نحن إنم��ا نعمل للمب��ادئ التي تنير
بصائرنا وفي س��بيل ه��ذه المبادئ
نتأ ّلم ونصبر ونتسامح.
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طائفي
م�شرقي وت�سريع الحكومة وقانون انتخاب ال ّ
«القومي» لم�ؤتمر ي�صون الوحدة ...لتعاون ّ
ّ
الحريري يهاجم حزب اهلل :حجب التيار الحر للثقة ين�سف ّ
ّ
التخلي عن الثلث المعطل
بلومبيرغ :عقوبات �أميرك ّية على ريا�ض �سالمة ...وبا�سيل :الحكومة مخطوفة
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
أس�ق��ط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري
المبادرة التي تضمن تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون عن وزي��ر من الحصة التي كان يطالب بها في الحكومة،
وهو ما كان يشكل عقدة أساسيّة في طريق المسار الحكومي
تحت عنوان رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل ،مهاجما ً
حزب الله ردا ً على كالم لنائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم ال��ذي ق��ال إن السعودية لن ترضى على الحريري
ألنها تضغط لحساب المواجهة مع حزب الله ،واتهم الحريري
الحزب بالتبعية إليران بينما وصف موقفه بالحر الذي ال يسعى
إلرضاء أحد ،مضيفا ً أن التخلي عن الثلث المعطل ال يكفي لحلحلة
الملف الحكومي إذا كان التيار الوطني الحر سيحجب الثقة عن
الحكومة كما نقل عن تعليق رئيس التيار النائب جبران باسيل
على المبادرة التي نسبت للمدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،حيث اعتبر الحريري أن الحصة الرئاسية بستة وزراء
وم��ن ضمنهم وزي��ر يمثل ح��زب الطاشناق بنيت على فرضية
تمثيل التيار الوطني الحر ضمنها ،كشريك في الحكومة ،رغم
تكوينها من اختصاصيين ،وفي حال عدم مشاركته تنخفض
(التتمة ص)6

ّ
تبتز لبنان
�أميركا
في الحدود البحريّة لتعطي «�إ�سرائيل»
العميد د .أمين محمد حطيط



لم تكتف أميركا في عهد ترامب بإهداء م��زارع شبعا
ل�ـ «إس��رائ �ي��ل» ،ول��م تتوقف عند إس�ق��اط اتفاقية «بولية
نيوكمب» التي ترسم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين
المحتلة ،ب��ل ج��اء اآلن دور ال �ح��دود البحرية وح��دود
المنطقة االقتصادية الخالصة للبنان في الجزء الجنوبي
منها م��ع فلسطين المحتلة ،فكانت خ��دع��ة ه��وف التي
أسقطها ض�ب��اط أذك �ي��اء م��ن الجيش للبناني م��ا اضطر
المفاوض اللبناني يومها إلى االمتناع عن قبوله ،واليوم
تأتي عملية االبتزاز والضغط من باب آخر ليقبل لبنان
بنسبة  20%م��ن المساحة التي تك ّرسها ل��ه القوانين
واالتفاقيات والمواثيق الدولية ،وبطل عملية االبتزاز
هذه المرة الصهيوني األميركي السفير لدى الخارجية
ّ
بالملف ورعاية المفاوضات دافيد
األميركية والمكلف
شينكر.
ففي مقابلة تلفزيونية ُعرضت له قبل أيام يدّعي شينكر
أنّ «لبنان تقلب في مواقفه وعطل التفاوض ولم يثبت على
موقف واحد ،ما أدّى إلى تعطيل المفاوضات ،رغم أنّ لبنان
بحاجة إل��ى حسم النزاع ح��ول الحدود البحرية لتمكين
شركة توتال من االنطالق في عملية التنقيب التي ستقود
إلى اغتناء لبنان وس ّد عجزه أو إخراجه من اإلفالس ،لكن
الحكومة اللبنانيّة ال تهت ّم بمصلحة الشعب».
(التتمة ص)6

المجلس األعلى ومجلس العمد في القومي مجتمعان في دار سعاده في ضهور الشوير

�أبناء القبائل ال�سوريّة يقب�ضون على  6م�سلحين
أميركي �شرق محافظة الح�سكة
موالين لالحتالل ال
ّ
استم ّرت العمليات ضد ميليشيا
«قسد» المتعاونة مع االحتالل
األم��ي��رك��ي ،وأم���س وف���ي عملية
جديدة من نوعها ن ّفذتها مجموعة
من أبناء القبائل العربيّة أسروا
مجموعة مسلحة موالية للجيش
األم��ي��رك��ي ف��ي محيط ب��ل��دة تل
حميس شمالي شرقي الحسكة،
وصادروا أسلحتهم وذخيرتهم.
وأفيد نقالً عن مصادر محليّة:
«أن مجموعة من أبناء القبائل
العربيّة هاجمت فجر األربعاء،
باألسلحة الخفيفة وبالسكاكين
وأدوات ح��ادة متن ّوعة ،الحاجز
الشرقي لبلدة تل حميس في ريف
الحسكة الشمالي الشرقي أو ما
يُس ّمى «حاجز العبدالله» التابع
لتنظيم «قسد» الموالي لالحتالل
األم��ي��رك��ي ،وق��ام��وا بأسر جميع
عناصر الحاجز».
وتابعت ال��م��ص��ادر« :ت�� ّم أسر
جميع العناصر وعددهم  ،6حيث
أصيب عدد منهم بجروح خفيفة،
وت���م نقلهم إل���ى خ���ارج البلدة
ومصادرة أسلحتهم وذخيرتهم (6
بنادق آلية مع الجعب) وإطالق
سراحهم مع تهديدهم بضرورة

رحبت فلسطين بإعالن المدّعية العامة للجنائيّة
ّ
الدوليّة قرارها فتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين،
معتبرة أن «الخطوة التي طال انتظارها لتحقيق
العدالة والمساءلة كأساسات ال غنى عنها للسالم».
وجاء في بيان للخارجية الفلسطينيّة« :تذكر دولة
فلسطين المدعية العامة والدول األطراف أن الجرائم
التي يرتكبها قادة االحتالل الصهيوني بحق الشعب
الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة
النطاق ،وهذا ما يجعل من اإلنجاز السريع للتحقيق
ملحة وواجبة انسجاما ً مع والية المحكمة
ضرورة ّ
الجنائية الدولية في مكافحة اإلفالت من العقاب وردع
مرتكبي هذه الجرائم».
وأض��اف البيان« :ت��رى دول��ة فلسطين أن قرار
المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة
التمهيدية األولى يثبت احترامها لواليتها واستقاللها،

عقوبات �أميرك ّية
على ريا�ض �سالمة ولماذا؟
ناصر قنديل

االن��ش��ق��اق ع��ن صفوف التنظيم
وإعطائهم فرصة أخيرة».
وأش�����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى أن
مسلّحي تنظيم «قسد» استقدم
ت��ع��زي��زات وف���رض ط��وق �ا ً أمنيا ً
ح����ول ال���م���ك���ان ،م���ع اع��ت��ق��ال
العناصر وتحويلهم إلى التحقيق
العسكريّ .
وف��ي دي��ر ال��زور قالت مصادر
محلية إن م��س�لّ��ح�ا ً م��ن تنظيم

«قسد» قتل وأصيب آخ��رون في
هجوم نفذه مجهولون على سيارة
ع��س��ك��ري��ة ت��اب��ع��ة للتنظيم في
مدينة الشحيل في ريف دير الزور
العسكري عصر اليوم األربعاء،
ف��ي حين قتل ثالث شخص من
الالجئين العراقيين ف��ي مخيم
ال��ه��ول ش��رق��ي ال��ح��س��ك��ة خ�لال
الــ 24ساعة الماضية برصاص
م��ج��ه��ول��ي��ن ب��ت��ه��م��ة ت��ع��ام��ل��ه��م

وانتسابهم لتنظيم «قسد» داخل
المخيم.
وأخ�������ذت ال���ه���ج���م���ات ع��ل��ى
مواقع تنظيم «قسد» وعناصره
األميركي
والمتعاونين مع الجيش
ّ
منحً ى تصاعديا ً واضحا ً منذ أشهر
ع��دة قتل خاللها ال��ع��ش��رات من
مسلحيها في مناطق انتشارها
في أري��اف دي��ر ال��زور والحسكة
والرقة.

م�شروع قانون في مجل�س ال�شيوخ يق ّيد
ترحيب فل�سطيني بقرار «الجنائ ّية الدول ّية»
فتح تحقيق بجرائم حرب في الأرا�ضي الفل�سطين ّية �سلطة بايدن ّ
ل�شن حرب في المنطقة
والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو
المنصوص عليه في ميثاق روم��ا األساسي ،وهذا
يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة،
والمحاوالت البائسة لتسييس عملها».
ودع��ت فلسطين ال���دول األط���راف إل��ى «اح��ت��رام
مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق
المستقل» ،مؤكدة على «وجوب احترام كافة الدول
األط��راف اللتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل
وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة ،بما في ذلك
القضاة والمدعية العامة ،وعائالتهم من أي تهديد أو
محاولة إكراه من أي طرف كان».
وأك��دت المدعية العامة في المحكمة الجنائية
الدولية فاتو بنسودا األربعاء ،أن مكتبها فتح تحقيقا ً
رسميا ً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في األراضي
الفلسطينية.

نقاط على الحروف

ق��دّم أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي من
الديمقراطي والجمهوريّ تشريعاً ،إللغاء
الحزبين
ّ
ت��ف��وي��ض��ات تجيز اس��ت��خ��دام ال��ق��وة العسكريّة،
واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في
الشرق األوسط.
وسيلغي التشريع ال��ذي يقود جهود إص��داره
الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري
السناتور
ّ
ت��ود ي��ان��غ ،تفويضين ص��درا ف��ي  1991و2002
باستخدام القوة العسكرية ضد العراق ،ويرجع ذلك
إلى «الشراكة القوية» بين واشنطن وحكومة بغداد.
وبموجب الدستور األميركي ،فإن «الكونغرس،
وليس الرئيس ،له سلطة التفويض بالحرب».
واستخدم ه��ذان التفويضان باستخدام القوة
العسكرية ،إضافة إلى ثالث صدر في  2001لقتال
تنظيم «القاعدة» ،لتبرير ضربات أمر بها رؤساء

ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.
وق��ال منتقدون ،إن «تلك التفويضات تسمح
بحروب إلى األبد أبقت القوات األميركية تقاتل في
الخارج لعقود».
وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ
إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سورية،
أثارت التساؤالت مجددا ً حول «ما إذا كان ينبغي أن
يكون الرئيس ق��ادرا ً على القيام بتلك العمليات من
دون موافقة الكونغرس».
وك��ان الرئيس األميركي جو بايدن ص� ّرح مساء
األربعاء ،بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن
الهجمات الصاروخية في العراق.
وفي وقت سابق أف��ادت المتحدثة باسم البيت
األبيض جين بساكي ،بأن اإلدارة األميركية ال تزال
تقيّم تأثير الهجوم الصاروخي األخير في العراق.

 األكيد أن وكالة بلومبيرغ التي نقلت خبر احتمالفرض عقوبات أميركية على حاكم المصرف المركزي
ري��اض سالمة ،هي وكالة أخبار وتقارير اقتصادية
متخصصة تتسم بالجدية والدقة والتحفظ ،وليست
وك��ال��ة أخ�ب��ار ص�ف��راء تتعيش على اللغة الفضائحيّة
التي تستند كثيرا ً على الشائعات ،وربما الفبركات،
وب�ل��وم�ب�ي��رغ أوردت ال�خ�ب��ر ب��االس�ت�ن��اد إل��ى مصادر
موثوقة تحدثت عن مناقشة أميركية أوروبية لفرضية
إن��زال العقوبات بسالمة على خلفيات مسؤوليته عن
النظام النقدي والمصرفي ف��ي لبنان ،وم��ا ورد من
تقارير سويسرية ح��ول استغالل س�لام��ة لسلطاته
لخدمة مصالح شخصية له ولمق ّربين منه ،بصورة
تجعله ش��ري�ك�ا ً ف��ي تقاسم المصالح الشخصية مع
نافذين حكوميين ومصرفيين على حساب المال العام،
الذي تقول التقارير نفسها ،إنها استنزفت االقتصاد
وأوصلته إلى اإلفالس.
 يتساءل كثيرون عن مدى إمكانية ذه��اب اإلدارةاألم�ي��رك�ي��ة إل��ى ف��رض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى س�لام��ة ،بعدما
ام� �ت�ل�أت األخ� �ب ��ار خ�ل�ال س �ن��ة م �ض��ت بالمعلومات
ع��ن اعتبار س�لام��ة خ�ط�ا ً أح�م��ر ،كما تبلغ مسؤولون
لبنانيون من السفيرة األميركية عندما طرح موضوع
استبدال سالمة من موقعه في مصرف لبنان ،وخالل
سنوات مضت كان يجري التعامل مع سالمة بصفته
القارئ األفضل لحدود المسموح والممنوع أميركياً،
م��ن خ�ل�ال تطبيقه للعقوبات األم�ي��رك�ي��ة ال �ت��ي طالت
المصارف والمودعين ،خصوصا ً ما يتصل بالتنسيق
ال ��دؤوب والحثيث م��ع ال��دوائ��ر األميركية التي تتابع
العقوبات األميركية على حزب الله ،والتي كان التزام
سالمة بمالحقتها وتطبيقها ،أحد أسباب منحه خالل
هذه السنوات ألقابا ودروع تكريم ،وجوائز عالمية،
وتسميته أفضل حكام المصارف المركزية عالمياً.
 البعض يفترض أن القضية ال�م�ث��ارة ال �ي��وم هيمجرد تعبير ع��ن نهاية الحاجة لمن يخدم المصالح
األم�ي��رك�يّ��ة ،إذا صحت ال�ت�ق��اري��ر ،لكن الحقيقة تبدو
أشد عمقاً ،فالسياسة األميركيّة الجديدة التي رسمها
الرئيس الجديد جو بايدن ،تقوم على معادلة خوض
المواجهة مع الخصمين االستراتيجيين في العالم،
روسيا والصين ،وفقا ً لقواعد جديدة ركيزتها استرداد
واشنطن لقدر من المصداقية في قضايا حقوق اإلنسان
ومكافحة ال�ف�س��اد ،لجعلها أدوات قانونية لمالحقة
المسؤولين السياسيين والماليين ورج��ال األعمال
في روسيا والصين ،إضافة لرهان واشنطن على ما
توفره العودة األميركية إلى اتفاقية المناخ التي تضع
ش��روط�ا ً قاسية على المنشآت الصناعية في مراعاة
قواعد البيئة النظيفة ،لتشكيل عامل ضغط على أكالف
اإلنتاج ونسب النمو في الصين بصورة خاصة.
 يقول بايدن إن واشنطن لم يعد ممكنا ً لها الرهانعلى االستثمار في مثال القوة ،أي استخدام عضالتها
باعتبارها الدولة األقوى في العالم ،فاالختبارات التي
شهدها العالم خ�لال عقدين تقول بفشل ه��ذا الرهان
وم�ح��دودي��ة آث��اره وارت �ف��اع كلفته ،وي��دع��و ب��اي��دن لما

(التتمة ص)6
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الوطن � /سيا�سة

القوة اليمن ّية من جزيرة العرب
حتى �صحراء �سيناء!
} د .وفيق إبراهيم
�ت تكاد
ال�ح��رب على اليمن المستم ّرة منذ س�ن��وات س� ّ
تنتهي ب��إع�لان هزيمة ن�ك��راء للسعود ّية .وال �س��ؤال هنا
هو َم��ن له القدرة على مجابهة اليمن السعيد في جزيرة
العرب .هناك السعودية وهي عاجزة عن ذلك ،ومعها قطر
واإلمارات والكويت والبحرين ،وكلها ال تمتلك القدرة على
مجابهة اليمن ،فهل هذا يعني انكفاء األميركيين عن الدفاع
عن حلفائهم ،او أنهم يفتعلون هذا العجز إلرس��ال قوات
أميركيّة مباشرة اليها؟
فيحظون ب��ذل��ك ب��أث�م��ان مرتفعة ل�ق��اء ال�ح�م��اي��ة؟ وهي
متر ّتبات تتولّى تسديدها اإلم��ارات والبحرين والكويت
والسعودية وقطر؟ وبذلك يستطيع األميركيون تأمين
دخل دائم لكن المشكلة هنا ان هذا الدعم يأتي على حساب
السياسة وه��ذا ما ال يقبله األميركيّون الحريصون على
اإلمساك بكامل جزيرة العرب باعتبار أنها مهمة لهم على
مستويين :وجود موارد كثيرة للطاقة من غاز ونفط والخط
االستراتيجي الذي ينطلق من الشاطئ السعودي
البحري
ّ
ّ
حتى قناة السويس لكن هناك جديد في هذا المجال ،فاليمن
المنتصر ع�ل��ى دوي�ل�ات ج��زي��رة ال �ع��رب أص �ب��ح بوسعه
استعمال الطريق البحر ّية الممتدة من سواحل عمان حتى
قناة السويس ،وهو واح��د من اهم الطرقات البحرية في
العالم ،لكن المعوقات أميركية صرفة ،الن هذا الخط كان
أميركي دائم منذ الحرب العالمية الثانية وتركه
باستعمال
ّ
أميركيا ً لليمنيين يؤدي الى خسارة األميركيين خطا ً نفطيّا ً
وغ��از ّي �ا ً وع�لاق��ات واس�ع��ة م��ع ك��ام��ل المنطقة ت�ق��وم على
التجارة واالستيراد والتصدير.
فماذا يفعل األميركيون بهذه المأساة القوية؟
اليمن متشبث بحقوقه وبوسعه من دون تنسيق مع
األميركيين أداء دور على هذه المنطقة البحرية من عمان
وح �ت��ى ص �ح��راء س�ي�ن��اء ،لكنه ي �ع��رف أن األم�ي��رك�ي�ي��ن ال
يتسامحون في مواضيع لها هذا المستوى ،ألنها تندرج
في اطار الجيوبوليتيك الكوني الخاص بهم .لذلك يؤثرون
ال�ت�ف��اوض ل�ل��وص��ول ال��ى ح�ل��ول مقبولة بوسعها توفير
ع�لاق��ات ثابتة ف��ي ه��ذه المنطقة ،ت��دف��ع نحو يمن شديد
االستقرار وله دوره في الجزيرة العربية.
هناك سؤال مركزي يتبادر لألذهان ويتعلّق بمدى قدرة
اليمن على أداء دور انطالقا ً من سواحله حتى السواحل
المصرية اإلسرائيلية األردنية.
وه��و دور يوليه أهمية إقليمية وينقله من مجرد دولة
خليجية صغيرة الى دولة هامة لها قوتها في شبه جزيرة
العرب ومنطقة فلسطين المحتلة.
الفلسطيني ُيضيف الى مسلسل الصراع العربي
فاليمن
ّ
ً
ّ
اإلسرائيلي قوة متمكنة تشكل ج��زءا من سورية ومصر
وفلسطين ورب�م��ا أكثر أم��ا المالحظة األك�ث��ر أهمية فهي
اكتساب اليمن قوة إقليمية ذات وزن ،وهذا يعني انتقاله من
دولة لها نفوذ في جزيرة العرب الى دولة تمسك بهذا النفوذ
وتضيف إليه نفوذا ً أكبر في فلسطين المحتلة ،فيحفل بذلك
بأهميّة مضاعفة لم يسبقه اليها أح��د .فالسعودية كانت
تدفع مساعدات مالية لفلسطين وكذلك اإلمارات والكويت
اما اليمن هنا فيدفع ماالً ورجاالً وإمكانات دولة.
فهل يمكن لليمن أن يذهب نحو هذا االتجاه؟
إنه ذاهب نحوه ،باعتبار ان دوره الوطني في محاربة
السعودية واإلم��ارات والبريطانيين واألميركيين استلزم
شجاعة الموقف وصالبة مواجهة االحتالل ولم ي َه ْب أبدا ً
مثل هذا االنتقال ألنه يعرف أنه يقاتل على ارضه التاريخية
ووسط جماعته التاريخية.
لجهة المواعيد ف��إن اليمن مستمر ب��رش��ق المطارات
واأله�� ��داف ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،غ�ي��ر ع��اب��ئ بالمواقف
األم�ي��رك�ي��ة ال �ت��ي ت��رك��ت األم ��ر ع�ل��ى داب� ��ره ،وال تتع ّرض
للقصف ال�س�ع��ودي ال��ذي يتنقل م��ن م�ط��ار س�ع��ودي الى
موقع نفطي آخر.
لماذا ال يتدخل األميركيون إلسكات اليمنيين؟
يعرفون ان اليمن على استعداد إلطالق قذائفه حتى على
األه��داف األميركية من دون أي خ��وف ،ألنها ت��ؤدي الى
إطالق نار أميركية على اليمن.
ما يدفع إلى ردود يمنية وفي االتجاهات كلها.
ال��وض��ع اذا ً مقلق ول�ي��س م��ن مصلحة األميركيين اال
العثور على حلول لمصالحات يمنية سعودية توقف هذه
الحرب.
ل��م��اذا ي �ت��أخ��ر األم �ي��رك �ي��ون إذا ً ف��ي ال��دف��ع ن �ح��و هذه
المصالحات؟ ي��ري��دون صلحا ً على طريقتهم التقليدية،
تمنح األميركيين مجددا ً طريق عمان – صحراء سيناء مع
مصالحات منظمة بواسطة آلياتهم المبرمجة ،مع محاوالت
كسب اليمن للمشروع األميركي .وهذا لم يعد ممكنا ً ألن
اليمن اختار طريق الحياد في لعبة الصراع الدولية.
هناك مشكلة إضافية وه��ي ع��دم وج��ود ط��رف وسيط
بوسعه أداء دور الجامع لهذه الفئات.
الصين خارج الحسابات وتخشى من الغضب السعودي
كذلك لجهة روسيا التي تتبنى أساليب الحياد منذ عقد
تقريبا ً ألنها تعتقد أن تنظيم اسواق الطاقة السعودية أفضل
لها من الدخول في تسويات بين دول أو جذب دول إليها.
أين الحل؟
�ي وي �ب��دو ان�ه��م ل��م ي�ع�ث��روا عليه ب�ع��د ،ألن
ال�ح��ل أم�ي��رك� ّ
بايدن متيقن من ق��درات ب�لاده على العودة ال��ى اإلمساك
بالمنطقة آخ��ذا ً بعين االعتبار ان اليمن مستقل وال تربطه
اال عالقات صداقة مع إي��ران ال��ى جانب تأييده لسورية،
لذلك من المنتظر أن ال يتأخر بايدن األميركي كثيرا ً للعثور
على تسويات تعيد األمان لسواحل الخليج مع األخذ بعين
االعتبار المكاسب الجديدة التي تمكن اليمن من تجميعها
وال يبدو أنه مستعد إلضاعتها في مفاوضات عبثية.

