسه.
 المؤشر الرابع هو دخول جماعات ما يسمى بالثورةورموزها على خط أح��داث خلدة ،بلغة تبريرية لعملية
الغدر التي فشلت بتفجير يستدرج حزب الله للتورط
ف�ي��ه ،ف�ك��ان األم��ر المثير ل�لاس�ت�غ��راب وغ�ي��ر المسبوق
في عالم الثقافة والسياسة ،هو أن تنبري شخصيات
وجمعيات تحمل العناوين المدنية لتبهيت عملية القتل
واع �ت �ب��اره��ا م �ج��رد عملية ث��أر م �ش��روع��ة ،ث��م دخولها
(التتمة ص)5

2

الوطن � /سيا�سة

الدولة في خلدة..
�إعالن لعدم وجود الدولة!
} د .وفيق ابراهيم
تنصب مجموعة من المسلحين حواجز على
عندما
ُ
أسطح مبانٍ في منطقة خلدة وتطلق النار عشوائيا ً على
أي
مدنيين كانوا منتشرين في مناطق مختلفة من دون ّ
تدخل فاعل من جيش لبنان واألجهزة األمنية األخرى،
ف��إنّ خلالً أمنيا ً كبيرا ً أص��اب مدنيين ومجموعات من
حزب الله كانت تشيّع أحد الضحايا في المكان وعناصر
من الجيش اللبناني.
ه��ذا ال�ح��دث األم�ن��ي الخطير ال يجب أن يم ّر على أنه
مجرد اشتباك بسيط تنتهي آث��اره فور انتهاء إشاراته
األمنية .فكيف يمكن للجيش أن ي�ش��ارك ف��ي قتال في
وجه عصابات مدنية أمنية ويتركها في خاتمة القتال من
أي مترتبات تتعلق باعتقالها على األق ّل واإلمساك
دون ّ
بقادتها وتحديد أهدافها ومنعها من الفرار إلنجاز مهام
تضرب األمن في مناطق أخرى.
لذلك ،ف��إنّ اشتباكات خلدة ليست حدثا ً أمنيا ً عابرا ً
بقدر ما هي داللة على وجود بؤر أمنية مستعدة إلنجاز
أع �م��ال أم�ن�ي��ة تشكل إس ��اءة ل �ل�أدوار ال��وط�ن�ي��ة للجيش
اللبناني.
ل�ك� ّن المتع ِّمق الفعلي ف��ي ه��ذه األح ��داث ال يستطيع
أن يهرب من مناقشة الحقيقة ألنّ الهجوم على حزب
يصب
الله من أط��راف لبنانية أمنية هو أس��اس�ا ً هجوم
ُّ
في خدمة العدو «اإلسرائيلي» وه��و ما ال يستطيع أحد
أن ينفيه ألنه شديد الوضوح ،فحزب الله يقاتل العدو
وأي استهداف له هو
«اإلسرائيلي» ومشروعه الداخلي ّ
رمي على حقيقة عسكرية تتأهّب ك ّل يوم لنصب كمائن لـ
«إسرائيل» في جنوب لبنان ومناطق أخرى.
على الجانب اآلخ��ر ،يبدو أنّ مشاركة ح��زب الله في
القتال في شرق سورية وبعض مناطقها األخرى ليس
إال م��ن ال�ج��وان��ب ال�ت��ي تسمح لألميركيين بالتحريض
على الحزب في الداخل اللبناني ،فعرب المسلخ والكثير
من القوى اللبنانية األخ��رى ليسوا إال أدوات أميركية
ل�لاع �ت��داء ع�ل��ى ح��زب ال �ل��ه م��ع إث� ��ارة ال��وض��ع الداخلي
اللبناني على بعضه بعضا ً بما يؤدي إلى إضعاف دور
الحزب في قتال «إسرائيل» واألميركيين واإلره��اب في
سورية ولبنان وعند الحدود مع فلسطين المحتلة.
ب��ذل��ك يتضح أنّ كمائن خ�ل��دة إن�م��ا ه��ي م�ع��ارك قابلة
للتجدُّد على شكل اعتداءات في وجه الحزب ،علما ً أنها
الحادثة الثانية من نوعها وليست األولى إذ سبق لعرب
خلدة أن نصبوا كمائن قوية في وج��ه الحزب قبل عدة
أشهر.
ه�ن��اك صامتان كبيران على ه��ذا ال��وض��ع ح��زب الله
أوالً والدولة اللبنانية ثانياً ،لجهة حزب الله فإنه يربط
عرب خلدة بالطائفة السنية في لبنان باذالً جهودا ً كبيرة
لتج ُّنب مواجهتها كما تريد بعض األطراف ،فالحزب هنا
حريص على تج ُّنب تصوير نفسه وكأنه يقاتل السنة
ب��اس��م ال�ش�ي�ع��ة ،ل��ذل��ك ف�ه��و يفضل ج�ع��ل ه��ذه المسائل
محدودة وغير قابلة للتط ّور إلى حروب كبيرة والدليل
أنّ كبار الحزبيين اعترفوا أم��س بقدرة ح��زب الله على
إنهاء حالة عرب المسلخ في خلدة نهائيا ً لكنه أشار إلى
خطورة الدور السني ال ُمراد نصبه لعرقلة الدور الوطني
للحزب.
هنا يبدو أنّ ال��دول��ة اللبنانية هي التي تمتلك أدوات
وطنية إلع��ادة ال��دور الوطني للقوى المشابهة لحزب
الله وهي التي تستطيع حماية الدور الوطني لحزب الله
من بعض القوى المشبوهة التي يبدو أنها ُمكلَّفة بتدمير
الوحدة الوطنية الداخلية عن طريق دعم صراعات بين
مسيحيين وسنة ودروز وشيعة وس�ن��ة ،وه��ذه أدوار
ال يستطيع ضربها إال الدولة اللبنانية صاحبة الضفة
الوطنية في هذه المضامين.
هذا ما يؤكد على الدور الوطني للجيش فال أحد يريد
من جيشه قتل أبناء الطوائف األخ��رى ،لك ّن اللبنانيين
يريدون نزع فتيل الفتنة عن محاوالت إضفاء عناصر
طائفية على بعض حركات الجيش اللبناني.
ه�ن��ا ال ب�� ّد م��ن ال �ت �س��اؤل :ك�ي��ف ي�ص�م��ت ال�ج�ي��ش عن
تحركات بدو خلدة الواضحة بأبعادها الطائفية والتي
حاولت منعه من التقدم بعد لقاء خلدة المشبوه لوقف
هجمات البدو على عناصر حزب الله ،وهذا الجيش كان
متأكدا ً من ال��دور ال��ذي لجأ إليه ع��رب خلدة عندما أراد
جعل حزب الله متو ّرطا ً طائفيا ً في معارك طائفية.
المضي في معارك في وجه
فما كان ممكنا ً لحزب الله
ّ
عرب خلدة وهو العارف بأبعادها المذهبية والطائفية.
والمل ّم بعمق بمدى استخدام م�ع��ارك ه��ؤالء العرب
لخدمة م�ش��روع ي��ري��د اإلس ��اءة إل��ى ال�ع�لاق��ات الشيعية
السنية ،وه��ذا يشير بوضوح إلى أنّ احتماالت معارك
متشابهة بين طوائف أخرى ليست ببعيدة ألنّ المطلوب
هو ضرب وحدة الساحة اللبنانية.
هذا الوضع يتطلب فرضيتين العودة السريعة والقوية
للدور الوطني للجيش اللبناني مع ضرورة عثور حزب
الله على وسائل يستخدمها لتأجيج دوره الوطني في
مناطق المدن ،خصوصا ً في العاصمة وسواها.
المطلوب إذا ً من الجيش من جهة وحزب الله من جهة
ثانية ابتكار وس��ائ��ل ت��ؤك��د على البعد الوطني العميق
ألدواره ��م وإزاح ��ة م �ح��اوالت استعمال األس��ال�ي��ب غير
الوطنية التي ال تفعل إال ضرب ال��دور الوطني وتأجيج
ال�ص��راع��ات المذهبية وال�س�م��اح ل�ـ «إس��رائ�ي��ل» م��ن جهة
واألميركيين من جهة ثانية ،باستغالل هذه الخالفات
للنيل م��ن ال ��دور ال��وط�ن��ي وإض �ع��اف ال��وح��دة الوطنية
اللبنانية.
المطلوب إذا ً اجتماعات بين الدولة وحزب الله لوضع
أس��س لتحركات بين الطرفين تجهض إمكانية الحرب
ُ
وتؤسس للبنان الجديد القائم على التآخي بين
األهلية
ِّ
طوائفه وأحزابه لما فيه ضرورة التصدي لـ «إسرائيل».

خفايا
تسعى الجهات األمنية والقضائية الى البحث
عن صلة بين أحداث خلدة وإحياء ذكرى
تفجير مرفأ بيروت من حيث التوقيت في
ظ ّل تقارير أمنية تحدثت عن تدبير أحداث
أمنية كبرى تستهدف استدراج حزب الله الى
مواجهات مسلحة ،وبين المواقف الالفتة التي
صدرت عن بعض الشخصيات والجمعيات.
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�إجراءات �سع ّيد ...هل تنهي حكم االخوان
وتدخل تون�س مرحلة الربيع الحقيقي؟
} حسن حردان
اإلج ��راءات الثورية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد،
اآلتي إلى السلطة بإرادة شعبية ال نقاش فيها ،إنما عكست تصحيحا ً
وت �ص��وي �ب �ا ً ل�ل�م�س��ار ال ��ذي سلكته ت��ون��س ف��ي س�ي��اس��ات�ه��ا الداخلية
وال�خ��ارج�ي��ة بعد س�ق��وط النسخة القديمة م��ن ال�ن�ظ��ام ب��رئ��اس��ة زين
العابدين بن علي ،وسعي تنظيم حركة النهضة اإلخواني ،الذي حاز
في البداية على أغلبية في البرلمان إلى تجديد شباب هذا النظام بثوب
اخواني ،من خالل تكريس سياسات التبعية االقتصادية والسياسية
للغرب من ناحية ،ومن ناحية ثانية تقديم فروض الطاعة له وللوبي
الصهيوني األميركي ،ممثالً بمنظمة «ايباك» في الواليات المتحدة،
عبر خطاب شهير ألقاه أم��ام مؤتمرها ،رئيس حركة النهضة راشد
الغنوشي في أعقاب تسلم السلطة من قبل الحركة.
في حين عمدت سلطة النهضة إلى تعزيز ودعم الجماعات اإلرهابية
إلرس��ال الشباب المغ ّرر بهم للقتال ف��ي س��وري��ة ف��ي سياق الحرب
اإلرهابية التي تشنّها أميركا واألنظمة التابعة لها إلسقاط الدولة
الوطنية السورية المقاومة لمصلحة إقامة نظام عميل وتابع للدول
الغربية االستعمارية وصديق لكيان العدو الصهيوني ...تماما ً على
غ��رار م��ا فعل حكم اإلخ ��وان ف��ي مصر ب��رئ��اس��ة محمد م��رس��ي فور
وصوله للسلطة.
كما عمدت سلطة النهضة إلى اغتيال القادة الوطنيين الراديكاليين
في تونس مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي ...غير أنّ هذه السياسة
سرعان ما أدّت إلى إحداث نقمة شعبية ض ّد حركة النهضة انعكست في
االنتخابات بأضعاف حجم تمثيلها وقدرتها على التف ّرد بالسلطة ،لكنها
في المقابل أنتجت برلمانا ً تعدّديا ً دخلت معه تونس في حالة صراع
وشلل دائ��م ،ولد حكومات تعدّدية ال تستطيع االستمرار ألشهر في
ظ ّل إصرار النهضة على مواصلة السياسات النيوليبرالية االقتصادية
والمالية واالجتماعية ،التي أدّت إلى تراجع االقتصاد اإلنتاجي عام
 2020بنسبة  9بالمئة ،وزيادة البطالة الى نحو  18بالمئة ،وبلغت

 30بالمئة في أوساط الشباب ،فيما ازداد منسوب الفقر والحرمان،
وتفاقمت حدة التفاوت االجتماعي من جهة ،وازدادت الهوة بين المدينة
والريف ،عما كانت عليه عشية اندالع ثورة الياسمين من جهة ثانية،
ثم جاء انتشار وباء كورونا وعجز حكومة المشيشي عن مواجهته،
لتضاعف من حدة وشدة األزمة ،وتلهب الشارع باحتجاجات متتالية
مصحوبة بنقمة ض ّد حركة النهضة وسياساتها التي كانت السبب في
تفاقم هذه األزمات وإجهاض آمال وتطلعات الشعب التونسي بالتنمية
والعدالة االجتماعية...
وفي هذا اإلطار تقول الكاتبة األميركية مونيكا ماركس المحاضرة
في جامعة نيويورك في أب��و ظبي لـ «فايننشال تايمز»« ،بعد ثماني
سنوات من الثورة سئم العديد من التونسيّين الحكومات االئتالفية
الضعيفة ،وأن الجمهور فقد الثقة بسياسيّي ما بعد الثورة ،بمن فيهم
اإلسالميون العائدون من المنفى والذين يتهمون على نطاق واسع
بمشاركة الغنائم مع نخب النظام القديم».
لهذا فقد حظيت اإلجراءات التي باشر بها الرئيس سعيّد ،بتجميد عمل
البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وتسلّم السلطة التنفيذية بعد إقالة
رئيس الحكومة وبعض ال��وزراء وتعيين بديل منهم ،وتحريك ملفات
محاسبة الفاسدين واس�ت��رداد أم��وال الشعب المنهوبة ،حظيت هذه
اإلجراءات بتأييد شعبي واسع باعتراف الصحافة الغربية ،المدعومة
باستطالع للرأي أجرته شركة «امرهود» االستشارية المحلية أظهر
«انّ  87بالمئة من التونسيين أ ّيدوا إجراءات الرئيس».
هذا المناخ في تونس أثار فزع واشنطن التي عبّر وزير خارجيتها
أنتوني بلينكن عن قلقه على الديمقراطية في تونس ،في حين نجد
ّ
تلتف على الديمقراطية ف��ي ال �ع��راق ب��رف��ض االن�س�ح��اب منه
إدارت ��ه
تنفيذا ً لقرار البرلمان العراقي المنتخب من قبل الشعب ..وعكست
مزاعم واشنطن بالقلق على الديمقراطية في تونس ،قلقا ً من أن تؤدّي
إجراءات سعيّد إلى حصول تغيير في النظام السياسي واالقتصادي
بعيدا ً عن التبعية للواليات المتحدة ،يقضي على أهداف واشنطن ،من
استغالل ما س ّمي بالربيع التونسي ،الذي ح ّولته إلى خريف إلعادة

تجديد النظام التونسي بوساطة ح��زب النهضة اإلخ��وان��ي وبعض
القوى الليبرالية األخرى ..وما زاد من منسوب قلق واشنطن ودفعها
الى توجيه اإلنذارات للرئيس سعيّد من إطالة مدة المرحلة االنتقالية،
ومطالبته بعودة عمل البرلمان ،التقارير الغربية التي نشرتها الصحافة
البريطانية عن أنّ الرأي العام التونسي يدعم الرئيس سعيّد باإلجراءات
التي اتخذها ...وه��ذا ما يشجعه على مواصلة تنفيذ خطته إلصالح
النظام وتغيير سياساته بما يعزز سلطته ،ويضع نهاية لمرحلة حكم
النهضة ،مستندا ً إلى الدعم الشعبي الكبير وبعض القوى السياسية
أي إج��راءات تحقق تطلعات الشعب في محاسبة
والنقابية التي تؤيد ّ
ناهبي المال العام عبر إلزامهم تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق
النائية والفقيرة مقابل العفو عنهم ،في سياق العمل على تحقيق التنمية
والعدالة االجتماعية ،والحفاظ في نفس الوقت على الحريات العامة
والديمقراطية...
انطالقا ً مما تقدّم ،ومما ُيعرف عن الرئيس قيس سعيّد من مواقف
وطنية وقومية تساند قضية فلسطين وترفض التطبيع مع كيان العدو
الصهيوني ،يطرح السؤال التالي:
هل بتنا أمام ربيع تونسي حقيقي يعبّر عن تطلعات الشعب في
المتوحشة التي
التغيير ال��ذي يضع ح��دا ً للسياسات النيوليبرالية
ّ
ربطت تونس بعجلة التبعية للغرب ،وأفقرت التونسيين ،ويدشن بناء
نظام وطني مستقل يحقق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية،
ويح ّرر تونس من ك ّل أشكال التبعية للدول الرأسمالية االستعمارية
الغربية؟
هذا ما ستجيب عليه األي��ام المقبلة على ضوء مواصلة اإلجراءات
التي ق ّرر القيام بها الرئيس سعيّد وفي مقدّمها إل��زام الضالعين في
نهب المال العام بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق النائية مقابل عدم
محاكمتهم أمام القضاء ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم ..وهي خطوة
اذا ما ترجمت عمليا ً س��وف ترفع من نسبة الدعم الشعبي للرئيس
سعيّد ،وت�ع��زل ح��زب النهضة وم��ن يدعمه ف��ي محاوالته للنيل من
شرعية القرارات الثورية التي اتخذها سعيّد...

عقدة توزيع الحقائب ُتفرمل التفا�ؤل بقرب ت�أليف الحكومة

ميقاتي من بعبدا :المهلة غير مفتوحة وليفهم من يريد �أن يفهم
عكس كالم الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماعه
الرابع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أمس في قصر بعبدا،
تراجعا ً في التفاؤل بقرب التأليف ملمحا ً إلى بروز عقبات بشأن توزيع
الحقائب على الطوائف والمذاهب.
وقال ميقاتي «بكل صراحة كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة
أسرع مما هو حاصل ،وأن نكون أنجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4
آب ،هذا التاريخ الذي ش ّكل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين،
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .علينا أن نجعل المواطن يشعر ،بعد
سنة من غياب الدولة والحكومة ،أنه باتت هناك حكومة ودولة .اليوم ال
يمكننا أن نعتب على األهالي والمتض ّررين ،ألنه على مدى سنة ،لم يكن
هناك وجود للدولة ،وكان واجبنا ودورنا أن نكون إلى جانبهم في ذكرى 4
آب .فخامة الرئيس لديه ارتباطات غدا ً (اليوم) كل النهار ،وهو يريد التهيئة
لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب ،ولهذا السبب اتفقنا على معاودة
االجتماع يوم الخميس المقبل».
وردا ً على س��ؤال ،أج��اب «بكل صراحة المواطن اللبناني م � ّل كالم
المحاصصة ،وه��ذه الحقيبة لفالن أو ف�لان ،وكأننا نتحدث عن شقق
مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها .البلد يحتاج إلى إنقاذ ،فإ ّما أن
نتعالى جميعا ً فوق كل االعتبارات ،وإالّ سنبقى جميعا ً في أماكننا .ولكي
أتفادى أن نح ّرك «وكر الدبابير» ،ونبدأ باالختالفات ،انطلقت في مهمتي
من مبدأ الحفاظ على التوزيع المذهبي والطوائفي نفسه الذي كان معتمدا ً
في الحكومة السابقة ،تفاديا ً ألي خالف جديد ،ولم أنطلق ،ال من مبدأ طائفي
أو مذهبي ،ألن اللبناني لم يعد يريد أن يسمع ال بمحاصصة أو بطائف أو
بدستور ،بل يريد حكومة تش ّكل رافعة له ،وال تتسبّب بإحباط إضافي له».
وردا ً على س��ؤال أج��اب «قلت وأك�� ّرر إن لكل إنسان طبعاً ،شخصية
ومنطلقات معينة في أي مقاربة يجريها .أنا نجيب ميقاتي ،وهناك مسائل
أتوافق بشأنها مع الرئيس سعد الحريري ،وهناك مسائل قد نختلف عليها،
وح ّب البلد».
ولكن ما يجمعنا هو الوطنية ُ
وقال «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة ،وليفهم من يريد أن يفهم».
وأوض��ح أن موضوع الحوادث األمنية التي حصلت في خلدة أول من
أمس أخذت حيزا ً مه ّما ً من االجتماع ،متمنيا ً أن «يكون قد تم وضع ح ّد نهائي

عون وميقاتي خالل لقائهما في بعبدا أمس
لها بفضل جهد الجيش والقوى األمنية» .وقال «الجيش في يوم عيده،
قدّم للبنانيين هدية بحفظ األمن ووأد الفتنة ،وهو يؤكد يوما ً بعد يوم أنه
حامي هذا الوطن .شكرا ً لقيادة الجيش وللضباط ولألفراد ونحن نعلم كم
يعانون».
واستقبل عون السفير القطري محمد حسن جابر الجابر في زيارة وداعية،
لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان.
ون � ّوه ع��ون بـ»الجهود التي بذلها السفير الجابر لتعزيز العالقات
اللبنانية  -القطرية في مجاالت عدّة ،وال سيما في خالل الفترة األخيرة

(عباس سلمان)
نتيجة الظروف العصيبة التي يم ّر بها لبنان» ،مؤكدا ً العالقة التي تربطه
بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ،مشيدا ً «بمواقفه الداعمة للبنان».
ومنح عون وسام األرز الوطني من رتبة ضابط أكبر للجابر الذي ر ّد ناقالً
تحيات أمير دولة قطر وتمنياته للبنان «بالخروج من الظروف الصعبة
التي يم ّر بها» ،مؤكدا ً «وقوف قطر ،أميرا ً وحكوم ًة وشعبا ً إلى جانب لبنان
وشعبه».
وشكر الجابر الرئيس عون على تكريمه بالوسام ،متمنيا ً له «التوفيق في
قيادة لبنان إلى شاطئ األمان».

با�سيل ّ
تقدم باقتراح لإعادة بناء المرف�أ:
االنفجار مو�ضوع �أمني ال يقت�صر على الإهمال

قائد الجي�ش :الأمن واال�ستقرار �أولويتنا
وال ن�أبه باالنتقادات والإ�شاعات

باسيل متحدثا ً في مؤتمره الصحافي أمس

قائد الجيش يلقي كلمته في حاصبيا

اعتبر رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب جبران باسيل ،أن انفجار مرفأ بيروت
«موضوع أمني وال يجوز أن يقتصر التعاطي معه على اإلهمال الوظيفي .فهذا أضخم
حدث في تاريخنا الحديث وذكرى أليمة جداً».
ودعا باسيل في مؤتمر صحافي أمس ،رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري إلى «دعوة
المجلس في خالل  48ساعة ،كما يحق له في النظام ،لعقد جلسة في  4آب ،يكون ذلك
أكبر تكريم للشهداء ،فإذا كان أحد يريد الحقيقة وبلسمة جراح المصابين ،فيدعو إلى
جلسة ُترفع فيها الحصانات احتراما ً للشهداء وإجالال ً لهم واعترافا ً بضخامة ما حصل
أانه غير مسبوق ،ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعطى المثل وأبدى استعداده،
وعلى الجميع أن يتمثلوا بهذه القدوة ويبدوا استعدادهم».
وتابع «من جهتنا كتكتل نيابي قمنا بدراسة قانونية مع ّمقة ورفعناها بكتاب إلى
رئيس المجلس نطلب منه رفع الحصانات بشكل سريع .وهذه ليست عملية مزايدة
سياسية ،بل يجب أن تأتي ضمن مسار كامل لكشف الحقيقة ،وه��ذا المسار الكل
مسؤول عنه ،وأولهم المحقق العدلي كي يُثبت صدقيته وشفافيته ونزاهته وعدله في
التعاطي مع كل المعنيين بهذا الملف ،ونحن ندعو المحقق العدلي في هذه الذكرى إلى
أمرين ،األول ،أن يُصدر التقرير الالزم الذي ينتظره شركات التأمين وآالف المتض ّررين
في بيروت كي تدفع لهم شركات التأمين مستحقاتهم ،والثاني ،من ضمن واجباته
أن ُيطمئن كل من أراد االستماع إليهم أنه لم يتخذ القرار بتوقيفهم سلفاً ،بل إنه على
استعداد لسماعهم وإعطائهم الحق الكامل للدفاع عن أنفسهم وبعدها يق ّرر ما إذا كان
سيتم توقيفهم أم ال».
وأعلن عن تقديم اقتراح إلى مجلس النواب إلعادة إعمار المرفأ ،يتضمن إنشاء شركة
تجارية تملكها الدولة اللبنانية الستمالك واستثمار وإدارة المرفأ ،على أن يدخل معها
في مرحلة ثانية شريك إستراتيجي ال تتعدى حصته الـ 40في المائة للتشغيل واإلدارة
واالستثمار ،وفي مرحلة ثالثة شركاء صغار هم مستثمرون لبنانيون ومنتشرون من
أجل زيادة اإلستثمار والتوسع وإلمكانية أن يشمل هذا المشروع ضواحي المرفأ.

