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أتباعها  على  تضع  عظيمة  عقيدة  كّل 
األول��ى  الطبيعية  األساسية  المهمة 
وهي انتصار حقيقتها وتحقيق غايتها، 

كّل ما دون ذلك باطل.
سعاده

الذين  العدلي  المجلس  قضاة  تجرأ  ق��رن  رب��ع  قبل   -
بنظام  ُسّمي  ما  ل��دى  تعمل  ك���أدوات  توصيفهم  يمكن  ال 
في  القضائي  الجسم  خيرة  وه��م  لبناني،  س��وري  أمني 
وأصدروا  نزاهة،  وأكثرهم  قضاته،  مراتب  وأعلى  لبنان 
وألّن  جعجع،  سمير  اللبنانية  القوات  قائد  بحق  أحكاماً 
إعادة  أرادوا  ال��ذي��ن  يجرؤ  ل��م  إبطالها  يصعب  أحكامهم 
محاكمته  إع��ادة  طلب  على  السياسية  الحياة  إل��ى  جعجع 
عقوبته  ينهي  عفواً  أص��دروا  بل  خ��اص،  قانون  بموجب 
براءته  تعلن  أن  يفترض  التي  للمحاكمة  تقديمه  يعيد  وال 
إذا كانت األحكام مسيّسة كما يزعم، حصل ذلك في لحظة 
تحت  تحقق  ال��ذي  والسياسي  األمني  االنقالب  استثمار 
كذبة التحقيق الدولي )المهني والمحترف والنزيه(، حيث 
تم سجن القادة األمنيين بتهمة التورط في اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري وفقاً لشهادات زور، وأخليت الساحة هذه 
المرة لتركيب نظام أمني أميركي لبناني مشترك ال يزال 
عملية  تمت  بل  ال  والقضائي،  األمني  الميدانين  في  قائماً 
رعاية تجذيره وتطويره، بينما كانت المقاومة وحلفاؤها 
السياسية  ال��ت��وازن��ات  ف��ي رس���م  م��ع��ارك��ه��م  ي��ح��ص��رون 

للسلطة، برلماناً وحكومة ورئاسات.
السجن  م��ن  ب��ع��د خ���روج جعجع  م��ا  م��رح��ل��ة  - خ���الل 
بناء  على  شخصياً  وح��رص  الحزبية،  ماكينته  حرصت 
بصورة  يتواجد  المحامين  ع��ش��رات  م��ن  حقوقي  فريق 
الدعاوى  مئات  إقامة  وتعمد  القضائي،  بالجسم  لصيقة 
ع��ل��ى ك��ل م��ن ت��ج��رأ ووص��ف��ه ب��ال��ق��ات��ل أو ال��م��ج��رم، وفقاً 
لتوصيف الحكم الصادر بحقه عن أعلى مرجع قضائي، 
وهو حكم ال يطاله قانون العفو الذي يلغي العقوبة وليس 
الحكم، وال تمت عملية مراجعة الحكم بحكم جديد يصدر 
بعد إعادة محاكمة، لكن الذي جرى أن أغلبية كاسحة من 
تحيز  شكلية  جلسات  ف��ي  أخ��ذه��ا  ت��م  القضائية  األح��ك��ام 
فيها أغلب القضاة بعصبية عدائية لصالح جعجع الحظها 
القضاة،  أم���ام  ح��ض��وره��م  تفاصيل  م��ن  عليهم  ال��م��دع��ى 
بقدر  بمضمونها  أهميتها  تكن  لم  التي  األحكام،  وطبيعة 
دورها في تطويع الجسم القضائي لتجنب تكرار وقوف 
وكأن  جعجع،  يرضي  ال  حكم  إص��دار  على  يتجرأ  ق��اض 
أعلى  عن  الصادر  الحكم  تجاه  ذاكرته  محو  يريد  القضاء 
القضاء  أراد  بل  العفو،  قانون  يطاله  ال  ما  وهو  مراجعه، 
طالما  ال��رض��ا،  وكسب  جعجع  على  ت��ج��رؤه  ع��ن  التكفير 
ألالعيب  ممسحة  صار  العفو  قانون  بموجب  القضاء  أن 
القانونية  قيمتها  أحكامه  وفقدت  والسياسيين،  السياسة 
ومحسوبية  بزبائنية  القضاة  كبار  اتهام  سهالً  وص��ار 
أنهم تجرأوا من مواقعهم كأعضاء  وجبن وتبعية لمجرد 
جعجع،  على  الحكم  أص���در  ال���ذي  ال��ع��دل��ي  المجلس  ف��ي 
زال  ال  التي  الجريمة  حجم  لنعرف  األسماء  تذكر  ويكفي 
القضاء يقع تحت أعبائها، قضاة من وزن فيليب خيرالله 
ورالف  المعلم  وأحمد  الزين  وحسين  هرموش  وحكمت 

رياشي وجورج قاصوف.
اهتمام  م��ع  س��ن��ة  ع��ش��ر  خمسة  خ���الل  ذل���ك  ت��زام��ن   -
أميركي استثنائي بالجسمين القضائي واألمني، على كل 
مستويات المسؤولية، بعالقات مباشرة وتكوين ملفات، 
واشتغل  ت��دري��ب��ي��ة،  دورات  وم��ن��ح  وزي�����ارات،  ودع����وات 
األميركيون على بناء منظومة صلبة في الجسم المتداخل
)التتمة ص5(

 هل يوجد ق�ضاء

بجر�ؤ على اتهام جعجع؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الأميركي ي�ضع المقا�مة بين خياري الت�ضليم باإم�ضاكه بالق�ضاء... اأ� الحرب الأهلية 

»الثنائي« للآخرين: اإذا ف�ضلتم ا�ضتر�ضاء الأميركيين وتفادي جعجع... احكموا من دوننا 

�ضفي الدين: لن ننجّر للحرب الأهلية... ولن نترك دماء ال�ضهداء... و�ضت�ضهد الأيام 
كتب المحرر السياسي 

من  البالد  إلخ��راج  بالتنحي  بيطار  ط��ارق  للقاضي  سياسية  دع��وات  وسط 
الناجم  االستقطاب  بفعل  الطيونة  مجزرة  أظهرتها  التي  بالمخاطر  تنذر  أزمة 
عن طريقته بإدارة التحقيق، ووضع هدف االقتصاص السياسي فوق السعي 
لكشف حقيقة االنفجار ومصدر النترات وكيفية حدوث االنفجار ومن يتحمل 
المسؤولية عنه، وتجاهله للوقائع المتصلة بكميات النترات التي اكتشفت في 
لتوجيه  وتظهيرهم  فبركتهم  تمت  الذين  ال��زور  وللشهود  ومصدرها،  البقاع 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  لرئيس  مساع  ووس��ط  الله،  لحزب  االت��ه��ام 
في  بالحكومة،  تعصف  التي  األزم��ة  لتجاوز  ميقاتي  نجيب  الحكومة  ورئيس 
العدلي،  والمحقق  التحقيق  مصير  محورها  ك��ان  كبير،  وطني  انقسام  مناخ 
وصار عنوانها المسار الخطير للتحقيق في مجزرة الطيونة التي كانت إنذاراً 
البلد في حالة عجز واستقطاب  بخطر االنزالق نحو حرب أهلية مدّبرة، يبدو 
حاد  ال��م��واق��ف  عند  فالتموضع  ال��ل��ح��ى،  تبويس  عمليات  معه  تنفع  ال  ح���اد، 
السيد  الله  لحزب  التنفيذي  المجلس  رئيس  قاله  الذي  الكالم  بعد  ومصيري، 
هاشم صفي الدين في توجيه االتهام للقوات اللبنانية بالوقوف وراء المجزرة 
القوى  األهلية عن سابق تصّور وتصميم، ودعوته  الحرب  إلى  البلد  بنية جر 
السياسية واألجهزة األمنية والقضاء إلى إظهار تحملها للمسؤولية في ضوء 
أّن حزب الله  تعاملها مع ما جرى بحجم خطورة الدماء التي سقطت، مضيفاً 
لن ينجر للحرب األهلية ولن يسمح بجّر البلد لهذه الحرب، لكنه لن يترك دماء 

الشهداء تذهب هدراً وسيتابع ويراقب، وستكشف األيام أنه يتحّمل مسؤولياته 
كما كان دائماً.

