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إذا كنا نحن ال ننهض وال نعتمد
على أنفسنا وال نستع ّد إلثبات حقنا
ولتنفيذ إرادت��ن��ا ...ك��ان باطالً ك ّل
مجهود في أن نكون أم��ة يمكن أن
تحصل على الخير الذي تستحقه.
سعاده

A L - B I N A A
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عون يح�سم االثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأ�سا�سيّة ...و�أهمها الداخليّة

ميقاتي :نتقدّم ب�إيجابيّة لكن ال حكومة قبل � 4آب ...وم�شاركة �سعوديّة في «المانحين»
اتفاق على التدقيق الجنائيّ وبناء عليه يُنظر بو�ضع الحاكم ...وثالثة �أ�سماء تنجز الت�أليف

السياسي
كتب المح ّرر
ّ

اصطدم المناخ التفاؤلي حكوميا ً بعقدة الجمع بين رفض المداورة وطلب
الداخلية من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،فرفض المداورة
كما ورد في كالم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو طريق
حتمي لعدم االعتراض على جعل وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية،
ّ
كما يص ّر ثنائي حركة أمل وحزب الله ،ويوافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي،
بحيث تصير المداورة الشاملة هي الطريق لنيل فريق رئيس الجمهورية
لوزارة الداخلية ،وهي متعذرة لكونها تفتح مشاكل إضافية بوجه التأليف
تتعلق بتمسك الثنائي بوزارة المالية ،وهذه العقدة التي سقط عندها تكليف
السفير مصطفى أدي��ب ،والمداورة هي إضافة للمبادرة الفرنسية قام بها
الرئيس سعد الحريري ،وتراجع عنها عندما طرح نفسه لرئاسة الحكومة
بقبول تثبيت المالية وفقا ً لطلب الثنائي في اإلطاللة ذاتها التي أعلن فيها
الترشيح ،وما يعتبره باسيل مدخال لحجب الثقة يقرأه اآلخرون سببا ً لعدم
موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية ،ما يجعل صرف النظر عن
المداورة من قبل الرئيس ميقاتي ،أول قواعد التأليف ،وهذا ما ينتظر عليه
جوابا ً نهائيا ً من رئيس الجمهورية يوم االثنين.
العقدة المتوقعة لم تحجب المناخ اإليجابي الذي أظهر الرئيسان وفريقاهما

الع�سكري
تقرر البقاء
ّ
�أميركا ّ
في العراق و�سورية ...فما الردّ ؟
العميد د .أمين محمد حطيط



بعد أن أخرجت أميركا من ال�ع��راق في العام 2011
بموجب اتفاقية أسميت «ات�ف��اق اإلط��ار االستراتيجي»
ال �ن��اظ��م ل�ل�ع�لاق��ة ب�ي��ن ال �ع��راق وأم �ي��رك��ا ،االت �ف��اق ال��ذي
وقعته أميركا بضغط من المقاومة العراقية التي أوقعت
بالقوات األميركية عظيم الخسائر وجعلتها تدفع الثمن
الباهظ مقابل احتاللها العدواني ،بعد ذلك عادت أميركا
إل��ى ال�ع��راق ف��ي ال�ع��ام  2014بصيغة احتياليّة جديدة
وسمتها بعنوان «محاربة اإلره��اب» الذي انتشر محتالً
أرضا ً في العراق بإشراف أميركي ،وهو إرهاب أنشأته
ونظمته وسلحته أميركا تحت عنوان «الدولة اإلسالمية
في العراق» وتاليا ً في العراق وبالد الشام «داعش» التي
اتخذتها أميركا جسرا ً للعودة إلى العراق وللعبور منه
إلى سورية ،زاعمة أنّ قتالها يستوجب السنوات الطوال
التي قد تمت ّد إلى  30عاماً.
بيد أنّ العراقيين ع��رف��وا كيف ي��واج�ه��ون االحتالل
األم �ي��رك��ي ال�ث��ان��ي المنفذ ب�ي��د إره��اب �ي��ة ،وع��رف��وا كيف
يحشدون قوتهم الدفاعيّة تحت عنوان «الحشد الشعبي»
ويفشلون االح�ت�لال اإلره��اب��ي ويستعيدون أرضهم،
فادّعت أميركا عند سقوط «داع��ش» تحت أق��دام الحشد
الشعبي في العراق وتحت أقدام الجيش العربي السوري
في سورية ،ادّعت أنها هي وحلفاؤها من واجهوا داعش
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حرصا ً على تعميمه حول مناخات اللقاءات المستمرة سعيا ً لتأليف سريع
للحكومة ،لكن ليس قبل ال��راب��ع م��ن آب كما كانت تقول بعض التقديرات
المتفائلة ،كما أوض��ح الرئيس ميقاتي دون تحديد موعد تقريبي ،مكتفيا ً
بالقول إنه لم تمض أي��ام على بدء المشوار الحكومي ومن المبكر التطلع
لنتائج سريعة ،وبالمقابل فالبلد ال يحتمل وليس مقبوالً التأخير.
كشف ميقاتي في لقاء تلفزيوني عن نتائج ما وصفه بالضمانات الدولية
لمهمته ،مشيرا ً إلى حضور سعودي وإماراتي في مؤتمر المانحين الذي
دعت إليه فرنسا في الرابع من آب وفي المؤتمر الذي يفترض أن تشارك فيه
الحكومة الجديدة نهاية شهر أيلول ،ومساهمتهما ماليا ً في المؤتمرين.
ح��ول ال�م�س��ار ال�ح�ك��وم��ي ت��ؤك��د م �ص��ادر م��واك�ب��ة ل�لات �ص��االت الداخلية
والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً ،حتى والدة الحكومة ،ولو تأخر
األمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر ،ألن تجاوز مهلة الشهر يشكل
مؤشرا ً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة ،وتبني المصادر
استنتاجها اإليجابي حكوميا ً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة
بعالقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخلياً ،بالرئيس ميشال عون،
وخارجياً ،بالسعودية ،وهي عالقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس
الحريري من جانب السعودية والرئيس عون ،واإلنفتاح على التعاون ولو
يخص الرئيس ميقاتي.
دون حماس أو تب ٍّن فيما
ّ

ت �ق��ول ال �م �ص��ادر ال�م��واك�ب��ة إن م�ل�ف�ا ً ح�س��اس�ا ً ج��رى حسمه ب�ي��ن رئيس
الجمهورية والرئيس المكلف ل��م يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين
الرئيس ع��ون والرئيس الحريري ،وه��و ملف التدقيق الجنائي ال��ذي كان
الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة
من مجلس النواب ،بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على
السير به حتى النهاية ،وصوالً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم
مصرف لبنان بنتائج هذا التدقيق ،بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته
إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة
جنائية.
تختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي
وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف ،وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل
والطاقة ،بمعزل عن التوزيع الطائفي ،وربما يكون البدء بالبحث بأسماء
يمكن االتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون
تصنيفها على الرئاسات واألحزاب ،كفيالً بوالدة سريعة للحكومة ،بدالً من
استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا
تم التوصل ألسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن اآلخر لم يضع يده
على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار االختصاص.

العراق :ا�ستهداف محيط ال�سفارة الأميرك ّية
في بغداد بالكاتيو�شا و�أربعة �أرتال للتحالف
تع ّرضت أرب��ع��ة أرت���ال تابعة للتحالف
الدولي جنوبي العراق إلى استهداف بعبوات
ناسفة.
وذك��ر مصدر أن رتلين تابعين للتحالف
الدولي استهدفا في محافظة ذي قار ،واثنين
آخرين في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وأض��اف ،أن المعلومات األولية تشير إلى
إصابة سائق إحدى الشاحنات بجروح.
يذكر أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تتع ّرض
له المصالح األميركية في العراق بعد اإلعالن
عن نيات انسحاب القوات األميركية من البالد
نهاية العام الحالي.
وأع��ل��ن��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام ع��راق��ي��ة ،أم��س،
اس��ت��ه��داف محيط ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في
العاصمة بغداد بصاروخي كاتيوشا.
ونقل عن مصدر أمني ،قوله إن “صاروخي
كاتويشا استهدفا محيط السفارة األميركية
في العاصمة بغداد» ،مضيفا ً أن “منظومة ال
 C-RAMفشلت في إبعاد الصواريخ وسقط
عدد من شظايا المنظومة على عدد من العجالت
المدنية ومنزل في منطقة المنصور».
وكان اإلعالم األمني العراقي أعلن ،الخميس
الماضي ،استهداف المنطقة الخضراء في
بغداد بثالثة صواريخ كاتيوشا ،سقط منها
صاروخ في مقر جهاز األمن الوطني .وقالت
خلية اإلع�لام األمني في بيان ،نقلته وكالة
األنباء العراقية“ :قامت مجموعة خارجة
عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في
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نقاط على الحروف
ال انتخابات في ظل ال�سالح:
أميركي في العراق فماذا عن لبنان؟
�شعار �
ّ
ناصر قنديل

بغداد بثالثة صواريخ كاتيوشا».
وو ّقع الرئيس األميركي ،جو بايدن ،ورئيس
وزراء العراق ،مصطفى الكاظمي ،اتفاقا ً ينهي
رسميا ً المهام القتالية للقوات األميركية في
العراق بنهاية  ،2021بعد أكثر من  18عاما ً
على إرسال القوات األميركية للبالد.
وأكد بايدن أن الدور األميركي في العراق
سيركز على المساعدة في مجال التدريب،
إضافة إلى مكافحة تنظيم “داعش» اإلرهابي،
والدعم االستخباري .وقال ،خالل اجتماع له
مع الكاظمي ،إن التعاون األميركي لمكافحة
اإلرهاب سيستمر مع إنهاء الواليات المتحدة

مهمتها القتالية في العراق.
ويوجد في الوقت الراهن نحو  2500جندي
أميركي في العراق تتركز مهامهم على التصدي
لفلول تنظيم “داعش» ،وسيتغير ال��دور
األميركي في العراق بالكامل ليقتصر على
التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.
وغ��زا تحالف ت��ق��وده ال��والي��ات المتحدة
العراق في م��ارس /آذار  ،2003بناء على
اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين
تمتلك أسلحة دمار شامل .وأطيح بصدام من
السلطة لكن لم يعثر على مثل تلك األسلحة
قط.

�أمير قطر ي�صدق على قانون
لأول انتخابات ت�شريعية في البالد

«التون�سي لل�شغل» ّ
يعد خريطة طريق لإنهاء
الأزمة ال�سيا�سية ويدعو �إلى االلتزام بالد�ستور

أعلن الديوان األميري في قطر ،أمس ،أنّ أمير البالد تميم بن حمد آل ثاني صدّق على
قانونين انتخابيين ألول انتخابات تشريعية في البالد والتي من المقرر إجراؤها في تشرين
األول المقبل ،وتشهد انتخاب القطريين لثلثي أعضاء مجلس الشورى.
ستكون االنتخابات ،التي تمت الموافقة على خطط إجرائها ألول مرة في استفتاء على
الدستور في  ،2003قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم .2022
وسيواصل حمد آل ثاني تعيين  15من  45عضوا في مجلس الشورى ،الذي ينص أحد
القانونين الجديدين على أنه سيحظى بسلطة تشريعية ويقر السياسات العامة للدولة
والميزانية.
كما سيمارس الرقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الجهات التي تحدد السياسات
الدفاعية واألمنية واالقتصادية واالستثمارية.
ومثل سائر بلدان الخليج تحظر قطر األحزاب السياسية ،لكنها تجري انتخابات مجالس
محلية.
وقد سعت في اآلونة األخيرة إلى تحسين صورتها بما يشمل تحسين حقوق العمال
الوافدين بعد مزاعم بشأن انتهاكات لحقوقهم ،ومقاطعة من بلدان عربية بدأت في منتصف
 2017ودامت ثالثة أعوام ونصف العام.
وينص القانون االنتخابي الجديد الذي تم اعتماده على أن يتمتع “بحق انتخاب أعضاء
مجلس الشوري كل من كانت جنسيته األصلية قطرية وأتم  18سنة ،ويستثني من شرط
الجنسية األصلية ،كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطريا ً ومن مواليد
دولة قطر».
أما المرشحون فيتعين أن تكون جنسية المرشح األصلية قطرية وال يقل عمره عند قفل
باب الترشح عن  30سنة ميالدية.
ويحدد القانون الحد األقصى لإلنفاق على الحمالت االنتخابية عند مليوني ريال (550
ألف دوالر).
وال يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي
المركزي ترشيح أنفسهم في االنتخابات “طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو
عضويتهم».
وينص قانون مجلس الشورى على أنه من الممكن مساءلة الوزراء إذا وافق ثلث األعضاء
على ذلك ،أما رئيس مجلس الوزراء فيمكن توجيه أسئلة استيضاح فقط إليه.
وبموجب الدستور يتعين أن تحظى اقتراحات حجب الثقة بتأييد ثلثي أعضاء المجلس.

أعلن االتحاد العام التونسي للشغل،
أم��س ،أن��ه يعكف على إع��داد خريطة
طريق إلخراج البالد من األزمة السياسية
الراهنة وإن��ه سيقدمها للرئيس قيس
سعيد ،الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ
ان��ق�لاب بعد أن بسط سيطرته على
سلطات الحكم المختلفة.
ولم يعلن سعيد حتى اآلن عن تعيين
رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي
ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ
ال��ت��ي أعلنها ي��وم األح���د عندما فعّ ل
سلطات الطوارئ إلقالة رئيس الوزراء
وتعليق عمل البرلمان.
وب��ع��د ق����رارات ال��رئ��ي��س ،أصبحت
تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت
قبل عشر سنوات تقريبا ً عند مفترق
طرق ،ولم تظهر أي دالئل تذكر بشأن
خطط سعيد على األمد الطويل أو ما إذا
كان قد صاغ أيا ً منها حتى اآلن.
لكنّ ش��وارع المدن التونسية بدت
هادئة ،أم��س ،بعد أن ق��ررت األح��زاب
الرئيسية ه���ذا األس��ب��وع تجنب أي
احتجاجات أو مواجهات كبيرة في
الوقت ال��راه��ن وبعد أن ف��رض سعيد
إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد.-19
وعلى الرغم من أن األحزاب الكبرى
ف��ي ال��ب��رل��م��ان ،ومنها ح��زب النهضة
اإلس�لام��ي ال��م��ع��ت��دل ،ات��ه��م��ت سعيد

يتجنب االتحاد توجيه انتقادات للرئيس قيس سعيد أو اتهامه بتنفيذ انقالب
بتدبير انقالب فقد تجنب االتحاد العام
التونسي للشغل حتى اآلن توجيه
انتقادات مباشرة ألفعال الرئيس لكنه
دعا إلى االلتزام بالدستور.
ورفض سعيد اتهامات االنقالب قائالً
إنّ ما قام به يستند إلى بند الطوارئ
في الدستور وأن عمل البرلمان سيُعلق
لمدة  30يوما ً فقط.

وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد
الشغل استعان بخبراء في القانون
االقتصادي والسياسي والدستوري
إليجاد سبيل للخروج من األزمة يمكن
طرحه على الرئيس .وأج���رى سعيد
م��ح��ادث��ات م��ع االت��ح��اد ي��وم الثالثاء
الفائت في أحد اجتماعاته الرئيسية
األولى بعد األزمة.