أك��د قائد الجيش العماد ج��وزاف ع��ون «أن المؤسسة
العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما
غلت التضحيات ،ومستم ّرة في حماية شعبها وتحصين
السلم األهلي ،وال نأبه ببعض األصوات الشاذة التي تحاول
حرف الجيش عن مساره ،وال بانتقادات أو إشاعات ،بتنا
نعرف خلفياتها».
وقال خالل رعايته أمس ،حفل تدشين «ساحة الجيش
اللبناني» عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا ،التي ساهم
الجيش في تنفيذها «نلتقي في هذه الساحة التي رغبتم
بتسميتها «ساحة الجيش اللبناني» ،ولندشن أيضا ً هذه
الطريق الحيوية التي قدمها الجيش ألبناء المنطقة ،لما لها
من أهمية لكم في حياتكم وتنقالتكم اليومية .فرغم األزمة
االقتصادية التي نعيشها ،والتي ترخي بظاللها ثقيلة علينا
جميعاً ،فإن هذا المشروع يُثبت مدى تالحم الجيش مع أهله
والوقوف عند حاجاته الحيوية .وما تسمية الساحة باسم
الجيش سوى دليل إضافي على هذه العالقة المميّزة».
ون ّوه بأهالي حاصبيا وحسهم الوطني وقال «أحمل معي
اليوم أغلى ما عندي وهي محبة الجيش لكم .جيشكم الذي
يفخر بانضمام عدد من أبنائكم إلى صفوفه ،يعاهدكم كما
يعاهد كل أبناء الوطن بأن يبقى األمن واالستقرار أولوية
لديه ،فهما األساس في بنيان الوطن وكيانه واستمراره».
أضاف «من هنا ،أوجه التحية الى كل الشعب اللبناني،
الذي يُثبت يوما ً بعد يوم محبته للجيش وثقته به .هذه
الثقة هي مصدر قوتنا .ثقتكم أنتم ،كما ثقة المجتمع الدولي

الذي يؤمن بأن الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ركيزة
بنيان الوطن».
وختم قائالً «وسط ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية،
يبقى األم��ل بغد أفضل هو الحافز لنا للمضي بواجباتنا
الوطنية .فوطننا يستحق م ّنا كل تضحية ،وشعبنا أيضاً.
ال تدعوا اليأس ،مما يحصل ،يجد له مكانة في وجدانكم
الوطني ،فلبنان الذي عانى من أزمات كثيرة وعديده ،خرج
منها منتصراً .وأيضاً ،سوف نخرج سويا ً من أزمتنا هذه.
ثقوا بوطنكم .ثقوا بجيشكم».
من جهته ،شكر رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا باسم
أبناء حاصبيا ومنطقتها قيادة الجيش اللبناني بشخص
العماد عون على إنجاز هذه الطريق «التي طالما شكلت
حلما ً ألبناء حاصبيا وال��ج��وار» ،مؤكدا ً «ال��وق��وف خلف
الجيش الذي أثبتت األيام والتجارب بأنه السياج الرادع
ال��ذي يحفظ الوطن من األخ��ط��ار الخارجية والداخلية
المحدقة به وهو ص ّمام األم��ان والضمان لوحدة الوطن
والسلم األهلي وهو المالذ اآلمن لكل لبناني يريد الخير
والسالم».
وقد حضر حفل تدشين الساحة ،التي ساهم الجيش في
تنفيذها قبل نحو عامين لتسهيل حركة السير في منطقة
حاصبيا وتن ّقل اآلليات العسكرية ،النائب أن��ور الخليل
وممثلون عن نواب المنطقة وفاعليات.
وبعد إزاحة الستار عن الصخرة التي تحمل اسم الجيش،
تسلّم العماد عون درعا ً تقديرية.
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عقيقي با�شر التحقيقات في �أحداث خلدة
حزب اهلل :ال نقبل �إ ّال ب�إن�صاف ال�شهداء والقب�ض على المجرمين ونيل عقابهم
كلّفمفوضالحكومةلدىالمحكمةالعسكرية
ب��اإلن��اب��ة القاضي ف���ادي عقيقي ،مخابرات
الجيش إج��راء التحقيقات األولية والتحريات
واالستقصاءات الالزمة ،لتوقيف المتورطين
في أح��داث خلدة ،ب��دءا ً من قتل المواطن علي
شبلي ،وصوال ً إلى إطالق النار الذي حصل أول
من أم��س ،وتحديد هويات المسلحين الذين
اشتركوا في االشتباكات التي أسفرت عن سقوط
ضحايا وتوقيفهم .وأمر بإجراء مسح ميداني
لمسرح االشتباكات .وطلب م��ن ق��وى األم��ن
الداخلي إيداعه المحاضر التي أعدّتها بشأن
هذه األحداث.
وكان عقيقي باشر تحقيقات األولية منذ مساء
أول من أمس ،بإشراف مباشر من النائب العام
التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أعطى
توجيهاته الالزمة بذلك.
من جهتهم ،أصدر آل شبلي بيانا ً جاء فيه
«دفعا ً لكثير من األخبار المغلوطة التي دأبت
بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وب��ع��ض المسؤولين
دسها وترويجها ،يهمنا أن
الموتورين على ّ
نضع بين يدي أهلنا الحقيقة الدقيقة لما جرى
أمس في عدوان خلدة .بينما ك ّنا نقوم بتشييع
إبننا الشهيد المغدور المظلوم علي شبلي ومع
وص��ول موكب التشييع إلى منزله في منطقة
خلدة ،تع ّرض لكمين دقيق ومدروس حيث انهال
الرصاص وبشكل همجي من عدة أمكنة محيطة
ما أدى إلى استشهاد من استشهد من إخوة أع ّزاء
بينهم صهر العائلة الشهيد المظلوم الدكتور
محمد أي��وب ،وإصابة ع��دد من أبناء العائلة
وأنسبائها بينهم الطفل حسين محمد العيتاوي
( 12عاماً) والسيدة سهام العيتاوي ( 50عاماً)
وغيرهم ،فضالً عن محاصرتنا وجثمان الشهيد
داخل المنزل تحت سيل النيران لساعات عدّة».
وأضافوا «إننا في السياق ،نؤكد أن ابننا
الشهيد علي ليس قاتلاً  ،وما أُشيع على لسان
قاتليه وبعض محركيهم ال يمتّ إلى الحقيقة وما
هو إالّ ادعاء مفترى ال يستند إلى أي دليل قضائي
حسي .إننا إذ نعبّر عن مظلوميتنا مؤكدين
وال ّ

إجراءات مشددة في خلدة
أننا لسنا ممن يتغاضون عن سفك دمائهم وال
يخضعون لعصابات القتلة المرتهنين ألجهزة
مشبوهة وع����د ّوة ،نطالب األج��ه��زة األمنية
والقضائية المختصة بالمسارعة لتوقيف القتلة
وإنزال العقوبة العادلة في حقهم دون أي تلكؤ،
وبعيدا ًعن أي حسابات مهما كانت ،تفاديا ًلتفلت
األمور وبلوغ ما ال يحسن عقباه».
وشيّع حزب الله أحد عناصره علي حوري
في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي ،والذي كان
سقط خالل تشييع علي شبلي أول من أمس على
طريق خلدة.
وأل��ق��ى م��س��ؤول ق��ي��ادة ال��ح��زب ف��ي البقاع
الدكتور حسين النمر ،كلمة اعتبر فيها أنّ ما
حصل أول من أمس «نضعه في قائمة الجريمة
الموصوفة ،ومن قاموا بهذا الفعل ال نضعهم إالّ
في خانة عصابة تصرفت بغير أخالق».
وأضاف «لقد صدر بيان عن العشائر العربية،
وما حصل ال يمتّ بصلة إلى العشائر ،فالعربي
شجاع مقدام وكريم ،وما حصل هو غدر في كمين
نصب إلخوة يشيّعون أخا ً لهم ،وهو أحد فصول

عصابات مأجورة إرهابية قامت بفعل ال تقبله
األخالق أو كل امرئ شريف .وما حصل هو عمل
مشين ال يمكن ألحد لديه كرامة أن يقوم به».
وأكد أنّ «المقاومة لن تضيّع البوصلة أبداً،
بوصلتها معروفة وهدفها شريف معروف
ونلتزم بذلك عهدا ً ووع��داًُ .نح ِّكم المؤسسات
األم��ن��ي��ة والرسمية بتحديد ه��وي��ة مرتكبي
الجريمة مهما كان عددهم ومالحقتهم والقبض
عليهم فردا ً فرداً ،ولن نقبل إالّ بإنصاف الشهداء
والقبض على المجرمين ونيل عقابهم .وأما
الحق الشخصي فهو ألولياء الدم وهم يحدّدون
ماذا سيصنعون في المستقبل ،الفرصة أمام
الدولة والوقت ال يسمح باالتساع ،وعلى الدولة
أن ُتلقي القبض عليهم ،وبغير ذلك لك ّل ساعة
حسيب والوقت قريب».
كما شيّعت بلدة بوداي ابنها الدكتور محمد
أي��وب ال��ذي قضى أول من أمس خالل الكمين
المسلّح في خلدة.
إلى ذلك ،أعلن المكتب السياسي لحركة أمل
في بيان إثر اجتماعه ال��دوري برئاسة جميل

حايك «أمام القطوع األمني الكبير والخطير الذي
ه ّز االستقرار باألمس في منطقة خلدة في مكمن
استهدف آمنين أثناء تشييعهم المغدور علي
شبلي» ،معتبرا ً أنّ «هذا اإلرباك األمني المشبوه
يصب في خدمة
حساسة
ّ
في لحظة وطنية ّ
مشاريع تستهدف أمن البلد و ُتسهم في توتير
األجواء بما يهدّد اإلستقرار».
وطلب المكتب «وض��ع طريق الجنوب في
عهدة الجيش وال��ق��وى األمنية واإلس���راع في
القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء
المختص» ،وتقدم بالتعازي من عوائل الشهداء.
ب��دوره ،اعتبر «تجمع العلماء المسلمين»
ف��ي ب��ي��ان ،أن «م��ا ج��رى ه��و تنفيذ لمشروع
صهيوأميركي ب���أدوات محلية وال عالقة له
بفتنة مذهبية مدعاة وغير موجودة أص�لاً،
وعلى القوى األمنية متابعة الموضوع حتى
النهاية وص��وال ً إلى كشف المخطط وفضحه
أمام الرأي العام» .وحيّا «قيادة المقاومة على
الحكمة التي أدارت بها هذه األزم��ة والصبر
والبصيرة اللذين حكما المواقف التي اتخذتها
وإرج���اع األم���ر إل��ى ال��دول��ة وال��ق��وى األمنية
لمتابعة الموضوع وص��وال ً إلى القبض على
الجناة وتقديمهم إلى العدالة».
واستنكر رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد
ذبيان في بيان االعتداء الذي استهدف موكب
تشييع شبلي ،معتبرا ً أنه «دليل واضح على
وجود مجموعات مسلحة جاهزة إلحداث الفتنة
المذهبية والعبث باألمن واالستقرار ،ما يدفعنا
للسؤال عن توقيت هذا العمل وخلفياته التي
جاءت بعد عملية القتل التي طالت علي شبلي
بذريعة الثأر» ،معربا ً عن «مخاوفه من أن يكون
العمل األمني المدبّر الذي استهدف المشيّعين في
خلدة مقدمة لفوضى أمنية أكبر» ،ون ّوه بموقف
حزب الله وقيادته «التي عملت على وأد الفتنة،
من خالل موقفها الحكيم ،الذي يعكس الحرص
على منع العبث بالسلم األهلي ،والحؤول دون
الوقوع في فخ من يريدون االصطياد بماء الفتنة
المذهبية».

مواقف ح ّيت �شهداء وجرحى انفجار المرف�أ:
للإ�سراع في التحقيقات لجالء الحقيقة
عشية الذكرى السنوية األول��ى النفجار مرفأ
بيروت صدرت مواقف حيّت الشهداء والجرحى
ودعت إلى اإلسراع في التحقيقات لجالء مالبسات
التفجير.
وفي هذا السياق ،أطلقت وزيرة العدل في حكومة
تصريف األعمال ماري كلود نجم تسمية «قاعة 4
آب  »2020على قاعة االستقبال في وزارة العدل،
تخليدا ً لذكرى ضحايا االنفجار ،بحضور المديرة
العامة للوزارة القاضية رلى شفيق جدايل والرئيس
األول لمحاكم االستئناف في بيروت القاضي حبيب
رزق الله ،ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف،
وذوي ضحايا االنفجار وممثلين عن عائالتهم.
وألقت نجم كلمة بالمناسبة رحبت فيها بذوي
الضحايا وبالحضور ،وقالت «أعلم أن ال شيء يعيد
األحباء الذين رحلوا عنا ،وقد ال تمحو العدالة الوجع،
إنما هي مطلب وحق وواج��ب وحاجة وض��رورة.

العدالة حاجة وضرورة لكل عائلة مفجوعة ،ولكل
عائلة لبنانية الستعادة الثقة بالقضاء واستعادة
اإليمان مجددا ً بالدولة والوطن».
وأعلن المكتب السياسي لحركة أمل في بيان،
أنه «في ذكرى التفجير الكارثي المشؤوم الذي
أصاب الوطن بكل أطيافه في انفجار مرفأ بيروت،
ينحني أمام أرواح الشهداء األبرار واآلم الجرحى»،
وتقدم مجددا ً بالتعزية الى «عوائلهم جميعاً».
وأك��د «ض��رورة استكمال التحقيقات الجدية
وفق األصول الدستورية والقانونية للكشف على
المالبسات والحقائق ،وتحديد المسؤولين تمهيدا ً
إلصدار العقوبات الالزمة في حقهم» ،مجدّدا ً موقفه
«الداعم إلقرار قانون رفع الحصانات واالمتيازات،
وع��ل��ى ك��ل المستويات للمساعدة على كشف
الحقيقة» .ودعا إلى «المشاركة في مجالس العزاء
التي تقيمها الحركة عن أرواح شهداء الجريمة في

لجنة عوائل التفجير
ُتمهل ال�سلطة � 30ساعة �أو ك�سر عظم
أكد إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط الذي قضى في انفجار مرفأ بيروت
«أننا صبرنا حتى نفذ صبرنا و»نقطة عالسطر» ،متوجها ً إلى السلطة بالقول «إذا كنتم
تريدون مصلحة البلد وعدم فلتانه ،لديكم مهلة  30ساعة «شوفوا شو بدكن تعملوا
بموضوع الحصانات واألذون��ات» .توجهنا منذ اآلن لتحركات «كسر عظم» .انتهينا من
التحركات السلمية الروتينية ،فكروا جيدا ً بالنسبة ليوم  4آب ورسالتنا للجميع».
وكانت لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت عقدت مؤتمرا ً صحافياً ،في الكرنتينا ،بمشاركة
فوج اإلطفاء ،تم خالله اإلعالن عن برنامج التحركات إحيا ًء للذكرى السنوية األولى النفجار
 4آب .وأشار ويليام نون شقيق الضحية جو نون ،إلى أن االهالي سيقومون بمسيرة غدا ً
للمطالبة بالعدالة ولتأكيد الثقة بالقضاء والقاضي طارق بيطار ،متمنيا ً «أن يكون يوم 4
آب يوما ً شعبيا ً مطلبيا ً كبيرا ً بحجم الجريمة التي حصلت».
واعلنت رئيسة لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت ماريانا فضوليان برنامج تحركات
األهالي غدا ً وفق ما يلي :الساعة الثالثة بعد الظهر األربعاء تج ّمع أمام قصر العدل على
أن يتم االنطالق عند الساعة الثالثة والنصف باتجاه الجميزة ،ثم التوجه إلى البوابة رقم
 3ووقفة أمام تمثال المغترب .الساعة السادسة و 7دقائق إضاءة الشموع والمشاركة في
القداس االحتفالي برئاسة البطريرك بشارة الراعي عند الساعة السادسة و 10دقائق.

عدد من المناطق».
ورأت الرابطة المارونية ،في بيان ،أن «تفجير
مرفأ بيروت هو أحد أكبر الفواجع التي ضربت لبنان
في التاريخ الحديث ،نظرا ًلفداحة الخسائر البشرية
والمادية التي منيت بها مناطق العاصمة».
ودعت إلى «اإلسراع في التحقيق العدلي للكشف
عن هوية المفجرين والمتسببين بهذه الكارثة عمدا ً
أو بداعي اإلهمال ،ومحاكمتهم وإن��زال القصاص
الرادع بهم ،وعدم عرقلة عمل القضاء والتدخل في
التحقيق وممارسة أي ضغط لتحريف الحقائق أو
تحويرها».
ورأت أن «من حق كل اللبنانيين ،وخصوصا ً
أهالي شهداء تفجير المرفأ  ،معرفة الجناة الذين
تسببوا بهذه الفاجعة ،وال مجال ألي محاولة تعمية
أو طمس».
بدوره قال االتحاد العمالي العام في بيان «تح ّل
ذكرى كارثة انفجار مرفأ بيروت وهو انفجار وصفته
صحافة العالم بأنه األكبر بعد قنبلتي هيروشيما
وناكازاكي في نهايات الحرب العالمية الثانية .وها
هو عام كامل ينقضي على هذه الجريمة – جريمة
التوصل إلى بصيص أمل في كشف
العصر من دون
ّ
الحقائق وإحقاق العدالة بعدما وعد المسؤولون
أنّ ذلك سيتح ّقق بعد خمسة أيام على االنفجار
المشؤوم».
أض���اف «وبينما تستم ّر األم��ه��ات الثكالى
واألطفال المفجوعين بخسارة آبائهم وأمهاتهم
أو أخوتهم وإخوانهم وأقاربهم وجيرانهم وأبناء
وطنهم ،ينزلون إلى الساحات يوميا ً ويطرقون
أبواب المسؤولين عن هذه الجريمة التي قضت
على أكثر من مائتي شهيد وأكثر من ستة آالف
ج��ري��ح وم��ع�� ّوق ود ّم����رت ع��ش��رات األل���وف من
المساكن والمتاجر والفنادق وال��م��دارس كليا ً
أو ج��زئ��ي��اً ،ال ي��زال أط���راف السلطة يتقاذفون
المسؤوليات وكأننا أمام حادث سير وليس أمام
فاجعة وطنية ال تزال بعض أشالء ضحاياها غير
معروفة المكان».
وإذ اعتبر االتحاد نفسه من أهالي الضحايا
والشهداء ،رأى «أنّ الدم والشهادة يُسقطان كل
حصانة عن أي مسؤول سياسي أو أمني أو إداري
أو قضائي حتى تثبت براءته فليمثل كل معني
في األمر كما ص ّرح رئيس الجمهورية طوعا ً أمام
القضاء للدفاع عن نفسه ورفع التهمة عنه».

ودعا أيضا ً السلطة بمستوياتها كافة «إلى
رفع معاناة األهالي والمبادرة الى إع��ادة بناء
المرفأ وه��و المرفق االقتصادي األه�� ّم واألكبر
وبوابة لبنان البحرية إلى العالم أجمع» ،مؤكدا ً
دعوته ومشاركته في اإلقفال العام وكل مظاهر
التحرك إلحقاق الحق وإظهار الحقيقة وتحقيق
العدالة.
ورأت نقابة الصحافة في بيان ،أن «تكبير
«بيكار» االتهامات ال يعني إالّ شيئا ً واحداً ،هو أن
هناك مخططا ً يطال الصالح بالطالح ليصل الملف
إلى اإلقفال».
وأعلنت نقابة مح ّرري الصحافة ،في بيان أنه
«لمناسبة مرور سنة على فاجعة مرفأ بيروت
تنحني إج�لاال ً للشهداء الذين سقطوا ،وتتمنى
للجرحى والمصابين التعافي الكامل ،وأن يخرج
من تصدّع نفسانيا ً من األزمة العميقة التي طاولته
بالصميم» .وطالبت بـ»إنجاز إعمار ما تهدم جراء
االنفجار المد ّمر ،والتعويض على أصحاب المحال
المتضررة التي كانت تشكل قبل إغالقها مورد رزق
لمئات العائالت».
وفي هذه المناسبة ،توجهت نقابة المحررين
بـ»التحية إلى الزميالت والزمالء الذين أصيبوا
بجروح بالغة أو طفيفة ،كما أصيبت منازلهم
ومكاتبهم ،وك��ان لهم أس��وة بمواطنيهم من كل
الفئات المهنية .وهي تشد على أيدي الذين يتولون
تغطية الفعاليات والنشاطات الخاصة بهذه
الذكرى المفجعة ،والتي تهدف إلى اإلضاءة على
عمق المأساة التي يعيشها اللبنانيون على جميع
المستويات».
ودعت «في هذه الذكرى األليمة ،إلى اإلسراع في
كشف الحقيقة بجريمة المرفأ ،وذلك وفق األصول
الدستورية والقانونية وعدم التدخل إطالقا في
عمل القضاء من أي جهة».
وختمت «إن الحقيقة وال ش��يء س��واه��ا ،هي
القاعدة التي سترتكز عليها المساءلة والمحاسبة.
ومعرفة الحقيقة ُتنصف أهالي الشهداء ،وبالتالي
ينبغي أالّ يعوقها حاجز أو مانع ،من أجل لبنان،
وإيمان أبنائه به ،واالستمرار فيه ،في ظل هجرة
تهدد بافراغه من طاقاته الخيّرة».
إلى ذلك ارتفع مساء ،مجسم حديدي حامالً
شعار «مارد من رم��اد» ،في حفل أقيم داخل مرفأ
بيروت بالقرب من اإلهراءات.