خفايا
تساءلت مصادر إعالميّة عما إذا
كانت مصلحة الرئيس سعد الحريري
االستعجال بمساعيه للقاء ولي العهد
السعودي بعدما ذكر اسمه وما تع ّرض له
من احتجاز في األسباب الموجبة التهام
األمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل
الخاشقجي والحديث عن طلب سماع إفادته
كشاهد أمام الكونغرس.
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جل�سة م�شتركة للمجل�س الأعلى ومجل�س العمد بح�ضور الح�سنية وحردان في دار �سعاده في �ضهور ال�شوير

«القومي»� :أولوية الأولويات ل�صون الحزب وتعزيز دوره وق ّوته والقوميون االجتماعيون مدع ّوون عبر ممثليهم
للم�شاركة في الم�ؤتمر العام والمجل�س القومي لإنتاج م�شهد حزبي يع ّبر ً
حقا عن �صورة الحزب و�أخالق القوميين

الجلسة المشتركة للمجلس األعلى ومجلس العمد في القومي في دار سعاده في ضهور الشوير
عقد المجلس األعلى ومجلس العمد في الحزب السوري االجتماعي
جلسة مشتركة في «دار سعاده» في ضهور الشوير ،حضرها رئيس
الحزب وائل الحسنية ورئيس المجلس األعلى النائب أسعد حردان.
ونوقشت فيها التحضيرات واالس��ت��ع��دادات النعقاد المؤتمر العام
والمجلس القومي ،كما ت ّم بحث المستجدات السياسية .وصدر عنها
بيان جاء فيه:
يؤكد الحزب السوري القومي االجتماعي ،التزام مؤسساته بمسار
انبثاق السلطة وتداولها بإرادة القوميين أنفسهم من خالل عقد المؤتمر
العام والمجلس القومي في شهر أيار المقبل ،بعدما أبطلت المحكمة
الحزبية أصوالً ،انتخابات  13أيلول  2020نتيجة ما اعتراها من شوائب
وتزوير أفرزا تصدّعا ً داخلياً ،يؤدّي استمراره إلى إضعاف دور الحزب،
في مرحلة حساسة ودقيقة ،هي األخطر على شعبنا وبالدنا.
وألنّ أولوية األولويات هي لصون الحزب وتعزيز دوره وق ّوته ،فإنّ
القوميين االجتماعيين مدع ّوون عبر ممثليهم إلى المشاركة في المؤتمر
العام والمجلس القومي إلنتاج مشهد حزبي يعبّر حقا ً عن صورة
الحزب وأخالق القوميين .والقوميون االجتماعيون مشبعون بالعقيدة،
والعقيدة هي انتماء والتزام وإقدام ،والتحدي اليوم ،أن نصون وحدتنا
وأن نحمي الحزب لننقذ أمتنا.
يعتبر ال��ح��زب ،أن أل��ف ب��اء اإلن��ق��اذ الوطني في لبنان ،وحماية
االستقرار والسلم األهلي ،وصون الدستور وتفعيل عمل المؤسسات،
يتطلب إرادة صادقة من ك ّل القوى والمرجعيات ،والذهاب إلى حوار
وطني جامع ،معياره تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الجهوية
والطائفية والمذهبية ،ومنطلقه االلتزام بالثوابت والخيارات التي ينص
عليها الدستور ،وفي مقدّمها حق مقاومة االحتالل ومواجهة العدوان.
والمصلحة الوطنية تقتضي التمسك بعناصر قوة لبنان ،والتي تشكل
المقاومة أحد أبرز ركائزها.
يعتبر الحزب أنّ أيّ شكل من أشكال التدويل ،وأليّ غرض كان ،هو

القوميون االجتماعيون
م�شبعون بالعقيدة ،والعقيدة
هي انتماء والتزام و�إقدام،
والتحدي اليوم� ،أن ن�صون
وحدتنا و�أن نحمي الحزب
لننقذ �أمتنا

مهب التجاذبات والحسابات
مس بالسيادة الوطنية ،ويضع لبنان في ّ
ّ
الدولية ،ألنه في زمن تصارع األمم والدول على النفوذ والهيمنة ،يتح ّول
لبنان إلى جائزة ترضية على طاوالت التفاهمات الدولية التي يشكل
االعتراف بنتائجها ضربا ً لمبدأ السيادة الوطنية التي يجب أن تكون
العنوان األساسي الذي يميّز لبنان ويجعله كما أراده أنطون سعاده
سجل حزبنا مواقف واضحة
نطاق ضمان للفكر الحر .ولقد سبق أن ّ
برفض التدويل ومقوالت النأي والحياد الناشط وغير الناشط ،وأكد
على الدوام أنّ «الحياد» نسخة منقحة عن مقولة «ق ّوة لبنان في ضعفه»
وهو وصفة انتحار للبنان طالما أنّ العدو الصهيوني يمعن في استباحة
سيادة لبنان ويضعه هدفا ً دائما ً لعدوانه واحتالله.
وإذ ُي��ذ ّك��ر الحزب ب��أنّ مؤتمرات واجتماعات دولية ع��دة عُ قدت
خالل السسنوات الماضية بهدف مساعدة لبنان على تجاوز األزمات
االقتصادية واالجتماعية والمالية الخانقة التي يعانيها ،فال ضير من
هذه االجتماعات والمؤتمرات شرط أن تكون بعيدة عن التسييس
والغايات السياسية التي يسعى البعض إلى تمريرها على حساب
مصلحة لبنان واللبنانيين.
يعتبر الحزب انّ التدهور بسعر صرف الليرة اللبنانية ومالمسته
العشرة آالف ليرة مقابل ال��دوالر الواحد هو نتيجة انعدام الهامش
المحلي في لبنان ومراهنة بعض االطراف على التدخل الخارجي في
ظل كيدية سياسية وارتفاع منسوب الفساد ،في وقت تستمر الواليات
المتحدة األميركية بممارسة االره��اب االقتصادي على بالدنا عبر
سياسات التجويع والحصار االقتصادي.
يشدد الحزب على ض��رورة اإلس��راع بتشكيل حكومة والترفع عن
المصالح الضيقة والحسابات الطائفية لصالح المصلحة الوطنية
وتنفيذ خطط اصالحية اقتصادية وسياسية تبدأ بسن قانون انتخابي
نسبي خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة وتنظيم االقتصاد القومي
على أساس اإلنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة األمة والدولة».

وإذ يح ّمل الحزب مسؤولية االنهيار المالي واالقتصادي لألطراف
السياسية التي تص ّر على عزل لبنان عن محيطه القومي واتباعها
سياسات الكانتونات والفدرلة ،يدعو ال��ى االس��راع بإقامة مجلس
التعاون المشرقي لتحقيق التآزر والتعاون ،خصوصا ً بين لبنان
والشام والعراق لمواجهة حرب التجويع التي بدأت بفرض السياسات
االقتصادية الليبرالية لعقود على لبنان.
يعتبر الحزب ،أنّ تصاعد الغارات الجوية العدوانية الصهيونية
ـ األميركية على سورية ،وما يحصل على األرض من تصعيد تركي
مباشر وبواسطة المجموعات اإلرهابية ،كلها مؤشرات الستمرار الحرب
اإلرهابية الكونية ،والتي أضيف إليها الحصار االقتصادي ،من خالل
قانون قيصر الجائر ،الذي يمثل انتهاكا ً فاضحا ً لحقوق اإلنسان وإمعانا ً
صارخا ً في تجويع السوريين.
يرى الحزب ،أنّ المعركة التي تخوضها سورية بمواجهة اإلرهاب
ورعاته الدوليين واإلقليميين وبعض العرب ،هي معركة فلسطين،
ومعركة األمة جمعاء ،فمصير أمتنا ومستقبلها وسيادتها ،رهن االنتصار
في هذه المعركة ،وسورية رئيسا ً وقيادة وجيشا ً وشعبا ً صاغت هذا
االنتصار الذي ينتظر خواتيمه بطرد ما تبقى من إرهاب واحتالل.
يحيّي الحزب صمود سورية وثباتها ،ويحيّي جيشها البطل الذي
ينتقل من انتصار الى آخر ،ويشيد بالتفاف السوريين حول دولتهم
وجيشهم ،ومقاومتهم لالحتالل واإلره��اب والمجموعات االنفصالية
التي يستخدمها االحتالل األميركي أداة للهمينة على ثروات سورية
ومواردها.
يؤكد الحزب انّ ما تقوم به الواليات المتحدة األميركية هو إرهاب
اقتصادي وانّ سياسة الغذاء مقابل التنازل عن الحقوق القومية في
تحرير كامل أرضنا تعكس جهل المحت ّل وأتباعه بطبيعة شعبنا وتاريخ
هذه األمة التي قهرت على أعتابها الغزاة والمحتلين.

�أميركا تقوم ب�إرهاب اقت�صادي
و�سيا�سة الغذاء مقابل التنازل
عن الحقوق القومية في تحرير
كامل �أر�ضنا تعك�س جهل
ّ
المحتل و�أتباعه بطبيعة �شعبنا
وتاريخ هذه الأمة التي قهرت
الغزاة

م�س�ؤولية االنهيار المالي
تتحملها الأطراف
واالقت�صادي
ّ
ت�صر على عزل
ال�سيا�سية التي
ّ
لبنان عن محيطه القومي
وندعو الى �ضرورة الإ�سراع في
�إقامة مجل�س التعاون الم�شرقي
لمواجهة حرب التجويع

اجتماع في ال�سرايا بحث التلوّث البحري
ولجنة البيئة �أو�صت ب�إن�شاء خلية �أزمة لإزالته
التل ّوث البحري على الشاطئ اللبناني ،الذي تسبّب به العدو «اإلسرائيلي» ،كان أمس
محور اجتماع في السرايا ،برئاسة رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب
وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف األعمال زينة عكر،
والوزراء :دميانوس قطار ،محمد فهمي وميشال نجار ،األمين العام للهيئة العليا لالغاثة
اللواء الركن محمد خير ،األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة
ومديري األبحاث في المجلس شادي عبدالله وميالد فخري ،مدير وحدة إدارة مخاطر
الكوارث زاهي شاهين ،رئيسي اتحادي بلديات الزهراني علي مطر وصور حسن دبوق
ومستشاري الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني.
وعرض المجلس الوطني للبحوث العلمية ،وبعد تكليف من رئيس الحكومة ،ما تم
إنجازه خالل األسبوع الماضي من مسح ميداني وج ّوي ،وقيّم المجتمعون كارثة التلوث
النفطي في المنطقة الممتدة من الخط األزرق في الناقورة جنوباً ،وصوال ً إلى أطراف مدينة
بيروت.
وأعلن دياب توصيات عدّة أبرزها:
 تأمين الدعم المالي التحاد البلديات في قضاءي صور والزهراني للتسريع بإزالةالتلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئياً ،بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السالمة
العامة.
 التنسيق بين المؤسسات وإجراء التقييم المرحلي لتقدم العمل. الطلب من الجيش المؤازرة األمنية واللوجستية ،ومتابعة وزارة الدفاع التنسيقمع قوات «يونيفيل» العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة
متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها.
 متابعة وزارة الخارجية لموضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو«اإلسرائيلي» على أن تشمل األضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية
التعويض في المستقبل.
 متابعة وزارة البيئة ألعمال التنظيف وتحديد اآللية الفضلى للتخلص من الموادالنفطية بعد تجميعها ومتابعة التنفيذ ومراقبته.
 جهوزية وزارة األشغال للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها وفقا لآلليةالمحددة بيئيا ً من قبل وزارة البيئة.
 تنسيق وزارة الداخلية مع البلديات واتحاد البلديات المعنية بالكارثة ،وتحديدالحاجات والتكلفة الالزمة لتنظيف الشواطىء من المواد النفطية ،والتنسيق مع الجمعيات
األهلية والمنظمات الدولية في إمكانية المساندة التقنية والعملية والدعم المادي.
 تحديد الحاجات ،وطلب المساعدة من المنظمات الدولية. الطلب من البنك الدولي مساعدة لبنان في تقييم الضرر االقتصادي الناتج عنالتس ّرب النفطي الكارثي.
 الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان مساعدة لبنان في تقييم الضررالبيئي الناتج عن التس ّرب.
 الطلب رسميا ً من منظمات األمم المتحدة العالمية في لبنان دعم جهود البلديات فيتنظيف الشواطىء لوجستيا ً ومادياً.
 دراسة األثر البيئي على الشاطىء والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة.بدورها أوصت لجنة البيئة النيابية خالل اجتماعها أمس ،برئاسة مقررها النائب
قاسم هاشم وحضور الوزير قطار ،بتقديم شكوى عاجلة إلى األمم المتحدة ضد العدو
«اإلسرائيلي» بفعل التسرب النفطي على طول الشاطى اللبناني في منطقة صور وإنشاء
خلية أزمة لتوحيد الجهود من قبل كل الوزارات واإلدارات المعنية إلزالة التلوث في فترة
زمنية قصيرة جداً.

ج ّوعوا العب ِاد وخ ّربوا البالد بازدهار النفاق والتطبيل
} علي بدر الدين
فاض الكالم الذي ينبّه القوى السياسية والسلطوية
والطائفية الحاكمة ،ويحذرها ،من استمرار إمعانها في
سياسة الفساد والمحاصصة واإله��م��ال وع��دم تح ّمل
المسؤولية ،وم��ن «ال��ل��ع��ب» على الشعب ،والتحايل
عليه ،ومن إغراقه في الوعود الزائفة واألكاذيب المل ّونة
والملغومة ،ومن إدخاله في صراعات ومحاور وأحالف ،لم
تجلب له سوى الفقر والجوع والبطالة والمرض .وللوطن
والدولة والمؤسسات اإلنهيار واإلف�لاس وتراكم الديون،
ولها دون غيرها الثروات والنفوذ والرفاهية المطلقة.
كلما ت ّم التصويب على أفعالها الشائنة ،وسياساتها
المد ّمرة ،وم��ا اقترفته على م��دى  30سنة ،كلما زادت
«فرعنتها» وارتفع منسوب تسلطها وجشعها ونهمها،
وقد أهلكت البشر والحجر والشجر ،من دون أن ّ
يرف لها
جفن ،أو تخجل من نفسها ومن شعبها الذي لألسف وثق
بها ،ووضع «بيضاته في سلتها» ،ولم ينل منها ،سوى
الخيانة وقلة الوفاء ،وج ّره إلى مهاوي الفقر والجوع ،وإلى
خوض معاركها الخاصة بالنيابة عنها لتحفظ وجودها
في السلطة ،وحماية مصالحها ومغانمها ،على حساب
أمنه واستقراره ولقمة عيشه ،وأحيانا ً يدفع دمه وحياته
ألجلها ،وه��ذه إح��دى نقاط ضعفه التي ت ّم اإستغاللها،
إلفقاده صوابه وش ّل تفكيره ،وسلخه عن واقعه ،وعجزه
عن سماع صوت ضميره وعقله وصرخات أوالده وأنينهم،
وح��ت��ى ع��ن اإلح��س��اس بآالمهم وجوعهم وحاضرهم
ومستقبلهم ،بعد أن شرب من معين نفاقها ،ومن كالمها
الملغوم والمسموم.
نجحت هذه القوى مسايرة أو ترهيبا ً أو ترغيبا ً أو بقوة
النفوذ والسلطة ،إقناع هذا الشعب ،بأنّ وجودها وكرامتها
وحضورها السلطوي ونفوذها تكمن فيها ق ّوتها ،النتزاع
حقوق الطائفة أو المذهب أو المنطقة ،وانّ التفريط بك ّل هذه
«الثوابت والمسلّمات» أو الثورة عليها أو التم ّرد على كالمها
وآرائها وفكرها النيّر والوقاد يعني التجاهل واالستضعاف
من الشريك اآلخر ،وهذه مسؤولية كبيرة ،وال يجوز التفريط
بها ،حتى لو كان ثمنها باهظا ً من فقراء الشعب ،خاصة انّ
هؤالء هم خزان الحروب ووقودها ،وعليهم واجب الدفاع
عن الحقوق الضائعة والمصادرة والمسلوبة .وعن األموال
المنهوبة والمه ّربة ،وعن الحق بالحياة والحرية والكرامة
والعيش بأمان وس�لام .من خالل التضحية بك ّل شيء،
ليبقى شيخ القبيلة والحاكم الفذ والمدافع األول عن الوطن
والدولة والشعب ،هو والعائلة واألزالم واألتباع بأمان
وسالم ،وألنّ وحدهم لهم الحق «والمونة» ،ومن بعدهم،
فليجرف الطوفان ه��ذا الشعب إل��ى الجحيم الجهنمي
ب��إرادت��ه ،ولسكوته عن ظلم حكامه واستباحتهم لك ّل
المح ّرمات بشعارات وعناوين الدجل و»الزعبرة» ،حتى
وصل «موسى» ارتكاباتهم للبيئات الطائفية والمذهبية

والمناطقية الحاضنة ،التي نذرت نفسها ألجلهم ،وها هي
اليوم تذيقهم الم ّر المعلقم ،غير آبهة بتداعيات ما يحصل
لهم ،وإلى أيّ مصير بائس ومد ّمر سيصلون إليه.
كارثية األوضاع ومأساويتها في لبنان ،باتت واضحة،
وساطعة كنور الشمس في «ع ّز الظهيرة» ،فالدولة مف ّككة
والمؤسسات مشلولة وم��ص��ادَرة ،والطبقة السياسية
ّ
تتصارع من أجل موقع وحصة وحقيبة وصفقة ،وال ه ّم
عندها إنْ فقدت ثقة شعب بأكمله ،وثقة المجتمع الدولي،
أو فقدت قرارها المستق ّل والسيادي ،ألنها باعته منذ زمن،
مقابل مال أو سلطة أو اإلثنين معاً ،وإنْ أصبحت ال حول لها
وال قوة ،وال ه ّم إنْ تألفت الحكومة أو «عمرها ما تتأ ّلف»،
ألنّ التأليف وبالطريقة المطروحة ليس في مصلحتها،
ألن��ه سيكشف حجم فضائحها وأموالها وسمسراتها،
وال يزعجها إنّ تجاوز ال��دوالر العشرة آالف ليرة ،وبلغ
المئة ألف ليرة ،ألنّ أموالها في الداخل والخارج بالعملة
الصعبة ،وإنْ ع ّتم لبنان فقصورها ال تنطفئ ،وإنْ اختفت
األدوي��ة فهي لها وتحت تص ّرفها أينما كانت ،والحليب
مؤ ّمن ألطفالها دون أطفال الشعب ،ومحطات المحروقات
وشركات التوزيع ،ملكا ً لها أو شريكة فيها ،وحركات
الشارع ال تعنيها ،ألنها محدودة وتسير وفق أجندات وما
هو مخطط لها ،ولها محطات وأوقات وشعارات سياسية
وفئوية ،تستهدف قوى وتدافع عن أخرى ،ويبدو أنها لم
ولن تصل ،إلى االنفجار الشعبي واالجتماعي المأمول ألنّ
الشعب «مكموش» ومقموع ،ولم يبلغ بعد سنّ النضج،
وألنه ال يزال بمعظمه تابعا ً ومرتهنا ً لقوى السلطة ،وحيتان
السياسة والمال ،وهو غير مستع ّد ولم يع مسؤولياته ،وال
يعرف قيمة نفسه.
خيار استكانة الشعب ،وانحيازه المستم ّر «لسياسة»
التطبيل والمجاملة والنفاق ،تذ ّكر بحكاية شاعر وأحد
أم��راء عصره .وهي أنّ «شاعرا ً دخل «عشية» على أحد
االم��راء ،وألقى عليه التحية الصباحية المعهودة وهي
صباح الخير ،فلم يعر األمير اهتمامه به ولم ير ّد له التحية،
وقال له غاضباً« :أتهزأ بي لتصبّحني في المساء» .عرف
الشاعر أنه أخطأ فأنشد قائالً:
صبّحته عند المساء وقال لي
ماذا الصباح وظنّ ذاك مزاح
فأجبته إشراق وجهك غ ّرني
حتى توهّ مت المساء صباح
نشيد ،اهتز األمير له في مجلسه ،وتمايل طربا ً وفرحاً،
ألبيات هذا الشاعر وأجزل له العطاء.
ويُقال انّ بداية التطبيل والمجاملة بدأت من هذا التاريخ،
حيث ازدهر النفاق ،وكثر المنافقون ،وكثيرون منهم يقيمون
بيننا ويتح ّكمون بك ّل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة .ال
عجب انْ سارت بعض الشعوب على دين ملوكها وأمرائها
وسياسييها وحكامها ،وال غرابة إنْ ظلمت العباد وجاعت،
وإنْ خربت البالد وضاعت...
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حب اهلل والجامعة اللبنانية الثقافية:
دياب التقى ّ
للمغتربين دور في دعم �إعادة النهو�ض االقت�صادي في لبنان
ش���دّد رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال
الدكتور حسان دي��اب على «دور المغتربين
اللبنانيين في دعم إعادة النهوض االقتصادي
ف��ي ل��ب��ن��ان» ،م��ؤك��دا ً أن «اس��ت��م��رار ارت��ب��اط
المغترب اللبناني بوطنه يش ّكل حجر الزاوية
في االستثمار بالمشاريع الصناعية والزراعية
واالقتصادية».
ك�لام دي��اب ج��اء خ�لال لقائه في السرايا
حب الله مع وفد من
أمس ،وزير الصناعة عماد ّ
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة
عباس ف��واز وح��ض��ور :جهاد هاشم ،إيرين
البراخت ،جميل راج��ح ،علي نعمة النسر،
بسام حداد وفرنسوا العلم.
ون ّوه دياب بوقوف المغتربين اللبنانيين
إل��ى ج��ان��ب أهلهم ومجتمعهم ف��ي لبنان،
خ��ص��وص��ا ً ف��ي ظ��� ّل ال��ظ��روف االجتماعية
الصعبة التي يرزح تحت وطأتها قسم كبير من
اللبنانيين.
وترأس دياب اجتماعا ً حول موضوع ترشيد
الدعم ،بحضور ال��وزراء في حكومة تصريف
األعمال :زينة عكر ،راوول نعمة ،غازي وزني،
عماد حب الله ،ريمون غجر وعباس مرتضى،
األمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود
مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب،
وجرى البحث خالل االجتماع
في األفكار والخيارات المتعلقة بترشيد
الدعم.
واطلع دي��اب من سفير االتحاد األوروب��ي
في لبنان رالف طراف الذي زار السرايا على
رأس وفد ،ض ّم رئيس قسم عمليات التنمية
االقتصادية خوسيه لويس ،الملحق المختص

بري مستقبالً سفير إيران في عين التينة أمس

دياب مجتمعا ً إلى حب الله وفواز ووفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
بشؤون إدارة النفايات والبيئة أوليفيه بودار
ومسؤولة الشؤون السياسية هنا سيفيرين،
في حضور الوزيرين عكر ونعمة والسفير
ج��ب��ران ص��وف��ان ،على ال��م��ق��ارب��ة الجديدة
للمفوضية األوروبية حول التعاون االقتصادي
واالجتماعي واالستثماري مع دول جنوب
البحر األبيض المتوسط.
وبحث دياب مع وفد من البنك الدولي ض ّم
المدير اإلقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار

جاه ،ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي
والخبيرة ف��ي ش��ؤون الحماية االجتماعة
والعمل ف��ي ال��ش��رق األوس���ط حنين السيد،
في كيفية تنفيذ مشروع تقديم المساعدات
لألسر األكثر فقرا ً في لبنان ،وذلك في حضور
الوزيرين عكر ورمزي المشرفية ،األمين العام
لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير
مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.
وع��رض دي��اب مع رئيسة مجلس الخدمة

المدنية نسرين مشموشي ،لواقع الوظيفة
العامة في ظل الظروف التي يم ّر بها البلد.
واستقبل وفدا ً من المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمار في لبنان «أيدال» ض ّم رئيس مجلس
اإلدارة مازن سويد ،نائبي رئيس المؤسسة
سيمون سعيد وع�لاء حمية وعضويها وليم
شرو ومحمد المهتار .وعرض الوفد مشاريع
المؤسسة وأوض��اع��ه��ا ونشاطها وإمكانية
تفعيل دورها في هذه المرحلة.

