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تقرير

ّ
فتحعلي يرد على السنيورة:

ــون
الحريري:
الهزيمة والعار
مصير الغزاة في
القلمون!
رأى األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـت ـي ــار
املستقبل أحـمــد الـحــريــري أن
«الـ ـح ــروب ال ـتــي ذه ـب ــوا إلـيـهــا
في القصير وحمص وحلب،
ويــذهـبــون إليها فــي القلمون،
ل ـي ـســت ح ــروب ــا دف ــاع ـي ــة وال
ح ـت ــى اس ـت ـب ــاق ـي ــة ،إنـ ـم ــا هــي
حـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـروب إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة خ ــداع ـي ــة
ع ــدائـ ـي ــة عـ ـل ــى أرض ال ـغ ـي ــر،
واملـعـتــدي مصيره أن ُيعتدى
عليه .والهزيمة والعار مصير
الغزاة»!
وقــال الحريري خــال تمثيله
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
ف ــي ال ـل ـقــاء الـ ــذي نـظـمــه قـطــاع
ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـت ـيــار لــإعــان
عــن مـشــروع «تــدريــب مدربني
في القانون الــدولــي اإلنساني
وبـنــاء ال ـســام» ،بالتعاون مع
«نــداء جنيف» وبالشراكة مع
«ح ــرك ــة الـ ـس ــام الـ ــدائـ ــم» ،إن
«م ــن يتعهد بـحـمــايــة ســوريــا
األسـ ــد ال ي ـحــق ل ــه أن يتعهد
ب ـح ـم ــاي ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .وأكـ ـ ـ ــد أن
الرئيس «بشار األسد ساقط،
فــا تسقطوا مـعــه» ،متوجهًا
بــال ـت ـح ـيــة إلـ ــى «كـ ــل ال ـش ـهــداء
الـ ــذيـ ــن س ـق ـط ــوا فـ ــي ب ـي ــروت
وال ـج ـب ــل غ ـ ــدرًا ف ــي أحـ ـ ــداث 7
أيار األليمة» .وتابع« :مصرون
على أن نصنع األيــام املجيدة
بــالـحــزم ال بــالــوهــم .فاملجد ال
ي ـكــون بـتـحــويــل امل ـقــاومــة إلــى
م ـق ــاول ــة ب ــال ــدم ــاء ،وال ُيـكـتــب
فــي أرض القلمون والقصير
وح ـمــص وريـ ــف دم ـش ــق ،وال
ب ــاالرت ـم ــاء ف ــي حـضــن الــوهــم
اإليراني».

َ
نائمة لـ«النصرة» وضرب امتدادها
إلــى الجرود املتاخمة لقرى البقاع
األوسط اللبنانية.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر م ـي ــدان ـي ــة ،ف ــإن
«العمليات كانت سريعة وقاصمة،
ّ
تـ ـم ــك ــن ف ـي ـه ــا مـ ـج ــاه ــدو املـ ـق ــاوم ــة
وال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري م ــن الـسـيـطــرة
ع ـل ــى ك ــام ــل ت ـ ــال ال ـن ـح ـل ــة ص ـبــاح
أمس ،املشرفة على وادي الصهريج،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى معبر
الصهريج وعــدة بقع وتــال أخــرى
ت ـنــاهــز مـســاحـتـهــا  100ك ـلــم مــربــع