 بدأ األميركيون منذ تأجيل التفاوض في فيينا حتىانتهاء مراسم تسلّم الرئيس المنتخب السيد إبراهيم
رئيسي مقاليد السلطة في إيران ،يتص ّرفون على قاعدة
تساوي احتماالت النجاح بالعودة الى االتفاق النووي
مع إيران مع احتماالت الفشل ،وجاء كالم اإلمام علي
الخامنئي يعطي جرعة إضافية لهذا التساوي ،والعودة
ل�لات �ف��اق ال��ن��ووي ه��ي ب�ي�ض��ة ال �ق �ب��ان ف��ي السياسات
األميركية الجديدة في المنطقة ،وقد جاءت معركة سيف
ال��دق��س لترسم ع�لام��ات استفهام ك�ب��رى ح��ول وجود
ف��رص حقيقية للتملص األميركي من تبعات وجودها
العسكري في المنطقة ،في ضوء ظهور حجم االنهيار
السياسي والعسكري في حال كيان االحتالل ودرجة
األخ �ط��ار المقبلة ال �ت��ي تحيط ب��ه ،وه ��ذا معنى ع��ودة
المواقف المتمسكة بإطالة فرص البقاء العسكري في
سورية والعراق في الكثير من مستويات القرار والرأي
األميركية.
 خ�ل�ال س�ن�ت�ي��ن اع �ت �ق��د األم �ي��رك �ي��ون ان «ال��ث��ورةالتشرينية» ال�ت��ي أط��اح��ت حكومة ال��رئ�ي��س ع��ادل عبد
ال �م �ه��دي ،وأس �ق �ط��ت م�ع��ه االت��ف��اق ال�ص�ي�ن��ي العراقي
االس �ت��رات �ي �ج��ي اق �ت �ص��ادي �اً ،ت�م�ث��ل ب�ح�ج��م التشكيالت
الممولة والمشغلة من السفارات وأجهزة المخابرات
مدخالً كافيا ً لتغيير وجهة األغلبية النيابية التي صوتت
عام  2020على إخ��راج األميركيين من العراق ،ويبدو
أنهم يكتشفون اليوم أنه بالرغم من بلوغ عدد المجندين
في الجمعيات الممولة تحت عناوين مجتمع مدني أكثر
م��ن ثالثمئة أل��ف شخص ،وب��ال��رغ��م م��ن تموضع عدد
من القيادات الشعبية والسياسية تحت مظالت رمادية
ف��ي ال �ص��راع ب�ي��ن واش �ن �ط��ن وم �ح��ور ال �م �ق��اوم��ة ،فإن
االنتخابات المقبلة والمحدّد موعدها في مطلع شهر
تشرين األول المقبل ،ستعيد تجديد وجهة الغالبية
النيابية ،م��ع راديكالية أعلى لصالح خيار المقاومة،
يرجح أن تحمل كتلة أولى بقيادة الرئيس السابق نوري
ّ
المالكي ،ومرشحا ً أول لرئاسة الحكومة هو الرئيس
السابق الدكتور عادل عبد المهدي.
 فجأة ومع إعالن المفوضية المستقلة لالنتخاباتع��ن اف �ت �ت��اح ال �ح �م�لات االن�ت�خ��اب�ي��ة ت �ت��وال��ى اإلع�لان��ات
ال��راف�ض��ة للمشاركة م��ن كيانات ت�ت��وزع بين الوقوف
تحت المظلة األميركية ،وكيانات تتموضع بعالقات
مميّزة مع العواصم الخليجية ،وكيانات تجاهر بعدم
تموضعها ف��ي خ�ن��دق الحلف م��ع إي ��ران ،ب �ص��ورة بدا
واضحا ً معها وج��ود ق��رار أميركي بالرد على عمليات
المقاومة التي تستهدف االحتالل األميركي ،ورفض
قوى المقاومة ألي اتفاق يتم توقيعه مع حكومة الرئيس
مصطفى الكاظمي ال تنص على انسحاب أميركي كامل
من ال�ع��راق ،بتمديد الوضع القائم وإل�غ��اء االستحقاق
االنتخابي ال��ذي ك��ان مطلب جعله مبكرا ً قبل موعده
التقليدي نداء الساحات التشرينية بوجه حكومة عادل
عبد المهدي ،منعا ً لتغيير حكومي يصعب معه الحؤول
دون سيطرة قوى المقاومة على الشرعية الدستورية
لرفض االحتالل من موقعي رئاسة الحكومة واألغلبية
النيابية على األقل.
(التتمة ص)4
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االن�سحاب الأميركي
من �شرق �سورية والعراق
خدعة لتجديد الحرب!
} د.وفيق إبراهيم
األميركيون ي��ع��اودون بناء اتفاقات م��ع حكومة
الكاظمي في العراق واألكراد في شرقي سورية ،لكنهم
يتذرعون باتفاقات تسوية مع المحاور االساسية في
البلدين الستمرار حروبهم في شرق سورية والعراق.
من الواضح اذا ً ان األميركيين يتالعبون باللغة إليهام
العراقيين والسوريين انهم راحلون عن بالدهم في
أوقات قريبة ،لكنهم ينظمون فعليا ً قواتهم العسكرية في
منطقة تجمع بين كردستان ووسط العراق مع مناطق
الحدود وشرق سورية.
بذلك تمسك القوات األميركية بالبلدين معا ً وتجديد
احتاللها لهما ،بما يبيح آلليات التجديد العسكرية
األميركية باالستمرار في احتالل البلدين معا ً ومنعهما
من إعادة بناء سياسية لنظاميهما فيؤثران بذلك تعميق
حالة تحالفهما مع ايران ،باالضافة الى التنسيق بين
قوات بلديهما والتأثير على السعودية من جهة حدودها
مع العراق ،هذا باالضافة الى لجم العدوانية التركية
في مناطقها الحدودية مع سورية وال��ع��راق ،بذلك
يتمكن العراقيّون والسوريّون من التأثير على كردستان
العراقية والكرد في شرق الفرات ،فضالً عن التصدي
لقوات االخوان المسلمين في مناطق الوسط العراقية
وشرق سورية ،وكبح قوات داعش والنصرة ومجمل
قوات اإلرهاب المتعاونة فعالً مع األميركيين واألتراك
في مناطق واسعة ومتصلة بين سورية والعراق .هل
هذا ممكن؟
ه��ذا ال��ذي يحدث حاليا ً وخصوصا ً على مستوى
التنسيق األميركي مع قوات سياسية عراقية وسورية
ومعظم مجاميع اإلره���اب واألك����راد المنتشرة بين
البلدين.
لكن هناك نقطة غامضة تتعلق بوجود إصرار أميركي
على ضرب الدور الروسي في هذه المناطق السورية
العراقية ألن مثل هذا الدور يمنع الروس من بناء ادوار
سياسية عميقة فيهما ويجعل من الصراع الروسي
األميركي مفتوحا ً في منطقة عربية وإسالمية ال يريد
األميركيون التخلي عنها ابدا ً وسط إصرار روسي على
تثبيت ادوار له تمنحه أهميات جيوبوليتيكية واسعة.
ماذا يريد األميركيون؟ يصرون على اإلمساك بواحد
من اهم خطوط انتاج الغاز في العالم يجمع بين مناطق
واسعة في السعودية غنية بالغاز مع امكانات قطر
الهائلة في إنتاجه ايضا ً مع آبار مزدهرة في كامل انحاء
البحر االبيض المتوسط.
هناك خطة أميركية اضافية تريد سرا ً التحالف مع
إيران في استثمار حقول الغاز الخاصة بها .وهذا يتطلب
عالقات سياسية حسنة بين األميركيين وااليرانيين
يجري العمل على بنائها في مفاوضات متالحقة.
بالمقابل يتدحرج الروس للسيطرة على آبار الغاز
السورية في البحر والبر وآب��ار اي��ران المترفة وغاز
المناطق اإلسالمية في مناطق آسيا االسالمية.
وهذا يؤدي الى انتاج حالة صراع دولية على الغاز
قوية جدا ً المطروح بعد عقد تقريبا ً بديالً قويا ً للنفط
على مستوى اإلنتاج الدولي.
وهكذا تبقى المناطق العربية اساسية في انتاج اي
تماما ً كما هي عليه اآلن في انتاج النفط.
لذلك فإن الصراع السياسي الروسي – األميركي على
المناطق العربية ،ذاهب الى تصعيد اكبر بين القطبين
العالميين وس��ط حالة شلل وج��م��ود عربية تنحاز
لألقوى الذي يستطيع حماية انظمتها السياسية ،وهم
األميركيون والغربيون بشكل عام.
لذلك فإن صراع القطبين العالميين على سورية لن
يتأخر عن االن��دالع بوساطات من اإلره��اب االسالمي
و»اسرائيل» وينتظم القتال في هذه المنطقة بين سورية
وإيران وحزب الله مقابل «إسرائيل» والسعودية.
وه��ذا يوضح م��دى اهتمام األميركيين بالمناطق
الممتدة على مقربة من الحدود السورية العراقية وحتى
أعماق ش��رق الفرات وذل��ك بوسيلتين وهما الجيش
األميركي الذي يحتل قسما ً من المنطقة والجيش التركي
الداعم له وقوات المنظمات اإلرهابية المؤيدة لألميركيين
وفيالق األكراد المتصلين بين كردستان العراق واكراد
شرقي الفرات.
تدل هذه المعطيات على ان االتفاقات السياسية
بين االنظمة الحاكمة في سورية والعراق مع القوات
العسكرية األميركية وحلفائها في المنطقتين ليست
ذاهبة نحو أي نوع من ان��واع الهدنات السياسية او
العسكرية بقدر م��ا تهيئ لنفسها ص��راع��ات عميقة
أميركية سعودية وكردية مقابل الطرفين الروسي –
السوري وحزب الله.
المنطقة إذا ً الى حرب ضروس تمنع إمكانية التأسيس
لحلف أميركي إيراني ،وتدفع نحو حرب إسرائيلية مع
حزب الله.
فتصبح منطقة الشرق االوس��ط والبحر االبيض
المتوسط ن��ارا ً واسعة تهدد القوة األميركية فيهما
ومعها السعودية والقسم األكبر من الخليج ،وها هي
عمان تنفتح على إيران في استيراد النفط والغاز ألن
حقائق وسائل النفط والغاز اكبر من االدعاءات وحمالت
االك��اذي��ب ،فهناك ح��روب يتم اإلع��داد لها في مناطق
جزيرة العرب والبحر المتوسط وبحر قزوين فيما عرب
هذه المنطقة يواصلون االعتماد على األميركيين فيما
يتوجب عليهم إنقاذ ثرواتهم من النفط والغاز ووضع
إمكاناتها في تصرف بناء انظمة انتاج يجب ان تكون
من أقوى األنظمة في العالم.

خفايا
نيابي تثبيت الحقائب
توقع مصدر
ّ

األساسيّة وفق التوزيع المعتمد على
الطوائف في حكومة الرئيس الحريري
المستقيلة بحيث ال يكون استثناء وزارة
المالية من المداورة بل إلغاء المداورة
التي أدخلها الحريري على مهمة مصطفى
أديب لتعقيدها.
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هل يع َّول في ت�أليف الحكومة
على �ضمانات خارجية �أو على لقاءات الرئي�سين...؟
} علي بدر الدين
مسار تأليف الحكومة بعد اع�ت��ذار الرئيس سعد الحريري،
وت�خ�ط��ي ب�ن�ج��اح منقطع ال�ن�ظ�ي��ر ،عقبتي اإلس �ت �ش��ارات النيابية
الملزمة وتسمية النائب نجيب ميقاتي وتكليفه ،ثم االستشارات
النيابية غير الملزمة ،التي تح ّولت إلى منبر إعالمي مالئم للكتل
النيابية ل�لإدالء بمواقفها وآرائها واقتراحاتها ،وم��اذا طلبت من
الرئيس المكلف ،بعد أن ت ّمت تسميته ،وأك��دت أنها ستسهل له
مهمته وتفتح طريق الحرير أمامه ،للوصول إلى النهاية السعيدة
المتمثلة بتأليف الحكومة بعد مخاضات عسيرة وط��ول انتظار،
وا ّدع��ت على غير عادتها إب��داء ك ّل حرص ممكن ،وليونة متاحة،
ّ
يقض
لتحقيق حلم ال�ت��أل�ي��ف ،ال��ذي ت �ح � ّول إل��ى ك��اب��وس حقيقي
مضاجع اللبنانيين ،ويغرقهم في مزيد من الفقر والجوع والبطالة
والذ ّل الممنهج غير المسبوق.
لم يصدّق اللبنانيون كثيرا ً أو قليالً ،ما تناهى إلى أسماعهم من
مواقف الكتل النيابية أو معظمها على األق � ّل ،وه��م الذين اكتووا
بنارها وأالعيبها ووع��وده��ا التي لم تنفذ يوماً ،ول��م تصدق منذ
ثالثة عقود من التحكم والتسلط ،بل كانت دائما ً وب��االً ومآسي
وك� ��وارث وان �ه �ي��ارات م�ت�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى ك� � ّل ال �م �س �ت��وي��ات ،وف ��ي ك ّل
وح��رم��وا وسرقت
القطاعات وال�خ��دم��ات حتى اف�ت�ق��روا وج��اع��وا ُ
حقوقهم وأموالهم وأذل��وا ،وم��ا زال��وا محاصرين في قلب النار

التي أشعلها المسؤولون ،وق��د سمعوا الكثير منها وم��ن الكالم
المعسول م��ن ه��ؤالء ال��ذي��ن لطالما ا ّدع ��وا العفة وال �ح��رص على
مصلحة العباد والبالد ،وإذ بهم يدخلونهم جهنم وبئس المصير
والجحيم ال��ذي يصعب الخروج منه ،في ظ ّل استمرار حكم هذه
المنظومة السياسية السلطوية.
عدم التفاعل مع هذه المواقف الممجوجة والمك ّررة ،لم يأت من
عدم أو من فراغ ،أو من مزاج شعبي غير مهيأ ،لمثل هكذا مواقف
«تنقط» عسالً بطعم العلقم ،على قاعدة المثل الشعبي الذي يقول
«من ج ّرب المج ّرب كان عقله مخ ًرباً» ،وألنّ «ألسنة الناس أقالم
الحق» ،فإنّ عدم تصديقهم لك ّل ما قيل و ُيقال كان في محله ،ألنّ
«العرق دساس» ،وتغيير «الحال من المحال» ،حيث سقطت الكتل
النيابية ومن خلفها الطبقة السياسية والمالية الحاكمة في ش ّر
مواقفها وكالمها ووعودها ،وأعادت شعبها المسكين إلى المربع
األ ّول ،حيث الصراعات والخالفات على تقاسم «جبنة» الحكومة
وعلى الحقائب تحديداً ،ولمن تكون هذه الحقيبة أو تلك المس ّماة
سيادية بدعة واحتياالً وتزويراً ،ومثلها الخدماتية التي «تبيض»
ماالً وتوظيفا ً واستثمارا ً وخدمات ،مع اقتراب موعد االستحقاق
االنتخابي.
عندما ب��دأ ال �ج �دّ ،ط��اف��ت الفضائح ،وع ��ادت نغمة التحاصص
والمصالح وت��وزي��ع الحقائب إل��ى نقطة الصفر ،وإل��ى التناتش

والكباش والعرقلة والتصعيد والشروط المتبادلة ،ونسفت معها
ك ّل أمل او تفاؤل بتأليف الحكومة في المديين القريب والمتوسط،
ألنّ عقد التأليف التي قال الحريري إنها دفعته إلى االعتذار ال تزال
قائمة ،وكأنّ أمرا ً أو شيئا ً لم يحصل ويتغيّر...
ورغ��م االل�غ��ام المرصوفة في طريق التأليف ،ال خيار متاحا ً
سوى الرهان ،على الضمانات األوروبية تحديداً ،التي أعلن عنها
الرئيس ميقاتي بعد تسميته وتكليفه ،بأنها ستكون مفروشة
بالورود بدالً من األشواك والمطبات والمسامير ،وانّ التأليف بات
«قاب قوسين او أدنى» وليس بعيدا ً كثيراً ،عن موعد الرابع من آب،
الذكرى السنوية األولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت ،كما سيكون
الرهان على طول صبر الرئيس المكلف.
انّ الكتل النيابية ،ومن خلفها ،ومواقف الليونة التي أطلقتها
بعد االس �ت �ش��ارات النيابية ال�م�ل��زم��ة ،وال��وع��د بترجمتها ،خالل
مسار التأليف وإظهار نفسها كالحمالن الوديعة وإنّ «النملة تأكل
عشاءها» وإن «تمسكنت حتى تمكنت» لكنها ما لبثت ان كشرت عن
أنيابها وحقيقتها وسلوكها المشين والمرعب.
ك ّل الشر والفساد والظلم المستأصل بهذه الطبقة السياسية
والمالية الحاكمة ،ومهما ن��اورت وا ّدع ��ت وتباهت ووع ��دت ،لن
تلغي أن موعد سقوطها بات حتمياً ،وحان أوان��ه ،إن طال الزمن
أم قصر.

االجتماع الثالث لعون وميقاتي:
ّ
تقدم في م�سار ت�أمين والدة �سريعة للحكومة
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر
أم��س ،الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ،وتابع معه مسار
تشكيل الحكومة الجديدة .وتبادال ،بحسب بيان ،اآلراء في
الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في
أجواء إيجابية ،تعكس تقدما ً في مسار التشاور بين الرئيسين
لتأمين والدة سريعة للحكومة العتيدة .وسيلتقي الرئيسان
عون وميقاتي مجددا ً االثنين المقبل الستكمال البحث.
ولدى مغادرته قصر بعبدا ،توجه الصحافيون إلى الرئيس
ميقاتي بالسؤال عن أجواء اللقاء ،فأجاب بأنه «لن يتحدث كل
يوم ،وأن اللقاء المقبل سيكون يوم االثنين».
وكان عون استقبل وزيرة المهجرين في حكومة تصريف
األعمال الدكتورة غادة شريم التي أطلعته على أوضاع الوزارة
وعملها في الظروف الراهنة ،وال سيما الحفل الذي س ُيقام يوم
االثنين المقبل في السرايا الكبيرة برعاية رئيس حكومة
تصريف األعمال الدكتور حسان دياب إلطالق موقع بيانات
التنمية المحلية والريفية للمناطق اللبنانية الذي يندرج في
إطار عمل اللجنة الوزارية لإلنماء الريفي وتقوية شبكة األمان
االجتماعي.
والتقى عون ممثل الموارنة في مجلس النواب القبرصي
ج��ون م��وس��اس ال���ذي نقل إل��ي��ه «تحيات م��وارن��ة قبرص
وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة لبنان إلى
شاطىء األمان والخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها».
إل��ى ذل���ك ،أع���رب الرئيس ع��ون ع��ن أل��م��ه لغياب مفتي
زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس الذي قضى عمره «في
خدمة لبنان وأبناء البقاع في مختلف المؤسسات الدينية
واالجتماعية والتربوية واإلنسانية التي أش��رف عليها أو
ساهم في إنشائها» ،منوها ً خصوصا ً «بإسهاماته في الحوار
اإلسالمي  -المسيحي وتوطيد العيش معا ً وتقريب وجهات
النظر بين اللبنانيين من مختلف الطوائف».
وتقديرا ً لعطاءات الميس ،منحه رئيس الجمهورية وسام
األرز الوطني من رتبة كومندور وكلّف النائب سليم عون تمثيله
في المأتم الذي سيُقام للراحل في بلدته مكسة في البقاع.

عون وميقاتي خالل لقائهما في بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

بوغدانوف تم ّنى الإ�سراع في الت�أليف
أعلنت الخارجية الروسية في بيان ،أنه «في  29تموز ،بناء التفاق مسبق تم اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا االتحادية في الشرق األوسط
وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ،وأثناء الحديث أكد الطرف الروسي ترحيبه
بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد االستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية ،بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية ،متم ّنين
له اإلسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مَه ّمة قادرة على أن تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان».
الملحة وضرورة تطوير عالقات الصداقة التاريخية الروسية  -اللبنانية ،بما فيها تعميق الحوار
أضافت «وت ّم التطرق أيضا ً إلى بعض المواضيع
ّ
السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها المجتمع اللبناني».

«الم�ستقبل» يجول بعري�ضة تعليق الح�صانات

بري :معكم ...و�أ�صابع االتهام يجب توجيهها
�إلى من يحاول اال�ستثمار على الدماء
أكد رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري «أن المجلس النيابي وضمنا ً كتلة
التنمية والتحرير على أت ّم االستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون
وجه إلى
استثناء بما في ذلك عن القضاء» ،معتبرا ً أن «أصابع االتهام ال ُت ّ
من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء ،أصابع االتهام يجب
وجه إلى من يحاول االستثمار على الدماء ألغراض باتت مكشوفة».
أن ُت ّ
مواقف ب ّري جاءت خالل استقباله أمس ،وفدا ً من كتلة «المستقبل»
النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري ،حامالً عريضة تعديل الدستور
لتعليق الحصانات والتي اقترح الرئيس سعد الحريري توقيعَها لتسهيل
التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وأكد ب ّري ،أن «المجلس النيابي في قضية انفجار المرفأ وبعيدا ً عن
كل ما يُثار من غبار سياسي وإعالمي تحريضي وغير مب ّرر على مؤسسة
المجلس النيابي ومحاوالت مكشوفة لالستثمار الرخيص على دماء
الشهداء وأوج��اع الجرحى وآالم المكلومين والمتضررين ،فالمجلس
النيابي كما تعاطى منذ اللحظات األول��ى مع هذه الفاجعة والمأساة
الوطنية واإلنسانية من موقع الحاضن لها ليس باعتباره أحد المتض ّررين
من هذا االنفجار الذي أوقع من موظفيه وح ّراسه عشرات الجرحى و ُد ّمرت
أجزاء منه فحسب  ،إنما أيضا ً من موقعه التشريعي فهو الذي بادر مع
لجنة ذوي الشهداء وش ّرع أمامهم األبواب ألكثر من ثالث لقاءات وأصدر
قانونا ً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تب ّنى حقوق
الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأص��در جملة من التشريعات
المتصلة بالمناطق واألحياء المتض ّررة وكل ذلك هو اقل الواجب».
توجه إلى من يحاول االستثمار على
وقال «أصابع االتهام يجب أن ّ
الدماء ألغراض باتت مكشوفة» ،مضيفا ً «إن أولوية المجلس النيابي
كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة
وهي (أي الحقيقه) ال تحتمل «الزيادة وال النقصان» وال تحتمل تجهيل
الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وك ّررنا مرارا ً نؤكد اليوم أن
الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة والمجلس
النيابي في هذه القضية مع القانون من األلف إلى الياء وكفى تحريفا ً
وحرفا ً للوقائع «.
وأردف «إن المجلس النيابي وضمنا ً كتلة التنمية والتحرير على أت ّم
االستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء بما في ذلك عن
القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسوم الباخرة
المشؤومة إلى لحظة حدوث االنفجار ،نعم مع تعليق الكل الحصانات
تماشيا ً مع االقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل «.
وجه إلى من تعاون و سيتعاون إلى أقصى
وختم «أصابع االتهام ال ُت ّ
ُ
�وج��ه إل��ى من يحاول
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ت
أن
يجب
�ام
�
�ه
�
االت
ال��ح��دود مع القضاء ،أصابع
ّ
االستثمار على الدماء ألغراض باتت مكشوفة .حسبنا جميعا ً قول السيد
المسيح عليه السالم «تعرفون الحقيقة ...الحقيقة ُتح ّرركم «.
وبعد اللقاء قال النائب سمير الجسر باسم الوفد «عرضت الكتلة على
دولته االقتراحين اللذين ّ
حضرتهما ،االقتراح األول يتعلق بتعليق بعض
المواد الدستورية المتعلقة بحصانات النواب أو االمتيازات القضائية لكل
الرؤساء والوزراء .واالقتراح الثاني هو قانون عادي ال يتعلق بالدستور
ويتعلّق بتعليق كل االمتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين
والمحامين واألمنيين في ما يتعلق باألذونات بمالحقتهم».