الرئي�س ّ
المكلف يهاجم «الوطني الح ّر» وحزب اهلل
با�سيل :الحكومة الموعودة مخطوفة والحريري غير جاهز لت�شكيلها لأ�سباب خارجية
أخذ السجال الحكومي منحى تصعيديا ً
بين التيار الوطني الح ّر وتيار المستقبل الذي
وس��ع دائرته من خالل تصويبه على حزب
ّ
الله واتهامه مع التيار األول بعرقلة تأليف
الحكومة ،وذل��ك ف��ي ب��ي��ان عنيف للمكتب
اإلع�لام��ي للرئيس المكلّف سعد الحريري
هاجم فيه الطرفين.
ور ّد رئيس التيار الوطني الح ّر النائب
جبران باسيل على الحريري وقال في بيان
لمكتبه اإلع�لام��ي إن��ه «ظهر ال��ي��وم بالعين
المج ّردة ،أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري
غير جاهز لتشكيل الحكومة ألسباب خارجية
معلومة ،ك ّنا قد امتنعنا عن ذكرها سابقاً،
إعطا ًء لفرص إضافية .أما أن يقول اآلن إننا
عرقلنا الحكومة  5أشهر ،قبل أن نعلن موقفنا
اليوم بعدم المشاركة فيها وع��دم إعطائها
الثقة ،فإننا نذكر أننا أعلنا هذا الموقف منذ
االس��ت��ش��ارات النيابية بعشرات البيانات

ب ّري عر�ض وفيروزنيا الأو�ضاع
والعالقات اللبنانية الإيرانية

والمواقف ،أكانت شخصية أو من تكتل لبنان
القوي أو من الهيئة السياسية والمجلس
السياسي للتيار وصوال ً إلى الظهور اإلعالمي
األخير لرئيس التيار».
وأشار إلى أنّ التيار كان قد أبلغ «الرئيس
المكلّف مباشر ًة في المجلس النيابي إبّان
االستشارات النيابية ،أنّ رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون يمثله بالتشاور والتمثيل
النيابي في الحكومة ،ومطلبه الوحيد تحقيق
المعايير الموحدة دستوريا ً وميثاقيا ً من
أجل إعطاء الموقف اإليجابي من التشكيلة
الحكومية .أ ّما القول إننا والرئيس عون كنا
نرفض أن يحظى رئيس الجمهورية ميشال
سليمان بأيّ وزارة من دون كتلة نيابية ،فهو
غير صحيح إطالقاً ،والبرهان هو الحكومات
التي تشكلت وحصة الرئيس سليمان فيها
كانت بالح ّد األدن��ى  3وزراء ،بينهم واحد
للدفاع وآخر للداخلية».

أضاف «من ك ّل ذلك وأكثر من المغالطات
التي أورده��ا بيانه ،يتضح اليوم للخارج
المنتظر ول��ل��داخ��ل الملتهب ،أنّ الرئيس
الحريري ق��د اخ��ت��رع معضلة ج��دي��دة أم��ام
تشكيل الحكومة ،وهو يقوم بما اعتاد عليه،
وك�� ّن��ا ق��د نبّهنا م��ن��ه ،أي��ذ بحجز التكليف
ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم
العالم إلستثماره ،من دون أيّ اعتبار منه
لقيمة الوقت الضائع والمكلف إلى أن يجهز ما
هو بانتظاره».
وختم «أي��ه��ا اللبنانيون ،إنّ حكومتكم
ال��م��وع��ودة م��خ��ط��وف��ة ول���ن ي��ك��ون ممكنا ً
استعادتها سوى برضى الخارج أو بثورة
الداخل».
وك��ان المكتب اإلع�لام��ي للحريري اعتبر
أنّ األخير «ال ينتظر رضى أيّ طرف خارجي
لتشكيل الحكومة ،ال السعودية وال غيرها،
إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة

«تج ّمع العلماء» :لمحاكمة �سالمة على ارتكاباته
رأت الهيئة اإلدارية في «تج ّمع العلماء المسلمين» ،أن «البلد
يتجه نحو حافة االنهيار وال توجد سياسات اقتصادية تلجم
التصاعد غير المب ّرر والجنوني للدوالر األميركي إزاء الليرة
اللبنانية ،في حين أن المسؤولين ال يزالون يتمسكون بمواقف
متشنجة ويرفضون التنازل عنها وكأن البالد والعباد بألف
خير».
وإذ اعتبر التج ّمع في بيان ،أن «ال��ح��راك الجماهيري له
مبرراته الموضوعية الناتجة عن الغالء الفاحش واالحتكار وفقد
المواد األساسية وانهيار العملة الوطنية» ،طالب «الجماهير
التي خرجت وستخرج للتعبير عن رأيها ،بأن تمارس األمر
بموضوعية وتنتبه إلمكان استغاللها من قوى سياسية ال تخدم
حراكهم بل تخدم األجندات الخارجية الهادفة لتحقيق مصالحها
على مصالح الوطن».
ون��وه باستدعاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لحاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة «ل��س��ؤال��ه ع��ن سبب
التصاعد الدراماتيكي للدوالر األميركي أمام الليرة اللبنانية،
خصوصا ً بعد اتهام الحاكم بأنه يقف وراء ذلك من خالل القرار
الذي اتخذه بخصوص رفع رأس مال البنوك ما أدى إلى هجمة
منها على السوق السوداء لشراء الدوالر ما ساهم في ارتفاع
سعره» ،معتبرا ً أن «هذه الخطوة تحتاج إلى ما بعدها وهي
أن يتحرك القضاء والنيابة العامة المالية لمالحقة الموضوع

ومحاكمة حاكم مصرف لبنان على ارتكاباته التي أدت إلى
الوضع المأسوي الذي نعيشه».
وطالب «رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان
دياب بمتابعة الشؤون الحياتية اليومية» ،كما طالب رئيس
الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري بـ»اإلسراع في
تشكيل الحكومة واألمر بسيط ،فهناك إمكانية لتشكيل حكومة ال
ثلث معطالً فيها ويكون عدد وزرائها عشرين أو اثنين وعشرين،
على أن تكون حكومة كفاءات وتحظى بدعم القوى السياسية
األساسية في البرلمان».
وشكر التج ّمع «كل الذين شاركوا بمصابه الجلل برحيل
رئيس مجلس األمناء القاضي الشيخ أحمد الزين سواء الذين
شاركوا في التشييع أو الذين أصدروا بيانات تعزية أو الذين
اتصلوا هاتفياً».
إلى ذلك ،اتصل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان بكل من رئيس
الهيئة اإلدارية في «تج ّمع العلماء المسلمين» الشيخ حسان
عبدالله والمنسق العام لـ»جبهة العمل اإلسالمي» الشيخ زهير
جعيد ،معزيا ً بالزين .وأكد أن الزين «ركن من أركان تاريخنا
المقاوم ،على امتداد صراعنا مع اليهود ،ال بل شيخنا الحبيب
كان في مقدمة الصفوف المناضلة قائدا ً ومرشداً ،وفي كل
الميادين».

الأ�سعد :دعوة جعجع لال�ستقالة
من مجل�س النواب تتقاطع مع التدويل
رأى األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد
«أن تكرار زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى اإلمارات يأتي
في خانة محاولته إلدخال االم��ارات من خالل الشيخ محمد بن
زايد كوسيط مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتخفيف
الشروط السعودية المعروفة للسماح له بعبور التأليف وفي
مقدمها إصرارها على استبعاد حزب الله عن المشاركة في أي
حكومة».
واعتبر في تصريح أن القوى السياسية «أفلست سياسيا ً
وقرارا ً وباتت ال حول لها وال قوة في إدارة شؤون البالد والعباد،
ولم تفلح سوى باستمرار نهج الفساد والمحاصصة والنهب
والتف ّنن في إفقار الشعب وتحريض بيئاتها الحاضنة للنزول
إلى الشارع والتصرف وكأنها تحتل دولة عدوة وتقمع شعبها
وتتصرف كأنها ال تعلم بما يحصل في البلد من فلتان في األسعار
وغالء فاحش وارتفاع غير مسبوق لسعر صرف ال��دوالر ومن
انقطاع الكهرباء وفقدان المحروقات واألدوي��ة والمواد والسلع

الضرورية المكدسة في المخازن على عينك يا دولة ويا مسؤولين
من تجار الجشع واالحتكار والفساد».
ورأى «أن الميليشيات السلطوية تحاول استخدام الشارع
إلخفاء مسؤولياتها عما يحصل ولتحميل المسؤولية لرئيس
الجمهورية فقط وكأنها لم تكن شريكة في الفساد على مدى 30
عاماُ» .وتابع «هذه السلطة ما زالت ممعنة في مشروع لوضع
لبنان تحت الوصاية الدولية وما دعوة سمير جعجع لالستقالة
من مجلس النواب إالّ خطوة تتقاطع مع دعوة البطريرك بشارة
الراعي للتدويل وإلعالن لبنان دولة فاشلة وتحميل العهد وحده
المسؤولية ولنزع الصفة التمثيلية عن رئيس الجمهورية».
ورأى أنه «كان على الرئيس ميشال عون أن يسمي األشياء
بأسمائهافيشأنالتالعببسعرصرفالدوالرويح ّملالمسؤولية
كاملة للمتورطين» ،محذرا ًمن االنهيار الشامل ،وقال»ال يمكن بناء
وطن ودول��ة ومؤسسات إالّ بالخالص من المنظومة الحاكمة
واستعادة استقالل لبنان وسيادته وكرامة شعبه».

حمدان ع ّزى بال�شيخ الزين
اتصل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
ـ المرابطون العميد مصطفى حمدان بالشيخ حسان عبدالله
رئيس الهيئة اإلداري��ة في تجمع العلماء المسلمين ،والشيخ
زهير جعيد المنسق العام لـجبهة العمل اإلسالمي ،معزيا ً
بارتقاء الشيخ الجليل المقاوم أحمد الزين قاضي شرع صيدا

السابق ورئيس مجلس األمناء في تجمع العلماء المسلمين.
وأك��د حمدان أنّ الراحل ركن من أرك��ان تاريخنا المقاوم،
على امتداد صراعنا مع اليهود ،ال بل كان في مقدمة الصفوف
المناضلة ق��ائ��دا ً وم��رش��داً ،وف��ي ك�� ّل الميادين باعثا ً للهمم
والخطاب الفصل بين المقاومة واالستسالم والخنوع.

حكومة االختصاصيين ،مع التعديالت التي
اقترحها الرئيس الحريري علناً ،في خطابه
المنقول مباشر ًة على الهواء في  14شباط
الفائت».
وأشار إلى شعور بأنّ حزب الله «من بين
األط���راف المشاركة ف��ي محاولة رم��ي كرة
المسؤولية على الرئيس الحريري ،ال بل
يناور إلطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار
أن تبدأ إيران تفاوضها مع اإلدارة األميركية
الجديدة».
وأك��د أن أي ط��رف ،ال المدير العام لألمن
العام ال��ل��واء عباس إبراهيم وال غيره «لم
يبلّغ الرئيس الحريري بأنه مكلف من رئيس
الجمهورية رسميا ً بنقل عرض له» .كما أكد
الحريري «التزامه المواصفات الحكومية
التي انطلق منها منذ اللحظة األولى للتكليف،
س��واء بالنسبة للعدد أو بالنسبة لمعيار
االختصاص غير الحزبي».

ف�ضل اهلل:
بالتكافل االجتماعي
ّ
نت�صدى للأزمات
اعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد
اللطيف فضل الله «انّ التكافل االجتماعي من أه ّم وسائل
التصدّي ل�لأزم��ة االقتصادية واالجتماعية والمالية
المتفاقمة في ظ ّل الغياب الفاضح للدولة وانشغالها عن
شؤون الناس ومعاناتهم».
وأكد في لقاء إعالمي في صور «االستمرار في خدمة
المستضعفين والمحـــتاجين عبر تقديـــم المساعدات
العينية والغذائية والطبية واالستــشفائية ،وذلك بتوفيق
الله والمساهمات الطيبة للمحسنين الذين ينفقون ابتغاء
مرضاة الله بعيدا ً عن االستهالك اإلعالمي».
ودعا السيد فضل الله «الجميع لالرتقاء الى مستوى
االلتزام الديني الذي يفرض التعاون والعمل بالحسابات
اإلنسانية المج ّردة».

تن�سيق بين
«الجبهة ال�شعبية»
ولجنة الأ�سير �سكاف
عقدت «لجــنة أصدقــاء األسير يحيى سكاف» و»لجنة
األس���رى فــي الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين»
لقــا ًء في مكــتب الجبــهة بمخيــم البداوي ،فــي إطــار
التنســيق الدائم بين لجــنة األســـرى فــي الجــبهة
ولجنة األسير سكاف بمناسبة الذكرى السنوية الثالثــة
واألربعــين على أسر المناضل يحيى سكاف في السجون
الصهيونية.
وأك��د شقيق األســير جــمال سكاف خ�لال اللقاء أن
«قضية يحيى ستبقى تتوارثها األجيــال ألن عمله
البطولي هو مفخــرة لأل ّمة جمعاء ولكل األحرار والشرفاء
الذين لن يتخلوا عن يحيى مهما طال الزمن ،وسنبقى
نسعى ونعمل جاهدين حتى يُفــرج عنــه من سجون
االحتالل ،ألن المعلومات التي لدينا و الوثــائق التي
نملكــها تؤكــد أنه ما زال في األس��ر» ،مؤكدا ً ان «منزل
األسير يحيى سكاف وعائلته وأصدقاءه ،سيبقون مع
فلسطين ومقاومتها حتى تتح ّرر كل فلسطين من البحر
إلى النهر».
ب���دوره أك��د نائب رئيس لجنة األس���رى ف��ي الجبهة
الشعبية فتحي أبو علي ،أن «قضية يحيى ستبقى خالدة
في قلوب وعقول األج��ي��ال خصوصا في ب��ال ووج��دان
الشعب الفلسطيني» ،آمالً «أن تتحقق أمنيتنا بإطالق
سراحه من السجون الصهيونية ليعود إلى أهله وبلدته
بحنين ليقاوم المشروع الصهيوني من جديد ويحقق
حلمه في تحرير فلسطين».
وفي ختام اللقاء تمت الدعوة للمشاركة بفعاليات
إحياء الذكرى السنوية الثالثة واألربعين العتقال األسير
سكاف ،وال سيما في الوقفة الرمزية التي ستقام في 14
الحالي أم��ام النصب التذكاري ال��ذي يخلّد تضحيات
األسير على األوتوستراد الدولي في المنية.

رأى رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،عشية
زي��ارة البابا فرنسيس األول إلى العراق ،أن
الزيارة وما سوف تتضمنه من لقاء تاريخي
مع المرجع السيد علي السيستاني «بقدر ما
تحمل من دالالت على أهمية ترسيخ األخوة
اإلنسانية ف��ي ه��ذه المرحلة الراهنة على
قواعد المحبة والتسامح بين أبناء الرساالت
السماوية ،هي أيضا ً استكمال لما تم التأسيس
عليه خالل لقاء سماحة شيخ األزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب».
وختم ب ّري «هي تأكيد المؤكد بأن رسالتي
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(حسن ابراهيم)
المسيحية واإلس��ل�ام م��ن م��ش��ك��اة واح���دة
مصدرهما واح���د ون��وره��م��ا واح���د م��ن اإلل��ه
ال��واح��د ،تدعوان إل��ى سبيل الله وإل��ى خير
اإلنسان وخالص األوطان بالحكمة واالعتدال
والموعظة الحسنة».
وكان الرئيس ب ّري استقبل في مقر الرئاسة
الثانية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان
الدكتور محمد جالل فيروزنيا ،حيث جرى
عرض لألوضاع العامة في لبنان والمنطقة
والعالقات الثنائية اللبنانية اإليرانية.

«التنمية والتحرير»� :إذا لم ي�ستيقظ البع�ض
من غيبوبته �سي�صل البلد �إلى ما ال ُتحمد عقباه
أك��دت كتلة التنمية والتحرير أن��ه «إذا لم
يستيقظ البعض من غيبوبته سنصل بالبلد إلى
ما ال ُتحمد عقباه» ،مجدد ًة الدعوة للجلوس إلى
طاولة حوار لبنانية لتنفيذ أجندة لبنانية ُتنقذ ما
تبقى من لبنان.
وفي هذا اإلطار ،اعتبر مدير مكتب رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب�� ّري في المصيلح النائب هاني
قبيسي أن «األزمة مستفحلة ونحن كسياسيين ال
نقدر أن نحاسب الناس على أي تصرف يقومون
فيه تعبيرا ً عن األسى والفقر الذي أل ّم بهم نتيجة
سياسات مالية توالت وأدت إلى انهيار المنظومة
المالية وتالها شبه انهيار للوطن كل الوطن».
وأكد أنه «إن لم يستيقظ البعض من غيبوبته
سنصل بالبلد إل��ى م��ا ال ُتحمد عقباه .فرأفة
بالوطن وبشعب آمن بكم يوما ً ما ،أن تبتعدوا عن
مناكفاتكم وتتركوا خالفاتكم جانبا ً ولتجلسوا
إلى طاولة حوار لبنانية ولتنفذوا أجندة لبنانية
ُتنقذ ما تبقى من وطن رهنتموه لدول ما أرادت
لنا خيراً» .وقال «التفتوا إلى مبادرة الرئيس نبيه
ب ّري التي تشكل خريطة طريق قد تم ّثل الفرصة
األخيرة التي ينبغي على الجميع أو باألصح على
ّ
المعطلين التقاطها قبل االنفجار الكبير الذي الحَ ت
ُنذره في كل لبنان خالل األيام الماضية ،والذي
بعده لن ينفع أيّ ندم على ما أُهدِر من مبادرات».
ودان االعتداء «اإلسرائيلي» األخير الذي أدى
الى تلويث الشاطئ اللبناني إلى جانب الخروقات

الجوية والبرية والبحرية ،وقال خالل استقباله
عدد من أصحاب المؤسسات السياحية الساحلية
في الجنوب ومتابعته شؤونا ً بلدية ومعيشية
لعدد من القرى والبلدات «جريمة متجدّدة يرتكبها
العدو اإلسرائيلي بحق لبنان كعادته ،بتلويث
شواطئنا بكارثة بيئية ط��اول��ت ك��ل الساحل
اللبناني ج ّراء التسرب النفطي من قبالة شواطئ
فلسطينالمحتلة».
وأكد «ضرورة أن يبادر لبنان لتقديم شكوى
أمام األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة
ضد الكيان الصهيوني وتحميله المسؤوليات
والتبعات الناجمة عن هذه الكارثة البيئية».
من جهته ،اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم
عبرحسابه على تويتر ،أن «البيانات والمواقف
واإلط�ل�االت لن تجدي نفعا ً في معالجة األزمة
الراهنة بكل مستوياتها ،فالذهاب فورا ً إلى تأليف
حكومة بداية خطة إلنقاذ ما تبقى قبل البحث عن
الحل الجذري المطلوب لبقاء لبنان».
على صعيد آخر ،أكد النائب فادي عالمة عبر
«تويتر» ،أن «م��ن غير المقبول تكرار ح��وادث
االعتداء المتنقلة على الجسم الطبي والعاملين
في القطاع االستشفائي ،الذين يستحقون م ّنا كل
الثناء والشكر للمهام التي يقومون بها في هذه
الظروف بالذات .وقد بات من الواجب إقرار قانون
يؤمن الحماية المطلوبة للعاملين في هذا القطاع
الحيوي».

ماذا تريد «�إ�سرائيل» من الحديث
عن قدرات المقاومة البحرية؟

} عمر عبد القادر غندور*

فعالً نحن ننظر بعين الريبة الى التصريحات «اإلسرائيلية» التي تتحدث عن تنامي قدرات
حزب الله البحرية! حيث ورد في تقرير عسكري «إسرائيلي» «أنّ حزب الله بات أكثر خطرا ً على
مياهنا اإلقليمية من خطره على شمال البالد»!
وقالت السرية البحرية « 914اإلسرائيلية» المسؤولة عن قطاعها البحري إنها ستوفر
استجابة لتهديدات حزب الله سواء في أيام قتال أو حرب أو شنّ هجمات.
وفي برقية أخرى ،انّ القطاع البحري يبدو هادئا ً لكنه مليء بتهديدات محتملة!
وتقول وسائل إعالم «إسرائيلية» إنّ رسالة أمين عام حزب الله األخيرة تض ّمنت على أهميتها
سببين أساسيين ،فهي تأتي أوال ً في سياق تطورات كبيرة تحصل في المنطقة والعالم ،وتندرج
ثانيا ً في توضيح موقف المقاومة بعد سلسلة تقديرات برزت أخيرا ً من الجانب «اإلسرائيلي»
في ضوء رحيل دونالد ترامب ووصول إدارة جديدة إلى البيت األبيض.
في الشق المتعلق بتطورات المنطقة ،ال شك انّ إدارة الرئيس بايدن تحمل مقاربات جديدة
تختلف عن اإلدارة السابقة بنسب متفاوتة تبعا ً للملفات ،وانْ كانت المصالح األميركية هي
الثابت الوحيد من بين المتغيّرات ،لكن من السذاجة االعتقاد انّ اإلدارة األميركية الجديدة مقبلة
على تغيير تحالفاتها او االرتداد عن مسار التطبيع ،لكنها تدرك انّ اإليرانيين يتمتعون بإرادة
صلبة وهامش واسع من االختيارات بحيث ال يقتصر ه ّمها على البرنامج النووي بل يشمل
بشكل أساسي دعمها لجميع األنشطة المقاومة لـ «إسرائيل».
ويقول رئيس المعهد «اإلسرائيلي» اللواء عاموس بادلين إنّ لعبة الحرب والتهويل بها تظهر
الحاجة إلى معالجة مسألة الصواريخ الدقيقة لحزب الله ،وانّ تبادل الضربات المضبوطة
يمكن ان تؤدّي الى مواجهة أوسع بين الطرفين ،وهنا مربط الفرس في الخطاب «اإلسرائيلي».
ومع ذلك يعترف رئيس المعهد «اإلسرائيلي» بمحدودية القدرة «اإلسرائيلية» مقابل تعاظم
قوات أعدائه وقدرتهم على إلحاق األذى بالجبهة «اإلسرائيلية».
وهم بذلك يضمرون شرا ً وال يقولون إال كذباً ،وال ب ّد للمكر ان يحيط بصاحبه .
وتكشف صحيفة «يديعوت أحرونوت» من خالل إشارتها الى مئات الصواريخ الدقيقة
لدى محور المقاومة يمكن ان تش ّل منظومات عسكرية ومدنية في الجبهة الداخلية ،األمر
الذي ينسجم مع التقرير الصادر عن «معهد أبحاث األمن القومي» الذي يوضح انّ التهديد
االستراتيجي يكمن في آالف الصواريخ الدقيقة من لبنان وسورية والعراق وإيران وربما
اليمن.
من خالل المتابعة لتقارير العدو «اإلسرائيلي» وتصريحات قياداته ينبغي الحذر الشديد
من هذه األخبار التي تص ّور في ظاهرها خوفا ً من إعدائها الذين يملكون أسلحة دقيقة ،وآخرها
ما يشير الى قدرات حزب الله البحرية ،ولكنها تفاصيل تستبطن سوءا ً وغدرا ً قد يقع في وقت
غير متوقع ومن خارج االحتماالت ،مم ّوهة بخداع برع فيه الجانب الصهيوني منذ ان ابتلع
فلسطين عام  ،1948وما يضمر العدو إال مكرا ً وال يقول إال كذباً.
ومن مراجعة األحداث التي سبقت الحروب «اإلسرائيلية» كانت مثل هذه التسريبات التي
تبثها قيادات دولة االحتالل هي السمة الواضحة التي ال غبار عليها ،والتي تؤشر الى اإلعداد
لغدر جديد ،وال ينبغي لهذا المكر ان يحقق غايته ،وال نشك انّ محور المقاومة على دراية
وتبصر ووعي سيالقي مثل هذا المكر الصهيوني وإفشاله...
ّ
والمستج ّد في الساعات الماضية ما تردّد عن تململ من عدم زيادة المخصصات للجيش
«اإلسرائيلي» ،وال ندري اذا كان ذلك من ضمن «المسكنة» او «التراخي» وليس بالضرورة ان
يكون صحيحاً ،ال بل من ضمن المكر «اإلسرائيلي».
وتنقل صحيفة «إسرائيل هيوم» عن اللواء المتقاعد غرشون هكوكين قوله« :انّ
الميزانية األمنية أه ّم من ك ّل شيء وحزب الله وحماس ومؤيدوهم يهدّدون تل ابيب
بمئات الصواريخ نحو الجبهة الداخلية ،ومخطئ من يظنّ انّ تهديد حزب الله وحماس ال
يرتقي الى مستوى التهديد الوجودي .وانّ الر ّد المطلوب من الجيش اإلسرائيلي على هذه
التهديدات الجديدة أكثر تعقيداً ،كما انه أعلى بعدة مرات ،وبالطبع هناك أيضا ً التهديد
اإليراني وعلى عكس االتجاهات السائدة في أوروبا ال يزال معظم مستوطني «إسرائيل»
يفهمون تماما ً ما قاله بن غوريون في نهاية «حرب االستقالل» طالما ال يوجد خطر نشوب
حرب في العالم علينا ان نحمل السيف جيالً بعد جيل لضمان سالمة الدولة بقوة السالح
«اإلسرائيلي».
ونحن نضع خطين تحت كلمتي «خطر وج��ودي» ونرى فيهما أعلى الدرجات ومنتهى
االستعدادات لمكر صهيوني مقبل.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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الوطن