ّ
«المعتدل» الذي ال يتحدث عن الوهابية
من األراضــي السورية واللبنانية».
وقـ ـ ــالـ ـ ــت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن «عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ّ
وتقدم ّاملجموعات
القصف العنيف
ـرة ،دف ـعــت بــاملـســلـحــن إلــى
الـصـغـيـ ّ
الفرار مخلفني وراء هــم عــددًا كبيرًا
مـ ــن ال ـق ـت ـل ــى وال ـ ـع ـ ـتـ ــاد الـ ـح ــرب ــي».
وأشارت املصادر إلى أن «الوحدات
املهاجمة عملت على قطع خطوط
إمــداد ًاملسلحني قبل بدء الهجوم»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن «ال ـع ـم ـل ـيــة نظيفة
مـئــة فــي املـئــة لـنــاحـيــة ع ــدم سقوط
أي خ ـس ــائ ــر ب ـش ــري ــة فـ ــي ص ـفــوف
امل ـ ـه ـ ــاج ـ ـم ـ ــن» .وعـ ـ ـ ـث ـ ـ ــرت ال ـ ـق ـ ــوات
امل ـه ــاج ـم ــة ع ـل ــى ورش ـ ـ ــة لـتـصـنـيــع
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــوات الـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـف ـ ــة وتـ ـفـ ـخـ ـي ــخ
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى سـ ـي ــارة
مدنية مسروقة كان يجري اإلعداد
لـتـفـخـيـخـهــا .ودفـ ــع ت ـق ـ ّـدم مـقــاتـلــي
ـزب الـ ـ ـل ـ ــه وال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
حـ ـ ـ ـ ّ
امل ـس ــل ـح ــن إلـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــادل ات ـه ــام ــات
الخيانة واالنسحاب.
ّ
التطورات امليدانية
وليس بعيدًا عن
في جرود القلمون الجنوبية ،تعامل
الجيش ّاللبناني أمس مع مجموعة
مــن املـســلـحــن ح ــاول ــوا ال ـع ـبــور من
داخــل األراضــي اللبنانية في خراج
بلدة الصويري في البقاع األوسط،
الـ ــواق ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن ط ــري ــق
دمشق ـ بيروت الدولي جنوبًا ،إلى
داخــل األراض ــي الـســوريــة .وبحسب
امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن الـجـيــش اللبناني
اش ـت ـب ــك م ــع امل ـس ـل ـحــن بــاألس ـل ـحــة
ال ــرش ــاش ــة ،ق ـب ــل أن تـ ـق ــوم الـ ـق ــوات
السورية املرابطة غربي بلدة يعفور
الـ ـس ــوري ــة ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ـس ـل ـحــن
بقذائف الدبابات ،وإطــاق القنابل
املـضـيـئــة ،بــالـتــزامــن مــع اشتباكات
م ـ ـحـ ــدودة فـ ــي م ـح ـي ــط بـ ـل ــدة كـفـيــر
ي ــاب ــوس .ول ــم ي ـع ــرف م ــا إذا كــانــت
مـجـمــوعــة املـسـلـحــن ت ـنــوي تنفيذ
عـمــل داخ ــل األراض ـ ــي ال ـســوريــة ،أو
ً
أنـهــا ف ـ ّـرت لـيــا مــن ج ــرود القلمون
ّ
الجنوبية على وقع تقدم حزب الله
السوري.
والجيش ّ
بـ ــدورهـ ــا ،عـ ـ ــززت وحـ ـ ــدات الـجـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي قـ ــدرات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي م ـنــاطــق
انتشارها على الحدود مع سوريا،
ً
بـ ــدءًا م ــن ال ـب ـقــاع األوس ـ ــط وص ــوال
إل ــى مـنـطـقــة م ـشــاريــع ال ـق ـ ّـاع ،منعًا
ألي عملية اخـتــراق أو تسلل تقوم
بها الجماعات التكفيرية إلى داخل
األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ب ـع ــد وص ــل
جرود عسال الورد بجرود بريتال،
ما يجبر الجماعات التكفيرية على
ً
ّ
التوجه شماال نحو جــرود عرسال
وجــرود الـقــاع ،واحتماالت التسلل
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرار جـ ـن ــوب ــا نـ ـح ــو األراضـ ـ ـ ــي
اللبنانية باتجاه البقاع األوسط.
وبعد الظهر ،سقط صاروخان بني
بـلــدتــي يــونــن ونـحـلــة ،مصدرهما
املجموعات املسلحة فــي السلسلة
الشرقية ،من دون وقوع أي خسائر.
(األخبار)

