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بــكل صراحــة امــام فظاعــة الكارثــة الكبــرى تصغــر كل الحســابات واالعتبــارات التــي قــد تمنعنــا 
عــن تســمية األشــياء بأســمائها والظــرف يفــرض الصمــت عــن أي تأويــل أو جــدل فــي الفرضيــات 
بانتظــار نتائــج التحقيــق القضائــي واألمنــي الــذي تجريــه الســلطات العليــا المســؤولة بنــاء علــى 
قــرار مجلــس الدفــاع األعلــى لكــن ماجــرى إعالميــا اليقــل خطــورة عــن حصــاد البلــد فــي اليــوم 
األســود الكئيــب الــذي أســفر عــن أكثــر مــن مئــة شــهيد وآالف الجرحــى وعشــرات المفقوديــن 

حتــى صبــاح أمــس وخلــف أضــرارا جســيمة وشــاملة فــي مدينــة بيــروت المنكوبــة.
أوال بعــض المداخــالت السياســية والتعبيــرات اإلعالميــة اشــتغلت منــذ اللحظــة األولــى 
ــى  ــاء عل ــاد والتحريــض ضــد المقاومــة بن للكارثــة لتوظيــف نكبــة غيــر مســبوقة فــي بــث األحق
روايــة ســوقها بتصريــح منشــور فــي بعــض صحــف أمــس النائــب وهبــة قاطيشــا متحصنــا بكونــه 
ضابطــا ســابقا وخبيــرا عســكريا وعميــدا متقاعــدا مدرعــا بحصانتــه النيابيــة التــي ســمح لنفســه 
بســطوتها فــي تحويــل الكارثــة الوطنيــة إلــى اداة فتنــة وتحريــض ضــد المقاومــة وهــو يزعــم ان 
ــرا ان  ــه خبي ــم بوصف ــو يعل ــا وه ــدات لصنعه ــا ومع ــأ وقطع ــي المرف ــخ ف حــزب اهلل يخــزن صواري
اليونيفيــل البحــري لــم يوفــر زورقــا او باخــرة مــن ممارســة صالحياتــه فــي التفتيــش بحثــا عــن 
أســلحة ولــم يعثــر علــى شــيء أبــدا طيلــة أربعــة عشــر عامــا وقــد اطلــق قاطيشــا فتيــل الفتنــة 
ــة تصنيــع  بــكل خفــة واســتهتار بينمــا اشــتغلت غــرف فبركــة إعالميــة معروفــة ومجربــة بمخيل
ــر  ــة لخدمــة جماعــات التكفي ــي الســنوات الماضي ــا ســابق مســاهمات ف ــة وله ــات الكاذب المعلوم
اإلرهابيــة وهــي باشــرت عملهــا فــي مثــل هــذه األيــام بقيــادة اميركيــة خــالل حــرب تمــوز وبمــال 

نفطــي معــروف الهويــة والمصــدر.
ثانيــا إن أقــل مــا تفترضــه المســؤولية الوطنيــة والمشــاعر اإلنســانية فــي زمــن الكــوارث هــو 
ــدة  ــس بالوح ــع الم ــامات ومن ــارة اإلنقس ــن إث ــاع ع ــن واالمتن ــرة الفت ــي ومحاص ــن الوطن التضام
الوطنيــة عبــر التحريــض الــذي يهــدد الســلم األهلــي ويضعــف المناعــة الوطنيــة والتماســك 
الداخلــي الــذي يحتاجــه الوطــن الحتــواء كارثــة إنســانية خطيــرة زادت مــن وطــأة األزمــات 
ــي  ــا ف ــدا ومرهق ــا جدي ــذي أرهــق القطــاع الصحــي عبئ ــي ال ــد الوبائ ــة التهدي ــى كلف ــت إل وأضاف
مــداواة الجرحــى وإيــواء المشــردين الذيــن دمــرت بيوتهــم وأقلــه يفتــرض بالوســائل اإلعالميــة 
ــى العمــل الممكــن  ــا للقانــون فــي مثــل هــذه الحــاالت أن تكــرس برامجهــا فــي التركيــز عل وفق
ــف  ــل التفلس ــة قب ــات الجاري ــج التحقيق ــار نتائ ــا وانتظ ــة واهله ــعاف العاصم ــي إس ــاهمة ف للمس
والتحريــض لخدمــة أغــراض سياســية تقــع فــي خانــة الكيــد واســتثارة الفتــن بمــا يخــدم مؤامــرة 
ــه الوطنيــة المتصدعــة وهــو أحــوج مــا يكــون إلــى تضافــر جهــود  تمزيــق لبنــان وتحطيــم هياكل
أبنائــه فــي التكاتــف ضــد المحنــة الداميــة والخــراب الــذي خلفتــه ومــا نتــج عنــه مــن خســائر زادت 
مــن وطــأة األزمــات الخانقــة فقــد أضيــف إلــى الحصــار االقتصــادي دمــار مرفــأ بيــروت وتلــف مــواد 