دم�سق ّ
تحذر من «عواقب» الهجمات الأميرك ّية على اأرا�سيها ..ومو�سكو تنتقد وا�سنطن ل�ستخدامها منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائ ّية اأداة لم�سالحها

ّ
والتركي
أميركي
ال�سوري لطرد الحتاللين ال
مجل�ش وجهاء و�سيوخ القبائل ال�سور ّية :الوقوف مع الجي�ش
ّ
ّ
أكد مجلس وجهاء وشيوخ القبائل السوريّة
خ��الل اللقاء التشاوريّ ال��ذي عُ قد في مدينة
الحسكة ضرورة طرد قوات االحتالل األميركي
والتركي من األراضي السورية ووقف عمليات
السرقة المنظمة لثروات الشعب السوريّ من
قبل االحتالل ومرتزقته وميليشياته.
وجدّد أعضاء المجلس في بيان لهم رفضهم
�ي ال���ذي يعمل
االس��ت��ق��واء بالمحتل األم��ي��رك� ّ
ألجنداته الخاصة الرامية إلى زعزعة استقرار
سورية ونشر الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب
ال��س��وريّ ال��واح��د إلطالة أم��د الحرب وتمزيق
الجغرافيا والهوية السوريتين.
وبيّن رئيس مجلس شيوخ ووجهاء القبائل
السورية الشيخ ميزر المسلط ف��ي تصريح
لمراسل سانا أن المجلس «ق��دم مجموعة من
الثوابت الخاصة التي يعمل في إطارها والتي
تتمحور حول تأكيد االنتماء لسورية واحدة
أرض���ا ً وشعبا ً بقيادة الرئيس ب��ش��ار األس��د
والوقوف مع الجيش العربي السوري في حربه
على اإلرهاب ورفض كل الطروحات االنفصاليّة
تحت أي عنوان».
من جانبه أشار عضو المجلس الدكتور أحمد
الدريس إلى أن الهدف من اللقاء تقديم ورقة
وطنيّة في سياق ح��وار وطني بعيدا ً عن أي
تدخل خارجي إليجاد حلول جذرية وفق مبادئ
سيادة الدولة السورية.
كما أك��د عضو المجلس رش��اد عليوي أن
ميليشيا «ق��س��د» تستخدم ال��ق��وة المسلحة
وتعتمد أساليب الترهيب لكل المكونات الرافضة
لوجودها من خالل االعتقاالت والتهجير واإلخفاء
القسري ،وقال« :لذلك فالمجلس يرفض بشكل
قاطع االستقواء بالمحتل األميركي ويجب على
هؤالء مراجعة حساباتهم .فاألميركي محتل ال
يعمل إال لفرض مخططاته».
وطالب أعضاء المجلس في بيانهم بضرورة
إع��ادة جميع المؤسسات الحكومية الرسمية
التي استولت عليها ميليشيا «قسد» إلى الدولة
السورية وفي مقدمتها المدارس والمشافي،
مشددين على أن المحتل األميركي بالتعاون مع
ميليشيا «قسد» هما السبب الرئيسي للمعاناة
القاسية ألبناء سورية عامة وأبناء الجزيرة
خاصة م��ن خ��الل مواصلتهم سرقة م��ق�دّرات
الشعب السوري في الجزيرة السورية من نفط
ومحاصيل استراتيجية.

إلى ذلك ،ح ّذرت البعثة السورية الدائمة لدى
األمم المتحدة واشنطن من الضربات األميركية
في سورية في أعقاب هجوم صاروخي جديد
على القوات األميركية في العراق المجاور.
جاء ذلك في تصريح خاص للبعثة إلى مجلة
«نيوزويك» األميركية.
وبحسب المجلة األميركية ،فقد استهدف
الهجوم األخير قاعدة عين األس��د الجوية في
محافظة األنبار األربعاء ،وذلك في أعقاب هجوم
صاروخي مماثل الشهر الماضي ضد مطار في
مدينة أربيل الشمالية« ،تبنته مجموعات موالية
إليران» ،على حد تعبير المجلة.
ووسط ترقب بشأن الرد األميركي المحتمل،
حذرت البعثة السورية في األمم المتحدة من أن
االعتداءات األميركية في سورية تمثل «تجاهالً
تاما ً لمبادئ وأعراف القانون الدولي».
وق��ارن��ت البعثة السورية نهج بايدن في
الشرق األوس��ط بنهج سلفه ،الرئيس دونالد
ترامب ،الذي استهدف سورية أيضا ً ردا ً على
هجمات في العراق.
وقالت البعثة إن نهج بايدن «يبعث بإشارة
سلبية لسياسات اإلدارة الجديدة وسعيها
ال���دؤوب لتطبيق ق��ان��ون ال��ق��وة ب��دال ً م��ن قوة
القانون ،وذلك استمرارا ً لنهج اإلدارات األميركية
السابقة ف��ي التعامل م��ع األزم���ات اإلقليمية
والدولية في العالم».
وباإلضافة إلى التداعيات القانونية ،قالت
البعثة السورية إن العواقب المزعزعة لالستقرار

لمثل هذه األعمال األميركية ستتردّد في جميع
أنحاء المنطقة .وأضافت أن «الجمهورية العربية
السورية تدين بشدة العدوان األميركي على
سيادتها واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها
ألنه ينتهك بشكل خطير مبادئ القانون الدولي
وأحكام ميثاق األمم المتحدة» .وحذرت سورية
من أن هذا العدوان سيؤدّي إلى عواقب تصعيد
األوضاع في المنطقة وتهدد السلم واألمن.
وفي سورية ،ال تزال الواليات المتحدة تواجه
انتقادات ليس فقط من حكومة البالد ،ولكن
كذلك من إي��ران وروسيا .وقد دعمت القوتان
الرئيس السوري بشار األسد في حرب استمرت
عقدا ً من الزمن ضد الميليشيات والجماعات
اإلرهابية ،والتي تلقى بعضها ذات مرة مساعدة
أميركية قبل أن يتحول الدعم إلى «قوات سورية
الديمقراطية» التي تقاتل تنظيم «داعش ،بحسب
«نيوزويك».
وقالت البعثة السوريّة ل�»نيوزويك» إن
«الجمهورية العربية السورية دع��ت اإلدارة
األميركيّة إلى وقف هذا النهج العدواني المتك ّرر
وااللتزام بقرارات األمم المتحدة التي تدعو إلى
احترام سيادة سورية واستقاللها ووحدتها
وسالمة أراضيها» .وأضافت أنه «يجب على
اإلدارة األميركيّة االبتعاد عن سياسات اإلدارات
السابقة التي هدفت إلى زعزعة أمن واستقرار
سورية من خ��الل أعمال ال��ع��دوان واالحتالل
واس��ت��خ��دام اإلره����اب ورع��اي��ة الميليشيات
االنفصاليّة العميلة في شمال ش��رق سورية

ونهب الممتلكات الثقافية والنفط وال��غ��از،
باإلضافة إلى فرض إج��راءات قسريّة أحاديّة
الجانب لها آث��ار كارثيّة على الحياة اليوميّة
لماليين السوريين».
الروسي
على صعيد آخر ،ص ّرح نائب المندوب
ّ
لدى األمم المتحدة دميتري بوليانسكي ،بأن
الواليات المتحدة وحلفاءها يسعون لتحويل
منظمة حظر األسلحة الكيميائيّة إلى أداة لتحقيق
مصالحهم.
وق��ال بوليانسكي خ��الل جلسة للجمعيّة
العامة لألمم المتحدة ،األربعاء« :كل يوم تتكاثر
التأكيدات لمساعي الواليات المتحدة وحلفائها
األوروب��ي��ي��ن واألطلسيين إل��ى تحويل منظمة
حظر األسلحة الكيميائيّة ،وهي هيئة دولية
فنية مختصة ،إل��ى أداة لتحقيق مصالحهم
الجيوسياسية».
وأش���ار الدبلوماسي ال��روس��ي إل��ى أن مثل
ه��ذه المواقف م��ن قبل ال���دول الغربية كانت
واض��ح��ة بشكل خ��اص أث��ن��اء التحقيقات في
الحوادث المحتملة الستخدام السالح الكيميائي
ف��ي س��وري��ة ،عندما ت � ّم تحميل دمشق كامل
المسؤوليّة في غياب أدلة كافية.
وأك��د أن��ه يجب في سياق محاربة انتشار
األسلحة الكيميائية ،أن تعير منظمة حظر
األسلحة الكيميائية اهتمامها للواليات المتحدة
ذاتها ،قائالً إنه «سيكون من المنطقي أن تقدّم
المنظمة تقريرا ً حول التقدّم في إتالف الترسانة
الكيميائية للواليات المتحدة ،ال��ذي لم ينته

بعد».
وناقشت الجمعية العامة لألمم المتحدة
األربعاء مشروع قرار حول التعاون مع منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ف��ي التحقيق في
االستخدام المحتمل لألسلحة الكيميائية في
سورية .ووصفت روسيا الوثيقة بأنها «غير
متوازنة ومسيّسة للغاية».
الروسي
على الصعيد األمني ،أعلن المركز
ّ
للمصالحة ف��ي س��وري��ة ع��ن قمع المسلحين
لمظاهرة احتجاجيّة للسكان في مدينة الباب
ب��ري��ف ح��ل��ب ،م��م��ا أس��ف��ر ع��ن إص��اب��ات بين
السكان.
الروسي للمصالحة،
وقال نائب مدير المركز
ّ
اللواء البحري ألكسندر كاربوف ،في بيان له إن
«نحو  150شخصا ً خرجوا للتظاهر في مدينة
الباب ب��دع��وات النسحاب الفصائل الموالية
لتركيا وعودة األراضي لسيطرة دمشق».
وأك��د أن «المظاهرة ت ّم تفريقها بالقوة من
قبل المسلحين ،مما أسفر عن إصابة  5سكان
محليين بجروح».
وأش�����ار ك���ارب���وف إل���ى ت��ن��ام��ي «ال��م��ي��ول
االحتجاجيّة» وسط السكان في المناطق التي
تسيطر عليها القوات التركيّة في سورية ،الذين
يعارضون «فظائع عناصر التشكيالت المسلحة
غير الشرعية».
ال��روس��ي ق���ادة التشكيالت
ودع���ا ال��م��رك��ز
ّ
المسلّحة إل��ى «ال��وق��وف إل��ى جانب تسوية
سلميّة» في المناطق التي يسيطرون عليها.

ال�ساروخي على «عين الأ�سد» مدعوم اأو غير مدعوم من اإيران!؟
تناق�ش في ت�سريحات اأميرك ّيين :الهجوم
ّ
قال مسؤولون أميركيّون إن الهجوم الصاروخي،
ال��ذي استهدف األسبوع الماضي ،قاعدة «عين
األس���د» ف��ي ال��ع��راق ،ال��ت��ي تستخدمها ال��ق��وات
األميركيّة ،يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران،
بحسب تعبيرهم.
واحتدمت التوترات بين ال��والي��ات المتحدة
وإي��ران األربعاء الماضي بعد هجوم صاروخي
جديد استهدف قاعدة عين األسد الجوية في العراق
التي تستضيف قوات أميركية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن شخصياتهم أن
الهجوم األخير يحمل بصمات فصيل مدعوم من
إيران ،لكن وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
قالت إن م��ن السابق ألوان���ه ال��وص��ول إل��ى أي
استنتاجات.
وقال البنتاغون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات
بين الجنود األميركيّين لكنّ متعاقدا ً مدنيا ً أميركيا ً
توفي بأزمة قلبية أثناء االحتماء من الصواريخ.
وأوضحت وزارة الدفاع األميركية أن الصواريخ
أطلقت على ما يبدو من مواقع عدة شرقي القاعدة
العراقية ،التي استهدفت العام الماضي بهجوم
بصواريخ باليستية أطلقت من إيران مباشرة.
وص��� ّرح الرئيس األم��ي��رك��ي ج��و ب��اي��دن ،بأن
مسؤولين أميركيين يدرسون الحادث عن كثب.

تقرير

وق���ال ب��اي��دن للصحافيين قبل اجتماع مع
مش ّرعين في المكتب البيضاوي «حمدا لله لم يُقتل
أحد في الهجوم الصاروخي ...نعمل على تحديد
هوية المسؤولين وسنصدر قراراتنا عندما نصل
إلى هذه اللحظة».
وأعلن مسؤولون عراقيون أن  10صواريخ
سقطت في القاعدة لكن البنتاغون كان أكثر حذراً،
قائال إنه كانت هناك عشر «صدمات».
ووقعت ثالث هجمات صاروخية في العراق
في فبراير الماضي على مدى يزيد قليالً عن أسبوع
استهدفت مناطق تستضيف قوات أو دبلوماسييّن
أو متعاقدين أميركيين.
وأسفر هجوم في  16فبراير على القوات التي
تقودها الواليات المتحدة في شمال العراق عن
أميركي.
مقتل متعاقد
مدني وإصابة جنديّ
ّ
ّ
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليّتها عن الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض ،جين
ساكي ،إن الواليات المتحدة تقيّم تأثير الهجوم
والجهة المسؤولة عنه.
وتابعت ساكي في مؤتمر صحافي «إذا خلصنا
إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الر ّد سنتح ّرك مجددا ً
بطريقة مناسبة وف��ي التوقيت ال��ذي نختاره،
مضيفة أن «ما لن نفعله هو اتخاذ قرار متس ّرع
غير قائم على حقائق يؤدّي إلى مزيد من تصعيد

الوضع أو يخدم أعداءنا».
ون ّفذت القوات األميركيّة الخميس الماضي
ضربات جوية على منشآت عند نقطة مراقبة
حدودية في سورية ،قالت إنها استهدفت فصائل
مسلّحة مدعومة من إيران بينها كتائب «حزب الله»
و»سيد الشهداء».
وقال مسؤول في قيادة عمليات بغداد إن هجوم
األرب��ع��اء انطلق من موقع يبعد حوالي ثمانية
كيلومترات عن القاعدة الواقعة في محافظة األنبار
غرب البالد.
وذكر مصدر أمني عراقي آخر ومسؤول حكومي
طلبا ع��دم الكشف عن هويتهما أن الصواريخ
انطلقت من منطقة البيادر غرب مدينة البغدادي.
من جهته ،قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك
راب ،إنه «فزع» من الهجوم على قاعدة عين األسد
الجوية في العراق وال��ذي ع� ّرض للخطر مجددا ً
أرواح جنود عراقيين ومن التحالف.
وأضاف راب في تغريدة على «تويتر» األربعاء،
«هذه الهجمات تق ّوض استقرار العراق وينبغي أن
تتوقف فوراً».
وك���ان رئ��ي��س الحكومة ال��ع��راق��ي��ة ،مصطفى
الكاظمي ،وص��ف األرب��ع��اء« ،المجاميع» التي
استهدفت قاعدة عين األسد التي تتمركز فيها القوات
األميركية بأنها «ال تمتلك انتماء حقيقيا ً للعراق».

ونقل بيان حكومي عن الكاظمي قوله ،إن «هكذا
هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي
للعراق ،تستهدف قواعد عسكرية عراقية ال يمكن
تبريرها تحت أي عنوان وأي مس ّمى ،وأنها تضر
بالتقدم الذي يحققه العراق ،سواء لجهة تجاوز
األزمة االقتصادية ،أو الدور المتنامي للعراق في
تحقيق األمن واالستقرار إقليميا ً ودولياً».

وأضاف أن «األجهزة األمنية لديها توجيهات
واضحة التخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات
مهما اختلفت مسمياتها وادع��اءات��ه��ا ،ونرفض
محاوالت التشبث بانتماء غير حقيقي ألحد األجهزة
األمنية العراقية ،وتحركها بغطاء مزيف ،وأن
محاسبة المسيئين من أية جهة كانت ،سيصب في
حماية سمعة قواتنا األمنية البطلة».

وا�سنطن �ستن�سر منظومة دفاع ّ
جوي متح ّركة في �سورية والعراق

رج��ح تقرير نشره موقع « ،»Forbesعزم
ّ
الواليات المتحدة األميركية نشر نظام صواريخ
دفاعية متح ّرك في سورية والعراق قريباً.
وأفاد التقرير بأن نظام الصواريخ الدفاعية
الجوية قصير المدى «أفنجر» هو أفضل نظام
متاح بسهولة لحماية القوات األميركية في
سورية وال��ع��راق من التهديد المتزايد الذي
تشكله الطائرات بدون طيار.
وف��ي أواخ���ر ف��ب��راي��ر ،ظ��ه��رت على وسائل

التواصل االجتماعي صور يزعم أنها تظهر نقل
منظومة «أفنجر» على طريق سريع من العراق
إل��ى س��وري��ة .وم��ن المرجح أن��ه تم نقلها إلى
القوات األميركية في منطقة دير الزور في شرق
سورية.
وم����ع ق���اذف���ات ص���واري���خ «FIM-92
 ،»Stingerتم تصميم «أفنجر» لحماية المشاة
من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض،
وص���واري���خ ك����روز ،وط���ائ���رات الهليكوبتر،

والطائرات من دون طيار.
وحتى أوائل العام الماضي ،لم يكن للقواعد
التي تستضيف القوات األميركيّة في العراق
أنظمة دفاع جوي .وتجلّى ضعفها عندما هاجمت
إي��ران اثنتين منها بالصواريخ الباليستية
في يناير  ،2020في ضربة انتقاميّة ردا ً على
اغتيال ال��والي��ات المتحدة للجنرال اإليراني
قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد
الدولي.

ومنذ ذلك الحين ،نشرت الواليات المتحدة
صواريخ باتريوت « »MIM-104التي تصيب
على ارتفاعات عالية في هذه القواعد ،إلى جانب
أنظمة « »C-RAMقصيرة المدى (الصواريخ
المضادة والمدفعية وقذائف الهاون).
ومع ذلك ،يمكن القول إن «أفنجر» هو نظام
أكثر مالءمة لتوفير حماية للقوات البرية ضد
الطائرات من دون طيار.
وفي أوائل عام  ،2020تم استهداف القوات

األميركية المنتشرة في حقول النفط في دير
الزور ،بواسطة طائرات من دون طيار قادرة على
إسقاط قذائف الهاون الصغيرة ،والذخيرة التي
تم تصنيعها على ما يبدو باستخدام طابعة
ثالثية األبعاد.
وفي حين أن المهاجمين فشلوا في قتل أو
إصابة أي شخص أميركي ،إال أنهم أظهروا
طبيعة هذا التهديد الجديد الذي يتعيّن على
القوات األميركية التعامل معه اآلن.

ترحب بقرار المحكمة الجنائ ّية ..وه�ستيريا تواكب العدو الذي هدّ د رام اهلل باأن التعاون معها �ستكون له تداعيات �سلب ّية
الجامعة العرب ّية
ّ

ال�سلطة الفل�سطينيّة تعبّر عن تقديرها لقرار ّ
ال�سهيوني
جنائي لجرائم الحتالل
ّ
المدعية العامة فتح تحقيق ّ

عبّرت السلطة الفلسطينيّة ،عن تقديرها
الكبير لقرار المدعية العامة ،بخصوص فتح
جنائي للحالة ف��ي فلسطين والتي
تحقيق
ّ
تشمل الحرب على غزة ،واالستيطان ،وملف
الصهيوني.
األسرى في سجون االحتالل
ّ
وثمنت السلطة استقاللية وشجاعة المدعية
العامة في الدفاع عن الحق والحريات ،مشيدة
بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات
السابقة للوصول ال��ى األه��داف التي نسعى
اليها .كما عبرت عن تقديرها لجهود وزارة
الخارجية والمغتربين وطواقمها الدبلوماسيّة،
التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس
محمود ع��ب��اس ،دف��اع �ا ً ع��ن ح��ق��وق شعبنا،
مع اإلش��ادة والتقدير ب��دور اللجنة الوطنية
الخاصة بمتابعة ملف المحكمة ،ومؤسسات
المجتمع المدني في هذا المجال.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت
في بيان لها« ،حالة من الهستيريا والهلع
وع���دم ال��ت��وازن سيطرت على ردود الفعل
االسرائيلية الرسمية تجاه إع��الن المدعية
العامة للجنائية الدولية رسميا فتح تحقيق
بجرائم االحتالل ،حيث سارع أكثر من مسؤول
إس��رائ��ي��ل��ي ب��إط��الق واب���ل م��ن التصريحات
وال��م��واق��ف والتوصيفات لهذا االع���الن ،كان

أب��رزه��ا االس��ط��وان��ة المشروخة التي وردت
على لسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو والتي غالبا ما يهاجم بها خصومه،
في مقدمتها تهمة «معاداة السامية» باعتبارها
وصفة جاهزة صالحة حسب نتنياهو لكل
زمان ومكان لجميع المناسبات ،بهدف تخويف
الخصوم من تصنيفهم في خانة «الالسامية»،
متناسيا أن من يهاجمه هذه المرة هي المحكمة
الجنائية الدولية ،رمز القضاء الدولي التي
تتمتع بمصداقية ونزاهة».
وفي السياق ،رحب األمين العام لجامعة
ال���دول العربية أح��م��د أب��و ال��غ��ي��ط ،بإعالن
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
قرارها بالتحقيق في االنتهاكات والجرائم ضد
اإلنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين ،معتبرا
أن ذل��ك يُمثل دل��ي��ال ج��دي��دا إلدان���ة االح��ت��الل
وجرائمه.
وأك��د في بيان له أم��س أن ال��ق��رار ينسجم
مع مبادئ العدالة الدولية ،ويعكس انحيازا
لإلنسانية وتجردا من جانب ال ُمدعية العامة،
وأيضا من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا،
في الدائرة التمهيدية األولى ،الوالية القضائية
للمحكمة على االنتهاكات المرتكبة من جانب
سلطات االحتالل في الضفة الغربية وغزة.