بري مجتمعا ً إلى وفد كتلة المستقبل في عين التينة أمس
وأض��اف «الهدف من هذين القانونين ،أوال ً حسم الجدل بعملية أن
الدستور يحمي ،طبعا ً هناك نصوص دستورية تحمي أكيد ،ولكن أيضا ً
هناك بعض الناس لديها رأي بتجاوز النصوص الدستورية ،وهذا األمر
موضع جدل كبير ،لكن أيضا ً األمر الثاني هو أنه إذا استمرينا بهذه الحالة
سيكون هناك في القضية الواحدة  3فئات ُتحاكم أمام  3جهات مختلفة،
جهة أمام المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارء ،وجهة ثانية ُتحاكم
أمام هيئة خاصة تتو ّلى محاكمة القضاة ،واآلخرون أمام المجلس العدلي.
نحن مع توحيد هذا األمر ونعتبر أن كل الناس سواسية ،وكل الناس إذا
كانوا سيحاكمون يجب أن يحاكموا أمام هيئة واحدة المجلس العدلي
ولذلك لجأنا إلى تحضير هذه القوانين».
وردا ً على س��ؤال ،أك��د الجسر ،أن «ه��ذا األم��ر ال ي ّ
ُعطل مسار العمل
القضائي ،والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق
بيطار ،مستم ّر بعمله وعندما تحدث التعديالت فعلى ضوئها ُتتخذ
اإلجراءات الجديدة ويبقى األمر مستمرا ً كما هو وال شيء يتغير».
بعدها ،زار الوفد مق ّر التيار الوطني الح ّر في ميرنا الشالوحي ،حيث
استقبله وفد من التيار برئاسة أمين س ّر تكتل لبنان القوي الناب إبراهيم
كنعان في حضور النواب :سيزار أبي خليل ،نقوال الصحناوي ،فريد
البستاني وإدكار طرابلسي.
بعد اللقاء ،ق��ال كنعان «ه��ن��اك قضاء عدلي وض��ع ي��ده على هذا

(حسن ابراهيم)
الملف ،وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن تسقط أمامها كل
الحصانات ،وهدفنا تحقيق العدالة ومنع أي محاولة لتعطيلها».
أضاف «استمعنا بكل اهتمام إلى االقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل،
وأبدينا بعض المالحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها ومدى
تطابقها مع الهدف المنشود الذي يجب أن يؤ ّمن حسن سير العدالة .كما
سلمنا الوفد نسخة عن رسالة لرئاسة المجلس سنقوم بتسليمها غدا ً
(اليوم)» ،ونأمل في أن نكون جميعا ً من دون استثناء أمام جلسة نيابية
ترفع الحصانات وتؤكد أحقية صالحية المحقق العدلي ،بالمثول أمامه
من دون استثناءات».
وأعلن رفض التكتل العريضة «أل ّنه يجب رفع الحصانات بالتصويت
في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور».
وزار وفد «المستقبل» كتلة «اللقاء الديمقراطي» في كليمنصو برئاسة
النائب تيمور جنبالط .وبعد اللقاء قال أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي»
النائب هادي أبو الحسن «ك ّنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل
المسؤولين المعنيين في هذا الملف ،وكان عنواننا األساسي العدالة فوق
الحصانات ،االقتراحان يلتقيان مع مطلبنا ،مطلب رفع الحصانات عن
الجميع .لقد أخذنا االقتراحين ،وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية
والقانونية ( )...ثم نتخذ القرار المناسب في هذا األمر ،لكن األهم عدم
إجهاض الحقيقة وإسقاطها وعدم إعاقة المحقق العدلي».

السنة الثالثة عشرة  /اجلمعة  30 /متوز 2021
Thirteenth year /Friday / 30 July 2021

الوطن � /سيا�سة

عكار والهرمل ت�ستغيثان ...النيران تلتهم الأحراج وثروات بيئية
ومروحيات �سورية ورو�سية ت�شارك في الإطفاء على الحدود
ليل مرير وقاس عاشته غابات القبيات وعندقت وكفرتون
وأك���روم واك��وم والرويمة وال��ق��رى الجبلية في منطقة بيت
جعفر ،بطول تجاوز الـ 11كيلومترا ً في مناطق وعرة للغاية
حيث تمكنت النيران من التهام المزيد من األراضي الحرجية
والبساتين ،مخلّف ًة خسائر ج ّمة ومثير ًة موجة من الحزن
واالستنكار على ما آل إليه الوضع .وقد امتدت ألسنة النار التي
اندلعت في القبيات إلى أحراج منطقتي عكار وجرود الهرمل
وع��دد من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية – السورية.
وتمكنت فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني من
السيطرة على الحريق الكبير الذي التهم األخضر واليابس في
القبيات.
وفي قرى عندقت وكفرتون وأكروم وأكوم والرويمة والقرى
الجبلية في منطقة بيت جعفر ،تواصلت الحرائق على مساحة
تتجاوز الـ  11كيلومترا ً في مناطق وعرة للغاية وقد التهمت
المزيد من األراضي الحرجية والبساتين ،مخلف ًة خسائر ال يمكن
تحديدها حتى اللحظة ،في انتظار السيطرة على الحريق .ومنذ
الخامسة صباح أمس بدأت طوافات عسكرية تابعة للجيش
اللبناني عمليات إطفاء الحرائق بمشاركة طوافة سورية عند
الحدود اللبنانية السورية المشتركة في أكروم وأكوم وتدخل
الدفاع المدني السوري بآلياته في هذه المنطقة إلطفاء النيران.
وعملت فرق الدفاع المدني والجيش والمتطوعون من الناشطين
البيئيين واألهالي على األرض.
وكان أهالي بلدتي كفرتون وأك��روم (الضيعة) في منطقة
جبل أكروم ،ناشدوا الدولة اللبنانية والجيش وكل فرق اإلغاثة
واإلطفاء في مراكز الدفاع المدني التدخل السريع والطارئ
عبر المروحيات التابعة للجيش أو من الخارج وآليات اإلطفاء
للحد من النيران والسيطرة عليها كونها بدأت تمتد وتقترب
من األبنية السكنية المأهولة ما رفع من نسبة حاالت االختناق
بسبب كثافة النيران والدخان المنبعث.
�ب حريق في موقع العرازيل في خ��راج بلدة
إل��ى ذل��ك ،ش� ّ
الدورة ،وأتى على مساحة كبيرة من حرج الصنوبر وبساتين
الزيتون وأشجار السنديان.
وقد هرعت إلى المكان دورية من الجيش اللبناني وسيارة
إط��ف��اء م��ن مركز ال��دف��اع المدني ف��ي عكار العتيقة ،وع ّمال
البلدية وفريق التدخل السريع في جمعية درب عكار البيئية ،
واألهالي.
وتركز العمل على محاولة وقف االنتشار السريع للنيران
المستعرة بفعل ارتفاع ح��رارة الجو وهبوب ه��واء ساخن،
حسبما اوضح رئيس مركز الدفاع المدني أنور المصري الذي
«ح ّذر من أن الوضع بات خارج السيطرة» ،مشيرا ً إلى «تدخل
طوافة تابعة للجيش الللبناني بعملية إخماد النار نظرا ً لوعورة
المنطقة» .كما أفيد أن أضرارا ً كبيرة تلحق ببساتين الزيتون،
والتقديرات األولية تشير إلى أن النيران أتت على خمسة آالف
شجرة زيتون .
وكان أهالي القبيات أمضوا ليلة «جهنمية» نتيجة الحريق
الكبير ال��ذي اندلع بعد ظهر أول من أمس وحاصر ع��ددا ً من
األهالي في منازلهم والمقاهي والمطاعم المجاورة لمكان
الحريق .وأعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على «تويتر» عن
تجدّد اندالع الحرائق في منطقتي الرويمة والبستان وتمدّدها
إلى محيط المنازل في حرش منطقة القطلبة  -القبيات ،وتعمل
وحدات الجيش بمساندة الطوافات على محاصرتها وإخمادها
بمشاركة عناصر الدفاع المدني واألهالي.
وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمليات إطفاء
الحرائق في أح��راج منطقتي عكار وج��رود الهرمل وع��دد من
البلدات المجاورة للحدود اللبنانية  -السورية .وتلقى تقارير
من قيادة الجيش والدفاع المدني عن مسار مكافحة الحرائق

والمعلومات األولية عن حجم الخسائر التي لحقت باالشجار
الحرجية.
كذلك ،اطلع عون على ما قام به الصليب األحمر اللبناني من
عمليات إجالء لألهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار،
في الوقت ال��ذي استمرت فيه طوافات الجيش وف��رق الدفاع
المدني والمتطوعين في عمليات المكافحة.
وطلب رئيس الجمهورية من األجهزة األمنية «التشدّد في
العمل على محاصرة النار وإخمادها ومنع امتدادها إلى المنازل
واألماكن السكنية ،وتوفير المساعدة لألهالي الذين اضطروا إلى
مغادرة منازلهم» ،متقدما ً بالتعزية من ذوي الشهيد المتطوع
أمين ملحم الذي سقط أثناء مكافحته النيران.
ب���دوره ،تابع رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب � ّري موضوع
الحرائق التي اندلعت في أحراج القبيات والقرى المحيطة والتي
امتدت باتجاه الهرمل وجروده.
وقد أج��رى لهذه الغاية اتصاالت مع الجهات وال��وزارات
المعنية لبذل أقصى الجهود للسيطرة على الحرائق وتقييم
األض��رار كما أعطى الرئيس ب ّري توجيهاته لكشافة الرسالة
اإلسالمية ،وال سيما جمعية الرسالة لإلسعاف الصحي والدفاع
المدني فيها ،لوضع كل إمكانتهما للمؤازرة فورا ً في عمليات
اإلطفاء واإلنقاذ.
كما توجه رئيس المجلس بالشكر للقيادة السورية على
مسارعتها في تقديم المساعدة وال��م��ؤازرة إلخماد الحرائق،
من ّوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها قوى الجيش اللبناني
وسائر القوى األمنية والدفاع المدني اللبناني وفرق الصليب
األحمر اللبناني والفرق المتطوعة في الجمعيات واألندية
الكشفية والبيئية والمجالس البلدية للسيطرة على الحرائق .
وكان األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء الركن محمد
خير الذي أشرف ميدانيا ً على عمليات إخماد الحرائق في منطقة
القبيات وصوال ً إلى جرود الهرمل بتوجيهات من رئيس حكومة
تصريف األعمال حسان دياب ،أكد أن «أعمال اإلغاثة انطلقت منذ
اندالع الحرائق ونعمل جاهدين إلخمادها ولكن وبسبب وعورة
الجبال والوديان في تلك المنطقة نواجه صعوبات كثيرة في
عمليات اإلطفاء» .وأشار إلى أنه تم «التواصل مع السلطات
القبرصية من أجل إرسال طوافات ،وعملت طوافات الجيش

عكر زارت الكلية الحربية :للتم�سك بمبادئ الجي�ش
زارت نائبة رئيس مجلس ال��وزراء وزيرة
الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين
بالوكالة في حكومة تصريف األعمال زينة
عكر ،الكلية الحربية لمناسبة عيد الجيش في
األول من آب ،وكان في استقبالها قائد الكلية
العميد الركن جورج صقر وعدد من الضباط.
وأُقيمت لعكر تشريفات عسكرية ،التقت
بعدها الضباط والمتخرجين من السنة الثالثة
م��ن الجيش واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ،تحت إسم
«دورة مئوية لبنان الكبير» .كما التقت تالمذة
الضباط في السنتين األولى والثانية والضباط
والعسكريين في الكلية الحربية.
وألقت عكر كلمات أعربت فيها عن فخرها
بالضباط المتخرجين ،وال��ذي��ن يتابعون
دروسهم العسكرية واألكاديمية ،مشدد ًة على
«أهمية التمسك بمبادىء الجيش ألنها السبيل
الوحيد لحماية الوطن وال��دف��اع عن أرضه
وشعبه وأمنه واستقراره».
وطلبت من الضباط المتخرجين والتالمذة
والعسكريين «ع��دم اليأس بسبب الظروف
الصعبة التي يم ّر بها لبنان» ،وق��ال��ت «ال
تيأسوا ،وليبق إيمانكم بالجيش كبيراً ،ألن
«كل نزلة أمامها طلعة».
وأك��دت «أن الشباب هم مستقبل الوطن
وعليهم االتكال والرهان على أنفسهم» وأعربت
عن استعدادها «للقيام بكل ما يلزم من أجل
الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومعنويات
الجيش».
ونوهت بالمستوى التعليمي والعسكري

«الوفاء للمقاومة» :الحكومة �ضرورية ال�ستنها�ض البلد
والتو�صل �إلى الحقيقة في تفجير المرف�أ واجب

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد

اللبناني وسيارات الدفاع المدني في المساعدة على إنقاذ ما
تبقى من ثروة حرجية وحماية االهالي والمنازل والممتلكات».
وأشار مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون ّ
خطار إلى أن
«حريق القبيات كبير ونأمل أالّ يطول كثيرا ً كما الحال في حرائق
مماثلة ونعمل بإمكاناتنا للسيطرة عليه».
كذلك ،أعلن األمين العام للصليب األحمر اللبناني جورج
كتانة ،أن حريق القبيات مستم ّر بسبب الهواء الغربي وهناك
 8حاالت ت ّم نقلها إلى المستشفيات كما تم إخالء  17مدنيا ً
من المناطق المحيطة بالحريق وإسعاف حوالى  24حالة في
الموقع نفسه».
من جهة ثانية ،تفقد وزي��ر الزراعة في حكومة تصريف
األعمال عباس مرتضى والنائب إيهاب حمادة جرود الهرمل
والقبيات ،واطلعا على عمليات إطفاء الحريق ،وعمليات إخالء
المنازل من جرود الهرمل والقبيات المهددة بإمتداد الحريق،
وإجالء السكان من منازلهم بسبب كثافة الدخان الناتجة عن
قوة الحريق ،الذي يهدد بالقضاء على أشجار األرز واللزاب
والشربين والسنديان.
وأف��ادت مصادر خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية ،أنّ
مروحيات عسكرية تابعة للقوات الروسية العاملة في سورية
ب��دأت ،بمساندة فرق اإلطفاء السورية في عمليات مكافحة
الحرائق التي تتمدد شمال لبنان ،بعدما المست الحدود
السورية بالقرب من الريف الغربي لمحافظة حمص.
وأضافت المصادر أنّ المروحيات العسكرية الروسية قامت
بطلعات جوية ع�دّة ،وألقت عشرات األطنان من المياه فوق
الحرائق التي وصلت إلى بلدة أكوم ،التابعة لمدينة القصير
بريف حمص الغربي ،باإلضافة إلى طلعات أخرى باتجاه ذروة
الحريق داخل الحدود اللبنانية .وأكد مصدر في فوج إطفاء
حمص لـ»سبوتنيك» رفع الجاهزية عبر األراض��ي السورية،
وإرسال آليات الدفاع المدني وصهاريج مياه من أجل السيطرة
على هذه الحرائق والعمل على عدم امتدادها وتوسعها.
ونشرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش على صفحتها
عبر موقع «تويتر» صورا ً عن عمليات إخماد الحرائق الهائلة
المندلعة في عكار والهرمل التي تنفذها ط��واف��ات الجيش
اللبناني وعناصره .

عكر متحدثة إلى مستقبليها في الكلية الحربية أمس
والتدريبات التي يخضع لها الضباط ،وتمنت
لهم النجاح واالستمرار في مهامهم الجديدة.
كما وجهت التحية لزمالئهم الذين يخضعون
لدورات في الخارج.
والتقت عكر الضابطة المتخرجة دانييال
الريس ،طليعة الدورة ،والتي ستمثل الجيش
في بريطانيا وستخضع ل��دورة لمدة سنة،
متمني ًة لها التوفيق ورفع اسم لبنان.
وبعد عرض فيلم وثائقي عن الكلية الحربية،
استمعت وزيرة الدفاع إلى شرح
مفصل عن
ّ

المهام والتدريبات والمشكالت والمتطلبات،
إضاف ًة إلى المشاريع التي أنجزت والتي ال
تزال قيد التنفيذ.
وتسلّمت درع��ا ً تذكارية من قائد الكلية
الحربية ،وفي المقابل قدمت له شمعة متمني ًة
«أن تنير الكلية ودروب الضباط والعسكريين».
كما د ّونت كلمة في السجل الذهبي .ثم جالت في
متحف الكلية واطلعت على تاريخها ورجاالتها
وقادتها واستمعت إلى شرح مفصل عنها.

«ندوة العمل» :النظام التحا�ص�صي الطائفي
غير �صالح لت�أمين حاجات ال�شعب
اعتبرت اللجنة التنفيذية لـ»ندوة العمل الوطني» ،أن «النظام السياسي
في لبنان يشهد حاليا ً مماطالت مكرورة وممجوج وتضييع للجهد والوقت
والمصلحة العامة ،في سبيل الوصول إلى تشكيل حكومة فاعلة وقادرة
على تح ّمل مسؤولية قيادة مسيرة الوطن».
وأشارت اللجنة في بيان ،بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور وجيه
فانوس ،إلى أنه «تغلب على هذه المرحلة الشديدة الخطورة والوعرة
المسالك والفادحة المسؤوليات ،من الحياة العا ّمة في لبنان ،مقاييس
شكليَّة فارغة للتمثيل الطائفي ،وظ�لال قاتمة للتناتش التحاصصي
المذهبي ،وذلك عبر تراكم لكوارث سياسية واقتصادية ومالية وأمنية
واجتماعية متالحقة ،ظهرت في تهرب مكشوف من محاسبة المسؤولين
عن هدر المال العام ونهبه .كما أبرزت جبنا ً استغالليا ً خبيثا ً في التفتيش
الجدي عن مصير أموال الشعب المودعة في المصارف .ولقد رافق كل هذا،
ما نشهده جميعا من إقفال لفرص العمل وسد لسبل العيش الكريم في وجه
الشباب الصاعد ،إضاف ًة إلى ما يعيشه اللبنانيون ،منذ أشهر ،من بؤس عام
وفقر متنام».
ورأت «في كل هذا شهادة ساطعة لعدم قدرة هذا النظام ،التحاصصي
الطائفي والمذهبي ،على أن يكون نظاما ً وطنيا ً فاعالً لصالح متطلبات
الشعب وتأمين حاجاته ،بل هي شهادة على ترهّ ل قاتل ،يفتك بقدرات
الوطن ويطيح بكثير مما يربط المواطنين بإداراتهم ومؤسساتهم وحتى
بوطنهم ،األمر الذي ال يوحي بأي ثقة منظورة ،في أداء أي تغيير حكومي
قد يحصل».

وطالبت بـ»كشف حقيقة ما جرى في الرابع من آب من السنة الماضية،
بفتح باب التحقيقات على مصراعيه ،بعيدا ً عن أي مواربة وخ��ارج أي
اختباء مشبوه وراء أي نص أو عرف».
وإذ أكدت «طبيعة المخاطر الوطنية واإلنسانية المحيطة باللبنانيين»،
رأت أن «المسؤولية الكبرى ،التي يجب أن تناط بالحكومة العتيدة التي
تسعى األطراف النيابية إلى المساهمة في تشكيلها ،ال بد أن ُتبنى على
الضرورة الوطنية القصوى لالنطالق بالفكر الوطني من مقدمة الدستور
اللبناني ،البند (د) ،الذي ينص على أن َّ
الشعب مصدر السلطات ،والبند (ح)،
الذي ينص على أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي ،والبند
(ط) ،الذي ينص على أن ال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ،والتأكيد،
تالياً ،ترسيخ العمل بمبادئ المواطنة ومفاهيمها والسعي ،بموجبها ،إلى
إقرار قانون انتخاب نيابي يراعي حقوق التمثيل الوطني الديموقراطي
السليم ،معتمدا ً معايير النسبية والدائرة االنتخابية الواحدة».
وشدّدت على «ضرورة إنشاء جبهة وطنية نيابية ،قوامها الكتل والنواب
الذين س ّموا الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ،ومهمة هذه الجبهة العمل
على تأمين إق��رار تشكيل هذه الحكومة ،إنفاذا ً لتسميتهم وتفعيالً منهم
اللتزامهم واجبهم النيابي عبر تسميتهم للرئيس المكلف».
وأش��ادت بـ»القرار المليء بالتضحية الذاتية ،الذي اتخذه الالعبان
العربيان األولمبيان الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبد الرسول
بانسحابهما من دورة ألعاب الجودو األولمبية ،التي تجري حاليا ً في
أولمبياد طوكيو ،تجنبا ً منهما لمالقاة الالعب اإلسرائيلي بوتبول طاهار».