ــدوالرات. ــارات ال ــة بملي مخزن
ثالثــا مــا بثتــه بعــض وســائل اإلعــالم يجــب أن يخضــع لتدقيــق مهنــي وقانونــي ويســتخرج 
منــه مــا بــث مــن اكاذيــب وشــائعات فمــا قدمتــه بعــض الوســائل مــن روايــات تعتبــر مــوادا 
ــي  ــا ف ــات المنصــوص عنه ــق العقوب ــن ويســتحق تطبي ــد الفت ــة هــو عمــل يول ــة مضلل تحريضي
قانــون المرئــي والمســموع وقانــون العقوبــات ألنــه بمثابــة تحريــض واتهــام  مقصــود فــي توقيــت 
حــرج وليــس ممارســة لحريــة الــرأي والتعبيــر وهــذه الذريعــة الكاذبــة يجــب ان تــزال مــن التــداول 

اللبنانــي الــدارج وفقــا لمنطــق القانــون والعتبــارات المصلحــة الوطنيــة العليــا.
راهــن العديــد مــن المتابعيــن والمســؤولين علــى صحــوات ضميــر إعالميــة تخــرج األداء 
الشــائع عبــر بعــض المنابــر مــن عقليــة اإلثــارة والتحريــض والتوظيــف الرخيــص ألي حــدث ودون 
جــدوى انتظــروا التخلــص مــن إدمــان اجتــرار الشــائعات واألخبــار الكاذبــة المحضــرة غــب الطلــب 
بدافــع الكيــد السياســي ومــن موقــع االعتــراف بعجــز المؤسســات والمرجعيــات عــن تفعيــل آليــات 
القانــون المعطلــة نســأل هــل يبــادر مجلــس الــوزراء إلــى طلــب تحريــك مســار المحاســبة الجديــة 
ضــد االرتكابــات اإلعالميــة هــذه المــرة أم يســتمر منطــق المجاملــة والمداهنــة والرهبــة والخضــوع 

لالبتــزاز أمــام فجــور إعالمــي لــم يوفــر احــدا فــي البلــد لخدمــة مصالــح مموليــه ومحركيــه؟

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ومحــور  ســورية  دفنــت  أن  وبعــد   2019 آذار  فــي   
بـــ  عملهــا  وأفشــلت  فيهــا  أميــركا  أهــداف  المقاومــة 
»اســتراتيجية القــوة العميــاء اإلرهابيــة« وضــع مايــك 
ــان  ــة للبن ــه البديل ــب، خطت ــة ترام ــر خارجي ــو وزي بومبي
ســورية  علــى  فينقــضّ  وليعــود  الفشــل  ليعــوّض 
يجهــض  ثــم  أواًل  انتصارهــا  اســتثمار  مــن  فيحرمهــا 

ثانيــًا. االنتصــار 
»اســتراتيجية  اعتمــدت  للبنــان  بومبيــو  خطــة 

الذكيــة  الخفيــة  القــوة 
إلــى  وترمــي  المركبــة«، 
اهلل  حــزب  علــى  اإلجهــاز 
عبــر  ومقاومتــه  وســالحه 
محطــات متتاليــة تبــدأ بخلل 
شــعبية،  وحركــة  أمنــي 
وفتنــة  فوضــى  تعقبهــا 
يؤججهــا الحصــار واإلرهــاب 
فــي  األميركــي،  االقتصــادي 
ظــّل فــراغ سياســي يفــرض، 
للوصــول إلــى اقتتــال داخلــي 

باالنقضــاض  المهمــة  لتنفيــذ  »إســرائيل«  يســتدعي 
الجتثاثهــا. المقاومــة  علــى 

كانــت خطــة بومبيــو )التــي يبــدو أنــه مُصــرّ عليهــا( 
ترتكــز فــي جــزء منهــا علــى عــزل المقاومــة عــن بيئتهــا 
وضــرب معنوياتهــا وتثبيــط عزيمتهــا وإجبارهــا علــى 
االســتدارة فــي وجهتهــا وســالحها إلــى الداخــل بــدل أن 
ــاع  ــوة للدف ــد أن تســتمرّ، ق ــا تري ــا هــي وكم ــون كم تك

عــن لبنــان وحقوقــه وثرواتــه.
بيــد أنــه وبشــكل موضوعــي نقــول إّن بومبيــو الــذي 
ــة،  ــة أميركي ــر خارجي ــه أســوأ وزي ــركا بأن ــي أمي يوصــف ف
هــذا الســيّئ بالوصــف األميركــي نجــح فــي بعــض عناصر 
خطتــه فــي لبنــان حيــث وجــد فــي الداخــل اللبنانــي مــن 
يســتجيب لــه ويعمــل بأوامــره، لكنــه فشــل حتــى اآلن فــي 
تحقيــق الهــدف الرئيســي للخطــة التــي ظهــر أنهــا قاصــرة 
ــًا او  ــًا او معنوي ــة مادي ــن المقاوم ــل م عــن محاصــرة او الني
المــسّ بــكل مــا يتصــل بهــا حاضــرًا ومصيــراً، وجــاءت 
مســرحية مــزارع شــبعا األخيــرة التــي لعبتهــا »إســرائيل« 