المشهد كما رسمته مصادر سياسية مواكبة لألحداث األخيرة، يتوزع بين 
إيران سواء  الجارية مع  المفاوضات  الشعور بمأزق  نابع من  أميركي  موقف 
حول الملف النووي أو حول مستقبل الدور والسياسات األميركية في العراق 
وسورية، وخصوصاً مستقبل أمن كيان االحتالل الذي ال تستطيع واشنطن 
بكل  المقاومة  سالح  يمثله  وج��ودي  لخطر  وتعريضه  عسكرياً  المنطقة  ترك 
إيران،  إلى  لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن وصوالً  تشكيالتها من 
وتقول المصادر إّن واشنطن أوصلت رسالتها للمقاومة في لبنان ومضمونها 
عليكم االختيار بين التسليم بإمساكنا بالملف القضائي وما قد يطالكم منه أو 
قبول الذهاب إلى الحرب األهلية، وتضيف المصادر أّن واشنطن واثقة من أن 
تهديدها بالعقوبات وحرص الوسط السياسي على استرضائها تحت عنوان 
ملفات مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو مفاوضات ترسيم الحدود 
أمل  وحركة  الله  ح��زب  دع��وات  تلقى  ال  كي  كافية  أسباباً  ستشكل  البحرية، 

استجابة حكومية.
تقول المصادر إّن الوجه اآلخر للمعادلة هو أّن ثنائي حركة أمل وحزب الله 
في  السياسية  األط��راف  وسائر  الحلفاء  وضع  والتضامن،  بالتكافل  ق��ّررا  قد 
الجميع يقوله  ما  الشراكة ومقتضياتها، وفي مقّدمتها ترجمة  بين خيار  البلد 
)عباس سلمان()التتمة ص5( تشييع شهداء المجزرة التي ارتكبها حزب القوات في الطيونة  

 يا �ضادة الد�لة...

هذا ما اقترفته اأياديكم!

ال�ضيطان المتحّول

 

اإلى لبنانّي...

 ل لن تكون

»بو�ضطة« جديدة

 د. عدنان منصور �

 كلود عطية

 معن بشور �

ما جرى أول من أمس كشف بوضوح ال لبس فيه، 
التي  الوطنية  الوحدة  وهشاشة  الدولة،  تفكك  مدى 
يتغنّى بها الجميع، وشلل قضاء وترّنحه، كان نتيجة 
السياسية  ال��ي��د  وض��ع  م��ن  ع��ق��ود  لتراكمات  حتمية 
السلطة.  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��وا  ال��ذي��ن  ك��ل  ق��ب��ل  م��ن  ع��ل��ي��ه، 
بنيان  أسس  وضع  مع  فأكثر  أكثر  تجذرت  تراكمات 
ال��ف��س��اد واالن��ط��الق ب��ه ب��ك��ّل ش��راس��ة ووق��اح��ة، من 
والقوانين  للدستور  واحترام  واكتراث  مباالة  دون 
لغاية  التسعينات  مطلع  مع  جرى  ما  وهذا  والقضاء. 

اآلن، وبعيد انتهاء الحرب األهلية.
 منذ ذلك الحين، بدأ عهد تسييس القضاء بصورة 
ظاهرة للعيان، من خالل تدخالت وممارسات أرباب 
وزّج  وضغوطهم،  ون��ف��وذه��م،  السياسية،  السلطة 
والتشكيالت،  التعيينات،  في  سافر  بشكل  أنفسهم 
وانتماء  والء  أصبح  حتى  والترفيعات،  والمناقالت 
واإلداري،  وال��م��دن��ي،  القضائي،  السلك  ف��ي  العديد 
للعراب  واألم���ن���ي،  وال��ع��س��ك��ري،  وال��دب��ل��وم��اس��ي، 
الخروج  يستطيع  ال  وح��ده،  السياسي  والمسؤول 
ع��ن رغ��ب��ات��ه، وم��ط��ال��ب��ه، وت��وج��ي��ه��ات��ه وإْن ك��ان هذا 
واستقاللية  والعدالة  القوانين  روح  مع  متعارضاً 

القضاء.
)التتمة ص5(

الحقد الطائفّي والساحات اإلرهابية المشّرعة لتجار الّدم 
والقتلة وقناصي الرؤوس.. هي اللغة التي ُيتقنها المتحدث 
باسم العدو األول.. وهي الفلسفة القصصيّة التي تروي 
حكايات الموت وعشق الحصاد ألرواح اآلخرين المتهمين 

باعتناق دين ال يشبه المشعوذين واألصنام والمرتّدين...
هي بالد الظّل حيث ُتسجن الحقيقة وراء قضبان الذل، 
والمعرفة الملونة بقوة الجهل التي ال ُيبصرها إال العميان..

هنا حيث ال نقاوم إال »المقاومة« بأيديولوجيات اإللغاء 
والتدمير  والبغض  والتبعية  والفساد  والسرقة  والقتل 
والحرب، وسرقة األرواح من األجساد، كما طعن الجنين 

في أحشاء األم..
 هو كأس الماء المتحّول إلى دم بيد العّشار األكبر وتاجر 
الحمام والكالم وبيع األعضاء البشرية بعد فرزها بالخنجر 
والسكين وحربة البندقية المعادية.. هنا الشيطان المتحّول 
إلى لبناني، والمولود من قبر الصهيونية البغضاء.. تراه ال 
يشبه شيئاً.. مجرد خيال ال تعرفه األرض وال تعترف به 
السماء.. ال يتنفس إال رائحة الموت، وال يأكل إال من الجثث 
وجه  وتشويه  ل��إن��س��ان..  ص��ي��ده  بندقية  رسمتها  ال��ت��ي 
اإلنسانية.. حيث ال تجوز الرحمة إال في قتل الحيوان الذي 
يأكله ويشرب من دمه.. وال تجوز الصالة إال في مواجهة 

الله وخلقه..
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التي  الدامية  األح���داث  تكون  أن  تخّوفوا  كثيرون 
مشابهة  الفائت  الخميس  اللبنانية  العاصمة  شهدتها 
اللعينة  اللبنانية  ال��ح��رب  اشتعال  سبقت  التي  لتلك 
بوسطة  مجزرة  بعد   1975 أبريل  نيسان/   13 في 
وعلى  ذاتها  المنطقة  في  ارتكبت  التي  الرمانة  عين 
التي  السياسية  الفكرية  للمدرسة  تنتمي  مجموعة  يد 
أّدى  والتي  إليها،  القنّاصين  مجموعة  بانتماء  يشتبه 
إلى  عاديين  ومدنيين  سلميين  لمتظاهرين  قنصها 
بعضهم  إصابات  آخرين   30 7 شهداء وجرح  ارتقاء 

بالغة وخطيرة.
كما أّن الغليان السياسي واالجتماعي الذي يعيشه 
لبنان هذه األيام شبيه بذاك الغليان الذي كان يعيشه 
القرن  سبعينات  م��ن  األول  النصف  ف��ي  اللبنانيون 
الفلسطينية  المقاومة  على  الهجمة  بسبب  ال��ف��ائ��ت، 