ويذكر أن قناة «كان» الصهيونية ،كانت قد
كشفت صباح أمس ،عن قيام حكومة االحتالل
بنقل رس��ائ��ل تهديد للسلطة الفلسطينية
ت��ح��ذره��ا م��ن إمكانية ال��ت��ع��اون م��ع محكمة
الجنايات الدولية وتقديم معلومات تساهم في
التحقيقات.
وذكرت القناة ،أن حكومة االحتالل أخطرت
السلطة الفلسطينية ب��أن��ه «ستكون هناك
تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة
اله���اي ،تشمل إظ��ه��ار السلطة الفلسطينية
لحماس زائد في التعاون مع المحكمة وإمدادها
بمعلومات قد ُتس ّرع من إجراءات التحقيق».
وه��ددت حكومة االح��ت��الل بحسب القناة،
السلطة ب�»وقف الدفع باتجاه إطالق عملية
سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو
إجراءات لبناء الثقة» ،كما هددتها ب�»تضييق
اقتصادي يشمل تقييد األنشطة التجارية في
الضفة الغربية المحتلة».
كما ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني،
قوله إن «إسرائيل» أوضحت في رسائلها أن
فتح التحقيق سيكون له تداعيات سلبية على
العالقات بين الجانبين.
وأضاف أن السلطة ال تعتزم التراجع عن هذه
الخطوة ،مشي ًرا الى أنه «مثلما تفاوض معنا

اإلسرائيليين فيما عززوا التوسع االستيطاني
في الضفة ،ال نرى ما يمنعهم من التفاوض معنا
بينما نحاكمهم دوليا في الهاي».
وفي ذات السياق ،وصف براك رافيد مراسل
موقع «وال��ال» ق��رار المحكمة بأهم ح��دث منذ
انسحاب «إسرائيل» من مستوطنات غزة عام
 2005وأن نقاشات المحكمة ستستمر لسنوات
وال يمكن ألحد إيقافها.
يشار إلى أن الشرطة العسكرية الصهيونية
بدأت بتدريب الضباط وإخضاعهم لمحاكمات
شكلية تمهيدا إلمكانية استدعائهم من قبل
محكمة الهاي.
ومساء أول أمس ،أكدت المدعية العامة في
المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ،أن
مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب
مزعومة ارتكبت في األراضي الفلسطينية.
وذكرت بنسودا التي تنقضي واليتها في 15
يونيو القادم ،في بيان لها« :أؤكد اليوم رفع
مكتب االدع��اء في المحكمة الجنائية الدولية
تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين .سيطال
التحقيق الجرائم التي تشملها الوالية القضائية
للمحكمة واقترفت من  13يونيو .»2014
من جهته ،قال رئيس مركز العدالة الدولية
بمنظمة العفو الدولية ماثيو كانوك ،إن تأكيد

المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
على فتحها تحقيقا في الجرائم المنصوص
عليها في القانون ال��دول��ي التي ارتكبت في
األراض��ي الفلسطينية المحتلة يم ّثل اختراقا
كبيرا للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة
على ارت��ك��اب ج��رائ��م ال��ح��رب وال��ج��رائ��م ضد
اإلنسانية».
وتابع في بيان« :يو ّفر التحقيق الذي شرعت
به المحكمة الجنائية الدولية الفرصة الحقيقية
األولى آلالف ضحايا الجرائم المنصوص عليها
في القانون الدولي للوصول ال��ذي ط��ال أمد
انتظاره إلى العدالة والحقيقة والتعويضات،
كما أنه يو ّفر فرصة تاريخية لوضع ح ّد نهائي
ّ
لتفشي اإلفالت من العقاب الذي تسبّب بارتكاب
انتهاكات خطيرة في األراض��ي الفلسطينية
المحتلَّة ألكثر من نصف قرن».
وقال« :يبعث القرار رسالة واضحة لكافة
مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون
ال��دول��ي ف��ي األراض���ي الفلسطينية المحتلة
مفادها بأنهم لن يفلتوا من العقاب».
ودع��ا كانوك إل��ى تقديم الدعم السياسي
والعملي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية،
وال��م��ح��ك��م��ة ب���ال���ش���روع ف�����ورا ب��اال ّت��ص��ال
بالمجتمعات المتض ّررة».

كوالي�س
قالت مصادر تابعت
اجتماعات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية
إن التسوية التي
ت ّمت حول التعاون
مع إيران تعبر عن
موازين القوى من
جهة ،وعن إدراك
أوروبي
أميركي
ّ
ّ
لحتمية سلوك الطرق
الدبلوماسيّة في
التعامل مع الملف
اإليراني
النووي
ّ
ّ
سواء في الشؤون
الفنيّة والشؤون
السياسيّة.

اأخبار الوطن
فل�سطينالمحتلة
{ أصدر رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،مرسوما ً رئاسيا ً بإعالن
حالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية
لمدة ثالثين يوما ً اعتبارا ً من أمس
الخميس  ،2021-3-4لمواجهة تفاقم
جائحة فيروس كورونا المستجد.
{ كشف أمين سر اللجنة المركزية
لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب،
عن اجتماع مرتقب للفصائل ورئاسة
المجلس الوطني واللجنة المركزية في
السادس عشر والسابع عشر من الشهر
الحالي في القاهرة ،وأنه لن يكون هناك
أي تغيير في ال��ج��داول الزمنية التي
تخص االنتخابات.
وقال الرجوب في حديث لبرنامج
«ملف اليوم» عبر تلفزيون فلسطين:
«إن مسار إنهاء االنقسام وبناء الشراكة
استراتيجي».
هو خيار
ّ
وبيّن الرجوب أن اجتماع القاهرة
المرتقب سيشهد مشاركة كافة الفصائل
التي شاركت في االجتماع السابق،
مع حضور لجنة االنتخابات المركزية
ورئاسة المجلس الوطني ،لوضع آليات
واضحة حول االنتخابات المقبلة.
وأض���اف« :قطعنا ال��ش��وط األكبر
واألص��ع��ب وال يمكن أن نتراجع في
ظل تمسك كافة فصائل العمل الوطني
الفلسطيني بذلك ،ما سيقودنا لتجديد
شرعية ال��ن��ظ��ام السياسي وتحقق
الوحدة الوطنية».
وأشار الرجوب إلى أنه خالل األيام
ال��ث��الث��ة المقبلة سيتم ط��ي صفحة
االعتقاالت السياسية واالستدعاءات
والمحاكمات على خلفيات تنظيمية
التزاما ً بمرسوم تعزيز الحريات.

ال�سام
{ أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء
المهندس حسين عرنوس خالل لقائه
أم���س ،أع��ض��اء مجلس الشعب عن
محافظة السويداء أهمية التنسيق
التام وتكثيف الجهود المشتركة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية
لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية
والتنموية والتعاون لتذليل العقبات
والصعوبات التي تعترضها وإيجاد
ال��ح��ل��ول المناسبة ل��ه��ا ب��م��ا يحقق
المصلحة العامة ويسهم بمواجهة
الضغوط والحصار االقتصادي الجائر
الذي تتع ّرض له سورية.
وأوضح المهندس عرنوس أن الجهد
الحكومي يتركز على تنفيذ الخطط
والبرامج ال��واردة في البيان ال��وزاري
ومواصلةإنجازالمشروعاتالتيتسهم
بتحسين الواقعين المعيشي والخدمي
للمواطن وتخفف عنه أعباء الظروف
الراهنة الناتجة عن الحصار الظالم
ال��ذي يتعرض له الشعب السوري،
موضحا ً أنه تم توفير الكميات الالزمة
من الدقيق التي تكفي لتأمين حاجة
المواطنين م��ن م��ادة الخبز والعمل
متواصل بوتائر عالية لتأمين الحاجة
المحلية من المشتقات النفطية.
م��داخ��الت أعضاء مجلس الشعب
تركزت على ض��رورة متابعة العمل
بمشروع تاميكو في المنطقة الصناعة
ب��أم الزيتون واإلس���راع بتنفيذ سكة
ال��ح��دي��د ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ي��ن دم��ش��ق
والسويداء واستئناف العمل بإنجاز
محطة تحويل المشنف وتأمين المزيد
م��ن اآلل��ي��ات الهندسية الستصالح
األراض��ي القابلة للزراعة إضافة إلى
إحداث مخبر تحاليل كيميائية لفحص
عينات الثمار وخاصة التفاح وإنشاء
معمل لأللبان واألجبان.

العراق
{ اكد النائب االول لرئيس مجلس
ال��ن��واب حسن الكعبي ،ان مجلس
النواب لن يص ّوت على موازنة 2021
في حال لم تتضمن تخصيصات مالية
اضافية وكافية لذي قار والمحافظات
األشد فق ًرا.
تصريح الكعبي جاء خالل ترؤسه
اجتماعا ً موسعا ً بشأن اوضاع محافظة
ذي ق���ار ،بحضور ن���واب المحافظة
ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء
والصحة والنفط وال��زراع��ة واإلعمار
والبلديات والعمل اضافة الى االمين
العام لمجلس الوزراء.
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الأول من �آذار

منفذية �سلمية في «القومي» احتفلت بمولد �سعاده...
وت�أكيد على موا�صلة النهج ال�صراعي في مواجهة االرهاب واالحتالل

أق��ام��ت منفذية سلمية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة ميالد باعث النهضة السورية
القومية االجتماعية انطون سعاده ،حضره وكيل عميد
الدراسات والتخطيط ميسر المال ،منفذ عام منفذية سلمية
عدنان الجرف وأعضاء هيئة المنفذية ،األمين نورس
ميرزا ،وم��دراء مديريات عقارب وتل حسن باشا وتلدرة
وم��دراء المديريات في متحد سلمية وجمع من القوميين
والمواطنين وأصدقاء الحزب في المتحد وأهالي األشبال
والطلبة.
ابتدأ االحتفال بنشيد الجمهورية ونشيد الحزب الرسمي،
فوثائقي استعرض لمحطات من حياة حضرة الزعيم ،ثم
فقرة غنائية قدمتها فرقة كورال أشبال منفذية سلمية.
ع ّرف االحتفال ناظر االذاع��ة غسان قدور فتحدث عن
معاني أألول من آذار ،وألقى الشاعر خضر عكاري قصيدة
من وحي المناسبة ،ثم تال المنفذ العام عدنان الجرف بيان
األول من آذار ،والذي تض ّمن تأكيدا ً على مواصلة النهج
الصراعي في مواجهة اإلره��اب واالحتالل ،والثبات على
المبادئ سبيالً لوحدة األمة وخالصها.

المنفذ العام عدنان الجرف

غسان قدور

5

الشاعر خضر عكاري

مديرية قرنايل في «القومي» احتفلت بعيد مولد باعث النه�ضة

ربيع الأعور :احتفال بوالدة العقل والمعرفة وت�أ�سي�س الوعي القومي االجتماعي لخلق �إن�سان جديد

أحيت مديرية قرنايل التابعة لمنفذية المتن األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
مناسبة األول من آذار ،عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده ،وقامت برفع اليافطات وتنوير
مكتب المنفذية ومحيطه وساحات البلدة ومنازل القوميين االجتماعيين ،كما ت ّم تنظيم مسير
بالسيارات جابت شوارع البلدة.
ونظرا ً للظروف الصحية ،نتيجة كورونا ،أقيم تج ّمع رمزيّ في مكتب المنفذية ،حيث ألقيت
كلمات بالمناسبة.
استهلت الكلمات بكلمة لمدير مديرية قرنايل مروان األعور فأشار إلى أن االحتفال بميالد سعاده،
هو احتفال بميالد أمة ناهضة تؤكد حقها في الحياة الحرة ،وتواجه الجهل والتخلف والضياع.
وقال :جاء سعاده منقذا ً وهادياً ،فعيّن القضية وحدد الهدف ،ووضع مفهوما ً علميا ً واضحا ً
لنشوء األمم وبأن األمة السورية ،هي أمة تامة ،أرضا ً وشعباً ،وأطلق نهضة قومية اجتماعية تعيد
إلى األمة السورية ألقها التاريخي ومكانتها بين األمم ،حاملة الهم القومي وتحارب المفاسد بكل
اشكالها وكل اآلفات االجتماعية التي خلفتها عصور االنحطاط واالستعمار.
وختم :األول من آذار مولد عهد جديد ،عنوانه العز والكرامة ،والقوة الحاسمة في تغيير مجرى

التاريخ ،وسعاده هو القائل“ :إنّ فيكم قوة لو فعلت لغيّرت مجرى التاريخ”.
وألقى ناموس منفذية المتن األعلى األمين ربيع األعور كلمة المنفذية فقال:
في األول من آذار  1904ولد أنطون سعاده ،ووالدته أضاءت الفجر وأبعدت ظالم الليل فبعث
وتفجرت السواقي
نورا ً مشعا ً على األمة ،أنبأت الطبيعة بوالدته مع إطاللة الربيع .فتفتحت األزهار
ّ
معلنة والدة فتى آذار.
في األول من آذار كانت الوالدة والدتين ،األولى الطفل أنطون سعاده والثانية والدة النبوغ عند
هذا الطفل الذي أسس في ما بعد النهضة القومية االجتماعية لترفع من مرتبة األمة وتضعها بين
مراتب األمم الحيّة الراقية وتعيد لها أمجادها الحضارية.
نما الفتى وشب فكانت له وقفة ض ّد االستعمار التركي بنزع علمه المحلق فوق مدرسة برمانا.
انتفض ض ّد الظلم ،الطغيان واالستعمار الفرنسي ،وتم ّرد على العادات والتقاليد البالية.
إنّ االحتفال في األول من آذار ليس تكريما ً ألنطون سعاده االنسان فقط بل ألنطون سعاده
الزعيم ،القائد؟ ،المعلم الذي أعطى لألمة كل الحق والخير والجمال.
إنّ االحتفال في األول من آذار هو احتفال ب��والدة العقل ،المعرفة وتأسيس الوعي القومي

االجتماعي لبناء نهضة بهدف خلق إنسان جديد أرقى بمناقب وأخالق جديدة.
ّ
يعطل وحدة األمة وسيادتها من أمراض اجتماعية كالطائفية والمذهبية
نبذ الزعيم كل ما
والعائلية والعشائرية وتحكم اإلقطاع واحتكار رأس المال والعمالة األجنبية.
إننا يا معلم ،في ذكرى ميالدك ،أنت قريب منا رغم تباعد السنين منذ استشهادك على يد الطغاة،
فأنت باق أيها القائد في المبادئ التي وضعتها والحزب الذي أسسته.
إنّ ميالدك هو ميالد العنفوان الصامد كجبال أمتنا وصخورها.
في ميالدك هذا العام سوف نكون الشموع التي تضيء الطريق ألمتنا .طريق الخالص على هدى
تعاليمك التي بها نستنير وبها نرى غدنا اآلتي مع النصر.
شارك في الحفل والنشاطات ،ناموس المنفذية ربيع األعور ،الناموس المساعد حكمت األعور،
ناظر التدريب ناجي ضو ،ناظر التنمية اإلدارية باسم الدنف ،مدير مديرية قرنايل مروان األعور
مع أعضاء هيئة المديرية ،وأعضاء المجلس القومي سليم األعور وسالمة االعور ،مفوض مفوضيّة
جوار الحوز جوزف كساب ومجموعة من القوميين والطلبة.
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÷U�— Íe�dL�« ·dBL�« r�U� vK� U�uI�
U�uIF�« ∫tMO� —bBL�« ·U???{√Ë ÆW??�ö??�
bOL�� qLA� W�ö� vK� WKL��L�« WO�dO�_«
tF� UIOI�� bF� p�–Ë Ã—U��« w� t�U�U��
ÆåÂUF�« ‰UL�« ”ö��« ‰u�
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—«dL��« u� X�ö�«Ë Æ—U�H�ô« vK� dN�√ 7
w�ö�ô«Ë w�HM�« jGC�« »uK�Q� w�U�_«
qB� UL� b�b��« w�bF�« oOI���« w{U� vK�
Áƒ«œ√ d�Q� Íc�« Ê«u ÍœU� w{UI�« tHK� l�
w�U�_« V�U� –≈ °◊uGC�«Ë U�dÒ ���« ÁcN�
Î UDG{Ë Î «b�bN� qL�� WGK� b�b��« w{UI�«
Èd��ò ∫nKL�« w� tz«œ√ vK� d�R� b� Î U�uMF�
VNKMÔ � nO� pOMO� ÂÒ Q??� —UDO� w{UI�« UN�√
ÊuK��L� ôË rNO�b��� sÓ� Â«b�√ X�� ÷—_«
X�� U�UB��« qÒ �ò Ê√ vK� «ËœÒb�Ë ¨åp�U�√
Î «b�√ œÒœd�� ö� WÒO�UO� Â√ X�U� WÒOHzU� UM�UF�
ôË …dO�J�« ”Ëƒd??�U??� √b�� Ê√ pOK� vML��Ë
Æåo�U��« oOI���« w{U� «uH� —dÒ J�
‰U??L??�_« n�dB� W�uJ� f??O??z— ”√d???�Ë
ÀuK��« Ÿu{u� g�U� Î U�UL��« »U�œ ÊU��
sO�_«Ë ¡«—“u???�« s??� œb??� —uC�� ¨Íd���«
sOF� WOLKF�« Àu��K� wM�u�« fK�LK� ÂUF�«
Æ…eL�
¨WOLKF�« Àu��K� wM�u�« fK�L�« ÷d�Ë
`�� s� w{UL�« Ÿu��_« ‰ö� Á“U��≈ rÒ � U�
ÀuK��« W�—U� ÊuFL��L�« rO�Ë ¨Íu�Ë w�«bO�
ÆwDHM�«
å¡UM��«å?� nKLK� WF�U�� —œUB� —U??�√Ë
l�u�� UL� d��√ dzU���«Ë W�—UJ�« r�� Ê√ v�≈
X�U� WODHM�« œ«uL�« s� s� 700 Ê√ ULO� ô
sOD�K� s� b�LL�« T�UA�« t�Ë vK� WLzU�
`�L�« V���Ë ¨»uM��« T�«u� v�≈ WK��L�«
Àu��K� wM�u�« e�dL�« Á«d??�√ Íc??�« w??�Ë_«
5 »d�� sÒO�� bI� W�O��« …—«“ËË WOLKF�«
WO�UM�K�« œËb��« v�≈ jHM�«Ë Ê«dDI�« s� ÊUM�√
l�dL�« d�L�« w??� jH� Â«d??� µ∞∞ ¨W�d���«
w� 70 v�« XKË ÀuK��« W��� Ê√ UL� b�«u�«
ÆåT�UA�« s� W�L�«
U�“d�« ŸUL��ô« bF� UOu� —b??Ë
W??O??M??�_« …—“«R????L????�« g??O??�??�« s???� V??K??D??�«ò
oO�M��« ŸU�b�« …—«“Ë WF�U��Ë ¨WO���uK�«Ë
b�Ëe�� »uM��« w� WK�UF�« qOHO�uO�« «u� l�
WIKF�� Wz—U� «bM��� Ë√ d�—UI� ÍQ� W�uJ��«
W�«—œË ÆUNKL� WIDM� sL{ wDHM�« »d���U�
…Ëd��«Ë d���«Ë T�UA�« vK� w�O��« d??�_«
ÆåWK�U� WM� …bL� WOJL��«
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Î U�U�Ë√ Ê√ ô≈ ¨åUN�d� w��« …dO�_« WGOB�«
Ê√ å¡U??M??�??�«å???� X??�??{Ë√ WOK�I��� WO�UO�
Âb� ◊d??� —UO� Í√ vK� `�HM� Íd�d��«ò
W�uJ� Í√ WO��dH�« …—œU�L�« —U�≈ s� t�Ëd�
¨åb??�_ qDF� YK� ÊËœ s??� sOOUB��«
l{ËË qODF��U� Íd�d��« ÊuLN��ò ∫X�U{√Ë
WO�dO�√ U�uI� s??� WOA��U� …—U??� bIF�«
¨ÍœuF��« v{d�« bM� …—U??�Ë Íd�d��« vK�
s� dÓ M� t�d� vK� «uI�«u�Ë Íd�d��« «u�—eOK�
ÆåqDF�
ULO� ô U�dD�« lD� q�K�� …œu� X�ö�«Ë
UNCF�� UE�U�L�« j�d� w��« UNM� W�uO��«
¨ ËdO� – «bO œ«d��u�Ë√ Î «b�b��Ë ¨iF��«
ŸU{Ë_« —UM� Íu�J� Íc�« s�«uL�« wHJ� ö�
tKL� s� bzUF�«Ë WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«
d���« s� dN�√ bF� t��u�Ë t�u� u� sO�Q��
U�dD�« lD� ô≈ ¨bK��« ‰UH�≈ V��� w�eML�«
ÆÕö��U� r�b�bN�Ë …—UL�« vK� ¡«b��ô«Ë
œ«d��u�Ë√ lD� vK� sO���L�« s� œb� Âb�√Ë
dO� WL�“ oK� U� —u�«b�« U�bF��« WO��«
YO� »uM��« ≠ ËdO� œ«d��u�Ë√ vK� WI�U�
U�U�� WI�U� «—UO��« ·ô¬ Ê√ —uB�« dN�«
XOI�Ë UN��H� U�U�u�« qA� bF� o�dD�« vK�
W�U� Àb�√ U� ¨qOK�« nB�M� bF� U� v�« WKHI�
s� …b�M�« VK�Ë sOM�«uL�« Èb� VC�Ë d�Ò c�
…uI�U� UN��� ÊËd�¬ ‰ËU� ULO� ¨WOM�_« ÈuI�«
ÆsO�dD�« sO� d�u� v�« Èœ√ U�
—œUB� V��� ÂUNH��« U�ö� r�d� U�
e�� V��ò ‰u� å¡UM��«å?� WO�u�U�Ë WO�UO�
`�� s� w�UM�K�« gO��«Ë wK�«b�« s�_« Èu�
v�« rN��U�≈Ë ‚dD�« ŸUD� nO�u�Ë U�dD�«
W�UB� Í√d�« W�d�Ë d�UE��« Ê√ ULO� ô ¡UCI�«
sOM�«uL�« vK� U�dD�« lD� sJ� —u��b�« w�
Ê√ wM�√ —bB� b�√Ë ÆåÊu�UI�« n�U�� sOM�ü«
Ÿ—«uA�« w� sO���L�« Èb??� VCG�« ‰U??�ò
ÈuI�«ò Ê≈ ‰U�Ë ¨å∆œUN�« w�UF��« V�u���
U�dD�« `�� …œU???�≈ w??� qNL��� W??OÒ ? M??�_«
wM�_« —bBL�« œb�Ë Æåo�UML�« w� W�uDIL�«
lML�� WÒOM�_« ÈuI�«ò Ê√ vK� ås�œUOL�«å?�
W�UF�« UJK�LL�« vK�Ë …—UL�« vK� «¡«b��ô«
ÆåWU��«Ë
lDI� Áu�AL�« XO�u��« Î U�{U�Ë Î U��ô ÊU�Ë
ÊUO� l� s�«e� –≈ ¨»uM��« – ËdO� o�d�
q�I��L�« —UO� œU� –≈ ÆtK�« »e� b{ Íd�d��«
w�UO��« jGC�« W�F� w� Ÿ—UA�« Â«b���ô
UNO� XFD� w��« o�UML�« VK�√ Ê√ ULO� ô
«uI�«Ë q�I��L�« —UO� vK� W�u��� U�dD�«
ÆVzU�J�«Ë
gO��« W�ËUIL�« o�d� w� —œUB� X??�œË
o�d� lD� lML� q�b��« v�≈ WOM�_« ÈuI�«Ë
Î «¡—œ p??�–Ë sOO�uM��« ÂU??�√ ËdO� ≠ «bO
—c�Ë ÆWM�H�« Ã—b��� WK�UI� qF� «œd??�
W�ËUIL�« Ÿ—U??� …—U���« vK� VFK�« Ê√ s�
»e� vK� t�O�Q�Ë Ÿ—U??A??�« v??�≈ t�«—b��ô
¨åqB�� s�Ë `{U� d�√ t�_ q�√ W�d�Ë tK�«
U�dOG� W�ËUIL�« W�O�ò Ê√ å¡UM��«å?� W�{u�
ôU� „UM�Ë WOAOFL�« W�“_« …Q�Ë s� w�UF�
»uM��« w� WIDM� s� d��√ w� d�UE�Ë ÷«d��«
Ÿ—U� sJ� rN� o� «c�Ë ÆWO�UC�«Ë ŸUI��«Ë
Ã—b��� s�Ë dO�� b� v�« „u�L� W�ËUIL�«
iF� ôËU�� `�M� s� UL� Ÿ—UA�« W�F� v�≈
W�U� lOMB� WO�ö�ô«Ë WO�UO��« UN��«
ÆåtK�« »e� t�u� WO�UL��« ÷«d��«
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œU�H�« ¨W�ö��« ôU�L�« w� Î UuB� ¨WÒO�u�UI�« dO�UFLK� Î UIO�D� b�_« dNEL�
WO�dO�_« WO�—U��« W�UO��« ŸUM d��F�Ë ¨W�O��« W�UL�Ë ÊU??�?�ù« ‚uI�Ë
Î UuB� ¨sDM�«Ë ¡UHK� UN� V���� sDM�«Ë n�� vK� WKOI� ¡U��√ „UM� Ê√
‰U�L�« …u� —UN�≈ ¨ÎöO���� UL�—Ë ¨ÎU�F ÊuJO� p�c�Ë ¨j??�Ë_« ‚dA�« w�
Æ¡U��_« Ác� s� hÒK���U� qL�d��« q�� w�dO�_«
q�� Ë√ sLO�« »d??� W??�«u??� s??� ¡«u??� ¨W??�œu??F?�?�«Ë s??D?M?�«Ë sO� Íd??�?� U??� ≠
p�c�Ë ¨…b�b��« WO�dO�_« W�UO��« s� WMO� qJA� ¨w�I�U� ‰UL� w�U�B�«
¡UHK�� WO�C��U� ¨WÒO�d�� œd�� u� Íd�� U� Ê√ ÊËbI�F� s�c�« iF� TD��
fOzd�« WI�ö� r��� ·b� oOI��� ”UOI�U� Îôu�I� Î UML� d��F�Ô Èu��L�« «c� s�
·dBL�« r�U� WI�ö�Ë ¨wM�U�U� w�J�« ÷—UFL�« WOC� w� sO�u� dOL�œö�
·—UB� ÂUJ� WI�ö� w??� WO�dA�« „ö??�?�ô ‰u�I� sL� ÊUM�� w??� Íe?
Ò ?�d??L?�«
bI�F� UM� sL� U�uIF�« `z«u� vK� Èd??�√ ¡UL�√ bNA� UL�—Ë ¨sOJ�Ë uJ�u�
U�UJ�—ô« UHK� w�«d�U�L�« tKIF� lL�� w�dO�_«Ë ¨¡«dL� WO�dO�√ ◊uD� rN�√
b� Êu� U�Ë ¨sO�� b� UN�«b���« X�Ë Ê_ ¨t�uB� o�� qFH� U� q�L� tzUHK��
ÆÊU�
WO�«bBL�« t�U�√ jI�� Íc�« ÊU���ô« vI��� ‰ö��ô« ÊUO� U�dÒ B� U�b�Ë ≠
WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« s� wz«bF�« w�dO�_« n�uL�« wHJ�Ë ¨W�u�eL�« WO�dO�_«
rK� Âd��� ô sDM�«Ë Ê√ s� oI��K� ¨‰ö��ô« gO� rz«d� w� dEM�« —dÒ � w��«
…dO�� Î U�«—Ë√ Ê√ Ëb�� `�UBL�« W�F� w�Ë ¨`�UB� r�b��� vF�� q� ∆œU��Ë rO�
Æ„d���

Æw�uI�« tDO�� s�
w�UL�« —UON�ô« WO�ËR�� »e��« qLÒ � –≈Ë
dÒ B� w��« WO�UO��« ·«d�ú� ÍœUB��ô«Ë
UN�U��«Ë w�uI�« tDO�� s� ÊUM�� ‰e� vK�
v�« U??�œ ¨W??�—b??H??�«Ë U??�u??�??�U??J??�« U??�U??O??�
w�dAL�« ÊËU??F??�??�« fK�� W�U�S� Ÿ«d???�ô«
ÊUM�� sO� Î UuB� ¨ÊËUF��«Ë —“P��« oOI���
w��« l�u���« »d� WN�«uL� ‚«dF�«Ë ÂUA�«Ë
WO�«d�OK�« W�œUB��ô« U�UO��« ÷dH� √b�
ÆÊUM�� vK� œuIF�
»U�—S� ÂuI� U�dO�√ Ê√ vK� »e��« œÒb� UL�
s� ‰“UM��« q�UI� ¡«cG�« W�UO�Ë ÍœUB��«
fJF� UM{—√ q�U� d�d�� w� WO�uI�« ‚uI��«
a�—U�Ë UM�F� WFO�D� t�U��√Ë qÒ ��L�« qN�
Æ…«eG�« dN� w��« W�_« Ác�
qOJA�� Ÿ«d??�ù« …—Ëd{ vK� »e��« b�√Ë
WIOC�« `??�U??B??L??�« s??� l??�d??�??�«Ë W??�u??J??�
WOM�u�« W�KBL�« `�UB� WOHzUD�« U�U���«Ë
WO�UO�Ë W�œUB��« WO�ö≈ jD� cOHM�Ë
bOI�« Ã—U� w��� w�U���« Êu�U� s�� √b��
œUB��ô« rOEM�Ë …b�«Ë …dz«œ ÊUM��Ë wHzUD�«
qLF�« ·UB�≈Ë ÃU��ù« ”U??�√ vK� w�uI�«
ÆW�Ëb�«Ë W�_« W�KB� W�UOË
q�K�� —«dL��«Ë Ÿ—UA�« ÊUOK� l�Ë vK�Ë
ÂU??�√ UNM� W�uO��« ULO� ô U??�d??D??�« lD�
qÌ L� Âu� bF� rN�“UM� v�≈ s�bzUF�« sOM�«uL�«
w�u�UA�« U�dO�Ë «b�F� WN�� XKF��« Æq�u�
Ê√ v??�≈ d�RÔ� U� ¨b�b� s� j�u�« XO� –
œULF�« W�—uNL��« fOz— sO� WI��«Ë ¡UOLOJ�«
VzUM�« d��« wM�u�« —UO��« fOz—Ë Êu� ‰UAO�
bF� nKJL�« fOzd�«Ë WN� s� qO�U� Ê«d��
U� ¨ÎUOK� …œuIH� X�U� WO�U� WN� s� Íd�d��«
Ì
nI�
X�� ULNMO� „—UA��«Ë WM�U�L�« qF��
ÊS� w�U��U�Ë ¨‰UML�« VF b??�«Ë w�uJ�
Ê√Ë vC� X??�Ë Í√ s� bF�√ X�U� W�uJ��«
v{uH�«Ë r�“Q��« s� b�e� v�≈ t��� œö��«
—U�H�ô« —UE��« W�U��Ë WOM�_«Ë WO�UL��ô«
ÆdO�J�«
w�ö�ù« V�JL�« vH� U�bF� ‰U���« √b??�Ë
Ê√ œ—Ë√ w��« WO�U�B�« U�uKFL�« Íd�d�K�
tO�≈ tKL� Íc�« Õ«d��ô« i�— nKJL�« fOzd�«
X�ö�«Ë ÆÊu� fOzd�« s� rO�«d�« ”U�� ¡«uK�«
tK�« »e� vK� Î U�u�� t�UO� sL{ Íd�d��« Ê√
d��√ W�“_« bIÒ FÔO� U� ¨tHOKJ� cM� v�Ë_« …dLK�
ÂUF�« tMO�√ VzU� sK�√ UL� »e��« Ê√ ULO� ô
sO� j�u�« w� nI� ÊU� r�U� rOF� aOA�«
ULNMO� oO�u��« vK� qLF�Ë Íd�d��«Ë Êu�
°q�K� U�Ëd�Ë —UJ�√ Õd�Ë
fJ� vK�Ë ¨Íd�d��«ò Ê√ v�≈ ÊUO��« XH�Ë
dE�M� ô ¨Ê«d�≈ s� Á—«d� Î ULz«œ dE�ML�« tK�« »e�
ô ¨W�uJ��« qOJA�� w�—U� ·d� Í√ v{—
fOzd�« WI�«u� dE�M� UL�≈ ¨U�dO� ôË W�œuF��«
¨sOOUB��ô« W�uJ� WKOJA� vK� Êu??�
Íd�d��« fOzd�« UN�d��« w��« ö�bF��« l�
¡«uN�« vK� …d�U�� ‰uIML�« t�UD� w� ¨ÎUMK�
U��d�� d�� fO�Ë ¨XzUH�« ◊U�� 14 w�
ÆåÂuO�« ‰U��« Ëb�� UL� W�uGK� WO�U�
U�uKFL�« s??O??� Íd??�d??�??�« ÊU??O??� j???�—Ë
Î «dOA� ¨dO�_« r�U� aOA�« Âö�Ë WO�U�B�«
s� »e??�??�« Ê√ —u??F??A??�« “e??F??� «c???�ò Ê√ v??�≈
…d� w�— W�ËU�� w� W�—UAL�« ·«d??�_« sO�
—ËUM� q� ô ¨Íd�d��« fOzd�« vK� WO�ËR�L�«
√b�� Ê√ —UE��U� w�uJ��« ⁄«dH�« …b� W�U�ù
¨…b�b��« WO�dO�ô« …—«œô« l� UN{ËUH� Ê«d�≈
«c� ‚«—Ë« s� W�—u� ÊUM�� —«dI��U� WJ�L�
Æå÷ËUH��«
å¡UM��«å?� —«–¬ 8 w� WO�UO� —œUB� e�Ë
t�UO� w� WO�u�N�« W�NK�«Ë Íd�d��« VC�
w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz— n�u� v�≈
s� tOK�� ‰Ë_« f�√ sK�√ Íc�« ◊ö�M� bO�Ë
T���� Íd�d��« ÊU� w��« Î «d�“Ë 18?�« WGO
…bIF�« ULO� ¨W�uJ��« nO�Q� Âb� d�d��� UNHK�
s� ÍœuF��« n�uL�U� sLJ�Ë d�¬ ÊUJ� w�
Á—«u??� w??� r�U� aOA�« b??�√ UL� Íd??�d??�??�«
t�u��Ë ◊ö�M� n�u� bF�ò ∫WHOC� ÆdO�_«
Î UOML{ t�u�� w�U��U�Ë W�uJ��« r�� lO�u�
W??�“—b??�« ·«d????�_« q�L� d??�¬ Í“—œ d??�“u??�
18?�« WGOB� Íd�d��« p�L� bF� r� ¨Èd�_«
lOD��� b ÔF� r�Ë Î U�uAJ� tH�u� U�Ë Î «—d��
Y��� q??� ∫—œU??B??L??�« X�¡U��Ë Æå…—ËU??M??L??�«
WF�—c� UN�«b���ô Èd�√ WKJA� s� Íd�d��«
»e� —U��U� W�uJ��« nO�Q� w� Ád�Q� d�d���
qO�U�Ë Êu� qOL�� U� U�bF� …dL�« Ác� tK�«
ÂUF�« Í√d�« ÂU�√ Î UJKN��� qODF��« WO�ËR��
—œUBL�« X�H�Ë Æåw�Ëb�« lL��L�«Ë w�UM�K�«
t�√Ë qHI� q��« »U� Ê√ sI�√ Íd�d��«ò Ê√ v�≈
“«u�� U�b�d� w��« W�uJ��« vK� qB�� r�
v�≈ bLF� ¨W�uJ��« W�Uz— v�≈ ÍœuF� —Ëd�
t� `�H�� W�œuF��« w{dÔ� tÒK� »e��« WL�UN�
…d�U��Ë W�œUN� t��ËU�� Ê√ ULO� ô UNO�«—–
vK� jGCK� t��� X�u�« «c??� WKO� »e��«
o�d� v�≈ XKË ô“UM� r�bI�� Êu� tHOK�
t��J� »e??�??�« WL�UN� Ê√ ÈQ??�—U??� œËb??�??�
Æåd��√
◊ö�M� n�«u� w� ÊuF�U�L�« √d� U�bF�Ë
Êu� s� t�d�Ë w�uJ��« nKL�« ‰UO� Î ôu��
¨ÊUJ� Í√ v�« VK�√ r�ò ∫f�√ ‰U� tK�« »e�Ë
ÆåWHO�� UOKJ� bM� UM�“ U�Ë —UNM� œö��«
„U���ô« j� vK� qO�U� VzUM�« q??�œË
w�ö�ô« t��JL� ÊUO� ‰ö� s� d�U�� qJA�
b� Íd�d��«ò Ê≈ t�uI� Íd�d��« ÊUO� vK� Î «œ—
W�uJ��« qOJA� ÂU�√ …b�b� WKCF� Ÿd��«
¨tM� UMNÒ�� b� UM�Ë tOK� œU��« UL� ÂuI� u�Ë
‰«u���«Ë t�O� w� tF{ËË nOKJ��« e��� Í√

á°UÉN äÉfÓYEG
Qƒ°U / ájQÉ≤Y äÉfÓYEG
Êö�≈
—u w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
bL�� t�—uL� …—U�� bL�� wK� VK�
166 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� …—U�� qOK�
ÆW�—Ë“U�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Gó«°U / ájQÉ≤Y äÉfÓYEG
Êö�≈
«bO w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
wK� tO�� tK�uL� r�U� —«e� wK� VK�
1310 s�—UIFK� lzU{ ‰b� «bM� ÁËd�
ÆW�—«—“ 1312Ë
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

∫ÉªYCG ºjõ∏J
πjÉæ©Jh á≤∏©e ` á∏MR ájó∏H
Êö�≈
w� UN�UL��≈ UB�UML�« WM�� bIF�
a�—U�� Î «dN� dA� WO�U��« W�U��« ÂUL�
Æ UB�UML�« WI�dD� 2021Ø3Ø13
WO�UO��« WIDML�« lO�u� ‰UL�√ r�eK�
«dL�Ë W�U� ¡UA�≈ w�Ëœd��« w�UIL�
WIKF� ≠ WK�“ W�bK� ‚UD� sL{ …UALK�
Æq�UMF�Ë
Ác� w� „«d??�??�ù« V�d� sL� sJL�
Ò Ê√ WB�UML�«
◊ËdA�« d��œ vK� lKD�
w� W�—«œù« …dz«b�« Èb� œu�uL�« ’U��«
r�bI� tOK�Ë wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ W�bK��«
◊d� ÊuLCL�« b�d��U� Ë√ bO�U� t{d�
W�U��« q�� W???�—«œù« …d??z«b??�« qB� Ê√
qL� Âu??� d??�¬ s� Î «dN� …dA� WO�U��«
ÆWB�UML�« ÁcN� œb�L�« a�—U��« o���
2021Ø2Ø26 w� WK�“
q�UMF�Ë WIKF� ≠ WK�“ W�bK� fOz—
VO�“ bF�√ ”bMNL�«
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ULMO� ¨Íd�d�K� Î UI�Ë WO�Uzd�« WB��«
Íd??�d??�??�« Âö?? ?� ÂU?? ??�√ q??O??�U??� n?? �u?? �
Íd�d��« WO� Âb� vK� ‰b� t�√ Î UBK����
‰UF��« Áb??O?F?B?� Ê√Ë ¨W??�u??J? � qOJA�
dO� »U��_ e�F�« d�d��� WOL�Ë W�dFL�
ÆW�uD�� W�uJ��« Ê≈ ÎözU� ¨WOK�«œ
√— …œU???�? ?�« W??O? �U??�? �? �« W??G? K? �« r?? ?�—
WL� Ê√ w�uJ��« nKL�U� WOMF� —œUB�
¨tK�U�� sJL� ô b??I?F?�« WK�K�� Î U?�d??�?�
fOzd� b�b� n�u� ‰u??� tK�UM� r� U??�Ë
s� Í—«“Ë
bFI� s� wK���U� W�—uNL��«
Ò
WO{d� ◊UI�≈Ë UN� V�UD� w��« WB��«
X�U� «–≈Ë ¨ÂU??� —uD� u� qDFL�« YK��«
WOK�«b�« w�—«“Ë dOB� w� WO�U��« …bIF�«
bO�Ë o??�U??�?�« V??zU??M?�« Âö??� ÊS??� ¨‰b??F? �«Ë
Âb� ‰u?? � ¨Áb??O? �Q??� œU?? �√ Íc?? �« ◊ö??�?M?�
¨W�uJ��« Â«u??I? � 18 ? ? �« œb??F? � p??�?
Ò ?L?�?�«
…dL��� WK�K��« w�U�� Ê« v??�« dOA�
WGO Ê≈ —œU??B?L?�« X??�U??�Ë ¨dL����Ë
sO� W??O?K?�«b??�«Ë ‰b??F? �« w?? �—“«Ë WC�UI�
W�ËUD�« vK� W�ËdD� Íd??�d??�?�«Ë Êu??�
WB�Ë ¨W�uJ��« w� ¡«—“u�« œb� UNK��Ë
d��« wM�u�« —UO��« l� W�—uNL��« fOz—
w� WKOB��« Êu??J?� U??L? �—Ë ¨t?? �Ëœ s??�Ë
ÆWFL��� dUMF�« Ác� lL�� WGO
—U??�? �_« X??I?�U??�?� w??�U??L? �« ÊU??A? �« w??�
U�d��Ë —ôËb�« ·d dF�� WIKF�L�«
W�U�Ë UN�KI� w��« d�—UI��« l� ¨Ÿ—U??A?�«
t�u� s� W�œUB��ô« WOL�UF�« ⁄dO��uK�
·dBL�« r�U�� U�uI� ‰«e�ù w�dO�√
W�U�u�« X�U�Ë ¨W�ö� ÷U??�— Íe�dL�«
fOzd�« …—«œ≈ q???�«œ sO�ËR�L�«” Ê≈
–U��« WÒO�UJ�≈ «uA�U� Êb�U� u� w�dO�_«
sOÒO�Ë—Ë_« rNz«dE� l??� WI�M�
dO�«b�
Ò
Ò
W�Ò bIM�« WDK��« œU� Íc�« ¨W�ö� ·bN���
¨åU�Î U� 28 …ÒbL� WÒOD�Ë√ ‚dA�« W�ËbK�
v�� e??�Ò d??� WA�UML�«” ÒÊ√ v??�≈ sO��ô
W�ö� ‰u??√ bOL�� WÒO�UJ�≈ vK� Êü«
Ê√ UN�Q� s� «¡«d�≈ sÒ �Ë ¨Ã—U��« w�
W�Ò —U�� ‰UL�Q� ÂUOI�« vK� t�—b� s� bÒ ��
ôË«bL�«” ÒÊ√ v�≈ «Ë—U�√Ë ÆåÃ—U��« w�
ÊQA� wzUNM�« —«dI�« ÊuJ� ô b�Ë ¨W�—U�
ÆåUJÎ O�Ë ¨¡«d�≈ Í√
Ò –U��«
—b√ wK�«b�«Ë w�uI�« sO�QA�« w�
¨ÎU�UO� w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��«
ÁœUF� —«œ w� W�œUOI�« t�U�O� ŸUL��« bF�
—U�L�« ‚ö?? ?�ù ¨d??�u??A??�« —u??N? { w?? �
fK�L�«Ë ÂU??F? �« d??L?�R??L?�« u??�?� w??�e??�?�«
sOB��� UD�� UNFK�� Î UO�«œ ¨w�uI�«
vK� ÊU??O??�??�« e?? ? �—Ë ¨t?? ?�b?? ?�ËË »e?? �? ?�«
»U�—ùU� tHË U� l� WN�«uL�« U�b��
W�Ëb�« V�U� v�« t�u�Ë Î UMKF� ¨w�dO�_«
Áu�u�« …œbF�L�« UN�N�«u� w� W�—u��«
wKOz«d�ù« Ê«Ëb??F? �«Ë »U???�—ù« «c??� l??�
Î UO�«œ ¨Íd??O?H?J?�?�« »U?? ?�—ù« ö??O?J?A?�Ë
œuN��« b�u� w�dA� ÊËUF� fK�� ÂUOI�
w� W??I? D? M? L? �« Èu??�? �? � v??K? � U?? �U?? D? ?�«Ë
¨WOM�_«Ë W�œUB��ô« U�b���« WN�«u�
l�d��� »e��« U�œ wK�«b�« ÊQA�« w�Ë
Êu�UI� Î UF�d� dO��«Ë W�uJ��« qOJA�
ÆwHzUD�« bOI�« Ã—U� b�b� U�U���«
w� bLF�« fK��Ë v??K??�_« fK�L�« bI�
W�d�A� W�K� w�UL��ô« Í—u��« »e��«
U�dC� ¨d�uA�« —uN{ w� åÁœUF� —«œò w�
fK�L�« fOz—Ë WOM���« qz«Ë »e��« fOz—
UNO� XA�u�Ë ÆÊ«œd??� bF�√ VzUM�« vK�_«
dL�RL�« œUIF�ô «œ«bF��ô«Ë «dOC���«
Y�� rÒ ???� U??L??� ¨w??�u??I??�« f??K??�??L??�«Ë ÂU??F??�«
ÆWO�UO��« «b���L�«
W�u�Ë√ Ê√ W�K��« bF� ÊUO� w� »e��« b�√Ë
t�uÒ �Ë Á—Ëœ e�eF�Ë »e��« ÊuB� U�u�Ë_«
rNOK�L� d�� ÊËuÒ �b� ÊuO�UL��ô« ÊuO�uI�«Ë
w�uI�« fK�L�«Ë ÂUF�« dL�RL�« w� W�—UALK�
»e��« …—u s� Î UI� dÒ�F� w�e�
bNA� ÃU��ù
Ò
ÆsOO�uI�« ‚ö�√Ë
ÊuF�A� sOO�UL��ô« sOO�uI�« Ê√ v�≈ XH�Ë
¨Â«b�≈Ë Â«e��«Ë ¡UL��« w� …bOIF�«Ë ¨…bOIF�U�
wL�� Ê√Ë UM�b�Ë ÊuB� Ê√ ¨ÂuO�« Íb���«Ë
ÆUM��√ cIMM� »e��«
UN{u�� w��« W�dFL�« ÒÊ√ ¨»e��« È√—Ë
sOO�Ëb�« t�U�—Ë »U??�—ù« WN�«uL� W�—u�
W�dF� w??� ¨»d??F??�« i??F??�Ë s??O??O??L??O??K??�ù«Ë
UM��√ dOBL� ¨¡UFL� W�_« W�dF�Ë ¨sOD�K�
Ác� w� —UB��ô« s�— ¨UN�œUO�Ë UNK�I���Ë
Î UAO�Ë …œU??O??�Ë Î U�Oz— W??�—u??�Ë ¨W�dFL�«
dE�M� Íc???�« —U??B??�??�ô« «c??� X??�U?? Î U�F�Ë
Æ‰ö��«Ë »U�—≈ s� vI�� U� œdD� tLO�«u�
q�Ëb��« ‰UJ�√ s� qJ� ÒÍ√ Ê√ »e��« b�√Ë
w� ÊUM�� lC�Ë WOM�u�« …œUO��U� f�
Ò u�
Ê√ È√—Ë ÆWO�Ëb�« U�U���«Ë U�–U���« VN�
Ò
UNKLÒ ��� ÍœUB��ô«Ë w�UL�« —UON�ô« WO�ËR��
ÊUM�� ‰e� vK� dÒ B� w��« WO�UO��« ·«d�_«

q
(1¢U áªàJ) ... ¿ÉæÑd õàÑJ
Écô«eCG
¨w�UM�K�« o��U� Àd�J� r�Ë åqOz«d�≈ò ?� X�U���« U�dO�√ ÒÊ√Ë ¨ÊUM��
v�≈ œuF� Ê√ WIHÒ KL�« W��U��« t�«¡U�Òœ« oKD� Ê√ q�� dJMO� vK�Ë
ÊuJ� U�bM�Ë t�U�_ o��U� dÒ I�Ë d�U�L�« dO� ÷ËUH��« W�ËU�
w� »–UJ�« tzU�Òœô Î U�ö� WO�UM�K�« W�KBL�« vK� Î Ud� Èb�√ ÎöF�
ÆdO�_« t��dB�
WO�UM�K�« W�uJ��« tOK� c�«R� w�UM�� dOBI� s� ÊU� «–≈ U�√
b�d� UL� ¨tM� ‰“UM��« Âb�Ë o��U� p�L��« W�Q�� w� fO� t�S�
—«dL��ô« vK� UN� lO�A�Ë W�uJ�K� bO�Q� …U�b� d�_« «cN� ¨dJMO�
Âu�dL�« q�bF� s� Êü« v�� U�d�Q� vK� WLzU� …c�«RL�« q� ¨t�
T�U� qJA� tO� œÒb�Ë …b��L�« r�_« t��œË√ Íc�« 2011Ø6433
ÂU��ù« Ë√ dO�Q��« dÒ L��« «–S� ¨W�d���« W�œUB��ô« WIDML�« œËb�
t�uI� w� ÊUM�K� W�UO� v�≈ UM� VKIM� dOBI��« ÒÊS� ¨`O�B��« s�
W�d� l� q�U���« Ë√ uJ��« uN� d??�ü« dOBI��« U�√ ¨t??�«Ëd??�Ë
UN�—Ò c� i�—Ë VOIM��« w� UN�U��uL� ¡UH�ù« vK� UN�� Âb�Ë ‰U�u�
p�c�Ë ÆåqOz«d�≈ò ?� W�b� VOIM��« s� ŸUM��ö� WO�«Ë »U��Q�
s�d�_« s�c� W��UFL� ¡UD�≈ ÊËœ s�Ë Î «—u� wF��U� W�uJ��« V�UD�
Áb�R� sÓ�Ë åwKOz«d�ù«ò ËbF�« UNKG��� b� w��« c�UML�« qÒ � ‰UH�≈Ë
Æt�uI� t�K�Ë ÊUM�� “«e��ô
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√ *