عر�ض مع ممثلي الم�ست�شفيات الحكومية مطالبهم
دياب و�ضع واللجنة الوزارية االقت�صادية اللم�سات الأخيرة على خطة البطاقة التمويلية
ت���رأس رئ��ي��س حكومة تصريف األع��م��ال
ال��دك��ت��ور ح��س��ان دي���اب ،أم��س ف��ي السرايا
ال��ح��ك��وم��ي��ة ،اج��ت��م��اع��ا ً للجنة ال���وزاري���ة
االقتصادية ،ضم الوزراء في حكومة تصريف
األع��م��ال :غ��ازي وزن��ي ،راوول نعمة ،رمزي
المشرفية وغادة شريم ،رئيس لجنة االقتصاد
النائب فريد البستاني ،حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،األمين العام لمجلس الوزراء
القاضي محمود مكية ،مستشاري رئيس
الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.
وت��م وض��ع اللمسات األخ��ي��رة على خطة
البطاقة التمويلية على أن يُستكمل البحث
االثنين المقبل.
من جهة أخ��رى ،أثنى دي��اب على «ال��دور
الريادي للعاملين في المستشفيات الحكومية»
مؤكدا ً أنه «لن يألو جهدا ً أو يتأخر بتأمين
المطلوب في القريب العاجل فور تأمين الكتب
والملفات الالزمة والمعطيات لتقديمها له فور
تحضيرها».
وأعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء
«مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي
– بيروت» ،في بيان ،أنه برعاية رئيس االتحاد
العمالي بشارة األسمر ،التقى ممثلو المستشفى
إلى جانب عدد كبير من ممثلي المستشفيات

الحكومية من المحافظات اللبنانية كافة أمس،
الرئيس دياب في السرايا الحكومية «حيث تم
تقديم شرح مفصل لحاجات العاملين في هذه
المستشفيات ولمعاناتهم على مدى السنوات
الطويلة الماضية».
أض��اف��ت «وب��ال��ن��س��ب��ة لمستشفى رفيق
الحريري الحكومي الجامعي ،إل��ى جانب
المواضيع العامة فقد تم التركيز على بندين
أساسيين:
تأمين المساعدة العاجلة والتواصل مع
وزارة المال والعاملين فيها لح ّل أزمة جداول
سلسلة الرتب والرواتب لدى وزارة المال لكي
يتمكن العاملون من قبض رواتبهم كاملة
وتنزيلها على أساس الراتب.
المطالبة بتأمين مساهمة مالية لتسديد
المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب».
وتابعت «أ ّما أبرز المواضيع التي طرحها
الحاضرون عموما ً فكانت تلك المتعلقة بإعادة
ضم العاملين إلى كنف اإلدارة العامة ،التأخر
المستمر بتسديد الرواتب والمستحقات التي
تصل ألكثر م��ن  12ش��ه��را ً متراكمة لبعض
المستشفيات ،االزدواجية بتطبيق المعايير من
قبل عدد كبير من اإلدارات العا ّمة للمستشفيات
ومجالس إداراتها ،ملف السلسلة ومتأخراتها

دياب مترئسا ً اجتماع اللجنة الوارية أمس
ومفعولها ال��رج��ع��ي ،ت��أخ��ر وزارة الصحة
العامة بتسديد مستحقات المستشفيات
الحكومية ما ينعكس سلبا ً على تسديد رواتب
العاملين فيها ،تدني القيمة الشرائية للرواتب،
وموضوع الراتب التقاعدي وانعدام الضمانات
لما بعد سن التقاعد ،وفصل الراتب عن تسديد
مستحقات المستشفيات من مختلف الجهات

الضامنة وغيرها من األمور».
ور ّك���ز األس��م��ر وال��ح��ض��ور على «ض���رورة
تأمين مساهمات فورية لتغطية المتأخرات
للعاملين الذين أقل ما يُمكن أن يُقال عنهم أنهم
ّ
خط الدفاع األول خالل اآلونة األخيرة وخالل
جائحة كورونا ومختلف األزم��ات الصحية
واألمنية التي م ّرت بها البالد».
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«القومي» يُع ّزي بالمنا�ضل
عي�سى محمد الغ�ضبان
قدّم عضو المجلس األعلى في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي سماح
مهدي ال��ت��ع��ازي باسم رئيس الحزب
وائل الحسنية ورئيس المجلس األعلى
النائب أسعد حردان إلى جبهة التحرير
الفلسطينية وآل ال��غ��ض��ب��ان ب��وف��اة
المناضل عيسى محمد الغضبان الذي
وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقد تقبّلت قيادة التحرير الفلسطينية
وعائلة الغضبان ال��ت��ع��ازي ف��ي قاعة
راب��ط��ة أه��ال��ي كويكات ف��ي مخيم برج
البراجنة.
��وج��ه م��س��ؤول الجبهة ف��ي لبنان
وت ّ
محمد ياسين بالشكر إلى مهدي طالبا ً
منه نقل تحيات الجبهة إل��ى قيادة
الحزب القومي.

ال�سفارات
غرفة عمليات �إرهاب ّ
} شوقي عواضة
لم تذهب جهود االجتماع الثالثي بشأن لبنان بين وزراء الخارجيّة األميركي
والسعودي فيصل بن فرحان
أنطوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان
ّ
آل سعود ،في  29يونيو /حزيران الماضي ،على هامش مؤتمر ق ّمة مجموعة
العشرين في مدينة ماتيرا في إيطاليا أدراج ال ّرياح ،بل كانت أولى نتائجها أنّ
السفيرتين األميركيّة والفرنسيّة إلى الرياض في الثامن من تموز الماضي
زيارة ّ
ّ
مؤشرات باتجاه وضع خطوات تنفيذيّة أميركيّة فرنسيّة سعوديّة
زيارة أعطت
لم يكشف عن طبيعتها حينها ولم تكن من أجل إنقاذ لبنان ومساعدته للخروج
من أزماته المتراكمة ومن فساده الذي كانت وال زالت ترعاه تلك الدّول ،أولى ثمار
للسفارات الثالث بإشراف
تلك الخطوات التنفيذيّة كانت تشكيل غرفة عمليات ّ
السفيرة شيا والبخاري وبإدارة خبراء في األزمات واإلرهاب عملوا لسنين طويل ٍة
على إدارة المعارك في سورية والعراق باإلضافة إلى مجموعات الدّعم اللوجستي
من مجموعات السفارات ومنظمات الـ  ngosعلى أن يت ّم ال ّتنسيق وإدارة إشعال
لبنان للوصول إلى الهدف األكبر من ك ّل ذلك وهو سالح حزب الله وبالتحديد
الصواريخ الدقيقة التي ال تزال تش ّكل القلق األكبر للكيان الصهيوني .فكانت أولى
ّ
مهمات غرفة العمليات اغتيال ّ
الشهيد علي شبلي وما تاله ضمن خطة مدروسة
ومتقنة من حيث ال ّزمان والمكان وفقا ً لما يلي:
السنوية األولى
 1ـ اختيار ال ّتوقيت المناسب لالغتيال بالتزامن مع اقتراب ّ
النفجار المرفأ ودعوة منظمة الـ  ngosلل ّنزول إلى الشارع ض ّد (مجزرة نيترات
حزب الله) كما جاء في دعوتهم وبالتزامن مع عيد الجيش اللّبناني.
 2ـ اختيار المنطقة األكثر حساسية والقضية األسرع اشتعاال ً طائف ّيا ً ومذهبيا ً
سياسي.
وتنفيذ االغتيال تحت عنوانٍ ثأريٍّ بينما مضمونه
ّ
 3ـ إعطاء فرصة لفريق التنفيذ المتم ّثل في هذه المهمة بعرب خلدة إلثبات
جديته في مواجهة حزب الله م ّما يجعله مؤهّ الً للتطوير والدّعم وتوكيل المهام
إليه.
 4ـ استدراج المقاومة وعلى رأسها حزب الله لمعركة لنزع سالحه (الغير
السالح في حال نجحوا باستدراج
شرعي) وبالتالي تدخل المجتمع الدّولي لنزع ّ
الحزب للمعركة.
بدأ التنفيذ غدرا ً باغتيال علي شبلي وأعلن عرب خلدة أ ّنها عمل ّي ٌة ثأريّة ردا ً على
مقتل ابنهم حسن غصن ،وبالرغم من براءة علي شبلي من دم حسن غصن الذي
قتل أثناء مشاركته العام الماضي في الهجوم على سنتر شبلي وإحراقه .كشف
تشييع علي شبلي أنّ العملية ليست ثأريّة بل هي استهداف بقرا ٍر من دوروثي
شيا والبخاري وغرفة عمليات اإلرهاب في السفارتين ،وإلاّ ما هو تفسير الذي
جرى يوم التشييع من إطالق نا ٍر على المشيّعين واستهدافهم بالقنص حيث كانت
معظم إصابات ّ
الشهداء في الرأس وهذا يؤ ّكد ما يلي:
 1ـ إنّ اغتيال علي شبلي كان بقرا ٍر أميركي سعودي الستثمار أزمة خلدة
وإعادة إشعالها وبالتالي لم يكن قتالً ثأر ّيا ً بل كان اغتياال ً واستهدافاً.
 2ـ مجرد وجود قناصين من داعش وك ّم كبير من اإلرهابيين يؤ ّكد اتخاذ قرار
الحرب وال ّتخطيط واالستعداد للمواجهة من قبل سفراء اإلرهاب وأذنابهم.
 3ـ إطالق ال ّنار على المشيّعين وتقنيصهم وسقوط جرحى وشهداء هو دليل
إضافي على وجود ن ّي ٍة مسبق ٍة لفتح الحرب تحت عنوانٍ طائفي أو قبلي الستدراج
المقاومة.
 4ـ استغالل غياب الجيش بمناسبة عيده الوطني ش ّكل استغالال ً للمعتدين
على المشيّعين بإطالق النار والتقنيص.
ورغم ذلك لم تستدرج المقاومة إلى ميدان الفتنة رغم سقوط أربعة شهداء
غدراً ،فالمقاومة التي هزمت وجها ً لوجه الجيش الصهيوني الذي كان ال يُقهر،
والمقاومة التي دحرت داعش واإلرهاب في عقر دارهم أكبر من أن تستدرج لقتال
أعراب
ثلّ ٍة من المستوطنين ال ّنوَر الذين يدّعون بأ ّنهم عرب ،وفي الحقيقة هم
ٌ
وليسوا عربا ً وهم مستوطنون ال مواطنين وهم دواع��ش وأرهابيون وليسوا
عشائر .أ ّما المقاومة التي ه ّزت عروش أعداء الداخل والخارج ال تستدرج إلى
معركة و ّقتها المستوطنون ال ّنوَر على ساعة شيا والبخاري .وألنّ المقاومة وطنيّة
وجد سالحها لصيانة الوطن والدّفاع عنه ال إلحراقه وإشعال الفتن فيه أثبتت م ّرة
السالح الشرعي بامتياز وسالح المستوطنين ال ّنوَر ومن
أخرى بأن سالحها هو ّ
السالح المتفلّت والمأجور والمتخم بأجندات أميركيّة «إسرائيليّة»
يقف خلفهم هو ّ
سعودية إماراتيّة .وعليه نقول ألولئك إنّ عليكم مراجعة تاريخ المستوطنين في
الكيان الصهيوني وتر ّقب مصيرهم وعليكم أن تستعبروا من سحق أسالفكم
الدواعش وعليكم أن تحفظوا ببعض األرقام والجغرافيا ،فمساحة القص ْير تبلغ
ّ
الخط الساحلي الجنوبي  32كم تقريباً .ومساحة
 598كيلو متر مربع ،ومساحة
بؤرة تواجدكم ال تتجاوز مقاس أحذية بعض المقاومين .فكونوا على حذ ٍر من
الحليم إذا غضب والتاريخ يشهد.

�أ�صابع خارجية في حادثة خلدة
} منجد شريف
كنا قد المسنا الموضوع المذهبي والطائفي وتأثير المال السياسي في كليهما،
وها نحن اليوم نواجه شكالً من ذلك التأثير.
ما حصل باألمس وقبله ،عكس حقيقة ال يمكن تجاهلها وهي امتداد أصابع
الخارج إلثارة النعرات في الداخل ،وتوظيفها في المشاريع الخارجية ،فإغتيال
الشاب علي شبلي غدرا ً خالل مشاركته في حفل زفاف عائلي ،ومن ثم الكمين
لجنازته خالل تشييعه في خلدة ومقتل صهره الدكتور محمد أيوب وإثنين من
المشيّعين ،يؤكد ذلك أننا نعيش في فيدرالية طوائف حقيقية ،ففي توقيت الحدث
عالمة استفهام كبيرة ،ألنه أتى بعدما مضى عام على المصالحة بين المغدور وما
يُس ّمى بـ «عرب خلدة» ،واستتباب العالقات في ما بينهم ،وهذا ما أكده الفيديو
المتداول عن الجريمة بحيث ك��ان المغدور يحاور القاتل خ�لال دخوله حفل
الزفاف ،وربما كان يحاول استيعابه بعدما فاجأه في مجيئه من دون دعوته إلى
مكان حفل الزفاف ،فما كان من القاتل إال أن باغت المغدور بخمس طلقات غدرا ً
أودت بحياته على الفور.
هناك من أوعز بكلمة س ّر إلحياء ثأر كان قد مضى عليه ردح من الزمن ،فعرب
خلدة مهما كانت ثقتهم بأنفسهم فلن يجرؤوا على خطوة كهذه إنْ لم تكن مغطاة
ّ
تتحضر لذكرى حادثة انفجار مرفأ بيروت
من جهات خارجية ،ال سيما أنّ البالد
مع ما يرافقها من حمالت إعالمية مغرضة ،تريد تحميل حزب الله مسؤولية
االنفجار ومن خلفهم اإليرانيين ،وإلى جانبها مسار التشكيل المعقد بين الرئيسين
ميشال عون ونجيب ميقاتي.
حادثة خلدة ليست بريئة وال بعيدة عن مسار التأزيم المتصاعد منذ قرابة
العام ونصف العام ،وهناك من يظن أنّ هذا الحادث قد يكون فتيالً
لحرب تنج ّر
ٍ
إليها المقاومة ،لكن رد الفعل أثبت مرة أخرى قدرة المقاومة على ضبط بيئتها،
واإليمان المطلق بسلطة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها األمنية.
مرت حادثة خلدة لكن تداعياتها ستمت ّد إلى معرفة أسبابها والجهات التي تقف
وراءها ،فضالً عن مرتكبيها واالقتصاص منهم...
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�سيا�سة

الجي�ش الرو�سي ي�ؤمن مياه �سرب لأكثر من  20ا ً
مقرهم بريف دير الزور
ألفا من �سكان محافظة الالذقية ..واإ�سابة عدد من م�سلحي ميلي�سيا (ق�سد) بتفجير ا�ستهدف ّ

دم�سق :اإنجاز االأدلة االإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون اال�ستثمار الجديد
ق ّرر المجلس األعلى لالستثمار خالل اجتماعه
أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف
تشكيل ال���وزارة تسريع اإلج����راءات الالزمة
إلنجاز األدلة اإلجرائية والتعليمات التنفيذية
لقانون االستثمار الجديد رقم  18لعام 2021
في حد أقصى ال�  15من أيلول القادم بما يمكن
جميع المستثمرين من االستفادة من الميزات
والحوافز التي تضمنها القانون ،إضافة إلى
تبسيط اإلج����راءات الخاصة ب���أيّ مشروع
استثماري.
وأكد المجلس في اجتماعه األول بعد صدور
قانون االستثمار الجديد قبول جميع الطلبات
المقدمة من المستثمرين إلى هيئة االستثمار
ال��س��وري��ة ف��ي ك��ل ال��م��ج��االت االستثمارية
وتسجيلها م��ب��اش��رة وف���وض الهيئة بمنح
ترخيص للمشاريع االستثمارية بعد عرضها
على المجلس األعلى لالستثمار خالل  15يوما ً
إلقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز
التعليمات التنفيذية واألدلة اإلجرائية.
وناقش المجلس األعلى لالستثمار اإلجراءات
والقرارات الواجب اتخاذها لضمان استمرار
المشاريع االستثمارية وعدم توقف أي منها،
حيث أك��د المهندس عرنوس أهمية تعاطي
جميع الجهات بجدية مع ملف االستثمار في
ظل صدور قانون االستثمار الجديد واستكمال
إج��راءات تطبيقه على أرض الواقع في أسرع
وق��ت ب��ه��دف خلق بيئة استثمارية شفافة
وتنافسية وجاذبة لرؤوس األموال بما يسهم
في توسيع قاعدة اإلنتاج وتأمين المزيد من

فرص العمل ،موضحا ً أنّ االستثمار في المدن
والمناطق الصناعية متاح أمام الجميع في ظل
توافر الخدمات ومنح الموافقات بشكل فوري.
وت ّم خالل االجتماع التأكيد على التعاطي
بمرونة وتسهيل اإلج��راءات المتعلقة بطلبات
المستثمرين وتقديم المحفزات لالستثمارات
الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية.
إلى ذلك ،قال سهيل األرك��ي ممثل مؤسسة
المياه في الالذقية بسورية ،إن إنشاء محطتين
جديدتين لضخ المياه ،سمح بتوفير مياه
الشرب النقية بشكل منتظم إلى  20ألفا ً من
سكان المحافظة.
وذك��ر أنّ تشغيل المحطة في جبلة ،التي

تبلغ طاقتها أكثر من ثمانية آالف متر مكعب
من الماء في الساعة ،يوفر المياه ل�  15ألفا ً من
سكان المدينة.
كما ت ّم تدشين محطة في الجزء الجبلي من
المحافظة وهو ما سيوفر المياه ل� 7آالف نسمة.
وقد تمكنت السلطات السورية من تخصيص
األموال لبناء محطات ضخ جديدة ،فقط بفضل
الجيش الروسي ،ال��ذي يضمن االستقرار في
المنطقة.
وخالل تعليقه على الحدث ،قال أحد السكان
المحليين واسمه محمد حسن« :في السابق،
كنا نحصل على المياه بواسطة الصهاريج-
مرتين في الشهر .كان علينا أن نوفر استهالك

في المياه ،الستخدامها في الري .لم يكن الماء
يكفي لتحضير الطعام ،أم��ا اآلن فهو متوفر
بكثرة».
وتقوم محطات الضخ الجديدة بضخ المياه
إلى أعلى المراكز السكنية التي تقع على ارتفاع
يزيد عن  1500متر فوق مستوى سطح البحر.
ميدانيًا ،أصيب عدد من مسلحي ميليشيا
«قسد» المرتبطة باالحتالل األميركي في هجوم
استهدف مق ّرا ً لهم في بلدة أبو حمام بريف دير
الزور الشرقي.
وذك��رت مصادر محلية أن هجوما ً بعبوة
ناسفة واألسلحة الرشاشة نفذته الفصائل
الشعبية استهدف صباح أمس مقرا ً عسكريا

لميليشيا «قسد» بالقرب من محطة المياه في
بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.
ولفتت المصادر إل��ى أنّ الهجوم أدى إلى
إصابة عدد من مسلحي الميليشيا إصابات
متفاوتة وتدمير كبير بالمق ّر.
وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع
مسلحي ميليشيا «قسد» ضمن المناطق التي
ينتشرون بها بدعم من قوات االحتالل األميركي
ف��ي ال��ج��زي��رة ال��س��وري��ة حيث قتل وأصيب
العشرات منهم خالل األسابيع الماضية كان
آخرها األسبوع الماضي حيث قتل مسلح من
الميليشيا في بلدة أبو حمام وأصيب آخرون
في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

كوالي�س
لفتت اإلنتباه مواقف
صادرة عن هيئات
مق ّربة من السفارات
الغربية في لبنان
تشكك بصدقية
إجراء اإلنتخابات
في ظ ّل سالح حزب
الله بصورة تنقل
السيناريو العراقي
الى لبنان ،وتساءلت
عما إذا كانت
معلومات السفارات
عن فشل الرهان على
المجتمع المدني وراء
هذا التغيير...؟

اأخبار الوطن
فل�سطين

بغداد :بح�سور الرئا�سات ..الق�سر الحكومي يحت�سن
اجتماع ًا رفيع ًا لمناق�سة مخرجات الحوار اال�ستراتيجي
ناقشت الرئاسات ال��ث��الث ،مع ع��دد من
رؤس��اء القوى واألح��زاب الوطنية العراقية
مخرجات الحوار االستراتيجي بين العراق
والواليات المتحدة األميركية.
وق��ال المكتب االع��الم��ي لرئيس مجلس
الوزراء في بيان ،إن «عددا ً من رؤساء القوى
واألح���زاب الوطنية العراقية اجتماعا ً في
القص�ر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وبحضور
رئيس الجمهورية برهم ص��ال��ح ،ورئيس

مجلس ال��ن��واب محمد الحلبوسي ،حيث
استعرض الكاظمي خالل االجتماع نتائج
الحوار االستراتيجي مع الواليات المتحدة
خ��الل زي��ارت��ه األخ��ي��رة إل��ى واشنطن ،وما
تضمنه البيان الختامي المشترك للحوار
االستراتيجي».
وأش��ار الكاظمي إل��ى أن «نتائج جوالت
الحوار االستراتيجي مع الواليات المتحدة
خلصت إل��ى ع��دم وج��ود ال��ق��وات القتالية
في العراق نهائيا ً في نهاية العام الحالي،

العراق ي ِّ
ُ�سدر كميات نفط بـ 6.5
مليار دوالر في �سهر واحد
كشفت وزارة النفط العراقية ،عن حجم وقيمة صادراتها من الخام خالل شهر تموز المنصرم.
وفي التفاصيل ،قالت الوزارة إنّ العراق صدر أكثر من  90مليون برميل من النفط خالل الشهر
الماضي ،بإيرادات إجمالية بلغت  6.5مليار دوالر ،وبمعدل  2.9مليون برميل يومياً ،وفقا ً لسعر معدل
بلغ  72دوالرا ً للبرميل ،حسبما نقلت وكالة األنباء العراقية «واع».
وأشارت البيانات إلى أنّ النفط المصدر الحقول في وسط وجنوب البالد بلغ  87.45مليون برميل،
فيما بلغت صادرات كركوك نحو  3ماليين برميل.
على جانب آخر ،رفعت دول منظمة «أوبك» إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوياته منذ نيسان 2020
خالل شهر تموز الماضي ،وفقا ً لنتائج مسح أجرته «رويترز» ،وتزامنا ً مع استمرار المنتجين في
تخفيف قيود اإلنتاج.
كما أظهر المسح الذي أجرته وكالة «رويترز» أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أنتجت 26.72
مليون برميل يومياً ،بارتفاع قدره  610آالف برميل يوميا ً عن الشهر الماضي.