اللبنانيين. الوطنيين  وحلفائها 
اليوم  ظ���روف  أرى  تجعلني  ال��ت��ي  األس��ب��اب  ل��ك��ن 

مختلفة عن ظروف األمس هي:
يريدون  ال  الساحقة  بأغلبيتهم  اللبنانيين  إّن   �  1
على  لها  باهظة  أثماناً  زالوا،  وما  دفعوا،  حرب  تكرار 
األصعدة  وك��اف��ة  ال��ض��ح��اي��ا  آالف  ع��ش��رات  م��س��ت��وى 

األخرى.
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أفاد مصدر أمني أفغاني بسقوط 
أكثر من أربعين قتيالً و70 جريحاً 
للشيعة  مسجد  داخل  تفجير  في 
جنوبي  ق��ن��ده��ار  م��دي��ن��ة  وس���ط 
حكومة  تجري  بينما  أفغانستان، 
في  سياسية  محادثات  طالبان 
لنيل  تحركاتها  إط��ار  ف��ي  تركيا 

الدعم اإلقليمي والدولي.
انتحارياً  ب��أن  المصدر  وأف��اد 
بينما  نفسه،  وفجر  المسجد  دخل 
ناسفة  عبوة  إن  آخر  مصدر  قال 
وضعت في جهاز التكييف تسببت 

في االنفجار.
وزارة  باسم  المتحدث  وأك��د 
الجديدة  الحكومة  في  الداخلية 
على  خوستي،  سعيد  لطالبان 
سقوط  »ت��وي��ت��ر«،  على  حسابه 
االنفجار،  ج��راء  وج��رح��ى  قتلى 
للقوات  عناصر  أن  إل��ى  مشيراً 
ال���خ���اص���ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��رك��ة 
بهدف  التفجير  موقع  إلى  وصلت 
وتقديم  الحادث  طبيعة  »تحديد 

المسؤولين إلى العدالة«.
اإلسعاف  سيارات  وشوهدت 
ُتهَرع إلى موقع االنفجار إلسعاف 

الجرحى ونقل الضحايا.
مسجد  أكبر  المسجد  هذا  ويعّد 
كما  قندهار،  في  الشيعية  للطائفة 
يحدث  ال��ذي  األول  التفجير  أن��ه 

معقل  تعد  التي  المدينة  هذه  في 
 5% فيها  ويعيش  طالبان،  حركة 
من الشيعة، ويعرف باسم مسجد 
»إم��ام  مسجد  أو  فاطمة«  »بيبي 

بارغاه«.
مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولم 
عن هذا التفجير، لكن يرى مراقبون 

أنه يحمل بصمات تنظيم »داعش« 
اإلرهابي.

تفجيراً  تبنى  »داع��ش«  وك��ان 
استهدف مسجدا للهزارة الشيعة، 
منطقة  ف��ي  ال��م��اض��ي،  الجمعة 
شمالي  قندوز  بوالية  آب��اد  خ��ان 
أفغانستان، وقتل فيه 60 شخصاً 

وجرح أكثر من 100.
مماثل  إره��اب��ي  تفجير  وك��ان 
في  مسجداً  أسبوع  قبل  استهدف 
قندوز  ب��والي��ة  آب��اد  خ��ان  مدينة 
هجوم  أودى  حيث  البالد  شمال 
على  شخصاً   120 بأرواح  مماثل 

األقل حسب بعض التقارير.

»داع�ش« ي�ضرب مجّددًا في اأفغان�ضتان.. قتلى وجرحى

في تفجير اإرهابي ا�ضتهدف م�ضجدًا و�ضط قندهار

مو�ضكو ت�ضتدعي الملحق الع�ضكري 

 الأميركي بعد محا�لة انتهاك

حد�دها في بحر اليابان

السفارة  في  العسكري  الملحق  الروسية  الدفاع  وزارة  استدعت 
»تشافي«  األميركية  المدمرة  محاولة  خلفية  على  موسكو  في  األميركية 
انتهاك الحدود البحرية الروسية في بحر اليابان، مشددة على أن ما قام 

به طاقم المدمرة »تصرف غير مهني«.
وقالت الوزارة في بيان أمس: »إن المديرية العامة للتعاون العسكري 
الدولي في وزارة الدفاع استدعت الملحق العسكري األميركي في موسكو 
قبل  من  االنتهاك  بمحاولة  يتعلق  فيما  إليه  الروسي  الموقف  نقل  وتم 

المدمرة تشافي لحدود روسيا في خليج بطرس األكبر«.
انتهك  المدمرة  لطاقم  المهني  غير  التصرف  أن  على  الوزارة  وشددت 
وأحكام  البحر  في  السفن  اصطدام  بتجنب  الخاصة  الدولية  القواعد 
في  الحوادث  منع  بشأن  األميركي  الروسي  الدولي  الحكومي  االتفاق 

البحر المفتوح وفي المجال الجوي فوقه في عام 1972.
الحدود  انتهاك  حاولت  أميركية  مدمرة  أن  أعلنت  ال��وزارة  وكانت 
الروسية في بحر اليابان وقامت السفينة الروسية المضادة للغواصات 
لها  بالتصدي  تريبوتس  األدميرال  الهادئ  المحيط  ألسطول  التابعة 

وإجبارها على التراجع.



اآراء2

ال�سالة هم�سًا بدعة »اإ�سرائيلية«

 

لقتحام الم�ستوطنين »الأق�سى«

{ عمر عبد القادر غندور*

 ما برحت القضية الفلسطينية تتصّدر كّل القضايا 
السياسية في منطقة الشرق األوسط رغم ما يختزنه 
ه��ذا ال��ش��رق م��ن خ��اف��ات واخ��ت��اف��ات ال ع��ّد لها وال 
تتعّرض  ان  دون  واح���د  ي���وم  ي��م��ّر  ي��ك��اد  وال  ح��ص��ر. 
حتى  ال��ج��ب��ال،  منه  ت��زول  لمكر  الفلسطينية  القضية 
يجف  وال  ينقطع  ال  وال��ج��ه��ادي  الفلسطيني  ال��دم  اّن 
برغم  واألل���ق،  التوّهج  من  بمزيد  القضية  يمّد  ولعله 
السيئات  ومكر  والخيانات  والظلم  والدسائس  المكائد 
العدو والصديق  بأهله من  إال  السيّئ  المكر  وال يحيق 

وذوي القربى!
اإلسرائيلي«  القضائي  »ال��ق��رار  المكائد  ه��ذه  وآخ��ر 
الذي يبيح لقطعان المستوطنين الدخول الى المسجد 
األقصى والصاة فيه بصمت دون الجهر، وهي بدعة 
ارتياد  في  المسلمين  مشاركة  غايته  واحتيال  جديدة 
الحتال  البديلة  الوسيلة  ولعله  المقدس،  المكان  هذا 
ودون  وهدوء  بصمت  الحرمين  وثالث  القبلتين  أولى 
الفلسطينيين  الحاجة الى ضجيج العسكرة واستنفار 
والمسلمين  الفلسطينيين  بين  حرب  إلى  والمسلمين 
من جهة والصهاينة وداعميهم من جهة أخرى، وهي 
وعاشت  شاهدت  وقد  االحتال  دول��ة  تخشاها  حرب 

إرهاصاتها خال اقتحامات قطعان المستوطنين.
 وس��اع��ت��ئ��ذ س��ي��درك ال��ص��ه��اي��ن��ة ان��ه��م وق��ع��وا في 
المحظور ألن الحرب الدينية هي غير الحرب التقليدية، 
اللَُّه  الله تعالى وليس لقوله خلف »َوَعَد  لقول  تصديقاً 
لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِفي  الَِحاِت  َوَعِملُوا الصَّ ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن 
َجاَء  »َف��ِإَذا  و  َقبْلِِهْم«  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْخلََف  َكَما  اأْلَْرِض 
الَْمْسِجَد  َولِيَْدُخلُوا  ُوُجوَهُكْم  لِيَُسوُءوا  اْلِخ���َرِة  َوْع��ُد 
ٍة َولِيُتَبُِّروا َما َعلَْوا َتتْبِيًرا« انه الوعد  َل َمرَّ َكَما َدَخلُوُه أَوَّ
الذين  الحق والله ال يخلف وع��ده، واألم��ة ال تخلو من 