الأ�سعد :ما يح�صل �شراء للوقت
بانتظار الت�سويات
الإقليمية والدولية
رأى األمين العام لـ»التيار األسعدي» المحامي
معن األسعد ،أن الرئيس المكلّف تأليف الحكومة
نجيب ميقاتي «يعتمد أسلوب التضخيم اإلعالمي
في سلوكه السياسي لعملية التأليف متسلحا ً
بالمجتمع الدولي الذي وعده بالدعم والضمانات
وتقديم القروض والمساعدات التي ستنهمر على
لبنان كالمطر حين تأليف الحكومة» ،معتبرا ً «أن
الهدف المنشود من ه��ذا األس��ل��وب ،محاولة منه
الحتواء أي نتيجة سلبية قد تعقب الفشل بالتأليف
وحجم الخسارة التي ستلحق بلبنان».
وأك��د في تصريح ،أن «ع��ودة السجاالت بين
مك ّونات الطبقة السياسيه حول الحقائب السيادية
والخدماتية ،والتحاصص المختلف عليه ،تضع
الشعب أمام نسخة مش ّوهة من سيناريو تكليف
سعد الحريري» .وسأل «أين أصبحت ثقة المجتمع
الدولي الذي يتغنون بها؟ وأين العقوبات األوروبية
في حق المسؤولين المتهمين بالفساد ومن ضمنهم
الرئيس المكلّف؟».
وأك��د «أن مايحصل ليس س��وى ذ ّر ال��رم��اد في
العيون وتجهيل الفاعلين من السياسيين الفاسدين،
وليس أكثر من شراء الوقت في انتظار التفاهمات
والتسويات اإلقليمية والدولية لمعرفة اتجاهاتها
والتأقلم معها» ،متوقعا ً أنه «بعد الرابع من آب،
الذكرى السنوية األولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت،
ستكون المواجهة الحتمية بين هذه الطبقة والمجتمع
الدولي الذي يراهن عليه البعض والشعب اللبناني».
واعتبر أن «محاوالت الهروب من التحقيق في انفجار
مرفأ بيروت أو وأده لن يفيد المسؤولين».
وتساءل «كيف تدّعي هذه السلطة عدم قدرتها على
مواجهة الفاسدين والمحتكرين ومه ّربي المحروقات
والدواء وبيعه في السوق السوداء ،وال ُتظهر قوتها إالّ
بدهم تاجر صغير أو في إزالة مخالفة بناء ،وال تقدر
على السارقين والمحتكرين الكبار؟ وقال «إن الطبقة
السياسيه والمالية الحاكمة ستسقط وستدفع ثمنا ً
باهظا ً جدا ًعن كل ارتكاباتها وجرائمها في حق الوطن
والشعب ،وقريبا ً جدا ً وإنّ غدا ً لناظره قريب».

نقابة «مخرجي ال�صحافة
وم�ص ّممي الغرافيك» تنظم ور�شة
عمل في «اللبنانية ـ الحدت»
تنظم نقابة «مخرجي الصحافة ومص ّممي
الغرافيك» ورشة عمل على برنامج Adobe After
 Effectsب��إدارة األستاذ هشام الناطور ،وذلك
يوم غد السبت  ٣١تموز  ٢٠٢١الساعة العاشرة
صباحا ً في مجمع الجامعة اللبنانية ـ الحدت ،كلية
الحقوق ،القاعة رقم .1
ورش����ة ال��ع��م��ل مخصصة لجميع خريجي
الجامعات والطالب وأعضاء النقابة .وسيت ّم في
نهايتها توزيع شهادات على المشاركين.
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أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ ال بديل عن
الحكومة الناظمة لشؤون البالد على اعتبار أ ّنها
ض���رورة ،ورأت وج��وب التوصل إل��ى الحقيقة
الكامنة وراء تفجير مرفأ بيروت ،ومحاكمة كل من
ثبت له سهم بوقوعها.
وقالت الكتلة في بيان بعد جتماعها الدوري
برئاسة النائب محمد رعد «أنظار اللبنانيين
ترقب ه��ذه األي��ام لحظة اإلف��راج عن الحكومة
الضرورة التي يأملون تأليفها بفارغ الصبر،
من دون مبالغة في توقع ما يمكن أن ُتنجز،
يتيسر لها إمكانيّة تحقيقه،
أو توهين لما قد
ّ
فالترقب دافعه الواقعي هو أنّ الحكومة ضرورة،
لنظم وضع البالد ورعاية شؤون المواطنين ،قبل
أي أمر آخر».
ولفتت إلى أن «ال بديل عن الحكومة الناظمة
لشؤون البالد من أج��ل التصدي لمهام إع��ادة
تصويب األمور واستنهاض ما يلزم استنهاضه
وتوفير ما يمكن توفيره من إمكانات وفرص».
وإذ أكدت وجوب «التوصل إلى الحقيقة الكاملة
في كارثة انفجار المرفأ وتداعياتها ،وتحديد
أسبابها والمسببين لها ،وتشخيص المسؤوليات
وحجمها ،ومحاكمة ك��ل م��ن ثبت ل��ه سهم في
وقوعها» ،أوضحت أنها «كانت أول من تنبّه إلى
وج��وب تعديل بعض النصوص الدستوريّة
والقانونيّة الراهنة ح ّتى يتس ّنى للقضاء العدلي
أن يحاكم المسؤولين كما يحاكم المواطنين
العاديين ،وم��ن أج��ل ه��ذه الغاية بذلت الكتلة
جهودا ً حثيث ًة لكنها لألسف لم تلق االستجابة
المطلوبة نياب ّيا ً فيما مضى».
وذ ّك�����رت ب��أن��ه��ا ك��ان��ت «ت��ق��دّم��ت ب��ت��اري��خ
 2019/12/31باقتراح قانون تعديل دستوري
للمادتين  70و 71من الدستور ،ليتم ّكن القضاء
العدلي من محاكمة رئيس الوزراء والوزراء بمن
فيهم الوزراء النواب».
وأضافت «كما تقدّمت الكتلة بالتاريخ نفسه،
باقتراح قانون لتعديل صالحيّات المجلس األعلى
لمحاكمة الرؤساء وال��وزراء بما يسمح للقضاء
العدلي بمحاكمتهم .وقبل تقديم هذين االقتراحين
كانت الكتلة قد تقدمت أيضا ً باقتراح قانون يزيل
كل موانع المالحقة والمحاكمة العدليّة لجميع

(موقع العهد)
ال��وزراء منذ العام  .1992وفي كل االقتراحات
اآلنفة الذكر ،كانت الكتلة تحرص أن يشاركها في
التوقيع على صيغتها زمالء نواب من كتل أخرى
وال سيما كتلة التنمية والتحرير».
وأشارت إلى أنّ «توقيع الكتلة على العريضة
النيابية االتهاميّة ،يأتي انسجاما ً مع التزام
الكتلة بالدستور والقوانين النافذة ح ّتى اليوم»،
متسائل ًة «هل بات مستنكرا ً ومعيبا ً في هذا البلد،
االلتزام بالدستور والقوانين المرعيّة اإلجراء؟».
وأضافت «مع ذلك ،فإنّ التوقيع على العريضة
االتهاميّة هو من أجل إسقاط كل الموانع القانونيّة
حتى تتس ّنى محاسبة المسؤولين وليس من أجل
منع محاكمتهم كما ير ّوج البعض زورا ً ويضلّل
الناس ويكذب عليهم».
واع��ت��ب��رت أن «الحقيقة الساطعة ال��ت��ي ال
يستطيع أحد في الدنيا أن يطمسها أو يلغيها
هي أن النهج السيادي الوطني ال��ذي التزمته
المقاومة في لبنان باالرتكاز إلى قاعدة أولوية
المصالح الوطنية دون المصالح الفئوية وحمت
بموجبه أرض لبنان وشعبه ض ّد العدوان ،هو
نفسه النهج الذي لو تضافرت على أساسه جهود
القوى المقاومة والسياديّة جميعا ً ألمكن تحقيق
استنهاض الوضع االقتصادي في البالد وتطويق
الفساد ووقف الهدر في المال العام والس ُتنفرت
االستثمارات المنتجة ،وال��ص��داق��ات الدوليّة
المتعدّدة والمرتكزة إلى قاعدة المصالح الوطنيّة
من دون المصالح الفئويّة ،ولصار مستحيالً
وص��ول ال��ت��ردّي البنيوي للدولة ومؤسساتها
إل��ى ه��ذا المستوى ال���ذي ال يليق بلبنان وال
باللبنانيين».
وه ّنأت الكتلة الجيش اللبناني بعيده الوطني
الذي يط ّل في األول من شهر آب ،وقالت «تحيّة
تقدير لقيادته وضبّاطه وجنوده على التعب
والجهود المضنية التي يبذلونها خالل أدائهم
لمهامهم حفظا ً لألمن واالستقرار ،رغم ضيق ذات
اليدوانعكاسصعوبةالوضعالماليواالقتصادي
للدولة على إمكانات الجيش وبرامجه».
وتوجهت بالتعازي إلى أسرة النائب الراحل
مصطفى الحسيني وإل��ى ك��ل ال��ن��واب والكتل
النيابية.

وزارة ال�صحة :منح م�صنع «�أروان»
الإذن لإنتاج تجريبي للقاح الرو�سي
أعطى وزي��ر الصحة العا ّمة في حكومة
تصريف األعمال حمد حسن مصنع «أروان»
للصناعات ال��دوائ��ي��ة اإلذن الستيراد م��واد
أولية إلنتاج ثالث وجبات تجريبية لك ّل من
جرعتي لقاح  Sputnik Vالروسي ،لتأكيد
تلبيتها الشروط التقنية والصحية بحسب
المواصفات الدقيقة المطلوبة من الشركة األم
(صندوق االستثمار الروسي) .وعلى ضوء
النتائج يصبح مصنع «أروان» اللبناني مؤهّ الً
إلنتاج وجبات اللقاح التجارية.
وك��ان وفد من وزارة الصحة العا ّمة عقد
اجتماعات على م��دى يومين في المصرف
ال��م��رك��زي ف��ي ح��ض��ور ممثلين ع��ن نقابة
مستوردي األدوية .وأعلنت الوزارة في بيان،
أنها في سياق متابعة أزمة ال��دواء ،تسلمت
لوائح تحويالت المصرف للشركات والتي
بلغت ب��دءا ً من السابع من حزيران الماضي
وح��ت��ى ت��اري��خ��ه ،م��ا قيمته ح��وال��ى سبعة

حرب الدوالر

وثمانين مليونا ً وتسعمئة وخمسة وثمانين
ألف دوالر ( )87,985,303من مجمل المبالغ
المتراكمة ،بما يشمل أدوي���ة ومستلزمات
وحليب أطفال وكواشف مخبرية.
وأسفرت االجتماعات عن إقرار آلية ش ّفافة
الستيراد األدوية المدعومة تفسح في المجال
ل��وزارة الصحة العا ّمة بتتبّع مسار األدوية
والمستلزمات وصرفها في السوق إضاف ًة إلى
توثيق الفواتير المطلوب تسديدها؛ وتجدر
اإلش��ارة في هذا المجال إلى أن تتبع األدوية
المفقودة سيبدأ اليوم.
من جهة ثانية ،وبعد أسبوع على قرار وزير
الصحة العا ّمة حمد حسن السماح باالستيراد
الطارئ والتسجيل السريع ألصناف أدوية
مفقودة أو باهظة الثمن في السوق ،تقدمت
ع��دة شركات بملفات س� ُت��درس في اللجان
الوزارية المختصة بوتيرة سريعة بما يؤمن
حاجة المواطن من الدواء.

} عمر عبد القادر غندور*

هبط سعر الدوالر يومي السبت واألحد الماضيين من  22ألف ليرة إلى  17.500ليرة بفارق
خمسة اآلف ليرة تقريبا ً في يومي عطلة ،واختفت الليرة اللبنانية يوم األحد الماضي وصرف
العديد من الناس دوالراتهم بسعر  16.500ليرة.
واضح أنّ القوى الخفية التي تدير «حرب الدوالر» من خالل المصرف المركزي إلفالس البلد
نهبا ً وتالعبا ً وتحقيرا ً لما بقي من مدّخرات اللبنانيين ورواتبهم ،ومواصلة االستثمار في األزمة
االقتصادية وتعميقها تحقيقا ً للفوضى المطلوبة!
وما معنى صرف الدوالر عبر «منصة الصيرفة» مع وجود سعر رسمي آخر أق ّل من سعر
المنصة ،وكيف يهبط صرف الدوالر يومي السبت واألحد الماضيين بقدرة قادر؟
إال إذا بدأت دولتنا العلية باستثمار ثروتها النفطية والغازية!
ال شك ّان ّمن يديرون «حرب» الدوالر الخفية ينفذون «أمر عمليات» ألغراض سياسية عبر
مضاربات وتطبيقات احتكارية وبقدرات نقدية تبلغ الماليين من الدوالرات.
ويقول خبراء اقتصاديون إنّ انخفاض سعر الدوالر في األيام الماضية ال يُعت ّد به ،وانّ
منحى تصاعديا ً غايته المزيد من الضغط
العوامل التي تتح ّكم بسعر صرف الدوالر يأخذ
ً
المؤدّي إلى االنفجار! وانّ السعر الحقيقي للدوالر أعلى مما هو عليه بكثير!
ويتحدث الجنرال األميركي ويسلي كالرك بالصوت والصورة ،وهو من كبار جنراالت الحرب
الذين غزوا العراق في عام  ،2003عن استهداف سبع دول في غضون خمس سنوات هي العراق
وسورية ولبنان والصومال والسودان وانتهاء بإيران ،وتحطيم عملتها الوطنية بسالح الدوالر
الذي كان أمضى من األسلحة النارية من غير تكاليف بشرية وعتاد.
ويقول الكاتب السياسي المتابع سعد الدين مزرعاني في صحيفة «األخبار» أنّ ثمة خطة
أميركية بديلة تقوم على محاولة بلورة جماعات من ذوي المهارات إلغراق لبنان في الفتن
واالحتراب والدماء واالنقسامات تمهيدا ً للتدخل األجنبي بذريعة المساعدة والحماية على غرار
ما يعرضه القادة الصهاينة اليوم من استعداد لدعم لبنان في ح ّل أزمته االقتصادية!
وفي سياق متصل بانهيار قيمة الليرة اللبنانية والتلويح بعقوبات أوروبية للذين ساهموا
في تهريب األموال الى الخارج ،يحاول وزير الخارجية الفرنسي التمهيد النتزاع إجماع حول
فرض عقوبات سياسية على سياسيين متهمين بالفساد وتبييض األموال وتهريبها وإساءة
استعمال المال العام.
يتوصل األوروبيون خالل وقت قصير الى وضع نظام العقوبات الخاص بلبنان،
ويتوقع ان
ّ
واعتماد إطار قانوني ومراعاة تشكيل الحكومة الجديدة ،وعُ لم انّ شطب األسماء التي سبق
وأُعلن عنها سيكون صعبا ً وهذه العقوبات تشمل منع السفر الى الدول األوروبية وتجميد
األصول.
وبالعودة الى صلب موضوع الدوالر يقول أحد كبار المصارف اللبنانية انّ التالعب بسعر
الدوالر صعودا ً وهبوطا ً له عالقة بالتوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة ،وينخفض السعر
مع انخفاض منسوب التوتر.
وقد يشكل المناخ النفسي للبنانيين عامالً في ارتفاع وهبوط السعر.
إال أنّ االستهداف الخارجي وعلى النحو الذي أوضحنا يبقى هو األساس.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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Íc�« W�ËUIL�« —u�� ÒÊ≈ ‰uI� Èd??�√ WGOB�Ë
t�H� s� l??�«œË ¨tOK� »d� ”d??�√Ë dD�√ qA�√
v�� «uM� dA� WKO� tzUHK� s� r�b�Ë t�HM�
UL� …u� bÒ �√ ÂuO�« u� tOK� wK_« Ê«ËbF�« iN�√
Èd�_« WKCFL�« sJ� Â«u??�√ …dA� q�� tOK� ÊU�
Ò qJA�Ë tN�u�� w��«
W�Q�� w??� W??�—u??� ‚œ√
bÒ {Ë …d�U�� t�Ëœ bÒ { WN�uL�« W�œUB��ô« »d��«
÷dH�� YO� ¨‚«dF�«Ë ÊUM�� WU� —«u��« ‰Ëœ
WF�U� W�œUB��« WN�«u� qzU�Ë s� Y���« ·ËdE�«
lML�Ë w�dO�_« bOI�« s� ö�ù« s� ‰Ëb�« Ác� sJL�
Ê«bOL�« w� t{d� s� e�� U� oOI�� s� U�dO�√
ÆW�œUB��ô« »d��« d�� ÍdJ�F�«
w�O�«d��« dO�� – wF�U� –U��√*

Âö�ù« WÎ �—UL� ¨ÁËQA�√ Íc�« »U�—ù« «ËÒb s�Ë
Y���« rOE� vK� ÍuDM� Íc�« ·uuL�« wKOKC��«
s� tO� UN�H� XF�Ë√ U� v�≈ t��M� Ê√ ÊËœ Ÿ«b��«Ë
UNM� W�dJ�� «b�Ë ¡UI�S� p�L�� U�bM� i�UM�
ÆW�—u�Ë ‚«dF�« w�
`??{«Ë UM� w??�d??O??�_« n�uL�« w??� i�UM��U�
¡U� UN�√ s� U�dO�√ t� X�U� U� `
«–S� ¨bO�√Ë
Ò
vK� XC� UN�√Ë g�«œ ‰U�I� W�—u�Ë ‚«dF�« v�≈
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‚«dF�« w� U�œu�Ë dO�Q� v�≈ XN��« ¨d�d��« o�d�
ÊËœ s� ‰ö��ô« vK� wI�� …b�b� s�ËUM� X��
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…UO��« v�≈ …œuF�« lM�Ë wK�«b�« —«dI��ô« œU��≈
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s� —b w��« W��dB�« n�«uL�« bF�Ë ¨‚«dF�« s�
W�K�L�« qzUBH�« …œU�Ë w�FA�« bA��« w�ËR��
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Î U�“d� qJA� UL�Ë W�ËUIL�« —u�� w� ‚«dF�« ÂUE��«