بخفــة وهســتيريا بالغــة لتؤكــد هــذا الفشــل.
لقــد نجحــت أميــركا فــي إســقاط حكومــة ســعد 
الحريــري تحقيقــًا لهــدف إحــداث فــراغ سياســي، لكنهــا 
فشــلت فــي منــع تشــكيل حكومــة بديلــة رغم اســتنكاف 
ــا،  ــان عــن المشــاركة فيه ــي لبن ــا ف ــا وأتباعه كّل حلفائه
ونجحــت فــي محاصــرة لبنــان ماليــًا ونقديــًا والتالعــب 
ــل  ــا ويحم ــل لصالحه ــن يعم ــر مَ ــة عب ــة الوطنيّ بالعمل

ألقــاب وظائــف فــي الدولــة اللبنانيــة، ونجحــت فــي 
ــي  ــان معيشــيًا لســببين.. فســاد مستشــٍر ف ــق لبن خن
اإلدارة والسياســة اللبنانيــة وعمالــة خسيســة وجشــع 
يمارســه مســؤولون ومعنيــون لبنانيــون خدمــة ألميــركا 

ــم الخطــوط الحمــر. ــم وترســم حوله ــي تحميه الت
لكــن أميــركا فشــلت حتــى اآلن فــي إحــداث شــرخ 
المقاومــة  جمهــور  واســتمرّ  وبيئتهــا  المقاومــة  بيــن 
رغــم شــديد المعانــاة االقتصاديــة التــي يعانيهــا بنتيجــة 

الحصــار األميركــي متمســكًا بمقاومتــه بــكّل فخــر وثقــة، 
ــي  ــا والت ــدّت له ــي أع ــة الت ــي إحــداث الفتن وفشــلت ف
المقبــل كموعــد  آب  فــي 7  تنفجــر  تراهــا  ان  تؤمــل 
نهائــي )ربطــًا بقــرار محكمــة الحريــري وقــد حــدّدت 
أميــركا التاريــخ خدمــة للخطــة( بعــد أن ضــاق وقــت 
بومبيــو فــي الخارجيــة األميركيــة، كمــا فشــلت فــي 
إحــداث انقســام واشــتباك حــول مــا طــرح مــن حيــاد 
كان  مــا  والتــي  بالطــرح  المعنيــة  الجهــة  ألن  لبنــان 
ــى  ــزل إل ــم تن ــخ ول ــي الف ــع ف ــم تق ــا، ل الطــرح إال ضدّه
ميــدان االشــتباك السياســي، ألنهــا لــم تجــد مــا يلزمهــا 
بالتدخــل ولمســت أنــه طــرح عقيــم لــن يصــل إلــى أيّ 
ــية  ــع السياس ــا المواق ــروط وضعته ــّل ش ــي ظ ــة ف نتيج
إمــكان  جعــل  مــا  المســيحية  والنخــب  الرســمية 

االســتجابة لطــرح الحيــاد مســتبعدًا كليــًا.
فالمقاومــة اليــوم وبعــد 16 شــهرًا مــن إطــالق خطــة 
ــم تبلغهــا  ــر فــي قــوة ل ــان، تعتب بومبيــو ضدهــا فــي لبن
منــذ إنشــائها فــي العــام 1982، وفــي تماســك واحتضــان 
جماهيــري مميّــز وفــي امتــداد وعمــق إقليمــي غيــر 
مســبوق، وبالتالــي يســتطيع بومبيــو ان يقــول بأنــه 
تســبب بتجويــع الشــعب اللبنانــي بشــكل إجرامــي 
خنــق  او  تركيعــه  فــي  يفلــح  لــم  لكنــه  خســيس، 
ــا  ــد وقوته ــا الصاع ــي خطه ــي اســتمرّت ف ــة الت المقاوم
التراكميــة التــي يبــدو اّن »إســرائيل« تدركهــا وتخشــاها 
وتلمــس أنهــا تفعــل فعلهــا فــي النفــس اإلســرائيليّة 

وتنتــج حالــة التخبّــط والذعــر واالرتبــاك العــام التــي 
ــرة   ــزارع شــبعا الفاشــلة والمثي ــي مســرحية م ــت ف تجل
للتنــدّر وللســخرية مــن القيــادة اإلســرائيلية بمســتوييها 
العســكري والسياســي فضــاًل عــن دوس هيبــة مــن كان 
ــرى  ــه ي ــإذا ب ــر، ف ــذي ال يُقه ــش ال ــًا بالجي يوصــف يوم
ــق أشــباحًا  بيــن صخــور وشــجيرات مــزارع شــبعا يختل
يظنهــا رجــال المقاومــة فيخــاف منهــا ويصيبــه الذعــر 
الطيــران  النــار ويقصــف مدفعيــًا ويســتدعي  ويطلــق 
ويرفــع درجــات االســتنفار ويُنــزل المســتوطنين إلــى 
المالجــئ… ثــم يدّعــي بأنــه أفشــل عمليــة تســلل، وانــه 
قتــل المتســللين األربعــة! وانــه وثــق العمليــة بالصــوت 

والصــورة وأنــه وأنــه إلــخ…!
ثــم ينهــار كّل مــا تصــوّر وأعلــن وينفضــح أمــام 
منــذ  بصمتهــا  لــه  صنعــت  التــي  المقاومــة  صمــت 
ــورية  ــى أرض س ــن عل ــي محس ــاوم عل ــهاد المق استش
بنــار عــدوان إســرائيلي، صنعــت لــه بهــذا الصمــت مثــل 
ــره  ــه وتذع ــق أشــباحًا تخيف ــه يختل ــذا الرعــب وجعلت ه