يبذلون جهدهم بأنفسهم وأموالهم إلعاء كلمة الله.
يجتهد  ال���ذي  اإلس��رائ��ي��ل��ي«  القضائي  »ال��ق��رار  وم��ا 
القتحام المسجد األقصى اال كيد ال يجوز ان يمّر من 

غير مواجهة، وكأن شيئاً كبيراً لم يحصل.
وحتى نكون على بيّنة مما يحصل هنا تفاصيل ما 

جرى:
احتال  م��ن��ذ  األول����ى  ول��ل��م��رة  قضائية  س��اب��ق��ة  ف��ي 
الصلح  »محكمة  قضت   1967 عام  األقصى  المسجد 
اإلسرائيلية« في القدس المحتلة ب� »حق اليهود في أداء 
التي  القاضية  وقالت  األقصى،  داخل  صامتة«  صاة 
نطقت بالحكم، ان الصاة ال يمكن تفسيرها على أنها 

عمل إجرامي.
وقد يبدو اّن الصلوات اليهودية ستبدأ في األقصى 
من لحظة النطق بهذا القرار )األربعاء 6 تشرين االول 
بشكل  الصامتة  الصلوات  هذه  بدأت  وعملياً   )2021
يومي منذ عدة أشهر، وهو ما أثبتته الصور والمقاطع 
لدائرة  التابعون  األقصى  حراس  يوثقها  التي  المرتبة 

األوقاف اإلسامية .
وعلى سبيل المثال، اقتحم أكثر من 6000 مستوطن 
داخله  صلواتهم  وأّدوا  األقصى  المسجد  »إسرائيلي« 
في عيد »العرش« العبري في أيلول الماضي. وقد دأبت 
قوات االحتال على تأمين االقتحامات اليهودية للباحة 
في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تعتقل الفلسطينيين 

والمصلين بذريعة التحقيق معهم.
إلبقاء  له  ُضّم  اإلسرائيلي«  القضائي  »القرار  وهذا 
دخول  م��ن  ليبو  اوب��ي��ه  المتطرف  الحاخام  منع  ق��رار 
الصاة  أداء  العديدة  محاوالته  بعد  األقصى  المسجد 
من  بوليسكي:  موشيه  محاميه  وق��ال  المسجد،  ف��ي 
بالصاة  الهمس  م��ن  اليهود  يمنع  ان  المعقول  غير 
المحاضرات  للفلسطينيين بالصاة وإلقاء  ُيباح  بينما 
هذا  في  غرباء  بأنهم  يشعرون  اليهود  بينما  الدينية، 

المكان المقدس«.
عبد  المقدس  بيت  في  ال��دراس��ات  أستاذ  ويوضح   
القرار  في  ال��واردة  الصامتة  الصاة  »اّن  معروف  الله 
ال��ق��ض��ائ��ي ه��ي ص���اة ت��ورات��ي��ة، وال���ف���ارق ف��ي اّدع���اء 
الصاة  هذه  عاقة  في  المشكلة  اّن  االحتال  محكمة 
او مستوى صدقها والتساهل في هذا الموضوع يعني 
السماح برفع  القادمة ستكون  الخطوة  ان  بالضرورة 
المسجد  داخل  صلواتهم  في  للمستوطنين  الصلوات 
بمدينة  الشريف  االبراهيمي  المسجد  في  ج��رى  كما 

الخليل«.
*رئيس اللقاء اإلسامي الوحدوي

خفاياخفايا

أبدت مصادر سياسية خشيتها من 
التاعب باتجاه التحقيق في مجزرة 
الطيونة في ضوء ما ظهر من حملة 

مبرمجة إعامياً تحت عنوان شهود عيان 
لتصوير الضحايا كأنهم قتلوا أنفسهم 

وقّرروا االنتحار في شارع بدارو 
وفشلت العناصر الحزبية في المنطقة 

ومعها القوى األمنية بإنقاذهم...

توقفت مصادر أمنية أمام تكرار 
التفجيرات االنتحارية لتنظيم داعش في 

مساجد مؤيدي إيران في أفغانستان، 
وحذرت من وجود تفاهم مع األميركي 

يشبه مرحلة التفجيرات في العراق 
ولبنان، وتساءلت عما إذا كانت هذه هي 

الخطة التي يقول األميركيون إنها الرّد 
على عدم عودة إيران للمفاوضات...  

كوالي�سكوالي�س

{ محمد حمية
يسوُد في أوساط جمهور المقاومة وبيئتها الحاضنة غليان وغضب 
الذي  والجرحى  الشهداء  ومشهد  الطيونة«  »كمين  هول  إزاء  شديدين 
جهوداً  الله  وحزب  أمل  حركة  قيادتا  بذلت  إذ  حرب،  جريمة  إلى  يصل 
مضنية الحتواء الشارع والحؤول دون حصول ردود فعل تؤدي بالبالد 
المعالجة  ترك  القيادتين  لدى  القرار  وكان  عقباها،  تحمد  ال  فتنة  إلى 
األمنية والقضائية لألجهزة المعنية ضمن فترة محددة قبل البناء على 
الشيء مقتضاه، مع التمسك بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار عن 

ملف تحقيقات المرفأ.
حزناً،  يفيض  ح��اّر  بقلٍب  شهدائه  دم��اء  حمل  ال��ذي  الجمهور  لكن 
مضض  على  لكن  وانضبط  بها  يثق  التي  قيادته  لدعوات  استجاب 
نقطتين  حول  تمحورا  للقيادتين  وانتقاد  ولوم  تساؤالت  مع  مترافق 
األمنية  الحماية  تأمين  عدم  األول  تغذيتها:  في  المشبوه  اإلعالم  ساهم 
مع  للقناصة،  نهباً  مكشوفين  المتظاهرين  وترك  للتظاهرة  المطلوبة 
القيادتين على علٍم بتحضيرات تقوم بها »القوات« لعمل  بأّن  افتراض 
أمني مضاد ظهر في كالم جعجع والجمّيل قبل يوم واحد من التظاهرة، 
شهدائهم  لدماء  الثأر  من  الجمهور  هذا  القيادتين  منع  الثانية  والنقطة 

طالماً أّن هؤالء هم أياٍد صهيونة وليست لبنانية.
تخّيم  التي  الغضب  أجواء  ظّل  في  مشروعة  الدعوات  هذه  تكون  قد 
يضع  عندما  لكن  لتّوه،  يبرد  لم  ال��دم  أّن  سيما  ال  الجمهور،  هذا  على 
الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله قريباً هذا الجمهور بحيثيات 
كمقدمة  زور  شهود  وفبركة  ملفات  تركيب  من  المرفأ  مؤامرة  ومعطيات 
القاضي  يعّده  الذي  الظني  القرار  متن  في  بالتفجير  الله  حزب  التهام 
فتنة  عن  ومعطيات  معلومات  القيادتين  لدى  يتوافر  وعندما  البيطار، 
تحضر الستدراج الحزب والحركة لحرب أهلية طاحنة تحاصر المقاومة 