أكد السفير اإليراني في بيروت محمد
فتحعلي أن «املفاوضات بغية صياغة
نــص االت ـفــاق ال ـنــووي النهائي تجري
اآلن ع ـلــى م ـس ـت ــوى م ـس ــاع ــدي وزراء
الخارجية والخبراء ،ويتوقع أن نصل
فــي املــوعــد املـحـ ّـدد إلــى اتـفــاق فــي إطــار
معادلة رابح ـ ـ رابح».
ـدد
وأشـ ـ ـ ــار ف ـت ـح ـع ـلــي ف ــي لـ ـق ــاء م ــع ع ـ ٍ
م ــن اإلع ــامـ ـي ــن إل ـ ــى أن «امل ـس ــؤول ــن
اإليرانيني أعلنوا صراحة أن محاولة
الطرف املقابل وضع عراقيل أمــام رفع
كــل الـعـقــوبــات أو ط ــرح ش ــروط مبالغ
فيها ،تجعل املجال متاحًا أمــام إيــران
لتخصيب اليورانيوم باملستوى الذي
تريده».
وح ـ ــول الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ف ــي ال ـي ـم ــن ،أع ــرب
فـتـحـعـلــي ع ــن أس ـف ــه ألن «ال ـس ـعــوديــة
وال ـب ـل ــدان املـنـضــويــة ضـمــن الـتـحــالــف
الـ ـع ــرب ــي ت ـم ـن ــع وصـ ـ ـ ــول املـ ـس ــاع ــدات
اإلنسانية إلى الشعب اليمني املظلوم».
ول ـف ــت إلـ ــى أن «اسـ ـتـ ـم ــرار الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـحـ ـص ــار االقـ ـتـ ـص ــادي
على اليمن ال يـخــدم أمــن اململكة على

اإلطــاق ،بل إنه في املقابل يلهب ّ
حس
االنتقام لدى الشعب اليمني الذي يفقد
أبناءه ومقومات حياته من خالل هذا
السلوك العدواني السعودي».
ّ
ورد الـسـفـيــر اإلي ــران ــي عـلــى اتـهــامــات
رئيس كتلة املستقبل فــؤاد السنيورة
إلي ـ ــران ،خ ــال مـشــاركـتــه ف ــي «ملتقى
ً
االق ـت ـصــاد ال ـعــربــي» ،قــائــا إن «دول ــة
الــرئ ـيــس أدخ ــل ال ـس ـمــوات بــالـقـبــوات،
وس ـع ــى ال ــى ت ـقــديــم صـ ــورة م ـتــوازنــة
عـ ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه وعـ ـ ـ ــن ق ـ ــائ ـ ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات
امل ـس ـمــاة عــاص ـفــة الـ ـح ــزم ،عــاك ـســا من
خـ ــال م ــواق ـف ــه ت ـل ــك عـ ـق ــده الــداخ ـل ـيــة
ً
تـجــاه املـســائــل اإلقليمية ،ب ــدال مــن أن
يـطــرح الـحـلــول االقـتـصــاديــة الناجعة
للمشكالت الـتــي يعاني منها العالم
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» .وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ـ ـن ـ ــا ن ــدع ــم
تـ ّ
ـوجـ ـه ــه (الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة) حـ ـي ــال ص ــون
ّ
العيش املـشـتــرك ونــرحــب بانضمامه
إل ـ ــى صـ ـف ــوف امل ـع ـت ــدل ــن ،وال سـ ّـي ـمــا
أن دول ـتــه لـطــاملــا اشـتـهــر بالخطابات
الـ ـح ــادة وال ـطــائ ـف ـيــة ،ون ـســألــه ه ــل أن
ّ
االعـتــدال مــن وجهة نظره يتجلى في

