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نهارياتحدثالنهار

بعاصيري سحر

حربناوانتصارنا
دائمًا وفي اللبنانيون برهن
ويبرهنون تــجــربــة، مــن أكــثــر 
الى شهود يحتاج ال وبما اليوم
سن أنهم نضجوا وبلغوا وأدلة
من بين يميزون وباتوا الرشد،

يستغلهم. ومن حقًا يحبهم
آالمــًا ودفــعــوا دفــعــوا غــالــيــًا،
وتشردوا، وتمرمروا، وعــذابــًا،
من بأيدي مرات بلدهم ودمر
والدفاع عليهم الغيرة يدعون
أخـــيـــرًا، وعـــــوا عــنــهــم. لــكــنــهــم

الغفلة. تلك من واستيقظوا
كــيــف وبـــــــاتـــــــوا يـــــعـــــرفـــــون
وكــيــف يــواجــهــون اقــــدارهــــم،
آالم بـــعـــضـــهـــم يـــحـــتـــضـــنـــون 
يــــــــداوون ــــبــــعــــض، وكــــيــــف ال
جــــــروحــــــهــــــم ويـــــتـــــكـــــاتـــــفـــــون
في بــالــمــلــمــات، ويــتــضــامــنــون

والمحن. المآسي مواجهة
تـــــزال ال الـــــــحـــــــروب"  و"أم 

فظاعاتها  بكل ماثلة

ان" "زيّ
١٢

! الخطوة األوىل
الــرئــيــس هــل تــكــون كــلــمــة
مناسبة فــي الــســنــيــورة فــــؤاد 
خريطة الجنوب الجيش دخول
لبنان الـــى اللبنانيين طــريــق
مــثــقــال مــســتــقــر يـــقـــف الــــيــــوم
"الخطوة عتبات على بجروحه
طــويــلــة ــــــــى" مــــن عــمــلــيــة االول
ان أال تستحق بــل وصــعــبــة؟

كذلك؟ تكون
الدليل تكون ان االمــل هو
االولـــى" فــي مــرحــلــة "الــخــطــوة
وااللــتــبــاســات بــالــحــذر المليئة 
بما التحفظات اشــكــال وكــل 
يليها مــا فــي التفكير يجعل 

مبكرًا.
االميركية الخارجية وزيـــرة
اعــتــبــرت ـــيـــزا رايــــــس كـــونـــدول
نشرته  مقال 1701 في القرار
أمس بوست" "الواشنطن في
جـــيـــدة، لكنه "خـــطـــوة أولـــــى

١٢خـــطـــوة أولـــــى فــقــط"، 

الدولية اللجنة إىل التهديدات غ
ّ
يبل حماده ومروان عاصفة يثير األسد خطاب

الليطـــــاني في جنــــوب اليـــوم تنتشــــر فجــــر ألـــويـــة ٨
ينـــزعــــه وال آخــــر ســــالح أي يمنــــع السيــــاسي القـــرار

لتسلم مواقعها تستعد امس الشمالي البرج في "اليونيفيل" لبنان في الموقتة الدولية للقوة تابعة جند ناقالت من قافلة
الجنوب. في

(وسام موسى)

الخارجية وزيــر صلوخ، فــوزي الخارجية وزيــر الرميحي،  محمد القطري الخارجية  وزيــر مساعد اليمين: من  امــس السرايا  في 
محمود خورشيد الخارجية الباكستاني السنيورة، وزير الرئيس غول، عبدالله الخارجية التركي البار، وزير احمد سيد الماليزي
(محمود الطويل) امباكي.  الواحد عبد السنغالي السفير بالزي، دوست – فيليب الخارجية الفرنسي وزير قاسوري،

الجيش عملية انتشار االولى الفجر ساعات بدأت مع تكون يفترض ان
حاصبيا وقـــضـــاءي والــعــرقــوب الــلــيــطــانــي الــلــبــنــانــي فــي منطقتي جــنــوب
استثنائية جلسة في اتخذه الــذي الــوزراء مجلس طبقًا لقرار ومرجعيون
السياسية التي بل التسوية ال السياسي، الغطاء موفرًا أمس، مساء عقدها

عسير. مخاض بعد القرار هذا والدة الى أدت
ستبدأ من االنتشار عملية ان لـ"النهار" توافرت التي المعلومات وفي
ستة فيها وتشارك االوسط القطاع اتجاه في وحاصبيا مرجعيون قضاءي
الثاني اللواءان هما الجنوب في موجودين اصال لواءين الى تنضم ألوية
اي مع اطقمهما، والثاني االول المدرعات الى فوجي اضافة عشر، والثاني

دبابة. ١٠٠ نحو مجموعه ما
الجيش ان المر الدفاع الياس وزيــر الــوزراء مجلس نائب رئيس وأفــاد
الموجودة بافواجه اللبنانية االخرى في المناطق الحالي انتشاره سيبقي
١٥٠٠ جندي.  في حدود للقيادة العسكرية هناك احتياط اصال، وسيكون

الدولية. القوة من المواقع الجيش وسيتسلم
اقدام نظرا الى اآلن مؤجل العلم خدمة مجندي استدعاء ان واوضح المر
الى  حاجة ثمة تعد خدمتهم وتاليًا لم تمديد على طوعا مجند ٨٠٠٠ نحو
 ٤٢ من الجيش عديد رفع الطوعي التقدم  حاليا، وهــذا  المجندين سائر
وحجز  التغذية لبدالت مالية اعتمادات الوزير طلب وقد الفا. ٥١ الى الفًا
 ٤٧ مجموعه بما اخــرى، نفقات الى والمحروقات، والمالبس العسكريين
المال وزير مع بتها السنيورة فؤاد الوزراء مجلس رئيس سيتولى ليرة مليار