بين مطرقة الحرب الطائفية وسندان قرار ظني بتفجير المرفأ، يختلف 
الموقف وتتغّير الحسابات والتوجهات. أما الحديث عن ضرورة إلغاء 
للتظاهرة  المنظمة  اللجان  فإّن  األمني،  الخطر  التظاهرة لمجرد احتمال 
تلقت توجيهات من القيادتين بعدم المرور من مناطق تسّبب االستفزاز 
لآلخرين، لذلك تقّرر التجمع في مثلث الطيونة الذي يجمع كافة األطياف 
الغادرة  القناصة  رصاصات  لكن  األط��راف،  أحد  على  محسوب  وغير 

الحقت المتظاهرين إلى هذا المثلث للنيل منهم. 
العسكرية  القدرات  بين  المقارنة  استحالة  على  اثنان  يختلف  ال 
الله  حزب  بين  القتال  وخبرة  الجغرافي  والعامل  والبشرية  واألمنية 
بها،  تقوم  وتدريب  تسلح  عمليات  عن  الحديث  رغم  القوات  وبين  وأمل 
لذلك يميل الميزان بأضعاف لصالح الحزب والحركة، لكن هل المطلوب 
استخدام هذ الفائض للدخول إلى مناطق عين الرمانة للقيام بعمليات 
انتقام طائفية؟ هل يؤدي ذلك الى نتيجة ويعيد الشهداء وحق ذويهم؟ 
فقط  ألنهم  ممتلكاتهم  وتدمير  أبرياء  أرواح  إزهاق  إلى  ذلك  يؤّدي  ألن 
ألن يستدعي هذا  القوات؟  الى  المنطقة وقد ال ينتمون  يقطنون في تلك 
في  كالنار  أخرى  مناطق  إلى  وينتقل  شوارع  وقتال  مقابلة  فعل  ردود 
حرب  سيناريو  ونستعيد  الخط  على  خارجية  أجهزة  وتدخل  الهشيم 
1975 التي ال تزال نارها خامدة تحت الرماد رغم تغليفها بالمصالحات 
وهدف  المخطط  هو  هذا  كان  فإذا  واالنتخابية؟  السياسية  والتسويات 
كمين الطيونة، فهل هكذا يتّم إفشاله وحماية جمهور المقاومة وتجنيبه 

كأس الفتنة؟
لظلم  يتعّرض  الذي  الجمهور  هذا  أّن  هو  عليه  اإلض��اءة  يجب  وما 
من  الطيونة« مثاالً جديداً  إعالمي واجتماعي مستمّر، سجل في »كمين 
يجعله  ما  المظلومية،  وحجم  الشهادة  مرارة  رغم  والوطنية  االنضباط 
أضفنا  ما  إذا  الوطني  واالنتماء  الفتنة  ونبذ  الوعي  في  فريداً  نموذجاً 
انضباطه على مدى عام ونصف العام تجاه ممارسات ما يسّمى »الثوار« 

في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وعلى »كمين خلدة« وحادثة شويا 
وغيرها، رغم تشكيك البعض بانتماء هذا الجمهور للبنان. 

إدارة  في  وقيادته  الجمهور  هذا  تفّوق  مصدر  أهّم  هو  النموذج  وهذا 
الصراع مع األميركيين و«اإلسرائيليين« وتحقيق االنتصارات.

اإلحاطة  رغم  التظاهرة  بإبقاء  الله  وحزب  ألمل  البعض  انتقاد  أما 
بالمخاطر وترك المتظاهرين فريسة القناصة فداء لبعض الشخصيات 
السياسية وعدم األخذ بالثأر، فهؤالء نوعان: األول يقول ذلك من اندفاعة 
وحزن صادق على الشهداء وهو محق بمكان بأن يمكن للقيادتين تغيير 
تكليف  أو  الخاصة  األمنية  االجراءات  اتخاذ  أو  والمسار  التجمع  نقطة 
الجيش مسح المنطقة المحيطة بالتظاهرة. أما النوع الثاني فعن نوايا 
خبيثة لبث شك جمهور المقاومة بقيادته، علماً أّن هذا النوع الثاني هو 
نفسه كان يأخذ على الحزب والحركة تمّنعهما عن النزول إلى الشارع 
إذاً  للتظاهر في القضايا المعيشية حتى لو أّدى ذلك إلى الفتنة، فلماذا 
ينتقد استمرار تظاهرة العدلية التي يتهم هذا البعض أّن القيادتين على 

علم بالفتنة المدّبرة؟ 
أما انتقاد سرعة قرار التظاهر في موضوع سياسي كاتهام وزيرين من 
أمل بتفجير المرفأ وتجاهل التظاهر من أجل الملفات المعيشية، فمقارنة 
غير منطقية. فهل تجاهل الثانية سبب لتحريم وتجريم التظاهر من أجل 
السبب األول؟ علماً أّن من يعلم خفايا وخبايا ملف المرفأ يدرك أنه أهّم 
ُتبقي  ال  قد  فتنة  إلى  يجّر  ألنه  الحياتية،  القضايا  من  بأضعاف  وأخطر 

بلداً لكي يبقى اقتصاد. 
الصبر  في  أكان  والوطنية،  للرقّي  نموذجاً  المقاومة  جمهور  سيبقى 
كشف  في  أو  ال��داخ��ل،  في  وعمالئهم  ال��خ��ارج  أع��داء  ممارسات  على 
التشويه، فهل  الجمهور لسهام  الفتن مهما تعّرض هذا  المؤامرات ووأد 

تستطيع الشوارع األخرى ذلك إن أصيبت بهذا الظلم والضيم؟

المقاومة تقّدم مثااًل جديدًا في االن�ضباط والوطنية رغم الدماء وحجم المظلومية

Thirteenth year /Saturday / 16  October 2021
السنة الثالثة عشرة / السبت / 16 تشرين األول 2021 

ب��ّري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  تلقى 
أمس، المزيد من االتصاالت المعّزية بالشهداء 
الذين ارتقوا أول من أمس في مجزرة الطيونة 
ميشال  الرئيس  المتصلين  وم��ن  الهمجية. 
»تيار  رئيس  دياب،  حسان  الرئيس  سليمان، 
فرنجية،  سليمان  السابق  النائب  ال��م��ردة« 
النائب  اللبناني«  الديمقراطي  »الحزب  رئيس 
وحزبية  سياسية  وق��ي��ادات  أرس���الن  ط��الل 

وروحية.
المجلس  رئيس  استقبل  آخر،  صعيد  على 

عين  في  الثانية  الرئاسة  مقّر  في  النيابي 
التينة، النائب السابق غازي العريضي، وكان 
المستجدات  وآخ��ر  العاّمة  لألوضاع  ع��رض 
السياسية وآخرها ما حصل أول من أمس عند 

مستديرة الطيونة.
العام  األم��ي��ن  ب��ّري  الرئيس  استقبل  كما 
الدكتور  البيت«  أله��ل  العالمي  ل�«المجمع 
أعضاء  م��ن  وع���دداً  رمضاني  رض��ا  الشيخ 
محمد  اإليراني  السفير  حضور  في  المجمع، 

جالل فيروزنيا.

بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
خالل  خوري  هنري  القاضي  العدل  وزير  مع 
ضرورة  في  بعبدا،  قصر  في  أمس  استقباله 
والسيما  األعلى  القضاء  مجلس  دور  تفعيل 
العضو  مع  وأدائهم  فيه  أعضاء   4 تعيين  بعد 
كما  أمس.  من  أول  القانونية  اليمين  الخامس، 
األح��داث  في  التحقيقات  إلى  الحديث  تطرق 
منطقة  في  أمس  من  أول  وقعت  التي  الدامية 
الطيونة وضرورة اإلسراع في إنجازها لتحديد 

المسؤوليات. 