فكيــف حــدث كّل ذلــك؟
ــة  ــي نهاي ــا ف ــو أن يراه ــي شــاء بومبي ــة الت المقاوم
مــن  تجريدهــا  بعــد  الوجــود  منتفيــة  خطتــه  تنفيــذ 
الســالح وتقطيــع أوصالهــا، هــذه المقاومــة اليــوم بمجــرد 
صمتهــا تحــدث فــي »إســرائيل« ذاك الخــوف واإلربــاك، 
فكيــف بهــا إذا نطقــت وكيــف بهــا إذا أطلقــت النــار علــى 

ــة؟ ــا الدقيق ــدو واســتعملت صواريخه الع
كثيــرة هــي التفســيرات التــي يمكــن أن تُعطــى 
ومنــذ  ولكننــا  المضحكــة،  شــبعا  مــزارع  لمســرحية 
الســاعات األولــى وبعــد أن تأكدنــا مــن أن المقاومــة لــم 
تقــم بــأيّ فعــل ميدانــي خــالل فتــرة تنفيــذ المســرحية 
مــا خــال المراقبــة الثابتــة عــن بعــد، رأينــا ان إحــدى 

ــل. ــا حص ــيرًا لم ــي تفس ــد تعط ــالث ق ــات ث فرضي
أولهــا القــول بــأّن دوريــة إســرائيليّة وقعــت فــي 
كميــن إســرائيلي ظنهــا مقاومــة فأطلــق النــار عليهــا ثــم 
تخيّــل أنــه قتــل المتســللين ثــم جــر القيــادة الميدانيــة 
العســكري  المركزيــة بمســتوييها  ثــم  اإلقليميــة  ثــم 
ــال هــذا  ــه ويكــون الخي ــه وأوهام ــى خطئ والسياســي إل

ــة. ــن المقاوم ــب م نتيجــة الرع
أمــا الفرضيــة الثانيــة فقــد تكــون رغبــة نتنياهــو فــي 
تقديــم »خدمــة للمقاومــة« تتمثــل بالقــول إنهــا ردّت 
ــي ســلوك  ــد االشــتباك ف ــت قواع ــف وثبّت ــوي المل وُط
ــذي  ــذار الضمنــي عــن الجريمــة ال ــى االعت معطــوف عل
أرســلته »إســرائيل« إلــى المقاومــة عبــر األمــم المتحــدة، 
مــا يؤكــد أيضــًا اّن هيبــة المقاومــة وقوتهــا فرضــت علــى 

عدوهــا هــذا الســلوك.

أمــا الثالثــة، فقــد تكــون محاولــة نتنياهــو المحاصــر 
فــي الداخــل باالعتراضــات واالحتجاجــات الشــعبية لنقــل 
االهتمــام الشــعبي مــن الداخــل إلــى الحــدود ليقــول بــأّن 
ــة«  ــوة »إرهابي ــن ق ــرائيل« م ــدّد »إس ــراً يته ــاك خط هن
ــام  ــم االهتم ــاع وعليك ــز للدف ــش جاه ــرة، واّن الجي خط
بمــا يجــري هنــاك، وأيضــًا تقــوم هــذه الفرضيــة علــى 

قناعــة »إســرائيلية« بقــوة المقاومــة والخــوف منهــا.
ترجيحنــا  مــع  الفرضيــات،  كانــت  أيــا  أنــه  بيــد 
ــا وألول  ــرارًا إســرائيليًا صــدر بعده ــى خاصــة أّن ق لألول
الصهاينــة مــن  الجنــود  مــرة تقريبــًا، ويتضمّــن منــع 
ــن حــزب اهلل مســلحًا  ــى أيّ عنصــر م ــار عل إطــالق الن
او غيــر مســلح طالمــا أنــه علــى أرض لبنــان، قــرار جــاء 
ــت  ــات الجيــش كان ــأّن كّل بيان ــرار إســرائيلي ب ــد إق بع
ــوا، وأّن المســألة  ــة وان ال مقاوميــن تســللوا او قتل خاطئ
بــدأت مــع خــوف مجنّــدة مــن شــبح تهيــأ لهــا فأطلقــت 
النــار عليــه ثــم تسلســلت األحــداث الهزليــة المثيــرة 
ــي  ــا المقاومــة الت ــى جانــب العــدو، أم للســخرية.هذا عل
حصــدت مــن المســرحية  نصــرًا نظيفــًا خالصــًا مــن 
غيــر أن تطلــق طلقــة نــار واحــدة او تخطــو فــي الميــدان 
خطــوة واحــدة، هــذه المقاومــة صنعــت نصرهــا النظيــف 
بصمــت اســتراتيجي قاتــل ومــدروس مارســته بعــد 
حتــى   عليــه  اســتمرت  وصمــت  المقــاوم،  استشــهاد 
بعــد اإلعــالن عــن بــدء المســرحية، مــا جعــل الجمهــور 
الصبــر  المراقبيــن ينتظــرون بفــارغ  اإلســرائيلي وكل 
موقفهــا وبيانهــا حتــى إذا صــدر البيــان تعامــل الــكّل معــه 
علــى أســاس أنــه الحقيقــة واّن كل مــا ذكرته »إســرائيل« 
كــذب وتلفيــق وأوهــام، أمــا الموقــف الثالــث الــذي أفهــم 
ــل  ــد تمث ــا فق ــت مأزقه »إســرائيل« اّن مســرحيتها فاقم
وأضــاف  البيــان  تضمّنهــا  التــي  آتٍ«  »الــردّ  بعبــارة 
إلــى الــردّ األول رداً علــى تدميــر العــدوان منــزل فــي 
ــار  ــة االنتظ ــة بمتابع ــت »إســرائيل« ملزم ــة، وبات الهباري
ــردود الحتميــة اآلتيــة. علــى »رجــل ونصــف« لتتلقــى ال
كّل هــذا يحــدث وبومبيــو يتابــع ويــرى أّن خطتــه للبنــان 
ــي وزارة  ــه ف ــة ل ــام المتبقي ــا وأّن األي ــق أهدافه ــم تحق ل
الخارجيــة لــن تكــون كافيــة إلنقــاذ الخطــة، كمــا أنهــا 
لــن تكــون كافيــة إلخــراج »إســرائيل« مــن حــال االرتبــاك 
والذعــر أو حالــة التــردّد والخــوف مــن الذهــاب إلــى 
الحــرب، فالحــرب تبقــى مســتبعَدة وتخبّط »إســرائيل« 
مــن  ســيخرج  وبومبيــو  مســتمراً،  يبقــى  وارتباكهــا 
ــه  ــع أوراق خطت ــة م ــل الخيب ــة يحم ــة األميركي الخارجي
اإلجراميّــة الفاشــلة التــي لــم تحــدث إال بعــض ألــم 
مــن معانــاة فــي لبنــان، لكنهــا لــم تمــسّ المقاومــة التــي 