وأن تتحول ال��ع��الق��ة بين الجانبين إلى
عالقة خاصة بالتدريب ،والتعاون األمني،
واالستخباري فقط؛ وبهذا المعنى فإنه في
( 31كانون األول من العام  )2021سيعود
العراق بعالقته مع الواليات المتحدة إلى
ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات
ف��ي ع���ام  ،2014وال���ع���ودة إل���ى الصيغة
الطبيعية للعالقة التي ص ّوت عليها مجلس
النواب العراقي وأُقرت باسم (اتفاقية اإلطار
االستراتيجي)».
وأك��د المجتمعون «تأييد نتائج الحوار
والنقاط التي وردت في البيان المشترك ،وفي
ما يتعلق بالعالقة األمنية بين الجانبين،
وانتقال العالقة إل��ى المشورة ،والتدريب،
والتعاون االستخباري ،وعدم وجود قوات
قتالية بحلول نهاية ال��ع��ام ال��ح��ال��ي أكد
المجتمعون أنها تنسجم مع الثوابت الوطنية
العراقية ،ومع مقتضيات السيادة الوطنية،
واألمن القومي ،ومحاربة اإلرهاب».
ورح��ب المجتمعون «بتكريس التعاون
ّ
على األصعدة (السياسية ،واالقتصادية،
والثقافية ،والصحية ،والتعليمية) ،وغيرها
بين جمهورية العراق وال��والي��ات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة ،وب��م��ا يضمن ع��الق��ات وطيدة
ومثمرة بين البلدين الصديقين ،وبما يخدم
مصالح العراق».
وأشاد المجتمعون ،وفق البيان« ،بجهود
الحكومة والوفد العراقي المفاوض على ك ّل
األصعدة في تحقيق هذا االتفاق ،مؤكدين

الحرص على االلتزام بمخرجاته ،وضمان
تطبيقه على وف��ق السياقات والتوقيتات
الزمنية الواردة فيه».
وف���ي إط����ار آخ����ر ،ن��اق��ش المجتمعون
االستعدادات الحالية لالنتخابات وأك��دوا
التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت
للعملية االنتخابية في ( 10تشرين األول
 ،)2021وااللتزام بالمعايير والضوابط التي
أُقرت إلنجاح العملية االنتخابية .فيما دعوا
الحكومة إل��ى توفير ك� ّل مستلزمات األمن
االنتخابي ،وكل الدعم إلى المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات؛ إلن��ج��اح العملية

االنتخابية وضمان نزاهتها».
ودعا المجتمعون ،وفق البيان« ،القوى
السياسية التي أعلنت خالل المدة الماضية
عدم المشاركة في العملية االنتخابية ألي
سبب كان إلى العودة عن هذا القرار ،والبدء
بحوار صريح؛ لتحصين العملية االنتخابية،
وتحصين الديمقراطية في البلد».
وقد أكد المجتمعون على أن «مشاركة كل
األط��راف السياسية في العملية االنتخابية
يمثل خيارا ً وطنيا ً سليماً ،ويحقق الغايات
المرجوة لخدمة شعبنا ،وتحقيق تطلعاته
المشروعة».

اأ�سرى فل�سطينيون في مواجهة االعتقال اال ّ
إداري:
نعم للإ�سراب ..ال للخ�سوع
يواجه األسرى في سجون االحتالل الصهيوني
أقسى أنواع التعذيب .فعلى الرغم من االعتقال
اإلداري بحقهم ،فإن المعطيات تشير إلى أنه
ال يوجد في السجون أدن��ى مق ّومات احترام
حقوق اإلنسان ،خصوصا ً بسبب األساليب التي
يعتمدها االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين.
سجنٌ من دون توجيه
االعتقال اإلداري هو َ
الئحة اتهام ،ويمت ّد  6شهور ،قابلة للتمديد.
ففي الوقت الذي ُيعِ ّد المعتقل نفسه النتهاء فترة
اعتقاله ،والعودة إلى أهله ،تقوم إدارة المع َتقل
بتمديد مدة اعتقاله فتر ًة ثانية تصل أحيانا ً إلى
نحو  14مرة متتالية.
يحاول األس��رى انتزاع حقوقهم بأنفسهم،
ويواجه اليوم  17أسيرا ً في سجون االحتالل
أوض��اع �ا ً صحية متردية بعد إض��راب��ه��م عن
الطعام ،احتجاجا ً على االعتقال اإلداري ،من دون
توجيه اتهام .وبينهم األسير رأفت الدراويش،
المعيل الوحيد لعائلته ،والذي يعاني أوضاعا ً
اقتصادية صعبة ،وتض ّم عائلته أفرادا ً من ذوي
االحتياجات الخاصة.
يذ َكر أنّ االحتالل «اإلسرائيلي» أطلق ،منذ
أسابيع ،سراح األسير الغضنفر أبو عطوان ،بعد
 65يوما ً من إضرابه عن الطعام ،بحيث ساءت

سجنه،
حالته الصحية خالل األيام األخيرة من َ
وه��ذا ما ح��دث أيضا ً مع األسيرين المح َّررين
ماهر األخرس وخضر عدنان .والسؤال المهم:
كيف تح ّول إضراب األسرى عن الطعام إلى أداة
ضغط على االحتالل «اإلسرائيلي»؟
في ه��ذا الصدد ،قالت الناشطة في شؤون
األسرى بنازير أبو عطوان للميادين ،وهي شقية
األسير الغضنفر ،إنّ «األسير الغضنفر أبو عطوان
انتصر بأمعائه الخاوية على االعتقال اإلداري،
بعد خوضه إضرابا ً مفتوحا ً عن الطعام طوال
 65يوماً» ،مشير ًة إلى أنّ «تجربة الغضنفر
كانت صعبة جداً ،لكنه اليوم في صحة جيدة».
وأكدت أنّ «استخبارات سجون االحتالل تنتظر
دائما ً أن يفك األسير إضرابه ،أو أن يتحرك خارج
الغرفة من أجل إلغاء الصالحيات الممنوحة له،
ليعود بعدها إلى السجن» ،موضح ًة أنه «كان
كرسي متح ّرك ألخذه
في إمكاني وضع أخي في
ّ
في جولة خارج المستشفى ،لكنني لم أفعل ذلك،
حتى ال يعود إلى السجن مجدداً».
في غضون ذلك ،قالت أبو عطوان إن الغضنفر،
في إضرابه عن الطعام ،ساند األسير المريض
إياد حريبات« ،الذي كان يواجه وضعا ً صعبا ً
جداً ،نتيجة تدهور حالته الصحية».

يُذكر أنّ عائلة األسير الفلسطيني إياد حريبات
ناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية
َ
الحفاظ على
واإلنسانية الدولية والمحلية،
حياة ابنها ،عبر إبقائه في مستشفى «سوروكا»
«اإلسرائيلي» ،وعدم نقله إلى سجن الرملة بعد
أن «تدهورت حالته الصحية إلى درجة أنه قد
يُستشهد في أيّ لحظة».
وأض��اف��ت الناشطة في ش��ؤون األس��رى أن
«مشهد األسير يساند أس��ي��را ً آخ��ر يم ّثل قوة
وتحديا ً في وجه االحتالل اإلسرائيلي».
وارتفع عدد األس��رى المضربين عن الطعام
في سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى  17أسيراً،
منهم  16رفضا ً العتقالهم اإلداريّ  ،وانضم إلى
اإلض���راب منذ أرب��ع��ة أي��ام ف��ي زن��ازي��ن سجن
«النقب» األسي ُر يوسف العامر من مخيم جنين.
يُشار إلى أنّ نحو  40أسيرا ً ن ّفذوا إضرابات
عن الطعام منذ مطلع العام الجاريّ  ،كان أطو ُلها
إض��را َب��ي األسيرين المح َّررين ماهر األخ��رس
والغضنفر أبو عطوان ،وآخرها إضراب األسير
محمد الزغير .وجلّها كانت رفضا ً لسياسة
االعتقال اإلداريّ  ،علما ً بأنّ عدد األسرى اإلداريين
بلغ ح ّتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو
.540

«الق�سام» ت�سع �سرط ًا لتقديم
كتائب
ّ
معلومات حول م�سير الجنود ال�سهاينة
أكدت كتائب «القسام» ،الجناح العسكري لحركة المقاومة
اإلسالمية «حماس» ،أنها «لن تقدم أية معلومات حول مصير
الجنود اإلسرائيليين األسرى لديها ،إال بأثمان واضحة».
وفي بيان صحافي ،خالل إحياء الكتائب ذكرى اختفاء
الضابط اإلسرائيلي ،ه��دار جولدن ،ضمن معارك عدوان
العام  ،2014أوضح الناطق العسكري باسم «القسام» قائالً:
«لن يتم الحصول على أيّة معلومات عن مصير الجنود ،إال
عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة ،قبل المفاوضات،
وبعدها».
وتابع« :في هذه الذكرى ،يتجدّد أمل األس��رى بكتائب
القسام ،وبما تخبّئه وحدة الظل في صندوقها األسود من
معلومات حول جنو ٍد يجهل العدو مصيرهم ،في وقتٍ تتعالى
فيه أصوات عائالت الجنود األسرى أمام حكومتهم الكاذبة،
في محاولة لمعرفة معلومة صغيرة عن أبنائهم ،ولكن أ ّنى

لهم ذلك ،إال بدفع الثمن».
تجد ُر اإلشارة إلى أنّ كتائب «القسام» كانت قد أعلنت بعد
عام من العملية أن «جيش االحتالل سحب جثة أحد مجاهدي
القسام الذي كان يرتدي زيا ً عسكريا ً مماثالً للجيش ،وهو وليد
مسعود ،أحد أفراد المجموعة التي اشتبكت مع جنود العدو
شرق رفح» ،مشيرة إلى أنّ «االحتالل سحب جثة مسعود،
على أنه الضابط هدار جولدن ،ولذلك تأخر ساعتين بالردّ».
وكشفت «أنّ إسرائيل ال تجرؤ أن تخبر العالم عن سبب
تأخرها بالهجوم ساعتين بعد عملية األس��ر ،وسبب عدم
دخول الجيش اإلسرائيلي للنفق المستعمل في العملية خالل
معركة العصف المأكول» ،حيث أنّ «القسام في ذلك الوقت،
أفادت بأن «االتصال انقطع مع المجموعة التي شاركت في
عملية رفح خالل الحرب وخالل العملية ،وطالبت الجيش
اإلسرائيلي بأن «يخبر اإلعالم وجمهوره ما حدث في رفح».

ال�سام

«الجهاد» تبارك لحركة حما�س
اكتمال انتخاب هيئاتها القيادية
ب��ارك��ت ح��رك��ة الجهاد اإلس��الم��ي ف��ي فلسطين ،أم��س،
«ل��أش��ق��اء ورف���اق ال���درب وال��ج��ه��اد» ف��ي حركة المقاومة
اإلسالمية «حماس» اكتمال انتخاب هيئاتها القيادية في كافة
ساحات العمل داخل فلسطين وفي مناطق اللجوء والشتات،
وعلى رأسهم المجاهد إسماعيل هنية بتجديد ثقة إخوانه به
وانتخابه رئيسا ً للحركة.
وهنأت حركة الجهاد في بيان صدر باسم عضو مكتبها
السياسي خالد البطش ،المجاهد الشيخ صالح العاروري
بانتخابه نائبا ً لرئيس الحركة ،ولكافة المجاهدين الذين
تم اختيارهم لقيادة الحركة وتحمل األم��ان��ة في كافة
الساحات ،واألخ��وة الذين سبق انتخابهم في ساحات
العمل بالداخل والخارج وعلى رأسهم المجاهد يحيى
السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة ،والمجاهد
خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج ،واألخوة في

{ قال وزير شؤون القدس فادي
الهدمي إننا وصلنا إلى وضع مفصلي
وخطير نتحدث فيه ع��ن سياسة
تطهير عرقي ومخططات صهيونية
ت��ح��ارب ال��وج��ود الفلسطيني في
أحياء المدينة المقدسة ،وتسعى
إل���ى إض��ع��اف ال��ع��اص��م��ة ببعدها
االق��ت��ص��ادي السياحي والتجاري
ودم���ج ال��ق��دس ضمن م��ا يسمونه
بحدود بلدية االحتالل.
وأض�����اف ال��ه��دم��ي ف���ي ح��دي��ث
لبرنامج «ملف اليوم» عبر تلفزيون
ف��ل��س��ط��ي��ن« :ن��ح��ن أم����ام لحظات
فارقة يكابد أهل القدس بصمودهم
االس��ط��وري وتضحياتهم الماكنة
اإلسرائيلية» ،مشدّدا ً على ضرورة
وج��ود ح��راك حقيقي م��ن المجتمع
الدولي على األرض ،مؤكدا ً أنّ ما تقوم
به «اسرائيل» هو اختبار للمواقف
الدولية الفضفاضة.
ولفت الهدمي إل��ى أنّ ما يجري
ف��ي ال��ق��دس ه��و ان��ت��ش��ار للسياسة
االحتاللية اإلحاللية خاصة ما يجري
في حي الشيخ جراح ،واليوم ستعقد
محكمة مفصلية ألرب��ع عائالت هي
الكرد والقاسم وسكافي والجاعوني،
حيث سيتم االط��الع داخ��ل «العليا
االس��رائ��ي��ل��ي��ة» ع��ل��ى ال��م��ع��ط��ي��ات
والمستجدات واألوراق والوثائق
التي تؤكد أنّ أهل الحي هم أصحاب
األرض والمنازل.
{ قال أمين س ِّر اللجن ِة المركزي ِة
ل��ح��رك� ِة فتح جبريل ال��رج��وب إنَّ
خطابَ رئيس السلطة محمود عباس
الذي من المقر ِر أنْ يلقيَه أما َم الجمعي ِة
العمومية ل��أم � ِم المتحدة الشه َر
المقب َل سيؤك ُد بمفهو ٍم استراتيجي،
أنه َ
آن األوانُ إلنها ِء معانا ِة شع ِبنا
الفلسطيني ،في الوقت الذي تستم ُّر
فيه حكوم ُة االح��ت��ال ِل بسياساتِها
االستيطانية.
وق��ال الرجوب في حديثٍ إلذاع� ِة
ص���وتِ فلسطين أم���س ،إن هناك
تحوالتٍ جذري ًة في العال ِم بع َد رحي ِل
ترمب نسعى إلى ترجمتِها بآلياتٍ
وسياسياتٍ وخ��ط��واتٍ عملية ،بما
فيها تفعي ُل الرباعي ِة لمحاصر ِة
ُ
وخلق حال ٍة دَولي ٍة إقليمية.
االحتالل،
وأضاف الرجوب أنَّ اجتماعَ الجمعي ِة
العمومي ِة الذي سيُع َق ُد الشه َر المقبل،
سيُشك ُل فرص ًة لتفعي ِل ك� ِّل أدواتِ
الفع ِل على المستويَينِ اإلقليمي
ٍ
أطراف أخرى.
والدَّولي وإضاف ِة

الضفة الغربية والسجون.
وقال البطش « :إننا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد على وحدة
الصف والموقف على ق��اع��دة مقاومة ال��ع��دو الصهيوني
والتصدي لمخططاته العدوانية ،وتعزيز الوحدة الوطنية
بين كل مكونات العمل الوطني واإلسالمي بما يخدم األهداف
الوطنية وصوال ً للتحرير والعودة بإذن الله».
وأض��اف « :إننا في هذه المناسبة الوطنية ،وإذ نشيد
بمسيرة الشورى والبناء المؤسساتي في حركة حماس ،فإننا
نستذكر الشهداء األبطال من المؤسسين والقادة والمجاهدين،
واألس��رى األبطال ،وما قدمه شعبنا من تضحيات ،لنجدد
العهد مع الله تعالى أوالً ،ثم مع أبناء شعبنا وأمتنا بأن نحمي
شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ،وأن نصون حقوقنا وثوابتنا ،وأن
نحافظ معا ً على وحدة الوطن وال��دم وأن نسير في طريق
الجهاد والمقاومة حتى التحرير».

{ أعادت الشركة العامة للكهرباء
ف���ي م��ح��اف��ظ��ة دي���ر ال�����زور ال��ت��ي��ار
الكهربائي بعد إصالح العطل الفني
الذي طرأ أمس على خط التوتر جندر
التيم  230ك.ف المغذي لمحافظة
دير ال��زور وأدى إلى انقطاع التيار
الكهربائي عنها.
وذكر مدير عام الشركة المهندس
خالد لطفي في تصريح أنه بالتنسيق
مع ورش��ات اإلص��الح والصيانة في
دائرة نقل الطاقة في حمص تم إصالح
العطل الذي حصل قرب محطة توليد
جندر وتمت إع��ادة التيار الكهربائي
إل��ى المحافظة بعد انقطاع دام عدة
ساعات.
وتسبَّب عطل فني في وقت سابق
على خط التوتر  230المغذي لمحافظة
دير الزور بانقطاع التيار الكهربائي عن
كامل المحافظة ولعدة ساعات.

العراق
{ أك����د ع��ض��و ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ة
البرلمانية ومقرر خلية األزمة النيابية
النائب جواد الموسوي ،أمس ،أن أخذ
اللقاحات ولبس الكمامات هي الحل
األهم واالكثر فاعلية لتجاوز خطورة
الموجة الثالثة م��ن ك��ورون��ا ،فيما
أش��ار إلى وص��ول كميات كبيرة من
اللقاحات بأنواعها الثالثة (فايزر،
استرازينيكا ،وسينوفارم).
وقال الموسوي ،إنّ «األيام األخيرة
شهدت ارتفاعا ً ملحوظا ً لإلصابات
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا ،وق���د وصلنا
إل���ى م��راح��ل متقدمة م��ن مستوى
اإلصابات».
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حزب اهلل ينت�صر بال�صبر ( ...تتمة �ص)1
وفي قلب ك ّل هذا ان يشعر اهالي الشهداء بأنّ دماء أبنائهم لم تذهب هدراً ،وأنه قد جرى
االقتصاص من القتلة ،وقالت المصادر إنّ ما جرى حتى اآلن ال يتيح إصدار األحكام،
المضي حتى النهاية
رغم تأكيد المعنيين في القوى العسكرية واألمنية على عزمهم
ّ
في إجراءات فرض األمن ومالحقة عشرات المطلوبين وفقا ً للوائح الموجودة بحوزة
األجهزة األمنية ،وتأكيد المراجع القضائية على السير بالتحقيقات بحزم حتى كشف
كل المتورطين وسوقهم ،مشيرة الى توقيف أحد زعماء الجماعات المسلحة عمر غصن
بعدما لجأ إلى المسجد لالحتماء وتم إخراجه منه وسوقه امام التحقيق.
سياسيا ً ع��اد ال��ش��أن الحكومي ال��ى ال��واج��ه��ة ،وانعقد اللقاء المرتقب بين رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي،
وانتهى دون تحقيق تقدم ،كما توقعت «البناء» ،وانتقل البحث الى جلسة مقبلة يوم
الخميس ،وقالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي انّ ثنائية اإلثنين والخميس بين
الرئيسين قد تتكرر قبل الوصول الى التفاهم ،وربما يكون تشبيهها بثنائية اللوتو
اللبناني التي تختصرها عبارة «اذا مش التنين الخميس» معبراً ،ألن اللبنانيين يشعرون
بأنّ النجاح في المسار الحكومي أشبه بضربة حظ تعادل ربح ورقة اللوتو.
العقد الحكومية هي ذاتها ،المداورة او الخروج الكامل من المداورة ،واال فالعودة
بالقديم على قدمه ،فتصير العقدة بوزارة الداخلية ،وهكذا ثنائيات تالحقها ثنائيات،
واللبنانيون عالقون بين ثنائية الفراغ واالنهيار.

تبدّدت األجواء اإليجابية بقرب والدة الحكومة وسيطرت الضبابية على المشهد الحكومي بعد
اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم أمس
في بعبدا ،على أن تكون األيام العشرة المقبلة حاسمة بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ «البناء»
فإما حكومة أو ندخل في مفترق ال أحد يعرف إلى أين يقودنا في ظ ّل األحداث األمنية المفاجئة التي
استجدّت في خلدة وتلك المنتظرة في ذكرى تفجير مرفأ بيروت.
اللقاء الذي لم يستم ّر ألكثر من 25دقيقة ،خرج بعده ميقاتي بتصريح أوحى بأنّ األمور أقرب
إلى السلبية وأشبه بنصف اعتذار ،وقال« :كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة
وكنت أتمنى أن تشكل قبل  4آب الذي هو نكبة كبيرة للبنان ،والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد
(اليوم) ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل» .ولفت ردا ً على سؤال« :المهلة غير مفتوحة
و»يفهم يلي بدو يفهم» ،مضيفاً :تفاديا ً لإلشكاالت أنا منطلِق من المحافظة على الحقائب للمذاهب
كما هي».
وردا ً على سؤال ،قال ميقاتي« :انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي
والطوائفي الذي كان معتمدا ً في الحكومة السابقة ،تفاديا أليّ خالف جديد ،ولم أنطلق ،ال من مبدأ
طائفي او مذهبي ،ألنّ اللبناني لم يعد يريد أن يسمع ال بمحاصصة او بطائف او بدستور ،بل يريد
حكومة تشكل رافعة له ،وال تتسبّب بإحباط إضافي له» .وعن الفارق بينه وبين الحريري لفت
ميقاتي إلى أن «لك ّل إنسان طبعا ً وشخصية ومنطلقات معينة في ايّ مقاربة يجريها .انا نجيب
ميقاتي ،وهناك مسائل أتوافق بشأنها مع الرئيس الحريري ،وهناك مسائل قد نختلف عليها ،ولكن
ما يجمعنا هو الوطنية وحب البلد».
ورأى مصدر مطلع على موقف بعبدا لـ «البناء» في تصريح ميقاتي بعد اللقاء «مؤشر سلبي
على تعقيدات التأليف» ،مشيرة إلى «أن الرئيس عون منفتح على الحلول التي تتالءم والمعايير
الدستورية والميثاقية كما أنه سيبدي كل التعاون مع الطروحات التي سيطرحها الرئيس المكلف
الخميس المقبل» ،لكن المصادر تساءلت :هل فعالً المشكلة داخلية وتتعلق بحقيبتي الداخلية
والعدل أم ال تزال العقد الخارجية الخفية متحكمة بالمسار الحكومي برمته وتحول دون خرق
جدار األزمة منذ عام كامل؟»
وأوضحت أوساط مطلعة على لقاء عون  -ميقاتي لـ «البناء» إلى أنّ «النقاش ال يزال يدور
حول توزيع الحقائب بشكل عام ،والسيادية إضافة إلى وزارة العدل بشك ٍل خاص» ،الفت ًة إلى
أنّ «الرئيس المكلف وكما تحدث في تصريحه يرغب بإبقاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية
األربع كما هي ،في حين أنّ رئيس الجمهورية يفضل إجراء عمليات تبديل في هذا اإلطار» .وكشفت
األوساط عن وجود تفاه ٍم مبدئي على الحقائب العادية والخدماتية ،إال أنه يمكن أن يطرأ تعديالت
على عملية التوزيع ،ألنّ أيّ تغيير في حقيبة يمكن أن ينعكس على الحقائب األخرى» .وأضافت
األوساط أن «الجانب الفرنسي ال يزال يضغط باتجاه اإلسراع في عملية تأليف الحكومة ،وهو
يحاول المساعدة في إيجاد مخارج لحل أزمة التشكيل».
في المقابل أفادت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا بحسب قناة «أو تي في» إلى أنه «لم يعد
نؤسس ألعراف جديدة بالدستور لكننا نستمع
باإلمكان االستمرار بحكومة مستقيلة بالفعل ولن ّ
لحاجات الناس وض��رورة االس��راع بالتأليف» .وأضافت« :هناك نية لدى الطرفين واستعداد
لتشكيل حكومة على امل ان يدور ميقاتي الزوايا ال سيما في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل كي
ال تقع مرافق عامة بيد طائفة واحدة» .وفي هذا السياق ،تردّد أنّ «ميقاتي سيحمل معه الى بعبدا
أكثر من طرح حول حقيبتي الداخلية والعدل لمناقشته مع رئيس الجمهورية».
وبحسب معلومات «البناء» فإنّ الرئيس ميقاتي لن يقبل بتكرار تجربة الحريري وأن يبقى
رئيسا ً مكلفا ً لمدة طويلة ،لذلك فهو يضع مهلة  10أيام التخاذ القرار بشأن التشكيل وتواصل مع
الفرنسيين خالل االيام الماضية وأبلغهم بوجود عقد حكومية .ولفتت إلى أنّ رئيس الجمهورية
متمسك بحقيبة الداخلية ألسباب عدة تتعلق بالموقع السياسي للتيار الوطني الحر في المراحل
المقبلة ال سيما بعد نهاية العهد الرئاسي الحالي الذي يشكل غطا ًء ومصدر قوة للتيار ورئيسه
جبران باسيل فضالً عن أهمية الداخلية باالستحقاق االنتخابي المرتقب بعد أشهر قليلة وبالتالي
رفض عون خالل لقائه ميقاتي أمس التنازل عن الداخلية مع انفتاحه على أسماء وسطية مستقلة
تحظى بقبول الرئيسين ،ويجري التداول بأسماء عدة لكن لم يت ّم التوافق على أسماء معينة
للداخلية والعدل.
أما مصادر كتلة التنمية والتحرير فلفتت لـ «البناء» إلى أن «األيام القادمة مفصلية لتحديد
التوجهات النهائية لملف تشكيل الحكومة وما ستنتهي اليه اللقاءات وما ستسفر عنه االتصاالت
والمشاورات التي تسير على أكثر من خط وقناة لبلورة تفاهم مشترك لهيكلية حكومة االنقاذ والتي
حدّدت مالمحها مبادرة الرئيس نبيه بري تأكيدا ً على المبادرة الفرنسية ،ألنّ دقة المرحلة تتطلب
اإلسراع بوجود حكومة قادرة على مواكبة ك ّل متطلبات عملية اإلنقاذ شكالً ومضموناً» .وفضلت
المصادر إبقاء القديم على قدمه لجهة التركيبة والتوزيعة الوزارية والطائفية للحكومة الماضية
الماضية .ورسمت عالمات استفهام حول نوايا البعض حيال تأليف الحكومة انطالقا ً من تصريح
بعض المقربين من بعبدا تجاه الرئيس ميقاتي.
في المواقف الدولية وعشية المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي ترعاه فرنسا اعلنت الرئاسة
الفرنسية في بيان ،ان «المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا واألمم المتحدة األربعاء دعما للبنان،
تزامنا مع الذكرى السنوية األول��ى النفجار مرفأ بيروت ،يهدف إلى جمع  350مليون دوالر
لالستجابة لحاجات السكان».
واشارت الى انه «مع تدهور الوضع تقدر األمم المتحدة بأكثر من  350مليون دوالر ،الحاجات