وأعرب خوري عن أمله في أن »يقوم مجلس 
سير  لحسن  يجب  كما  ب��دوره  األعلى  القضاء 
هذا  على  المشرف  ك��ون��ه  القضائي  العمل 

الدور«. 
رئيس  مع  األح��داث  ملف  خوري  بحث  كما 
السرايا  في  ميقاتي  نجيب  ال���وزراء  مجلس 
الحكومية وجرى التشديد على ضرورة اإلسراع 
التفاصيل  لكشف  بدأت  التي  التحقيقات  في 
الكاملة لما جرى وإحالة المعنيين والضالعين 

في االعتداء على القضاء المختص.

من  ميقاتي  نجيب  الحكومة   رئيس  اّطلع 
في  مولوي،  بسام  والبلديات  الداخلية  وزير 
األمن  مجلس  م��داوالت  أج��واء  على  السرايا، 

المركزي أول من أمس.
نائب  مع  ميقاتي  أجرى  المالي  الشأن  وفي 
أولياً  عرضاً  الشامي  سعادة  الحكومة  رئيس 
إلى  لبنان  سيقدمها  التي  االقتصادية  للخطة 
اللجنة  تعقد  أن  على  الدولي،  النقد  صندوق 
األي��ام  ف��ي  اجتماعات  المختصة  ال��وزاري��ة 

المقبلة إلنهاء كّل التفاصيل.
المال  وزي��ر  م��ع  الحكومة  رئيس  وبحث 

إع��داد  م��ن  األخ��ي��رة  ال��م��راح��ل  خليل  يوسف 
موازنة العام 2022. وعرض مع وزير الطاقة 
الجانبين  مع  االتصاالت  جديد  فياض  وليد 
لبنان  ت��زوي��د  ش��أن  ف��ي  والمصري  األردن���ي 

بالطاقة والغاز.
لشؤون  الدولة  وزيرة  مع  ميقاتي  واجتمع 
أطلعته  التي  رياشي  نجال  اإلداري��ة  التنمية 
الوزارة،  ستعقده  الدي  المؤتمر  تفاصيل  على 
ب��رع��اي��ة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة، ف��ي ال��س��ادس 
تنفيذ  بعنوان«  الجاري  الشهر  من  والعشرين 

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد«.

النائب السابق إميل لّحود في بيان،  توجه 
بالتعزية إلى أهالي الشهداء الذين سقطوا أول 
شعور  ندرك  »أننا  إلى  مشيراً  غدراً،  أمس  من 
منذ  منه  عانينا  وقد  القضاء  سلوك  من  الظلم 
سنوات، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري«.

م���راراً  ح���ّذر  أن  »س��ب��ق  أن��ه  على  وش���ّدد 
في  اليوم  بتنا  وق��د  الفتنة  إل��ى  الوصول  من 
يأتي  باألمس  بلغناه  ما  »إن  وأضاف  قلبها«. 
منذ  قلنا  وقد  لألحداث،  الطبيعي  السياق  في 
سيأخذ  الحالي  االنتخاب  قانون  إن  سنوات 
فكرة  وسيعّزر  طائفية  مواجهات  إل��ى  البلد 
كثيرة  مطالبات  نشهد  بتنا  وقد  الكانتونات، 
خيارات  اتجاه  في  والسير  النظام  بتغيير 
تقسيمية، نتيجة ارتفاع منسوب الطائفية عند 

الجميع من دون استثناء«.
ولفت إلى أن »الخروج من هذا القعر ممكن، 

ولكن الحل الوحيد يكمن بإقرار قانون انتخاب 
حاجة  ويعّزز  الشعب  انصهار  يعيد  وطني 
اللبناني إلى اآلخر بدالً من زرع التفرقة، حتى 

داخل اللوائح االنتخابية نفسها«.
األشخاص  في  المشكلة  »ليست  وت��اب��ع: 
من  ننشده  تغيير  من  ما  ل��ذا  النهج،  في  بل 
أسير  البلد  سُتبقي  ألنها  المقبلة  االنتخابات 
الزواريب الطائفية وستفتح الباب، كما حصل 
داخلية  أداًة  يكون  أن  اعتدنا  لمن  األمس،  في 
إسرائيل،  طليعته  وف��ي  ال��خ��ارج،  لمشاريع 
يمّدد  وال  اآلخرين  دماء  على  سوى  يعيش  وال 
الطائفية، لكي يكّرر  إالّ على العصبيات  نفوذه 

إجرامه«.
وختم لّحود »الفرصة ما تزال سانحة لهذا 
نترحم  فقد  القريب  المستقبل  في  أّما  التغيير، 

على البلد ونقول: لقد فات األوان«.

بّري تلقى المزيد من التعازي بال�ضهداء
والتقى وفدًا اإيرانيًا

خوري بحث مع عون وميقاتي
ملف التحقيقات في مجزرة الطيونة

اجتماعات وزارية في ال�ضرايا 

لّحود: الفر�ضة �ضانحة لهذا التغيير

العماد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
بعبدا،  قصر  في  أمس  عون،  ميشال 
النائب سيزار أبي خليل وأجرى معه 
الراهنة  التطورات  أفق تناولت  جولة 

وحاجات منطقة عاليه.
للدفاع  العام  المدير  عون  والتقى   
الذي  خطار،  ريمون  العميد  المدني 
واإلج����راءات  التدابير  على  أطلعه 
لتأمين  المدني  الدفاع  يتخذها  التي 
جهوزية كاملة للتدخل عند االقتضاء 
ون��ّوه  تواجهه.  التي  والصعوبات 
الدفاع  يبذلها  التي  ب�«الجهود  عون 

كافة«،  ومتطوعيه  بعناصره  المدني 
إطفاء  في  دوره��م  خصوصاً  م��ق��ّدراً 
خّزان الوقود الذي اشتعل في منشآت 
الزهراني قبل أيام، طالباً نقل تحياته 
الجهاز،  ف��ي  العاملين  جميع  إل��ى 
المتطوعين  بمطالب  »اهتمامه  مؤكداً 
وحرصه على توفير الظروف المالئمة 
الدقيقة  الظروف  لعملهم والسيما في 

التي يمّر بها لبنان«.
ن��ف��ى مكتب  آخ����ر،  ع��ل��ى ص��ع��ي��د 
نفى  الجمهورية  رئاسة  في  اإلع��الم 
القاضي  العدلي  المحّقق  يكون  أن 

إلعالمه  بعون  اتصل  البيطار  طارق 
التحقيق  عن  التنحي  في  رغبته  عن 

في جريمة المرفأ.
وأكد مكتب اإلعالم، أن »هذا الخبر 
الصحة  م��ن  ل��ه  أس��اس  وال  مختلق 
بين  تواصل  أي  يتم  لم  أنه  والسيما 
البيطار«.  والقاضي  ع��ون  الرئيس 
إلى  ُينسب  م��ا  »ك��ل  أن  إل��ى  وأش���ار 
صادراً  يكون  وال  الجمهورية  رئيس 
عنه شخصياً أو عن مكتب اإلعالم في 
االعتداد  ُيمكن  ال  الجمهورية،  رئاسة 

به«.

العماد ميشال عون في قصر  الجمهورية  عرض رئيس 
بعبد أمس، مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، 
منطقة  في  وقعت  التي  األح��داث  بعد  األمنية  األوض��اع 
الوضع  لضبط  الجيش  به  ق��ام  ال��ذي  وال��دور  الطيونة، 
هذه  مثل  تجّدد  دون  والحؤول  واالستقرار  األمن  وإع��ادة 
اتخاذها  الواجب  والتدابير  اإلج��راءات  خالل  من  األحداث 

تحقيقاً لهذه الغاية. 
التحقيقات  في  اإلس��راع  ض��رورة  إلى  البحث  وتطرق 

والمحّرضين  المرتكبين  ومحاسبة  المسؤولين  لتحديد 
وتوقيفهم بناًء على إشارة القضاء المختص. 

