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التاريخ ال يسجل األماني وال النيات،
بل األفعال وال��وق��ائ��عّ ...
ان أفعالنا
ووقائعنا ستثبت حكم إرادتنا التي ال
تعرف عجزاً.
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ال�شغب يف�سد الت�ضامن الوطني في � 4آب ...والغيظ القواتي ينفجر بوجه ال�شيوعي

عون وميقاتي يلتقطان الأنفا�س بعد تلقي ن�صائح بعدم الت�سرّع ب�إعالن الف�شل
عدوان االحتالل على الجنوب يك�شف م�أزقه ...وحردان ل�شكوى عاجلة ...وحكومة
كتب المحرر السياسي
كشفت األح ��داث التي شهدها ي��وم اإلح �ي��اء الوطني لذكرى
تفجير مرفأ بيروت ،أنّ القوى التي وضعت يدها على المناسبة ال
تريده يوما ً للتضامن الوحدة والتأكيد على أولوية كشف الحقيقة
كمقدّمة إلحقاق العدالة ،وأنّ البرنامج المرافق للمناسبة تح ّول
الى اتهام وشيطنة ألطراف لبنانيين وتنظيم أعمال شغب فشلت
في ج ّر البالد الى فوضى مص ّممة ،وفلتان يه ّز األمن ،ألنّ حجر
الرحى في الخطة كان قائما ً على التداعيات المتوقعة لكمين خلدة،
والتي كانت مبنية على استدراج حزب الله إلى االنفعال والغضب
وال� �ت ��و ّرط ف��ي ردود فعل ت��و ّرط��ه ف��ي مسلسل أم�ن��ي يصعب
ان�ه��اؤه ،ويشكل بوابة للفتنة ،وك��ان الغيظ واضحا ً في سلوك
القوات اللبنانية الذي انفجر بوجه مناصري الحزب الشيوعي
الذين كانوا يحيون ذكرى التفجير ضمن إطار البرنامج الموحد
لقوى المعارضة ،التي يفترض أنّ القوات تحسب نفسها ضمن
صفوفها.
في الشأن الحكومي أظهر لقاء األمس بين رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب
ميقاتي أنّ محاوالت البحث عن مخارج ستستم ّر رغم العقد التي
تحول دون والدة الحكومة ،وتحدثت مصادر مواكبة للمسار



بات واضحا ً انّ المنطقة تظهر وكأنها تدفع غصبا ً بيد
تحالف ال�ع��دوان الفاشل في مواجهة محور المقاومة،
تدفع إلى انفجار يرغبه محور العدوان ليحجب إخفاقه
وي�م�ن��ع ال�ص��ام��د ال �م��داف��ع ع��ن نفسه وع��ن ح�ق��وق��ه من
استثمار إنجازاته ،وانتصاراته ويبدو هنا أنّ الشأن في
إيران ولبنان هما األش ّد تركيزا ً من قبل أميركا وأتباعها
بعد ان فعلت ما فعلت في سورية والعراق حتى كادت ان
تستنفد بنك أهدافها بعد الفشل.
وفي دراسة تحليلية لواقع المواجهة على الساحتين
اإليرانية واللبنانية يظهر أنّ أميركا تتصرف هي وأذيالها
وشركائها في العدوان وكأن الوقت على مشارف النفاد
وان عليها ان تعمل شيئا يع ّوض ولو جزئيا عن اخفاقاتها
وفي ذلك نسجل:
ف��ي م��واج�ه��ة إي ��ران يسجل ال�ت�ح��رش ال�ب�ح��ري الذي
ُيضاف الى الحرب االقتصادية والتهويل اإلعالمي الذي
يصل الى ح ّد الحرب النفسية وشيطنة إيران واظهارها
وك��أن�ه��ا ال�م�س��ؤول��ة ع��ن ك��ل ش��ر وس ��وء ف��ي المعمورة
كلها ،وفي هذا اإلطار يوضع ما يجري في الخليج ،وما
يتصل به تحت عنوان ما يس ّمى «حرب السفن التجارية»
وحواجز الممرات المائية التي ترمي في نهاية المطاف
الى قطع الطريق على إيران ،هي تتأهّب الى الدخول في

(التتمة ص)4

�أنياب الع�شائرية
والدولة المدنية
سعادة مصطفى أرشيد

(التتمة ص)4

الرئيسان عون وميقاتي خالل لقائهما في بعبدا أمس

تقرير «ميند» يك�شف عن حاالت قيل فيها للطالب � ّإن رفع الع ََلم الفل�سطيني يعادل الإرهاب!

هل ال�ضغط في لبنان و�إيران
�سيقود الى الحرب؟
العميد د .أمين محمد حطيط

الحكومي أنّ الرئيسين تلقيا نصائح داخلية وخارجية على إيقاع
مؤتمر الدعم ال��ذي رع��اه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
بعدم التس ّرع بإعالن الفشل ،وقالت المصادر إن��ه بالرغم من
جدية العقد بنظر الفريقين وتموضعها على خط العناد في تمسك
ك ّل منهما بنظرته لمب ّررات تمسكه ب��وزارة الداخلية ،من خالل
تمسك ميقاتي ببقاء الحقائب على توزيعها السابق طائفيا ًانسجاما ً
مع الرغبة ببقاء وزارة المال عن الطائفة الشيعية ،وفي المقابل
تمسك عون بالمداورة ولو أدت إلى التصادم مع الثنائي حركة
أمل وح��زب الله حول مصير وزارة المال ،ضمن عرض مبادلة
المال بالداخلية ،سعيا ً للحصول على وزارة المال ،التي تع ّوض
بنظر الفريق الرئاسي الثلث المعطل لجهة حق التوقيع غير الملزم
بمهلة الذي يتمتع به وزير المال ،ووفقا ً للمصادر فإنّ التفاؤل
الذي خرج به ميقاتي ليس نابعا ً من تقدّم ت ّم تحقيقه بل من رغبة
بالتقاط األنفاس يتفق الرئيسان على الحاجة إليها ،ويشاركهما
الرئيس الفرنسي تلك الحاجة ،ألن��ه يتعامل مع تكليف ميقاتي
كفرصة أخيرة لقيادة فرنسا للمساعي الدولية نحو لبنان وال يريد
أن يخسر هذه الفرصة ،وقالت المصادر انّ لقاء اليوم بين عون
وميقاتي سيظهر حجم التقدّم الذي تحدث عنه ميقاتي.



قامت الحياة االجتماعية قديما ً على مستلزمات البقاء
وضروراته ،التي ال يستطيع اإلنسان الفرد تأمينها لوحده،
وتشكلت مع التقدّم اإلنساني اثر ذلك مؤسسات مجتمعية
بسيطة أخذت في التط ّور إلى أن وصلت إلى مرحلة الدولة
الصغيرة ،ثم إلى الدولة القومية والتي ال زلنا نأمل ونعمل
لبلوغ مرحلتها .
ت��راف��ق وج��ود ال��دول��ة قومية كانت أم وطنية م��ع وجود
مؤسسات رديفة ،اجتماعية ،اقتصادية ،وسياسية لها دور
مشارك مع الدولة في إدارة شؤون المجتمع ،ولكن مع بقاء
الدولة المؤسسة األ ّم واألشمل والتي تمثل الوعاء للجميع،
وتدافع عن المصالح العامة من أرض ومجتمع واقتصاد
وث�ق��اف��ة وق�ي��م وح� ��دود ،وه��ي ال�ت��ي تضع ب��االش �ت��راك مع
المؤسسات المجتمعية الرديفة ،الدساتير وتس ّن القوانين
الناظمة للجميع .
أدى التطور االجتماعي للوصول إلى دولة المواطنة ،وإلى
استبدال الهياكل والمؤسسات االجتماعية القديمة ـ البسيطة،
بما هو أكثر تط ّورا ً وحداثة ،فبدل مؤسسة العشيرة والقبيلة
والطائفةوالزقاق،أخذتالناستنتظمعلىشكلنقاباتمهنية
ألصحاب الصنائع ،والمتحدات الجزئية كالمدن والقرى في
مجالس بلدية وقروية ،وأنشأت منتديات المثقفين ونوادي
للرياضيين وأحزاب للمشتغلين بالشأن العام .
(التتمة ص)4

بريطانيا :وزير التعليم يواجَ ه قانوني ًا
النحيازه �إلى االحتالل ال�صهيوني
البريطاني غافن
يواجه وزي��ر التعليم
ّ
ويليامسون إج��راءات قانوني ًة بعد إصداره
توجيهات تمييزي ًة إل��ى ال��م��دارس بشأن
فلسطين المحتلة.
وك��ش��ف��ت صحيفة «م��ورن��ي��ن��غ س��ت��ار»
البريطانية ،قبل ي��وم��ي��ن ،أنّ «مجموعة
الحقوق كيج» ،التي تتخذ لندن مقرا ً لها،
ا َّتهمت ويليامسون ب��ـ»ف��رض رق��اب��ة على
النقاش بشأن فلسطين» .وقالت ،في دعوى
قضائية ض��دَّه ،إن��ه يُحاول السيطرة على
الجدل بشأن هذه القضية في المدارس.
وب��ح��س��ب م��ا ورد ف��ي الصحيفة ،كتب
ويليامسون إلى مديري المدارس ،في أيار
الماضي ،يأمرهم بضمان «الحياد السياسي
بشأن الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي»،
على ح ّد تعبيره ،ردا ً على ما وصفه بـ»الزيادة
المقلقة في الحوادث المعادية للساميّة» في
بعض المدارس.
وأ ّك��دت المجموعة الحقوقية أنّ رسالة
ويليامسون فشلت ف��ي االع��ت��راف بأهمية
حقوق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات،
«على الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن
معاداة السامية».
وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطالب
بسبب إبداء تضامنهم مع الفلسطينيين ،ر ّدا ً
على العدوان العسكري الصهيوني األخير

المحاصر.
على قطاع غزة
َ
وف��ي رسالة سابقة بشأن ا ّت��خ��اذ إج��راء
للمراجعة القضائية أُرسلت اإلثنين الماضي،
جادلت الجماعة الحقوقية في أن التوجيه
يميّز ضد الطالب المسلمين من خ�لال ذكر
«زي���ادة السلوك التمييزي تجاه التالميذ
المسلمين من جانب أعضاء هيئة التدريس».
وق������ال ت���ق���ري���ر م��ن��ف��ص��ل ص������ادر ع��ن
حملة «م��ي��ن��د» ،ال��ت��ي تسعى لـ»محاربة
اإلسالموفوبيا» في بريطانيا ،إنها تل ّقت 146
تقريرا ً عن الطالب ،الذين يواجهون إجراءات

(عباس سلمان)

نقاط على الحروف
�شهود الزور:
تكرار الم�أ�ساة بمهزلة
ناصر قنديل

تدريبية في المدارس منذ أيار.
وأفاد تقرير الصحيفة بأنّ «هناك حاالت
قيل فيها للطالب إن رفع العَ لَم الفلسطيني
يعادل اإلرهاب ،بحيث ادّعى أحد المعلمين
أنّ العَ لَم يشبه الصليب المعقوف».
وأضافت رسالة ويليامسون أنّ المدارس
يجب أالّ ت��ق �دّم ال��م��واد «بطريقة منحازة
سياسياً ،أو أح��ادي��ة ال��ج��ان��ب» ،وأوص��ت
بثالث منظمات يمكن للموظفين استخدامها
��س���اس بطريقة
«ل���ت���دري���س م���وض���وع ح� ّ
متوازنة».

عبور ال�شاحنات في معبر ن�صيب
تح�سن الظروف لعبور الأفراد
بانتظار ُّ
كشف مصدر في جمارك معبر نصيب الحدودي السوري مع األردن عن فتح المعبر أمام الشاحنات بعد
توقفه قرابة أسبوع.
وأشار المصدر إلى «عبور نحو  40شاحنة في اليوم األول لعودة المعبر للعمل ،منها نحو  20شاحنة
سورية معظمها محمل بالخضر والفواكه ،قابلها دخول أكثر من  20شاحنة قادمة من دول الخليج إلى األراضي
السورية».
وتابع« :لم يعد هناك أي حالة تراكم للشاحنات السورية في المعبر ،وحركة عبور الشاحنات تجري
بسهولة ويسر من دون أي معوقات».
وأشار المصدر إلى أنه «ال تزال حركة العبور أمام األفراد واألشخاص والنقل السياحي (السيارات والباصات
تحسن الظروف العامة وبعض اإلجراءات اإلدارية ،مثل تهيئة المركز الطبي
السياحية) شبه متوقفة بانتظار
ُّ
وبعض متطلبات العمل الفني لدى الجانب األردني ،وعليه ما زال تحديد الوقت لعودة حركة األشخاص بين
البلدين (األردن وسورية عبر منفذ نصيب الحدودي) غير محدد زمنيا ،لكن معظم التداوالت ترجح أن يتحقق
ذلك خالل الفترة المقبلة».
وتوقع المصدر «تحسنا ً في حركة الشحن مع األردن خالل الفترة المقبلة ،خاصة أننا في موسم الخضر
والفواكه ،في حين ما زالت حركة الشحن القادمة حاليا ً من األردن بسيطة وتقتصر على بعض المواد األولية
التي تدخل في تركيب بعض الصناعات السورية».

الحكم ب�إعدام �ستة
جنود �سودانيين
بتهمة قتل طالب
متظاهرين
أعلنت محكمة سودانية ،أمس،
أنها حكمت باإلعدام على ستة
من أف��راد ق��وات الدعم السريع
فيما يتعلق بقتل ستة طالب في
ع��ام  2019خ�لال احتجاجات
على المصاعب االقتصادية.
وف��ي ب��ي��ان ع��ن إدان���ة أف��راد
ق���وات ال��دع��م ال��س��ري��ع ،قالت
المحكمة المدنية في األبيض،
حيث وقعت ح��وادث القتل ،إن
المتهمين انتهكوا قانون قوات
الدعم السريع وتصرفوا بشكل
فردي ،مضيفة أنّ أفعالهم ال تمت
بصلة إلى القوات التي ينتمون
إليها.
ولم يتضح بعد إن كان الستة
سيطعنون باألحكام.
وك���ان ال��ض��ح��اي��ا ج����زءا ً من
اح��ت��ج��اج ط�لاب��ي أع��ق��ب قتل
عشرات المحتجين في الثالث
من ح��زي��ران ع��ام  2019الذين
ك��ان��وا يطالبون ب��اإلس��راع في
ال��ت��ح��ول إل���ى ح��ك��وم��ة مدنية
ديمقراطية بعد االنتفاضة التي
أطاحت بالرئيس عمر البشير.

 ع�ن��دم��ا ج ��اءت ل�ج�ن��ة التحقيق ال��دول �ي��ة ف��ي قضيةاغتيال الرئيس رفيق الحريري ،بمجموعة شهود الزور
وأسست عليهم االتهامات لسورية وعدد من اللبنانيين
ّ
العسكريين والمدنيين ،نجحت ف��ي تسويق اتهاماتها
لدى شرائح لبنانية واسعة ضمت يومها بعض الجمهور
المناوئ سياسيا ً للواقفين وراء التحقيق ،فقد كانت مهابة
التحقيق الدولي الذي يختبر للمرة األول��ى وما يحيط به
من هالة الدقة والتقنيات والمصادر المخابراتية مصادر
تأثير ال يستهان بها ،وكان بالمقابل للسيناريو المصمم
على طريقة حجارة الدومينو أن ينسي الناس كل تدقيق
في حلقة سابقة بقوة وهج الحلقة التي تلي ،والتي كانت
تزخمها دماء االغتياالت وتوجيه االتهام فيها على خلفية
الخصومة السياسية لسورية وحلفائها كلما بردت حرارة
االتهام ،لكن رغم كل عناصر القوة فشل السيناريو وسقط
القناع وب��ات التحقيق الدولي موضع استهزاء ،وسقط
بقوة ه��ذا الطعن بالمصداقية القضاء الدولي كمرجعية
م��وث��وق��ة ،خصوصا ً أنّ أصحابه بعد تشكيل المحكمة
الدولية لم يتجرأوا على فتح تحقيق بقضية شهود الزور
كشرط الستعادة مصداقيتهم.
 مع تفجير مرفأ بيروت جرى رمي سيناريو شبيهفي التداول ،مرة بالحديث عن مخازن أسلحة وصواريخ
لحزب الله في المرفأ استهدفتها صواريخ «إسرائيلية»،
ليس إلدانة «إسرائيل» بل إلدانة حزب الله ،لكن سرعان
ما سقط السيناريو سواء مع تحقيقات متعددة المصادر،
أو ألن اتهام «إسرائيل» بذاته ممنوع حتى لو كان مقابله
اتهام لحزب الله ،ثم بدأ السيناريو البديل عن أن نترات
األم��ون�ي��وم جلبت لحساب ال��دول��ة ال�س��وري��ة وأن حزب
ال�ل��ه ك��ان يتولى نقلها إل��ى س��وري��ة ،مستخدما ً مكانته
وت��أث�ي��ره على ال� ��وزارات واألج �ه��زة القضائية واألمنية
والعسكرية ،وهذا السيناريو سقط رغم ما حشد له من
أفالم هوليودية ،ألنّ الخارج المعني لم يتعامل معه بجدية
ألنه يعلم أن سورية دولة منتجة لنترات األمونيوم بطاقة
تعادل شهريا ً  20أل��ف ط��ن ،أي تقريبا ً عشرة أضعاف
الكمية التي بقيت في المرفأ لسبع سنوات ،وإذا أخذنا
بعين االع�ت�ب��ار ال �ك�لام ع��ن اس�ت�ج��رار ق��راب��ة  2000طن
منها إلى سورية في خمس سنوات ،فهذا يعني  400طن
في السنة ،وهو أق ّل من إنتاج سورية ليوم واح��د ،وألنّ
سورية ال تحتاج هذه المواد المستخدمة في األسمدة فقد
تراجع إنتاجها وخفضت طاقتها ،مع تراجع االستثمار
الزراعي بفعل الحرب ،حتى بلغت  87ألف طن سنويا ً عام
 2012و 16ألف طن عام  ،2013سنة وصول الباخرة،
إلى مرفأ بيروت ،وكان يكفيها للحصول على ما يعادل
حمولة الباخرة أن تشغل معمل حمص ليومين فقط.
 الهجومية التي يظهرها بعض اللبنانيين بالرغبة فيتلبيس حزب الله تهمة النترات وتاليا ً التفجير ،ال تتناسب
م��ع ال �ح��ذر ال �غ��رب��ي ،ال�ن��اب��ع م��ن غ�ي��اب س�ي�ن��اري��و جاذب
ب�لا مضاعفات جانبية تقدمه الجهات اللبنانية ،ولكن
هذا الحذر مبني بصورة أساسية على أن أي تعمق في
اعتبار التفجير ناتجا ً عن مخطط لجلب النترات ألغراض
استخدامها كمتفجرات واستبقائها لهذا الغرض ،سيفتح
الباب على مسؤوليتين تسبقان أي حديث عن حزب الله،
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«القوات» تحاول ا�ستغالل
حرب «�إ�سرائيلية على لبنان
} د .وفيق إبراهيم
تكشف المناوشات الصاروخية في جنوب لبنان أنّ
هناك اتجاهات لتصعيد الحرب األميركية السياسية
والعسكرية.
ف �ه �ن��اك ات��ج��اه غ��رب��ي ي��دف��ع ه ��ذه ال��ح��رب لتدرك
مستوى حرب فعلية ضخمة بين «اإلسرائيليين» من
جهة وحزب الله من جهة أخرى.
وبما أنّ العبين متعدّدين يتج ّمعون في الساحة
اللبنانية فهؤالء لن يبقوا صامتين معتصمين بصبر
ال�م�ه��زوم�ي��ن وه ��م أم ��ام وس�ي�ل�ت�ي��ن :إم ��ا ال�ت�خ�ل��ي عن
المشروع السياسي السوري – اإليراني وهذا يعني
التخلي عن المقاومة في وجه «إسرائيل» والمشروع
الفرنسي األوروبي األميركي ،أو العودة إلى مقاومة
أي هجوم «إسرائيلي» انطالقا ً من جنوب لبنان ودعم
مشروع غزة وصمود حزب الله.
بدا في اليومين الماضيين أنّ الجبهة اللبنانية في
قتال العدو «اإلسرائيلي» ليست ثانوية ألنّ هناك طرفا ً
هو حزب الله أخذ على عاتقه تولي مهمة قتال «إسرائيل»
حتى نهايتها منتصبا ً في وجه أطراف عربية إضافية،
رس �م��ت ح�ل�ف�ا ً م��وال �ي �ا ً ل��دول��ة االح �ت�ل�ال ي �ض � ّم مصر
واألردن والعراق واإلمارات ،وهذا الحلف ليس شعبيا ً
بقدر ما يعكس رغبات أميركية وحكومية كحال العراق
ال��ذي يندمج في ه��ذا الحلف ممثالً القوى الحكومية
وليس فريق «الحشد الشعبي» ،القوة األساسية في
العراق ،التي ترفضه وتسعى إلى تشكيل محور كبير
يض ّم حزب الله وسورية والحشد الشعبي وتنظيمات
فلسطين الخارجية والداخلية ضمن هذا التجاذب الذي
يوحي باقتراب ح��روب متنوعة يخطط األميركيون
من خاللها إل��ى تشديد السيطرة على ش��رق سورية
والعراق ولبنان السياسي ،ويسعى الفرنسيون إلى
بناء دور لهم في لبنان مقابل أدوار إيرانية وسورية
تعمل ضمن مشروع مقاومة «إسرائيل» واألميركيين.
أما حزب الله فهو فريق متحد مع إي��ران وسورية
ومنفرد ف��ي عمله العسكري واللبناني ،ساعيا ً إلى
تحرير لبنان من الهيمنة الغربية عليه والمثقلة على
دوره منذ  ،1920لذلك فهو حليف طبيعي.
هناك أيضا ً الدولة اللبنانية حليفة الغرب والتي تريد
معاودة إنتاج صيغة حكم بأبعادها التاريخية المعروفة
من هيمنة مارونية إنما مع تحالفات مع قوى بارزة من
طوائف لبنانية أخ��رى وه��ذا نموذج للقاء مار مخايل
ال��ذي جمع بين التيار الوطني الحر ورئيسه ميشال
عون والذي يترأسه جبران باسيل بعدما أصبح عون
رئيسا ً للجمهورية.
ماذا عن القوات اللبنانية؟ إنها ال تؤدي دورا ً أساسيا ً
كالحزب التقدمي االش�ت��راك��ي وأح ��زاب األرثوذكس
والكاثوليك واألرمن،
وهذا يعني أن األفرقاء القادرين على المشاركة في
لعبة أح��زاب إنتاج السلطة اللبنانية هم ال��دول��ة وهي
مارونية القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وهؤالء
موارنة وأح��زاب المستقبل ومخزومي والشمال هم
سنة وحركة أمل وحزب الله هم من الفريق الشيعي.
إنّ النظرة الموضوعية للقوى الحزبية اللبنانية
تظهر أنّ مجابهي «إسرائيل» ،منهم الحزبان الشيعيان
أم��ل وح��زب الله ومجموعة أح��زاب وطنية ويسارية
ش��ارك��ت ف��ي م��واج �ه��ة «إس��رائ �ي��ل» م�ن��ذ السبعينات
وح��اول��ت م�ن��ذ ذل ��ك ال �ت��اري��خ ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى الدولة
اللبنانية الفرنسية ال �ج��ذور بالتحالف بين أفرقاء
دوليين ينتمون إلى المحور الروسي ـ الفلسطيني ـ
السوري وأخيرا ً اإليراني.
بعد هذا التحليل السريع ،يتضح أنّ حزب «القوات»
يحاول إع��ادة إنتاج أدوار الكتائب واألح��رار القديمة
المتحالفة م��ع «إس��رائ �ي��ل» ،والسيطرة على الشارع
المسيحي القديم وذلك عبر إرباك التيار الوطني الحر.
تقوم خطة اإلرباك على تصوير التيار وكأنه يتخلى
عن مفهوم السيطرة المسيحية على لبنان أو تقديم
تنازالت كبيرة تؤدي إليها.
حتى أنّ إعالم «القوات» يص ِّور هذه المرحلة وكأنها
محاولة لتدمير آخر موقع في المشرق العربي يؤدي
فيه مسيحيون مشرقيون أدوارا ً سياسية أساسية
في إنتاج الحكم ،وهذا ما نسمعه على لسان البطريرك
الماروني بشارة ال��راع��ي ال��ذي يتبنى مقولة القوات
م �ح��اوالً إض �ف��اء صفة مسيحية ص��رف��ة على الدولة
اللبنانية ،ومعتبرا ً أنّ هناك هجوما ً إسالميا ً كامالً
على ال ��دور المسيحي المشرقي م�ق��دم�ا ً أمثلة على
التراجعات المسيحية المشرقية التي جعلت أقباط
مصر يغادرونها ويتراجع عددهم.
بهذا النحيب القواتي يحاول جعجع تحميل مسؤولية
تراجع أعداد المسيحيين في المشرق للمسلمين ،لكنه
ال يفعل إال إخفاء حاجة الغرب إلى عدد كبير من السكان
والدليل موجود في أع��داد المسلمين المنتشرين في
أوروبا وأميركا وال يعبّرون إال عن حاجة هذه الدول
إلى عمالة كبيرة تغطي تطورها الصناعي.
ل��ذل��ك ف ��إنّ م �ح��اوالت «ال� �ق ��وات» اس�ت�غ�لال وج��ود
بعض المراكز المسيحية التي ال ت��زال تعمل طائفيا ً
ل��ن ت��ؤدي ق��ط إل��ى ال��دف��اع ع��ن مسيحيين مشرقيين
هم قلب المنطقة ،فالمسيحيون المشرقيون هم أهل
يجسد جعجع وقواته
البالد ،فكرا ً واجتماعاً ،فيما ال
ّ
إال م�ح��اوالت إلي�ق��اف التاريخ عند هجمات الفرنجة
والصليبيين.