«c�Ë ¨‰UL�« q�√ s� jHM�« vK� VOIM�K� W�U��Ë ¨‰ULK� W�U��
ø ÒÍœËb��« Ÿ«eM�« ÒX� vK� n�u�� VOIM��« Ê≈ ‰U� s� sJ� `O�
s� X�e��« W�dA�«Ë ‰U�u� W�dA� tO� VOIM��« ÂeK� 9 „uK��« fO�Ë√
Ê√ dJMO� rKF� q� r� øVOIM��U� ¡b��« q�� Ÿ«eM�« X� ◊d�A� Ê√ dO�
s� 3% ÈbF�� ô W�U�L� tOK� Ÿ“UM�L�« WIDML�« f�ö� 9 „uK��«
w� dH��«Ë WIDML�« pK� s� œUF��ô« W�dAK� sJL� w�U��U�Ë Æt��U��
W�c� u� Ÿ«eM�« q�� VOIM��« j�— Ê≈ °øUNOK� Ÿ“UM�L�« dO� WIDML�«
Ê√ åqOz«d�≈å?� nO� ô√Ë “«e��ô« q�« s� W�{U� WF�b�Ë Èd��
÷dF� r� Ÿ«eM�« WIDM� w� l�«Ë 85% W��M� u�Ë 72 „uK��« r�d�
w� åqOz«d�≈å?� `B�
U� ÊUM�K� `B�
ô «–ULK� øtO� VOIM��« r�eK�
Ò
Ò
øt�O�U�uK�œË dJMO� ”u�U�
dO� X�� w�u�U� w�uI� nK� W�d���« WO�uM��« œËb��« nK� ÒÊ≈ ?
nKL�« qÒ � vK� tK� n�u�� ôË WIDML�« UHK� s� nK� ÒÍQ� j��d�
t�≈ ¨sLO�« vK� Ê«ËbF�« ôË ¨W�—u��« W�Q�L�« ôË ¨w�«d�ù« ÍËuM�«
w�Ëb�« Êu�UI�« v�≈ tO� rJ��� Ê√ wG�M� ÍœËb� Ÿ«e� W�U�� qÒ J�
Ác� ÒÊQ� ¡U�Òœô« U�√ ¨qÒ �√ ôË d��√ ô WO�Ëb�« «b�UFL�«Ë oO�«uL�«Ë
d�Ëe�Ë ‚UH�Ë »c� uN� tK� dO�Q�� ÊUM�� vK� jGC� pK� Ë√ W�Ëb�«
?� W�b� t�uI� s� ‰“UM�K� tOK� jGC�«Ë ÊUM�� “«e��ô ·bN�
fO�Ë åqOz«d�≈ò w� U{ËUHL�« n�Ë√ Íc�« ÒÊQ� d�c�Ë ÆåqOz«d�≈ò

d�Ëe��«Ë UD�UGL�« s� qzU� rÒ ?� «c??� dJMO� `�dB� w� ÒÊ≈
WO�dO�√ W�uN� w�uONB�«
w�U�uK�b�« «c� UNO�≈ Q�K� ¨ «¡«d��ô«Ë
Ò
t�uI� s� ‰“UM�K� ÊUM�� vK�Ë w�UM�K�« b�u�« vK� jGC�« q�√ s�
∫wK� U� vK� b�R� d��√ qOBH��«Ë oO�b�K�Ë åqOz«d�≈ò ?� UN�NO�
t{d� Î «b�«Ë Î U�ËdA� ô≈ ÷ËUH��« W�ËU� vK� ÕdD� r� ÊUM�� ÒÊ√ ?
t�u� ‘UIMK� œ«bF��ô« q�U� Èb�√Ë v�Ë_« WE�K�« s� t� p�L�Ë
¡ö??�ù«Ë W�UO��U� fO�Ë wLKF�«Ë w�u�UI�« ÊU�d��«Ë W���U�
vK� W{ËdFL�« œËb��« ◊uD� Ê≈ ‰uI� `O{u�K�Ë Æw�—U��«
qLN�Ë W��UO�U� qB�� ô Íc�« åwKOz«d�ù«ò j��« ∫WF�—√ w� W�ËUD�«
Î UD� d��F� w�U��U�Ë —U���« Êu�U� WO�UH�«Ë åVL�uO� tO�u�ò WO�UH�«
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حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

حديث الجمعة وصباحات توثق األيام .وهذه األيام كانت خسارات لقامات راحلة المواجهة وتستحق الصباح ،ورغم المتغيرات يرسم الثابتون الواثقون المعادالت،
واستقباالً أليام حافلة .فاإلرادة التي رسمت مستقبل المنطقة تثبت في ساحات مرة بالموقف ومرة بالسالح ،والموقف سالح ،فيستحقون الصباح.

�شباحات
} 2021-3-4
صباح القدس للعزائم وقد ولى زمن الهزائم ...انظروا الى قاعدة عين األسد إنها تحترق
وانظروا الى مجمع أرامكو إنه يحترق ...يأتي األميركيون الى مسقط ويطلبون الحوار مع
أنصار الله فيلقون كالما ً من نوع بال فك الحصار وفتح المطار ووقف الغارات ستبقى الصواريخ
تتساقط على العمق السعودي ...يبدأ األميركيون في العراق بالتفاوض على معادلة دعونا
نقصف هدفا ً ثانويا ً ونعلن أنه ر ّد دون أن تردوا عليه فيخيبون ...يتهم اإلسرائيليون إيران
بتفجير سفينتهم في مياه الخليج ردا ً على قتل شيخ الملف النووي اإليراني ويهددون بالرد
المزلزل ثم يعلنون أنهم ردّوا جنوب دمشق ...ووزير خارجية الكيان االستيطاني األكبر
في واشنطن يعلن لحلفائه لم يعد يفيدنا إضاعة المزيد من الوقت في الرهان على تراجع
إيران عن شروطها فإما ان نعود اليوم لالتفاق النووي ونرفع العقوبات أو تفاجئنا إيران
غدا ً بتجربة سالح نووي ...وها هي إيران تستر ّد أول دفعة من ودائعها المج ّمدة في كوريا
الجنوبيّة والعراق بقيمة  11مليار دوالر ...نقترب من نهاية النفق والنصر صبر ساعة فكل
العذابات والتضحيات لم تذهب هدرا ً في ظل الحصار والعقوبات بل أسست لزرع اليأس في
نفوس األعداء وها هم يبدأون البحث عن توزيع الخسائر ورسم خريطة طريق التراجع...
وأول الخاسرين الحلقات األضعف في الحلف وأضعف الحلقات هم العمالء والمرتزقة
واألبواق وتليهم حكومات الكاز التي تم ّولهم .فاألميركي قد يضع فروة رؤوسهم على الطاولة
للتفاوض كي ال يدفع قرشا ً من جيبه او بنسا ً من أمن «إسرائيل» فيعرض رؤوسهم للبيع ،لكن
المقاومين ال يشترون رؤوس العمالء بدال ً من أمن األعداء فليفرحوا ألن ما يحميهم هو رخص
ّ
مشغليهم وهم في زمن الغالء قشرة بصل وغبار صحراء وزبد يذهب هباء
قيمتهم عندنا وعند
وللذين تعذبوا وتعبوا ونحن في الربع األخير من الساعة ...صبحنا قريب مهما قالوا بعيدا ً
فنراه قريباً.
} 2021-3-3
صباح القدس للبوكمال فهي مضيق باب المندب ومضيق جبل طارق ومضيق هرمز معاً،
ومنذ سنوات تختصر البوكمال كل المضائق ،ألنها مضيق المقاومة ومعبر أنابيبها ومم ّر
الروح بين مك ّونات محورها ،وعلى البوكمال تنتصب جبهات الحروب الكبيرة والصغيرة
وأمن الشرق األوسط سترسم هويته منها ،لم يكن من الفراغ أن يذكرها باالسم كل رئيس
أميركي ويذكرها الرئيس الجديد ،ألنها أهم من خليج الخنازير الذي رسم أمن العالقة بين
واشنطن وموسكو يوم أزمة الصواريخ في كوبا ،قبل ثالثة أعوام ونيّف عندما حقق الجيش
السوري وقوى المقاومة المشاركة من الجهتين السورية والعراقية انتصارا ً تاريخيا ً بدخول
الشعبي المتواجد في
المدينة الواقعة على الحدود السورية العراقية وتواصلوا مع الحشد
ّ
القائم ،قامت قيامة األميركيين وقاموا بقصف الجيش السوري تمهيدا ً لعودة داعش الى
المدينة ،وعندما تجدّد الهجوم وكان الدعم الجوي الروسي حاسماً .قال األميركيّون لن نسمح
بأن يت ّم تحت شعار تحرير البوكمال من داعش الى تحويلها لنقطة وصل بين إيران وسورية
وحلفائها في لبنان وخط إلمدادهم بالسالح .وحاولوا مناقشة األمر مع الروس على اعلى
المستويات ،وبسبب البوكمال فشلت ترتيبات لقاء الرئيسين بوتين وترامب في فييتنام
واليوم حاول األميركيون افتتاح عهد رئيسهم الجديد بغارات على البوكمال لرسم خطوطهم
الحمراء بعدما أعادوا الحياة لتشكيالت داعش وهم ينظمون جماعتهم في التنف واألنبار
لتوفير ظروف هجوم جديد على البوكمال تحت غطاء ناري أميركي إسرائيلي ،وها هي قوى
اإلقليمي ومنها وبحصيلتها
المقاومة تحتشد نحو البوكمال ألنها المعركة الفاصلة لألمن
ّ
سترسم موازين المفاوضات والتسويات والمواجهات وتحدد سقوف الطروحات والمواقف،
الروسي الحاسم يختصره مشهدان ،كالم الوزير الفروف التحذيريّ لألميركيين من
والموقف
ّ
مخاطر تع ّرض غاراتهم لنيران الدفاعات الجوية السورية المتط ّورة ومشهد هذه الدفاعات في
األسبوع األخير بفاعليتها النوعية ومنظوماتها الحديثة ،تدرك سورية وتدرك قوى المقاومة
وتدرك إيران وتدرك روسيا أن خارطة الطريق نحو السياسة تبدأ من حسم عسكري يثبت
البوكمال وهويتها الواضحة كمضيق لقوى المقاومة يرسم حوله خطا ً أحمر كبيرا ً – سورية
قلب المقاومة النابض والبوكمال صمام هذا القلب.
} 2021-3-2
صباح القدس لألمة التي ال تيأس فتواصل إنجاب القادة الكبار حتى تنجز وتصنع
االنتصار ،وأيام ميالد القادة تستحق الصباحات المشرقة وقد أشرقت معها شموس أفكار
وعزائم ،وفي األول من آذار ولد في بالد الشام وفي جبل لبنان من سيكتب تاريخ وقفات العز
ويجسد في مسيرته نموذجا ً استثنائيا ً ويكتب بدماء
ألمته ويصيغ مبكرا ً عقيدة عبقريّة
ّ
شهادته المبكرة نموذجا ً فذا ً للقادة ،ألنطون سعادة صباحات تشرق من القدس وعليها،
وهو الذي أطلق مفهوم النهضة القومية مبكرا ً وعنوانها الوحدة ،قبل أن ننشغل بتعريف
حدودها ونحن منقسمون فنتقاتل هل هي وحدة بالد الشام أم وحدة العرب وهما مفهومان
ال يتناقضان فالواحدة تكمل األخرى ،ومنح الوحدة مفهوما ً اجتماعيا ً عقالنيا ً بين حدود

االشتراكية والرأسمالية ،ورفع الدولة فوق العصبيات ،وجعل الدين في مكانة روحيّة بعيدة
عن لعبة السياسة ،وكتب عشرات الكتب وصاغ مئات الخطب ،خطيبا ً بليغا ً وفليسوفا ً نجيبا ً
وش ّرع في االقتصاد والمجتمع والسياسة وأشهر البندقية نحو فلسطين ،وربط العقيدة بحزب
يقود النهضة ،وبقي بفضل عقيدته وحزبه األشد مناعة على العصبيات واألكثر انخراطا ً في
المقاومات ،وعندما واجه التحدي وقرار اإلعدام المدبَّر على عجل لم ترتجف له حنجرة وهو
يردّد أن الحياة وقفة عز ،مستبشرا ً بأنه يستشهد ليحيا حزبه ،لعل هذه الوصية تلهم أبناء
حزبه ليحتكموا الى العقيدة في خالفات تدمي قلوب محبي سعادة ويستردوا وحدتهم كشرط
لفعالية تحتاجها األمة ،يقدّموها عربون وفاء لسعاده في ميالده.
} 2021-3-1
صباح القدس للواثقين الثابتين يعرفون أن ما يُحاك للمقاومة ولسورية ولمحور المقاومة
من اليمن الى العراق وكله في النهاية له بوصلة واحدة عنوانها القدس ،ليس إال زبداً ،فهم
ال يتوهون في التفاصيل وال يلهثون بحصاة عن كلمة طيبة من عدوهم ليقرأوا فيها فرصة
تسوية ،الجوهر يبقى هو الجوهر ،والعاجز عن عقد تسوية حول فلسطين سيبقى عاجزا ً
عن التسوية في كل مكان ،ألنه يدرك أن التسوية المتناسقة مع ما حسمته موازين القوى في
أي ساحة اشتباك ستعزز جبهة االستعداد نحو فلسطين في محور مترابط متساند وجهته
فلسطين ،والثابتون الواثقون يدركون أن عدوهم عاجز عن خوض المزيد من الحروب وينتقل
لتقاسم خسائر الحروب التي خاضها بعدما سال لعاب أطرافه على تقاسم عائدات وعود خابت
بتحقيق انتصارات ،وتقاسم الخسائر يصدع المتحالفين ،ومن بين شقوق التصدّع تصير كل
محاوالت التصعيد زبدا ً يذهب جفاء في اليمن وسورية والعراق ولبنان ،ويدرك الواثقون
الثابتون أن الحرب مستم ّرة لكنهم يدركون ان عدوهم يسعى للبحث بقواعد اشتباك أقل
تسببا ً بالخسائر ،وهو يخوض اختباراته الستكشاف حدود الممكن منها ،وكلما زادت صالبة
المحور في الثبات والثقة تراجع العدو عن صيغة لحساب صيغة أخرى ،وهذا سيحدث في
العودة لالتفاق النووي الذي تراجعت مكانته من مشروع تسوية إلى قواعد اشتباك ،مثله ما
يطرح لليمن او سيطرح لسورية والعراق ولبنان ،والثابتون الواثقون سيضحكون على من
تدثروا بالغطاء األميركي السعودي اإلسرائيلي ،وهم يرونهم برداء ممزق بانت منه عورات
وفضائح ،بعدما أصاب التمزق أصحاب الغطاء ،فالصراخ من بكركي يبقى زبدا ً ومحاوالت
فرض خط أحمر على الحدود السورية العراقية زبد آخر ،والسعي لصيغة حل في اليمن ال
تناسب الموازين الجديدة زبد ثالث ،أما ما يمكث في األرض فهو الحقيقة التي تقول إنهم ما
جاؤوا بعروضهم إال ألنهم هزموا ،ومزيد من الهزائم سيجلب عروضا ً أفضل.
} 2021-2-27
صباح القدس لسورية تواجه رسم السياسات وترسيم الغارات لتق ّرر حدود وحظوظ
النجاح والفشل لإلدارات واالستراتيجيات وقد بدأت ترجمة نوع التحول الذي يريده الرئيس
األميركي لسياساته في العالم من بوابة سورية ،التي كانت وال تزال المكان الذي يتركز
ويتكثف فيه كل العالم كنقطة تقاطع لألديان واألعراق والحضارات ونقطة تضالع لطرق
التجارة وخطوط النفط والغاز ومركز تموضع الجيوش وانطالق صيغ الحكم واختبار
الحروب والتسويات ،وحيث الصراع ليس على سورية وال في سورية وال حولها ،بل الصراع
على فكرة محورها سورية دولة أم ساحة ،العبا ً أم ملعباً ،مشروعا ً إقليميا ً أم جغرافيا
اإلقليم المش ّرعة ،حيث لم تغادر إدارة بايدن النظر لسورية كساحة وملعب والجغرافيا
المشرعة ،واكتفت بتبديل السياسات في مقاربة التعامل مع الساحة والملعب والجغرافيا
المشرعة .فالغارة على البوكمال تكرار سخيف لمعادالت آخر أيام عهد باراك أوباما ونائبه
الذي صار رئيسا ً جو بايدن ،كدعوة لتقاسم الجغرافيا مع روسيا ،وعرض لمقايضة االتفاق
النووي بتكريس الدور األميركي في سورية ،ومحور المشروع هو هو ،حماية دويلة كردية
قال روبرت فورد انها لن تصمد أليام يوم ينسحب األميركيون ،واإلمساك بالحدود السورية
العراقية كترجمة لمنهج الضغط على ممرات سالح المقاومة وخصوصا ً صواريخها الدقيقة
مقابل االعتراف اإلسرائيلي بسقف ما بات موجودا ً منها ،وصناعة علبة دبلوماسية للتعامل
مع سورية تتضمن عرضا ً بضمان أمن الكيان في الجوالن مقابل سحب االعتراف األميركي
بالضم ،في تكرار لصيغة الدعوة للعودة الى ما قبل  2011هناك ،بينما العودة لما قبل 2011
بالنسبة لسورية تبدأ من إنهاء الدويلة الكردية وانسحاب قوات االحتالل ،وهذا هو الفارق
بين الدولة والساحة ،بين الالعب والملعب ،بين المشروع اإلقليمي والجغرافيا اإلقليمية
المشرعة ،والتصادم حكمي هنا ،وسيكون تصادما ً بالحديد والنار ،والتافهون الذين كانوا
يتن ّمرون على عدم رد سورية على عمليات أقوى وأكبر ،وال ينتبهون أنها كانت ذات قيمة
تكتيكية يمكن احتساب الكلفة والمردود في قرار الرد عليها ،سيتفاجأون بحجم الر ّد السوريّ
على عملية تبدو صغيرة ومحدودة ،وال ينتبهون مجددا ً أنها ذات قيمة استراتيجية يتجاوز
قرار التعامل معها حساب الكلفة والمردود ،وألن سورية دولة والعب ومشروع ،سيلحق
بها الحلفاء بدال ً من وهم أنها ستلحق بهم ،روسيا وإيران ستجدان ان هناك مبادرة سورية

مختلفة تضع األمور في نصاب جديد ،كما يوم الحسم في حلب وتهديد مفهوم األمن القومي
التركي ،وتحسم أمر رسالة الرد ،في تحديد مضمون السيادة على الحدود مع العراق وتجاه
الدويلة الكردية ،وسيكون األمر مفصليا ً تجاه مسار أستانة كله ،فحتى األتراك سيجدون
اضطرارا ً في االلتحاق بالمفهوم الذي ترسمه الدولة السورية المنطلق من السيادة لكن
المترجم برفض الدويلة الكردية ،كما خضعوا لمعادلة حسم حلب ،وألن هذه األيام ساخنة
ومياه مرجل البخار اإلقليمي في حال غليان والتفاوض يجري على صفيح ساخن ،ستسقط
رهانات الواهمين بأن دخول إيران التفاوض يحجب حق الحركة على الدولة السورية كما
توهموا قبل ست سنوات تماماً ،أن مثل هذا التفاوض سيحجب حق الحركة على المقاومة ردا ً
على غارة إسرائيلية في القنيطرة ...ليبقى صباح القدس من دمشق ولدمشق بداية صباحات
مشرقة ترسم وحدَها معادالت المنطقة.
} 2021-2-26
صباح القدس ملؤه الغضب وقد كان باألمس عاتباً ،وصباح القدس ال يعتب وال يغضب
على عدو أو خصم او أشباه أشقاء أو أشباه أصدقاء فهو ال يشعر تجاه هؤالء إال باالزدراء،
صباح القدس كشعاع حق ال ي ّتجه إال للقلوب النقية واأللسنة التقية والعقول الذكية
والنفوس األبية وإذا أحب يعشق وإذا انغمس يغرق وإذا خاطب أبلغ وإذا عاتب أفجع وإذا
تفجع ،فليس لصباح القدس ترف المجامالت وال دلع رفع العتب ،هو سيف الحق
غضب ّ
الدمشقي ال يعرف ما تمتاز به التقنيات الحديثة ،عليك المحاولة مرة أخرى ،فليس عنده
ّ
الدمشقي يختبر مضاء نصله بوشاح حرير أو شعرة إذا سقطا
محاولة لمرة أخرى ،السيف
ّ
على حد النصل صارا نصفين ،وألن صباح القدس قاطع مانع واضح ساطع فهو يعتب ألن
قلبه فاض حزنا ً ككأس امتألت بالدمع فعتب ،وكانت تكفيه دمعة ليرشح خارج كأس قلبه
فإذ بفيض الدمع يغرق كأسه ببحر دموع فيغضب ،والعتب والغضب من أحبة وعلى أحبة،
من عشق وعلى عشق ،من رفقة عمر وعلى رفقة عمر ،من أصحاب عهد ووعد وعلى أصحاب
عهد ووعد ،وصباح القدس يغار من هذا الحشد من العاشقين يبوحون بوحشتهم من رحيل
توحدوا في عشقهم من حوله ،لكنه يسأل كيف لكل هؤالء أن يعتبوا وأن
العشاق ،رغم أنهم ّ
يغضبوا مثله ويقولون ،بالعتب ثم بالغضب لعاشق ومن بعده لعاشق آخر ،كيف تتركني
وحيداً ،وقبل يومين بالكاد تج ّرع الصباح مرارة كأس رحيل أنيسه ،واليوم هو يتج ّرع كأس
سم رحيل بهجته ومهجته ،عتب واليوم غضب ،وماذا عساه يفعل وعسانا نفعل ،أنلوم الله
وبلومه يفسد اإليمان ،ليس لهذا السيل الجارف من المشاعر إال أن ينفجر ،فيصير عتبا ً ثم
غضباً ،والعتب على المعشوق والغضب من معشوق ،ألن العتب والغضب ال يفسدان العشق،
عاتبون على األنيس وغاضبون من البهجت ،وبدال ً من ان نضم الراحل ونش ّمه في لحظة الوداع
نعتب ونغضب ،ويصرخ صباح القدس ونصرخ ،كيف تتركني ،ويضيف وكل منا يضيف عن
نفسه ،وحيداً ،فكيف لهذا الجمع أن يكون كل من فيه وحيدا ً ما لم يكن العشق رابطة فردية
خاصة بلغت هذا المدى من التج ّذر رغم تأسيسها على العام وليس على الخاص ،يقول
صباح القدس يا لواء الحق وسيف العقل من أين لي بقائد سرية دبابات تشتبك وتقاتل على
تخوم الجوالن قبل قرابة الخمسين عاماً ،ومن أين لي بقائد لواء دبابات في تخوم المثلث
اللبناني السوري الفلسطيني قبل قرابة األربعين عاماً ،وكيف لهذا القائد أن يصير هو نفسه
سفيرا ً ودبلوماسياً ،ومنظما ً شعبيا ً وسياسياً ،وشبكة عشق لفلسطين تعبر الحواجز ونقاط
التفتيش حتى فلسطين فتلقي حبات بذارها وتمتد جذورها وتصير عصية على القلع ،ومن
أين لي بمن ينشغل بالحق ليل نهار ،يقرأ ويكتب كفرقة صوفية ،ويحاور ويجادل بمهارة
أساطين علم الكالم يناور بالكلمات كأنه في معركة دبابات ،جمع سقراط وأرسطو وافالطون
وابن عربي وابن رشد وابن خلدون وكانت وهيغل وماركس ،وتمثل ماو وغيفارا وجياب
وصوال ً إلى عماد مغنية ،وعاصر األسدين وأخلص لهما ،وعشق السيد والمقاومة وانشغل
باق ال استطيع الرحيل تترجلون عن صهواتكم وترحلون ،وعلي
بهما ،ويبكي الصباح ،أألنني ٍ
إلى أن تتحرر القدس كلما أنست وبهجت لمن وجدت أن أفجع بوداع ،وأبدأ من جديد ،صباح
القدس عاتب يا أبا مازن وغاضب يا أبا المجد ،فكل منكما حزمة كونيّة من ضوئه ،ألنه عاشق
لكما ومنشغل بكما ومعتمد عليكما ،وبرحيلكما تكفهر غيومه وينهمر دمعه ،ونحن لسنا إال
بعضا ً طفيفا ً من طيفه ،وكما تعاهدنا ،وال نزال ،ان تبقى صباحاتنا منذورة للقدس وليالينا
مكرسة للمقاومة ،وأن نبني على ما تأسس بكما ومعكما من فصول كتبت لنكمل الرواية ،أبا
المجد أيها الفيلسوف المعلم لم يكن سقراط مشتغالً ومنشغالً بالعلم والفلسفة أكثر منك وال
حاسما ً مجازفا ً بكل شيء لكلمة الحق ليسكبها بأفضل منك ،أيها الفيلسوف المعلم سيبقى
كرسيك شاغرا ً لكن التالميذ سيكملون الصفوف ،ومنهم سيخرج أساتذة كأفالطون ،ويرضى
صباح القدس ويشعر باألمان ويعود األلق لشعاع نوره ودفء صباحاته ،مع السالمة في
رحلتك ،ونحن كلنا الذين أحببناك وتعلمنا منك وتابعناك ،سيتسم ّر فينا فيض عطائك ،حتى
تستحق ساعة النصر أو الشهادة ،بأمان الله أيها الغالي وهنيئا ً لك الرفقة األنيسة وهنيئا ً
لألنيس بالرفقة المبهجة.