الجديدة التي يتعيّن االستجابة لها».
في غضون ذلك ،بقيت ذيول حوادث خلدة األمنية في واجهة المشهد الداخلي وسط توقعات
تظهر تداعياتها خالل وقت قريب في ظل عدم المعالجة االمنية والقضائية بالشكل المطلوب وهذا
ما اوحى به بيان عائلة المغدور علي شبلي.
وأمس خيّم الهدوء على منطقة خلدة ،بعد تدخل الجيش اللبناني لضبط الوضع حيث أحكم
السيطرة على المنطقة ومداخلها ومخارجها.
وأعلنت قيادة الجيش أنّ «دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في
منطقة خلدة ،وأوقفت المدعو (أ .ش) وهو أحد المتو ّرطين في إطالق النار الذي حصل باتجاه
موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى .وبوشر التحقيق
مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين .وتمكنت
مخابرات الجيش من توقيف المدعو عمر غصن ونجله ،لتو ّرطه بكمين خلدة ،والمسؤوليّة عن
قطع الطرقات على ّ
خط الساحل ،وذلك بعدما طوقت المسجد الذي لجأ اليه المطلوب إلقناعه
بالخروج وتسليم نفسه.
على المستوى القضائي ،كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باإلنابة القاضي
فادي عقيقي ،مخابرات الجيش إجراء التحقيقات األولية والتحريات واالستقصاءات الالزمة،
لتوقيف المتو ّرطين في أحداث خلدة ،بدءا ً من قتل المواطن علي شبلي ،وصوال ً الى االشتباكات
التي حصلت مساء األحد ،وتحديد هويات المسلحين الذين اشتركوا في االشتباكات التي أسفرت
عن سقوط ضحايا وتوقيفهم ،وأمر بإجراء مسح ميداني لمسرح االشتباكات .وطلب من قوى
األمن الداخلي إيداعه المحاضر التي أعدّتها بخصوص هذه األحداث .وكان القاضي عقيقي باشر
تحقيقات األولية ،بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،الذي أعطى
توجيهاته الالزمة بذلك.
كما حضرت أح��داث خلدة في االجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية والبلديات في حكومة
تصريف االعمال محمد فهمي ،لمجلس االمن الداخلي المركزي ،حضره المحامي العام التمييزي
القاضي عماد قبالن والقادة االمنيون والعسكريون .وطلب الى الجيش تكثيف انتشاره حماية
للمواطنين والسلم االهلي ،والى االجهزة االمنية تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال االشكال.
وخصص البحث لمناقشة االوضاع االمنية في البالد واالجراءات المتخذة لحفظ األمن في الرابع
من آب .وأكد فهمي «اهمية التنسيق بين االجهزة االمنية والعسكرية كافة» ،مشددا ً على «وجوب
حماية المتظاهرين واالمالك العامة والخاصة على حد سواء» .ولفت الى أن «القوى العسكرية
واالمنية ستعمل على منع االخالل باألمن».
وحذرت مصادر سياسية في فريق المقاومة من تداعيات االحداث االمنية التي شهدتها منطقة
خلدة خالل األيام الماضية والتي جاءت بتوقيت مريب سياسي وأمني تشهده البالد ال سيما
محاولة جديدة لتأليف الحكومة واحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت وما يواكبها من تحريض
واثارة اعالمية وسياسية ،مؤكدة لـ»البناء» أن «الجميع طالب القضاء والقوى االمنية باتخاذ كل
اإلجراءات لوضع حد لكل العابثين باألمن ومحاوالتهم اثارة الفتنة» ،مرجحة أن «تكون الحوادث
مدبّرة من جهات خارجية وتواطؤ داخلي لزعزعة األمن وايقاظ فتنة سنية شيعية الستغاللها
إلدخال البلد في حالة الفوضى» .وحذرت المصادر من أنّ «البلد أصبح مفتوحا ً على االحتماالت
والسيناريوات االمنية اذا لم تقم األجهزة االمنية والقضائية بواجباتها».
وكانت عائلة شبلي تحدثت «عن كمين مدبّر وحصار تع ّرض له موكب التشييع والجنازة»،
مؤكدة في بيان أن «ابننا الشهيد علي ليس قاتالً ،وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم ال
يمتّ إلى الحقيقة وما هو إال ادّعاء مفت ٍر ال يستند إلى أيّ دليل قضائي وال حسي» .وطالبت «األجهزة
األمنية والقضائية المختصة بالمسارعة لتوقيف القتلة وإنزال العقوبة العادلة في حقهم دون أي
تلكؤ ،وبعيدا ً عن أي حسابات مهما كانت ،تفاديا لتفلت األمور وبلوغ ما ال يحسن عقباه».
وشيّع حزب الله وأهالي بلدة كونين الجنوبية في موكب مهيب جثمان الشهيد علي شبلي،
والشهيدين علي حوري في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي والدكتور محمد أيوب وهو صهر علي
شبلي في بلدة بوداي.
بدوره ،توقف المكتب السياسي لحركة امل أمام القطوع األمني الكبير والخطير الذي ه ّز االستقرار
في منطقة خلدة .واعتبر في بيان أن «هذا االرباك األمني المشبوه في لحظة وطنية حساسة يصب
في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتسهم في توتير األجواء بما يهدد اإلستقرار» .وطلب المكتب
وضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى األمنية واإلسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم
أمام القضاء المختص».
من جهته ،اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون ،ان «المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع
عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات ،ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم
األهلي ،وال نأبه ببعض األصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره ،وال بانتقادات او
اشاعات ،بتنا نعرف خلفياتها».
على صعيد آخر ،وفيما يستع ّد لبنان إلحياء الذكرى االولى لتفجير مرفأ بيروت ،رفع أهالي
الضحايا سقف تصعيدهم ،فقد أمهل المتحدث باسمهم ابراهيم حطيط ،المسؤولين « 30ساعة
ليروا ماذا يريدون أن يفعلوا في مسألة الحصانات واألذون��ات» ،وحذر «من أنّ زمن التحركات
السلمية الروتينية انتهى والتوجه اليوم نحو تحركات «كسر عظم».
ولم يمثل مدير المخابرات األسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي
أمام القاضي البيطار إ ّنما مثل وكيليهما وت ّم ارجاء الجلسة الى  23آب ،ولفت وكيل ضاهر الى
انّ «ضاهر تقدم للبيطار بدفوع شكلية تبيّن أنه قام بواجباته وأبلغ قيادة الجيش بوجود مادة
نيترات االمونيوم في المرفأ».
ودعا النائب جبران باسيل ،في مؤتمر صحافي عقده في ميرنا الشالوحي ،رئيس المجلس
النيابي نبيه بري الى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم  4آب المقبل .وقال« :انفجار المرفأ هو
عمل أمني وال يقتصر على إهمال وظيفي وهو يختصر اإلهمال والفساد والتفلت األمني في البلد».
وأكد باسيل ان «علينا كنواب اعطاء كامل الصالحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم
االستنسابية» ،وقال «على المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته وندعوه الى إصدار التقرير
الالزم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقف احد قبل االستماع اليهم» .واعتبر ان
«رئيس الجمهورية أعطى مثاال ً وكان القدوة في إبداء استعداده لإلدالء بإفادته امام المحقق
العدلي» .ورأى باسيل انّ «الشعب اللبناني بك ّل فئاته وطوائفه واع ،ونظرية الفتنة تستعمل
لتمرير صفقات سياسية» .وشدّد باسيل على ان «سوء اإلدارة هي السبب المباشر لالنفجار
واإلدارة الموقتة كانت تحظى بدعم وغطاء سياسي» ،الفتا ً الى انّ «الك ّل متهم من وزارة اشغال
ومالية وجمارك وأجهزة امنية».
وردت مصادر نيابية عبر «البناء» على باسيل بالقول« :إث��ارة قضية المرفأ من بعض
القوى من باب المزايدات واالستثمار الشعبوي وال أحد يزايد علينا ،فمنذ اللحظة االولى لقرار
المحقق العدلي أصدر النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بينانا ً أبديا استعدادهما للمثول
أمام المحقق العدلي بحصانة او بدونها ،وهذا إقرار صريح برفع حصانتهما ،فلماذا لم يت ّم
استدعاءهما؟» أما في موضوع العريضة النيابية االتهامية بحسب المصادر «فهو واجب
دستوري على المجلس القيام به وال يحجب رفع الحصانات وال يحجب دور القضاء العدلي
الذي يستم ّر القيام بدوره».

طهران تعلق على م�شروع «ال�شام الجديد»:
يع ّزز ال�سالم واال�ستقرار في المنطقة

م�شروع ات�صاالت جديد يربط
بين الكيان ال�صهيوني وال�سعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده ،إنّ بالده ترحب
بمشروع «الشام الجديد» بين العراق واألردن ومصر.
وفي مؤتمر صحافي عقده عبر اإلنترنت ،علق خطيب زاده على مشروع الشام الجديد
بين العراق واألردن ومصر ،مؤكدا ً ترحيب بالده الدائم بكل ما يساعد على تنمية دور
العراق في المنطقة ،مضيفا ً أنّ إيران تدعم أي مشروع يعزّز السالم واالستقرار في
المنطقة.
وك��ان رئيس مجلس ال���وزراء ال��ع��راق��ي ،مصطفى الكاظمي ،ق��د استضاف الملك
األردن���ي ،عبد الله الثاني ،والرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،في قمة ثالثية
ُعقدت في بغداد ،في  27حزيران الماضي ،لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل
االستراتيجي بين البلدان الثالثة ،بهدف االستمرار بإرساء عوامل االزدهار ومقومات
التنمية ،واالرتقاء بالجهود المشتركة سعيا ً إلى تحقيق التكامل االستراتيجي فيما
بينهم.
وأكد القادة ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثالث حول أهم قضايا
المنطقة ،في ظ�� ّل التطورات الدولية واإلقليمية المتالحقة ،والتي تستلزم التعاون
المتبادل لمواجهة التحديات واألخطار المشتركة.
وتسعى البلدان الثالثة من خالل هذا المشروع ،إلى إنشاء مناطق مهمة للتبادل
التجاري وتنفيذ مشاريع عمالقة ضمن اتفاقيات تركز على الطاقة الكهربائية والثروة
النفطية للعراق.

أف��ادت صحيفة «إسرائيل هيوم» أنَّ وزي��ر االتصاالت في حكومة االحتالل يوعاز
هندل وممثلي شركة «غ��وغ��ل» من المرتقب أن يو ّقعوا ،اليوم الثالثاء ،على إطالق
ٍ
ألياف ضوئي ٍة تحت الماء ،انطلق
مشروع «رامان  -الكابل األزرق» ،وهو عبارة عن كابل
من إيطاليا وسيم ُّر من «إسرائيل» ،على أن يتابع طريقه إلى السعودية ،ومن ث َّم إلى
سلطنة ُعمان والهند.
وسيتألف «الكابل األزرق» من  16زوجا ً من األلياف الضوئية ،وستكون لديه قدر ٌة
هائل ٌة على نقل البيانات ،وسيُفيد في تحسين االتصال الرقمي لـ»إسرائيل» مع العالم
بشك ٍل كبيرٍ.
وسيتمتّع الكابل بنفس القدر من األهمية الذي لخط النفط بين عسقالن وإيالت ،وهو
سيم ُّر عن طريق البر عبر األراضي الفلسطينية المحتلة ،من البحر المتوسط إلى خليج
إيالت.
ٍ
مشروع عالمي بين شركة
من
ء
كجز
سنوات،
3
الكابل
د
م
ر
يستم
أن
المتوقع
ومن
ُّ
َّ
ٍ
«غوغل» وشركة «سباركل» ،لترقية الخدمات التي توفرها في العالم ،وبهدف توصيل
قارة أوروبا مع قارة آسيا.
وبعيدا ً عن الجانب التكنولوجي ،فإنَّ اختيار «إسرائيل» ليم ُّر الكابل عن طريقها يتمتع
بأهمية سياسية وجيوسياسية.
وق��ال مسؤولون ّ
مطلعون للصحيفة المذكورة إنَّ ذلك يزيد من أهمية «إسرائيل»
كنقطة وص ٍل بين قارتي آسيا وأوروبا.
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الرابع من �آب  ...2021يوم البداية؟!
} د .وجيه فانوس*
يط ّل الرابع من آب اليوم ،مسجالً مرور سنة كاملة على الكارثة الوطنية
الكبرى التي لم تسقط مرفأ بيروت وحده ،ولم تودي بأرواح كوكبة من
اللبنانيين وحسب ،ولم تهدم مساحات أساس من مدينة المدينة فقط؛
ب��ل أك��دت خ��راب لبنان ب��أس��ره ،وزع��زع��ة كثير م��ن البنى الوطنية التي
نهض عليها هذا البلد ،في طموحات ناسه وأهله ورؤية العالم اإلنساني
ّ
المتحضر إل��ى وج���وده وف��ح��وى الرسالة اإلنسانية المرتجاة م��ن هذا
الوجود.
وم��ع ه��ذا ،ورغ��م ك�� ّل م��ا فيه م��ن فجيعة وأس��ى وب���ؤس ،ف��إنّ أب��رز ما
يتبقى أمران؛ أولهما ،صدقية فشل النظام السياسي الطائفي والمذهبي،
ذي المفاهيم التحاصصية الخاصة والنزعات االستئثارية األنانية في
قيادة البلد ،ورسوخ هذه الصدقية وثباتها؛ وثانيهما ،اإلصرار الشعبي
والعالمي على استعادة لبنان لريادته الوطنية ،التي طالما حلم بها أبناؤه
وسعوا في مناكب تحقيقها؛ والقيام ب��دوره الحضاري ،عبر رسالته
اإلنسانية العالمية ،التي ما فتئ العالم بأسره ينظر إليها باعتزاز ويدعو
إلى تحقيقها بلهفة واحترام.
إنّ بناء لبنان ،ال��ذي نطمح إل��ي��ه ،لبنان االس��ت��ق�لال الفعلي والحرية
الحقيقية والكرامة الصافية ،يجب أن يبدأ من هذا الرابع من آب من سنة
.2021
ّ
يبدأ بناء لبنان ال��ي��وم ،إذ يلوذ اللبنانيون ،ه��ذه ال��م��رة ،وب��ك��ل جدية
السوي ،بقضاء مستق ّل شريف
والتزام ووعي ،نحو الفكر المؤسساتي َّ
ونزيه؛ يحقق ،بك ّل شجاعة وصالبة وإصرار ،في ما حصل قبل سنة من
اليوم ،على أرض مرفأ بيروت .ويبدأ لبنان اليوم ،إذ يكون أبناء الشعب
أمام نظام يتساوى فيه الجميع ،أمام أسس عدالة محكمة واحدة موحدة،
أي فوقية لمنصب أو
أي حصانة جبانة ،وبمنأى من ّ
بعيدا ً عن ا ِّدع���اء ّ
مركز .ويبدأ لبنان اليوم ،إذ تنهدم ،ب��اإلرادة الوطنية الشعبية الواعية،
جميع معاقل النفوذ السياسي المستغ ّل ،وتنهار ك ّل جحور اللصوصية،
التي طالما استثمرت الشعب والوطن لمصالحها الضيقة .ويبدأ لبنان
اليوم ،إذ يرى اللبنانيون ،قوالً وفعالً ،حقيقة ما ينص عليه دستورهم
أي
الوطني ،ال��ذي ارتضوه ألنفسهم ،بأنه «ال فرز للشعب على أس��اس ّ
انتماء كان»؛ فالحماية ،الوحيدة واألساس ،التي تضمن وجودهم وتحفظ
حقوقهم ،ظاهرة بك ّل جالء في تطبيق فعلي وعملي للبند (ط) ،من مقدمة
أي استعطاف ،اعتاد أن يبذله بعضهم ،لـ
هذا الدستور؛ وليست أبدا ً في ّ
«زعيم» من هنا ،وانتماء إلى طائفة من هناك ،وانخداع بمظاهر قوة كاذبة
من هنالك.
ليكن الرابع من آب  ،2021منطلق بنائنا لالستقالل الحقيقي والفعلي؛
ب���دءا ً م��ن تحقيق عملي ملموس وش��ف��اف ،الستقالل القضاء وم���رورا ً
بتأكيد مساواة جميع اللبنانيين أمامه وترسيخها قوالً وعمالً؛ وصوالً
أي تمييز
إلى تساوي جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات ،بعيدا ً عن ّ
يجسد
طائفي أو تحاصص مذهبي؛ وان��ط�لاق��ا ً إل��ى انتخابات نيابية،
ّ
مرشحوها برامجهم فيها ،وف��اق ه��ذه ال���رؤى؛ ك�� ّل ب��ن��اء على اجتهاده
السياسي الحر ،ضمن وحدة الوطن وعزته.
*رئيس ندوة العمل الوطني

«الريجي»� :إجراءات �صارمة
ل�ضبط ا�سعار البيع

سقالوي متحدثا ً في االجتماع
التقى رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» مديرها العام المهندس ناصيف سقالوي
رؤساء البيع بحضور لجنة اإلدارة والمديرين سعيا ً إلى ضبط أسعار بيع المنتجات التبغية
وخفضها.
وأكد سقالوي خالل اللقاء أنّ «جملة إجراءات صارمة ستنفذ بحق المخالفين».

م�ؤ�شرات خطيرة ( ...تتمة �ص)1
على خط كمين خلدة الذي ُنصب للمشيعين ،لتصويره اشتباكات بين أهالي
خلدة وحزب الله كما خرجت بيانات وتصريحات الشخصيات والتجمعات،
ومعها فضائيات لبنانية وعربية معروفة ال��دور والتمويل والشراكة في
مرحلة االستثمار قبل سنتين تحت اس��م «ال��ث��ورة» ،من دون أن تشعر كل
هذه التوليفة أو تنتبه بأنها منغمسة كما يفترض بالتحضير لشيء آخر ،هو
الصورة الكبرى إلحياء ذكرى الرابع من آب ،والمنطقي أال تسمح ألي حادث
عرضي أو جانبي أن يطغى على هذه الصورة ،إال إذا كانت الصورة الكبرى
هي هذه بالذات؟
 كل شيء يقول إن قرار فتح النار بهدف القتل ،مرتين متتاليتين فييومين متتاليين ،على شباب وناس ينتمون لحزب الله وأنصاره ،في نقطة
الوصل والفصل بين بيروت والجنوب ،هو قرار أكبر بكثير من مسألة ثأر،
وأنّ األمر أكبر من كاتب بيان العشائر ومن س ّوقه وباركه ،بصيغة التبني
المتفاخر بالثأر بنية االس��ت��ف��زاز م��رة ،وه��ذه ليست م��ن ع��ادات العشائر
التي تلجأ لإلدانة والتبرؤ رغم قبولها الضمني وتوسط العقالء لالتصال
وال��س��ع��ي للتهدئة ،ث��م م��رة ثانية لتقديم ص���ورة جغرافية ع��ن االنتشار
العشائري بنية التهديد ،وهو استفزاز أكبر ،وأن هذا االستنفار التبريري
الجريمتين ،على نسق واسع إعالمي وسياسي ،ليست مجرد أجزاء متفرقة
تالقت بالصدفة ،بل هي أج��زاء من سيناريو أكبر من أصحابه منفردين،
أعد له ليكون االحتفال األكبر بذكرى تفجير المرفأ ،وإحياء لثورة تشرين،
بذات الوجهة المرسومة الستدراج حزب الله ،عبر تفجير مواجهة مسلحة
يتورط بها حزب إليها وتصور سالحه مجرد سالح ميليشوي وتحتفل
بها السفارات ،فهل سيطرح التحقيق هذه األسئلة ،ويستدعي ك ّل الذين
يرمزون إلى هذا السيناريو؟

6

تتمات � /إعالنات

السنة الثالثة عشرة  /الثالثاء  3 /آب  / 2021العــدد 3540
Thirteenth year /Tuesday / 3 August 2021 / Issue No. 3540