الـيـمــن م ــن خ ــال تـخــريــب بـلــد بـ ّ
ـرمـتــه
وه ــدم بـنــاه التحتية ومــرافـقــه العامة
والخاصة وتدمير جـســوره وطرقاته
وم ـ ـ ـطـ ـ ــاراتـ ـ ــه وم ـ ـخ ـ ـي ـ ـمـ ــات ال ــاجـ ـئ ــن
ف ـيــه وم ـس ـت ــودع ــات املـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة،
وإل ـ ـق ـ ــاء الـ ـقـ ـن ــاب ــل الـ ـعـ ـنـ ـق ــودي ــة ع ـلــى
رؤوس األطـ ـف ــال والـ ـنـ ـس ــاء؟» .وتــابــع
إن «م ـ ــواق ـ ــف الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة فـ ــي م ـج ــال
مكافحة الـسـعــوديــة لــإرهــاب والفكر
التكفيري ال تثير الدهشة ،ذلك أنه لم
يعد يأتي أحــد على ذكــر ما جــرى في
فندق دي روي والعناصر االنتحارية
التي احتلته ،وال ماجد املاجد ونعيم
عـ ـب ــاس وغ ـي ــره ـم ــا مـ ــن ال ـت ـك ـف ـيــريــن
الــذيــن سفكوا دم ــاء اللبنانيني خالل
األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة .أمـ ــا ح ــدي ـث ــه ح ــول
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،فيمكننا أن نفهمه
بشكل واضــح عندما نــرى أن عشرات
اآلالف من األبرياء في العراق وسوريا
ول ـب ـن ــان وكـ ــل ال ـع ــال ــم راحـ ـ ــوا ضحية
ّ
الـفـكــر الــوهــابــي الـ ــذي ال يـكــلــف دول ــة
ّ
التحدث عنه».
السنيورة نفسه عناء
(األخبار)

تقرير

ّ
من يسهل نقل استهداف
سرايا المقاومة إلى صيدا؟
آمال خليل
لــم يـسـجــل ح ـضــور لـلـقــوى الوطنية
وغ ـي ــره ــا ،ف ــي مـسـجــد املــوص ـلــي في
صيدا أمــس ،في حفل تأبني الشهيد
مـجــاهــد بـلـعــوس ال ــذي اغـتـيــل األحــد
امل ــاض ــي ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة .الـشـهـيــد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ـس ـم ـع ـتــه
الـطـيـبــة وتــاري ـخــه الـنـضــالــي الـقــديــم
ف ــي ص ـف ــوف ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي ثم
الـســرايــا أخ ـي ـرًا ،لــم يّـحــظ باحتضان
كاف .في التشييع ،لف نعشه بالعلم
الفلسطيني .لـكــن ال ـق ـيــادات ال ـبــارزة
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوى والـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ــوط ـن ـي ــة
واإلســام ـيــة غــابــت .ذنـبــه أنــه انتمى
إل ــى ســرايــا املـقــاومــة وح ــزب الـلــه في
عـهــد ضـيــاع الـبــوصـلــة عــن فلسطني.
ه ــو الـعـهــد ذاتـ ــه الـ ــذي اس ـت ــدرج فيه
مــن صيدا إلــى املخيم املـقــاوم مــروان

ّ
عيسى وع ــذب حتى امل ــوت ألنــه «إمــا
شتم الصحابة أو بسبب خالف مالي
ّ
البعض قتله.
مع القتلة» ،على ما برر ّ
فلسطينية بلعوس التي فضت أبناء
جلدته من حوله رغم ّ
باإلقامة
تمسكه
ّ
داخل املخيم ،ربما هي نفسها فضت
الصيداويني عنه في شهادته .فكانت
املشاركة الخجولة في تشييعه أو في
استنكار الجريمة.
بــوجــه الـصـيــداويــن والفلسطينيني،
ّ
فجر الشيخ ماهر حمود غضبه في
خطبته في تأبني بلعوس« .إلى متى
سـيـقـتـلــونـنــا واح ـ ـدًا تـلــو اآلخـ ــر؟ أيــن
املجموعات العسكرية في املخيم التي
تتلقى الرواتب؟ أين القادة والضباط
الــذيــن يـمــأون قــاعــات االجـتـمــاعــات؟
كــل جريمة رأسمالها ربــع ساعة من
بيانات االستنكار والوعود باعتقال
الفاعلني ثــم تقلب الصفحة» .حمود