ــوم. ــوة يومــًا بعــد ي ــزداد ق ت

مسرحية مزارع شبعا..تعّمق فشل خطة بومبيو وتخّبط »إسرائيل«
 العميد د. أمين محمد حطيط

طهــران - كيهــان العربــي:- علــى خلفيــة حــادث 
بيــروت واستشــهاد  فــي مرفــأ  المؤلــم  االنفجــار 
أكــد  اللبنانييــن،  األشــقاء  مــن  اآلالف  واصابــة 
رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، أن 
ــات  ــروح االنســانية وعالق ــن ال ــا م ــران وانطالق طه
الصداقــة مســتعدة الرســال المســاعدات الطبيــة 

والدوائيــة لعــالج جرحــى االنفجــار.
ــا  ــالة بعثه ــي رس ــي ف ــس روحان ــرب الرئي واع
ــن  ــون ع ــيل ع ــاد ميش ــي العم ــره اللبنان ــى نظي ال
المؤلــم  االنفجــار  لحــادث  وتاثــره  عميــق حزنــه 
فــي مرفــأ بيــروت الــذي اســفر عــن مقتــل وأصابــة 

العديــد مــن المواطنيــن اللبنانييــن.
وجــاء فــي رســالة رئيــس الجمهوريــة: اننــي 
ونيابــة عــن الشــعب اإليرانــي وحكومتــه أتعاطــف 
جنابكــم  الــى  واتقــدم  الضحايــا  عوائــل  مــع 
بخالــص  والصديــق  الشــقيق  لبنــان  ولشــعب 
العــزاء والمواســاة داعيــا لضحايــا االنفجــار بالمغفــرة 
والمنزلــة الرفيعــة وللجرحــى بالســالمة والشــفاء 

العاجــل.
ــي  ــالمية ف ــة االس ــال : ان الجمهوري ــع قائ وتاب
ايــران وانطالقــا مــن المواقــف االنســانية وعالقــات 
الصداقــة مســتعدة الرســال المســاعدات الطبيــة 
والدوائيــة وعــالج الجرحــى ، متمنيــة للبنــان احتــواء 
ــبابه  ــد اس ــم وتحدي ــادث المؤل ــذا الح ــات ه تداعي

ــروت. ــى بي ــدوء واالســتقرار ال وعــودة اله
الهــالل  جمعيــة  اعلنــت  االطــار  هــذا  فــي 
االحمــر ارســالها الشــحنة األولــى مــن المســاعدات 
ــروت. ــأ بي ــادث مرف ــد ح ــان بع ــى لبن ــانية ال االنس
وقــد شــملت الشــحنة المرســلة الــى لبنــان 
ــك ادويــة  ــان وكذل 2000 ســلعة غذائيــة بــوزن 9 اطن
ومعــدات طبيــة لتوزيعهــا علــى المصابيــن جــراء 
ــأ بيــروت يــوم مســاء  االنفجــار الــذي وقــع فــي مرف

الثالثــاء .
كمــا تــم ايفــاد فريــق طبــي مــن 22 شــخصا 
مــن بينهــم اخصائــي الجراحــة العامــة والكســور 
مــن  وفريــق  واالعصــاب  واالطفــال  والتخديــر 
المضمديــن بواســطة رحلــة جويــة خاصــة عصــر 
ــان وكذلــك ســيتم انشــاء  ــى لبن أمــس االربعــاء ال

مستشــقى ميدانــي فــي بيــروت .
وكان رئيــس الصليــب االحمــر اللبنانــي جــورج 
كتانــة قــد اعلــن اننــا بحاجــة الــى المســاعدات 