(1¢U áªàJ) ...¬Øbƒe ø«æK’G º°ùëj ¿ƒY
»u�ML�« qFH�« —U���U� ”u�UOM� n�u� w�U�L�« WI�öL� Ê–ô« `M� fK�«d� w�
w�U�L�« bO� Ê√ ULO� ô ¨UN{dFL� u� ôË …U�U�L�« WMN� W�—UL� s� T�U� dO� tO�≈
ÆåU�ÎÒ —«“Ë UÎ�BM� tO�u� V��� UIÎ KF� ÊU� tO�≈ »u�ML�« qFH�« a�—U�� ”u�UOM�
¨Êu�uJML�«Ë ¡U??O?�_« U�U�C�«Ë Êu�UBLÔ �« UL� dO�H��« U�U�{ w??�U??�√ U??�œË
a�—U�� l�«u�« W�«bF�«Ë WIOI��U� W��UDL�« Âu� w� rN��—UA� v�≈ò sOÒO�UM�K�« lOL�
s�u�« bOF vK� WL�d� u� ËdO� Q�d� dO�H� ÒÊQ� rNM� U�Î UL�≈ ¨2021 »¬ 4
ÆåtKL�Q�
Èd�– ‰uK�Ë o�UML�« iF� w� WKF�HL�« oz«d��« sO� WO�UO� —œUB� XD�—Ë
e�� ÊUO�� q�√ s� WK�IL�« ÂU??�_« w� Èd�√ oz«d� ‰uB� WF�u�� ¨»¬ 4 dO�H�
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qL��� ôË ÊUBIM�« ôË …œU�e�« qL��� ô WIOI��«Ë ÆWK�U� WIOI��« W�dF� q�√ s�
¡«bNA�« ¡U�b� jI� W�UB��«ò Ê« d���«Ë ÆåWIOI��« WKu� lOOC�Ë q�UH�« qON��
s� Êu�UI�« l� WOCI�« Ác� w� ÊUL�d��«ò Ê√ `{Ë√Ë ÆåW�«bF�«Ë —u��bK�Ë Êu�UIK�Ë
U�UB��« q� oOKF� l� rF�ò ¨‰U�Ë ÆålzU�uK� Î U�d�Ë Î UH�d�� vH�Ë ¡UO�« v�« n�_«
Æåq�I��L�«ò WK�� Õ«d��« l� Î UO�UL�
lL��«Ë b�UA� Î UI�U� dC� wM�√ò qOK� s�� wK� VzUM�« b�√ ¨p�– ‚UO� w�Ë
W�ËU��ò Ê« d�–Ë ¨åt�Ë qL�√ vK� t� XL�Ë Í—«œ≈ d�_« Ê≈ ‰U�Ë ¨w�bF�« oI�L�« w�≈
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WOHB� ‰u�Ë ¡ôR� b�d� U� ‰u� ÂUNH��« U�ö� ÕdD� Á—U�� s� oOI���« ·d�
s�Ë ¨Q�dL�« nKL� bOF� s� ôË V�d� s� ô UM� W�ö� ô Ê« vK� œÒb�Ë Æå U�U��
oI�LK� UMK� UM�«ò v�« Î U��ô ¨w�UOM�« fK�L�« u� o�U��« w�bF�« oI�L�« l� ÊËUF�
ÆåÍ—u��b�« hM�« o�Ë UO�ËR�L�« b�b��Ë —U�L�« V�uB� vK� —œU� t�√ w�bF�«
d��« wM�u�« —UO��« dI� Íd�d��« WON� W�zUM�« W�Uzd� q�I��L�« b??�Ë —«“ UL�
UM�Òb� ∫d���« ‰U� ¨¡UIK�« bF�Ë —UO��« s� b�Ë tK�I��« YO� w�u�UA�« U�dO� w�
U�UB��« l�d� Ê√ UN�Q� s� w��« W�—u��b�« œ«uL�« iF� oOKF�� ÊUIÒKF�� sO�«d��«
∫‰UI� ÊUFM� rO�«d�« VzUM�« U�« ÆåÊUM�� w� ¡U�d�_« lOL� s� WOzUCI�« «“UO��ô«Ë
d�U��Ë l�d� qJA� X�uB��« v�« »U�c�« WOKLF� X�U��« q�J��« n�u� b�uK� U�b�√ò
U�UB��« l�— V�� t??�Ò _ WC�dF�« i�d�Ë »«uM�« fK�� w� U�UB��« l�d�
Æå—u��b�« q�bF�� W�U� ÊËœ s� w�UOM�« fK�L�« w� X�uB��U�
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ÊuFOD���Ë ¨W??�—u??� v??�≈ w�K� u� U� q� W���Ë U�dO�√Ë W�œuF�K�
o�U���U� «u�dÒ ���Ë w��dH�« —ËbK� W�—ULF��ô« …d??�«c??�« «uK�U��� Ê√
ô «c??�Ë ¨ÎU?F?� ‚ö?? �_«Ë qIF�« w??� qK�Ë VD� WL�� ¨hK�L� tL�bI��
dO�� q� ¨W�ËUIL�«Ë WO�dF�« UN��u� Ë« U�—Ëœ Ë« W�—u� ÂuB�� dB�M�
U�—ËœË U�—uC�� dO�c��« ÊuK�U��� W�—u� ¡U�b√ s� ÊuLÒ �� sL�
Æw�UM�K�« l�«u�« w� q�U��K� WK�UI�« dO� UN��UJ�Ë
Êu�ËR�L�« nA��« UOHA��L�« w� sO���Ë_« W�“√ XF�Ë U�bM� ≠
w� W??�—u??� Ê« ¨WO�dO�_« …—U??I?�« ”u��u�u� ·u���d� nA��« UL�
rN�√ «uHA��«Ë ¨l�d��« ÊuF�« r�bI� lOD��� U�b�Ë UN�√Ë »d�_« …—U��«
sO���Ë_« s� ÊUM�� W�U� s� W��� Êö�« ÊËœË Î «d� ÊËd�A� «u�U�
U� W�—u� ÓoK� r� ¨ÊUM�� VK� W�—u� X�� U�bM�Ë ¨W�—u� U�d� s�
ULMO� ¨UN�u� W�B�« d??�“Ë t�U� U� ¡UM���U� ¨d�bI�Ë dJ� s� o����
»U�c�«Ë W??�“√ œu�u� pOJA�K� UN��U� w� Èd??�_« ‰UF�_« œËœ— X�U�
W�—u� …b�U�� dONE� d�d��� WKF�H� W�“√ lOMB� s� X�b�� öO���
«u�—U�� r� U� rN�√ ÊuN��M� ÊuO��dH�«Ë ÊuO�dO�_« ÊU� ULMO� ¨ÊUM�K�
bO��« b�bN� qF�O� sO���Ë_« w� Èd� U� ÊS� ÊUM�� —UON�« lM� v�«
W�—u� œU�Q� ¨oOI��K� Îö�U� Ë“UL�«Ë s�eM��« VK�� tK�«dB� s��
ôœUF� s� sO���Ëô« tHA� UL� …d�Ë sO���Ë_U� …d� ¨sO�d� ÊUM��
Æq�U��K� WK�U� dO�
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Ò
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l� W�öF�« dO�UF� w� WÒO�«Ëœ“ô« Ác� sOO�UM�K�«Ë ÊUM�� o�� VOF� ≠
W�öF�«Ë U??�—ËœË W�—u� W�UJ� —ÒbI� s�Ó q� o�� d��√ VOF�Ë ¨W�—u�
t�√ —UF� X�� ¨W��UM�Ë WD�� q� w� sKF�« w� XLB�« Âe�K� Ê√ UNF�
W�UI� n�«uL�U� ¨Âu??� q� tF�uL� d�Ò c�Ë t��«b X��� Ê√ v�≈ ÃU��� ô
qÒ �√ n�«u� ÂU�√ W�U�K� ¡ö�≈ »UOG�«Ë ¨Èu� Ê“«u� n�«uL�« —uC�Ë
ÆW�u�A� UN�√ UNO� ‰UI�Ô U�
nzUD�« W??K?�d??� s??� Êu??�b??�?�?� s??�c??�« `���� «–U??L? � ∫d??ÒO?�?� ‰«R?? � ≠
p�d� v�œ_« b��U� w�Ë W�Ò œuF��U� W�öF�« vK� b�b� ’d�� WO�K��
WO�UL�« U??�U??O?�?�« q??�Ë WK�dL�« pK� q??� s??� W??�—u??� l??� WHUML�U�
Àb��� ô «–UL�Ë ¨W�œuF� …bN� X�U� UN�U�uJ�Ë U�“u�—Ë W�œUB��ô«Ë
iF�Ë ‰ö��ô« Î U�UO�√Ë W�Uu�« bN� WLK� W�U{S� ô≈ W�—u� s� ¡ôR�
øW�—u� l� t��«b s� Àb��� rNM�
X�U� w��« w� Î U�«b��«Ë Îôö��« X�U� w��« U��d� dzU� X�U� u� «–U� ≠
°jI� «uKÒO�� øoz«d��« ¡UH�≈ w� ÊUM�� …b�U�L�

(1¢U áªàJ) ...ìÓ°ùdG πX »a äÉHÉîàfG ’
ULJ� ¨ÊUM�K� dC�� U� ”UOI� Wd� Î ULz«œ ÊU� ‚«dF�« w� Íd�� U� ≠
WO�F� W{UH��« lOMB�Ë ¡U�dNJ�«Ë ÁUOL�« U�“Q� ‚«dF�« dO�H� XO�u�
…uI� „dÒ ��K� ”UM�« ‚u�Ë ¨”UMK� ŸËdAL�« VCG�« “«eH��« …uI�
¨w�dO�_« pKH�« w� —Ëb� w��« U�UL�K� wLOEM��«Ë w�ö�ù« Ê“u�«
w� t�UA� dO�H� r� ¨«d??� «d� Ê«d??�≈Ë …dJ�L�« U�U���ô« —UF� X��
X�ö�«Ë ¨WN�UA� «—UF�Ë WN�UA� «Ëœ√Ë t�UA� ÁU��« w�Ë ¨ÊUM��
sDM�«Ë ¡U??�b??√ s??� Âu??O? �« ‚«d??F? �« w??� U??�U??�?�?�ô« i??�— …U??�œ Ê√
—UF� u�Ë ¨Õö��« q� w� U�U���« ô ¨b�b��« r�bI�« —UFA�« ÊuF�d�
WO�UM�K�« «uI�« rN��bI� w�Ë ÊUM�� w� …dJ�L�« U�U���ô« …U�b� o��
qO�Q�� «u�œ WK�IL�« —uNA�« ‰ö� ÊUM�� w� bNA� qN� ¨ÁuF�— Ê√
vK� ÿUH��« »uKDL�« Ê√ —U���U� ¨t�UA� —UF� X�� WO�UOM�« U�U���ô«
W�uJ��« …œôu� ÕuMLL�« r�b�« r�� d�H� U� «c�Ë ¨w�UM�K�« uJO�U���«
W�ôË W�UN� bF� W�—uNL��« f??O?z— U??O?�ö?? v�u�� w??� ¨…b??O?�?F?�«
‚UO� vK� WIDML�« U�UM� ÃuC� sO� v??�« ¨Êu??� ‰UAO� fOzd�«
w� UNMO� r��� ¨Á—U�≈ w� WO�UM�K�« W�UO��« WN�Ë b�b�� sJL� `{«Ë
…b�«Ë r�bI� Íd��Ë ¨WO�UOM�«Ë WO�Uzd�« U�U���ô« ¨…d�Q�� bO�«u�
ø`�UBL�«Ë U�“«u��« U�U�� ”UOI� Èd�_« vK�
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sO� l�«d�« ¡UIK�« w� t�H� ÷dH� w�uJ��« bOFB�« vK� w�U��ù« ŒUML�« ‰«e� ôË
vK� VzUI��« l�“u�Ë W�uJ��« W�O�d� qOUH�Ë oL� w� q�œ Íc�« w�UIO�Ë Êu�
¡UL�_« Õd� v�« ‰UI��ô« Íd�O� p�– s� ¡UN��ô« —u�Ë WO�UOM�« q�J�«Ë nz«uD�«
ÆsO�Ozd�« sO� WOI�«u� ¡UL�√ vK� ‚UH�ô« v�� UN�u� ¡«—ü« ‰œU��Ë
qOJA� —U�� qLJ��« ¨f�√ w�UIO� – Êu� ¡UI� Ê√ v�« å¡UM��«ò —œUB� —U�√Ë
‘UI� bF� r�UH��« w� ÿu�K� ÂbI�Ë …dL��Ë WO�U��≈ ¡«u�« j�Ë …b�b��« W�uJ��«
Æw�UIO� UN� ÂbI� w��« WGOB�«
W�d�IL�« mOB�« w� U�uKFL�« V��� ¨¡«—ü« w�UIO�Ë Êu� ÊU�Ozd�« ‰œU��Ë
—U�� w� Î U�bI� fJF� ¨WO�U��≈ ¡«u�√ w� nz«uD�« vK� W�—«“u�« VzUI��« l�“u��
ÊU�Ozd�« wI�KO�Ë Æ…bO�F�« W�uJ�K� WF�d� …œôË sO�Q�� sO�Ozd�« sO� —ËUA��«
ÆY���« ‰ULJ��ô q�IL�« sOM�ô« Î «œb�� w�UIO�Ë Êu�
sOM�ô« œu�Q�ò ∫‰U�Ë ¨`�dB� ÍQ� ¡ôœù« ÊËœ w�UIO� —œU� Êu� tzUI� bF�Ë
ÆåW�—uNL��« fOz— l� —ËUA��« ‰ULJ��ô
nÒKJL�« fOzd�«Ë Êu� sO� ¡UIK�« ¡«u�√ò ÒÊ√ v�≈ ¨åOTVå?�« …UM� U�uKF� X�H�Ë
X�{Ë√Ë ÆåW�uJ�K� WF�d� …œôË sO�Q� vÒ�� —ËUA��« —U�L� U�Î bÒ I� UIIÒ �Ë WÒO�U��≈
Ê_ vF�� w�UIO�Ë ¨UFÎ �d� WKOJA��« “U��ù sO��U��« sO� WÎ �d�A� WÎ ��— „UM�ò ÒÊ√
sJ�Ë ¨ «—«“u??�« iF� vK� qB� U�Î UH�«ò ÒÊ√ v�≈ WÎ ��ô ¨åŸu��_« «c� p�– qB��
d�–Ë ÆåW�Ò œUO��« VzUI��« ULÒO� ô …dO�√ U�L� v�≈ ÃU��� ◊UIM�« iF� „UM�
wHzUD�« l�“u��« r�� —UE��U� ¨W�Ò —«“Ë ¡UL�√ W�√ f�√ ŸUL��« ‰ö� ÕdD�Ô r�ò t�Ò √
ÆåVzUI�K�
…—«“Ë bM� n�u� W�—uNL��« fOz— Ê√ ¡UIK�« vK� WFKD� Èd�√ —œUB� d�–Ë
—u�ô« Ê« v�« …dOA� ¨nKJL�« W�uJ��« fOzd� wzUN� »«u� ¡UD�« ÊËœ s� WOK�«b�«
VM�� r�� Ê√ å¡U??M?�?�«ò —œU??B?� X??�?�—Ë ÆÎUO�U��≈ v�M�
W�U��« Ác??� v�� c���
Î
d��« wM�u�« —UO��« fOz— —«d??≈ s� Î U�öD�« VzUI��« w� …—Ë«bL�« …b�U� œUL��«
r� ‰U� w� WI��« W�uJ��« `M� Âb� vK� …dO�_« t��ö�≈ w� qO�U� Ê«d�� VzUM�«
¡UI�≈ r��ò Ê√ W�{u� ¨WO�UL�« …—«“Ë UNO� UL� VzUI��« l�“u� w� …—Ë«bL�« bL�F�
Ê√ ULO� ô …—Ë«bL�« √b�� œUL��« bIFO� WOFOA�« WHzUD�« WB� s� WO�UL�« …—«“Ë
Áœ«bF��« Íb��Ô ULO� ‰bF�« l� UN��œU��Ë WOK�«b�« …—«“u� V�UD� d��« wM�u�« —UO��«
ÊQ� V�UDO� w�U��U�Ë UN�“«u� Èd�√ WÒO�b� W�OI� q�UI� W�UD�« …—«“Ë s� wK��K�
—«d≈ s� ÎöC� wzUM��« tC�d� Íc??�« d??�_« Î UC�√ ‰UL�« W�OI� …—Ë«b??L?�« qLA�
q�I��L�« —UO� s� W�dÒ I� WÒOB�A� WOK�«b�« …—«“u� ÿUH��ô« vK� nKJL�« fOzd�«
ÆåWO�O�� Ë√ WOM� X�U�√
‰U�¬ Ë√ WO�ƒUH� U�u�—UMO� r??�— Âb??F?� WO�UO� ◊U?? �Ë√ X??�œ q�UIL�« w??�
Q�d� dO�H� Èd�– q�� Ë« ÂU�√ ‰ö� W�uJ� nO�Q� WO�UJ�√ ‰u� WOL�Ë bO�«u�Ë
Êu� sO� WO�uJ��« U??{ËU??H?L?�« ‰P??� —U??E?�?�« WKCH� ¨q�IL�« »¬ 4 w??� Ëd??O? �
WO�U��ù« n�«uL�« WL�d�Ë nO�Q��« qON��� ·«d??�_« W�U� W�b� Èb�Ë w�UIO�Ë
»—U���«Ë qOUH��« w� sJL� ÊUDOA�«ò Ê√ å¡UM��«å?� W�{u� l�«u�« ÷—« vK�
¨qO�U�Ë Êu??� wzUM�Ë Íd�d��« bF� fOzd�« sO� ULO� ô WF�A� dO� WI�U��«
œöO��«Ë WM� cM� rzUI�« œuL��« ‚d�� w�UIO� ÕU�� ’d� nAJ�� Ê√ WF�u��
WO�U��ù« ¡«u�ô« œb���� ô«Ë vB�√ b�� ÂU�√ …dA� Ë√ Ÿu��« …b� ‰ö� W�uJ�
Èu� q�b�Ë qODF��U� U�UN�ô«Ë ôU���«Ë UM�UAL�« √b��Ë d��« —u�ô« bIF��Ë
w�UIO�ò ÊQ� —œUBL�« d�–Ë ÆådHB�« WDI� v�« œuF�Ë i�d��K� f�U��« —u�UD�«
œ«R�Ë Âö� ÂUL�Ë Íd�d��« rC� Íc�« U�uJ��« ¡U�ƒ— ÍœU� w� Î «uC� ‰«e� ô
ÁdNË w�UO��« tI�d�Ë bNF�« b{ W�bOFB� UO� W�ö��« ¡ôRN�Ë …—uOM��«
Íc�« Íd�d��« tM� ‰eM� r� Íc�« nI��« s� w�UIO� ‰“UM� «uK�I� s� w�U��U�Ë qO�U�
Ê√ ô« ÆåÍœUM�« w� tKO�“ UN�Oz— ÊU� Ê≈Ë ULN��d� W�uJ� qO�U�Ë ÊuF� —dÒ L� s�
w��« w�UIO� W�d��Ë Íd�d��« W�d�� sO� å¡UM��«å?� Y�b� w� ‚dH� Èd�√ —œUB�
lML� WIOL� U�U��Ë ÊUM�� ÁU��U� wLOK�ù«Ë w�Ëb�« ŒUML�« w� «dOG� s� XIKD�«
œËb� v�« l{u�« r�UH� U�bF� WOM�_«Ë WO�UL��ô« v{uH�« v�« ‚ôe�ô« s� ÊUM��
WO�Ëœ l�UI� WDI� w�UIO� ÊU??� p�c� ¨wzUNM�« —U�H�ô«Ë —UON�ô« W�U� bM� nI�
‰ËR��«Ë ÊUM�� w� WO�dG�« `�UBL�« W�UL�Ë q�UJ�« —UON�ô« ¡—b� WOK�«œ WOLOK�≈
◊uI� ‰b� sOOLOK�ù«Ë sOOK�«b�« tzUHK�Ë tK�« »e� sC� w� ÊUM�� ◊uI� ÊËœ
»UO� v�Ë_« sO�bI� jI�√ w�UIO� nOKJ� Ê√ s� ÎöC� ¨tK�« »e� ”√— vK� ÊUM��
W�öF�« ULO� qO�U�Ë Êu� s� q�Ë Íd�d��« sO� WOB�A�«Ë WO�UO��« ¡UOLOJ�«
sJL� ô Íc??�« Íd�d��« vK� ÍœuF��« u�OH�« …bI� WO�U��«Ë ¨w�UIO� l??� W??�œU??�
s� d��« w�uJ��« Í«d��« u�� WKN�� dO�ô« o�d� qF�� U� w�UIO� vK� t�UI�≈
Æå·UF{Q� Íd�d��«
W�uJ��« nO�Q� Âb�ò Ê√ v�« w�u�eHK� Y�b� w� qOK� s�� wK� VzUM�« b�√Ë
d�bI� w�UIO� WOL�� Ê√ Î «d��F� ¨ådO�� w�UO� p�UA� s� W��U� WOK�«œ »U��_ ÊU�
Ê√ b�√Ë ÆW�—ËdC�« –UI�ù« WOKL� w� ÊUM�� U�uJ� q� W�—UA� v�≈ bK��« W�U��
ÆbK�K� W�uJ� u�� ‚öD�ö� W��U X�«“ U� Íd� …—œU�� b�«u�
l{u�«ò Ê√ v�« Î «dOA� ¨w�u�eHK� Y�b� w� ÎôuD� f�√ ¡U�� w�UIO� ÀÒb��Ë
XK��ò t�√ nA�Ë Æå…dH��« s� ÃËd�K� …dOG WKN� U�uD�«ò ∫ÎUHOC� ÆåÎöN� fO�
Ác� s� s��Ë wM�Ë V�«Ë «c�Ë ¨XMJL� «–« wM�ËË wK�« –UI�« s� sJL�_ ÍÒb���U�
WO�U��« WO�UO��« ◊ËdA�« o�Ë WK�dL�« Ác� w� ÊËdDC� UMMJ�Ë WO�UO��« WI�D�«
U�UN�ô«ò Ê√ w�UIO� b�Ò √Ë ÆåWK�IL�« U�U���ô« sO� v�« WO�UI��« WK�d� vÒ�u�� Ê«
¨WM� 20 U�dL� w�UL�√Ë ¨UN� W�
Ë« ”U??�√ ôË WO�UO� Íb??{ XIO� w��«
Ò
X��Ë ¨wz«œ√ vK� Âö� Í√ b�u� ôË «uM� X�� ‰UG�_« …—«“Ë XO�u� U�bM�Ë
Æåw�UL�√ s� w�«u�√Ë ÕU�d� ÍdOL{ Êô œU�H�U� Î ULN��
Íd�d��« bF�Ë U�«ò »U�√ Íd�d��« Ác�Q� r� U� vDFO� ÊU� «–« ‰«R� vK� «Îœ—Ë
q�� «–« Êu� fOzd�« —UO�Ë ¨U�√ ÷ËU�Q� Êu� l� Íd�d��« ÷ËU� ULK��Ë ¨b�«Ë
Î «b� W�uJ��« ÊuJ� Ê« vML�« wM�«ò v�« Î U��ô ¨åt�uK�« t�b� h�� q�Ë i�— Ë«
4 q�� W�uJ� ô Ê√ bI��√ sJ�Ë ¨sOM�ô« s� Î «—U���« ¡UL�ô« s� ÂöJ�U� √b�M� UMMJ�Ë
U�u�Ë«Ë ¨r�d�« dO�√ X�� wMMJ�Ë Î UL�« 24 s� W�uJ� s� Àb���ò ∫·U{√Ë Æå»¬
w�ò Ê√ «Îb�R� ¨å¡U�dNJ�«Ë ¡«Ëb??�«Ë s�eM��« w� wAOFL�« rN�« w� WK�IL�« W�uJ��«
WLOI�«Ë …d���« t�b� h�A�« ÊuJ� Ê√ VzUI��« iF� w� rÒ � Íb� W�uJ��« W�O�d�
o�d� pK� ‰bF�«Ë WOK�«b�« ÊuJ� Ê« —bI� ô w�U��U�Ë ¨ÎöI��� ÊuJ� Ê√Ë WOLKF�«
‰UL�«Ë œUB��ô« w� WK�IL�« WK�dLK� WO�U�_« VzUI��«ò Ê√ w�UIO� nA�Ë ÆåsÒOF�
¨åwM�Ë qJA� qLF� Ê«Ë WKI��� ÊuJ� Ê√ V�� W�UD�« …—«“ËË ‰bF�«Ë WOK�«b�«Ë
åWB�d�ò fO� Ÿu{uL�«Ë Êu� fOzd�« l� q�U� r�UH��« W�U��« v��ò t�√ «Îb�R�
ÆåbK��« –UI�≈ q�
o��� ‚UH�ô ¡UM�ò t�« ¨ÊUO� w� WO�Ëd�« WO�—U��« XMK�√ ¨WO�Ëb�« n�«uL�« w�Ë
Ê«bK�Ë j�Ëô« ‚dA�« w� W�œU��ô« UO�Ë— fOzd� ’U��« q�LL�« sO� ‰UB�« r�
nKJL�« W�uJ��« fOz—Ë ·u�«b�u� qOzU�O� WO�Ëd�« WO�—U��« d�“Ë VzU� UOI�d�√
W�—uNL� fOz— —«dI� t�O�d� w�Ëd�« V�«U��« b�√ Y�b��« ¡UM�«Ë ¨w�UIO� VO��
VO�� nOKJ�� ¨WO�UOM�« q�J�« l� W�eKL�« WO�UOM�« «—UA��ô« bF� Êu� ‰UAO� ÊUM��
W�uJ� qOJA� WLN� cOHM� w� Ÿ«d�ù« t� sOML�� ¨WO�UM�K�« W�uJ��« qOJA�� w�UIO�
ÆÊUM�� w� WO�U�√ WOHzU�Ë WO�UO� Èu??� r??�œ vK� qB�� Ê« vK� …—œU??� WLN�
W�«bB�« U�ö� d�uD� …—Ëd??{Ë W�KL�« lO{«uL�« iF� v�« Î UC�« ‚dD��« r�Ë
ÊËUF��« d�uD�Ë w�UO��« —«u��« oOLF� UNO� UL� ¨WO�UM�K�« ≠ WO�Ëd�« WO��—U��«
Æåw�UM�K�« lL��L�« UNN�u� w��« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« q�UAL�« nOH��� ·œUN�«
¨ Ë“UL�«Ë s�eM��« W??�“_ WOze� WK�K� “d??� WO�UO��« U??�“_« bOF vK�
`�� ÊUM�� ·dB�ò ÒÊ√ «dI� u�√ ÍœU� ÊUM�� w� U�Ëd�L�« w�“u� q�L� b�Ò √ YO�
qB�� WO�U��« U�Ò √ ¨sO�u� bF� ÊUM�� v�≈ v�Ë_« qB�� ¨ Ë“U� w�Ó d�U�� «œUL��«
W�“_ W��M�U� WOze� WK�K� Àb�Ô�� UOLJ�« Ác??�ò ÒÊ√ l�U�Ë ¨åq�IL�« Ÿu��_«
ÒÊ≈Ë ¨ÎU�UO�—« bNA�� ‚u��«ò ÒÊ≈ «dI� u�√ ‰UI� ¨s�eM�K� W��M�U� U�Ò √ Æå Ë“UL�«
Æå UD�L�« ÂU�√ l�«d��� dO�«uD�«
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�UF�« W�B�« d�“Ë `{ËQ� ¡«Ëb??�« W�“√ ‰u� U�√
dO�«uH�« vK� UMKB�Ë ¨ U�u�Ë_« w� b�«Ë r�d�« ÊuJ� Ê√ V�� ¡«Ëb�«ò Ê√ s�� bL�
Êü« s� √b�O� dO�«uH�« lÒ���Ë ¨ÁUML�� Íc�« r���U� X�O� WO�dB� ö�u�� vK�Ë
”ËdOH� WFH�dL�« U�Uù«ò Ê≈ ‰U�Ë Æå¡«Ëb�« ·dB� s�œ—u��L�«Ë U�dA�« l�
ÆåwzU�u�« l�«uK� Î UOIOI� Î «b�bN� qJA� sO�dBML�« sO�u��_« ‰ö� U�Ë—u�
s� VKD� ¨f??�√ WO�uJ��« U�«d��« w� ŸUL��« bI� ¨ U??�“_« WF�U�� —U??�≈ w�Ë
¨w�«dHF� sO��Ë V�U� dC� ∫»U�œ «—UA��� tO� „—U� ¨»U�œ ÊU�� fOzd�«
ÆsO�dJ�F�«Ë sOOM�_« sO�ËR�L�« s� œb�Ë w�UGH�« —Ë—Ë√ jHMK� W�UF�« …d�bL�«
q� WI�öL� œbA��« vK� »U�œ fOzd�« —«d≈ò sO�—UALK� w�«dHF�Ë V�U� qI�Ë
ÆåU�—UF�Q� V�ö��« Ë√ U�—UJ��« Ë√ UNM�e�� Ë√ WODHM�« œ«uL�« V�dN�� ÂuI� s�
W�UF�« W�d�bL�«Ë WOM�_« …eN�_«Ë ¡UCI�« sO� q�UJ�« oO�M��«ò vK� ‚UH�ô« r�Ë
ÆåjHMK�
V�ö��«Ë —UJ��ô« Ÿu??{u??� W��UFL� «u??D?�Ë dO�«b� v??�« ŸUL��ô« hK�Ë
ÆWODHM�« œ«uL�« V�dN�Ë —UF�_U�
nK� WOzUC� W�UM��« «b??�u??� ÊU�� w{UI�« ÍeOOL��« ÂUF�« VzUM�« —b??√Ë
U�Ëd�L�« V??�d??N?� UOKL� W??I?�ö??� w??� œb??A?�?�U??�ò W??O?M?�_« …e??N? �_« UN��uL�
wL�d�« dF��« s� b�e� dF�� Ë√ WB�d� dO� s�U�√ w� UNM�e�� Ë√ U�—UJ��«Ë
UNM�e�� s�U�√ ‰UH�≈Ë UNKI� qzU�Ë e��Ë UN�u{u� UOLJ�« j�{Ë ¨UN� œb�L�«
ÆåÊU� Ÿu� Í√ s� W�—«œ≈ qN� W�√ UN�U�√ `M� ÊËœ dL�_« lLA�U�
w� UIOI���« nK� q�UH� ËdO� Q�d� dO�H�� v??�Ë_« Èd�c�« ‰uK� WOA�Ë
sO�U�L�« W�UI� fK�� —dÒ �Ë ¨»«uM�« ¡«—“u�« s� U�UB��« l�— W�Q��Ë dO�H��«
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حديث الجمعة تفوح من صباحاته يوميا أسبوع وأكثر هذه المرة الي �غ �ي��ب ،وزم ��ن ال �م �ق��اوم��ة ح��اض��ر ف��ي ال�ب�ع�ي��د وال �ق��ري��ب ،وتضيء
بعد انقطاع عطلة عيد األضحى المبارك ،لكن البوصلة تبقى فلسطين المشاركات على ما يتنوع من إب��داع األصدقاء في إشراقات الشعر
والصباح لقدسها والعرين هو الشام ،وتبقى أوج��اع الجياع نبضا والنثر.