اأخير ًا اعترفت اأوروبة ..دم�شق مدينة اآمنة ..رغم اأنف الكون!!
لطالما كانت األخبار العاجلة في العالم ترد طوال سنوات
من دمشق حتى ظن الناس أن دمشق عاصمة للرعب..
بعد أن كانت العاصمة األكثر أمنا ً في العالم ..وال أزال انني
كنت أيام الجامعة أتنزه مع أصدقائي قرب الفجر على ضفاف
ّ
أتمشى في حديقة بيتي من دون أن يساورنا
نهر بردى وكأنني
اي خوف او قلق ..الى ان وصل الثورجيون وب��دؤوا تخريب
المتفجرات والقنص
أجمل ثروة هي الشعور باألمن ..وصارت
ّ
وقذائف الهاون والهجمات المتكررة واألنفاق سببا ً في تحويل
دمشق عاصمة للرعب..
ولكن الجيش ورجال األمن وكل المواطنين قرروا أن يعيدوا
لدمشق ه��دوءه��ا ..وروعَ ��ه��ا ..وك��ان ذل��ك االنتشار الواسع
للحواجز ورجال الجيش التي كان
البعض يتأفف منها ..ولكن كان أن حقق الجيش معجزة
أمنية في تحصين العاصمة وبتر يد اإلرهابيين الى حد بعيد..
غربي في بيروت ولما
وأذكر أنني التقيت منذ سنوات مع زائر
ّ

إلي برعب ..وقال لي ال
دعوته لزيارة سورية قبل أن يغادر نظر ّ
شك في أنك تمزح ..هل تظن أنني اجرؤ على تخطي الحدود وهناك
هذا اإلرهاب الذي لم يسبق له مثيل وقذائف الموت ..وأضاف:
إنني ال أظن ان دمشق ستعود أمنة بعد اليوم يا صديقي ..إن
الرعب استوطن في هذه المدينة الجميلة إلى أمد بعيد..
ولكن ها هي اليوم أخبار العالم والصحف الغربية تتحدث
عن األمن الذي عاد الى دمشق ..وها هي أوروبة تبدأ في ترحيل
الالجئين الذين ادعوا أنهم
هربوا من مدينة ال تعرف األم��ان ..وتقول لهم :إن دمشق
مدينة آمنة.
حتى صديقي الذي كان على يقين أن دمشق لن تعود آمنة
بعد اليوم يقول لي إنه يتطلع لزيارتي قريبا ً فور انتهاء أزمة
كورونا..
نعم ،إن دمشق مدينة آمنة ليس بفضل أوروبة وال بفضل
أحد بل بفضل رجال محاربين في منتهى الشجاعة والبأس..

مفارقات

رأيتهم بنفسي في ظلمات الليل البهيم ،واإلرهابيون يتجولون
بين الحارات فيما الجنود يرصدونهم ببنادقهم يتأكدون أن
اإلرهابيين لم يتسللوا إلى أعماق المدينة ..كنا ننام وكانوا
يتنزهون بين خطوط التماس ...رأيتهم ثابتين غير وجلين
وقد حفروا الليل بأجسادهم ..ورأيتهم ساهرين حتى من دون
أن يكون لديهم أك��واب الشاي الساخنة يحرسون المداخل
واألحياء فيما الثلج الغزير والبرد السيبيري يج ّمد حتى الجليد
نفسه..
هؤالء هم مَن جعل عاصمتنا آمنة رغم أنف الكون ..وهؤالء
جميعا ً أنا وأنتم وكل سوري مدينون لهم ..وسنبقى في أعماقنا
مهما قلنا ندرك أن
الجندي ال��س��وري ال يمكن أن نوفيه حقه م��ن المحبة
والتقدير..
شكرا لكم يا حراس دمشق الشجعان..

نارام سرجون

فن الإدارة..
هل اإلدارة علم أم فن أم خبرة؟ يتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال
كثيرا ً ونسأل أيضا ً ما هي المعايير
المتبعة عند تسليم الشخص منصبا ً ما؟
ظلت المؤسسات على اختالف أنواعها لوقت طويل تبحث
عن المدراء الذين لديهم خبرة طويلة وعلم في آن معاً .وكان
معيار العمر هو األس��اس بالنسبة لهم فبنظرهم الشخص
صغير السن ال يملك من
الخبرة ما يعينه على منصب اإلدارة.
لكن اليوم ،اختلفت النظرة عما كانت قديما ً كثيراً .فالشركات
تتسابق على لتوظيف المدراء الشباب ،فهو يؤمنون أنّ الطاقات
الشبابية قادرة على اكتساب الخبرة بشكل أسرع .وصغيري
السن بالعموم أكثر ميالً لتطوير أنفسهم وخبراتهم،
وتعديل نظرتهم تجاه الكثير من األمور المرتبطة في مجال
تخصصهم ،فهم بالمجمل يتمتعون
بالمرونة.
الوظيفي بتكامل الجوانب
تكمن السعادة في المجتمع
ّ

األربع :الجانب االجتماعي ،الجانب النفسي،
الجانب اإلبداعي الجانب الصحي والمتمثلة ببيئة عمل
جاذبة والتي يستطيع فقط المدير الناجح تحقيقها عندما
تكون لديه رؤى ثابتة وخطط واضحة ،وبالمقابل عندما يكون
فريق العمل طموحا ً ومتعاوناً ،فالمدير الناجح يقود سفينة
عمله إلى شط األمان وال يخشى موظفوه من الغرق.
والجدير بالمدير القائد أن يعترف بنقاط ضعفه ويعمل على
تطويرها وال يعتبر مثل هذا التصرف إهانة مطلقا ً فقد أشار
(دوستويفسكي) للذة اإلهانة في «اإلخوة كارامازوف» عندما
قال« :إنّ في إهانة المرء لنفسه ل ّذة».
إن كنت تملك بعض الخصال التي تعتقد أنها جيدة أو تجلب
لك شعور السعادة وكان التخلي عنها شيئا ً محمودا ً لرفع
سوية العمل فتخ َّل عنها وال تلتفت للوراء أبداً.
بعض األفراد يتفيقهون من عدم وعي اآلخر لفكرة الخطأ،
أو من سبات محيطهم الغافل عن جرائمهم ،فينساق المتربح
لفعل االستهبال ،ومن يعتمد مثل هذا التصرف لن يكون في يوم

مديرا ً ناجحاً.
فالمدير الجيد في نظر (تمبلر) هو القدوة لفريقه ،ألنه
المسؤول عن تحديد المهام ووضع القواعد واللوائح التنظيمية،
لذلك فهو المسؤول األول عن تنفيذ ما وضعه بيديه ،كما أنه من
المهم أن يمتلك كل مدير القدرة على التركيز ،فيفصل العمل
عن الحياة الشخصية ،حتى يبدع في منصبه ويحقق أعلى
اإلنجازات.
نعم اإلدارة علم وفن وخبرة تكتسب بالمران والتدريب
المتواصل ومهارة اإلقناع والتفويض من أساسيات تفكير
المدير الناجح ومن يؤمن بفكرة أنه سيكون مديرا ً ناجحا ً
فسيصل لمبتغاه ال محالة فالفكرة جوهر الوجود وقد أك ّد على
ذلك (جورج برناردشو) عندما قال« :يمكن أن يعمل الناس
ثماني ساعات من أجل الراتب ،وعشر ساعات من أجل المدير
الجيد»..

صباح برجس العلي

هكذا اأحبك
أحاول أال يتجوف خدي
أال تصدر عظامي صوتا ً
أال يلتصق فستاني بجسدي
ويفضح طول انتظاري
أحاول أن أعود من هربي
وأن أطمئن من جديد الى يديك
أحاول أال أخنق أنفاسك

وأحاول أيضا ً
أن أذهب معها
أتأمل البحر كل صباح
وكل صباح أتملّص منه
هي دعوات النوارس
يا حبيب عيوني والبحر
ما يبقي علينا

أريد أن أعطيَك صباحي
والظهر وما بعده
الكنبة
المزهريّة بورودها
اللوحة على الحائط
وزوايا البيت المعتمة حيث أفكر بك
أم ّر بالزوايا

أتذ ّكر وجهك البعيد
وضيق أنفاسي
حسنا ً ليس علينا أن نتكلم
ليس علينا أن نشرح األشياء
وخذ أشيائي
إني هكذا أحبك

لوال رينولدز

َ
بين جدرانِ ذاتي
أهمي
ُ
تترك غريب ًة
غريب ٌة
نب ّي ٌة رسالتها :بعثر ُة رأسي..
لي الحكاياتِ
ُّ
أقص َ
لتنا َم الغرب ُة
ليهدأ َ جو ُفها
ُّ
فيكف عن ابتالعي
الم َددْ..
َ
وبينك
بين كآبتي
انفالتُ المساف ِة
ألرض ل ْم ُتمط ْر
ٍ
ولم تم ّر عليها خريط ٌة
أو بَل ْد
.
.
ُ
تلهث
ك ّل الخرائط
في دمي:
ّ
كونٌ ال يتسع
لرهافة األوكسجين
وال لصورة الجدا ْر
ُ
أبحث عن ذاكر ٍة

أنجو بها
أحتك ُرها في ظلّي:
َ
ٌ
خوف في أحشائها
أرض ال
ِ
أفر ُد شعري للعصافير
أ ّمي :نضجتُ أكث َر م ّما تظنين!
من أين تنبتُ للحزنِ
ك ّل هذه األجنحة؟
ال تنتهي شواطئ ُه
وال أنتهي مع اآلفلين
َ
غيابك
يع ّمدني في
مذبح القصيدة
على
ِ
حزنُ إغرا ِء المطر
في أتون الحرب
بفرح
يليق
حزين ٌة أنا بما
ٍ
يلهو في
قصيد ْة..
حزين ٌة أنا
ورق
تكتب الفرحَ
ُ
كطائرة ٍ
تعو ُم في ومضاتك
ّ
تغطي حزن األبد ّيةْ

سوسن الحجة

عوقبت بالحياة
ليس ذ ْنب ُه أنْ رأى قلبي لسيف ِه غمدا ً
َ
ُّ
الحبيب
فكل طعن ٍة من
ِ
هُ يا ُم
ال يفنى مَن بنا ِر الجوى قد اكتوى
العشق
فالعم ُر من غي ِر لظى
ِ
حرا ُم
ال تأمننّ من َ
ذاك الذي ينك ُر بأنَّ
للحب ُسكر ًة ال تضاهيها ح ّتى
ِّ
ال ُمدا ُم
فبالعشق وحد ُه يحيا البش ُر
ِ
العش َ
ّ
ُّ
اق
وكل مَن عابَ
ُ
العشق
من
ه
أصابت
ِ
ِ
سها ُم

***
ارتدي ُته وتمايلتُ أم��ا َم المرآ ِة ألكث َر من
ِ
نصف ساع ٍة
ْ
علي
يشفق
لكن ال�� ّث��وبَ ال��ج��دي � َد ل��م
ّ
ويقرضني ضحك ًة واحد ًة!

إلي أ ّنهم سيو ّز َ
عون علينا قبض ًة من
ُخ ِّي َل ّ
الفرح
ِ
لذلك فقط
ذهبتُ إلى االحتفا ِل بمل ِء إرادتي
اس
لك ّنهم نثروا الورو َد على ال ّن ِ
لي دمع َتي ِن اثن َتينِ !
وتركوا َ
اعتقدتُ أنّ الخات َم الجدي َد سيحاص ُر
َ
أصابعك التي أفتقدُها
إصبعي عوضا ً من
َ
لمساتك ّ
الضائعة
ويهبني
ٍ
يكنْ
إضافي!
د
قي
سوى
لم
ّإال أ ّنه
ٍّ
ً
َ
ودون دعوةٍ
كلّما رأيتُ مجمعا للفرح...
أتسلّ ُل إلى الدّاخ ِل
وال أخرجُ ّإال بخيب ٍة أُخرى!
َ
مفترق ّ
رق
وعندما وهبني القد ُر
الط ِ
أشعلتُ مصباحي لكي ال أُخطئ االختيار
بفرح  -أشرتُ إلى الموتِ
و-
ٍ
فعُ وقِبتُ بالحياة

ريم رباط
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الوحدات الحزبية في «القومي» تحيي الأول من اآذار
الجومة ـ عكار

} يكتبها الياس عشي
هل علينا أن نعود إلى اآلخرين ،إلى من حكموا ،وننقل عنهم
ضحوا به ليكونوا قدوة لآلخرين؟
مآثرهم ،وما ّ
يحضرني هذا الصباح ما كتبه أحمد سوكارنو:
كنت قد نبذت ك ّل أسباب الرفاهية ،وإذا كنت قد أبعدت
«إذا ُ
عنّي جميع أقاربي وأصدقائي ،وإذا كنت أعيش عيشة الفاقة،
فذلك ألنني أعتقد أنّ رئاسة الشعوب ليست تجارة ومنصباً،
بل خدمة وتضحية».

اآخر الكالم
ال�صيد الم�صيح ول�صو�ص الهيكل
مقاومة ّ
} شوقي عواضة
منذ أن كان الوجود كان الحقّ والباطل والخير والش ّر ،والتاريخ
والصالحين والثائرين
اإلنساني حافل بمسيرات األنبياء وال ّرسل
ّ
من أجل الفقراء والمستضعفين التي لم تكن إال لصالح اإلنسانية
حيادي
الصراع القائم لم يكن هناك دو ٌر
ٌّ
جمعاء .وعلى امتداد هذا ّ
بالمعنى الحقيقي للحياد ،بل إنّ الحياد هو موقف ينبع عن ضعف
ووه ــن وجـبــن وتــراجــع واسـتـســام أم ــام الـجـبــابــرة .وقــد اتخذ
البعض التسامح والمحبّة غطاء للحياد واستد ّل البعض بمقولة
السام (إذا ضربوك على خدّك األيمن فدر
السيد المسيح عليه ّ
ّ
لهم األيسر) وهي مقولة مرحليّة أطلقها السيد المسيح في بداية
رسالته عندما كان أصحابه قلة ،لينتقل إلى مرحل ٍة جديدة استكمل
فيها العدد والعدّة واكتملت فيها عناصر المواجهة وإعان المقاومة
الصاة وأنتم
على طغاة اليهود ليخرج بمقاومته قائاً (بيتي بيت ّ
السيد المسيح ثورته
جعلتموه مغارة لصوص) بتلك العبارة أعلن ّ
ومقاومته للصوص المعبد الذين طغوا فسادا ً وظلما ً فتصدّى بك ّل
ما أوتــي من قـ ّوة وصرامة النحرافهم وفسادهم ،ودخــل المعبد
مقاوما ً ومواجها ً طغاة اليهود وحاججهم في معبدهم وأ ّنبهم
وو ّبـخـهــم وحـطــم ك ـ ّل أدوات ـهــم ووسائلهم وطــردهــم ليعلن بعد
انتصاره على ّ
الطغاة عنوان مرحل ٍة جديدة بق ّوة منطقه وحكمة
ً
علي).
موقفه أمام الناس جميعا (من ال يكون معي فهو ّ
ذلك هو عيسى بن مريم الذي لم يلن أمام الظلم والعدوان فكان
المقاوم األ ّول من أجل اإلنسانيّة وأرسى قاعدة من قواعد مواجهة
الطغاة ش ّكلت للكثير من المقاومين انطاقة لتطبيق تعاليمه ،ومن
أولئك المقاومين الراحل الكبير مطران القدس المقاوم هيراليون
كبوجي الذي حمى المقاومة بعباءته الكهنوتية وش ّكل أ ّول خلي ٍة
الصهيوني للضفة الغربية
فدائيّة في القدس على أثر احتال الكيان ّ
في الخامس من حزيران عام  .1967لم يتح ّمل مطران المقاومة
ظلم االحتال الصهيوني وعت ّوه ولم يغمض عينيه على مشاهد
ارتكاب المجازر وغــزوات قطعان المستوطنين ،لم يتخذ موقفا ً
حياديا ً من شعبه الذي يذبح ،ومن وطنه الذي يغتصبه عد ّوه ،ثار
السيد المسيح ،فكان
مطران المحبة
والسام مقاوما ً على درب ّ
ّ
أيقونة المقاومة العابرة للطائفية والمذاهب مجتازا ً حدود فلسطين
رافعا ً راية المقاومة بك ّل اعتزاز بال ّرغم م ّما واجه من صعاب لم
يلن ولم يهن ولم يحايد حتى ال ّرمق األخير من حياته .وعلى دربه
المقاوم مضى مطران القدس عطا الله حنا الــذي ال يــزال يقارع
االحتال بك ّل قوة وعزم ،أولئك هم تامذة السيد المسيح الفدائي
األ ّول من أجل المظلومين والمقهورين والمستضعفين.
أ ّما في لبنان فا ب ّد من تأكيد حقيقة تاريخية دامغة من الواقع
تقول إنّ صراعنا مع العدو الصهيوني هو صــراع وجــودي لن
ينتهي ّإال بــزوال هــذا الكيان السرطاني والـ ّ
ـشــواهــد التاريخيّة
تحدّثنا عن ذلــك ،ومــا رسالة ّ
السيد عبد
ـام
ـ
م
اإل
العامة الــراحــل
ّ
الحسين شــرف الدين للرئيس بشارة الخوري عــام  1949بعد
الصهيوني مجزرة في بلدة حــوال الـحــدود ّيــة ّإال
ارتـكــاب العدو ّ
شاهد من شواهد كثيرة ،حينها غابت الدّولة عن الجنوب دون
حماي ٍة أو رعاية ،فكتب إمام المقاومة التي ش ّكلت تح ّوالً مه ّما ً إ ّبان
االحتال الفرنسي للبنان ،كتب للرئيس خوري قائاً (وحسبنا
اآلن نكبة جبل عامل هــذا الجبل األشــ ّم الــذي يدفع مــا عليه من
ضرائب وال يعطى ما له من حقوق وكأ ّنه الشريك الخاسر) ،خاتما ً
رسالته بعد استعراض العدوان بقوله (إنْ لم يكن من قدرة على
الحماية أفليس من قدرة على ال ّرعاية وإنْ قرأتم السام على جبل
السام على لبنان) .منذ ذلك الوقت الذي اغتصبت فيه
عامل فقل ّ
فلسطين ومعاناة الجنوبيين كانت تزداد مرارة ولدت منها مقاوم ٌة
السيد موسى الصدر وافتداها
حملها أمام الوطن اإلمام المغيّب ّ
ّ
الشهداء الـقــادة من السيد عباس الموسوي حتى آخــر الشهداء
السيد حسن نصر الله
مقاومة حمل أمانتها األمين على الوطن ّ
تسجل انتصارا ً للبنان والعرب غيّرت فيه المعادلة
استطاعت أن
ّ
وهزمت (الجيش الذي ال ُيقهر) في عهد الجنرال األبي والرئيس
المقاوم العماد إميل لحود الذي أعاد عهده المجد والعزّة للبنان
وشعبه ،فكان شريك المقاومة التي تـطـ ّورت بأدائها وعديدها
وقــدراتـهــا حتى أصبحت قــ ّو ًة كبيرة للبنان ك ـ ّل لبنان ،مقاومة
تصدّت ودحرت مشروع داعش التكفيري قدّمت خيرة أبنائها من
أجل لبنان مقاومة ع ّمدت لبنانيتها بــاألرواح والدماء ،حتى غدت
بارقة األمل األخير لك ّل األحرار والشرفاء.
تلك هي مقاومتنا يا غبطة البطريرك ،هي نفس المقاومة التي
أخذنا بعض تعاليمها من سيّدنا المسيح ،وذلك هو ساحنا الذي
الساح
ح ّرر لبنان وحماه ،ساحنا يا غبطة البطريرك هو نفس ّ
السيد المسيح في مقاومة لصوص الهيكل ،وهو
الذي استعمله ّ
ذاتــه الــذي حـ ّررنــا بــه معلوال وكنائسها ودافعنا بــه عــن أخوتنا
فــي اإلنسانيّة ،ساحنا يــا غبطة البطريرك هــو الموقف ساح
السيد المسيح الذي لم يحد عن
والمصافحة اعتراف ،وهو موقف ّ
الحق قيد أنملة...
ذلك هو ساحنا وتلك هي ق ّوتنا التي نستمدّها منذ أن صاغها
إمام اإلنسانيّة علي بن أبي طالب ...إما أخ لك في الدّين أو نظير لك
في الخلق.
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