خفايا
قال مصدر دبلوماسي انّ الدول الغربية
ال تستطيع قبول الدعوات للتحقيق
الدولي في تفجير مرفأ بيروت وال
تتبنّاها ألنها ستؤدي وفقا ً للمعايير
القانونية الى البدء بمساءلة قوات
اليونيفيل البحرية باعتبارها الحاجز
اي مواد ذات طبيعة
األول أمام دخول ّ
عسكرية أو شبه عسكرية الى لبنان.
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م�ؤتمر باري�س لدعم لبنان �أم لدعم مجموعات تابعة للغرب تحت عنوان ال�شفافية؟
} حسن حردان
إنّ الضجة التي صاحبت انعقاد المؤتمر الدولي في باريس بحضور
أربعين دولة ،لجمع  350مليون دوالر كمساعدات إنسانية للبنان ،ال
تتناسب مع حجم المبلغ المذكور وال مع إمكانيات وقدرات الدول المشاركة
والتي تستطيع ،لو كانت فعالً تريد دعم لبنان في محنته ومساعدته على
معالجة أزماته ،أن تقديم له مليارات الدوالرات وليس عشرات الماليين.
والالفت أنّ هذه المساعدات لن ُتقدَّم للدولة اللبنانية ،تحت ذريعة
أنها دولة فاشلة وأنّ الطبقة السياسية المستحكمة فيها فاسدة وال يمكن
ائتمانها على هذه المساعدات ،ولهذا سيتم تقديم هذه المساعدات المالية
مباشرة إلى الشعب اللبناني ،عبر جمعيات ما يس ّمى المجتمع المدني
وهيئات األمم المتحدة.
وكان من الالفت أيضا ً التأكيد الفرنسي األميركي على ذات التوجه
والغاية من المؤتمر وهو دعم هذه الجمعيات ،حيث شدّد الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،خالل افتتاح المؤتمر ،على أنّ «ه��ذه المساعدات
ستتوجه مباشرة وبشكل شفاف إلى الجمعيات غير الحكومية ،وعبر
قنوات األمم المتحدة».
واعتبر أنّ «األزمة التي يعيشها لبنان هي ثمرة فشل فردي وجماعي
وأفعال غير مب ّررة ،ونتيجة أخطاء حصلت ضد المصلحة العامة» ،مشدّدا ً
على أنّ «كل الطبقة السياسية ساهمت في تفاقم األزمة عندما وضعت
مصالحها الشخصية فوق مصالح الشعب اللبناني».
أما مساعد وزير الخارجية األميركي السابق ديفيد شينكر فقد قال في
تقرير له عن الوضع اللبناني أمام الكونغرس بتاريخ  3آب الحالي إنّ
واشنطن عازمة على مساعدة تطلعات المجتمع المدني ،وتعمَد أيضا ً إلى
جدولة عقوبات محتملة باالتفاق مع شركائها األوروبيين على شخصيات
مؤسسات متهمة بالفساد أو بتبييض األموال من خالل عالقتها
لبنانية أو ّ
بحزب الله .إنّ ما يريده «الغرب» وما تريده دول الخليج هو أن يبقى

لبنان ضمن «حياد إيجابي» ،نائيا ً بنفسه عن صراعات المحاور...
ماذ يعني هذا الكالم وما هي الغاية الفعلية من مؤتمر باريس ،وهل هو
فعالً لدعم لبنان؟
أوالً ،إنّ هذا الموقف األميركي الفرنسي ،يكشف بما ال يدع مجاال ً للشك،
أنّ ك� ًّل�اّ من واشنطن وباريس ،المنخرطتين في شن حرب اقتصادية
ض ّد لبنان أسهمت في خنقه بهدف تركيعه وجعله يخضع للشروط
واإلمالءات األميركية ،تسعى تحت عنوان مساعدة لبنان إنسانياً ،إلى
توفير الغطاء من هذا المؤتمر لدعم المنظمات والمجموعات الموالية
للغرب والتي تندرج في إط��ار ما يُس ّمى مجموعات  ،NGOSوذلك
لتمكينها من أن تشكل بديالً عن الطبقة السياسية الفاسدة التي كانت
أصالً وال تزال تدين بالوالء للغرب ،وذلك من أجل حصر المساعدات بهذه
المجموعات إن كان للمتض ّررين من انفجار المرفأ أو من نتائج الحصار
األميركي الغربي ،وبالتالي تلميع صورة هذه المنظمات بزعم أنها تتمتع
بالشفافية والصدقية.
ثانياً ،إنّ واشنطن وباريس تحاوالن من خالل هذا المؤتمر تجميل
صورتهما والظهور بمظهر إنساني ،للتعمية على دورهما الخطير في
حصار لبنان ومنع الحلول ألزماته بالتواطؤ والتعاون مع أطراف الطبقة
السياسية الفاسدة التي تدعيان أنهما تقفان ضدها ،في حين يعرف
القاصي والداني أنّ واشنطن وباريس وغيرهما من العواصم الغربية
شركاء هذه األطراف السياسية في عقد الصفقات المشبوهة على مدى
نحو ثالثة عقود ،وهي الصفقات التي عقدت تحت عنوان إعادة إعمار
لبنان ،فإذ بها تؤدي إلى إفالسه وإغراقه بالديون وفوائدها من دون أن
ُتعمِّر أو تب ّني حتى معمل كهرباء أو معمل نفايات ،أو مصنعا ً لتصنيع
الفائض من اإلنتاج الزراعي.
ثالثاً ،إنّ الهدف من حصر المساعدات بمنظمات  NGOSإنما يندرج
في سياق خطة أميركية فرنسية لتمكين هذه المنظمات من تقديم خدمات
تعجز الدولة عن تقديمها ،بما يمكن بعض الشخصيات المسؤولة عن هذه

المنظمات من اكتساب شعبية تمكنها من الترشح والفوز في االنتخابات
البرلمانية المقبلة بحيث يحقق الغرب اختراقا ً في البرلمان بواسطة
هذه الشخصيات ،إلى جانب التمثيل الذي تحظى به األحزاب والقوى
السياسية المنتمية إلى  14آذار ،يؤدي إلى الفوز بأغلبية المقاعد النيابية
وبالتالي تحقيق االنقالب بإعادة إنتاج سلطة تدين بالوالء للسياسة
األميركية الغربية ،تعمل على فرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية
وفق األطماع الصهيونية ،ومحاولة محاصرة المقاومة لنزع سالحها ،ال
سيما الصواريخ الدقيقة التي تقلق الكيان الصهيوني وتردع عدوانيته
وأطماعه.
انطالقا ً مما تقدم ،يمكن القول إنّ مؤتمر باريس لم يكن ولم يهدف أصالً
إلى دعم لبنان ،وإنما توفير الغطاء الدولي لدعم مجموعات NGOS
التابعة للغرب وتلبس لبوس المجتمع المدني الذي يقدم المساعدات
اإلنسانية بغية كسب قلوب الناس وتأييدها لتحقيق مآرب سياسية تخدم
تصب في مصلحة كيان العدو الصهيوني
األهداف األميركية الغربية التي
ُّ
المحتل ،وهذه الخطة جرى وضعها منذ تفجر االحتجاجات الشعبية
في  17تشرين األول من أجل ركوب موجة هذه االحتجاجات المحقة في
مطالبها ،لتحقيق االنقالب السياسي بفرض حكومة أميركية الهوى باسم
اختصاصيين ،بهدف إقصاء حزب الله المقاوم وحلفائه عن السلطة،
وتنفيذ الخطة االنقالبية ،لكن عندما فشلت هذه الخطة في تحقيق هذا
الهدف ،ت ّم وضع خطة جديدة وهي زيادة منسوب الضغط عبر الحصار
االقتصادي وجعل حياة الناس صعبة على ك ّل المستويات ،بحيث يوفر
ذلك البيئة المالئمة لمنظمات المجتمع المدني وبعض القوى السياسية
التابعة للغرب ،لتقديم نفسها على أنها رسول الخير واإلنسانية عبر
تقديم المساعدات المسمومة التي ترسلها العواصم الغربية إليها ،وهي
نفس العواصم التي تحاصر لبنان وتمنع الحلول عنه ،وتتسبب بمعاناة
اللبنانيين.

م�ؤتمر «دعم لبنان و�شعبه» دعا للإ�سراع بت�أليف الحكومة:
م�ساعدات للبنانيين عبر جمعيات غير حكومية وماكرون ي�ؤكد العقوبات
اعتبر المؤتمر ال��دول��ي ل��ـ»دع��م لبنان
وشعبه» أن «األزم��ة االقتصادية والمالية
في لبنان ،هي واحدة من أسوأ ثالث أزمات
شهدها العالم منذ أواس��ط القرن التاسع
عشر ،وهي أيضا ً أزمة اجتماعية وغذائية
تتحول إلى ازم��ة إنسانية .كما أنها أزمة
سياسية ت��ق��ع مسؤوليتها ع��ل��ى عاتق
المسؤولين السياسيين الذين يماطلون
ف��ي تشكيل حكومة ق���ادرة على تطبيق
اإلصالحات األكثر حاجة ،وهي أزم��ة ثقة
بين الشعب اللبناني وقادته ،وبين هؤالء
القادة والمجتمع الدولي».
ولفتت الرئاسة الفرنسية في بيان عن
المؤتمر الذي انعقد أول من أمس في باريس،
عبر تقنية «»Video Conference
بمشاركة  33دولة و 13منظمة دولية و5
ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني ،إلى أن
«المشاركين لبوا دعوة إنسانية بتقديمات
إضافية من األمم المتحدة بقيمة  357مليون
دوالر لألشهر الـ 12المقبلة ،والتعهد بدعم
مالي إجماله  370مليون دوالر ،تضاف إليه
مساعدات عينية .والهدف هو بشكل خاص،
تلبية الحاجات األكثر إلحاحا ً من غذاء ،أمن،
مياه ،مواد صحية ،الصحة والتربية».
وأكد المؤتمر أن «رفع الدعم عن المواد
األساسية يجب أن يحصل بالتزامن مع
إنشاء شبكات أمان اجتماعية ،من ضمنها
التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة
للبنك الدولي لألمان االجتماعي».
وأعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير
في التحقيق في انفجار الرابع من آب .ولفتوا
بقلق إلى الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت
ودعوا السلطات اللبنانية إلى اتخاذ التدابير
الفورية الالزمة للقيام باإلصالحات الكافية
وإلعادة إعمار أجزاء المرفأ التي ت ّم تدميرها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
افتتح المؤتمر بكلمة ،أوضح فيها أن انعقاد
ه��ذا المؤتمر هو «الت��خ��اذ خطوات عملية
لمساعدة اللبنانيين» ،مشيرا ً إلى أن «فرنسا
س ُتخصص في األشهر المقبلة مبلغ 100
مليون يورو كدعم مباشر للشعب اللبناني،
في قطاعات التعليم والتربية ،والمساعدات
الغذائية ،والصحية ،إضاف ًة إلى تقديمها
 500ألف لقاح ضد فيروس كورونا خالل
شهر آب الجاري» .كما لفت إلى أن بالده
«س ُتساهم في إع��ادة إعمار مرفأ بيروت،
خصوصا ً المساعدة الطارئة التي س ُتقدم
للحفاظ على نشاطاته».
وشدّد على أن «هذه المساعدات ستتوجه
مباشر ًة وبشفافية إل��ى الجمعيات غير
الحكومية وعبر قنوات األمم المتحدة» .ورأى
أن «األزمة التي يعيشها لبنان هي ثمرة فشل
فردي وجماعي وأفعال غير مب ّررة ،ونتيجة
أخطاء حصلت ضد المصلحة العا ّمة»،
معتبرا ً أن «كل الطبقة السياسية ساهمت
في تفاقم األزم��ة عندما وضعت مصالحها
الشخصية فوق مصالح الشعب اللبناني».
وتوجه إل��ى رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون مؤكدا ً التقدير الذي يك ّنه له،
ولشخصيته المناضلة من أجل الحرية،
ودعاه إلى «تشكيل حكومة وإيجاد التسوية

الالزمة ،وتطبيق الورقة التي ت ّم التوصل
إليها قبل عام من اآلن» ،مضيفا ً أن «األولوية
الملحة اآلن هي لتشكيل حكومة بإمكانها
ّ
اتخاذ تدابير استثنائية في خدمة الشعب
اللبناني».
وقال «لقد تمك ّنا من اتخاذ تدابير صارمة
ض��د الشخصيات المنخرطة بالفساد
والتعطيل السياسي في لبنان ،ووضعنا
م��ع شركائنا األوروب��ي��ي��ن نظاما ً خاصا ً
بالعقوبات من أج��ل لبنان ،ويجب على
المسؤولين فيه أالّ يش ّكوا بتصميمنا على
تطبيق هذه العقوبات».
ثم تحدثت نائبة األمين العام لألمم
المتحدة أمينة محمد ،فأكدت باسم األمين
العام أنطونيو غوتيريس دع��م المجتمع
الدولي للشعب اللبناني.
وأل��ق��ى الرئيس ع��ون ،كلمة ،ق��ال فيها
«سنة م ّرت على الكارثة التي ضربت قلب
بيروت ،وال تزال جرحا ً نازفا ً في وجدان كل
اللبنانيين ،وال ي��زال السعي إلى الحقيقة
وإحقاق العدالة الكاملة مطلبا ً لكل لبناني
وح��ق �ا ً بديهياً ،خ��ص��وص�ا ً لمن أصابته
الخسارة في الصميم ،أهالي الضحايا الذين
سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم».
وك ّرر التزمه بتحقيق العدالة وبمحاسبة
كل من يثبت التحقيق تورطه ،مؤكدا ً «أن
ال أحد فوق سقف القانون مهما عال شأنه
وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق
والمحاكمات ،حتى تبيان الحقائق وتحقيق
العدالة المنشودة».
وتابع «بعد مضي عام على فاجعة الرابع
من آب  ،2020ال تزال التداعيات المد ّمرة
تنعكس على جميع المستويات اإلنسانية
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة والصحية
والتربوية ،فتفاقم األزم��ات التي تعصف
بوطننا» ،مضيفا ً «إن لبنان يم ّر اليوم
بأصعب أوقاته ،معدل غير مسبوق للفقر،
جائحة كوفيد  ،19نقص حاد في األدوية،
ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري،
والحصار المفروض حولنا وال��ذي يحرم
لبنان من مداه الحيوي ،لذا لم يعد بإمكانه
انتظار الحلول اإلقليمية وال الكبرى .وهو ال
شك بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة من
المجتمع الدولي بعد تحديد االحتياجات
واألولويات ،مساعدات انسانية واجتماعية
�س الحاجة إليها،
وصحية شعبنا ب��أم� ّ
مساعدات تساهم في استمرار الخدمات
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي يحتاجها المواطنون
وضمان عدم توقفها بفعل الظروف الطارئة
خصوصا ً في قطاع الصحة وفي صيانة
البُنى التحتية للمياه والكهرباء ،فضالً عن
مساعدات ُتساهم في تأمين احتياجات
جيشنا وقوانا األمنية ص ّمام األمان وسط
ك��ل ال��وض��ع الضاغط .ك��ذل��ك ،ف��إن إع��ادة
التشغيل الكامل لمرفأ بيروت ،الشريان
الحيوي لالقتصاد اللبناني هو ض��رورة
ملحة ،ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته
ّ
ُرحب بأي جهد
تأهيل وتطوير هذا المرفق ي ّ
دولي في هذا اإلطار».
ولفت إلى أن «البالد غرقت ألشهر خلت
في أزمة سياسية طغت فيها لألسف تفاصيل