�شباحات
صباح القدس ليوم فقدت فيه أم العقول عقلها وفقدت أم الخطط خطتها ،فأميركا اليوم
ال تعرف ماذا تقول وال تعرف كيف تمسح مخطتها ،ومخطئ او مشتبه او مشبوه من يعتقد
ان لديها الحلول ،لتعالج تفاقم التفاقم في أزمتها ،ألن حل األزمات يبدأ في العقول من حسن
التشخيص ،ومنذ عقود وأميركا في المجهول عالقة في حيص بيص ،لديها مزيد من المال إذا
نقص المال ،ومزيد من القوة إذا نقصت القوة ،لكنها ل َكم اختبرت المزيد من المزيد حصدت
ذات المآل ،ووقعت بذات الهوة ،ولم تستطع ان تعرف السبب ،فكيف يبطل عندها العجب،
والدول الضخمة اإلمكانات ،الهائلة المقدرات ،تسقط سقوطا ً مدويا ً عندما تصاب بالعجب،
وتفشل في اكتشاف السبب ،هكذا تفككت اإلمبراطوريات الكبيرة ،عندما توهمت حلوال ً خاطئة
ألزمات خطيرة ،وتوهمت أن حلولها المعتادة قادرة على الفعل كما كانت العادة ،ومرة تلو
مرة ُتصاب بالعجب لبطالن فهم السبب ،فتقع في فشل يتلو الفشل ،حتى تنفجر الفقاعة،
في ساعة سماعة ،وإذ يفاجئها االنهيار وتتصدر األخبار ،هكذا جاء الخبر ،تفكك االتحاد
السوفياتي ،وهكذا بالمختصر ،ستتفكك الواليات المتحدة ،من دون توقع اآلتي ،وبطرق
متعددة ،ففشل االمبراطوريات وسقوطها ال يعني أن تخسر الحرب وتعلن االستسالم وال أن
يحتلها أحد أو يسبقها باألرقام ،فهذا في ظواهر الطبيعة قانون الزلزال والطوفان ،وقانون
البركان ،ومَن اعتاد على قانون هطول المطر ال يعرف أنه الطوفان وانه وقت الخطر ،وال يعرف
انه سيأتي بل إنه تم فقط ،وان كل شيء سقط ،وهكذا يسقط البنيان ،ونقطة التعاظم تبدأ
من الفشل في فهم سر التراكم ،وليس في العقل األميركي مكان للتفكير خارج علبة العظمة،
وكل انكسار وفق العلبة تراجع تكتيكي ونقطة صالحة للخروج من األزمة ،ومن ينظر لما
جرى ويجري منذ ثالثين عاماً ،عندما سقط جدار برلين وصارت أميركا قوة العالم الوحيدة،
تكسرت نصالها مرات عديدة ،لن يملك الجواب
ويتساءل عما اصابها منذ ذلك الحين وكيف ّ
المنفرد لكل مرة ،اال اذا تاه عن بوصلة الفكرة الحرة ،فمرة السبب في وسائل التواصل ،ومرة
في جماعات تقاتل ،ومرة في معادلة الجغرافيا ،ومرة في تركيب القافية ،ومرة في اعوجاج
التاريخ ومرة في حرب الصواريخ ،وليست تلك قضيتنا ،وال تفسيرها اآلن مهمتنا ،بل السؤال
عن سر تكرار الفشل ،والعجز عن فهم الذي حصل ،فاألمم تشيخ أيضا ً وتهرم ،وعندها دون
ان يهزمها أحد ُتهزم ،عندما تفقد المصداقية ،وتسقط في األخالق ،وتصير السياسة صنو
النفاق ،ويتس ّرب الشك الى النفوس ،وتفقد سحرها النصوص ،وتتشقق الصفوف ،وترتخي
قبضة الكفوف ،يصير السيف البتار العبا ً بهلوانيا ً في الهواء ،ويصير النص الملهم صف كالم
وإنشاء ،وتصير الفلسفة مجرد هراء يتبعه هراء ،واال ما معنى ان القوة تفشل والمزيد من
القوة يفشل ،والعقوبات تفشل ومزيد من العقوبات تفشل ،ومتى يصير االنسحاب اآلمن هدفا ً
لتحقيق االنتصار ،ويصير االحتالل السهل طريق االنحدار ،وهذا هو الذي يجري اآلن ،فانظروا
إلى أفغانستان ،وتساءلوا عن سر المكان وهدر الزمان ،لكن القضية والقطبة المخفيّة أن آسيا
تنهض وتستر ّد حضورها ،فيصير التفكير بالعلبة التي يتحدّث عنها بايدن لمنع الضمر
وعودة الحضور ،تقوقع ألميركا وسببا ً لضمورها ،يتوهم اغراء إيران بالعودة لالتفاق عندما
لم يعد عندها أولوية ،وهو لم يستطع توقع كالم الخامنئي عن عدم االهتمام بالمفاوضات،
ويظن أن روسيا تهمها حماية وجودها في سورية ،وهي منشغلة بتطوير صناعة الغاز
والصواريخ ونشر ال��رادارات ،ويتحدث عن كيفية الضغط على الصين ومحاصرتها في
بحرها ،والصين صارت على المتوسط ،وهو ال يستطيع تتبع إثرها ،مرتبك خائف متخبط،
هذا هو الجديد الذي يستحق المتابعة ،ومثله ما يجري في كيان االحتالل ،من سقوط القوة
الرادعة ،وسقوط السياسة وفقدان االستقالل ،هذا هو معنى زمن النهوض للشعوب وزمن
المقاومة ،والمعنى الجديد للحروب ،وانتظروا الحرب القادمة ،وهذا معنى عدم التورط في
حروب جانبية ،وحفظ األولوية للقضية ،وتيسير األحوال بما تيسر ،ومعنى «ان شانئك هو
األبتر».
} 2021-7-28
صباح القدس للحقيقة عندما تختصرها جملة دقيقة ،ففي لبنان ُتضرب األخماس
باألسداس حول الحكومة ،ويضيع الناس في ظل تدفق متعاكس للمعلومة .فالكل يتحدث عن
اإلصالح لكن تحت سقف المبادرة الفرنسية ،معتبرا ً تحييد السالح عالمة على خطوة تسهيل
أساسية ،والكل يعلم ان االنهيار تم في ظل شروط ما يعتبرونه نفسها برنامج الخالص،
ليس بالبرنامج فقط بل بذات األشخاص ،وال يهم ان تحدث البعض عن تغيير األسماء ،ما
دام ينظر للحل بذات األلفباء ،والحقيقة البسيطة ال تحتاج اال للنظر في الخريطة ،فغياب نظام
اقتصادي مثالي ال يرتب هذا االنهيار الخيالي ،فما هو السبب اذن لكل هذه المحن ،والجواب
بسيط من دون الحاجة لتحليل المحيط ،انه الجغرافيا والخرائط ،فاالقتصاد كما المياه تتبع
مسار المساقط ،ومنذ عشرية تخريب سورية وسيطرة اإلرهاب على الحدود ،أصيب اقتصاد
لبنان في مقتل الوجود ،فاقتصاده قائم على الترانزيت والخدمات ،وبوابة عبوره الوحيدة
اقفلت لسنوات ،فماذا عساه يفعل غير االختناق ،وقد أقفلت على رئتيه أبواب الخليج والعراق،
ومثلما انهارت الليرة السورية بفعل ازمة لبنان المصرفيّة ،انهار اقتصاد لبنان الهجين ،بفعل
تلقي نتاج انفجار سورية وحصارها ،فمن جهة قضية النازحين ،ومن جهة تقطيع اوصال
الطرق وجوارها ،فالرئة من دون االوكسجين ،تتعفن ويضمر إطارها ،هذا عدا عن غباء الكثير
من اهل السياسة وجهلهم بقواعد الحساب ،الذين لم يحسبوا معنى االستثمار في الحصار
واإلرهاب ،وتوهموا ان الجغرافيا ال تملك وسائل العقاب ،فما يحصده لبنان من خراب ،هو
ثمرة من ثمار تخريب سورية وتدمير عمرانها ،وقد كان نصف اقتصاد لبنان يعتمد على دورة
اقتصاد سكانها ،فبدال ً من تدفق الودائع الى المصارف صار الجفاف ،وتدفق اليه النازحون،
وبدال ً من ان يكون االصطفاف ،نابعا ً من مصالح االقتصاد ،ومصلحة البالد ،فضل السياسيون
مصالحهم ،وشاركوا في المؤامرة ،وغادروا مطارحهم نحو خوض المقامرة ،كمن يطلق النار
على قدمه عشية السباق ،ويتوقع الغاء المسابقة ،ولم يعرفوا ان تدمير سورية والعراق،
يعني توقيعا ً على سقوط لبنان مع المصادقة ،فصفقوا للقرار وشاركوا بوعي في إشعال
النار ،وعندما وصل اليهم اللهب بدأوا بالعتب والغضب ،وهم بأيديهم اضرموا تحت الحريق
القصب ،وهللوا للشعارات وتوهموا االنتصارات ،وها هي سورية تقوم وتعود للتعافي،
وتشغل محطات الكهرباء والمصافي ،وتنشئ الجديد من المصانع ،ولبنان يجول المنافي،
بين تائه وضائع ،وللباحثين اليوم عن حلول ،ليس أبسط من أن نقول ،عودوا الى أصل
القاعدة ،وتعلموا علم الحساب ،فكل الوعود الواعدة ،ال تفيد في فتح باب ،ما لم تعد الحدود
السورية للحركة ،بالسلع والبضائع ،في الذهاب واإلياب ،فتنشر البركة وتطعم الجائع،