االنســانية مــن الهــالل االحمــر والحكومــة االيرانيــة 
والمتضرريــن  الجرحــى  الــى  الخدمــات  لتقديــم 

ــروت . ــأ بي جــراء انفجــار مرف
ــك خــالل اتصــال هاتفــي مــع  ــة ذل ــن كتان واعل
رئيــس جمعيــة الهــالل االحمــر االيرانــي كريــم 
همتــي، واضــاف: تــم تقييــم االحتياجــات الدوائيــة 
المستشــفيات  نقيــم  االن  ونحــن  والعالجيــة 

الميدانيــة.
ــة الهــالل  ــره لجمعي واعــرب عــن شــكره وتقدي
لتقديــم  اســتعدادها  العــالن  االيرانــي  االحمــر 
المســاعدات جــراء الحــادث المؤلــم والمفجــع فــي 

ــروت . ــاء بي ــأ ين مرف
االتصــال  خــالل  همتــي  اعــرب  جانبــة  مــن 
الهاتفــي عــن تعــازي ايــران للبنــان حكومــة و شــعبا 
فــي حــادث انفجــار مرفــأ بيــروت وقــال: ان الشــعب 
االيرانــي تألــم كثيــرا لهــذا الحــادث المفجــع الــذي 
راح ضحيتــه المئــات معلنــا اســتعداد جمعيــة الهالل 
ــم المســاعدات االنســانية  ــي لتقدي ــر االيران االحم

التــي يحتاجهــا لبنــان .
الشــورى  مجلــس  رئيــس  واجــرى  هــذا 
االســالمي محمــد باقــر قليبــاف، اتصــاال هاتفيــا 
النــواب  مجلــس  رئيــس  مــع  االربعــاء  أمــس 
اللبنانــي نبيــه بــري، اكــد خاللــه علــى اســتعداد 
الرســال  ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة 
ــادث  ــب ح ــان عق ــى لبن المســاعدات االنســانية ال
مســاء  بيــروت  مرفــأ  فــي  وقــع  الــذي  االنفجــار 

الثالثــاء.
ــره اللبنانــي عــن اســفه  ــاف لنظي واعــرب قاليب
لوقــوع االنفجــار فــي مرفــا بيــروت؛ كمــا قــدم العــزاء 
تعالــى  البــاري  ســائال  الحــادث،  هــذا  بضحايــا 

للمصابيــن بالشــفاء العاجــل.
واضــاف: اننــي علــى ثقــة بــان الشــعب اللبناني 
المقــاوم يســتطيع اجتيــاز هــذه االزمــة والحــادث 
الجمهوريــة  اســتعداد  علــى  اكــد  كمــا  المريــر؛ 
المســاعدات  الرســال  االيرانيــة  االســالمية 
الشــعب  مــع  وتضامنهــا  لبنــان  الــى  االنســانية 

البلــد. فــي هــذا  والحكومــة 
النــواب  رئيــس مجلــس  اثنــى  مــن جانبــه 

الجمهوريــة  مواقــف  علــى  بــري  نبيــه  اللبنانــي 
االســالمية فــي  ايــران المســاندة والمتعاطفــة مــع 
فــي  االســالمية  الجمهوريــة  ان  مصرحــا  بــالده، 
ايــران لطالمــا وقفــت الــى جانــب اللبنانييــن خــالل 
الظــروف العصيبــة بمــا فــي ذلــك احتــالل الجنــوب 
الحكومــة  وان  الصهيونــي،  الكيــان  قبــل  مــن 

اللبنانيــة لــن تنســى هــذه المواقــف ابــدا.
المجلــس  اميــن  قــدم  ذاتــه  الصعيــد  علــى  
االعلــى لالمــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني 
ــي  ــل ف ــار الهائ ــادث االنفج ــاة بح ــازي والمواس التع

ــاء. ــاء الثالث ــروت مس ــأ بي مرف
وكتــب شــمخاني فــي تغريــدة لــه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي »تويتــر: اننــي اقــدم التعــازي 
والمواســاة مــن صميــم القلــب لرئيــس الجمهوريــة 
والحكومــة والشــعب اللبنانــي بحــادث االنفجــار 
فــي بيــروت والــذي ادى الــى مصــرع واصابــة عــدد 

كبيــر مــن ابنــاء الشــعب اللبنانــي العزيــز.
واضــاف: نحــن شــركاء فــي حــزن لبنــان العزيــز 
ــم اي  ــاوم بتقدي ــى شــعبه الشــامخ والمق ــف ال ونق

مســاعدة ممكنــة.
الدكتــور  الخارجيــة  وزيــر  اعلــن  ذلــك  الــى 
مــع  هاتفــي  اتصــال  فــي  ظريــف  جــواد  محمــد 
ــة االســالمية  ــي، اســتعداد الجمهوري ــره اللبنان نظي
ــان فــي شــكل  ــد العــون للبن ــم ي ــران لتقدي ــي اي ف
احتياجــات عاجلــة وبنيــة تحتيــة عقــب انفجــار مرفــأ 