التشكيل على ال��ب��رن��ام��ج ،أي المشروع
اإلنقاذي للحكومة» .وقال «اليوم نحن في
مرحلة جديدة ،وآمل تشكيل حكومة قادرة
على تنفيذ اإلصالحات المطلوبة ،والتحضير
لالنتخابات النيابية المقبلة ،بالتوازي مع
بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل
مع صندوق النقد الدولي .وال ب ّد من التأكيد
هنا أن المبلغ ال��ع��ائ��د لحقوق السحب
الخاصة وال��ذي سيستفيد منه لبنان من
الصندوق في أيلول المقبل يجب استعماله
بتأنٍ وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة
االنهيار وبدء االصالحات».
وتابع «إني مؤمن بأن إجراءات التدقيق
الجنائي في الحسابات العا ّمة ضرورية
وإلزامية ،وعاهدت اللبنانيين على المضي
بها مهما كانت العراقيل ،ونحن بانتظار
نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف
المركزي ،والذي نتمسك به لتحديد وتوزيع
الخسائر والمسؤوليات».
م��ن جهته ،أك��د الرئيس األميركي جو
بايدن في كلمته «تضامن الجميع من أجل
ان��ق��اذ لبنان بعد االنفجار المهول ال��ذي
أصابه منذ ع��ام» ،معلنا ً عن «مساعدات
إنسانية من الواليات المتحدة بقيمة 100
مليون دوالر ُتضاف إلى قرابة  560مليون
دوالر قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية
خالل السنوات الماضية» .وختم «نحن هنا
لمساعدتكم إذا التزمتم بتعهداتكم».
وتحدث الملك األردني عبد الله الثاني،
فاعتبر أن «األزم��ة في لبنان تتفاقم يوما ً
بعد يوم على أكثر من صعيد ،خصوصا ً في
األمور الحياتية األساسية ،وال ب ّد من مساعدة
منسقة تتخطى الحدود الجغرافية
دولية
ّ
للبنان لتصل إلى المنطقة بأكملها ،ويجب
أن تنعكس المساعدات إيجابا ً على الشعب
اللبناني ،وأن ُتو ّزع بعدالة ،وأن يكون هناك
تنسيق يسمح لنا بتجسيد المساعدات عمليا ً
وتلبية الحاجات بسرعة وبفعّ الية أكثر».
ورأى ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبد الفتاح
السيسي أنّ «األزمة االقتصادية في لبنان
تتفاقم بفعل الفراغ السياسي الذي يعيشه
البلد» .وأش���ار إل��ى أنّ مصر تطلب «من
جديد م��لء ه��ذا ال��ف��راغ وتصحيحه لمنع
دخول لبنان في د ّوامة سيقع فيها الجميع،
ويستحق اللبنانيون قيام حكومة مسؤولة
تضع في أولوياتها مصالح البلد».
وت���ح���دث رئ��ي��س ال������وزراء ال��ك��وي��ت��ي
الشيخ صباح الخالد الصباح ،فأكد «أن
مشاركتنا في المؤتمر هي للتشديد على أن
لبنان واللبنانيين هم أولوية لنا جميعاً.
والكويت تسعى إل��ى تعزيز ال��ح��وار بين
مختلف األفرقاء اللبنانيين للوصول ألى
حلول» .وشدّد على «ضرورة التوصل إلى
ت��وازن سياسي واقتصادي وقضائي في
لبنان ،وإيجاد الحلول لالزمة االقتصادية
الحالية».
وإذ أكد «استعداد الجميع لمساعدة لبنان
للنهوض من آثار انفجار مرفأ بيروت» ،أشار
إل��ى أن «الكويت قدّمت مساعدة إضافية
بقيمة  30مليون دوالر لترميم اإله��راءات
وإنشائها ،كما ت ّم توفير مساعدات طبية

عون مشاركا ً وعكر عبر الفيديو في مؤتمر دعم لبنان
وغذائية من خالل جسر جوي ،إضاف ًة إلى
العديد من المساعدات في حقول ومجاالت
عديدة ،وفي موضوع الالجئين السوريين».
أض��اف «إن لبنان وص��ل إل��ى مفترق،
وعلينا القيام بكل شيء من أجل مساعدته
على تجاوز هذه المحنة ،ولكن من المهم أن
يجد اللبنانيون بأنفسهم حلوالً ،ألنه ال يمكن
للمجتمع الدولي االستمرار في المساعدة من
دون قيام لبنان بخطوة موحدة وتضامنية
في الداخل».
وأك��د رئيس ال���وزراء العراقي مصطفى
الكاظمي أن «العراق يدعم الجهود المبذولة
م��ن أج���ل وض���ع ح��� ّد ل�لأزم��ة السياسية
واالقتصادية التي يعيشها لبنان راهناً»،
معتبرا ً أن «ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات السياسية
اللبنانية أن تتح ّمل مسؤولياتها في توطيد
استقرار ب�لاده��ا ،والحفاظ على وحدتها
وروابط الصداقة الدولية».
وشدّد على «أن العراق يقدّم كل ما بوسعه
من أج��ل تدعيم أم��ن لبنان واس��ت��ق��راره»،
م��ؤك��دا ً أن ال��ع��راق «ي��ج�دّد التزامه تقديم
كل مساعدة سريعة مطلوبة من غذائية
ونفطية ،وسنواصل بذل جهودنا من خالل
تقديم المساعدات الطبية والغذائية والوقود
لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية ونحن
نقوم بذلك ألنه واجب علينا تجاه أشقائنا
الذين هم في المعاناة».
ورب��ط رئيس االت��ح��اد األوروب���ي شارل
ميشال المساعدة الدولية بالتطور الملموس
ف��ي اإلص�لاح��ات المطلوبة للخروج من
األزمة.
وأعرب السفير الصيني في لبنان كيان
مينجيان عن ترحيب بالده «بتكليف رئيس
الجمهورية النائب نجيب ميقاتي تشكيل
الحكومة» ،وعن أملها في «عمل كل األطراف
اللبنانية بروحية طيبة وتعزيز الحوار
لتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن».
وإذ ع��رض للمساعدات التي قدمتها
الصين إل��ى لبنان ،أب��دى استعداد بالده
«لتعزيز التعاون بين البلدين في المجاالت
كافة ،ومنها المجاالت الصحية وإع��ادة
اإلعمار واالستقرار األمني والحفاظ على
ال��ه��دوء على ال��ح��دود» .ودع��ا إل��ى «دع��م

(داالتي ونهرا)

قوات يونيفيل للحفاظ على االستقرار على
الحدود» ،واألط��راف المعنية إلى «مراقبة
تطبيق قرارات األمم المتحدة والتوقف عن
خرق السيادة اللبنانية واألعمال التي تهدّد
االستقرار في المنطقة».
ثم تحدث القائم باألعمال في السفارة
الروسية في فرنسا ألكسندر زيزيولين
رحب بكل المساعدات الدولية للبنان،
الذي ّ
ولكنه شدّد على «أهمية قيام حكومة قادرة
ّ
لتخطي األزمات،
على اتخاذ قرارات مناسبة
وتحظى بدعم كل الفئات اللبنانية» .وأعرب
عن «دعم روسيا لمساعدة لبنان على الصعد
كافة مع احترام سيادته وسالمة أراضيه».
وأكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
«أننا معا ً من أجل مساعدة لبنان للخروج
م��ن األزم����ة اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي يعيشها،
واللبنانيون يعانون من «انهيار مقصود»
ألن مسبّب هذه األزمة هو تعاطي العديد من
الحكومات السابقة وداعميها» .وشدّد على
أن «لبنان بحاجة إلى حكومة تشدّد على
الشفافية وحقوق اإلنسان ونظام محاسبة
يطاول المؤسسات كافة».
ب��دوره��ا ،كشفت مديرة صندوق النقد
ال��دول��ي كريستالينا جورجيفا أن لبنان
سيحصل على ما يعادل نحو  860مليون
دوالر من االحتياطيات الجديدة لصندوق
النقد الدولي ،متوقع ًة توزيعها في  23آب
الحالي .ورأت أن «ه��ذا لن يح ّل مشكالت
لبنان الهيكلية والنظامية طويلة األم��د،
بل يحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام
باإلصالح و ُتنعش من جديد اقتصاد لبنان
المتع ّثر».
من جهته ،زعم وزير الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان أن «لبنان يواجه أزمة في
تشكيل حكومة فاعلة ،وإص��رار فريق على
فرض هيمنته» .وقال «إن مستقبل لبنان
يتوقف على استعادته لسيادته».
كما تحدث ف��ي المؤتمر األم��ي��ن العام
لجامعة ال��دول العربية أحمد أب��و الغيط
وع��دد من وزراء ال���دول األورب��ي��ة ،المدير
العام لمنظمة الصحة الدولية واألمين العام
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ميقاتي المتفائل تجاوز بعد لقائه عون االعتذار راهن ًا:
ّ
متم�سك بالمالية والداخلية
تقدم في التفاهم ورئي�س الجمهورية غير ّ
تجاوز الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه
الخامس أمس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا،
فكرة االعتذار راهناً ،رافعا ً مجدّدا ً نسبة التفاؤل بتذليل العقبات أمام والدة
متمسك بحقيبتي المالية والداخلية.
الحكومة العتيدة ،مؤكدا ً أن عون غير
ّ
وأعلن أن االجتماع السادس سيُعقد اليوم الجمعة.
وكان عون وميقاتي عرضا خالل اللقاء مسار تشكيل الحكومة العتيدة.
وأش��ار األخير إلى أن االجتماع «اكتسب أهمية قصوى خصوصا ً بعد ما
حصل (أول من) أمس .وتناولنا في حديثنا ضرورة أخذ العبر مما حصل،
لجهة صرخة جميع اللبنانيين المتض ّررين من نكبة  4آب  2020والذين
يشعرون أال وجود لدولة ترعاهم وأنهم متروكون لقدرهم».
أضاف «أما األمر الثاني الذي بحثناه فتناول مؤتمر ال��دول المانحة،
بدعوة مشكورة من الرئيس إيمانويل ماكرون ،وحضور  33دولة وعشر
منظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني ،وقد شاركت في هذا المؤتمر،
وتابعتموه بالتأكيد ،وسمعتم أن عبارة واحدة ترددت على ألسنة جميع
المشاركين« ،ش ّكلوا حكومة ونحن إلى جانبكم ،وإذا كنتم كلبنانيين ال
تساعدون بعضكم البعض ،فهل تطلبون م ّنا أن نساعدكم؟».
وتابع «من هذا المنطلق بدأت االجتماع مع فخامة الرئيس وأكدت له
نعجل
ضرورة تشكيل حكومة ونحن في الواقع نكون نرتكب إثما ً كبيرا ً إذا لم ّ
في تشكيل الحكومة .عملية التشكيل مستم ّرة ،ولو أن التقدّم بطيء ولكننا

ُنثابر ونص ّر على تشكيل الحكومة ،ألنه بإذن الله ستحمل الخير للبنان،
ونريد أن تكون الحكومة رافع ًة وليس نقطة إضافية لإلحباط في لبنان».
وتم ّنى على اللبنانيين «أالّ نحترف التشاؤم ،فاالبتسامة أو العبوس
اليوم يغيّران طبع اللبنانيين .علينا جميعا ً أن نكون متفائلين ألن هذا
الوطن يعنينا جميعاً .المرحلة صعبة جدا ً على الصعد االقتصادية والمالية
وكيفية إعادة لبنان إلى الخريطة المالية الدولية ،أو على صعيد استحقاق
االنتخابات النيابية ،وهو استحقاق مهم جداً ،وأقول للجميع إنني منفتح
على كل اآلراء ،ولكن ال مكان لالنقالبات في لبنان ،بل هناك عبور إلزامي
بمرحلة دستورية إلزامية للوصول إلى االنتخابات ،ولتقرر االنتخابات
المستقبل في لبنان بطريقة ديمقراطية ،ال مانع لدينا ،بل أؤكد وألتزم بنزاهة
االنتخابات المقبلة».
متمسك بحقيبة
وقال ردا ً على سؤال «ليس هناك عملية تح ٍّد ألحد وال أحد
ّ
معينة ،وما من حقيبة مرتبطة دستوريا ً بطائفة أو بمذهب ،ولكنني قلت في
التصريح األخير أن ال وقت لدينا للدخول في مشاكل جانبية ونتحدث عن
إعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك .لنترك المشاكل ونذهب باتجاه
تشكيل حكومة».
وأكد أنه «دستوريا ً ليست هناك مهلة لرئيس الحكومة المكلّف ولكن من
الحس الوطني ،وشعوري بضرورة تشكيل الحكومة ،قلت في المرة
منطلق
ّ
الماضية إنني ال أستطيع إعطاء مهلة مفتوحة للتشكيل وإذا كان أحد سواي

ّ
فليتفضل».
قادرا ً على أخذ هذا الحمل
أضاف «في جلسة اليوم خطونا خطوة إيجابية إلى األمام».
وردا ً على س��ؤال ،قال «ال ألتزم بمهلة زمنية وال بعدد معين ألعضاء
الحكومة ،بل أسعى لتشكيل حكومة ،وهذا هو هدفي ،ولم أقبل التكليف حتى
ال أشكل حكومة وإذا وصلتُ الى طريق مسدود فسأعلن ذلك».
وعن الحديث عن اعتذاره عن عدم التأليف ،قال «أنا لم أتحدث عن اعتذار
وأضيف أنه في حال شعرت أنني امام طريق مسدود وعاجز عن إيجاد
فريق عمل متجانس للنهوض ،فسأخاطب اللبنانيين وأقول لهم إنني أعتذر
عن المهمة .حتى اآلن لم أشعر أنني أمام طريق مسدود ،فلماذا أتحدث عن
مشكلة غير موجودة؟».
وأشار إلى التقدّم على مستوى التفاهم مع عون.
وعن ارتباط خروجه من بعبدا في كل م ّرة بارتفاع سعر الدوالر ،أوضح
«أننا في صدد تشكيل حكومة وليس العمل في البورصة».
وعن مشكلة البحث في األسماء ،قال «لقد أصبحنا محترفين في اإلحباط.
إذا صفت النيات فلن تكون هناك مشكلة».
ونفى أن يكون «رئيس الجمهورية متمسكا ً بالمالية أو بالداخلية».
وعن الفرق بين اليوم والعام  2013عندما استقال بسبب محاصرة
التطورات حكومته ،أجاب «الوقت مختلف عن العام  2013والوطن بحاجة
لشخص قادر على مواكبة هذه المرحلة لوقف امتداد النار».
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حد ًا لحالة التفلت واالن�شقاق ولمنتحلي ال�صفة ّ
الح�سنيةِ � :أعد القوميين االجتماعيين ب�أننا �سوف ن�ضع ّ
بكل الو�سائل
موحد ًا بد�ستوره وم� ّؤ�س�ساته ونظامه
المتاحة لكي يبقى حزبنا واحد ًا َّ

الحسنية مترئسا ً جلسة مجلس الع ُمد في دار سعاده
عقد المجلس األعلى في الحزب السوري القومي
اإلجتماعي جلسة برئاسة رئيسه النائب أسعد
ح��ردان وحضور رئيس الحزب وائ��ل الحسنية،
وات��خ��ذ ق����رارا ً بتأجيل انعقاد المؤتمر العام
والمجلس القومي.
بعد ذلك ،عقد مجلس الع ُمد في الحزب ،جلسته
ال��دوري��ة في دار سعاده الثقافية واالجتماعية
برئاسة رئيس الحزب وائل الحسنية ،الذي أبلغ
الع ُمد مضمون قرار المجلس األعلى .وت ّم عرض
ش��ؤون حزبية وعامة ،والتطورات السياسية
الحاصلة في لبنان واألمة.
ثم عقد رئيس الحزب بحضور الع ُمد ،اجتماعا ً
للمنفذين العامين وهيئات المنفذيات في لبنان
والشام حضوريا ً وعبر تطبيق زوم ،وقدّم عرضا ً
شامالً لألوضاع العامة وللخطوات والمبادرات
التي قامت بها قيادة الحزب ،في سبيل تحصين
ال��ح��زب ووح��دت��ه .وك��ان��ت م��داخ�لات لعدد من
المنفذين العامين وأعضاء هيئات المنفذيات.
وفي ختام االجتماع ألقى رئيس الحزب وائل
الحسنية كلمة ض ّمنها مواقف سياسية وأفرد
حيّزا ً للحديث عن الوضع الحزبي وتأجيل انعقاد
المؤتمر والمجلس القومي ،ومما جاء في كلمته:
رفيقاتي رفقائي،
منذ حصول االستحقاق االنتخابي بتاريخ
 2020/9/13وما تخلله من مخالفات جسيمة
وتزوير وسقوط أخالقي لم يشهد حزبنا مثيالً
له منذ تأسيسه وما تاله من ارتكابات من الفريق
المنتحل للصفة ابتدأت بح ّل المحكمة الحزبية
وبانتهاج سلوك التم ّرد واالنقسام والتحريض
عليه ،إضافة إلى المراوغة والتفلت ،وبرغم ذلك
لم توفر قيادة الحزب جهدا ً من أجل إنهاء حالة
االنشقاق والتشرذم التي تنهك حزبكم وتضعفه،
ووضعت نصب أعينها تحصين الحزب ونهوضه،
لكي يستم ّر حزبا ً فاعالً وقوياً ،مؤدّيا ً لواجباته
القومية في معارك المصير والوجود ،خصوصا ً
ف��ي مرحلة حساسة ودقيقة م�لأى بالصعاب
والتحديات.
إنّ حزبكم ،الحزب السوري القومي االجتماعي،
في نشأته وطبيعته ،هو حزب صراع ومقاومة،
وكلما كان قويا ً
وموحدا ً يتمكن من تحقيق مبادئه
ّ
وغايته وانتصار قضيته ،وبالتالي فإنّ المحافظة
على قوة حزبكم ووحدته في ك ّل الميادين ،ال سيما
دوره في مقاومة االحتالل واإلره��اب ،بأعضائه

 ...ومتحدثا ً في االجتماع مع هيئات المنفذيات
ومؤسساته مجتمعة في مقدمها «نسور الزوبعة»
ّ
التي تخوض إلى جانب الجيش السوري معارك
مشرفة وتقدّم الشهداء دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا.
وتصادف هذه األي��ام ذك��رى االنتصار في حرب
تموز ـ آب  ،2006حيث كرست المقاومة معادلة
الردع في مواجهة العدو الصهيوني .لذلك نؤكد
التمسك بخيار المقاومة وسالحها.
إنّ العمل على تثبيت سيادة األمة على نفسها
والدفاع عن مصالحها العليا ،هو من خالل اعتماد
المقاومة نهجا ً وخيارا ً وسبيالً وحيدا ً لتحرير كل
أرضنا بدءا ً من تحرير فلسطين والجوالن ومزارع
شبعا وتالل كفرشوبا من االحتالل الصهيوني،
إلى تحرير ك ّل شبر محت ّل وسليب ،وطرد المحتلين
والمستعمرين.
إنّ
المؤسس الزعيم أنطون سعاده أك��د أنّ
ّ
«القوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي
أو إنكاره» ،ف��إذا كنا أقوياء ونحن كذلك ،نثبت
حقنا ونصونه ،أما إذا كان عدونا الوجودي قويا ً
وهو ليس كذلك ،فإنه ٌينكر علينا حقنا .لذلك فإنّ
العبرة هي في تعزيز قوتنا ،وصقلها بوحدة الروح
والنهج ،بالتعاضد والتآزر ،بالنهوض والصراع،
لنحقق ان��ت��ص��ارات��ن��ا ال��ك��ب��رى وع��ن��ده��ا تسهل
مهمة اإلص�لاح ومكافحة الفساد وترقية الحياة
السياسية بمضامين المبادئ القومية االجتماعية.
إنّ أمتنا تواجه تحدّيا ً وخطرا ً مستمرا ً وحصارا ً
اقتصاديا ً فرض على شعبنا بعد حروب عدوانية
وإرهابية ،هدفه إحداث فوضى اجتماعية تؤدي
إلى انهيار ك ّل ما هو قائم من نظام عام ومؤسسات،
ف��إذا نجح هذا االستعمار والحركة الصهيونية
في تحقيق ه��ذا الهدف ،نكون أم��ام «سايكس ـ
بيكو» جديد ،كناية عن محميات وبؤر طائفية،
مذهبية ،عرقية ،قبلية ،تغرق بالدنا في أتون
التنابذ واالقتتال ،وتشرع للقوى المعادية السطو
على ثروات األمة ومواردها ومقدراتها ،واستباحة
سيادتها وكرامتها ،وتكريس شريعة الغاب محل
شريعة الحق والحرية.
لذا ،نح ّذر من خطورة إجهاز القوى االستعمارية
مؤسسات في كيانات
والمعادية على ما تبقى من ّ
األمة ،ألنه في حال حصل ذلك ،ستفرض صياغات
جديدة ألنظمة
ومؤسسات على شاكلة النظام
ّ
الطائفي في لبنان ،الذي هو ولاّ دة حروب وأزمات.
وحيال ه��ذا الخطر ،نؤكد أننا سنقف بحزم
في مواجهة ك ّل ما يُحاك للبنان من مخططات