أزعور. جهاد
القوة الجيش الغاء نشر مــوازاة الــوزراء قرر في مجلس وعلم ان

شاحاك رئيسًا للجنة تحقيق ن عيَّ بيرتس
االخفاقات ثمن لدفع حالوتس أول املرشحني

والوكاالت: "النهار" – الله رام
بيرتس عمير االســرائــيــلــي الــدفــاع ألــف أمــس وزيـــر
الـــحـــرب على خـــالل لــجــنــة تــحــقــيــق فـــي اداء اســرائــيــل
الحملة السياسية لفشل عملي انعكاس في اول لبنان،
شنتها القيادة االسرائيلية واخفاقها التي والعسكرية
يكون ان المرجح  ومــن المعلنة. اهدافها تحقيق فــي 
مــســؤول أول حــالــوتــس رئــيــس االركــــان الــجــنــرال دان

الله". "حزب على الهجوم اخفاقات ثمن يدفع
المتقاعد االركــان رئيس التحقيق لجنة وسيرأس
وتضم شاحاك ليبكين أمنون الجنرال السابق والوزير
السابق الــعــام الــمــديــر هــم ثــالثــة جــنــراالت متقاعدين
بــيــران والــرئــيــس الــســابــق لشعبة لــــوزارة الــدفــاع ايـــالن
عامي االركـــــان هــيــئــة فــي الــتــكــنــولــوجــيــا والــلــوجــســتــيــة
بودينغر، هرتسل لسالح الجو السابق والقائد ساغيس
االسرائيلية، الشركات كبرى واحدهورئيس مدني الى

هوروفيتس. ايلي الدوائية للصناعات "فيتا" شركة
الجيش اداء فــي التحقيق اللجنة بــيــرتــس وكــلــف 
العسكرية الحملة قبل الدفاعية المؤسسات وبقية
غضون فــي مــوقــت تــقــريــر رفـــع وخــاللــهــا، وطــلــب منها

أسابيع. ثالثة
لتعيين دهشتها عــن اســرائــيــلــيــة مــصــادر  وأعــربــت 

خــالل حــالــوتــس الــجــنــرال دان رئــيــس االركـــــان االســرائــيــلــي
(رويترز) أمس.  الكنيست واالمن في الخارجية لجنة جلسة

اللبنانيني بني اتفاق عن تتحدث رايس
سالحه طوعًا عن الله" "حزب ي

ّ
تخل يضمن

ملحم: هشام من – واشنطن
الوكاالت: – العواصم االخرى

االميركية الخارجية  وزيـــرة  رأت
الــتــطــبــيــق ان كـــونـــدولـــيـــزا رايــــــس
يــكــون  لـــن   ١٧٠١ لـــلـــقـــرار الـــكـــامـــل 
واسرائيل وانما للبنان مفيدًا فقط
االعــتــدال الملتزمين  الولــئــك  ايضًا 
ــــشــــرق ال والـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة فــــــي
الدولية القوة ان وقالت االوســط.
تتولى لن لبنان الى سترسل التي
الى مشيرة الله"، "حزب نزع سالح
خطة خالل من يتم ان يجب ذلك ان
اقــنــاع الحزب الــى تـــؤدي سياسية 

طوعًا. عن سالحه بالتخلي
االمين اعــالن مع موقفها وصــدر
أنــان كــوفــي الــعــام لــالمــم الــمــتــحــدة
الــشــرق ــــى ال وفــــد انــــه قــــرر ارســــــال
الكامل التطبيق لضمان االوســـط
باريس أبــدت بينما  ،١٧٠١ للقرار
قـــــوة االمــــم ـــقـــيـــادة اســـتـــعـــدادهـــا ل

لبنان في الموقتة المتحدة

لنصرالله: خامنئي
الله حزب انتصار
لإلسالم انتصار

بـــعـــث مــــرشــــد الــجــمــهــوريــة
الله آيــة ايـــران فــي االســالمــيــة
الـــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي بـــرســـالـــة
الــلــه" ـــعـــام لـــــ"حــــزب االمـــيـــن ال
اشــاد الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه
الــمــقــاومــة فــيــهــا بــــ"انـــتـــصـــار"
قائال اسرائيل على  اللبنانية

لالسالم. انتصار إنه
الــتــي وجـــــــاء  فــــي الـــرســـالـــة
التابع "المنار" تلفزيون بثها
الــلــه تمكن "حـــزب إن للحزب 
التفوق ان اثبات من الله بعون

يــقــاس ال الــعــســكــري
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المالط شبلي بقلم

بيرتس، وكان من مقربا لكونه للجنة، شاحاك رئيسا
خالل الدفاع لوزير الخارجي المستشارين طاقم عضو
يعرقل للجنة بيرتس تعيين ان وقالت وقبلها. الحرب
وعليه الحرب، نفسه خالل عملية مساءلة وزير الدفاع

قاضي. برئاسة لجنة تحقيق رسمية الى حاجة فثمة
صحيفتا نــشــرت لــلــرأي استطالعان  وأظــهــر 

لـ"النهار": صفير
انتصر "حزب الله"
ولكن بثمن جسيم
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هــــذا ليــــس
التكــــاذب وقــــت

فاخوري عبدالحميد بقلم

؟ دولة أقمناحقًا هل
بقلم ياسين سويد
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