تالعب �إدارة ( ...تتمة �ص)1

وتفسيري لهذا الموقف ،رغم أنّ إدارة بايدن هي التي دعت
رئيس وزراء العراق (د .الكاظمي) ،باعتباره أول مسؤول عربي
كبير يلتقي بالرئيس بايدن ،بعد توليه الرئاسة في  20يناير/
كانون الثاني الماضي ،وكان مح ّل احتفاء وترحيب ،وفجأة
تح ّول هذا المسوول إلى موظف كبير في إدارة االحتالل ،وليس
باعتباره ممثالً لدولة العراق العربية ،أنه قام بتوقيع عقد توريد
البترول والغاز لستة أشهر مقبلة مع دولة لبنان ،إلنقاذه من
الظالم المتوقع وهو موقف عروبي ،لم تتجاسر عليه أيّ دولة
خليجية منتجة للبترول والغاز ،وذل��ك قبل زيارته مباشرة
ليصبح أمرا ً واقعاً .فما كان من إدارة بايدن ،إال معاقبة رئيس
وزراء العراق ،واعتباره مارقا ً وخارجا ً عن التعليمات األميركية
بمحاصرة لبنان وسورية وإحكام خنقهما وخنق شعبهما!
وبالتالي ال ب ّد من إهانته ،كما حدث ،األمر الذي يستدعي ر ّد فعل
عراقي كبير ،على مستوى الدولة حكومة وبرلمانا ً وشعباً ،إن
كان هناك بقية من كرامة في مواجهة دولة الغطرسة األميركية!
لكن الالفت للنظر ،أنّ إدارة بايدن التي تعاني من «االضطراب
والتناقض» ،في القول والفعل ،أعلنت عن انسحابها الكامل من
العراق ،قبل زيارة الكاظمي في إطار إعادة انتشار أو تموضع
لقواتها في اإلقليم ،إال أنه عقب إتمام الزيارة ،أعلنت إدارة بايدن
تراجعها عن ذلك االنسحاب ،واإلبقاء على قواتها في العراق،
وأيضا ً سورية! ومن ثم يتضح أنّ إدارة بايدن تص ّر على التالعب
باإلقليم خاصة سورية وال��ع��راق ،ووضعهما تحت الضغط
المتواصل .ولو الحظنا منذ عدوان «بوش االبن المجرم» ،الذي
قام بالعدوان على العراق الشقيق في م��ارس /آذار ،2003
واحتالله في  9أبريل /نيسان  2003رسمياً ،لتبدأ المقاومة
العراقية عملها ض ّد القوات األميركية ف��وراً .وقد كان من نتاج
ذلك ،إجبار الواليات المتحدة على االنسحاب والخروج الكامل
من العراق في عام  ،2011بتوقيع اتفاقية بعنوان (اتفاق اإلطار
االستراتيجي) ،إال أنها عادت مرة أخرى في عام  2014في عهد
أوباما أيضاً ،تحت غطاء محاربة اإلرهاب في العراق ،إنما كان
الغرض األميركي هو حصار سورية ،والتمكن من دخولها من
بوابة الحدود العراقية واألكراد في الشمال!
على حين تمارس إدارة بايدن ،الدور المتغطرس الذي كان
يمارسه ترامب ،في حصار إقليم الشام ،بتوقيع قانون «قيصر»،
ومعاقبة أي دولة ال تلتزم به ،وح ّولت نفسها إلى حكومة عالمية
تمارس جبروت ق ّوتها وغطرستها على دول العالم العصية على
الطاعة األميركية ،متناسية أنّ الشعوب تعاني ،بما يتعارض مع

مبادئ اإلنسانية ،والسالم ،وتختزن لديها الغضب الذي يعبّر
عن نفسه ،باستمرار المقاومة ض ّد أميركا وجنودها ،المتغطرسة
والتي تمارس إرهابا ً دوليا ً منظما ً ض ّد الدول والشعوب ،بل هي
خالقة لهذا اإلرهاب المزعوم ،حيث كانت إدارات أميركا المختلفة
وراء تكوين ميليشياته ،وتمويله ،وقيادته عبر أجهزة مخابراتها
والمخابرات الصهيونية التي هي فرع أصيل في المخابرات
المركزية األميركية ،في ظ� ّل المشروع األميركي الصهيوني
االستعماري!!
كما الحظنا التهديد األميركي بفرض المزيد من العقوبات
األميركية ض ّد لبنان ،في حال وصول البترول والغاز اإليراني
إلى موانئه ،في إشارة إلى تفعيل حالة الصراع وزيادة حدتها،
وزيادة حدة األزمات داخل لبنان وإقليم الشام والعراق.
وعلى الجانب اآلخر ،فإنه يتردّد انسحاب قوات أميركية من
قواعد عسكرية أميركية على أرض قطر ،وتحديدا ً من قاعدتين،
ونقلها إلى أماكن أخرى لم يعلن عنها!! والصحيح أن أميركا
التي تعاني من مشاكل اقتصادية ضخمة خاصة بعد انتشار
فيروس كورونا خالل العامين الماضيين ،مما شجع إدارة بايدن
على االنسحاب األميركي من اإلقليم ،ودعم وكالئها للقيام بمهام
جديدة لحماية المصالح األميركية ،وتوفير النفقات الضخمة.
ولهذا االنسحاب مؤكدا ً آثاره وتداعياته المستقبلية على اإلقليم
ويحتاج لنقاش في ضوء قبول االستراتيجية األميركية تجاه
اإلقليم.
ولننظر بإمعان شديد في القرار النهائي بانسحاب كامل للقوات
األميركية ،من أفغانستان بعد عشرين سنة احتالل (– 2001
 ،)2021وتكليف الدولة الحليفة والعميلة ألميركا (تركيا) للقيام
بالمهام األميركية والسيطرة على مطار كابول الدولي ،وإدارته،
في ظ ّل تهديد المقاومة األفغانية بقيادة «طالبان» ،لتركيا وسيت ّم
التعامل معها كقوة احتالل ،ولهذا حديث آخر قادم!
المهم أنّ قراءة دقيقة لسياسة إدارة بايدن ،تخلص إلى أنّ هذه
اإلدارة تعاني من االضطراب والتناقض في سياساتها ،بل وفي
خطابها السياسي ،مما يؤكد ضبابية االستراتيجية األميركية
التي تتسم بالغموض ،وهو األمر الذي يشجع على المزيد من
المقاومة ضدها.

*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واألمين
العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار
المقاومة ،ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

تون�س الفل�سطينية ( ...تتمة �ص)1
الجزائرية العليا دفاعا ً عن خط شمال أفريقيا المقاوم والذي
تحاول قوى الصهيونية محاصرته عبر بوابة المغرب التي اتت
بقاعدة عسكرية متقدمة لـ «اإلسرائيليين» على حدود الجزائر
غرباً ،والتي كانت تخطط النزالق تونس الى كارثة الوقوع في
حبائل التطبيع فتحكم النطاق على الجزائر من الشرق!...
لكنه أيضا ً قام بتحكيم موقعه سلفا ً من جهة شرق تونس،
عندما استعان ،وحسب نفس المصادر بنحو  ٣٠ضابط كبير
من االستخبارات الحربية المصرية كانوا متواجدين وال يزالون
بشكل دائم خلف المشهد الرئاسي التونسي ،منذ ما قبل خطوة
التغيير ،يمدّونه بمعلومات موثقة عن ك ّل ما كان يجري لتونس
من احتماالت تراجيدية انقالبية كانت تع ّد ضدّه!...
قد يسأل سائل وما هي مصلحة السيسي المعروفة انتماءاته
من مثل هذه الحركة...؟
المصادر نفسها تؤكد بأنّ السيسي يلعب بالورقة التونسية
بدعم روسي وصيني في إطار حماية شمال أفريقيا من األحادية
األميركية ،وهو ينتفع منها في دفع الخطرين التركي والقطري
(ايّ االخوان المسلمين وهم أعداؤه التاريخيين) ،وكذلك يزيد
من أوراق��ه األفريقية في معركته مع اثيوبيا بخصوص س ّد
النهضة!...
لكن المهم يبقى هو ما يقوم به قيس سعيّد بالتعاون مع
االستخبارات العسكرية الجزائرية التي هي بدورها تعمل بج ّد
واجتهاد لإلفالت من حبائل الغربيين وعمالئهم اإلقليميين الذين
ما انفكوا يحاولون اإلمساك برقبة الجزائر وإدخالها عنوة في
الدور الباطل «للربيع العربي» المقيت!...
الموقف التاريخي والمبدئي للقيادة الجزائرية تجاه فلسطين،
وقضايا العروبة التي ال تقبل التأويل والتفسير لديها وموقفها

الثابت من عدم االنزياح من الشرق الى الغرب في االصطفافات
العالمية هو ما يجمع اآلن بين القيادتين التونسية والجزائرية،
ويمنحهما الزخم الالزم لعبور هذه المرحلة االنتقالية التي يم ّر
بها الشطر األفريقي من الوطن العربي وهو يقاوم باللحم العاري
قوى التسلط وال��ع��دوان األميركي ومخالب الناتو العثمانية
والبترودوالرية الخليجية التي بثبات الجزائر وتونس ستتلقى
ضربة قاصمة في ليبيا أيضا ً في القريب العاجل ،ما يجعل نفوذ
هذه القوى اآلفلة محاصرة في دول��ة شعب المغرب المظلوم
تاريخياً ،شعب المهدي بن بركة ال��ذي إذا ما تدافعت األمور
بالشكل الذي يريده محور مقاومة الصهيونية ،فإنه سينتفض
قريبا ً ليغيّر وجه المنطقة كلها!...
خطوة تونس التغييرية إذن وطبقا ً للمصادر اآلنفة الذكر ليست
خطوة منفردة ،أو انفعالية مؤقتة بقدر ما هي حراك واع آن أوانه
لتصحيح ما ت ّم تخريبه طوال السنوات الماضية باسم الشعوب
وربيعهم ،الذي سيكون هذه المرة عربي حقيقي ،وليس مزعوماً!...
ال عروبة من دون مقارعة التطبيع والدفاع عن فلسطين،
وال عروبة من دون التحالف مع بالد الشام والرافدين واليمن
المنصور بالله ،وإيران الثورة على األحادية األميركية!..
وج��ب��ل ط���ارق مهما ط���ال ال��زم��ن وح��اول��ت ق���وى النفوذ
البترودوالري الخليجية استغالل حاجة دوله الفقيرة في الموارد
في الظاهر سينض ّم قريبا ً لمحور باب المندب وهرمز ،بقليل من
الحزم والصبر والمثابرة ،وتوظيف تح ّوالت االقليم المتسارعة
باتجاه اع��ادة تنظيم صفوف المناضلين ك ّل المناضلين في
الوطن العربي ،من اجل فلسطين أ ّم القضايا وأ ّم المعارك وأ ّم
العدالة وأم الحرية والديمقراطية الحقيقية.
بعدنا طيّبين قولوا الله...

لبنان في خطر ( ...تتمة �ص)1
المشيّعين وقطع طريق الجنوب الدولية التي يعرف الجميع
أهميتها وخاصيتها االستراتيجية ،ولهاذا فإننا نرى بأنّ سلسلة
األفعال اإلجرامية حصلت بعد ذلك وفقا ً لخطة مدبّرة ومحكمة.
فالذي خطط للجريمة المتسلسلة األفعال وعلى يومين كان
يرمي إل��ى وض��ع المقاومة بين خيارين ...بين السيّئ واألش � ّد
سوءاً ،وهما خياران أحالهما م ّر ،ويتمثل األول في قبول المقاومة
وبيئتها بتهجير لبنانيين من منازلهم في خلدة وبقطع الطريق من
قبل عصابة مأجورة معدة لالستعمال الخارجي تعمل بتوجيهات
المخطط عبر عمالء محليين من سياسيين وغير سياسيين،
مس يراكم ما تشكل من
مس بالمقاومة وأمن جمهورهاّ ،
وفي هذا ّ
سلبيات اثر الحرب واإلرهاب االقتصادي الذي تمارسه أميركا عبر
خطة بومبيو ،والذي ضيّق الخناق على لبنان فباتت المحروقات
منتفية الوجود في السوق ،وبات المستهلك أسير السوق السوداء
التي تلزمه بدفع الكلفة  5أضعاف ما هي عليه ،واألمر ذاته يُقال عن
الدواء مع خطورة أكبر! وهكذا بالنسبة لسلع أخرى.
وإذا كان القبول بهذا الواقع السيّئ غير ممكن االحتمال فيكون الح ّل
قصرت الدولة عن حماية
اآلخر والمتض ّمن االحتكام إلى القوة إذا ّ
مواطنيها وعجزت عن تأمين سالمة المرور على الطرق االستراتيجية
وفي طليعتها طريق الجنوب الدولية ،وه��ذا ما يبغيه المخطط
األميركي بالضبط .فك ّل القصد هو ج ّر المقاومة وبيئتها إلى الميدان
الذي يشغلها ثم يشتت قواها ثم يقطع أوصالها مع تقطيع الطرق
التي تصل مناطقها ثم يلزمها بتحويل سالحها إلى الداخل ويعطي
المخطط عند ذلك فرصة القول ليس هناك مقاومة بل هو سالح
ويتوجب نزعه ،وهذا بالضبط
غير شرعي يُستعمل ض ّد المدنيين
ّ
ما كانوا أرادوه بالقرار  1559وما تاله وهذا ما يقصده السياسيون
في لبنان وخارج لبنان عندما يتحدثون عن تطبيق القرارات الدولية
والشرعية الدولية إلى ما هنالك من طروحات ُيراد بها الباطل ض ّد
المقاومة التي ح ّررت األرض وكسرت شوكة «إسرائيل».

		
التعليق ال�سيا�سي

وعليه نقول بأنّ من خطط لتدمير لبنان نجح في المراحل الثالثة
األولى المتمثلة بالفراغ السياسي واالنهيارين المالي واالقتصادي
ووصلت منشاره إل��ى عقدة االنهيار األمني واالنفجار األمني
وهو سيواجه هنا حالً من اثنين أولهما صالبة المنشار وتحقيق
االنفجار ،والثاني صالبة الوضع والعقدة وانكسار المنشار.
فالوضع األمني في لبنان اآلن هو العنوان الذي يحدّد باتجاهاته
المرحلة المقبلة ،فإما أن يبقى صلبا ً يستعطي على التفجير وتتآكل
خطة بومبيو ويضطر المخطط إلى الخروج بخفي حنين رغم
ما سبّبه من ألم ومصائب للبنانيين الذين استهدفهم بالحرب
االقتصادية ودفعهم إلى الجوع ،أو ينفجر الوضع وعندها تسير
الخطة قدما ً كما رسم لها المخطط الذي سيجد نفسه قادرا ً على
تحقيق أهدافه التي تختم بعدوان «إسرائيلي» يتوخى منه أن يقيّد
المقاومة ويفككها.
بيد أنّ لبنان وعبر ما تبقى له من مظاهر الدولة فيه ورغم ك ّل
شيء ال يزال ق��ادرا على منع التفجير األمني خاصة أنّ الجيش
اللبناني الوطني يعمل تحت قيادة ترى مصلحة لبنان فوق أيّ
اعتبار وتعرف أنّ التفجير األمني هو إنهاء للبنان وتشتيت وتمزيق
له.
ولذلك فإننا نتطلع إلى الجيش اللبناني للقيام بأه ّم وأخطر
مهمة وطنية في الوقت الحاضر ،ليقوم بدراسة الوضع وتقدير
الموقف الداخلي وتحديد مواطن الحرارة الحساسية المنتجة
للتفجير ووضع اليد عليها عبر انتشار قتالي يتقدّم في أهميته على
أيّ انتشار آخر نقترح هذا مع علمنا ويقيننا أنّ الجيش يم ّر بأصعب
الظروف المعيشية واللوجستية على صعيد األفراد وعلى صعيد
عائالتهم ،ولذلك ندعو كل حريص على لبنان وامنه أن يساهم في
إمداد العسكري اللبناني بعضا ً من األشياء التي تخفف معاناته
وتجعله يتف ّرغ لمهامه الوطنية البالغة الخطورة.
 أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

ّ
واللد
ال�شيخ جراح

في خبرين منفصلين صادرين عن وسائل اإلعالم الرسمية
في كيان االحتالل ،كشف عن عمق األزمة التي خلفتها معركة
سيف القدس وتداعياتها على الكيان ،وتأثير المعادالت التي
أنشأتها المقاومة وتلك التي ل ّوح بها محور المقاومة عبر
معادلة السيد حسن نصرالله عن أنّ القدس تعادل حربا ً
إقليمية ،أو تلك التي رسمتها مستجدات دخول سكان األراضي
المحتلة عام  48على خط المواجهة.
الخبر األول جاء من تحت قبة الكنيست على لسان نواب
يمثلون المستوطنين في مدينة اللدّ ،حيث كشف النقاب قبل
أيام قليلة عن أنّ أربعمئة عائلة من المستوطنين غادرت الل ّد
في أعقاب المواجهات التي شهدتها المدينة خالل معركة
سيف القدس .وخالل جلسة في الكنيست للوبي البرلماني
«من أجل أرض إسرائيل» دعا نواب من اليمين إلى إعادة
النظر في الترتيبات القانونية في المدينة لضمان عدم حدوث
المزيد من الهجرة  .وقال رئيس اللوبي النائب الليكودي يواف
كيش إنّ هذا التحدي يتطلب تضافر الجهود بين المعارضة
واالئتالف الحكومي.
الخبر الثاني ورد أمس من المحكمة العليا في الكيان ،وفيه
تأجيل البت بقرارات اإلخالء األربعة التي تنظر فيها المحكمة،
ّ
بحق سكان حي الشيخ جراح في القدس ،والتأجيل هذه المرة

هو الرابع ،وألجل غير محدّد ،بعدما عرضت المحكمة تسوية
على األهالي ببقائهم في المنازل كسكان محميين بموجب
القانون مقابل تنازلهم عن حق الملكية والتسليم باعتبارها
ملكا ً للمستوطنين.
الخبران كافيان لمعرفة حجم المأزق ال��ذي يترنح فيه
الكيان ،فهو يصعّ د حماية هجمات المستوطنين في جبهتي
المناطق المحتلة عام  48والقدس من جهة ،لكنه يخشى
تبعات وتداعيات ذل��ك من جهة أخ��رى ،فانفجار الموقف
في القدس من بوابة إخالء قسري للسكان قد يعني عودة
المواجهة العسكرية واتساع نطاقها على مستوى المنطقة
لتتحول أي حرب قادمة عنوانها القدس إلى حرب اقليمية ،كما
أنّ أي مواجهات جديدة في المناطق المحتلة عام  48ستعني
مزيدا ً من الهجرة للمستوطنين وعائالتهم ،وبالتالي مساهمة
في تغليب السكان العرب على هوية مدن وبلدات المناطق
المحتلة عام .48
التوازنات الجديدة والمعادالت الجديدة التي خلفتها حرب
سيف القدس ستتعمق أكثر وتتزايد تأثيراً ،والمأزق الذي
دخله الكيان ال يبدو مفتوحا ً على غير المزيد من التع ُّمق،
دون آفاق لمخارج ،بينما المقاومة تزداد قوة وتتسع أمامها
الخيارات.

ظاهرة اجتماعية ( ...تتمة �ص)1
هذه األسئلة وغيرها تكشف مدى فساد نظام المحاصصة الطوائفية اللبناني
وعجز منظومته الحاكمة عن إدارته على جميع المستويات .مع ذلك ،فإنّ هذا
النظام الذي استولدته دول أوروبا الست بالتعاون مع السلطنة العثمانية وأطلقت
عليه «نظام متصرفية جبل لبنان» سنة  1864استطاع تجاوز الكثير من العقبات
والتحديات الداخلية واإلقليمية وأه ّمها مآسي الحرب العالمية االولى 1914-
 1918ليصبح مرتكز سياسة فرنسا وترتيباتها اإلستعمارية في المشرق
العربي بعد هزيمة السلطنة العثمانية في الحرب وانكفائها الى بر األناضول.
الفرنسيون اعتمدوا نظام متصرفية جبل لبنان الطائفي أساسا ً إلنشاء ما
أسموه «دول��ة لبنان الكبير» سنة  1920بعد ان ض ّموا الى نظام المتصرفية
مناطق في شمال لبنان وأخرى في جنوبه وشرقه كانت تابعة لواليتي بيروت
ودمشق فأصبح للنظام الطائفي كيان سياسي قابل للحياة نسبياً.
إدارة الكيان – النظام أسندها الفرنسيون ألمراء الطوائف ووكالئهم .هؤالء
حافظوا على «الوديعة» بأمانة فما سمحوا طيلة الفترة التي أعقبت جالء
الفرنسيين سنة  1946بأيّ مساس بطبيعة النظام ومرتكزاته األساسية الى ان
واجه لبنان ،كما سائر أقطار المشرق ،أحداثا ً تاريخية أدّت الى إحداث تغييرات
في موازين القوى االقليمية سنة  1958أه ّمها اتحاد مصر وسورية في الجمهورية
العربية المتحدة وسقوط حلف بغداد بإنهيار النظام الملكي في العراق.
إذ آلت السلطة الى قائد الجيش اللبناني ،حاول اللواء فؤاد شهاب تمتين
النظام السياسي المترهّ ل بإقامة مجموعة من المؤسسات األساسية (البنك
المركزي ،مجلس الخدمة المدنية ،التفتيش المركزي) إالّ أن زخم هذه المحاولة
تبدّد بعد انتهاء والية خلفه شارل حلو وع��ودة العناصر األكثر محافظة الى
مراكز الدولة العليا .ومع هزيمة  1967وانكفاء المقاومة الفلسطينية في األردن،
أخذ الفلسطينيون يتدفقون على لبنان بفصائلهم المسلحة وأنصارها ما تس ّبب
بإحتككات ومناوشات مع القوى السياسية المسيحية المناوئة للمقاومة .وإذ
تأ ّذت «إسرائيل» من عمليات المقاومة عبر الحدود وهدّدت باجتياح جنوب لبنان،
هرع قادة القوى المسيحية الى دمشق طالبين تدخلها لكبح نشاط الفلسطينيين
تفاديا ً لتدخل «إسرائيل».
دمشق وافقت على التدخل بعد استحصالها على قرار من جامعة الدول العربية
َ
صيف  1976بإنشاء قوة ردع عربية لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان .لكن
«إسرائيل» المص ّممة على طرد فصائل المقاومة الفلسطينية ،ما لبثت ان قامت
مطل َع شهر حزيران /يونيو  1982بشنّ الحرب على لبنان وتم ّكنت من إكراه
فصائل المقاومة الفلسطينية على المغادرة.
منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وأم��راء طوائف لبنان يتعاركون
ويتصارعون على السلطة والنفوذ لدرجة أدّت الى اندالع حرب أهلية داخل فئة من
المسيحيين الموارنة ما حمل سورية والسعودية ،بالتفاهم مع الواليات المتحدة،
على محاولة إنقاذ المتقاتلين جمعيا ً من أنفسهم بعقد مؤتمر للوفاق الوطني في
الطائف سنة  1989أفضى الى توافق ما تب ّقى من أعضاء مجلس النواب اللبناني
على وثيقة إصالحات سياسية وإدارية واقتصادية وأمنية.
إلعطاء إصالحات وثيقة الطائف طابعا ً جد ّياً ،قامت حكومة سليم الحص
بوضع مشروع قانون جرى بموجبه إدخال أه ّم هذه اإلصالحات في متن الدستور