ـ �سنقف بحزم في مواجهة ّ
كل ما يُحاك للبنان من مخططات م�شبوهة و�سنقوم بما علينا للحفاظ على ما تبقى
من م�ؤ�س�سات �إيمان ًا منا ب� ّأن م�ؤ�س�سات الدولة مهما كانت ّ
ه�شة و�ضعيفة هي �أرحم من دويالت الطوائف والمذاهب
ً
ً
و�سبيال وحيداً لتحرير ّ
كل �أر�ضنا
وخيارل
ـ العمل على تثبيت �سيادة الأمة على نف�سها باعتماد المقاومة نهج ًا
ّ
بدءاً من فل�سطين والجوالن ومزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا من االحتالل ال�صهيوني �إلى تحرير ّ
محتل
كل �شبر
و�سليب وطرد المحتلين والم�ستعمرين
ـ نرى �ضرورة قومية في التعاون والت�آزر بين كيانات ودول الم�شرق على ال�صعد كافة ونعتبر �أنّ �سورية ـ ال�شام
بما تمتلك من �إرادة ال�صمود وم�ضاء العزيمة و�صالبة الموقف هي الم�ؤهلة لقيادة م�شروع التعا�ضد والتكامل
مشبوهة ،وسنقوم بما علينا للحفاظ على ما تبقى
من مؤسسات إيمانا ً منا ب��أنّ مؤسسات الدولة
مهما كانت ّ
هشة وضعيفة ،هي أرحم من دويالت
الطوائف والمذاهب واإلتنيات ،وال ب ّد من تطويرها
على قواعد الشفافية واحترام القوانين بما يحقق
آمال أبناء شعبنا.
إنّ لبنان ال��ذي نريد ،هو لبنان ال��ذي أراده
سعاده« ،نطاق ضمان للفكر الحر» ،منت ٍم إلى بيئته
الطبيعية ومحيطه القومي ،وليس منصة لنشر
ثقافة التوهين والتحريض والفتنة ،واالنسالخ
عن محيطه وبيئته ،وعليه ،فإننا لن نقبل على
اإلط�لاق ،ب��أن يتح ّول ه��ذا البلد إل��ى مجموعات
ومحميات تستدرج عروض االستثمار الخارجي،
بغية تنفيذ أجندات تؤدي إلى انهيار البلد.
إنّ كبح اإلنهيار يت ّم من خالل تشكيل حكومة
بأسرع وق��ت تتحمل مسؤولياتها في معالجة
األزمات االقتصادية واالجتماعية وعلى ك ّل الصعد،
قبل أن ينحدر البلد إلى األسوأ ،أما النكد السياسي
والمنافع الطائفية والمذهبية والجهوية ،فهي
دائما ً العامل األساسي في انهيار لبنان الذي نحذر
منه ،ومن إع��ادة اللبنانيين إلى مربع المجهول
والفوضى والحروب التي ال تنتهي.
من هنا ،كان حرصنا وال ي��زال ،على ضرورة
اإلس��راع في تشكيل الحكومة ،لتقوم بما عليها،
وليس االستسالم للفراغ ال��ذي ن��رى كيف تت ّم
تعبئته باألحداث األمنية الخطيرة ،كما حصل في
خلدة ،وبطروحات الفدرلة والتقسيم ،وبخطابات

التحريض والشحن وبدعوات االنفالت من القيم
والضوابط والنظام.
باألمس كانت الذكرى األول��ى النفجار مرفأ
بيروت ،هذا االنفجار الذي أحدث صدمة كبيرة
لك ّل اللبنانيين ،نتيجة سقوط ع��دد كبير من
الضحايا ،ونتيجة الضرر البالغ الذي لحق بهذا
المرفق العام والعاصمة بيروت .وما هو مؤسف
أن تم ّر هذه الذكرى من دون الوصول إلى الحقيقة
ح��ول أسباب االنفجار وتحديد المسؤوليات،
وأخشى ما نخشاه ،أن يكون االستثمار في هذا
االنفجار الكارثي قد تقدّم على مسار الحقيقة وألم
أسر الضحايا ومعاناة المتضررين ،لذلك ندعو
إلى التزام األصول والقوانين والشفافية المطلقة
وصوال ً إلى كشف الحقيقة.
ّ
كما نقف بحزم في مواجهة
مخطط تصفية
المسألة الفلسطينية ،ونؤكد أنّ العدو الصهيوني
باحتالله لفلسطين ،يشكل خطرا ً على لبنان
وال��ش��ام وك�� ّل األم���ة ،فهذا ال��ع��دو ينفذ ع��دوان�ا ً
متواصالً على الشام بانتهاكه السيادة اللبنانية،
وعليه ،ف��إنّ مواجهة الخطر الصهيوني هي
بتحصين عناصر قوة لبنان لكي ال يكون مم ّرا ً
للعدوان على الشام ،ومواجهة الخطر تكون بدعم
مقاومة أبناء شعبنا في فلسطين إلنهاء االحتالل
العنصري اإلرهابي.
كما أننا ن��رى ض���رورة قومية ف��ي التعاون
والتآزر بين كيانات ودول المشرق ،على الصعد
كافة ،ونعتبر أنّ سورية ـ الشام بما تمتلك من

إرادة الصمود ومضاء العزيمة وصالبة الموقف،
هي المؤهلة لإلمساك بزمام األم��ور وقيادة أي
مشروع تعاضدي وتكاملي ،اقتصاديا ً وسياسيا ً
وعسكرياً.
أما على صعيد الوضع الداخلي في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وال��ذي نشأ على
أثر انتخابات  13أيلول  ،2020وما شابها من
مخالفات جسيمة وعمليات ت��زوي��ر وسقوط
أخالقي ،أض ّرت بالحزب وتجربته الفريدة لجهة
تداول السلطة في
مؤسساته بنزاهة وشفافية،
ّ
مما حمل المتضررين على سلوك مسارات الطعن
استنادا ً إل��ى حقوقهم الدستورية وبالرغم من
محاوالت التعطيل التي قام بها منتحلو الصفة
والمز ّورون صدرت عدة قرارات سواء عن المحكمة
الحزبية الشرعية بإبطال نتائج تلك االنتخابات
وعن القضاء المدني حتى أنّ المحكمة غير الشرعية
التي ش ّكلها منتحلو الصفة لم تتم ّكن إال من إبطال
االنتخابات المز ّورة ،وقد ترافق ذلك مع مبادرات
أطلقناها تهدف جميعها إلى وح��دة الحزب من
خالل عقد مؤتمر عام وانتخابات وقد رعت القيادة
السورية ،مشكورة ،تحت هذا العنوان مبادرة
لتوحيد الحزب وأبدت كل الحرص على وحدته
ودوره الريادي ،وإننا نقدّر عاليا ً هذا الدور ونرى
فيه تثبيتا ً وترسيخا ً للتحالف المصيري الذي
تع ّمد بالدماء والتضحيات والوقفات المشتركة،
ولتحقيق ه��ذه الوحدة ت� ّم تحديد ع��دة مواعيد
النعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي لم تلق

جميعها تجاوبا ً من منتحلي الصفة.
ونتيجةللجهودالتيقامتبهاالقيادةالسورية،
أعلن الفريق المنتحل الصفة موافقته خطيا ً على
تاريخ  6و 7و 8آب  2021موعدا ً النعقاد المؤتمر
والمجلس القومي ،وإعالن التزامه بهذا التاريخ
أمام الراعي القومي ،وقد وافقت قيادة الحزب على
هذا التاريخ ،إال أنّ هذا الفريق المنتحل للصفة،
ووفقا ً للنهج الذي اعتمده في انتخاباته المز ّورة
تنصل من التزاماته وأص ّر من دون أيّ تبرير على
ّ
إبقاء الحزب في وضعية االنقسام.
إنّ القيادة السورية من خالل حرصها على
وحدة الحزب وما بذلته وتبذله من جهود جبارة
في هذا الصدد ،وإفساحا ً في المجال أمام فرصة
إضافية نسعى م��ن خاللها م��ع ه��ذه القيادة،
مشكورة ،إلى تحقيق وحدة الحزب ،وبناء على
قرار المجلس األعلى الموقر ،نعلن السير في عملية
تأجيل موعد إنعقاد المؤتمر العام والمجلس
القومي .وأعدكم بأننا سوف نضع ح � ّدا ً لحالة
التفلت واالنشقاق ولمنتحلي الصفة بك ّل الوسائل
موحدا ً بدستوره
المتاحة لكي يبقى حزبكم واحدا ً َّ
ومؤسساته ونظامه.
ّ
وختم قائالً :وإذ اعلن قرار تأجيل موعد انعقاد
المؤتمر العام والمجلس القومي إلى تاريخ  1و2
و 3تشرين األول  ،2021فإنني أك ّرر الشكر لك ّل
من سعى ويسعى إلى وحدة حزبنا ،وعلى رأسهم
القيادة السورية ممثلة بالرئيس الدكتور بشار
األسد.

من اجتماع هيئات المنفذيات

وزيرا ال�صحة وال�صناعة تابعا لقاءاتهما في رو�سيا
من�صة لتوزيعه في ال�شرق و�أفريقيا
ح�سن :االتفاق حول اللقاح يجعل لبنان ّ
الصحة العا ّمة والصناعة
عقد وزي��را
ّ
في حكومة تصريف األع��م��ال حمد حسن
حب الله مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً
وعماد
ّ
في المركز اإلعالمي التابع لـ»وكالة أنباء
روسيا» تناوال فيه تفاصيل الزيارة التي
يقومان بها لروسيا والتي تخللها لقاء مع
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
وزيارات تقنية ميدانية لجامعات أكاديمية
ومصانع أدوية ،بعدما شاركا في اللقاءات
التحضرية ال��ه��ادف��ة إلب���رام اتفاقية بين
ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ار ال���روس���ي وش��رك��ة
أروان للصناعات الدوائية  -لبنان إلنتاج
وجبات تجارية من لقاحي  Sputnik Vو
.Sputnik Lite
وفي المداخلة االستهاللية للمؤتمر ،شكر
حسن لروسيا ما تقدمه من دعم للبنان،
الصحة الروسي
موضحا ً أن اللقاء مع وزير
ّ
ميخائيل موراشكو تناول التحديات الطبية
والصحية ال��دوائ��ي��ة وال��وب��ائ��ي��ة وكيفية
االستفادة من العالقات الثنائية للمضي
قدما ً بعقد اتفاقات مباشرة بين الحكومة
مم ّثلة ب���وزارة الصحة اللبنانية وع��دد
من المصانع الروسية للدواء ال سيما في
مجال أدوية األمراض السرطانية والمزمنة
والنادرة.
وأوض����ح أن «ال��ن��ق��اش ت��ن��اول كذلك
موضوع تصنيع اللقاح الروسي في شركة
«أروان» للصناعات الدوائية  -لبنان ما
يفسح المجال لمواجهة متقدمة مع الوباء

حسن وحب الله خالل المؤتمر الصحافي في موسكو
وحفظ حق لبنان باللقاح الذي أثبت فاعلية
كانت محط ثناء من المرجعيات الطبية
العالمية».
ولفت إلى «أن هذا االتفاق سيجعل من
لبنان منصة لتوزيع اللقاح في الشرق
األوسط وأفريقيا وغيرها من دول االنتشار
اللبناني».
حب الله «توصلت شركة
ب��دوره ،قال
ّ
والصحة
أروان بدعم من وزارتي الصناعة
ّ

إل��ى توافــق ت��ام ب���دءا ً بتوقيــع الــعقد
التقــني والتوافق على مواد العــقد التجاري
كلها .نحن اليوم بانتظار الروتــين اإلداري
ضمن صندوق االستثــمار الروســي إلنهاء
ما تبقى لتوقيع العقد ال��ذي قد يت ّم عن
بُعد».
وأوض���ح أنّ «االت��ف��اق تض ّمن تحديد
ال��ق��درة التصنيعية السنوية بما يعادل
ستين مليون جرعة من سبوتنيك  -ف،

على أن يعمل على إنتاج  25مليـــون جرعة
بدءا ً من هذه الســنة .كما تم االتفاق على
إن��ت��اج مليون جرعة م��ن سبوتنيك اليت
شهريا ً أي  12مليون جرعة سنوياً .كما تم
االتفاق على الكلفة بين الشركة والصندوق
وعلى األسعار التي ستحدّد في الموضوع
ال��ت��ج��اري .وم��ن المهم ال��ذك��ر أن االت��ف��اق
يُخصص  10في المائة من اإلنتاج للسوق
اللبنانية».

العناية الإلهية ووعي المقاومة والجي�ش
�أف�شال كمين خلدة الإجرامي

} عمر عبد القادر غندور*

اجتاز لبنان مطلع االسبوع الحالي قطوعا خطيرا جدا كاد يودي بالبلد الى جهنم حقيقية! لو
لم يسارع حزب الله الى تطويق التداعيات الناجمة عن الكمين الذي نصبه عدد من الخارجين
على القانون بهدف ج ّر الناس الى قتال يبدأ وال ينتهي .وقد بذل الحزب جهودا ً خارقة إلخماد
مؤامرة ضخمة كان يتوقعها على ما يبدو ،وأبدى رباطة جأش وارتقاء عاليين من الوعي
والمسؤولية .وال شك أنّ الحزب يتح ّمل ضغوطا ً من بيئته بسبب حوادث كثيرة تتك ّرر تحديدا ً
على الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب هدفها إشعال حرب أهلية ال يريدها إال المأجورون
الذين ال يخافون الله في وطنهم وعموم اللبنانيين ،مستهدفين حياتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم
وبالتالي استدراج المقاومة الى مواجهة عسكرية تكون حلقة في مخطط توريطها في حرب
اهلية مصغرة!!
وتقول صحيفة «يديعوت احرنوت» الصهيونية في عددها الصادر أمس انّ الكمين الذي
نصب لجنازة في خلدة كان ُمحضرا ًومدروسا ًيُضاف الى سلسلة الحروب االمنية واالقتصادية
واإلعالمية التي تش ّنها الواليات المتحدة والسعودية و»إسرائيل» على سالح الحزب.
ومنذ الشرارة االولى للكمين لم ينزل الحزب الى االرض وترك األمر للجيش اللبناني الذي
ينشط في مالحقة المشاركين في الكمين ،وأوقف أحد المخططين وع��ددا ً من الذين تو ّلوا
التغطية النارية لحظة استهداف الجنازة ،ويستم ّر الجيش في مداهمته حتى ال يتولى اصحاب
الدم مسؤولية المداهمة واالعتقال ،وبحوزته لوائح بأسماء جميع المشاركين في الكمين.
خص كمين خلدة الذي أفشله وعي المقاومة والجيش ،أما بقية الكمائن التي
هذا في ما ّ
الحبلى بالكثير من التداعيات وتدحرج للرؤوس
يعاني منها بلدنا انطالقا ً من جريمة المرفأ ُ
الكبيرة دون محاسبتها ،الى أزمة تشكيل الحكومة التي تراوح بسبب المحاصصة والمداورة،
وكأنّ البلد في أحسن حال ،الى أزمة الكهرباء وفواتير أصحاب المولدات التي بلغت أرقاما ً
خيالية ،الى أزمة المازوت والبنزين ،الى فقدان األدوية ،الى تحليق أسعار المواد الغذائية الى
عليين و ...و ...والالئحة تطول.
في عتمة هذا الواقع المؤسف قال سماحة السيد حسن نصر الله خالل اجتماعه الى خطباء
شهر محرم في مناسبة عاشوراء انه لن ينج ّر الى حرب أهلية وبتنا أقرب الى إحضار البنزين
من إيران عبر البحر والب ّر ،ويقوم اخواننا بترتيب األمور في طهران ،وس ُنحضر الدواء اإليراني
الى لبنان ،وعلى الذين يخشون من ان يكون الدواء اإليراني مسمما أال يأخذوا منه».
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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q …QOÉ≤dG
IQƒ£N øe »bGôY »HÉ≤f óah ΩÉeCG Qòëj
á«Hô©dG á≤£æª∏d º°SôJ »àdG ágƒÑ°ûªdG ™jQÉ°ûªdG

oA�b� œU��ô« dI� w� w�«dF�« b�u�« v�≈ Î UFL��� Í—œUI�«
ÆåUN�U�√Ë W�u�AL�« l�—UAL�« W�U�
WO�U{≈ WLO� qJA�ò «¡UIK�« Ác� Ê√ ÊU��U��« b�√Ë
¨w�FA�« Èu��L�« vK� w�dF�« w�uI�« w�UIM�« qLFK�
ŸËdAL�« t�Ë w� ‰Ë_« ŸU�b�« j� qOJA� w� r�U��Ë
W�b� w� r�U�� UL� ¨Èd�_« l�—UAL�« W�U�Ë ¨ÍdOHJ��«
¨UN� —«dI��ô« oOI��Ë rN�U�Ë√ sOB�� ‰ö� s� ‰ULF�«
s�œbA� ¨åUNzUN�≈Ë WFMDBL�« U�ö��« s� bÒ ��« d��
UDD�L�« d�dL� lML� «¡UIK�« Ác� nO�J�ò WOL�√ vK�
ÆåUN��d��Ë ÊU�Ë_« dO�b� ·bN��� w��« W�d�P��«
ÂUF�« dL�RL�« bIF� W�—U��« «dOC���« UA�U� UL�
—dÒ IL�« »dF�« ‰ULF�« U�UIM� w�Ëb�« œU��ö� dA� l�«d�«
¨W�dBL�« W�œdG�« WM�b� w� w�U��« dNA�« W�UN� ÁbI�
ÕU��≈ qHJ� w��« dO�«b��« W�U� –U��«ò WOL�√ vK� s�œÒbA�
Æåt�«b�√ oOI��Ë dL�RL�«

‰UL� W�—u� w� ‰ULF�« U�UIM� ÂUF�« œU��ô« fOz— U�œ
·«b�Q� w�dF�« VFA�« d�uM� …dz«œ lO�u�ò v�≈ Í—œUI�«
·bN��� Íc??�« w�uONB�« w�dG�« ÍdOHJ��« ŸËdAL�«
w�uONB�« ÊUOJ�« `�UB� Âb��Ë WO�dF�« ‰Ëb�«Ë WIDML�«
‰ö� s� p�–Ë ¨WO�dF�« «Ëd��U� l�UD� UN� w��« ‰Ëb�«Ë
Æåw�dF�« s�u�« Èu��� vK� b�«uI�U� «¡UIK�« nO�J�
W�Uzd� Î UO�«d� Î UO�UI� Î «b�Ë tzUI� ‰ö� ¨Í—œUI�« œÒb�Ë
—U�� ‚«dF�« w� ‰ULF�« U�UIM� ÂUF�« œU��ô« fOz—
œU��ô« vM�� w� ÍcOHM��« V�JL�« ¡UC�√ —uC�� ¨”u��œ
…—uD�� kIO��«Ë t�M��« …œU??�“ò …—Ëd??{ vK� ¨oA�b�
ÍbB��«Ë tO� —U� s� …dU�� vK� qLF�«Ë ŸËdAL�«
Æåt�UDD�L� „d�AL�« w�FA�«
ÊËUF��« lO�u� …—Ëd{ò vK� ”u��œ b�√ ¨t�N� s�
WN�«u� w� WO�dF�« WO�ULF�« «œU��ô« sO� oO�M��«Ë