فالبلدان الشقيقان اكثر من شركة ،تجمعهما األرباح والمواجع ،مهما ارتفع صوت المكابرة،
ومهما زاد االنكار ،فالسياسة ابنة التاريخ والتاريخ صنيعة الجغرافيا ،وخط سير الصواريخ
هو ذات طريق الحرير ،هو طريق التجارة ،واألمر ال يحتاج للضمير ،بل للوقائع الحاضرة
على الحدود ،وما لم تفتحه الحكومات ،يملؤه اإلرهاب وتستغله المافيا ،فهل انتبهتم لمعنى
ان داعش استوطن الحدود بين الكيانات الممزقة ،فالكيانات في أزمات الوجود تعود الى
اصولها ،وكل الوعود المرفقة بالمبادرات وحلولها ،ستبقى حبرا ً على ورق ،ما لم تبدأ من
االعتراف بالحقيقة المطلقة ،بختم التاريخ والجغرافيا مصدقة ،والصديق من صدق ،ولو
كانت الحقيقة على البعض مرة ،فعليه االعتراف بها ولو مرة ،وهي ان لبنان واجهة سورية
على البحر والتجارة ،وأن سورية هي عمق لبنان وجواره ،وان كل حل يجافي هذا االعتراف،
سيقابل من التاريخ والجغرافيا بالعقاب ،ألنه يقوم على اإلجحاف ،بحق الحقائق وعلم الجبر
والحساب.
} 2021-7-27
صباح القدس للفرص ،لتعويم نظام الطوائف والحصص ،دون أوه��ام عن االص��الح،
طالما يسلم الداخل والخارج بحضور السالح ،ويقبلون التسوية تحت سقفه ،ويرتضون
االنخراط في ظل عرفه ،بان المقاومة جاهزة ،وستنال الجائزة ،بان تكون المخلص من
األزمات ،اذا رفضوا قبول التسويات ،وقد قال لهم قادة الكيان سارعوا بمنع االنهيار ،قبل ان
يصير للمقاومة الخيار ،وتجلب المازوت والبنزين من إيران ،ويتبعها الغذاء والدواء ،وتأتي
الشركات الصينية والروسية ،فينقلب الحال في لبنان ،ويترسخ بيد المقاومة األداء ،وكأنها
مرحلة تأسيسية ،ومنعا ً لهذا التحول الخطير ،تالقى األميركي والفرنسي وخاطبوا السعودي
تفاديا ً للشغب ،وقرروا التبكير ،فطلبوا من الحريري االعتذار بناء للطلب ،وتوافقوا على تكليف
ميقاتي بالحكومة ،لمنع االنفجار ،وعرضوا عبره على المقاومة تفادي المواجهة المعلومة،
وتأجيل اتخاذ القرار ،والمقاومة ليست مستعجلة لتحمل مسؤولية االقتصاد ،وهي تعرف جيدا ً
حلفاءها وخصومها في البالد ،وتعرف ان ليس من يريد التوجه شرقا ،وال المخاطرة بالخروج
عن السياق ،وانهم يحاضرون باإلصالح ،لكن ليس بينهم وبين خصومهم فرقا ،اال بالموقف
من السالح ،وكل مفاضلة مخالفة نفاق ،فمنحتهم المقاومة الفرصة ،وإن فشلوا فليتحملوا
الجرصة ،وتبرير ما أعدت من الخطوات ،لمواجهة األزمات ،انطالقا ً من وحدة األسواق ،مع
سورية وايران والعراق ،واالنفتاح على روسيا والصين ،وهم يعرفون معادلة الدب والتنين،
وللذين يقولون لم ال تنشئ المقاومة معادلتها المستقلة بمعزل عن منح الفرص ،والمخاطرة
بنظام الطوائف والحصص ،يطرح السؤال عن موازين القوى الطبيعية ،ما لم تبرر األزمة
خطواتها الجذرية ،والجواب ان على المقاومة أن تكون وحيدة ،فيما الناس تؤيد مع قياداتها
اللعبة القديمة الجديدة ،حكومة في ظل المبادرة الفرنسية ،بوهم المساعدات الغربية،
تفاوض صندوق النقد كمهمة رئيسية ،وتستعيد فرص االنفتاح العربية ،والمقاومة ترسم
معادلة التلويح بسيفها الدائم ،امنعوا االنهيار واال فالخيار قائم ،وهذا يكفي بقياس حمايتها
للناس ،طالما ال يتوافر للتغيير اس��اس ،وان فشلوا فالمقاومة مستعدة ،ولديها خيارات
متعددة ،وقد اعدت لها كلها العدة ،وهذا ما تقوله المقاومة للحلفاء ،حتى لو تشكلت الحكومة،
هددوا بالخيارات البديلة ،وستجدون بذلك تحسنا ً في األجواء ،وتغيرا ً في الخطط المرسومة،
ورعبا ً لدى القوى العميلة ،قولوا إن لم تفتحوا الباب لماليين اطنان النفط كالعراق ،سنجلب
المحروقات بالليرة من إيران ،وسترون كيف يتراكضون لإلغراق ،وكيف يتغيّر العنوان ،وفي
كل حال فالمقاومة مطمئنة لخطواتها اآلمنة ،وضميرها مرتاح ،إنها تحسن استخدام الخطط
الكامنة ،وتتقن توظيف فائض قوة السالح ،في حماية الناس والبلد ،اليوم وغدا ً ولألبد ،وكيف
تحمل المسؤولية بأبعادها المتعددة ،في الحرب والسلم وكل الظروف المتجددة ،وكيف
تتشكل معادالت ردع مبتكرة ،في االقتصاد المريض والسياسة المتعثرة.
} 2021-7-26
صباح القدس لألزمات تنبئ بنهاية عهود السيطرة ،فقد ولى عهد التوقعات التي تبنى
على المسطرة ،فمن أفغانستان يعلن األميركي فشل سياسات القوة ،ومن المانيا يتراجع
عن العقوبات وفرض الخوة ،وفي سورية يبحث عن التفاهمات متخليا ً عن مفهوم موسكو
العدوة ،واذا نظرنا نحو الخليج سنجد عالمات تفكك الحلفاء ،مؤشرا ً الى نهاية عهد
االستقواء ،فعندما يضعف المركز تتفكك وحدة األطراف ،فينفلت من كان يراهن على االرباح
ومن كان يخاف ،وتغلب الصراعات البينية على وحدة المواقف ،ويتشظى مجلس التعاون
بين مخالف ومخالف ،وفي أفريقيا ترنح وفوضى الصراع ،ال يغير فيها صعود شكلي للكيان
المترنح ضعفا ،وتصير الصورة اقرب للخداع ،اذا اردنا للمشهد وصفا ،فالمأزوم ال يستطيع
ان يحل االزم��ات ،والمردوع ال يملك ردعا في المواجهات ،ويكفي الحديث عن سد النهضة
وحروب المياه ،لمعرفة بوصلة الفوضى االفريقية في اي اتجاه ،وكان الله بعون تونس نحو
أزمة مفتوحة ،وليبيا تنزف مجروحة ،لنعلم نهاية الزمن الذي كان ،وكيف صار العالم سفينة
بال ربان ،فاألميركي ال يريد التسليم دفعة واحدة بان سيطرته صارت بال قاعدة ،ويخشى
االنفتاح على التسويات الشاملة ،واالعتراف بنهاية مرجعيته الكاملة ،واال الختار القبول
بقيادة متعددة االط��راف ،تنشئ نظاما ً جديدا ً مختلف األوص��اف ،وتقارب األزم��ات وتمهد
للتسويات ،ولذلك يبدو العالم في أزمة المخاض ،وتتكاثر عليه األعراض ،وال يبدو الوضوح
اال حيث المبادرة بيد القوى الواضحة ،التي تعامل الهيمنة األميركية بصفتها جائحة،
فحيث روسيا والصين وايران نحو التقدم في آسيا ،تبدو سفن االستقرار راسية ،وحيث قوى
المقاومة تضرب بيدها على الطاولة ،يبدو األميركي متعثر المحاولة ،وهكذا تتقدم سورية
ومثلها العراق نحو طرد االحتالل ،وتتقدم المقاومة نحو رسم معادلة االختالل ،القدس تعادل
حربا ً إقليمية ،عنوانا ً للمرحلة ،والمواجهات اليومية تعويضا ً عن المواجهات المؤجلة،
وقالت المقاومة كلمتها في لبنان حيث يستعصي االص��الح ،وتستبد سيطرة الطوائف،
ال تقتربوا من السالح واذهبوا الى انقاذ الطائف ،فاذا انهار البلد طار معه النظام ،وصارت
المقاومة معنية بتأمين موارد المحروقات والدواء والطعام ،فان كان هذا يخيفكم ،فسارعوا
الى تكليفكم ،وبتوازنات الطوائف المعلومة ،ال تخشى المقاومة من تشكيل حكومة ،وال تقع
في وهم تغيير ،مهما تغيّرت العناوين ،طالما أن الكل يسير ،تحت ذات المضامين ،ويريد حالً
من بوابة الغرب ،تحت شعار تفادي العقوبات كشكل من الحرب ،ويتساوى اليسار واليمين
وبالتوجه لصندوق النقد الدولي ،بصفته عنصر اإلنقاذ
بالدعوة لحكومة اختصاصيين،
ّ
األولي ،ويتهربون من التوجه شرقا ،رغم االعتراف بأنه وحده يحدث فرقا ،وفي هذه الصورة

غفو

�شاخت دون �أن تدري
قالت“ :أخاف أن أشيخ” .ومضت في شرو ٍد يستحضر عيون
ك ّل الجدّات في القرى ،لتهوي على كفوفهّن المتعبة وترتجي
من قلوبهنّ التي تحت الثرى برهة من عاطفة وحدهنّ يعرفن
س ّر خلطتها ،وربّما بحواسهنّ التي ا ّتحدت بالتراب يعرفن
م ّما تخاف تمامًا ..لذلك بقين ملجأها ،وبقيت بشكل أو بآخر
تحرص على انعكاساتهنّ في طريقة نطقها لتمتمات السرور
غصتها حين َتحدي لصغي ٍر أو
والفجيعة على ح ّد سواء ،وفي ّ
تبتسم لجفا ٍء أو لخيبة..

ُ
تحادث
حس ًنا .ال ينبغي للشيخوخة أن تخيف ام���رأة
تجاعيدها وتصادق صداعً ا يكب ُر معها وتد ّلل ندب ًة تركها خدش
حنون على وجهها .كذلك ليس منطقيًا أن تخشى وحد َة العجائز
امرأ ٌة يعنيها كثي ًرا أن تحفظ جودة روحها البريّة فتحذر الرفقة
كي ال يستبيح أحدٌ ،لسبب أو آلخر ،خلوتها المتواصلة بقلبها
وحساسيّتها المفرطة..
ُ
«أخاف أن أشيخ” .قالتها بما يشبه هذيان المحتضرين إذ
يبوحون بآخر أسرارهم دون أية نيّة بتفكيك هذا الخوف أو

قتل
اقتل نفسي صونا ً للكبرياء أمام عدوي
تتراكم األح��داث كأنها لفافات مكدسة
وتصطف االيام كلوحة فسيفسائية مجنونة
مل صانعها من إكمال لوحته فأخذ يرمي
بقطعه الصغيرة مبعثرا ً اياها في لحظة
تخ ٍّل ..وإذ به يخطئ بإمضاء اسمه ويثور
على نفسه ويغضب ...فيلملم ما تبقى من
صبره ،كصانع ساعات أع��م��ى ...يحاول
استخدام حدسه فيخونه هذا الحدس...
يجلس وح��ده في غرفته التي امتألت
ضبابا ً من غليونه القديم ..يتأمل سقف
غرفته الذي لم ينتبه لتجاعيده يوما ً

تبريره أو حتى فهمه ..هي نفسها ال تعرف ل َم عساها تخاف
بحاسة انتقلت إليها من تراب
“الشيخوخة” .ربّما هي تدرك
ّ
حوى حواس الجدّات ،أنّ عليها أن تخشى تلك اللحظة التي
ستنظر فيها إلى اآلن الذي سيكون ماضيًا ،من خالل ثقوب
ً
مختلفا بتفاصيله ..وأ ّنها منذ
ذاكرتها ،فترى أن المشهد ليس
هذا اآلن ،الذي سيمسي ذاكرة ،شاخت بدون أن تدري..

ليلى عماشة

لأنك في كلي

ويق ّرر أن يكتب رسالة موت ألحبابه..
يبدأ بكتابة سطره األول:
ّ
جف حبر قلمي فكتبت بدمي
وماتت أمي فبكيت وحيدا
مات أبي ُقص ظهري وانحنيت
خانني أصدقائي فصادقت نفسي
وإذ بنفسي أرادت أن تتخلى عني فدنوت
منها أعتذر عما حصل ..أبت واستكبرت...
وها أنا أقتلها خوفا ً من أن اُد ّمر ما تبقى من
كبريا ٍء رفضت ان أُسلمه لعدوي.

ميساء الحافظ

وهذا المشهد ،تتقدم الصين من مشهد ،وها هي في سورية وتستثمر في افغانستان ،بعدما
تثبتت في ايران ،وتستعد لخطوة في العراق ،إلحياء ما ألغي من االتفاق ،فالتأرجح واالرتباك
في المركز المتعثر ،عالمات على زمان ينتهي ويحتضر ،وزمان يستعد للوالدة ويختصر.
} 2021-7-24
صباح القدس للصابرين الموجوعين والجائعين ،من غزة الى اليمن وسورية والعراق
ولبنان ،يجوعهم حماة كيان االحتالل ويتاجرون بجوعهم بذريعة اإلصالح ،ويطرحون
مقايضة الجوع بالسالح ،والمقايضة عرض دائم للمساومة ،المهم أن تضعف المقاومة،
والحصار حول المقاومة ليس خارجيا ً فقط ،وإال لكان قد سقط ،فأهل الداخل يشاركون
بالحصار ،وليس بينهم من يجرؤ على المضي بالخيار ،بينهم حلفاء واصدقاء لكنهم بال قرار،
حساباتهم فئوية ،حزبية ،سلطوية ،طائفية ،المهم أنهم يخشون العقوبات ،ويخترعون
المعارك البديلة ،ففي لبنان على سبيل المثال ،على ألف جبهة يدور القتال ،دوائر طائفية
مغلقة ،حساباتها سلطوية مطلقة ،تتنافس على الحصص واألدوار ،واال فكيف يلتقون على
ذات الشعار ،حكومة تطبق المبادرة الفرنسية ،كأن فرنسا لم تعد من االستعمار ،وليست
ضمن الخطة الغربية ،وما الفرق بين اليمين واليسار ،عندما يتحالف الشيوعي والكتائب،
طلبا لنائب ،ويتالقون بذريعة أولوية مكافحة الفساد ،وإسقاط حكم األوغاد ،وتصير قضية
الوطنية ،مسألة هامشية ،او قضية وجهة نظر ،ليس وقتها بالمختصر ،فيقولون نختلف
حول المقاومة ،لكننا نتفق على األولويات ،ونختلف على صندوق النقد الدولي ،لكنه ليس
البند األولي ،ونسأل ما هي األولوية في بلد يحتضر ،ان لم تكن بالبرنامج االقتصادي ،وماذا
عن التوجه شرقا ،اال يمكن ان يحدث فرقا ،فلماذا اذن التجاهل ،وعالم التقاتل ،وكيف يصير
العنوان حكومة انقاذ فورية ،وممن تتشكل الحكومة ،ومن يشكل الحكومة ،وما هو البرنامج،
اليست هذه هي وصفة الخارج ،ثم يأتيك حليف من هنا يدافع عن الحريري أو يتبنى ترشيح
ميقاتي ،وحليف من هناك يقول كيف ترضون بالحريري او ميقاتي ،فتقول طالما لبنان موزع
طائفيا ً فاالستقرار أول أولوياتي ،وتسأله ما هو البديل فيقول نواف سالم ،فتسأل وهل هذا
هو التقدم إلى األمام ،وكل المرشحين من بطانة النظام ،وكلهم خارج الحلول الجذرية ،ومن
يريد حالً فعليا ،ال يطرح حالً رجعيا ،بل يأتي بمرشح يقبل استيراد المحروقات من إيران
ويخفف الضغط على العملة الوطنية ،ويتحمل التبعات ،ويدعو لتبادل حر بالعملة المحلية
بين لبنان وسورية والعراق ،ويحمل عبء ان تطاله العقوبات ،فهل يحمل ميزان الطوائف
بين الحلفاء هذا الخيار ،وهل بينهم من يعتبر التوجه شرقا جوهر القرار ،واالنفتاح على ما
تعرض روسيا والصين من استثمارات ،ويسير بتعدد الخيارات ،وهذا ولو من باب الذكاء في
التفاوض ،سيجعل الغرب في ظل تحذيرات كيان االحتالل من تسليم لبنان للمقاومة ،يسارع
للمساومة ،لكن الحقيقة المرة الدائمة ،هي أن الكل ينطلق من حسابات المصالح السلطوية
والطائفية ،وتلك هي القطبة المخفية ،وبالمناسبة فإن أسوأ الطوائف هي طائفة العلمانيين
الجدد والجمعيات المدنية ،فقلوبهم للتغيير قوية ،وأول خطواتها السير بالوصفة األميركية،
الهجوم على سالح المقاومة ،وتحميلها مسؤولية االنهيار ،بينما تبقى الطوائف أكثر عقالنية
في القرار ،تخشى الفتن ،وال تريد مفاقمة المحن ،والفرق واضح في السر والعلن ،ولذلك
بمقدار ما يكون ظلما وح��رام ،تحميل المقاومة مسؤولية فشل النظام ،وهي تحمل عبء
موازين الردع مع االحتالل ،وتستعد لكل فرضيات الحرب والقتال ،كمن يبحث عن ابرة في
كومة قش في الظالم ،لكنها رغم كل ذلك فهي بذات القدر مستعدة وتشعر انها مظلومة ،لكنها
عندما تقفل األبواب ،ويسدل الستار على تشكيل الحكومة ،ستقلب الطاولة ،وتغير المعادلة،
وتستدير الى حلول فورية باتت جاهزة ،ال تنتظر ألجلها جائزة ،بل التحقق من أن الحفاظ
على االستقرار قد سقط ،وبقي مطلوبا ً منع الجوع فقط.
} 2021-7-20
صباح القدس واألضحى مهما كان حال األمة وما أضحى ،فللقدس صباح ال يغيب يعرفه
البعيد والقريب ،وصباح القدس سيبقى هو األقرب أشرق صبح الناس أم أغرب ،والقدس
مهما كانت أحوال األمة ،ومهما رافقها من غمة ،ومهما هرول بعض األمراء الى التطبيع ،او
تهاون الحكام وركبوا قطار التتبيع ،ومهما تخلفت الشعوب عن ساحاتها وهانت وسارت
في القطيع ،فالقدس أمة بذاتها ،والقدس هوية ،ومنذورة لها أرواح باعت الدنيا وملذاتها،
وجعلت من القدس قضية ،وأمهات نذرت فلذاتها ،وأشبعتهم حليب الفروسية ،ومهما صال
اآلخرون وجالوا ،ونصبوا قببا حديدية ،فقد بدأت كتابة التاريخ ،مذ صار لحماية القدس
صواريخ ،وتغير السيئ الى الجيد ،عندما صار للقدس سيد ،وسقط زمن المساومة وبدأ زمن
المقاومة ،فماذا عساهم يفعلون ،فليركبوا أعلى خيلهم ،ستضيء النيران ليلهم ،وليسرجوا
للحرب جيوشهم ،ويعدوا للرحيل نعوشهم ،فسقف ما يقدرون ،هو جمع التطبيع والتجويع،
فلن يجدوا بين الممسكين بخناقهم ،والقابضين على أرواحهم وأوراقهم ،من يفاوض ،او من
يوالي ويعارض ،فال مكان هنا ألنصاف الحلول ،وال للمقايضة ،وال للعبة السلطة والمعارضة،
فاألمر يا سادة ،نوع من العبادة ،تعود األرض كلها ،فتجد القضية حلها ،واال فالسيف هو
اللغة الحاسمة ،والدم هو الحبر عند المقاومة ،فمن يجيد المنافسة ،لينزل الميدان ،ومن يريد
المجالسة سينتظر حكم الزمان ،فالحرب ليست خيارا ً بل قدر ،والدرب معبد بالشهداء ومَن
انتظر ،هي القدس وما تعلمون ،فاكتبوا في صفحات كتابكم ،إنها دين ودنيا وما تسطرون،
وال تحتاج أغلبية وال إجماع ،وال تغير األوضاع ،فضعوا في حسابكم ،ان لدينا ما يكفي من
العقل وما يكفي من الجنون ،وما يكفي من العلم وما يكفي من قوانين الصراع ،لنفوز بالحرب
بال حكومات ،وبال ثورات ،وبال مقدمات ،فالنصل بات قرب الحناجر ،والحسم بلغة الحاضر،
وليست المسألة ألجيال قادمة ،بل لهذا الجيل من المقاومة ،مسألة ال تحتاج الى دليل وال
تحتمل التأويل ،وخذوا من آخر التحليل ،ان الذين خبروا الحروب وتد ّربوا ،وخاضوا كل
انواع الحرب وجربوا ،استعدوا وامتكلوا كل المهارات الالزمة ،وصارت عندهم كل االسلحة
الحاسمة ،لن يغادروا الدنيا دون بلوغ الهدف ،وهذا فهمهم لألضحى ،ان يتقدموا قرابين
واضاحي حفظا ً للسلف وخيرا ً للخلف ،فهم خميرة الماضي وبذرة المستقبل ،وقد رجح
الميزان واضحى ،كاسرا للتوازن واكتمل ،ولن يكون عدال ً ان ينتظر صناع األمل ،ويتركوا
لجيل قادم عظيم العمل ،فقد شمروا عن السواعد واستعدوا ،وتهيأوا للحرب وأعدوا ،وهتفوا
يا قدس انا قادمون ،يقودهم الى النصر قانون ،انهم عاهدوا وعايدوا وتعاهدوا ،وتوضأوا
وصلوا صالة العيد ،وفي ختامها ادركوا معنى الختام ،فكرروا واعادوا من جديد ،لبيك اللهم
لبيك ،تعني عائدون اليك ،اذن فهي تعني عليكم من القدس سالم.