سنة .1990
غير أنّ ذلك كله لم يترك أث��را ً في نفوس أم��راء الطوائف وأرك��ان المنظومة
الحاكمة الذين ثابروا على التعارك والتصارع على السلطة والمكاسب والنفوذ
لدرجة أتاحوا للقوى الخارجية ،خصوصا ً تلك المعادية لبقاء القوات السورية
في لبنان ،الفرصة لتدبير اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري واتهام
حكومة دمشق بأنها وراءه ،والتواطؤ مع الواليات المتحدة إلقامة محكمة دولية
خاصة بلبنان لمحاكمة الفاعلين.
صحيح انّ المحكمة الدولية نفسها ب ّرأت الضباط اللبنانيين المتهمين بتدبير
عملية اإلغتيال ،ثم عجزت الحقا ً عن اتهام حزب الله بأنه وراء تنفيذها ،لكن تداعيات
هذه األجواء العدائية انعكست على البالد األمر الذي أحبط محاولة إصالحية حاولت
القيام بها قوى وطنية مستنيرة كان على رأسها سليم الحص ورفاقه.
يتحصل من ه��ذه السردية المختصرة انّ نظام المحاصصة الطوائفية
ّ
ومنظومته الحاكمة ش ّكال على م ّر التاريخ ظاهرة اجتماعية وسياسية فريدة ،وانّ
عجلت
هذا النظام العجيب الغريب تع ّرض ألزمات وعانى حروبا ً وواجه تحديات ّ
في شيخوخته ،ومع ذلك تراه يتجاوز ك ّل هذه المخاطر وال يموت!
أليس عجيبا ً وغريبا ً حقا ً أن يعاني هذا النظام حربين عالميتين خالل القرن
الماضي ،وحربين «إسرائيليتين» خالل القرن الحالي بك ّل ما انطوت عليه من
مآس وفواجع وال تترك فيه اثرا ً او حافزا ً للتغيير او التطوير؟
ٍ
أليس عجيبا ً وغريبا ً ان تتش ّكل في لبنان انتفاضة شعبية عابرة للطوائف
والمناطق ( 17تشرين/االول  )2019فتضطر معها حكومة سعد الحريري الى
االستقالة ،ومع ذلك ال تترك أثرا ً محفزا ً للتغيير في سلوكية الحاكمين بدليل عجز
ثالثة من المكلفين منهم عن تأليف حكومة جديدة خالل سنة كاملة؟
أليس عجيبا ً وغريبا ً أن يعاني لبنان كارثة ماحقة كتفجير مرفأ بيروت في
 4آب  ،2020وانهيارا ً ماليا ً وإقتصاديا ً كامالً بعد ذلك ،وان يفتقد شعبه أه ّم
ضروريات المعيشة كاألغذية واألدوي��ة والوقود (البنزين والمازوت والغاز
والطاقة الكهربائية) وال يترك ذلك كله حافزا ً للتغيير والتطوير لدى الحاكمين؟
تشب حرائق واسعة في أحراج عكار والهرمل ،فال يرتفع
أليس عجيبا ً وغريبا ً ان
ّ
صوت واحد بين الحاكمين يدعو الى المساءلة والمحاسبة؟
أليس عجيبا ً وغريبا ً ان يعاني لبنان ك ّل هذه الكوارث والمآسي واألزمات فال
تنجح قواه الوطنية والتقدمية في بناء جبهة وطنية ببرنامج سياسي واقتصادي
واجتماعي متكامل لتجاوز نظام المحاصصة الطوائفية ومنظومته الحاكمة ،سلميا ً
التوجه الى الدولة المدنية الديمقراطية؟
وديمقراطياً ،ووضع البالد على سكة
ّ
عشي َة إحياء ذكر  4آب ،يؤسفني أالّ أكتم خيبتي وإحباطي من إمكانية وجود
خيارات واقعية لتجاوز نظام المحاصصة الطوائفية ومنظومته الحاكمة.
يؤسفني ان ال أجد حال ّيا ً ما يمكن ان يؤدّي الى خالص اللبنانيين من نظامهم
الشائخ (عمره  157سنة!) إالّ المزيد من الشيء نفسه :استمرار اإلنهيار المالي
واالقتصادي واالجتماعي وبالتالي السياسي ليصبح من الممكن في قابل األيام
البناء على أنقاض النظام المتداعي.
 وزير سابق

�إعالنات
إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة ( )9.30تاريخ 2021-10-4
ستجري المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي في مكتب التلزيم -المقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
تجهيزات لزوم مشغل األسلحة في مصلحة
األسلحة والذخائر .للراغبين ،اإلطالع على
دفتر الشروط الخاص على الموقع www.
 isf.gov.lbوتقديم ال��ع��روض لغاية
الساعة )( 14.00تاريخ .2021/10/1
بيروت في 2021/7/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 635
مناقصة عامة
رقم / 1587م ع إ /م م3 /
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ن��ه��ار الثالثاء
ال��واق��ع في  2021/8/24تجري وزارة
الدفاع الوطني – المديرية العامة لإلدارة
– مصلحة العتاد في قاعة المناقصات
الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق
الحدث مناقصة عامة لتلزيم :ركائم لصالح
الجيش لعام .2021
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /22
م ع إ  /م ع  1 /تاريخ .2021/5/18
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة
العامة ه��ذه اإلط�لاع على دفتر الشروط
الخاص في المديرية العامة ل�ل�إدارة –
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت��رس��ل ال��ع��روض بالبريد المضمون
المقفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة
ل�ل�إدارة – مصلحة المالية – مكتب عقد
النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/7/30
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف 639
مزايدة عامة
رقم  /1591م ع إ /م م3 /
الساعة ال��ع��اش��رة م��ن نهار الخميس
ال��واق��ع في  2021/8/12تجري وزارة
الدفاع الوطني -المديرية العامة لإلدارة
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة
في مبنى عفيف معيقل -أول طريق الحدث
مزايدة عامة:
لبيع ثالث طوافات نوع ( (Sikorsky
مع قطع البدل العائدة لها.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /11
م ع إ  /م ع  1 /تاريخ . 2021/3/18
الساعة الثانية عشرة من نهار الخميس
ال��واق��ع في  2021/8/12تجري وزارة
الدفاع الوطني  -المديرية العامة لإلدارة
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة
في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدث
مزايدة عامة:
لبيع خمس طائرات نوع ( Hawker
 ) Hunterمع قطع البدل العائدة لها.
م��وض��وع دفتر ال��ش��روط ال��خ��اص رقم
/10م ع إ /م ع 1 /تاريخ .2021/3/18
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المزايدة
العامة هذه اإلط�لاع على دفتري الشروط
ال��خ��اص��ة ف��ي المديرية ال��ع��ام��ة ل�ل�إدارة
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت��رس��ل ال��ع��روض بالبريد المضمون
المقفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة
ل�ل�إدارة – مصلحة المالية – مكتب عقد
النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/7/30
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف 640
إعالن
تعقد لجنة المناقصات اجتماعها في
ت��م��ام الساععة ال��واح��دة ظ��ه��را ً بتاريخ
 2021/8/12ب��ط��ري��ق��ة ال��م��ن��اق��ص��ة
العمومية.
إع���ادة تلزيم أع��م��ال توسيع المنطقة
السياحية لمقاهي البردوني إنشاء ساحة

للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

وممرات للمشاة ضمن نطاق بلدية زحلة ـ
معلقة وتعنايل.
يُمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة أن يطلع على دفتر الشروط
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية في
البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه تقديم
عرضه باليد او بالبريد المضمون شرط أنّ
يصل الدائرة اإلداري��ة قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ
المحدّد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط��ل��ب س��م��ي��ر ع����وض ب����در ل��م��وك��ل��ه
 HAZEM SAMIR BADRسند بدل
ضائع للعقار  4/240بقسطا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ف���دى اح��م��د حطيط لموكلها
خليل حسين غدار سند بدل ضائع للعقار
 14/1330قناريت
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت منى ي��وس��ف يعقوب الحكيم
لمورثتها حلوة يعقوب الحكيم سندات بدل
ضائع للعقارين  562و 770مغدوشة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي ديب عكوش لموكلته اسمهان
عباس جزيني سند بدل ضائع للعقار 250
ارزي
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد م��روه وكيل حسين مروة
وك��ي��ل ج���واد محمد ج���واد زرق���ط بصفته
مشتري سندات بدل ضائع للعقار 1180
زراري���ة بإسم علي خالد فخري وسلمى
وفاطمة وسعاد علي فخري
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد عبد الحسين الزين لمورثه
عبد الحسين يوسف الزين سند بدل ضائع
للعقار  58حارة صيدا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت سالم أحمد سعيد وكيلة فاطمة
الشيخ توفيق محمود لمورثها توفيق
حسين محمود العلي سند ب��دل ضائع
للعقار  119تفاحتا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب هشام قطيش وكيل رون��ي فادي
بوطايع لموكلته ندى سامي ابي طايع سند
بدل ضائع للعقار  488الغازية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب تميم لويس غنطوس شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  144شواليق
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب جان واكيم واكيم لموكله جميل
عيد واكيم شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 402لبعا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد محمود بعاصيري لموكله
محمود محمد بعاصيري سند بدل ضائع
للعقار  22/1133الدكرمان
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ش��ي��راز قبيسي وكيلة محمود
محمد مرعي بصفته مشتري سند بدل
ضائع للعقار  2588الغازية بإسم محمد
علي صادق

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلبت هدى جرجس عون شهادات قيد
بدل ضائع للعقارين  3153و 3158روم
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب حسين م��روة لموكلته رشا خالد
فخري سندات بدل ضائع للعقارات  471ـ
 472ـ  600ـ  598ـ  470ـ  466ـ  467ـ 465
و  596زرارية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود دامرجي وكيل حسن محمد
نصرالله فواز بصفته مشتري سندات بدل
ضائع للعقار  1740العباسية بإسم قاسم
وزيد محمد نصرالله فواز وزين محمد فواز
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت ريما انطوان خياط وكيلة األب
م��ارون بطرس مبارك بصفته ممثل وقف
الميتم ال��م��ارون��ي س��ن��دات ب���دل ضائع
للعقارات  1759ـ  1784و 1785العباسية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت المحامية وف��اء زي��ات لموكليها
ع��ص��ام ودالل إب��راه��ي��م زي����ات س��ن��دات
ب��دل ضائع للعقارين  16دب��ع��ال و623
اسكندرونة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب حسام حمود دياب وكيل رياض
مجيد شمس وش��ادي وليد شمس وكيل
مي شفيق علم الدين أحد ورثة خالد مجيد
شمس سندي ملكية ب��دل ضائع للعقار
 2296غريفه
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في الشوف

هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب زهير حسين عبد القادر بصفته
مشتري من حسين محمد عبد القادر سند
ملكية بدل ضائع للعقار  1634غريفة
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت سمر فواز البيطار بوكالتها عن
فيروز فواز البيطار وكيلة ندى جميل مكارم
سند ملكية ضائع للقسم  9من العقار 4
السمقانية
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب روب��ي��ر جميل ال����وادي بوكالته
عن راغ��د رام��ز محمود وكيل سهيل سليم
البستاني أحد ورثة سليم محمود البستاني
أحد ورث��ة محمود حسين البستاني سند
ملكية بدل ضائع للمورث في العقار 758
الفريديس
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
امين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
 دعت نقابة سائقي فانات المدارسوالجامعات في محافظة بعلبك الهرمل
إلج��راء انتخابات عامة بتاريخ -8-27
 2021من التاسعة لغاية العاشرة صباحا ً
في مركزها في مدينة بعلبك.
 دعت نقابة صيادي األسماك في ساحللبنان الجنوبي إلجراء انتخابات تكميلية
بتاريخ  2021-8-27من العاشرة وحتى
الثانية عشر ظهرا في مركز االتحاد العمالي
لنقابات الجنوب العباسية.
 دعت النقابة العامة لسائقي المينيباص العمومي في لبنان إلجراء انتخابات
تكميلية بتاريخ  2021-8-27من العاشرة
وحتى الثانية عشر ظهرا في مركزها في
حارة حريك.
 دعت نقابة عمال ومستخدمي البقالةوال��ع��ط��ارة والسكاكر ف��ي ب��ي��روت وجبل
لبنان إلج��راء انتخابات تكميلية بتاريخ
 2021-8-22من العاشرة صباحا لغاية
الحادية عشر قبل الظهر في مركزها في
حارة حريك.
إنتخابات نقابية
ت����ج����ري ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ل���ي���ن
والمستخدمين في بلديات محافظة
النبطية إنتخابات تكميلية لمجلسها
التنفيذي وذلك يوم الجمعة الواقع في
 2021/8/20من الساعة الحادية
عشرة ظهرا ً ولغاية الساعة الواحدة
بعد الظهر في مقر النقابة في النبطية
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه
االنتخابات ،تؤجل الى يوم الجمعة
التالي في نفس المكان والزمان.
الرئيس
		
أمين السر
علي كركي
		
احمد سكيني
إنتخابات نقابية

تجري نقابة عمال الخياطة
وال��غ��زل والنسيج ف��ي الجنوب
إن��ت��خ��اب��ات تكميلية لمجلسها
التنفيذي وذلك يوم الجمعة الواقع
ف��ي  2021/8/20م��ن الساعة
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ظ��ه��را ً ولغاية
الساعة ال��واح��دة بعد الظهر في
مقر النقابة في النبطية وإذا لم
يكتمل النصاب القانوني في هذه
االنتخابات ،تؤجل الى يوم الجمعة
التالي في نفس المكان والزمان.
الرئيس
أمين السر
قاسم حجازي
عايدة زيتون
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قطر والبحرين في  30ت�شرين الثاني المقبل
في «البيت المونديالي» في �إفتتاح ك�أ�س العرب
أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة
ك��أس ال��ع��رب ع��ن ط��رح ت��ذاك��ر مباريات
البطولة التي ستستضيفها الدوحة نهاية
العام الجاري ،بمشاركة  16منتخبا ً عربياً،
وتقام للمرة األول��ى تحت مظلة االتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وسيُتاح تقديم الطلبات للحصول على
تذاكر المباريات حصريا ً لحاملي بطاقات
«ف��ي��زا» إع��ت��ب��ارا ً م��ن ظهر ال��ي��وم ،وحتى
منتصف يوم  17من الشهر الجاري ،على
أن تختتم المرحلة األولى من بيع التذاكر
للجمهور في الفترة من  28أيلول حتى 12
تشرين األ ّول ،وتبدأ المرحلة األخيرة من
طرح التذاكر في  2تشرين الثاني وتستمر
حتى ختام منافسات البطولة.
ويستضيف مباريات كأس العرب ستة
من اس��ت��ادات ك��أس العالم ،في مقدمتها
استاد البيت ،المصمم على شكل الخيمة
العربية التقليدية ،والذي سيشهد افتتاح
البطولة بين منتخبي قطر والبحرين في
 30تشرين الثاني ،والمباراة النهائية
ف��ي  18ك��ان��ون األول المقبل ،إل��ى جانب
استادين سيكشف عنهما أيضا ً ألول مرة
واختبار جاهزيتهما للمونديال وهما استاد
الثمامة ،واستاد راس أبو عبود ،الذي يعد
أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ
كأس العالم ،إضافة إلى استادات أحمد
بن علي ،والمدينة التعليمية ،والجنوب،
والتي جرى تشييدها خصيصا ً الستضافة
مباريات مونديال .2022
وت��ش�� ّك��ل ك��أس ال��ع��رب ف��رص��ة مثالية
الخ��ت��ب��ار اس��ت��ع��دادات ق��ط��ر الستضافة
مونديال كرة القدم بعدها بعام ،وستشهد
البطولة استمتاع المشجعين بما ينتظرهم
خ�لال ال��م��ون��دي��ال ،مثل إمكانية حضور
أكثر من مباراة في يوم واحد خالل مرحلة
المجموعات.
وستتاح باقة متنوعة من التذاكر بأسعار

معقولة تتراوح بين  25رياال ً قطريا ً لتذاكر
الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط)
وذلك خالل دور المجموعات ،و 245رياال ً
قطريا ً لتذاكر الفئة األول��ى خالل المباراة
النهائية.
وسيتنافس ف��ي دور المجموعات 16
منتخباً ،يعقبه مباريات األدوار التالية

بنظام خ���روج المغلوب حتى ال��م��ب��اراة
النهائية .وستشهد البطولة  32مباراة على
مدار  19يوماً.
وف��ي ض��وء ال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة التي
يفرضها انتشار وباء كوفيد -19في أنحاء
العالم ،ووفق اإلجراءات المطبقة سلفا ً خالل
كأس العالم لألندية  ،2020والتصفيات

ها�سيك يد ّون مالحظاته
والبرج يغ ّرم بالماليين!

المؤهلة لكأس العرب  2021في حزيران
الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كافة
اإلجراءات الوقائية لضمان صحة وسالمة
كافة المشاركين في المنافسات ،وعلى
كافة الحضور االلتزام ب��إرش��ادات السفر
الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات
وزارة الصحة العامة.
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خالل متابعته لمباراة نهائي السوبر بين العهد والنجمة ،إلى جانب مدرب المنتخب السابق
جمال طه ،د ّون مدرب منتخب لبنان الجديد التشيكي ايفان هاسيك الكثير من المالحظات مع
االستماع مطوال ً لمالحظات طه حول الالعبين ،وسأل هاسيك عن عدة العبين من الشباب الذين
لفتوا نظره خالل المباراة ،وفي المعلومات أنه سيستدعي البعض منهم لإللتحاق بتمارين
المنتخب الوطني التي ستنطلق قريبا ً جدا ً تحت إشرافه في بيروت.
من جهة ثانية ،أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم ،في تعميمه أمس ،تغريم نادي البرج أكثر من
 22مليون ليرة لبنانية ،باإلضافة إلى تغريم العبه شادي سكاف  5ماليين ليرة لبنانية ،وإيقافه
 4مباريات رسمية.
وتأتي هذه العقوبات ،بعد األحداث التي رافقت مباراة البرج وطرابلس ،خالل نهائي كأس
التحدي ،حيث رفض البرج استالم الكأس .وأكد االتحاد في تعميمه ،اعتماد فوز البرج بكأس
التحدي وتتويجه باللقب ،لكنه فرض عليه غرامات غير مسبوقة في الكرة اللبنانية.
يذكر أن البرج فاز على طرابلس بنتيجة  ،2-4في نهائي كأس التحدي ،على ملعب مجمع
الرئيس فؤاد شهاب في جونيه.

بطوالت االتحاد اللبناني للمبارزة
الألقاب للحاج ودكا�ش و�أبو جودة و�سالمة

ذهبية مغربية في �أولمبياد طوكيو ّ
للعداء البقالي
والهولندية ح�سن تحرز ذهبية وت�ستعد الثنتين!
م��ن��ح ال��ع��داء ال��م��غ��رب��ي سفيان
البقالي أول ميدالية ذهبية لبالده
والرابعة للعرب في دورة األلعاب
األولمبية المقامة حاليا ً في طوكيو،
بعد فوزه بسباق  3000متر موانع
أمس االثنين.
وق��ط��ع ال��ع��داء المغربي مسافة
ال��س��ب��اق ،ب��زم��ن ق���دره 08:08:90
دقيقة ،متبوعا باإلثيوبي غيرما
بتوقيت  08:10:38دقيقة ،ثم الكيني
كيغن بتوقيت  08:11:45دقيقة
ومنح البقالي البالغ عمره  25عاما،
بذلك الميدالية الذهبية األولى لبلده
ف��ي ط��وك��ي��و ،واألول����ى ف��ي األل��ع��اب
األولمبية منذ العام .2004
كما أن هذه الميدالية هي الرابعة
للعرب ف��ي أولمبياد طوكيو ،بعد
ذهبية الرباع القطري فارس إبراهيم

في منافسات رفع األثقال ،وذهبية
م��واط��ن��ه معتز ب��رش��م ف��ي ال��وث��ب
ال��ع��ال��ي ،وذه��ب��ي��ة التونسي أحمد
حفناوي في السباحة.
وفي سباقات المسافات الطويلة
أيضاً ،استهلت العداءة الهولندية
سيفان حسن مشوارها امس االثنين
نحو ثالثية تاريخية بنجاح ،وذلك
بعد تتويجها السهل بذهبية سباق 5
آالف متر في ألعاب القوى.
حسن ( 28ع��ام��اً) ال��ت��ي تنوي
إحراز لقبي  1500متر و 10آالف متر
سجلت
أيضا ً في سابقة تاريخية،
ّ
 14:36.79على ال��م��س��ار الرطب
ف��ي الملعب األول��م��ب��ي ،أم���ام بطلة
العالم مرتين الكينية هيلين أوبيري
( 14:38.36د) واألثيوبية غوداف
تسيغاي ( 14:38.87د).

و�ستبروك من ويزاردز �إلى ليكرز
مقابل ثالثة العبين دفعة واحدة !
ذك���رت وس��ائ��ل إع�ل�ام أميركية أن نجم
واشنطن وي���زاردز راس��ل وستبروك انتقل
إل��ى صفوف ل��وس أنجليس ليكرز ليكون
إلى جانب نجميه ليبرون جيمس وأنتوني
دي��ف��ي��س ،وذل���ك بعد ات��ف��اق بين الناديين
المشاركين في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،وأوضحت قناة «إي إس بي إن»
وصحيفة «يو إس آيه ت��وداي» وموقع «ذي
أتلتيك» أنّ صانع األلعاب البالغ من العمر
 32عاما ً قد تمت مبادلته بثالثة العبين هم
كايل كوزما ومونتريزل هاريل وكنتافيوس
كالدويل -بوب باالضافة إلى االختيار الـ22
في الـ»درافت» المخصص النتداب الالعبين
من الجامعات واألجانب ،فيما تخلى ويزاردز
لليكرز عن اختياره في الدور الثاني للدرافت
في عامي  2024و.2028
وبلغ معدل وستبروك ،المولود في ضواحي
لوس أنجليس 22,2 ،نقطة و 11,5متابعة

و 11,7تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة
مع ويزاردز الموسم الماضي.
واختير وستبروك المت ّوج مع منتخب بالده
بالذهب األولمبي في لندن  ،2012أفضل العب
في الدوري في العام  2017بألوان أوكالهوما
سيتي ثاندر ،وخاض مباراة كل النجوم تسع
مرات.
وق��ال وستبروك في تغريدة على حسابه
في تويتر« :شكرا ً لفريق واشنطن ويزاردز! لقد
رحبتم بي وبعائلتي بأذرع مفتوحة منذ اليوم
األول» ،مضيفا ً «الجميع من المكتب ،إلى الجهاز
التدريبي ،المدربين ،زمالئي ،والجماهير.
أن��ا ممتن للجميع بمنحي فرصة اللعب
ومساندتي في كل خطوة فس مشواري».
وت��اب��ع «ل��م يستغرق األم���ر وق�� ًت��ا طويالً
ل�لان��س��ج��ام ف��ي ص��ف��وف ف��ري��ق العاصمة،
وسأكون ممتنا ً ومقدرا ً إلى األبد لتجربتي مع
الفريق».

ِليل يحرز كا�س ال�سوبّر الفرن�سي في تل �أبيب
والمغربي حكيمي الخا�سر الأكبر في المباراة
إقتنص نادي ليل لقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم من باريس
سان جيرمان ،إثر فوزه عليه ( )0-1في المباراة التي جمعتهما مساء
األحد الماضي في الكيان الصهيوني الغاصب.
ويدين فريق ليل بالفضل الكبير في انتصاره إلى العبه البرتغالي ميغيل
أنخيلو دا سيلفا روشا «كسكا» الذي أحرز هدف الفوز «الذهبي» الوحيد
له ،في الدقيقة األخيرة من زمن الشوط األول للقاء ،على ملعب «بلومفيلد»
في تل أبيب.
وشـــارك في هذه المبــاراة ،الظهــير األيمن المغــربي أشــرف حكــيمي
القادم من إنتر ميالن اإليطالي خالل الميركــاتو الصــيفي الجاري ،وقدّم
أداء جيدا في غياب «الثنائي» ،النجم البرازيلي نيمار والمهاجم كليان
مبابي.
وت�� ّوج نادي ليل بطل ال��دوري الفرنسي ،بكأس السوبر ألول مرة في
تاريخه ،وكــسر احتكار باريس ســان جيرمــان للقــب في السنوات
الثمانية األخيرة ،ويحــمل الرقــم القياســي بعدد مرات الفوز بكــأس
السوبر برصيد عشرة مرات ،متفوقــا بفارق ثالثة ألقاب على أولمبيك
ليون ،ويليهما كل من :مارسيليا ،بوردو ،نانت ،وموناكو برصيد لقبين
لكل منها.