على  ساهرة  العسكرية  »المؤسسة  أن  سليم  وأك��د 
المواطنين، ولن  األمن واالستقرار وسالمة  المحافظة على 
أو  اضطرابات  إح��داث  شأنها  من  تجاوزات  بأي  تسمح 

تهديد السالمة العاّمة«.
في  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  سليم  أطلع  كما 

السرايا الحكومية على اإلجراءات التي يتخذها الجيش.

رئي�ض الجمهورية عر�ض مع زّواره االأو�ضاع

�ضليم من بعبدا: الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية

لن ت�ضمح باأي تجاوزات

رئيس الجمهورية مستقباً وزير الدفاع في بعبدا أمس

اأن�شطة ومواقف

والبلديات  الداخلية  وزي��ر  بحث   {
مع  مكتبه،  في  مولوي،  بسام  القاضي 
في  العاّمة  األوض��اع  عون  آالن  النائب 

ضوء المستجدات القائمة.
} غ���رد رئ��ي��س ح���زب »ال��ت��وح��ي��د 
العربي« الوزير السابق وئام وهاب عبر 
حسابه على »تويتر« كاتباً »إلى كّل أبناء 
الجبل على مختلف انتماءاتكم سنحافظ 
تنوعه  ضمن  أم��ان  كواحة  الجبل  على 
السياسي والحزبي والخيار هو الجيش 
والدولة، والمطلوب من الجميع التعاون 
مع المؤسسات األمنية. المرحلة المقبلة 
جميع  »على  وتمنى  وحّساسة«.  دقيقة 
األخرى  القوى  مع  التعاون  الحزبيين 

لمصلحة األهل«.
} عرض قائد الجيش العماد جوزاف 
المنّسقة  مع  باليرزة،  مكتبه  في  عون 
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في 
لبنان جوانا فرونتسكا، لألوضاع العاّمة 

في لبنان والمنطقة.
األمن  لقوى  العام  المدير  التقى   {
مكتبه،  في  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي 
مدير التعاون األمني والدفاعي  في وزارة 
الخارجية الفرنسية تييري مارشان على 
رأس وفد، في زيارة جرى خاللها البحث 

في سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
ال��م��ارون��ي  ال��ب��ط��ري��رك  استقبل    {
الصرح  في  الراعي  بشارة  الكاردينال 
آن  فرنسا  سفيرة  ببكركي،  البطريركي 
الراهنة  لالوضاع  عرض  وجرى  غريو، 
وبحث  الثنائية.   العالقات  إلى  إضافًة 
والرياضة  الشباب  وزي��ر  م��ع  ال��راع��ي 
التطورات  في  ك��الّس  ج��ورج  الدكتور 

الراهنة.

مولوي خال لقائه النائب عون أمس

قائد الجيش مجتمعاً إلى فرونتسكا في اليرزة أمس  )مديرية التوجيه(

تقّدم النائب السابق إميل رحمة بالتعزية من 
ذوي  الشهداء الذين ارتقوا في منطقة الطيونة، 
داعياً إلى »تحكيم العقل واالبتعاد عن التصّرفات 
كم  الحرب  سنوات  طوال  اختبرنا  التي  الدموية 
كانت كلفتها غالية على لبنان« وتمّنى للجرحى 

الشفاء العاجل.
غير  تصرفات  ثّمة  أن  »بلغني  بيان  في  وقال 
بأحد  فاتصلت  شليفا،  بلدة  في  وقعت  مقبولة 
ه��واش  السيد  الكريمة  مشيك  عائلة  وج��ه��اء 
مشيك، الذي نفى أن يكون لعائلته أي يد في ما 
حصل، وأنه يربأ عن تحميل مسؤولية قتل أحد 
الذين  المنطقة  مسيحيي  إلى  بالطيونه  شبابها 
جوار.  وحسن  أخ��ّوة  أواص��ر  بعائلته  تربطهم 
اللذين  الشخصين  أن  ه��واش  السيد  لي  وق��ال 
قتال أحد شباب آل مشيك باتا معروفين مّنا. وال 
في  المسيحيين  أهلنا  استهداف  حال  بأي  يمكن 
المنطقة، ألننا مؤتمنون على ما أوصانا به اإلمام 

أن  وأبلغني  تبديالً.  نبدل  ولن  الصدر،  موسى 
التعرض ألحد  امل عّمما عدم  الله وحركة  حزب 

إطالقاً في المنطقة«.
األمنية  واألجهزة  القضاء  داعياً  رحمة  وختم 
الصدقية  وإثبات  وسرعة  بجدية  »التحرك  إلى 
الالزمة في مثل هذه األحوال الخطرة والدقيقة«.

محاولة  على  رحمة  علّق  آخ��ر،  صعيد  على 
بعلبك  قلعة  في  اآلثار  مديرية  مستودع  سرقة 
الذي وصلنا  المنحط  »الدرك  األثرية، مستهجناً 
إليه، فقلعة العّز والرقّي والتاريخ ُتستباح بنية 
السرقة، واألمر يقع في خانة االنحطاط الخلقي 
الشمس  مدينة  وبعلبك  الموصوفة،  والسفالة 

تلفظ أمثال هؤالء السارقين«.
وط��ل��ب »م���ن األج���ه���زة األم��ن��ي��ة وض���ع كل 
إمكاناتها لتوقيفهم وسوقهم أمام القضاء إلنزال 
بحماية  طالبها  كما  بحقهم«،  العقوبات  اقسى 

كافية للقلعة تحّسباً واحترازاً.

رحمة: لتحكيم العقل واالبتعاد عن الت�ضّرفات الدموية
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�شفي الدين: »الق�ات« ارتكبت المجزرة لجّر لبنان اإلى حرب اأهلية والمطل�ب الإ�شراع في المعالجة وتحّمل الجميع الم�ش�ؤوليات لإنقاذ بلدنا 

19 م�ق�فًا في كمين الطي�نة وا�شتنابات للأجهزة الأمنية
ومزيد من الم�اقف المنّددة بالمجزرة والمطالبة ب�ش�ق المت�رطين اإلى المحاكمة

ارتفعت حصيلة  شهداء مجزرة الطيونة إلى سبعة  بعد 
بحسب  البالغة،  بإصاباته  متأثراً  أمس،  جريح  استشهاد 
بيان لوزارة الصحة العاّمة، مشيرًة إلى خروج العدد األكبر 
من الجرحى من المستشفيات بعد تلقيهم االسعافات الالزمة، 
على  ويتوزعون  العالج  تلقي  طور  في  أربعو  ي��زال  ال  فيما 
وحالة  وبهمن،  ديو  اوتيل  الزهراء،  الساحل،  مستشفيات 

الجميع جيدة.