عرض محطات من سلوك الجماعات
التكفيرية في عني الحلوة وخارجه.
«ال ـت ـك ـف ـي ــري ــون ي ـش ـب ـه ــون الـ ـخ ــوارج
ف ـ ــي اإلس ـ ـ ـ ــام وي ـ ـخـ ــدمـ ــون امل ـ ـشـ ــروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي لـ ـض ــرب امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فــي
عهدنا» .ورأى أنه لم يعد من املسموح
من قبل القوى الفلسطينية «القعدة
عـ ـل ــى جـ ـن ــب .وإذا كـ ــانـ ــوا ع ــاج ــزي ــن
عــن مــواجـهــة امل ــؤام ــرة ضــد املـقــاومــة،
فليخبرونا لكي نرى إن كان للجيش
خ ـطــة ث ــان ـي ــة» .ف ــي م ـقــارب ـتــه ال ـعــامــة
للموقفني الـصـيــداوي والفلسطيني
تجاه اغتيال بلعوس ،لم يجد حمود
ً
موقفًا حقيقيًا ،معتبرًا أن «هناك خلال
في فهم املوضوع واملوقف ومواجهة
املـ ــؤامـ ــرة» ،م ــا ي ـنــذر بــ»تـسـهـيــل نقل
االستهداف إلى صيدا».
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق فــي
الجريمة أش ــارت لــ»األخـبــار» إلــى أن
املـعـلــومــات األول ـيــة تشير إلــى تــورط
كل من الفلسطينيني ساري ح .وعمر
ن .مــن جـمــاعــة ب ــال ب ــدر فــي اغتيال
بلعوس .وعلى صعيد متصلّ ،
تعهد
قائد القوة األمنية في املخيم اللواء
م ـن ـيــر املـ ـق ــدح ب ـت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة أمـنـيــة
ملواجهة بقايا «جند الـشــام» و»فتح
اإلسالم» في «غضون ثالثة أشهر!».

علم
و خبر
مبادرة فردية لحلحلة ملف الشاحنات
تــوجــه رئ ـيــس ات ـح ــاد ال ـع ـشــائــر ال ـعــرب ـيــة الـشـيــخ
جاسم العسكر ،بمبادرة فردية ،إلى األردن لحل
قضية شــاحـنــات الـســائـقــن الـعــالـقــة فــي ســوريــا.
ومــن األردن ،انتقل العسكر إلــى الــداخــل السوري
حيث اجتمع ببعض زعماء العشائر الذين تمكنوا
مــن استعادة عــدد مــن الشاحنات وسـيــارات بيك
أب لبنانية وضعوها في عهدتهم إلى أن ُي ّ
سوى
األمر لنقلها إلى لبنان.

ّ
غياب المحافظ يؤخر المعامالت

يشكو مــواطـنــون فــي محافظة الـبـقــاع مــن تأخر
إن ـج ــاز مـعــامــاتـهــم ال ـت ــي ُي ـقـ ّـدمــون ـهــا ف ــي مبنى
املـحــافـظــةُ .
وع ــزي ه ــذا الـتــأخــر إل ــى ع ــدم مــداومــة
املحافظ أنطوان سليمان ،شقيق الرئيس السابق
للجمهورية ،في مركز عمله ،وامتداد فترة غيابه
في بعض األحيان إلى نحو عشرين يومًا.

بدالت المدارس لقوى األمن
شكا ضباط وافراد في املديرية العامة لقوى االمن
الداخلي من عدم حصولهم على بدل نفقات تعليم
أبنائهم في املدارس والجامعات رغم ان زمالءهم
في الجيش حصلوا على املستحقات ذاتها ،علمًا
بأن وزارة املالية احالت االمــوال املخصصة لذلك
على املديرية.
وب ــرر م ـســؤولــون فــي املــديــريــة الـتــأخـيــر بــوجــود
بعض اإلجـ ــراءات اإلداري ــة الـتــي حــالــت دون دفع
االمـ ــوال حـتــى ال ـي ــوم ،مــؤكــديــن ان ـهــا سـتــدفــع في
غضون أيام قليلة.

إقامة مجاملة لفلسطينيي سوريا
أصدر األمن العام اللبناني قرارًا (لم يعمم بعد)،
يسمح للفلسطينيني السوريني بالحصول على
إقــامــة مجاملة مجانية مل ــدة عــام فــي ح ــال كانت
الزوجة لبنانية او من فلسطينيي لبنان.