استكمل االتحاد اللبناني للمبارزة روزنامة بطوالته لعام  2021بإقامة أربع بطوالت في
قصر الرياضة في نادي المون السال عين سعادة بمشاركة أندية المون السال ،البرج عينطورة،
التعاضد ،سبورتنغ هاي والروضة الرياضي الدكوانة بحضور رئيس االتحاد جهاد سالمة
وعضوي االتحاد اميل كرم (رئيس لجنة البطوالت) وربيع رعيدي( رئيس لجنة التسويق).
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
في فئة سيف المبارزة ،لفئة االحداث ( 15سنة وما دون) ذكور ،فاز هادي دكاش من البرج
عينطورة على زميله أنطوني جو الخوري ( )3-10في النهائي.
وفي سيف الحسام للناشئات ( 20سنة ما دون) ،فازت العبة المون السال ناي سالمة على
زميلتها في النادي تيا ابو عراج في مباراة نهائية شيقة ( .)14/15
وفي فئة سيف المبارزة للفئة العامة حافظت العبة نادي التعاضد ريتا ابو جودة على لقبها
بعد فوزها في المباراة النهائية على العبة نادي المون السال لين جدعون (.)6-15
وفي سالح الشيش  -رجال للفئة العامة فاز العب نادي التعاضد مصطفى الحاج في مباراة
نهائية مثيرة على العب نادي عينطورة مارك الراعي ( )13-15وحاز على لقب بطولة لبنان.
و تو ّزعت األلقاب على الشكل التالي:
ـ لقبان لنادي التعاضد ولقب لكل من نادي المون السال والبرج عينطورة .أما لجهة إحراز
الميداليات ،فقد حصد نادي المون السال على العدد األكبر  9ميداليات ( 1ذهب 2 ،فضة و  6برونز)
والبرج عينطورة  5ميداليات ( 1ذهب 2 ،فضة و  2برونز) و التعاضد ( 2ذهب).
أشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية عضو االتحاد زياد ابو عراج و طاقم حكام برئاسة
رئيس لجنة الحكام العضو الفخري العميد المتقاعد الدكتور ميشال يوسف والحكام الدوليين
كلودين رزق وزياد الجلبوط والحكام االتحاديين بهيج شرانق واميل كرم ووسام داوود.
وفي الختام ،و ّزع رئيس االتحاد جهاد سالمة واأضاء االتحاد و العضو الفخري المدرب سهيل
سعد الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية على الفائزين والفائزات.

�إنطالق �أ ّول دوري �سعودي لل�سيدات بالكرة الطائرة
تنطلق يوم الخميس المقبل في الخامس من آب التصفيات المؤهلة لبطولة السعودية األولى
للكرة الطائرة للسيدات ،حيث ستقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة
 14فريقا.
وعبّرت عضو مجلس االتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان صالح القحطاني عن سعادتها
باإلقبال والرغبة التي أبدتها الفرق للمشاركة في بطولة المملكة األولى لسيدات الكرة الطائرة،
مؤكدة أن هذه البطولة ستشكل بداية االنطالقة نحو تكوين قاعدة كبيرة وقوية للكرة الطائرة
النسائية ،قبل االنطالق نحو المنافسة على المستوى الخارجي.
وستقام تصفيات المناطق خالل الفترة من  5آب وحتى  21منه ،حيث ستكون البداية من
الرياض في التصفيات التي يشارك فيها  4فرق ،هي :أوزرايت ،فينيكس ،إيليت ولينك ،قبل أن
تشهد جدة المجموعة األكبر ،وذلك بمشاركة  7فرق ،هي :بلو غايز  ،1بلو غايز  ،2بلو كليكرز،
أوشين ،فالمينغو  ،ksaتقنية جدة وسويفت ،على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة
الشرقية ،والتي ستشهد تنافسا بين  3فرق ،هي :االتفاق ،أكاديمية االتفاق وقمم الشرقية.
يذكر أن فريقين سيتأهالن عبر تصفيات كل منطقة ،على أن تنطلق المرحلة النهائية في التاسع
من شهر أيلول المقبل بالرياض بمشاركة  6فرق من كافة المناطق.

المبالغ المالية التي ينالها �أبطال الأولمبياد في بالدهم؟
يمثل التنافس في األلعاب األولمبية لمعظم الرياضيين عبئا ً مالياً ،إال أن الالعبين الذين
يحصلون على الميداليات الذهبية ،فإن بالدهم على استعداد لمنحهم مبالغ مالية كبيرة بحسب
«فوربس».
وبينت المجلة أن الواليات المتحدة تمنح  37500دوالر لكل ميدالية ذهبية يربحها العبوها
في ألعاب طوكيو األلمبية و 22500دوالر مقابل الميدالية الفضية و 15000دوالر للبرونزية،
باإلضافة إلى المنح والمزايا مثل التأمين الصحي.
واليابان البلد المضيف لأللعاب األولمبية ،فستمنح حوالي  45000دوالر للميدالية الذهبية
و 18000دوالر للفضية و 9000دوالر للبرونزية.
أما بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج والسويد فال تقدم أي مبالغ مالية إضافية مقابل الفوز
بالميداليات.
لكن هناك  10بلدان على استعداد لتقديم مبلغ مالي من  6أرقام للفائزين بالذهبية األولمبية
وهي :سنغافورة (مليون  738ألف دوالر أمريكي) ،تايوان ( 716ألف دوالر أمريكي) ،إندونيسيا
( 346ألف دوالر أمريكي) ،بنغالديش ( 300ألف دوالر) ،كازاخستان ( 250ألف دوالر) ،ماليزيا
( 237ألف دوالر أمريكي) ،إيطاليا ( 214ألف دوالر أمريكي) ،الفلبين ( 200ألف دوالر أمريكي)،
هنغاريا ( 166ألف دوالر أمريكي) ،كوسفو ( 119ألف دوالر أمريكي) ،إستونيا ( 5500دوالر
أمريكي في السنة ولمدى الحياة).
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درد�صة �صباحية
بعد الرابع من اآب
تحول �لبحر �إلى قر�صان
ّ
األمواج
ك ُّل
ْ
خلعت عباءتها القرمز ّي ْة
صارت أق ّل ارتفاعا ً
وأق َّل زرق ًة
ً
وأكث َر تل ّوثا...

مفو�صية مخيم برج البراجنة في «القومي» تنظم ن�صاطات �صحية
في المخيم تحت اإ�صراف وعناية اأطباء اخت�صا�صيين و�صيادلة

} يكتبها الياس ّ
عشي

***

تح ّول البحر ،يا
بيروت ،إلى قرصانْ
ُ
يستبيح النجو َم والعيونْ
ُ
الصغا ْر
ويرص ُد ّ
ويقط ُع األثدا ْء
تح ّول البحر ،يا حبيبتي،
إلى قرصانْ .
***
ك ُّل اآللهة الذين ولدوا في لبنانْ
ماتوا
لم يبقَ سوى إله الحرب...

أقامت مفوضية مخيم ب��رج البراجنة
ال��ت��اب��ع��ة لمنفذية ال��م��ت��ن ال��ج��ن��وب��ي في
الحزب السوري القومي االجتماعي سلسلة
نشاطات صحية امتدت على ثالثة أيام
في مركز الرعاية الطبي في مخيم برج
البراجنة ،حيث ًقدمت الخدمات الصحية
ألبناء شعبنا المقيمين داخ��ل المخيم في
مجاالت الصحة العامة وطب األطفال وطب
األسنان بصورة شبه مجانية ،باإلضافة
إل��ى إج���راء الفحوصات ال��الزم��ة وتأمين
األدوية المطلوبة بأسعار خاضعة ألعلى
حسم ممكن ،وذل��ك ،تحت إش��راف وعناية
أطباء اختصاصيين وصيادلة ،وبمواكبة
من منفذ عام المتن الجنوبي في الحزب
السوري القومي االجتماعي هشام المصري
وأعضاء هيئة المنفذية.
وكان عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي سماح مهدي
قد صرح لوسائل اإلعالم فأثنى على مبادرة
مفوضية مخيم برج البراجنة التي انطلقت
من قواعد أساسية أرسى دعائمها مؤسس
الحزب السوري القومي االجتماعي الشهيد
أنطون سعاده من أن معركتنا هي معركة

اآخر الكالم
�أ�صئلة عبد �هلل
} د.عبد المجيد زراقط
كتب عبد الله رواية .صدرت ال ِّرواية عن دار نشر معروفة ،وأرسل نسخا ً منها الى
أصدقائه .أصدقاؤه مثقفون :صحافيون ،مسؤولو أقسام ثقافية ،ن َّقاد ،مديرو منابر
ثقافية ...أصدقاؤه ،كما كان يعتقد ،كثيرون.
كتب عن ك ٍّل منهم ،وعن كتبه م َّراتٍ كثيرة ،ولم يُخب أليٍّ منهم طلباً ،وكان ينتظر
أن يبادلوه الصنيع ،وأن يحتفلوا بروايته ،ويكتبوا له مباركين ،وعنها مع ِّرفين،
ومحلِّلين...
ل َّما طال انتظاره ،كتب رسائل كثير ًة ألصدقائه على «الوتس» ،وجاءته رسائل من
أصدقاء ليرسلها إلى أصدقاء آخرين..
لم يرسل الرسائل ،وبقي م َّد ًة يتسلَّى بقراءة ما كتبه وما ُكتب له ،وتبيُّن داللته.
ُّ
تنفك
السكوت ...السكوت الناطق ،البادي في انفراجة شفتيه التي كانت ال
ويطيل ُّ
ت َّتسع وتضيق...
يمح الرسائل .سأل نفسه ،بعد أن قرأها م َّراتٍ كثيرة :ماذا أفعل بها؟ خطر له
لم ُ
نصا ً يضع له
أن يجمعها ،لكنَّ عددها كبير ،فق َّرر أن يجمع نماذج منها ،ويجعل منها َّ
عنوانا ً هو «أنا واالَخر» ،ينطق برؤية األنا الى هذا االَخر هي المسكوت عنه الذي لم
ينطق به.
النماذج المختارة هي :
«إلى...
اتفقت وايَّاك ،قبل طباعة الرواية ،على أن تعرضها في معرض ( ،)...وأن تعرضها
حصتي من ال ُّنسخ..
في معرض ( ،)...وأن ترسل لي َّ
بنسخ منها..
كما اتفقنا على أن تزوِّد الصفحات الثقافية
ٍ
لكنك لم تفعل.
كنتَ تستمهلني ،وتورد أعذاراً ،وتأتيني رسائلك المكتوبة والصوتيّة واتصاالتك
الهاتفية يوم َّياً ،وأحيانا ً في اليوم الواحد م َّراتٍ ...
وعندما أرسلت لك المبلغ المطلوب ،وقبضته ،لم تعد تجيب عن رسائلي ،هل لي أن
أعرف األسباب ،ان كان لديك أسباب؟».
« إلى...
طلبتَ م ِّني أن أكتب عن ديوان شعري ،ففعلت ،وعن رواية ففعلت ،وأن أشارك في
ندو ٍة وندو ٍة وتكريم ،ففعلت ،و...
أرسلت لك نسخ ًة من روايتي ،فلم تكتب لي لتقول :مبارك .ولم ُتشِ ر إليها في
صفحتك التي تشيد فيها بفالن وفالن ...قد أجد عذرا ً لك ،اذ ليست لديَّ حوافز اإلشادة
التي ُتجيدها»..
« الى...
كنت تطلب م ِّني أن أكتب عن ك ِّل
كتاب تنشره ،فكنت ألبِّي طلبك ،ثم طلبت م ِّني أن
ٍ
أع َّد دراس ًة عن جميع أعمالك ،فكان لك ما طلبت ،ثم طلبت أن ألقي في تكريمك ما يُعلي
شأنك ،فألقيت ما جعلك تبتهج.
أرسلت لك نسخة من روايتي ،فلم تنشر خبرا ً عنها في الصفحة الثقافية التي ترأس
تحريرها.»...
« اليك...
يبدو َ
أن صاحبك الذي «فلقتني» بصداقتك القديمة ،الوطيدة به ،والذي لم تترك
إصدارا ً له َّاال وكتبت عنه ،يبدو أنه ال يريد أن ينشر المقالة التي كتب ُتها أنا عن روايتك،
وأصررت أنت على إرسالها له...
إلي؟»...
ماذا يريد؟ هل تحزر أو أخبرك ما ُنمي ّ
« اليك...
صحيح أ َّنها نشرت المقالة ،لك َّنها حذفت ما أخ َّل بسياقها ،وغيَّرت العنوان ،فوضعت
ُّ
ويدل على أنَّ الرواية تسجيل لألحداث التاريخية،
عنوانا ً غير دا ٍّل على ما جاء فيها،
وهذا مغاير تماما ً لما جاء في المقالة ،ولهويَّة الرواية ،هل تعرف لماذا فعلت هذا؟ «.
« اليك...
ُ
انتظرت أسابيع ،ولم ينشر المقالة ،يواصل القول كلَّما حكيت معه :انتظر...
سأنشرها.
اطمئن سينشرها...
ال ...ليس السبب السجال القديم الذي دار بينكما ،...أال تذكر لقد نشر لك من قبل!؟
مللت االنتظار .أرسلتها الى صحيفة أخرى ،ووعد مح ِّرر صفحتها الثقافية بنشر
المقالة التي كتبتها منذ أن أرسلت لي الرواية.»..
رأى أنَّ هذه ال َّنماذج تكفي لقول ما يو ُّد قوله عن «األنا واالَخر» ،فجمعها ،وهو يسمع
ُّ
ينفك عن القول له :
صوت أخيه الذي كان ال
 لن أقول لك رأيي الحقيقي فيك ،وفي ما تفعله ...أكتفي بأن أقول لك :أنت ال تعيشفي هذا العصر ...في هذا العصر ال أحد يُقدِّم خدماتٍ مجانيَّة...
وهو االَن في حيرة من أم��ره ،يريد أن يعرف رأي أخيه الحقيقي الذي أص َّر على
أن ال يبوح به ،...كما يريد أن يعرف حقيقة ما قام به ...هل كانت خدمات مجانية؟
وهل يواصل القيام بما كان يقوم به ،والعيش خارج هذا العصر وخارجه في الوقت
نفسه؟
وعندما وصل الى هنا ،رأى أنَّ عنوان هذا ال َّنص الذي وضعه عندما بدأ بجمع
الرسائل ،يجب أن يتغيّر ،فما هو العنوان الذي تقترحونه؟

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958

الوصول إلى الناس.
وأكد مهدي على أن الحزب القومي يقوم
بواجبه لجهة تأمين الحاجات األساسية
ألبناء شعبنا داخ��ل مخيم برج البراجنة
وخارجه ال سيما فيما يتعلق بملف الدواء
وخاصة األدوية الضرورية ذات االستعمال
الدائم وبأقل سعر ممكن .كما يبذل الحزب
كل جهد ممكن لتأمين الدواء البديل الناجح
في حال عدم توفر الدواء األصلي.
وختم مهدي بمعاهدة أبناء شعبنا على
االستمرار في الوقوف إلى جانبهم بهدف
تأمين أفضل مستوى حياتي لهم.
مفوض مفوضية مخيم برج البراجنة
هيثم العلي ب��دوره أك��د أن ه��ذه المبادرة
ج����اءت م���ن ب���اب م��س��اع��دة أه��ل��ن��ا على
الصمود في مواجهة الحرب االقتصادية
التي تستهدف لبنان وجميع أبناء شعبنا
المقيمين فيه.
وتابع العلي قائال :إن المفوضية ،وعلى
الرغم من اإلمكانيات المتواضعة المتوفرة،
حرصت من خالل هذا النشاط على تقديم
أفضل رعاية ممكنة تحت إشراف أصحاب
االختصاص ،ولقاء بدالت رمزية.

ندوة حول ّ
الت�صدي للغزو الثقافيّ التركيّ في ثقافي اأبو رمانة
خطر التتريك اآثاره ال�صلب ّية ال ّ
تقل ا ًأذى عما ما يقوم به ال�صهاينة

أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة سلسلة ندوات تحت عنوان «مقاومة الغزو
الثقافي» وتناولت الندوة األخيرة ضمن السلسلة محاوالت الغزو الثقافي التركي في الزمن
الراهن ودور وسائل اإلعالم في الترويج لها.
ورأت الدكتورة الباحثة نورا اريسيان أن أعمال الدراما التركية كانت من وسائل التتريك
التي سعت إلى ترسيخ الفكر الطوراني وتشويه التاريخ والقيم العربية واإلسالمية.
أريسيان التي تط ّرقت الحتضان سورية لألرمن في أعقاب المجازر التي تع ّرضوا لها
على يد العثمانيين ،أشارت إلى خطورة أعمال تتريك المناهج التربوية في بقاع من الشمال
السوري الذي تحتله قوات تركية للترويج للفكر العثماني والهوية والعلم التركيين من
خاللها.
اما الباحث القاضي ربيع زهر الدين فأوضح أن النظام التركي خالل عدوانه على الشعب
السوري سعى إلى نشر مفاهيم استعمارية من الزمن العثماني وشرعنة احتالله ألراضينا
تحت مسميات ودعاوى مختلفة مقارنا ً بين ما طال السوريين على يد هذا النظام وما تع ّرضت
له شعوب أخرى كالسريان واألرمن في مطلع القرن الماضي.
ودعا زهر الدين إلى حماية منظومتنا الثقافية والوطنية من خطر التتريك ،مؤكدا ً أن آثاره
السلبية ال تقل أ ًذى عما ما يقوم به الصهاينة.
الباحث بكور عاروب قال إن سلسلة مقاومة الغزو الثقافي هي عمل فكري يتماهى مع
ماهية المشروع الوطني ألننا من خالل مقاومة الغزو الثقافي ندافع عن هويتنا الوطنية
والقومية.
واعتبر عاروب أن ما يقوم به النظام التركي خنجر في خاصرة العرب والسوريين يضاف
إلى أجندات مشبوهة من الليبرالية الجديدة وال ب ّد من ردعها وإحباطها.
الشاعر محمد خالد الخضر رئيس فرع إدلب التحاد الكتاب الذي أدار الندوة ن ّوه بأهمية
دور المثقفين في مواجهة الغزو الثقافي والمساهمة بدعم المشروع الوطني الذي يرمي إلى
الدفاع عن حدودنا وهويتنا.
وفي مداخلته أكد الشاعر فداء عالء الدين مسؤول الثقافة في الجبهة الشعبية لتحرير
لواء اسكندرون «المقاومة السورية» موقف الشعب والمثقفين في سورية الثابت للعمل
على تحرير اللواء وحماية الثقافة السورية ومواجهة الليبرالية الجديدة وصون الهوية
واالنتماء».
وقدم عالء الدين باسم الجبهة الشعبية لتحرير اللواء شهادة لإلعالمي محمد خالد
الخضر من وكالة «سانا» تقديرا ً لعمله الثقافي.
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المفكر نبيل طعمة �صيف «اإ�صدار»

في أمسيته التاسعة يستضيف «إصدار» المفكر الدكتور (نبيل طعمة) في أمسية حوارية،
وذلك الخميس المقبل ،ال� ( )5من آب الجاري ،تمام ال� ( )6مساءً ،في ثقافي كفر سوسة ،بدمشق.
تتناول الحوارية موسوعة «فلسفة التكوين الفكري» ،مشروع (طعمة) الممتد على ما يقارب
( )20عاما ً من االشتغال ،أنجز منه حتى غايته ( )13جزءً ،أحدثها صدر مطلع العام الحالي
.2021
يرى «طعمة» في موسوعته أنه ثمة حاجة لوجود سر ،لتهذيب التكوين وإعطائه روح الحياة،
ما يدفعنا للبحث عن إجابة له ،فنتكلم ونتحاور لتنبثق فلسفة التكوين الديني ،والسياسي،
واالقتصادي ،واالجتماعي ،والتي يتشكل منها مربع التكوين الحياتي في مجمله.
كما يطرح رؤية فلسفية ،تؤسس في مضمونها كشفا ً ألسئلة ومسائل جوهرية إشكالية جدلية
في حياة اإلنسان ،كمخرج للفكر العربي من مناخه الثقافي الراهن المأزوم( ،الذي يصطدم
بمعوقات كثيرة نتيجة التقليد ،والمحاكاة ،والتالعب بالمصطلحات) ،منطلقا ً من العالقتين
المتولدتين عن نشأة الحياة :العامودية (مابين اإلنسان واإلله) واألفقية (البشرية).
يشار إلى أنّ «إصدار» :برنامج شهري ،ترعاه مديرية ثقافة دمشق ،معني بالمنتج الثقافي
اإلبداعي (األدبي والفني) ،من إعداد وحوار اإلعالمي (ملهم الصالح).
يذكر أنّ (طعمة) :مواليد دمشق  ،1957كاتب ومفكر ،ورجل أعمال ،ودكتور مهندس (قوى
ميكانيك) ،دكتوراة في العلوم اإلنسانية والثقافات العالمية ،دبلوم هندسية فكرية ،عضو مجلس
الشعب السوري ،يحاضر بالعربية واإلنكليزية واأللمانية في محافل دولية ،له العديد من المقاالت
السياسية والفكرية والفلسفية في كبريات الصحف ،تستضيفه فضائيات وإذاعات محلية وعربية
وعالمية ،مالك ومدير شركة لين لإلنتاج الفني ،ومجلة األزمنة ،والباحثون ،ودار الشرق للطباعة
والنشر ،رئيس تحرير مجلة المعارض واألسواق الدولية ،مسؤول مجلة النقد العربي ،ومجلة
أسواق بال حدود ،صاحب جائزة نبيل طعمة لإلبداع ،عضو نقابة المهندسين السوريين ،واتحاد
كتاب العرب ،واتحاد الصحفيين السوريين ،وعدد من الجمعيات األهلية والعلمية والفكرية ،له
إصدارات عدة منها :موسوعة فلسفة التكوين الفكري ( 13جزء) ،تاريخ الديانات اإلنسانية،
األمم والدول ،دعوة إلى الرشد ،في أصول العمران والتالقي االجتماعي ،خريطة األديان ،مقاالت
كتبت في حينها ،كلمات تخص الصهيونية ،كلمات خطها قلم السياسة في األزمة ،كما أصدر عدة
َ
نخبك،
مجموعات شعرية منها( :المدائن والغزل ،غزل وأمل ،حقيقة وأمل ،حينما التقيتك ،اشرب
عرقك عطري ،بين الحب واآله ،بين الشك واليقين) ،حاز جائزة اليونيسكو للسالم (جان روش)
 ،2007ووسام فارس (مرتبة الشرف) باسم مدينة ميالنو ومونزا اإليطالية ،والوسام الذهبي
من السفارة األرمنية في سورية ،ووسام العرفان من رئيس جمهورية أرمينيا  ،2015وقلّد وشاح
الصليب الوردي في الفاتيكان بحضور البابا بنيدكتوس .2008
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