(1¢U áªàJ) ...»a §¨°†dG πg
p�c� ¨UN�FO��Ë WO�«ËbF�« t�UL�√ —U��Ë jD�L�« ·«b�√ v�Ë_«
Íu��« Ê«ËbF�U� W�u�B� åQ�dL�« Âu� À«b�√ò ÒÊ√ nO� UM�√—
…dDO��« X�� XOI� »uM��« vK� åwKOz«d�ù«ò wF�bL�«Ë
a�—«uB�« r�— Î U�uM� ‚ôe??�ô« s� W�ËUIL�« ŸUM��« q� w�
w��«Ë UN�IK�√ w��« UN��«Ë UN�FO��Ë UN�O�u� w� W�u�AL�«
tKL�Ë gO��« dN� u� w�Ë UN�«ËbF� Î «—dÒ �� åqOz«d�≈ò XD�√
q��� Ê« UMMJL� p�c�Ë ¨q�«b�« w� —u�b��« lM� w� w�«u�«
Á¡U� Íc�« Q�dL�« dO�H� Ø—U�H�« Âu� W�uM�� å‰UH��ô«ò Ê«
ÊËœ d� WLUF�« v�« »uM��« s� ÊUM�� dO�H�� Î U�u� jD�L�«
vK� WIKFL�« Ë« W�u{uL�« rN�«b�√ ¡öLF�«Ë ¡«b�ú� oI�� Ê«
Æa�—U��« «c�
ÂUG�_« qI� U�e��« ÊUM�� w� UM�« wMF� ô rNKA� ÒÊ« bO�
w�UO��« ⁄«dH�« —«dL��« l� WU� UM� W�b�L�« d�U�L�«Ë
vK� w�dO�_« —«dù« q� w�Ë ÍœUB��ô«Ë w�UL�« —UON�ô«Ë
vK�Ë Ê«d??�≈ vK� UN� jGC�«Ë Î ôöI��« ÊUM�� W�—Ë „ö��«
—u�L� WO�Ozd�« U�uJL�« b�√ ÊUM�� w� Èd� w��« W�ËUIL�«
tK�« »e� ÊU� «“U��≈ s� Ád�– ÂÒbI� U� oI� Íc�« W�ËUIL�«
ÆUNFM w� Î UO�Oz— Î UJ�d�
‰Q��Ë »d��« ‰u� ‰«R��« Õd� v�« œuF� ÂbI� U� ¡u{ vK�
—«dù« l�Ë UM�Ë øÎU��d� l�bM�� WIDML�« w� Î U�d� ÒÊ« q�
åWOKOz«d�ù«ò »d��« W�Q�� ÒÊQ� ‰uI�« vK� åwKOz«d�ù«ò
WN�«uL�« dD� b�UB� r�—Ë jI� X�Ë W�Q�� X�U� ÊUM�� vK�
‰«e� ô UM�S� åW�—U���« sH��« »d�ò vLÒ �Ô� U� ‚UO� w� Î «d��
åqOz«d�≈ò Èb� √b�L� WKL��� »d��« ÒÊU� o�U��« UM�u� bM�
W�ËUIL�« —u�� ÒÊ√ WU� ¨ÎUF�«ËË Î U�d� ÂuO�« …bF���� UNMJ�
«c� Ê« ¨ÊU??� ·d� ÒÍ√ w� t�H� s� ŸU�bK� ULz«œ bF��L�«
UN�FOK� w� »d��« Ã—bM� ô w��« U�u�Ë_« s� t�b� —u�L�«
ÆÎ«—«dD{« W�ËUD�« vK� ÕdD� s�c�« w� rzU� d�√ w� UL�≈ Î «—UO��«
w�Ë ÂUF�« W�UN� s� UMKBH� w��« W�L��« dN�_« q�b� «cN�Ë
W��d��« s��Ë ·dB��« s�� UNO� UMOK�Ë Î «b� W�d� dN�√
w��« WN�«uL�« ‰uK� q�� qLÒ ���«Ë —c��«Ë —UO��ô« s��Ë
ÆW�ËUIL�« XO�u�� sJ�Ë UNM� bÒ � ô ÊuJO�
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√ *

rO�«d�≈ bO��« W�ôË ¡b� l� w�UO��« UNz«œ√ s� …b�b� WK�d�
d��« ÊuJ�� r�ƒUHK�Ë ÊuO�«d�ù« UNOK� ‰uÒ F� w��« w�Oz—
l� —u���« ¡UM� w� W�Ëd� d��√Ë ¨»dG�« l� V�U���« w� Î U�e�
Î «œUB��«Ë Î UM�√ w�«d�ù« wK�«b�« l{u�« vK� Î «dN� d��√Ë rOK�ù«
Æ¡UHK��« l� U�öFK� ôUL�« d��«Ë ’U� qJA�
u� Êü« WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�« UN��uL�� l� U�dO�√ Áb�d� U� q�
lML� Ê«Ë ¨t�öD�« q�� b�b��« Ê«d�≈ ŸU�b�« r�“ iN�� Ê«
w� UNFD� w��« Áœu�ËË t�U�«e��U� ¡U�u�« s� w�Oz— fOzd�«
nKL�« w� w�«d��« vK� Ê«d�≈ d��� Ê«Ë WO�U���ô« t��dF�
V�UDLK� VO���� Î UO�dO�√ Î «—UB��« dNE� Íc�« qJA�U� ÍËuM�«
ÆwLOK�ù« UNz«œ√Ë UN�U�ö� s� Ê«d�≈ qGA� Ê«Ë åWOKOz«d�ù«ò
WN�«uL�U� wMFL�« w�«d�ù« ÊuJL�« WFO��Ë ¨Ê«bOL�« ÒÊ« bO�
UL� dO�O�« sON�U� UN�«b�√ U�dO�√ oOI�� ÊUJ�S� w�u� ô
U�d� ÊU� w�u� ô UOKLF�« Õd�� UODF�Ë lzU�u�« Ê«
W��dL�« ◊uGC�« ÒÊQ� w�u� ô UL� ¨lI� Ê« sJL� Ê«d�≈ vK�
—U�� Íd�u� qJA� ‰bF� Ê« sJL� WE�K�« v�� W�uÒ M�L�«Ë
Æ’U� qJA� Ê«d�≈Ë W�U� W�ËUIL�« —u�� Á«d� UL� Î U�ö� —u�_«
WK�U� U�d� ÊuJ� s� UNMJ� «b� …œËb�� U�ËUM� ÊuJ� b�Ë
ÆWF�«Ë Ë«
vK� Î «dO�� ‰uÒ F� ÊU� Íc�« jD�L�« ÒÊ« Ëb�O� ÊUM�� w� U�«
åWO�UH��«ò s� Î «d�R� U�cOHM� tKL��« U� l� åuO��u� WD�ò
w�bF�«Ë w�U��ù« U�—U�� s� X�d�√ w��« Q�dL�« dO�H� Âu�
q�√ s� w�ö�ù« qOKC��«Ë s�_«Ë W�UO��« V�—«Ë“ w� X�“Ë
Ò
¨WU� tK�« »e�Ë Ê«d�≈Ë W�U� W�ËUIL�« —u�� bÒ { U�—UL���«
¨Âö�ù«Ë s�_« w� W�ËdA� dO� qzU�Ë s� qLF��« U� r�—Ë
s� oH�√ U� r�— vG��L�« oOI�� w� qA� jD�L�« ÒÊ« Ëb��
WO�ö�√ ôË W�d�Ëe� qzU�Ë s� Âu�N�« w� ÒÃ“ U�Ë ‰U�Ë bN�
w� n�u�O� Ë« n�u� wz«d��ô« Âu�N�« Ê« wMF� ô «c� sJ�Ë
WU� …dE� ÊUM�� v�« dEM� jD�L�« Ê« WU� ¨WK�IL�« ÂU�_«
w� ÊUM�� WOL�« ¨W�ËUIL�« œu�Ë ∫W�ö� s�ËUM� vK� UNOM��
ÆrOK�ô« w� ÊUM�� WOL�√ ÆWO�«d�ù« WO�O�«d��ô«
r� »uM��« d�� åwKOz«d�ù«ò q�UF�U� ÒÃe�« ÒÊ« Ëb�� «dO�√Ë
UE�K�« s� ¨X�—œ√ W�ËUIL�« ÒÊ« WU� Î UC�√ qAH�« ÷uÒ F�

(1¢U áªàJ) ...ájôFÉ°û©dG ÜÉ«fCG
W�Ëb�« lC� ¨w{UL�« ÊdI�« UOM�dA� lKD� w� qz«Ë_« ¡U�ü«
¨rN� U??�¡ôË dzUAF�« ÂÒbI�Ë Èu??�_«Ë ‰Ë_« ·dD�« ‘dF�«Ë
wI� bIF�« «c� ? bF� U� w� —u��b�«Ë ? Êu�UI�« …œUO�� Âe�K�Ë
l�d� ¨ÍœUB��« UN��U� w� «eN� ÷dÒ F� b� ÊU� ÚÊ≈Ë Î U��U�
ÊUJ� ¨p�– vK� Îö�� WO�uM��« ÊUF� WM�b�Ë ¨e���« s� r�b�«
ŸuM�« «c� s� d�u� ÒÍ√ bM� Ã—U�K� t�«—U�“ lDI� q�«d�« pKL�«
d�_« wN�M�Ë W���L�« o�UML�« …—U??�“Ë …œuF�U� Ÿ—U��Ë
w� sJ� ¨Êu�UI�« …œUO� l� sJ�Ë sO�dDK� WO{d� W�u���
‰ËUD�� ¨œ«b� »UO�√Ë d�U�Q� W�dzUAF�« Ác� XK�√ dO�_« bIF�«
UN�UH���«Ë ÂUF�« Êu�UI�« vK� UN�uÒ H� X���Ë ¨W�Ëb�« vK� UN�
`�√ …d�UE�« Ác� W��UF� Âb�Ë wL�d�« ¡«œ_« ¡u� l�Ë ¨t�
Íc�« w�UL��ô« bIF�U� —«d{ù« UN�Q� s� ¨ U���J� dzUAFK�
„UN�≈ w� —Ëœ p�c� ÊU�Ë ¨W�ËbK� WOK�«b�« W�UO��« tOK� X�U�
Æ WO�UL�«Ë WO�UO��« W�U��« v�≈ UN�uËË bK��«
q�� ÀœU� qB� ¨WO�dG�« WHC�« »uM� qOK��« WM�b� w�
Ò
ô≈ ¨q�UI�« »U��√Ë U��ö� s� dEM�« iG�Ë
¨Ÿu��√ q��
`�√ b� Î «b�� ÒÊ√Ë XI�“√ b� U�Ë— ÒÊ√Ë XF�Ë WL�d��« ÒÊ√
WOKL� tO� XMÒ �� ¨ÎU�UO� q�UI�« …dOA� —b√ ¨»«d��« X��
…œÒbF� …dOAF�« r�U� ÊU� q�I�« ÒÊ√ vK� b�√Ë ¨UNK�U�Ë q�I�«
Ác� d�c�Ë ¨œUC� ÊUO�� qO�I�« WKzU� œÒ —Ë ¨UN�«—dÒ ��Ë UN�U��√
w� wM�u�« qLF�« qzUB� s� —bB� ÊU� UL� UN�GOB� U�UO��«
Æ WOz«b� WOKL� vMÒ ��� X�U� U�bM� UOMOF���«
sO�dOAF�« s� VKD�U� XH��«Ë ¨Àb��« s� WDK��« X�U�
¨VKD�« p�c� U�O���� r� sO�dOAF�« sJ�Ë ¨fHM�« j�C�
dN�Ë ¨W�—U���« ‰U�L�« s� UNK��Ë ‰“UML�« «dA� ‚«d�≈ r��
‰“UML�« vK� —UM�« XIK�√Ë r�dzUA� W�K�√ r�bO� Êu�K��
U�u�ËR�� Ë√ WDK��« dC�� r� ¨VO√ s� ’Ud�U� VO√Ë
sO�ËdFL�« dzUAF�« ŒuO� b�Q� œU�M��ôU� X�U� UL�≈Ë
WKJAL�« Y��� Î «bONL� ¨sO�dOAF�« sO� W�b� bIF�Ë q�b�O�
b� WM�bL�« q�√ s� Î UCF� ÒÊ√ œÒœd�Ë ¨UN� qÒ � œU��≈ W�ËU��Ë
tK�« Â«— w� Êœ—_« dOH� ÒÊ√Ë ¨q�b��U� tK�« b�� pKL�« «Ëb�U�
‰uB��« ·bN� ©WOKOz«d�ù«® W�uJ��« l� ôUB�« Èd�√ b�
WO�œ—_« dzUAF�« ŒuO� s� W�uL�L� ‰u�œ «dO�Q� vK�
w�ËR�� iF� w{UL�« sOM�ô« qË ULO� ¨÷dG�« «c�
Æ ÍdzUAF�« aOA�« WOFL� WM�bLK� WDK��«
ÒÊ√ ¨jI� wK�L�« ô w�uI�« Èu��L�« vK�Ë ÂÒbI� U� wMF�
¨dzUAF�« `�UB� U??�—Ëœ s� vK��� U�uJ��«Ë UDK��«
u� ”U�_« UL�≈Ë ”U�_« w� WM�«uL�« ÒÊ√ Èd� bF� r� UN�√Ë
UL�≈Ë Êu�UI�« fO� ”UM�« sO� rJ��« Ê√Ë ¨…dOAF�« v�≈ ¡UL��ô«
¡UN��« ¨ÎUC�√ wMF�Ë ¨WL�bI�« W�uHA�« ·«d�_« s� W�uL��
XK�� ULOEM��«Ë WO�UO��« »«e�_«Ë ¨W�ËbK� WO�bL�« …dEM�«
k�ö�Ë ¨ÎUO�UI�Ë Î UO�UO� lL��L�U� ¡UI�—ô« w� U�—Ëœ s�
UNF� X�UL�� ¨…dOAF�« s� W��U� WOzU�dN� WM�� XIK� UN�√
r� ÚÊ≈ d�√Ë qAH�« d�UE� s� dNE� t�« ¨qLF�« oz«d�Ë ¡«œ_U�
WG�U� `�öL� WK�d�Ë WK�d� sO� qU� j� t�S� ¨t�—«b� rÒ ��
ÆWO�bL�« …UO��«Ë WM�«uL�« l� szU��« ‚öD�« ÁU��U�Ë Õu{u�«
WK��L�« sOD�K� ? sOM� ? dOHJ�« w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

ŸU�œ j� …dOAF�«Ë WKO�I�« XK�� Ê«Ë_«Ë dBF�« o�U� w�
gOF�« rN�—UA� s�Ë „d�A� bÒ � v�≈ sOL�ML�« UNzUM�√ s�
s� l�«b� …dOAF�« ¨rN��UL�� Î «–ö� …dOAF�« w� «Ëb�Ë ¨Ì‰«uL�
c�Q�Ë ¨¡U�dG�« s� rN�UO� œ—«u�Ë rNO�«d� ÊuB�Ë ¨UNzUM�√
qJ� sO� w� ¨sO�uKE� Â√ «u�U� sOL�U� r�dBM�Ë r�—Q��
QAM� »«e�_U� ÆÆÆÎ«dC�� d��√ ÎöJ� w�UO��« »e�K� ¡UL��ô«
W�d�A� …bOI� vK� UNO�≈ Êu���ML�« oH�� ¨Êu�UI�« V�uL�
q�U�Ë lL��LK� t�dE� w� q�U� ¨w�UO� Z�U�d� Ë√ ØË
s� d��√ lL�� Ê√ sJL� ¡w� ö� ¨ÂUF�« ÊQA�« …—«œù Î «—uÒ B�
Æ Í√d�« w� ‚UH�ô«
l�«d�� W�dzUAF�« c�√ ¨U�œö� w� WOM�u�« W�Ëb�« dB� w�
WIKF�L�« WO�U��ù« d�UEL�« iF� ô≈ Î «d�U� UNM� o�� r�Ë
W�—UAL�« v�≈ W�U{≈ ¨ÂUF�« dO��« qF�Ë w�UL��ô« q�UJ��U�
UNMO�«u�Ë W�Ëb�« X�ÒbI� ULO� ¨Õ«d�_«Ë Õ«d�_« U��UM� w�
WM�«uL�« …b�U� vK� Ÿ«e� W�U� W�√ w� qBOH�«Ë r�UM�« `�B��
Ë√ V�c� Ë√ …dOA� —U���ô« w� …c�¬ dO� ”UM�« sO� ÍËU���«Ë
w�dO�_« ‰ö��ô« q�� UM� sL� ¨ÎôU�� ‚«dF�« U�c�√ «–≈Ë ¨WIDM�
w�«dF�« WO�—U��« d�“Ë Ê√ ? W�b ô≈ ? Î UL�N� Ë√ ·dF� ÊU�
ÊU� ·U�B�« Âö�ù« d�“Ë ÒÊ√ Ë√ ¨ÎUO�«bK� ÊU� e�e� ‚—U� ¡uHJ�«
ÊuO�«d� ¡«—“Ë rN�« ¨Íœd� Ë√ w�UL�d� d�“u�« p�– ÒÊ√Ë ¨ÎUOFO�
W�UI��« Ác� dA� t�Ëb� —u� w�dO�_« ‰ö��ô« sJ�Ë ¨vH�Ë
X��√ UN�√ sE� UM� dzUA� s� ÂU�√Ë UOM�ô«Ë nz«uDK� Q��Ë
»U�� vK� p�–Ë «u�B�« gO� vCI�« b� a�—U� s� Î «¡e�
»e��« ÈËUN� sO� w� ¨WM�«uL�« lL���Ë W�e�dL�« W�Ëb�«
bF� Î «d�√ `�√Ë sO�öL�« tO�≈ wL�M� ÊU� Íc�« ÍuI�« r�U��«
t�Q� WM�«uL�« W�UI� f�RL� Ê√ lD��� r� t�√ X��√Ë ¨sO�
gOLN� rÒ �� WDK�K� qB� U�bM� w��« WO�uLA�« »«e�_« ÊU�
ÊËd� ô sO�“UN��«Ë WOM�√ …eN�√ `�UB� UNOK{UM�Ë U�bzUI�
Æ UNL�UG�Ë WDK��« v�≈ »u�uK� …dDM� s� d��√ »e��« w�
d�«u� l� WI�«d�� ¨b�b� s� UN�√d� qÒ D� c�√ W�dzUAF�«
ÊUM�� w� Èd� U� ÆÈd�_« g�u��«Ë dOHJ��«Ë nMF�«Ë nK���«
—bB�Ë UN�K�� UN� dzUA� s� qO� U�Ë ¨Ÿu��_« «c� lKD� w�
Íc�« ‰UIL�« V�U� ¨Îö�u� ÁbM� n�u��« o���� d�√ ¨UN�U�UO�
dzUA� œu�u� Îö�� lL�� r� ¨Î«bO� ÊUM�� ·dF� t�« ÷d�H�
UN��U��Ë WOLOEM��« UNK�UO� q�� s� ËdO� Ë√ ÁbK� w� WO�d�
Ác� W�dFL�« Âb� t�—UA� d�_« V�U� w�Ë ¨WU��« UNMO�«u�Ë
Ác� ÒÊ√ ¨Èd� U� ‚UO� s� `{«u�« s� ¨ ËdO� ÊUJ� s� dO��
UN�√Ë ¨gOF� YO� w�UL��ô« b��L�« w� ◊d�M� r� dzUAF�«
Èd�√ WHzU� s� Î U�e� ÍœUF�Ë Î UOHzU� Î U�u�� f�K� c�√ b�
WKGA� ‰Ëœ s� r�b�« vIK�� w�Ë ¨WOHzU� WO��c� …b�U� vK�
W�d�A� r�«u� b��Ë ¨UNLLÒ F� Ê√ V��
Ò ¨W�dzUA� WOM� «– UN�
WO�UM�� «Ëœ√ d�� Ë√ Î «d�U�� ÊU� ¡«u� r�b�« «c�Ë ¨UNF�
s� ŸuL�� WM{U� W�O� ÊuJ� Ê√ tM� »uKD�Ë ¨tHO�u� t�
w� rN�F{u� …œU�≈ »uKD� ¨ÂUA�« s� sO�—UN�« sO�dOHJ��«
WO�uM��« WO�UC�« sO� U�Ë »uM��« o�d� vK�Î «b�b��Ë ÊUM��
ÆÎ«bOF� Ëb�� ô Íc�« rN�Ëe� sO�� p�–Ë ¨ ËdO�Ë
tF{Ë w�UL��« bI� ”U�√ vK� Î UOK�«œ ÂU� ¨Á—Ëb� Êœ—_«