بالرغم من موتي أعيش
كالنا يجتاز طريقه بطريقته
كالنا يبكي مصيره
والدمع يا لون الزهر لو تدري أبكم
أعيتك أسئلتي
فتبعتُ الصمت كاألموات ليل نهار
ورحت أقفل مقلتي
كلما حاولت الحديث برمشة
بنظرة

ام بانصهار
الوقت يؤلمني
واألغنيات المكررة
واألمكنة
لكنك في كلي تعيش
مصالً يصلح دمي
يصالحني مع األيام
ويصالح األيام معي

لوال رينولدز
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مفجوع بفقدانِ أ ّم ِه
عذب صاد ٍر عن امرأ ٍة تحاول تهدئة طف ٍل
ٍ
ٍ
أغفو على صوت َِك،
غياب جدي ٍد
بغياب العال ِم بر ّمتهِ ،ومع ك ِّل
أنا المفجوع ُة
ٍ
ِ
تعاودني المشاعر نفسها واآلالم ذاتها
أغفو على صوت َِك،
َ
صوت َِك الذي أشرق في روحي،
َ
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فانهارتْ
الجلي ِد بينما عاودتْ روحي ترمي َم نفسها وشهقتْ شهق َة ال ّنجاة
جبال ّ
أغفو على صوت َِك.
الجدّاتُ ألحفادهنَّ ،
الذي نابَ عن الحكاياتِ التي ترويها ّ
صوتك خرافيّة َ
َ
تلك الحكايا يا حبيبي،
آآه كم يشبه
َ
الصغار بتصديقهم تلك الخرافاتِ اللّذيذة
وآآه كم أشبه أنا أولئك ّ
َ
صوتك،
أغفو على
غياب
في
وطمأنينتي
َسكني
م
و
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فهو
ِ
َ
أسباب الحياة و ...غيابك !
أغفو على صوت َِك وبي أم ٌل
َ
مرآك
بي أم ٌل أن أصح َو على

ريم رباط
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درد�صة �صباحية
جحا والأوزة وارتفاع الأ�سعار
} يكتبها الياس ّ
عشي
قرأت:
«حمل جحا أوزة مشو ّية إلى األمير ،وغلبه الجوع ،فأكل إحدى رجليها في الطريق .وعندما
سأله األمير عنها ،زعم له أنّ األوز كلَّه خلقه الله برجل واحدة في هذه المدينةَ ،ث ّم أشار إلى
سرب األوز في حديقة األمير ،وكان األوز قائما ً على قدم واحدة ،كعادته وقت الراحة.
نادى األمير جند ّياً ،وأمره أن يهجم على سرب األوز بعصاه .فما كاد يفعل حتى أسرع
األوز يعدو على قدميهَ .ث ّم قال األمير لجحا :هل رأيت اآلن أنّ األوز في مدينتي خلقه الله
بقدمين ،وليس بواحدة؟
قال جحا :مهالً ،أيها األمير ،فلو هجم حارسك على إنسان بهذه العصا ،لجرى اإلنسان
نفسه على أربع».
كتبت:
حضرتني هذه الحكاية وأنا أراقب االرتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية ،وعجز
الناس ،في ظ ّل األوضاع السياسية والمعيشية السيّئة ،عن تأمين لقمة العيش ألوالدهم ،دون
أن يكونوا مضطرين ألكل رجل األوزة.
فالحكام وراء أسوارهم ،والسياسيون منهمكون في ترتيب أوضاعهم ،وفي االنتخابات
المقبلة ،وحارس األمير ما زال موجودا ً يحمل عصاه ،ويف ّرق الناس ،فيد ّبون على األربع ،ألن
الذين تتح ّول ألسنتهم إلى ألسنة خشبية ،هم في النهاية من ذوات األربع!

مواجهة �ضعود ّية ـ «اإ�ضرائيليّة» في اأولمبياد طوكيو
تثير ً
ّ
ال�ضعودي ّ
م�ضجع!
الر�ضمي
جدال  ..والموقف
ّ

في اليوم الثاني من تصفيات مسابقة
الــرمــايــة على الحفرة األولمبيّة (تــراب)
أخفقت بطلة الرماية اللبنانيّة راي باسيل
سجلت في
من التأهل للنهائيات بعدما
ّ
جولتي التصويب  25 / 23و 25 / 24بما
مجموعه  47بعدما كانت في اليوم األول
قد جمعت  76من ثالث جوالت وبذلك أقفل
رصيدها على  114صحنا ً من أصل 125
وحلّت في المركز  21من بين  26رامية
بينهن بطالت أولمبيات يتربّعن على صدارة
الترتيب.
وقــال رئيس اللجنة األولمبية الدكتور
بيار جلخ الذي واكب باسيل في المرحلتين
تعليقا ً على النتيجة بأن باسيل أنجزت
مهمة التحضيرات ألولمبياد طوكيو على
الوجه األكمل وحتى في طوكيو كانت أرقام
تمارينها جيدة عشية المنافسات ،لكن ما
حدث أن إرباكا ً خانها خالل الجولة الثانية
من اليوم األول وأصــابــت  20صحنا ً من
أصل  25وهو ما ش ّكل صدمة لالعبة ولنا
وترك تداعياته على النتيجة عموماً.
وكــشــف جلخ بــأن اللجنة األولمبية
ستعمل على تشكيل لجنة لتقييم نتائج
البعثة ألولمبياد طوكيو وبالتواصل مع
االتحادات الرياضية على قاعدة التشاور
والتنسيق العتماد البرامج والخطط اآليلة
لتعزيز قدراتنا التنافسية لالستحقاقات
المقبلة حيث من الضروري بدء التحضيرات
ألولمبياد باريس  2024منذ اآلن.
وختم بالشكر والتقدير لكل أفراد البعثة
رئيسا ً وإداريين والعبين والعبات على ما

أظــهــروه من الــتــزام وجدية وإرادة كل من
موقعه ومــا كشفوه مــن انضباطية ومن
معايير أخالقية.
من جهتها الرامية باسيل وفور انتهاء
توجهت نحو رئــيــس اللجنة
المنافسة
ّ
الدكتور جلخ واألمين العام العميد المتقاعد
حسان رستم ورئيس البعثة المهندس

مـــازن رمــضــان الــذيــن واكــبــوهــا بتقديم
الشكر والتقدير إلــى اللجنة األولمبيىة
اللبنانية على الدعم والتشجيع مؤكدة
الرياضي وملتزمة
االستمرار بمشوارها
ّ
كل أوجه التضحيات مع التمنيات بمزيد
من الدعم من كل الجهات الرياضيّة في
وتوجهت باالعتذار من كل اللبنانيين
لبنان
ّ

الذين كانت تأمل أن تحمل لهم أخبارا ً سارة
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها،
موضحة بأن قرار اعتزالها سابق ألوانه.
هذا ويبقى في برنامج المشاركة اللبنانية
محطتان ،األحــد ( 1آب) بمسابقة األثقال
عبر الرباعة محاسن فتوح والثالثاء  3منه
في ألعاب القوى مع الالعب نورالدين حديد.

بغياب ّ
العداء الجامايكي يو�ضين بولت
ّ
الترقب ي�ضيطر على اأجواء الـ  100متر
تخوض العبة الجودو السعودية تهاني القحطاني ،مواجهة مع الالعبة اإلسرائيلية راز هيرشكو ،اليوم
الجمعة في أولمبياد طوكيو ،في حدث يثير جدال ً على مواقع التواصل االجتماعي.
وتستقطب مواجهة القحطاني مع هيرشكو في دور الـ 32لوزن  78كيلوغراماً ،اهتمام السعوديين الذين
ينقسمون بين مؤيد ومعارض للمشاركة ،لكن على الصعيد الرسمي ،يبدو التشجيع للقحطاني واضحاً ،من
دون أي ذكر لـ»إسرائيل».
ورأى البعض في تعليقات على مواقع التواصل ،أن المباراة تندرج في سياق حدث رياضي دولي وال ينبغي
العربي مع إسرائيل» ويتعين على
خلطها بالقضايا السياسية ،فيما اعتبر آخرون أنها تندرج ضمن «العداء
ّ
القحطاني االنسحاب.
وغ ّرد الكاتب السعودي عبد الرحمن الالحم على «تويتر»« :ستكون تهاني بطلة بأعيننا في كل الحاالت.
الرياضة ليست لها عالقة بالسياسة .السعودية وشعبها ال ينتميان للشعوب الطارئة على األرض والتي تقتات
على الضجيج والشعارات».
في المقابل ،رأى الكاتب خالد الدخيل أن «األفضل لالعبة الجودو السعودية االنسحاب من المباراة أمام
ممثلة «إسرائيل» .السعودية ال تعترف بهذه الدولة ،والشعب السعودي يعتبرها دولة احتالل مفروضة
بمنطق القوة العارية.
واالنسحاب ليس في هذه الحالة من أمام الالعبة اإلسرائيلية كفرد أو كيهودية ،وإنما رفضا ً لمشروعية
الدولة التي تمثلها».
وفيما تستع ّد القحطاني ( 21عاماً) للمواجهة ،نشر وزير الرياضة السعودي األمير عبد العزيز بن تركي
صورة على صفحته على «إنستغرام» مع بعثة السعودية ،تظهر فيها القحطاني وعلّق عليها «أبطال الوطن في
طوكيو» .وحرص الوزير على حضور تمارين القحطاني لتحفيزها.
وكان العب الجودو الجزائري فتحي نورين ،انسحب في األلعاب الحالية في طوكيو ،من مواجهة السوداني
محمد عبد الرسول« ،نصرة للقضية الفلسطينية» ،لتفادي احتمالية اللعب مع اإلسرائيلي توهار بوتبول في
وزن  73كيلوغراماً ،فسحب اعتماده مع مدربه عمار بن خليف.
كما غاب عبد الرسول الذي أبرمت بالده أخيرا ً اتفاق تطبيع مع «إسرائيل» عن مواجهة بوتبول ،فيما أعلنت
اللجنة األولمبية السودانية ،أمس الخميس ،أنه تغيب «لتم ّزق في األربطة القطنية أسفل الظهر».

تح�ضيرات الالعبين ت�ضير بنجاح في «الطاولة»
تقييم ف ّني من المد ّربين بديع وكجه با�ضيان

يبدأ عصر سباق  100متر في حقبة ما
بعد يوسين بولت األســبــوع المقبل ،حيث
تسعى الواليات المتحدة الستعادة هيمنتها
على السباق الــذي سيطرت عليه ألكثر من
قرن .وفاز الجامايكي بولت بآخر ثالثة ألقاب
لسباقات السرعة في ريو  ،2016ومنذ اعتزاله
في العالم التالي لم يرتق أحد ليؤكد هيمنته
على السباق األكثر مشاهدة في الرياضة.
وحــصــدت الــواليــات المتحدة الكثير من
الميداليات الذهبية األولمبية لهذا السباق أكثر
من أي دولة أخرى ،إذ أحرزت  16من  28لقباً،
لكن آخر نجاح لها كان عبر جاستن غاتلين في
أثينا .2004
لكن في هذا العام ،قد يعودون إلى صدارة
منصة التتويج حتى في غياب بطل العالم
الموقوف كريستيان كولمان.
إذ أن سبعة بين ثمانية عدائين أصحاب
أسرع أزمنة للسباق في  2021من األميركيين،

بقيادة ترايفون بروميل الــذي سجل 9.77
ثانية فــي فلوريدا الشهر الماضي كأسرع
زمن في العالم ليصبح المرشح األول للفوز
بالذهبية.
وفــاز بالتصفيات األميركية محققا 9.80
ثانية ليضع خلفه تاريخا ً طويالً ومزعجا ً
من اإلصابات ،لكن العداء الذي يصف نفسه
«بالقاتل الصامت» ليس سعيدا بترشيحه
للذهبية .وقال مؤخراً« :عندما تضع نفسك
في تلك الفقاعة وفي هذا الصندوق ،تحظى
بالكثير من التوقعات .عندما تبدأ في التعايش
مع اآلخرين تبعد عن مخططك الخاص».
ويبدو أقرب منافسي بروميل مواطنه روني
بيكر الذي حل في المركز الثاني في التصفيات
األميركية بزمن قدره  9.85ثانية.
وفاز بيكر على بروميل في موناكو ليحقق
ثاني انتصار على التوالي في الدوري الماسي،
وقد حقق  9.78ثانية سابقا بمساعدة الرياح.

وعكس مواطنه ،يشعر بيكر بالسعادة
بترشيحه للقب ،وقال بعد فوزه في موناكو

الذي ضم منافسيه على ذهبية طوكيو «أنا
أحد أفضل العدائين في العالم منذ .»2018

�ض ّباحات ال�ضين ّ
يحطمن رقم ًا اأولمبي ًا في �ضباق التتابع لـ  200متر
وتمكنت الصين من تسجيل رقم وقدره
 7.40.33دقائق متجاوزة الرقم السابق
الذي كان بحوزة أستراليا.
وكــــان فـــوز الــصــيــن صــعــب ـا ً بــالــذهــب
للغاية إذ جــاء بــفــارق  40فــي المئة من
الثانية عن الواليات المتحدة و 96بالمئة
من الثانية عن أستراليا ،علمًا أن الفرق
ّ
حطمت الــرقــم العالمي السابق
الــثــالث

حطمت الصين أمــس الخميس الرقم
العالمي في سباق سباحة التتابع أربع
مرات  200م حرة للسيدات ضمن األلعاب
األولمبية الصيفية طوكيو .2020
ونجحت الصين بإحراز ذهبية التتابع
أربـــع مـــرات  200م حـــرة بــعــد منافسة
شديدة مع أميركا الثانية وأستراليا الثالثة
وصاحبة البرونزية.

باسم أستراليا ( 7:41.50د) المسجل في
غوانغجو في .2019
وم ّثل الفريق الصيني جونجوانيانغ
وموهان تانغ وبينغجي لي ويوفي تشانغ
التي أحرزت الخميس ً
أيضا ذهبية  200م
فراشة.
وبعد انطالقة قوية ألستراليا بقيادة
أريــارن تيتموس المتوجة بذهبيتي 200

م حــرة و 400م حــرة ،تصــدّرت الصين،
فيما حــاولــت ليديكــي تــعــويــض تأخر
زميالتها األميركــيات وشــ ّنت هجــوما ً
قــويــــــ ـا ً بــمــجــهــود الفــــــــت واألســـــرع بين
المشــاركات ،لكنه لم يكــن كافــيا ً لكبح
جماح الصينيات.
وتج ّمد رصيد ليديكي عند  6ذهبيات
أولمبية باإلضافة إلى ثالث فضيات.

دجوكوفيت�س اإلى ن�ضف النهائي وخروج مدفيديف
ونهائي ال�ضيدات بين بنت�ضيت�س وفوندرو�ضوفا
يواصل االتحاد اللبناني لكرة الطاولة تحضيرات العبي والعبات الفئة العمرية منذ أيار الفائت ضمن
برنامجه لصقل الخامات الواعدة لدى اإلناث والذكور والتي تندرج ضمن الخطة التي وضعها االتحاد برئاسة
جورج كوبلي .ويقول المدرب الوطني للذكور محمود بديع «منذ أيار الفائت ومنذ تسميتي من قبل االتحاد
لتدريب العبي الفئات العمرية (ذكور) انطلقت التدريبات على ملعب «مج ّمع الرئيس نبيه ب ّري» في الصرفند،
بحيث انخرط  16العبا ً بالتمارين.
والفئات العمرية هي لمواليد من  2004حتى  2011إضافة الى الالعبين الناشئين تحت الـ  21سنة.
وهذه الخطة من شأنها تطوير قدرات الالعبين الواعدين وصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم .وبالمناسبة لقد
أجرى االتحاد دورة تصنيف العبين في نادي المون السال الختيار  3العبين في فئة الرجال وفاز كل من سعد
الدين الهبش ومحمد الهبش وحسن شبيب وهنالك استحقاق بطولة آسيا للرجال والسيدات في قطر بعد فترة
والمؤهلة الى بطولة العالم» .بدورها تحدّثت المدربة الوطنية الرا كجه باشبان (العبة دولية) فقالت:
«أُشرف على تدريب الفئات العمرية لإلناث على ملعب نادي المون السال وتم اختيار ثالث العبات من
الفئات العمرية التالية :تحت  21سنة وتحت  18سنة وتحت  15سنة وتحت  13سنة وتحت  11سنة اضافة
الى فئة السيدات.
وهدف التدريبات صقل المواهب وتطوير قدرات الالعبات الواعدات وهي الخطة التي وضعتها اللجنة
االدارية لالتحاد والتي تالقي الصدى اإليجابي لدى الجميع.
ولقد جرت عملية تصنيف الالعبات وفازت كل من تاليا عازار وليتيسيا عازار ومريم الهبش».
يُشار الى أن من االستحقاقات القريبة لشهر آب لالتحاد بطولة لبنان لفرق الناشئين والناشئات في  5و 6و7
و 8آب المقبل في نادي المون السال وكأس لبنان للرجال والسيدات بين  24و 29آب في المون السال اضافة
الى العديد من البطوالت والدورات في ايلول وتشرين االول وحتى أواخر العام الحالي.

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

ً
وأيضا الالعبين والحكام والخبراء
البث األولمبي
الطبيين وغيرهم من العناصر األساسيين».
وبعد أن كان من أول االشخاص المطالبين
بإقامة المباريات مساء وقال للحكم خالل فوزه
على اإليطالي فابيو فونيني إنــه «بإمكاني أن
أتوفى» من الــحــرارة العالية وعانى من ضيق
تنفس ،خــرج في اليوم االول التي أقيمت فيها
المباريات بعد الظهر.
وسقط مدفيديف أمام االسباني بابلو كارينيو
بوستا المصنف  11عالميا ً  )5-7( 6-7 ،2-6في
مباراة أكثر فيها من األخطاء المباشرة ( 26مقابل
 16لخصمه).
ويلتقي االسباني في دور األربعة مع العب
آخــر مــن اللجنة األولمبية الروسية هو كــارن
خاتشانوف الفائز في مباراة مثيرة على الفرنسي
أوغو أومبير .3-6 ،6-4 ،)4-7( 6-7
وعند السيدات ،باتت السويسرية بيليندا
بنتشيتش أولى المتأهالت إلى المباراة النهائية
للمسابقة ،بتغلبها على الكازخستانية إيلينا
ريباكينا  )2-7( 6-7و 6-4و 3-6في نصف
النهائي الذي جمعهما أمس.

اتسح الصربي نوفاك دوجوكوفيتش المصنف
أول عالميا ً نظيره الياباني صاحب األرض كي
نيشيكوري  6- ،2-6صفر ،في طريقه إلى الدور
نصف النهائي لمسابقة كرة المضرب في أولمبياد
طوكيو ،فيما ودّع دانييل مدفيديف الثاني في اليوم
األول بعد استجابة المنظمين لمطالبه.
وبدأت منافسات أمس للمرة األولى اعتبارا ً من
الساعة الثالثة بعد الظهر في التوقيت المحلي بدال ً
من الحادية عشرة صباحاً ،بعد أن اشتكى العديد
من الالعبين على غرار دجوكوفيتش وفي مقدّمتهم
مدفيديف من الطقس الحار والرطوبة العالية.
وقضى دجوكوفيتش على آخر آمال اليابان في
المسابقة بعد الخروج الصادم للمرشحة األبرز
ناومي أوساكا .ويلتقي «دجوكو» ،في دور األربعة
مع األلماني ألكسندر زفيريف الفائز على الفرنسي
جيريمي شاردي بنتيجة  4-6و.1-6
وكــان أعلن االتــحــاد الــدولــي لكرة المضرب
األربعاء عن تأخير المباريات اعتبارا ً من الخميس
حيث قال في بيان إن «هــذا لمصلحة ورفاهية
ً
مضيفا أن القرار «ا ُتخذ وف ًقا لتوصيات
الالعبين»،
اللجنةاألولمبيةالدولية،منظمياألولمبيادوخدمة

المدير اإلداري
نبيل بونكد

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني albinaa.News@gmail.com

التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

واحــتــاجــت بنتشيتش إلــى ساعتين و46
دقيقة للتخلص من عقبة ريباكينا التي كانت
أطاحت باإلسبانية غاربيني موغوروسا من ربع
النهائي.

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

وستلتقي بنتشيتش ( 24عاماً) في النهائي
مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا ،المصنفة ،42
الفائزة على األوكرانية إيلينا سفيتولينا ،السادسة
عالمياً ،بنتيجة  3-6و.1-6

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