بيــروت.
الخارجيــة  وزيــر  مــع  هاتفــي  اتصــال  وفــي 
اعــرب  االربعــاء  أمــس  وهبــة،  شــربل  اللبنانــي 
ظريــف  جــواد  محمــد  الدكتــور  الخارجيــة  وزيــر 
ــة ،  ــة اللبناني ــعب والحكوم ــع الش ــاته م ــن مواس ع
اثــر مصــرع مواطنيــن لبنانييــن فــي حــادث انفجــار 

الثالثــاء. مســتودع بمرفــأ بيــروت مســاء 
واكــد الوزيــر ظريــف فــي هــذا االتصــال الهاتفــي 
ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تقــف الــى 
جانــب الشــعب اللبنانــي والحكومــة اللبنانيــة علــى 
لتقديــم  واعلــن اســتعدادها  المســتويات،  جميــع 
المســاعدة فــي شــكل احتياجــات عاجلــة وبنيــة 
تحتيــة وخاصــة فــي المجــال اإلنســاني ، الــى البلــد 

ــان. ــق لبن الشــقيق والصدي
وكان وزيــر الخارجيــة ظريــف قــد نشــر تغريــدة 
ــر  ــاء، عب ــر مســاء الثالث ــى تويت ــة عل ــة العربي باللغ
اللبنانيــة  فيهــا عــن تعازيــه للشــعب والحكومــة 
اثــر مصــرع وإصابــة عــدد كبيــر مــن المواطنيــن 

اللبنانييــن فــي االنفجــار.
وكتــب الوزيــر ظريــف قائــال: قلوبنــا ودعاؤنــا 
مــع شــعب لبنــان العظيــم الصامــد. كمــا هــو الحــال 
ــم  ــم االســتعداد لتقدي ــى أت ــران عل ــف اي ــا، تق دائم
المســاعدة بــأي طريقــة ضروريــة، دمــت قويــا يــا 

ــان. لبن
فــي  اللبنانــي  الشــعب  مــع  قلوبنــا  واضــاف: 
هــذه الكارثــة الكبــرى، الرحمــة للشــهداء والصبــر 
والســلوان ألهالــي الضحايــا والشــفاء للجرحــى. 
الوطــن  لهــذا  ورحمــة  اهلل  مــن  ســالم  مشــدداً: 

األبــي.
واعلــن عــن إرســال مستشــفى ميدانــا وأدويــة 
ــى  ــران ال ــي اي ــة االســالمية ف ــل الجمهوري ــن قب م
لبنــان للمســاعدة علــى إغاثــة المصابيــن جــراء 
إنفجــار بيــروت وأكــد، ان الجمهوريــة االســالمية 

ــان. ــب لبن ــى جان ــة ال ــران واقف ــي اي ف
ــرس  ــام لح ــد الع ــدم القائ ــه ق ــار ذات ــي االط وف
الثــورة االســالمية اللــواء حســين ســالمي، التعــازي 
ــان حكومــة وشــعبًا والســيد حســن نصــر  ــى لبن إل
معلنــًا  بيــروت  مرفــأ  فــي  االنفجــار  بضحايــا  اهلل 

االســتعداد إلغاثــة المتضرريــن.
وأعــرب اللــواء ســالمي عــن تعازيــه الحــارة 
العــام  واألميــن  اللبنانيــة،  والحكومــة  للشــعب 
اهلل. نصــر  الســيد حســن  اللبنانــي  اهلل  لحــزب 

ــورة  ــرس الث ــتعداد ح ــى اس ــالمي عل ــد س وأك
االســالمية لمســاعدة الحكومــة اللبنانيــة والشــعب 
ــا هــذا  ــة الجرحــى وضحاي ــي مــن اجــل اغاث اللبنان
الحــادث، متمنيــًا الشــفاء العاجــل للجرحــى والصبــر 
والســلوان لعوائــل الضحايــا والشــعب الكريــم فــي 

هــذا البلــد.
الدســتور  أميــن مجلــس صيانــة  هــذا ودعــا 
آيــة اهلل الشــيخ أحمــد جنتــي، الــدول االســالمية 
ــة االمــد  الــى تقديــم المســاعدات الفوريــة والطويل

ــأ  ــي مرف ــر االنفجــار المــروع ف ــي اث للشــعب اللبنان
بيــروت.

علــى  االربعــاء:  أمــس  جنتــي  الشــيخ  وقــال 
لعيــدي  المباركــة  األيــام  فــي  أننــا  مــن  الرغــم 
االضحــى والغديــر، فــإن المأســاة المؤلمــة للغايــة 
ــع  ــم جمي لالنفجــار فــي بيــروت، ســببت حــزن وأل

إيــران. مســلمي العالــم وخاصــة فــي 
واضــاف: إن األضــرار الماديــة والروحيــة الناجمــة 
ســتتبعها  التــي  واألضــرار  المأســاة  هــذه  عــن 
ســيعاني منهــا الشــعب اللبنانــي لســنوات عديــدة، 
وإن شــاء اهلل ســيتعافى الجرحــى فــي هــذا الحــادث 
ــه  ــرب وقــت ممكــن، وان يتغمــد اهلل برحمت ــي أق ف