(1¢U áªàJ) ...øeÉ°†àdG ó°ùØj Ö¨°ûdG
W�dJ�F�« »d��«ò sO� d�U� eÒO�Ë ÆåUNO�ËR�� b�bN�
»d��« sO�Ë ¨ÎUO�U� …bF���L�«Ë ‚UDM�« WF�«u�«
s� q??�Ë WN� s� Ê«dN� sO� WLzUI�« W�—U����ô«
»d� ULÒO� ô ¨WO�U� WN� s� sOOKOz«d�ù«Ë sOO�dO�_«
ÍËuM�« w�«d�ù« åeMD�ò qLF� ·«bN��«Ë ö�UM�«
ÆåsOO�«d�« sO�Ëu� ¡ULKF� ‰UO��« UOKL� cOHM�Ë
Ê√ qLÒ �� lOD��� s� qOz«d�≈ò ÒÊ√ d�U� `{Ë√ UL�
s� UN�OA�� ÊUM�� vK� v�Ë_« W�dC�U� …—œU�L�« ÊuJ�
»e� qF� …œ— ¡«dÒ � UN� o��K� w��« W�œUH�« dzU���«
…œUI�« UNM� —cÒ �� ŒË—U?? n�√ 150 pKL� Íc�« tK�«
Ã«—b��« b�d� …dO�_« ÒsJ� ¨qOz«d�≈ w� Êu�dJ�F�«
lL��L�« W�UL��ô qOz«d�≈ WL�UNL� …—œU�LK� tK�« »e�
÷dH� ¨UN��U� v�≈ Î UBOB� WO�dO�_« …—«œù«Ë w�Ëb�«
Æå»e��« vK� …b�b� „U���« b�«u�Ë ◊Ëd�
s� W�—uNL��« fOz— lK�« ¨WOL�d�« n�«uL�« w�
‚ö�S� WIKF�L�« UIOI���« ZzU�� vK� gO��« …œUO�
V�«u�« «¡«d??�ù«Ë WO�UM�K�« w??{«—_« s� a�—«u
ÈuJA�« r�bI�ò ÒÊ√ d���«Ë ¨ÊQA�« «c� w� U�–U��«
s� qOz«d�≈ Ÿœd� UNM� b� ô …uD� …b��L�« r�_« v�≈
Â«b���«ò ÒÊ√ sK�√Ë ÆåÊUM�� vK� UN�«¡«b��« —«dL��«
u� WO�UM�� Èd� ·«bN��« w� Íu��« UN�ö� qOz«d�≈
U�«u� œu�Ë v�≈ d�R�Ë ¨2006 ÂUF�« cM� t�u� s� ‰Ë_«
WK«u�L�« «b�bN��« l� s�«e�� W�bOFB� WO�«Ëb�
dOD�Ë `{U� „UN��« qB� U�Ë ¨t�œUO�Ë ÊUM�� b{
s�ú� d�U�� b�bN�Ë ¨1701 r�d�« s�_« fK�� —«dI�
Æå»uM��« w� —«dI��ô«Ë
‰UL�_« n�dB� W�uJ� fOz— VK� ¨‚UO��« w�Ë
W�uJ� w� W�U�u�U� WO�—U��« …d�“Ë s� »U�œ ÊU��
ÊUM�� W�ËbM� v�≈ “UF�ù«ò dJ� WM�“ ‰UL�_« n�dB�
ÈuJ� r�bI� wK�b� q�√ …dOH��« …b��L�« r�_« Èb�
Ê«Ëb??F??�« ÊQ??A??� w??�Ëb??�« s???�_« fK�� v??�≈ WK�U�
ÆåÊUM�� vK� wKOz«d�ù«
bM� WFKD� W�dJ��Ë WO�UO� ◊U??�Ë√ XH�u�Ë
vK� åwKOz«d�ù«ò ‰u�bK� Áu�AL�«Ë V�dL�« XO�u��«
«c� s�«e� –≈ ¨ÊUM�� w� U�“_«Ë À«b�_«Ë d�u��« j�
‰ö� WOK�«œ «—uÒ D� WKL� l� T�UHL�« ◊«d��ô«
∫w{UL�« Ÿu��_«
WM�� À«b???�≈ ôËU??�??�Ë WOM�_« …bK� Àœ«u???� ?
åWOKOz«d�ù«ò ·«b�_«Ë W�KBL�« Âb�� WO��c�
À«b�_«Ë »¬ 4 w� ËdO� Q�d� —U�H�« Èd�– ¡UO�≈ ?
ËdO� j�Ë w� UN�I�«— w��« WOM�_«
sO� ·ö��« q� w� …b�b��« W�uJ��« nO�Q� d�F� ?
nÒKJL�« W�uJ��«Ë W�—uNL��« w�Oz—
W�œUB��ô« «—UON�ô« œ^bL�Ë WO�UO��« U�“_« r�UH� ?
WK�UA�« v{uH�« dD�Ë WO�UL��ô«Ë
tK�« »e�� ÂUF�« sO�ú� W�I�d� W�ö�≈ s� Êö�ù« ?
—UB��ô« Èd�– w� q�IL�« X���« tK�«dB� s�� bO��«
W�K� w� tM� XKI� w��« n�«uL�«Ë ¨“uL� »d� w�
W??�Ëœ_«Ë jHM�« œ«dO��ô »e�K� t�u�
s� WOK�«œ
Ò
Æq�UF�« V�dI�« w� Ê«d�≈ s� WOz«cG�« œ«uL�«Ë
WOM�_« À«b???�_« ‚UO� ÒÊ√ v??�≈ ◊U???�Ë_« X�H�Ë
ËdO� j??�Ë U�U���« v??�≈ …bK� s??� WOK�«b�«
UN� ◊—u� b�R� ¨UND� vK� åwKOz«d�ù«ò ‰u�b�«Ë
¨d�bL�« …bK� sOLJ� UN� WHOK� ‰Ëœ «—UH�Ë WO�—U�
¨WO��cL�« WM�H�« lIM��� v�≈ tK�« »e� Ã«—b��ô
…bK� w� l�«Ë „U���« v�≈ »e��« o�e�« u� t�√ WH�U�
w� …b� UN�� `�H� p�– dE�M� Èd�√ U�uL�� X�UJ�
ŸUI��«Ë ‰ULA�« w� WO��cL�« WO�U���« «– o�UML�«
‚«d�≈ w�U��U�Ë ¨«bOË ËdO� sO� wK�U��« j��«Ë
WO�U�—≈ U�ö� UNO� q�b� b� …dO�� WM�� w� »e��«
ÍdJ�� åwKOz«d�≈ò q�b�Ë WO�Ëœ ◊uG{ UN�IF�Ë
åWOKOz«d�ù«ò «¡«b��ô« w� ‰Ë_« f�√ Á—c� dN�
Ò
jO��Ë ËdO� j�Ë w� WDD�L�«
VGA�« ‰UL�√Ë
ÆdO�H��« Èd�– ¡UO�≈ XI�«— w��« Q�dL�«
WO�—U��« d??�“Ë WD� œuM�� —œUBL�« d???�Ò –Ë
U�bM� w� sLC�� w��« ¨uO��u� p�U� o�U��« WO�dO�_«
fK�� w� ULÒO� ô ¨ U��RL�« w� ⁄«dH�« rOLF� ‰Ë_«
v�≈ bK��« c�√Ë WO�UO��« U�“_« dO�H� r�Ë ¨¡«—“u�«
WO�UL��« v{u�Ë WO�U��� WO�U�Ë W�œUB��« «—UON�«
Î «bONL� l�«Ë qJA� wM�_« l{u�« ‰UF�≈ r� ¨WOM�√Ë
÷dH� w�Ëœ q�b� tOK� T�UH� åwKOz«d�≈ò Ê«ËbF�
¨ÊUM�� vK� WO�dO�_« WO�Ë—Ë_« WO�M�_« W�Uu�«
WO�UL�«Ë W�dJ�F�«Ë WO�UO��« bFB�« W�U� vK�
Ò ?� U� ¨W�œUB��ô«Ë
‰«e� ô uO��u� WD� ÒÊ√ vK� ‰b?
…b�b� WO�dO�√ WO�O�«d��« »UOG� ‰uFHL�« W�—U�
Æw�UM�K�« nKLK�

U�UO��ô« WO�K� w� …b�U�LK� p�c�Ë X�eM�Ô �« w��«
Æåw�UM�K�« VFAK� …dO�J�« WK�UF�«
å¡UM��«å?� W�ËUIL�« o??�d??� w??� —œU??B??� b???�√Ë
w�UO��«Ë w�ö�ù« ‰öG��ô« ¡«“≈ b�bA�« UN�«dG��«
VC�Ë w�P�Ë ¡«bNA�« ¡U�b�Ë Q�dL�« dO�H� Èd�c�
qOMK� WO�UO� UN�Ë Èu� vK� V�uB�K� rNO�U�√
VO�U�_« Ác??� s� Ÿö�û� ÈuI�« Ác??� WO�«œ ¨UNM�
W�dH��« Y??�Ë i�d���« Èu??� ¡wA� bOH� ô w��«
oOI���« fOO�� s� …—c�� ¨sOO�UM�K�« sO� ÁdJ�«Ë
dNE�� WO�—U� l�—UAL� W�b�Ë W�O�� ·«b??�_
ÍœUB��ô« —UB��« —«dL��« l� Î UM�«e� ¨ÎUI�ô UN�UIK�
vK� w??�Ë—Ë_« w�OK��« w�dG�« w�dO�_« w�UL�«Ë
—dJ�L�« t�«ËbF� åwKOz«d�ù«ò ËbF�« ÍœUL�Ë ÊUM��
U�uKF� œU�√Ë Æo�D� w�Ëœ w�dO�√ XL j�Ë
—UDO��« ‚—U??� w�bF�« oOI���« w{U� ÒÊ√ å¡UM��«ò
v�≈ WL�d��« ‰u� ‰Ë_« Ád�dI� s� Êö�ù« q�RO�
«—U����ô« d�dI� —Ëb?? r�� UL��— q�IL�« ‰uK�√
V�� s� «u�¡U�� sO�dJ�� ¡«d�� ÒÊ√ ô≈ ¨WO��dH�«
ÊUM�� b�Ëe� Êü« v�� sOO�Ë—Ë_«Ë sOO�dO�_« i�—
dO�H��« q�� qB� U� W�dFL� WO�UMB�« —UL�_« —uB�
ŒË—UB� åwKOz«d�≈ò Ê«Ëb??� s� Î U��U� ÊU� «–≈ U�Ë
¡«d���« nA�Ë ¨w{d� ÀœU??� Ë√ w�U�—≈ qLF� Ë√
WIOI� nA� WN�� nKL�« w� «bOIF� s� å¡UM��«å?�
åwKOz«d�≈ò ŸuKC� p�– ◊U��—ô Î «dE� dO�H��« V��Ë
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lOL�K� ‰u??�√Ë ¨Î«b??� rN� ‚UI���« w�Ë ¨WO�UOM�«
U�öI�ö� ÊUJ� ô sJ�Ë ¨¡«—ü« q� vK� `�HM� wM�√
WO�«e�≈ W�—u��œ WK�dL� w�«e�≈ —u�� q� ¨ÊUM�� w�
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حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

حديث الجمعة هذا األسبوع يواكب بصباحات القدس يوميات األزمات والمواجهات بيقين
أن ال مصيبة تحل بنا إال ولكيان االحتالل يد فيها ،فنحن محاصرون ألنّ الغرب يريد له أمنا ً
بات بين أيدينا ،سوروية تحارب ألنها وحدها رفضت التوقيع والتطبيع  ،واليمن مستهدف
بالخراب والدمار ألنّ ذاكرته تنبض بروح فلسطين وصواريخه منذورة لها ،ويقين أن ال خير

5

يرتجى من غير المقاومة فك ّل تراجع أو تنازل تمهيد للمزيد من الضغوط بهدف نيل المزيد
من التنازالت والتراجعات ،وك ّل ثبات تكريس لمعادلة اليأس من ك ّل رهان أو كل أوهام ،لوال
الكيان ولوال المقاومة ثنائية صباحاتنا ومساءاتنا وأيامنا ،وفي الحديث مشاركات تنوعت
بين الخواطر والوجدانيات تتقدمها مرثية ورد عصام عبدالله في رحيل عمه الصديق عماد.

�صباحات
} 2021-8-4
صباح القدس لبيروت المدينة التي ال تموت ،فهي رغم أنوف الحاقدين والمكابرين بالنسبة
للمقاومة ستبقى العاصمة ،ستبقى الطلقة األولى لخالد علوان التي أذلت االحتالل ،وكتبت
عنوان المقال ،سترحلون يعني سترحلون ،وكل ما جرى ويجري يلبس ثوب االنتقام من
العاصمة التي رفضت االستسالم ،ومن يبحث عن الحقيقة بغير العقل التبريري ،منذ اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،ثم انهيار الليرة وضياع الودائع ،ثم تسييب المرفأ كالرزق الضائع،
إلقامة النترات مخزنا ً للمتفجرات ،لنقلها إلى سورية حيث ال يحتاجها إال اإلرهاب الذي كان
محاصراً ،وكم كان له في لبنان من مناصرين ،يجمعهم الحقد على دولة تملك مصانع الذخيرة
وآالف آالف األطنان من النترات والمتفجرات ،سيعرف كل متابع نزيه ،وك ّل من يبحث عن
الحقيقة دون توجيه ،أن الهدف واحد في االغتياالت والنترات ،تفجير الدم والغضب ،لتوظيفه
كقاذفات اللهب ،وإطالقه بوجه سورية والمقاومة ،وإال فليفسر لنا الجهابذة وفق علوم القانون
والجريمة ،من هي الجهة اللئيمة ،التي كانت في اليوم التالي لكل تفجير ،من اغتيال الحريري
إلى اإلنهيار الكبير ،إلى تدمير المدينة ،التي كانت تملك خطة اليوم التالي ،لتوظيف المشاعر
الحزينة ،تمضي بها وال تبالي ،فمن سارع إلى توجيه االتهام والنزول إلى الشوارع والساحات،
يملك خطة التحرك وقد صاغ الشعارات ،وصنع حركة الرابع عشر من آذار ،وجعل العداء لسورية
والمقاومة رمز الشعار ،ومن خرج بعد االغتيال فورا ً يدعو إلى خروج سورية والمحكمة الدولية
ويوجه االتهام ،ومن حول االنهيار إلى ثورة مزورة ونحو المقاومة وجه السهام ،ومن جعل
تفجير المرفأ مدخالً للزيارات الدولية ،فيا للعاطفة األبوية ،وهل لدى االستعمار من عاطفة؟
أم هو توظيف العاصفة؟ وهل يمكن فصل التطبيع ومستقبل حيفا عن تفجير مرفأ بيروت؟ وهل
من الصدفة أن يح ّل الفرنسي ضيفاً ،وهو يحمل وصفة التغيير ويحمل كتفاً ،ويسير في الجنازة
يبكي ويوزع القبالت ،والبلد في التابوت ،إنّ التاريخ أكبر معلم ،والتاريخ يقول للعقل الحي ال
تسلِم ،فما تراه ليس إال خداعا ً بصريا ً لتزوير الحقيقة ،وأول الحقيقة األسئلة الدقيقة ،فهل يعقل
التصديق أنّ “يونيفيل” التي وجدت لها قوة بحرية ،ما كانت تعلم معنى النترات وخطورتها،
فلم تحرك ساكنا ً لدخولها واستبقتها؟ يجب أن يحاسب بجرم المعرفة واإلهمال ،حسان دياب،
بتهمة التأخر أو الغياب ،بينما كان الك ّل متواطئا ً لدعم اإلرهاب ،فجاءت النترات وبقيت ،بمعرفة
البوارج الزائرة ،التي تمسح قبل قدومها الميناء ،كل زاوية وبناء ،ولديها أجهزة تكشف ك ّل مواد
متفجرة تواكبها للتحقيق أكثر من طائرة ،وتنقب ك ّل خرم إبرة في المكان ،فكيف غابت عنهم
األطنان ،ومثلها “يونيفيل” التي يقولون إنها تكتفي بقراءة المانيفست الذي كان مزوراً ،فهل
يتوقعون أن نصدق األكاذيب ويخلطون األرز بالبصل ،فيضيع علينا ما حصل؟ ما يقولونه أنّ
الدول العظمى جاءت بقواتها البحرية ،لتترك لحزب الله أن يتسلح بكل حرية ،ما دام مانيفست
الباخرة ال يكشف وجود أسلحة أو مواد متفجرة ،وأنّ البوارج التي تحرس البحر كحاجز أو مخفر
في دولة جاهلية ،تراقب على الورق ،وال يعنيها األمن المخترق ،وتغيب عنها أطنان متفجرة ،وال
تعلم بها إال متأخرة ،رغم كل التقنيات ،ودقة التجهيزات ،وعلينا أن نصدق أنّ القضية هي كما
االنهيار المالي ،لم يصنعهما أحد ،وفجأة قامت ثورة في البلد ،تجمع ثوار آخر زمن ،ينادون
كلنا للوطن ،ويسجدون للسفير ،ويدقون بوجه المقاومة النفير ،يا لمحاسن الصدف ،كم من
مرة تك ّرر المشهد ،وبقي فجأة ذات الهدف ،خالل هذه السنوات ،وهم لم يتغيروا ولم تتغير
الشعارات ،هكذا منذ أول اغتيال وكل االغتياالت ،وهكذا في ضياع الودائع واالنهيارات ،وتتابع
األزمات ،وهكذا في التفجير الكبير والتحقيقات ،هاتوا رأس المقاومة كيوحنا المعمدان ،كي
ترضى سالومة وتشعر باألمان ،وأمها هيروديا تنتظر الرأس على صحن من ذهب ،وسالومة
العصر هي “إسرائيل” وهيروديا هي ذاتها حمالة الحطب ،في جيدها حبل من مسد ،زوجها أبو
لهب ،لمن أراد فهم السجادة وفك القطب.
} 2021-8-3
صباح القدس لسيف القدس وما عاد إلى الغمد ،ما زال مسلوال ً بين القدس واللد ،فال محكمة
الكيان تتجرأ على اإلخالء في الشيخ جراح ،وهي تخشى العودة إلى معادلة القدس يحيمها
السالح ،وال المستوطنون يتجرأون على البقاء في اللد ،ومئات العائالت منهم تنزح خوفا ً من
أجيال تحمل ذكريات األب والجد ،وها هي المعادلة الجديدة للسيف المسلول ،األراضي المحتلة
لفلسطيني الداخل دخلت خط االشتباك ولن تتراجع ،وفي القدس تستعصي الحلول ،بين
إرضاء المستوطنين والخوف من الحرب بعد تبدل المواقع ،ومضمون المعادلة الجديدة تقوم
على تبادل الخوف ،فالخوف من التهجير صار عند المستوطنين ،والخوف من الحرب غادر
صفوف الفلسطينيين ،والتاريخ يكتبه ثنائي الخوف واليقين ،فالخوف يعبر عن الشك والقلق
وسقوط الحسابات القديمة ،واليقين يقول إنّ وعد القوة صدَق ووعد النصر مبني على حسابات
حكيمة ،يخاف المستوطنون من الحرب القادمة ،فيُحجمون عن التصعيد في تهجير المقدسيين
بقرارات عقلهم األعلى الذي تمثله المحكمة ،ويخاف المستوطنون من تهجير الضرورة في مدن
الداخل حيث أشعلوا الفتنة النائمة ،فيعيشون ذعر كوابيسهم المعتمة ،وفي قلب هذه الحرب
الباردة ،تتغير معادالت الحرب السائدة ،فمن سيثبت ومن سيرحل في الجولة المقبلة؟ وكيف
تكون اليد العليا متحولة؟ ومن ستكون جراحه مثقلة ،وحساباته لما بعدها متبدلة؟ فقانون
الحرب ليس في الميدان ،بل بما يبدل في العقول واألذهان ،فعلى الضفتين تكون الحرب التي
ال تغير التفكير جولة الغية ،وتقاس النتائج بحجم ونوع التغيير لدى الجهة المظلومة والجهة
الباغية ،وعندما تسترد الضفة المظلومة الثقة بخوض الحروب ،ويبقى اليقين لدى الضفة
التي وجدت في الحرب أفضل الدروب ،فهذا يعني أنّ جوالت جديدة ،ستسلك على درب الحرب
لفترة بعيدة ،حتى تسقط الثقة لدى إحدى الضفتين ،فإن تعززت ثقة المظلومين بنصرهم،
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يقودون الدّراجات الهوائيّة
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الكرسي وأمي ُل بجسدي يمن ًة
ألقبض على ظه ِر
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بتُّ أكتفي بحل ٍم
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َ
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وبدأ الظالمون يشعرون بعسرهم ،تكون بداية التبدل الكبير ،وتوازن الردع الخطير ،ما يجعل
المبادرة بالحرب مستعصية ،وتنمو في ظل االستعصاء روح وتذبل روح مقابلة ،فحيث كل
شروط االستعداد للحرب مستوفية ،يسود التكاسل واالسترخاء ،وتموت الروح المقاتلة،
وحيث الحق ويقين النصر رغم المخاطر ،تستجمع الروح األشللالء ،لتصنع منها المعادلة،
وعندما تحقق الحرب هذا التوازن بين السالح والروح ،يتراجع وزن السالح وتتقدم األرواح،
وتكون بداية التغيير الكبير ،وهذا ما تقوله وقائع اليوميات في نتائج سيف القدس المسلول،
يدب في المستوطنات وأنّ ليل الخوف يطول ،وأنّ الفلسطينيين في أربعين نزار بنات،
أنّ الذعر ُّ
يعودون إلى األصول ،واألصل منازلة االحتالل ،وفضح كل تزيين للتنازل أمام المحتل وتبرير
للتنسيق ،وليس مهما أن تسقط شهيدا ً في القتال ،أو أن تقتل ظلما بذريعة التحقيق ،فالشعب
خرج من أسر الكلمات المزينة ،وبات يميز بين الكلمة ووظيفتها المعينة ،ويعلم أنّ في الكالم
قمح وزؤان ،كما في الكالم زمان ومكان وروح ،والكلمة التي يطلقها جبان ،ال تشبه الكلمة التي
تداوي الجروح ،وال تصنع من الجبان شجاعا ً عندما يلبس ثوب السجان ،ويعرف الشعب أنّ
أوجاعا ً سترافق مخاض الوالدة ،سواء كانت بيد المحتل أو بأيدي أوغاده ،فهي مسيرة كتبت
على الشعوب ،وختامها نصر رغم أشواك الدروب ،ومن سيعرف ثنائية الدم والنصر في كتابة
السيرة ،وثنائية الورد والشوك في المسيرة ،أكثر من فلسطين األسيرة.
} 2021-8-2
صباح القدس للصبر والبصيرة والقدرة على تحمل عبء الدماء النازفة ،كي ال تضيع
البوصلة في اللحظات الخطيرة والكل يعلم من صاحب القدرة ومن هي الجهة الخائفة،
والشجاعة هي أن تحسن إدارة الغضب ال إدارة السالح ،وأن تتقن التراجع ال أن تتقدم نحو
الكمين ،والمواجهة أحيانا ً هي فن االنزياح ،ألنك منذور لفلسطين ،هكذا هو حزب الله الممسك
بخيوط القدرة ،يحبط ما خخطته األيادي القذرة ،فيحمل النعوش ويمضي بنفوس الغاضبين،
كما فعل تحت جسر المطار ،يوم أطلقت النار على المتظاهرين ،وكان التنديد بأوسلو يومها هو
الشعار ،وهو يعرف من نصب الكمين ،فهذا أكبر من مجرد أن تعرف معنى المسؤولية ،وااللتزام
بالقضية ،إنها قدرة تحمل األقوياء ،حيث ال يجرؤ اآلخرون ،أن تحمل عبء الدماء ،وأنت قادر
على مواجهة الغباء بعاصفة الجنون ،وأن تمسح مناطق عن الخريطة ،فتعصم النفس عن
انفعاالت الغضب ،وتحمل كل االنفعاالت الضاغطة ،وتقابل الشتيمة بعلو األدب ،فتتجنب
الخضوع إلغللراء القوة ،ألنك تعلم معنى ترتيب األولللويللات ،وهللذا معنى أن السالح منذور
لفلسطين ،وأن سواك هم الميليشيات ،وأنك وحدك السالح المنضبط ،وأنك وحدك تحدّد وجهة
الحرب وتنخرط ،وال تستدرج لزواريب الداخل ،وهذا معنى أن الذين يصوبون على السالح،
يريدون للوطن أن يستباح ،وينكشف أمرهم كعمالء لالحتالل ،بعدما تسقط مقولة أن سالحك
يتسبب في الداخل باالختالل ،فهذا السالح محجوب عن الساحات الداخلية ،وجهته الوحيدة أن
يتحرك بقرار الحرب ،ال تستفزه التصريحات الغبية وال يحيد عن الدرب ،وحده سالح اليملكه
حاملوه ،ولو قتل آباؤهم واألبناء ،فهم مؤتمنون على حمله كأثقال اآلخرة ،لو قاتلهم العالم لن
يقاتلوه ،وسيواجهون الرصاص بالدعاء ،ولو استفزتهم الوجوه الساخرة ،حتى يتيقن صاحب
القرار بأن الذي يجري حرب ال مفر من خوضها ،وبأنّ التردّد كالفرار من المعادلة الواجب فرضها
 ،عندها سيحدث الزلزال ،وتتحرك األمللواج المسلحة للقتال ،وستسحب الفتنة من شعور
أصحابها ،واألقالم من جحور كتابها ،وتسقط المحرمات ،وال تعود القضية أنهم قتلوا لنا ،بل
ومؤسساتها مترددة،
أن السالح هو القضية ،وأن بؤرة للعمالء باتت مستعصية ،وأن الدولة
ّ
وأن المطلوب قتالنا ،بأشكال متعددة ،كما كان الحال في الجرود ،عندها ال قيد أمام قرار الحسم
وال حدود ،وبلحظة سيزال الورم الخبيث من الوجود ،وعندها كلفة الدماء مبررة ،والمعركة
واجبة مقدرة ،أما اآلن فالشجاعة بمنح الفرص للدولة ،فلها هذه الجولة ،لتثبت القدرة على
تحمل المسؤولية ،بعدما طال االنتظار ،وتركت الطرقات للعصابات ،وكما ترك االحتكار ،وغابت
المؤسسات ،تبقي المقاومة الباب مفتوحا ً لقيام حكومة ،وهي تعرف أنها مظلومة ،لكنها تستعد
لألسوأ ،وتتحضر للخيارات ،لكنها لن تقدم من تلقاء ذاتها على الحلول مكان الدولة في األمن
وفي االقتصاد ،رغم مرارة التحمل واأللم والدم والتالعب بأرزاق وأرواح العباد ،لكنها تستعد
للفرضية المقابلة ،أن يفشل الرهان وتسقط المحاولة ،وأن تتخلى الدولة عن الواجب ،وينفلت
الحبل على الغارب ،فكما ستجلب المقاومة المحروقات على عاتقها ،ستفتح الطرقات ببنادقها،
فهي ليست من يتخلى عن ناسها ،وهم باألساس أساسها ،لكنها تتقن فن التحرك والتوقيت ،كما
تتقن على الكيد مهارة التفويت ،وتعرف معنى الترسمل باألخالق ،بينما غيرها يترسمل بالنفاق،
وغير يترسمل في األسواق ،وللمقاومة تجارة وحيدة ،غير تجارة اآلخرين ،هي أن رجالها باعوا
جماجمهم لله ،ونذروا أرواحهم لفلسطين ،واثقون بقيادة نصرالله ،والنصر عندهم يقين.
} 2021-7-31
صباح القدس لتفجير سفن الكيان في طريقها للخليج عبر بحر عمان ،وناقالت النفط
اإليرانية قادمة تحرسها غواصات عائمة ،تعبر البحر األحمر وتتحدى الجيش الذي ال يقهر،
فهذه هي المعادلة وعلى من يجرؤ على تغييرها المحاولة ،ألن دونها الحرب الشاملة ،هذه
معادلة التي يبشر بها رئيسي ،حيث العنفوان بند رئيسي ،نعود لالتفاق النووي بشرط الكرامة
ال بشرط السالمة ،وال نقاش حول دعم المقاومة ،والعودة ليست هدفاً ،فان رغبتم ارفعوا
العقوبات ،وعليكم التخلي عن الصلف ،وإطالة أمد المفاوضات ،وإال ضاعت الفرص أمامكم،
وفقدتم إمكانية حفظ سالمكم ،فأنتم في بالد اآلخرين ،ولسنا نحن في بالدكم ،وهذا هو الفرق
بين التمارين ،والحرب الفعلية ،وبين كالمنا وكالمكم ،أنّ األرض تقاتل مع أصحابها ،والتاريخ
يقاتل ،والشعوب تقرأ في كتابها ،فأين هو كتابكم ،قتلتم سكان البالد األصليين ،حتى صارت