ــا الحــادث. ضحاي
ودعــا جنتــي الــدول االســالمية الــى تقديــم 
والحكومــة  الشــعب  الــى  الفوريــة  المســاعدات 
اللبنانيــة، وقــال: تســببت هــذه الكارثــة فــي الحــاق 
أضــرار اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة مختلفــة 
ــاون  ــدول اإلســالمية التع ــى ال ــإن عل ــذا ف ــان، ل للبن
ســوية لتلبيــة االحتياجــات الفوريــة والطويلــة األمــد 

لشــعب وحكومــة هــذا البلــد المتضــرر.
هــذا وعــزى وزيــر الصحــة والعــالج والتعليــم 
الطبــي الدكتــور ســعيد نمكــي بمصــرع عــدد كبيــر 
مــن المواطنيــن اللبنانييــن فــي حــادث انفجــار مرفــأ 
العــون  لتقديــم  الــوزارة  اســتعداد  معلنــا  بيــروت، 

والمســاعدة للحكومــة والشــعب اللبنانــي.
وجــاء فــي رســالة وجههــا وزيــر الصحــة لنظيــره 
ــزن  ــغ الح ــا ببال ــد تلقين ــن، لق ــد حس ــي حم اللبنان
ــذي  ــم ال ــروت االلي ــار بي ــادث انفج ــأ ح ــى نب واالس
ــر مــن  ــة عــدد كبي ــى مصــرع واصاب ادى لالســف ال

ــزاء. ــن االع ــن اللبنانيي المواطني
انــه كمــا فــي الســابق دومــا تقــف  واضــاف: 
ــق  ــد الصدي ــب البل ــى جان ــة وشــعبا ال ــران حكوم اي

لبنــان. والشــقيق 
وتابــع وزيــر الصحــة ، اننــي اذ اتقــدم وزمالئــي 
فــي المنظومــة الصحيــة بالجمهوريــة االســالمية 
ــى  ــاري تعال ــزاء، اســال الب ــة بالمواســاة والع االيراني
ان يتغمــد شــهداء الحــادث برحمتــه الواســعة ويمــن 
اهلهــم  الجرحــى ويلهــم  العاجــل علــى  بالشــفاء 

وذويهــم والشــعب اللبنانــي المقــاوم جميــل الصبــر 
والســلوان.    

مــن جانبــه اكــد وزيــر الداخليــة االيرانــي ان 
الــوزارة علــى اســتعداد لتقديــم اي مســاعدة واغاثــة 

ــان. ــي لبن ــن ف ــة للمتضرري ممكن
وقــدم رحمانــي فضلــي فــي برقيــة الــى نظيــره 
اللبنانــي، التعزيــة والمواســاة بهــذا الحــادث االليــم، 
مؤكــدا ان الــوزارة وفــي اطــار سياســات حكومــة 
اســتعداد  علــى  االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة 
ــن. ــة للمتضرري ــة ممكن ــم اي مســاعدة واغاث لتقدي
ــورة االســالمية  ــد الث هــذا وعــزى مستشــار قائ
الدكتــور علــي الريجانــي، الشــعب والمســؤولين 
ــأ  اللبنانييــن وحــزب اهلل بحــادث االنفجــار فــي مرف

ــروت. بي
ووجــه الريجانــي رســالة عــزى فيهــا الشــعب 
بمصــرع  اهلل  وحــزب  اللبنانييــن  والمســؤولين 
واصابــة عــدد كبيــر مــن المواطنيــن اللبنانييــن فــي 

حــادث االنفجــار فــي مرفــأ بيــروت.
وجــاء فــي جانــب مــن الرســالة: نعــزي الشــعب 
بحــادث  اهلل  وحــزب  اللبنانييــن  والمســؤولين 
االنفجــار المريــر والمحــزن فــي بيــروت والــذي ادى 
الــى مصــرع واصابــة العديــد مــن ابنــاء الشــعب 

اللبنانــي العزيــز.
ــن مواســاتنا لالســر  ــرب ع ــا اذ نع واضــاف: انن
لجرحــى  العاجــل  الشــفاء  نتمنــى  المفجوعــة، 

الحــادث.
االســالمية  الجمهوريــة  ان  الريجانــي،  واكــد 
ــة والشــعب  ــب الحكوم ــى جان ــف ال ــران تق ــي اي ف
اللبنانــي الشــامخ والمقــاوم وعلــى اســتعداد لتقديــم 

ــن. ــم ممك ــاعدة ودع اي مس
ــق هاشــتاغ #ســالم_ * الشــعب االيرانــي يطل

من_قلبي_الى_بيــروت
جانــب  الــى  االيرانــي  الشــعب  وتضامــن 
العظيــم  المصــاب  هــذا  فــي  اللبنانــي  الشــعب 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي واطلــق هاشــتاغ 
#ســالم_من_قلبي_الى_بيروت و#بردا_وســالما_
و#من_قلبي_ســالم_لبيروت. لبيروت_الحبيبــة 
وابــدى ناشــطون ايرانيــون علــى موقــع »تويتــر« 
تضامنهــم ووقوفهــم الــى جانــب الشــعب اللبنانــي 
العزيــز معبريــن عــن حزنهــم والمهــم لمــا حــل 

ــي الشــقيق. بالشــعب اللبنان

أول طائرة محملة بالمساعدات الدوائية واالنسانية االيرانية ومستشفى ميداني بكوادره الطبية تصل بيروت