ُّ
بحلم
بت اأكتفي ٍ

بالدكم ومثلكم فعل المستوطنون في فلسطين ،فضعوا في حسابكم ،أنها الحرب المفتوحة
وحروب الحق دائما ً مفتوحة ،وحسابها ال يغلق ،فاألمم المجروحة ،تقدم التضحيات وال تقلق،
أما أنتم فوفقا ً لحساب المصالح ،كل حروبكم من اآلن صارت خاسرة ،ألنّ كلفتها ببساطة أعلى
من عائداتها المتوقعة ،حتى تقولوا ما جدوى الحرب ونزف الخاصرة ،واالستثمار بخسائر
مرتفعة ،أما الشعوب واألمم ،فليس لديها سعر لرفع العلم ،طالما التراب تراب الوطن ،ترخص
له الدماء والنفوس ،وال يحسب في حربه حساب للزمن ،فيما أنتم تحسبون ميزان الفلوس،
لذلك تقوم الحسابات الجديدة ،أن تتعلموا أن األفضل هو التبكير بالرحيل ،ألنكم في نهاية
الطريق راحلون ،وما عاد ينفعكم من تقنياتكم العديدة ،إال أن تحسبوا الكلفة المضافة للتأجيل،
وتضيفوا عليها فوائد الديون ،وتخيلوا أن يدرك الفلسطيني أن فلسطين عائدة بعد مئة عام،
فهو مستعد للبقاء صاحيا ً ال ينام ،وهاتوا من عندكم من يستعد ألجل البقاء محتالً أن يمضي
عشرة أيام في الصيام ،وخذوا بالمقابل آالفا ً مؤلفة يتبارون في األسر أن يصوموا حتى الموت
ألجل بالدهم ،وتعلموا أن هذا هو ميزان القوى في الحروب ،فكيف إن علمتم أن توازن النار والدم
صار لصالح المقاومة ،وكما يقول تاريخ الشعوب ،وقانون النسبية عند آينشتاين ،إنّ كل
المعادالت مضروبة بعامل الزمن يجب أن تحسب ،ومن يستمثر بالدين ليس كمن يوظف رأس
المال ،ومن يبني منزال ً ليسكن ليس كمن يبني للتجارة ،والحقيقة يجب أن ُتكتب ،وهي جوهر
المقال ،ومضمون العبارة ،أن الشعوب متفوقة بعامل الزمن عليكم وتستثمر رأس المال وتبني
لألحبة مساكن ،بينما أنتم مستعجلون وتبنون بالديون وترهقكم حسابات الفوائد ومشاريعكم
مستوطنات لمن يشتري ،لذلك تحسب الشعوب زمانها بساعات العز وأتعابها بعرق الكرامة
وفوائدها بشهداء المقاومة ،فكيف ستربحون حرباً ،أو تسلكون درباً ،وكل الحروب والدروب
بوجهكم سدت وال من يفتح وال من يحزنون ،فاحزموا الحقائب وترجلوا ،وصلوا صالة الغائب
لترحلوا ،وسارعوا بالتوقيع ألن المتاح اليوم لن يبقى على الطاولة طويالً ،وعليكم بالبريد
السريع فربما يسحب قبل النوم أو بكرة أو أصيال.
} 2021-7-30
صباح القدس للعراق يفضح كذبة الديمقراطية والنفاق ،وصباح القدس لتونس ورئيسها،
يقود ثورة الشعب ويعيد تأسيسها ،والقضية في البلدين واحدة ،رغم المسافات المتباعدة،
ورغم كثرة التعقيدات والتداخل ،واالنقسامات اإلقليمية والداخلية إلى حد التقاتل ،فاألكيد
في العراق أنه قبل سنتين ،انفجرت ثورة التشرينين ،وأطاحت عادل عبد المهدي ،وتجاهلت
الجيش المعتدي ،وطارت بفضل الثورة اتفاقية التعاون مع الصين ،وأعلنت الحرب على
المقاومين ،والحصيلة انتخابات مبكرة ،وحكومة الكاظمي ،برهان نتائج متغيرة ،تضيع في
فوضاها الحدود بين العميل واآلدمي ،وها نحن مع بدء اإلعداد لالستحقاق ،وقبل أن يجف
الحبر على األوراق ،بدأت االنسحابات ،وبدأ إعالن بطالن االنتخابات ،تحت شعار قديم جديد
بذريعة اإلصالح ،أن ال ديمقراطية في ظل السالح ،والذين يتحدثون يقصدون سالح المقاومة،
وما كانت لديهم مشكلة بسالح “داعش” واالحتالل ،فكل شيء يقبل المساومة ،وما دامت
المقاومة تعلن مواصلة القتال ،يأتي األميركي بجماعته ،وقد شعر بدنو ساعته ،وتأكد من فشل
رهانه االنتخابي ،وكذبة المجتمع المدني ،ليقول ال انتخابات على حسابي ،وال سيادة على
حساب أمني ،ويردد جمع السياسة ،بكل أدب وكياسة ،وال يخرج من يقول أين هي الديمقراطية،
التي باسمها أعلنتم ثورة شعبية ،وطلبتم انتخابات مبكرة ،واكتشفتم اليوم أنها متعثرة،
ومثل العراق في تونس بصورة معكوسة ،وبمعزل عن منازعات الجوار القريب والبعيد ،سيطر
اإلخوان على الثورة والدولة ،ونشروا اإلرهاب واالغتيال ،من قفصة إلى عروسة ،قتل وفساد
وحزب حاكم جديد ،ومن جولة إلى جولة ،تصدير لإلرهابيين إلى جبهات القتال  ،فمن قتل
البراهمي وبلعيد ،ومن جند التونسيين إلى سورية ،ومن قبض األموال من قطر ،وجعل لتركيا
موطئ قدم ،وشكل للحرب الليبية السند ،غير آبه بمصير البلد ،وحزبه الشقيق في المغرب يقود
التطبيع ،والنهضة ال تنهض لفلسطين بحجة التفرغ للتشريع ،فضاق بهم الشعب ذرعاً ،وقد
ثبت عليهم التورط شرعاً ،في كل أنواع المفاسد ،ولما انتخب الشعب رئيسا ً بالغالبية كاسحة،
راهن أن تكون الرسالة واضحة ،بأنه يختار للثورة قائداً ،وال يريد حكم اإلخوان ،ورغم وضوح
الرهانات في فرنسا واإلمارات ،فالشعب في تونس رافض لالستعمار والتطبيع ،يهتف لفلسطين،
اليشتري بها وال يبيع ،منذ الثالثينات إلى يوم الدين ،ولمن ال يعلم أن سجل شهداء تونس ألجل
فلسطين بالمئات ،وأن المقاومة ليست مجرد شعار للمناسبات ،فليعلم أن المكان الوحيد
للربيع العربي المشؤوم ،الذي كان فيه للتحرر والوطنية حضور معلوم ،ولم يكن ضحية كذبة
الجمعيات المدنية ،كانت تونس الخضراء ،وتذكروا أنه البلد العربي الوحيد الذي تظاهر رافضا ً
إغالق السفارة السورية ،وأنه البلد الذي لم تتوقف فيه التحركات إلحياء فلسطين القضية ،وأنه
البلد الذي تشتغل فيه السياسة الجدية ،حيث األفكار والبرامج والشخصيات والنقابات ،لوال
محاولة اإلخوان تشكيل قبضة حديدية ،والسيطرة على المؤسسات ،ولذلك ستكون النتيجة
الطبيعية لما يجري ،مهما خاض البعض حرب النوايا ،ر ّد االعتبار للتوازنات ،وفي تونس ال
يستطيع أحد قمع الحريات ،وال التهرب من االنتخابات ،وال تدوير الزوايا ،فال خوف على تونس
والديمقراطية من دموع التماسيح ،وال على اإلسالم والتسبيح ،فهي تونس جامع الزيتونة
قبل اإلخوان والوهابية ،وهي تونس الشهداء لفلسطين القضية ،وهي تونس اتحاد الشغل في
تحديد الهوية ،جمع فريد للنضال الحزبي والنقابي ،ضد المستعمر واإلرهابي ،من أجل الحرية
والعدالة ،ضمانة ال تعرف المواربة وال تقبل االستقالة ،وموقع اتحاد الشغل يوضح ما التبس،
ومن يعرف يعرف ومن ال يعرف فليقل كف عدس.

ورد عبداهلل عن رحيل عمه عماد

بتحقيق ِه ح ّتى لو كان ضمن مدينتي !
َ
َ
الوقوف أمام مرآتي ال ُمنكسِ ر ِة ألتم ّرن على
فأصبحتُ أطي ُل
ّ
ّ
وألثبتَ
ِ
على األقل -لنفسيأصعب ال ّتعابير النفسيّة للوجه
ِ
أ ّنني ُ
أليق بهذا الحلم.
تكس َر الفرحُ في قلبي وأدماه ،وبقي تعبير الحزن
ومن يومها ّ
عالقا ً على وجهي !
بتُّ أكتفي بحل ٍم
الحرب في بلدي
عندما اشتعلت نا ُر
ِ
اس وقتل ُ
األخ أخاه وأصبحَ الدّما ُر هو المشه ُد
انقس َم ال ّن ُ
خارج
السائ ُد وفاحتْ رائح ُة الدّما ِء في ك ِّل مكانٍ  .نزحتُ إلى
ّ
ِ
البل ِد ومكثتُ في الغرب ِة عدّة سنوات.
هناك كانت أيضا ً األحالم هي الحقيق ُة الوحيد ُة في حياتي
أحلللال ُم اليقظ ِة وأحلللال ُم الللمللنللا ِم ،وكللان الللوطللنُ هللو الحل ُم
المسيط ُر

ث ّم جعلتُ من أ ّو ِل بصيص نور جناحا ً طار بي إلى بيتي وما
قلب الوطنِ.
زلتُ في ِ
أحل ُم بوطنٍ !
بتُّ أكتفي بحل ٍم
َ
ُ
يسابق ظِ لّي
طيفك أصبحَ
َ
َ
خضعتُ للقد ِر واستعضتُ
رؤياك
بطيفك عن
َ
طيفك في المنا ِم
إلى أنْ زارني
وألنّ أحالمي هي حقيقتي الوحيدة
عيني مسكنا ً َ
لك
اعتقدتُ أ ّن َك ا ّتخذتَ من
ّ
عيني ظ ّنا ً م ّني أ ّنني
ومنذ ذلك اليوم لم أع ْد أريد أنْ أفتحَ
ّ
َ
سأبقيك عالقا ً بين أجفاني
ومن يومها فقدتُ البص َر
واألحال َم !!!

ريم رباط
الراحل عماد العبدالله

ال�صعر لي�س مهنتي
مهنتي نادل ٌة في حانة رخيصة
مسح اللقاءات عن الطاوالت
ُ
وأح �ي��ان �ا ً ل�ع��اب ال�س�ك��ارى ونظرات
الخمر عن نهدي
الليل يطعمني والليل يأويني
الشعر ليس مهنتي
والحلم ال يأتيني بالخبز
بل يأخذه من فمي
في يدي
خ��رق��ة ممزقة أحملها ب��وج��ه األي��ام
وطالعي
ال يهتم بمن يربح
ال يهتم
ب��أن��ي أرم �ي �ه��ا ب �ع �ي��دا ً ع��ن ك�ت�ف��ي كل

مساء
وأعود خفيفة من الحب ومن الحرب
من الضحك ومن الذكرى
خفيفة
إل ��ى ال��ض��وء ال �خ �ج��ول وراء بابي
الموارب
في البعيد من هذا الليل
عاشق يرتجف بردا ً
أمد من غربتي يدي
أمسح النظرات عن مسامات جسدي
أرسم حان ًة
وسلكا ً حديديا ً شائكا ً
وأختفي في الضباب
لوال رينولدز

وأنا في عز الحلم بلبنان جميل
استيقظت على مذبحة الطوائف وعلى شاب منفعل وآخر خائف
استيقظت على خريطة مبعثرة وصراخ أم ب ُّح صوتها من األلم
بيروت صرخت حتى أخفوا صوتها
قتلوا الحب واأللفة ،ك ّروا نسيج كنزة الصوف وباتت ألوانها باهتة .والناس تدمر
الناس دون هل ٍ
لدف يُذكر ،لم تعد ثللورة الجياع للجياع ..وثللورة الفقراء للمقهورين،
باتت لعب ًة ألخذ الثأر ،إنها لعبة الطوائف التي تخيفنا جميعاً ،إنها جريمتنا ومأساتنا
جميعا ً.
إنها الحرب يا ابنتي ،حرب الطوائف التي تهد البيوت واألرحام والوصل.
ال تأبهي ،اعزفي موسيقاك التي تحبين واخفضي صوت التلفاز اللعين.
النوافذ رميت بالحجارة والقلوب ،وطفلي ركع خائفا ً يفتش عن الله بين كومات
الناس المقهورة.
يسألني ابني أين الله يا أمي؟
يا بني ستجد الله عند المنكسرة قلوبهم.عند آخر صوت في ردهة المستشفى ،عند
النائمين تحت السماء والغيوم وأصوات الرعد ،ستجد الله عند هؤالء المستضعفين
اللذين ال يمكن ألحد ما أن يسمعهم ،ستجده بين قلوب المرتجفين برداً.
أما ما تراه من قتال ،فال دخل لله به ،إنه من أفعالنا نحن أوالد األبالسة.
يقول نجيب محفوظ:
سألتُ الشيخ عبد ربه التائه :كيف تنتهي المحنة التي ُنعانيها؟
فأجاب :إن خرجنا سالمين فهي الرحمة ،وإن خرجنا هالكين فهو العدل.

وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا
يا أبا جالل ،بهذا البيت العظيم من الشعر ،بدأت برثاء أبي ،شقيقك عصام ،وببيت الشعر
ذاته ،وبالعاطفة وباإلحساس ذاتهما ،أبدأ بأ ّول كالم لي عنك ،وهو ليس األخير ،أيها الحبيب
الحبيب الحبيب ...
روت لي عمتي نازك أنّ عماد في طفولته األولى كان يحبو على األرض في منزل العائلة في
الخيام بعد شطفها ،فإذا صادف بعض النمل هنا أو هناك ،كان يحمله ويضعه في إحدى الحفر
التي ما زال فيها بعض الماء من آثار الشطف ،ليرى إذا كان النمل قادرا ً على السباحة !
غريبا ً عجيبا ً كان هذا العماد وسوف يحمل معه العجب والغرابة بعد أن أضاف عليهما فطنة
وذكاء وثقافة وحضورا ً وعاطفة وإنسانية  ...حتى الممات ....
ُسجل لعماد أنه كان مضيئا ً على المستوى الثقافي حتى بوجود شقيق له كعصام بحضوره
ي َّ
الثابت في الوسط ذاته ،والذي كان يكبره بتسع سنوات ،فعماد ُمحدّث مف ّوه باألدب والتاريخ
وقاس ال يساير ،أديب صاحب أسلوب خاص جدا ً في الكتابة،
والشعر وغيرهم الكثير ،ناقد عليم
ٍ
مهني في عمله كأنه المستحيل ،قادر على نسج عالقات اجتماعية مع كل الناس على اختالفاتهم،
ّ
وحب الحياة،
ساخر موهوب ،مغامر شرس إذا دعت الحاجة ،أستاذ في األحاسيس والنخوة
ّ
أنيق كفراشة تجلب الحظ عند الحضور ،طيب المعشر ،كأنه من الجميع وإلى الجميع ...
كان عماد موسوعة متنقلة ،لو جالسته ستخرج متسلحا ً بمعلومات قيّمة من النوع الذي ال
ُي َقدَّر بثمن وقد ال ي ّتسع المجال اآلن لذكر سيرته الحافلة ،ولكن أتذكر أنه سبق لي أن قلت له أكثر
من م ّرة أنه يذ ّكرني بعصام ،وأنّ عليه أن يع ّمر ألنني ال زلت بحاجة إليه ،أنا ،ال زلت بحاجة إليه،
فكيف إذا ً هي حال نجال وسارة وجالل ورشاد ومريم! أو علي ونازك ونوال؟
أكاد أجزم أنّ هذا الزمن لم يعد يالئم أشخاصا ً كعماد ،رأوا ك ّل شيء ينهار على مدى خمسين
عاماً ،فهو مثالً كان يتسلح بعصام ورياض ال ّريس ليبارز في وجودهما الحياة ،بعد أن اطمأنّ
إلى األوالد ،فهما كانا أساسيّين في قلبه وعقله وتركيبته .ذهب االثنان فلم يق َو على ال ّتح ّمل،
وكان قبل غيابهما قد ق ّرر الثورة على كل شيء ،والسالح األمضى له ،كان السخرية وإن كانت
أحيانا ً أكثر من جريئة ،فقد كان عماد على األرجح  ،يصارع في الرمق األخير ،انهار كما انهرنا
جميعا ً في السنوات الماضية ،إال أنه انهار ساخراً ،واثقاً ،ومغامراً ،كأنبل المقاومين ...

ميساء الحافظ

ورد عبدالله

حلم لبنان الجميل ؟؟؟

الــــجــــمــــعــــة  6آب 2021
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اأ ّول «ذهبية» في تاريخ الفلبين بعد  97عام ًا
�شقة و 600األف دوالر مكافاأة للبطلة دياز

درد�صة �صباحية
المطلوب :العودة اإلى ذاكرة المدن النظيفة
} يكتبها الياس ّ
عشي

تم اّر السنون ،وتبتلع ذاكرتك الكثير من الصور ،اّإل بعضا ً منها تواكبك
اّ
تتحشر بك لتوازن بين زمنين :
إلى نهاية العمر ،وفجأة
أمس أقيمت صالة على أرواح الشهداء الذين قضوا في انفجار
أولهماِ :
الرابع من آب ،وكان لها طابع واحد .
ً
ثانيهما :قبل خمسين عاماً ،بل أكثر ،عندما تخترق جنازة ما شارعا من
شوارع المدن المختلطة ،كانت تغلق أبواب الحوانيت ،ويخرج أصحابها،
ويقفون باحترام مشاركين أه َل الفقيد حزنهم؛ فمنهم من يتلو الفاتحة،
ومنهم من يرسم إشارة الصليب ،ومنهم من يحني رأسه إلى أن يختفي
المشياّعون ،وتفتح أبواب الحوانيت من جديد.
السؤال :هل وصلت البشاعة إلى هذا الح اّد؟ هل ما جرى أمس هو صالة
على روح الشهداء أم مهرجان انتخابي؟ وهل ث اّمة أمل في العودة إلى
ذاكرة المدن النظيفة؟

بعد انتظار دام نحو  97عــام ـاً ،تمكنت
الفلبين من الحصول على أول ميدالية ذهبية
لها في تاريخ مشاركة العبيها في دورات
األلعاب األولمبية.
وتحقق ذلك اإلنجاز التاريخي ،بفضل
الرباعة هيديلين ديــاز ،البالغة من العمر
 30عاماً ،والتي أصبحت أول من يظفر
بالميدالية الذهبية األولمبية في تاريخ
البالد.
وسجلت دياز رقما ً أولمبيا قياسيا ً بعد أن
تمكنت من رفع أوزان بلغ مجمل وزنها 224
كيلوغراما ً لتنتزع الصدارة في فئة السيدات
عــن وزن  55كيلو غــرام ضمن منافسات
رياضة رفع األثقال في أولمبياد طوكيو.
وبهذا الفوز ،ستحصل دياز عللى مبلغ 33
مليون بيزو ( 660ألف دوالر) تتضمن حوافز
من لجنة الرياضة الفلبينية قدرها  10ماليين
بيزو ،باإلضافة إلى مبالغ نقدية ومنزل مقدم
من رجال أعمال.
وبحسب شبكة «سي إن إن» فقد انهمرت
دمــوع ديــاز بــغــزارة مــن فــرط سعادتها،

واحتضنت مدربيها بعد أن حققت إنجازا
تاريخيا ورقما قياسيا في نفس الوقت،
وتوشحت دياز بعلم بالدها قبل أن تتقلد
ميداليتها على منصة التتويج ،وأمسكت
بميداليتها وهي تشير إلى علم الفلبين على
قميصها أثناء وقوفها على المنصة.
وقد ه ّنأ المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية،
هاري روك ،مواطنته لجلبها «الفخر والمجد»
لبالدها ،قائال في تغريدة على تويتر« :األمة
بأسرها فخورة بك».
وكــانــت ديـــاز ،قبل أن تفوز بــالــذهــب ،قد
حصدت  10ميداليات أولمبية فــي تاريخ
مشاركتها ،وهي  3فضيات و  7برونزيات،
وهــي مــن بين الرياضيين الــذيــن تعطلت
استعداداتهم وتدريباتهم قبل انطالق دورة
ألعاب طوكيو بسبب قيود فيروس كورونا
المستجد.
وذكــرت وكالة ،رويترز ،أن ديــاز كانت قد
علقت لعدة أشهر في ماليزيا  ،بينما كان في
طريقها للمشاركة في مسابقة رياضية في
البيرو.

وفـــي مــقــطــع فــيــديــو ُنــشــر عــلــى تطبيق
إنستغرام أثناء فترة العزل ،شوهدت دياز
وهي تتدرب على زجاجات مياه مثبتة على
عصا خشبية ،وعلقت على الفيديو «نعم ،هذا

كوري ّ
يجدد عقده مع ووريرز مقابل  215مليون دوالر

منتخب قطر في «الطائرة» ال�شاطئية
ي�شعى للفوز بالبرونزية بمواجهة التفيا

وافــق النجم ستيفن كــوري ،الفائز بلقب
أفضل العــب في دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين مرتين ،على تمديد عقده مع ناديه
غولدن ستايت ووريــرز ألربع سنوات مقابل
صفقة بلغت  215مليون دوالر بحسب ما أعلن
الصحافي المخضرم ادريــان فويناروفسكي
االختصاصي في كرة السلة والمعلق في شبكة
«اي اس بي ان» األميركية.
وسيصبح كــوري الفائز ببطولة الــدوري
األميركي للمحترفين ثالث مرات ،أ ّول العب في
التاريخ يوقع على عقدين تفوق قيمتهما 200
مليون دوالر.
فــي الــمــقــابــل ،وبحسب الصحافي ذاتــه
صاحب المصادر الموثوقة ،فــإن كارميلو
أنتوني الذي انتهى عقده مع بورتالند ترايل
بــالزيــرز سينتقل لــلــدفــاع عــن ألـــوان لوس
أنجليس ليكرز الموسم الماضي.
وسينضم انتوني ( 37عاماً) بالتالي إلى

خسر المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية في نصف النهائي أمس الخميس أمام فريق
اللجنة األولمبية الروسية صفر -2بواقع ( 21-19و )21-17وستلعب قطر غدا ً السبت مباراة
الميدالية البرونزية ضد التفيا التي سقطت في وقت سابق أمام النروج ،من أجل تحقيق ميدالية
ثالثة بعد ذهبيتي فارس حسونة في رفع األثقال ومعتز برشم في الوثب العالي.
وكان الثنائي القطري تصدر مجموعته بالعالمة الكاملة بثالثة انتصارات ،قبل أن يقصي
االميركيين فيليب داوههاوسر ونيكوالس لوسينا من الدور الـ 16واإليطاليين باولو نيكوالي
ودانييلي لوبو من ربع النهائي.
وجاءت المجموعة األولى متقاربة بين الطرفين حيث لم يتجاوز الفارق النقطتين وانتهت
بنتيجة  19-21لمصلحة روسيا في غضون  20دقيقة.
فيما كان الفريق المؤلف من فياشيسالف كراسيلينكوف وأوليغ ستويانوفسكي األفضل في
الثانية وتقدم بفارق أربع نقاط  ،6-10نجح القطريان في تقليص الفارق إال أن الكلمة االخيرة
كانت للروس.

االأميركي تايلور يهزم االإيراني �شاراتي في الم�شارعة

العبين جــدد انضموا أخيرا ً إلــى ليكرز وهم
راسل وستبروك ،دوايت هاورد ،مالك مونك،
تريفور اليزا ،واين إلينغتون وكينت بازيمور.
وسجل انتوني مع ّدال ً مقداره  13.1نقطة،
و 3.1متابعات الموسم الماضي في صفوف
باليزرز.
ويخوض أنتوني موسمه الـ 20في الدوري
االمــيــركــي للمحترفين وهــو ال يـــزال يبحث
عن لقبه األول بعد فترات مع دنفر ناغتس
ونيويورك نيكس وأوكالهوما سيتي ثاندر
وهيوستن روكتس وبورتالند ترايل باليزرز.
لكن ستكون هذه المرة األولى التي يلعب
فيها أنتوني في الــدوري إلى جانب «الملك»
ليبرون جيمس ،علما بأنهما استهال مشوارهما
االحترافي في عام واحد  ،2003وتوجا باللقب
األولمبي معا ً في بكين  2008ولندن ،2012
قبل أن يتوج أنتوني بالثالث في ريــو دي
جانيرو.

يوم ريا�شي للقدامى في «زعرور كلوب»
ّ
نظمت «سبورتس مانيا» بالتعاون مع «زعرور
كلوب» و»بيروت فوتبول أكاديمي» و»سافين
سبورتس مانجمينت» للمرة االولى يوما ً رياضيا ً
لالعبين القدامى في الزعرور كلوب.
هــذا الــحــدث فريد مــن نوعه جمع قدامى
ومشاهير في يــوم رياضي مليء بالتحدي
والمنافسة .
تخلل النهار األلعاب التالية :تحدي المهارات
في كرة السلة وتسديد الرميات الثالثيّة ،تحدي
المهارات في كرة القدم وتسديد ضربات جزاء
ومباريات في التنس.
وقد أقيمت مباريات في لعبة كرة السلة بين
فريق «عائلة» اتحاد كرة السلة المؤلف من
فيكين جيرجيان ،شربل ميشال رزق ،ربيع
المصري ،روجيه عبيد ،باتريك لحود ،مارون
جبرايل ،جهاد صليبا ،طوني ديــب ،سامي
نــاصــر ،هشام جـــرادي وايــلــي خليل وفريق
قدامى نــادي الكهرباء المؤلف من سركيس
كورجيان ،مارك قزح ،اندريه عاصي ،عماد
خليل ،بول طربيه ،داني كورجيان ،ايلي تابت
وروي مالكون .

كما وأقــيــمــت بطولة وديـــة مصغرة في
كرة القدم بين قدامى العبي الراسينغ وهم
شربل الحاج موسى ،علي حمود ،جوزيف
الحاج ،طوني انطون ،زياد سعادة ومدربي
«بــيــروت فوتبول أكــاديــمــي» جــان سعادة،
عماد واكــد ،باكو آروجــو ،خليل نصار ،سعد
بهلوان وموظفي الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا زيــاد خليفة ،عماد سعادة،
شربل دياب ،ايلي برادعي.
كما أقيم تحدي المهارات الفنية وتسديد
رميات ثالثية من عدد من الالعبين القدامى
وعلى رأسهم المدرب الوطني باتريك سابا
والالعبين داني عون وداني حاموش وربيع
فرنسيس وغيرهم.
أمــا فــي لعبة الــتــنــس ،فــجــرت مباريات
بحضور عضو االتحاد ورئيسة اللجنة الفنية
ناهيا ابي خليل والالعبين المخضرمين بيتر
بو عون وشربل شقير.
وفــي الختام تم توزيع الميداليات على
الفائزين في االلعاب الرياضية الثالث وسط
اجواء احتفالية.

اأخبار الالعبين واالأندية
أحرز األمريكي موريس ديفيد تايلور الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الحرة للرجال
لوزن  86كغم ،وذلك في إطار فعاليات دورة األلعاب األولمبية طوكيو  ،2020المقامة حاليا ً في
اليابان.
وتمكن تايلور ( 30عاما) من الفوز على اإليراني حسن يزداني شاراتي بصعوبة ( )3-4وفي
الوقت القاتل في الثواني األخيرة من النزال النهائي الذي جمعهما أمس الخميس.
وحصل المصارع ناظم أمين ميليس من سان مارينو على الميدالية البرونزية بفوزه على
الهندي ديباك بونيا ( )2-4نقطة.
ونال الروسي أرتــور نايفونوف البرونزية األخــرى بفوزه على األوزبكي جبرايل شابييف
(.)0-2

برونزية «اليد» االأولمبية بمتناول الم�شريين
خسر منتخب مصر لكرة اليد ،أمام نظيره الفرنسي  23ـ  27في نصف نهائي منافسات كرة اليد
بأولمبياد طوكيو.
وقدم حارس مرمى منتخب فرنسا جيرار ،مباراة بطولية بـ 14إنقاذا ،ليقود بالده إلى المنافسة
على الميدالية الذهبية.
وستلعب فرنسا أمام الفائز من الدنمارك وإسبانيا ،على الميدالية الذهبية ،فيما ستعلب مصر
أمام الخاسر من بين المنتخبين على الميدالية البرونزية.
ومصر هي أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف نهائي األلعاب األولمبية ،في منافسات
كرة اليد .وانتهى الشوط األول بين مصر وفرنسا .13-13

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

ما أفعله ،أرفع زجاجات الماء لكي أتدرب على
رفع األثقال ،إنه أمر صعب ولكن علينا االعتياد
على مواجهة العوائق ،ولكي يبقى حلمي ح ّيا ً
في قلبي».

ـ تبلغ االتحاد اللبناني لكرة القدم من نظيره
الدولي (الفيفا) قرار رفع الحظر عن نادي النجمة
في ضوء سداده للمبلغ المتوجب عليه في قضية
الالعب الغاني ايساكا ،وذلك نتيجة الحكم الذي
صدر لمصلحة الالعب في الدعوى التي سبق
ورفعها للفيفا على خلفية مطالبته بمستحقاته
المادية .
ومــع رفــع الحظر الـــذي وصــل إلــى االتحاد
اللبناني ،قام نــادي النجمة بتسجيل وتثبيت
تواقيع جميع الالعبين الذين كان الفريق قد ابرم
عقودا ً معهم ،وكان ينتظر وصول كتاب الفيفا كي
يسمح له بتسجيلهم وبالتالي إشراك من يشاء
منهم في لقاء «السوبر» الذي سيجمعه مع غريمه
التقليدي األنصار على ملعب بلدية جونيه غدا ً
السبت.
ـيعقداالتحاداللبنانيلكرةالقدماليومالجمعة،
عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مؤتمرا
صحافيا ً للمدير الفني لمنتخب لبنان التشيكي
ايفان هاشيك للتحدث عن رؤيته واستعدادات
المنتخب لالستحقاقات المقبلة والتي سيستهلها
في  2أيلول المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة
من التصفيات اآلسيوية المؤهلة الى كأس العالم
– قطر .2022
ودعــا االتحاد اللبناني كافة مم ّثلي وسائل
االعالم حضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في
قاعة االجتماعات في مقر االتحاد في فردان.

المدير اإلداري
نبيل بونكد

لبنان يدافع عن
لقبه في بطولة
العرب الثالثة
لل�شيدات

ـ أجــرى االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم (فيفا)
باالشتراك مع االتحاد اللبناني للعبة دورة عن
بعد لصقل الحكمات اللبنانيات.
وأجــريــت المحاضرات بــإشــراف المحاضر
الدولي األردنــي إسماعيل الحافي والمحاضرة
الدولية األردنية هبة عابد ،من  2آب الجاري
وحتى الخامس منه.
وشهدت الــدورة مشاركة  25حكمة لبنانية
بمتابعة رئيس لجنة الحكام في لبنان محمود
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الربعة وأعضاء اللجنة.
وتض ّمنت مجرياتها شرحا للتعديالت الجديدة
ولمسات اليد والتحديات والحاالت في منطقة
الجزاء والتسلل.
وعلى صعيد آخر سينظم االتحاد اللبناني لكرة
القدم دورة صقل حكام لكرة الصاالت تحت إشراف
المحاضر الدولي اإليراني صدر الدين الموسوي،
على أن تقام المحاضرات في قاعة ثانوية الكوثر
والتمارين العملية في الصالة المغلقة للثانوية.

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

يقيم االتــحــاد العربي لــكــرة القدم
بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب لــلــســيــدات
للمنتخبات لكرة القدم ،في نسختها
الثالثة بالعاصمة المصرية القاهرة،
خالل الفترة من  24آب الحالي حتى 6
ايلول المقبل ،بمشاركة منتخبات مصر
واألردن وتونس والجزائر و السودان
وفلسطين ولبنان.
وتعد هــذه البطولة إحــدى بطوالت
االتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في
روزنامته لهذا الموسم .2022 – 2021
وكانت النسخة األولــى من البطولة
أقيمت بمدينة اإلسكندرية في مصر عام
 ،2006وت ّوج بلقبها منتخب الجزائر بعد
فوزه في المباراة النهائية على منتخب
المغرب ،بينما أقيمت النسخة الثانية
في بالعاصمة القطرية الدوحة في العام
 ،2015وت ّوج منتخب لبنان باللقب عقب
فوزه على منتخب جيبوتي.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