التحقيقات ومسح األضرار
األجهزة  تجريها  التي  األولية  التحقيقات  صعيد  على  أما 
األمنية في الجريمة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة 
مع  وبالتنسيق  عقيقي  ف��ادي  القاضي  باإلنابة  العسكرية 
أفادت  فقد  عويدات،  غسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب 
 19 توقيف  عن  »أسفرت  بأنها  لإلعالم«،  الوطنية  »الوكالة 

شخصاً ممن ثبت تورطهم في االشتباك المسلح«.
أضافت »وبعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات 
القاضي  سطر  االشتباكات،  ان��دالع  إثر  والميدانية  األولية 
األمن  الدولة،  أمن  جهاز  من  كل  إلى  استنابات  أمس  عقيقي 
كلفهم  الداخلي،  األم��ن  قوى  في  المعلومات  وشعبة  العام 
بموجبها إجراء التحريات واالستقصاءات وجمع المعلومات 
عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات 
جميع  هويات  لتحديد  المنطقة،  في  الموجودة  المراقبة 

المسلحين من الطرفين«.
وتفّقد األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء الركن محمد 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  من  بتكليف  الطيونة  منطقة  خير، 
واّطلع على األضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية 

والسيارات، بحضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل.
وبعد الجولة قال خير »كلّفنا لجاناً من الهيئة العليا لإلغاثة 
ومن الجيش اللبناني والمهندسين للكشف على األضرار التي 
نتجت عن أحداث الطيونة، نهار الثالثاء المقبل، وستعلن عن 
الوزراء  لمجلس  األضرار  رفع  أجل  من  المطلوبة  المستندات 

لتأمين المساعدات بأسرع وقت«.
وسيتم  موجودة،  بيروت  أض��رار  »تعويضات  أن  وأك��د 
أوالً،  للمساكن  تدريجاً  للدفع  للجيش  مليار   75 تحويل 
المستشفيات  على  للتعويض  ثان  مشروع  يتحّضر  وأيضاً 
للمساعدة  مستعدون  ونحن  مبدئياً،  الرسمية  والمؤسسات 

المطلوبة من المواطنين ولن يكون أي مواطن خارج منزله«.

استنكار المجزرة
في غضون ذلك، توالت المواقف المنّددة بالمجزرة. وفي هذا 
السياق، أعرب رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري، تّمام 
سالم وفؤاد السنيورة، في بيان عن »صدمتهم البالغة، وأسفهم 
ذهب  والتي  المستنكرة،  لألحداث  الكاملة  وإدانتهم  الشديد، 
ضحيتها عدد من الضحايا األبرياء«، مؤكدين »التزام احترام 
والتظاهر  الرأي  عن  التعبير  حق  اولها  وفي  العاّمة  الحريات 
لها  التعرض  وعدم  اإلج��راء  المرعية  القوانين  ضمن  السلمي 
وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي 

ظرف من الظروف«.
من جهته، استنكر رئيس »تيار الكرامة« النائب فيصل كرامي 
ما حصل في الطيونة من اعتداء على متظاهرين، وقال إن »هذه 
من  المجتمع  ووح��دة  استقرار  استهدفت  اإلجرامية  المجزرة 
خالل استهداف متظاهرين سلميين في عملية إجرامية منّظمة 
اقتتال طائفي في سياق مخطط  إلى  البالد  أراد مفتعلوها جّر 
مشبوه«. وتوجه في بيان »إلى أهالي الشهداء بأحّر التعازي 
وإلى أهالي الجرحى والمصابين بالتمنيات الصادقة بالشفاء 
األهالي  لهؤالء  الوطني  »الموقف  محيياً  ألحبائهم«،  العاجل 
بضبط النفس ومنع ردود الفعل وإفشال مخطط إنزالق البالد 

إلى بؤرة الدم والدمار«.
االنعقاد  تستدعي  الجريمة  هذه  »خطورة  أن  إلى  ولفت 
الفوري لمجلس الوزراء التخاذ القرارات الحازمة على المستوى 
السياسي، خصوصاً أن الجيش قام بدوره الوطني على أكمل 
وجه على المستوى األمني، ولكن الخطر الذي هّدد السلم األهلي 
يستدعي قرارات سياسية ومعالجات حقيقية حيث ال يستقيم 

في هذا السياق مبدأ النأي بالنفس«.
الذين عملوا وما زالوا يعملون  أن نقول لكل  وتابع: »يبقى 
منذ  أيديكم  جنته  ما  هذا  جعجع،  سمير  صفحة  تبييض  على 
قرار العفو غير الدستوري وغير القانوني عن محكوم بالسجن 

المؤبد. حمى الله لبنان«.
بدوره أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم 
أن تظاهرة أول من أمس »هي أمر طبيعي وتعبير عن رأي وهي 
من صلب نظامنا كأحد أوجه التعبير عن الرأي، لكن ما هو غير 

طبيعي واستثنائي ما تعرضت له التظاهرة من إطالق نار«.
أو  فتنة  لزرع  أو  لمجزرة  سلفاً  أعّد  من  هنالك  »كأن  وقال 
تّم  حيث  األبنية،  أسطح  على  قّناصة  هنالك  وك��ان  العتداء 
استهداف التظاهرة في مكانها األساسي قبل أن تحصل عملية 

الدخول إلى منطقة عين الرمانة«.
الفتنة«،  لوأد  حصل  ما  مالبسات  كشف  ضرورة  إلى  ودعا 

أمس  من  أول  التعاطي  في  حكمة  هناك  كان  أنه  إلى  مشيراً 
للململة الجراح وتطويق الذيول لمنع تفاقم األمور.

وأضاف »ما حصلنا عليه من معلومات عن بعض األسماء 
وانتماءاتهم تؤكّد أّنهم ينتمون ل�«القوات«، وما نطلبه معاقبة 
حّرض  من  وكل  الناس  على  االعتداء  نفسه  له  سّولت  من  كل 

وساهم  في هذا االعتداء«.
النائب  الناصري  الشعبي  للتنظيم  العام  األمين  ودان 
المسلحة  واالشتباكات  القنص  »أعمال  سعد،  أسامة  الدكتور 
التي جرت في منطقة الطيونة«، موجهاً »اللوم للحكومة التي 
انتقالها  قبل  األزم��ة  معالجة  في  بواجبها  القيام  من  تهّربت 
للشارع، وللمنظومة الحاكمة التي أمعنت في الشحن الطائفي 
وقال  الدولة«.  لمنطق  المنافية  الميليشاوية  ممارساتها  وفي 
»كان يتوجب على الحكومة أن تقوم بمعالجة أزمة التحقيق 
بواجبها.  القيام  من  تهربت  لكنها  المرفأ،  تفجير  جريمة  في 
وكأن المطلوب أن ينفجر الشارع وتسقط الضحايا وأن تبقى 

الحكومة«.
النائب  اللبنانية«  الشعبية  »الحركة  رئيس  واستنكر 
مصطفى حسين االعتداء المسلح على المتظاهرين، مشّدداً على 
»أن الجميع يرفضون العودة الى مشاهد الحرب التي تذكرها 
عن  معرباً  س��ادت«،  التي  الهلع  حال  وسط  اليوم  اللبنانيون 
أسفه ألن »البعض لم يتعلم من دروس الماضي، وأن من اعتاد 
منطق الميليشيات والقتل والقنص لم يخرج من عادة العنف«. 
وطالب ب� »اإلسراع في التحقيق وكشف المخططين والمنفذين 
ومن حرضهم ومن يقف خلفهم، ومحاسبة هؤالء كي ال يجرؤ 
أحد في المستقبل على تكرار األمر والعبث باألمن وهز االستقرار 

وجّر البلد نحو الفتنة«.
خالل  بعلبك  في  والقومية  الوطنية  األح���زاب  وتوقفت 
المستجدات  عند  االتحاد  حزب  مكتب  في  ال��دوري  اجتماعها 
حزب  رئيس  فيه  حّملت  بياناً  وأصدرت  والسياسية،  األمنية 

»القوات« سمير جعجع مسؤولية حوادث الطيونة.
التحقيقات  لسلسلة  طبيعي  امتداد  »الجريمة  أن  ورأت 
العشوائية الملتوية بقضية انفجار مرفأ بيروت، والتي يعمد 
المحقق الحالي طارق البيطار إلى توجيهها باتجاهات محّددة 
خدمًة  للوقائع  متعمداً  وتزويراً  للحقيقة،  مصادرًة  وجلية، 
لمصالحه الخاصة ولمن يقف خلفه من أعداء المقاومة ولبنان، 
المحقق  بإزاحة  إالّ  يكون  ال  يجري  ما  كل  على  الطبيعي  والرد 
الوطنية  الثوابت  بوحي  يعمل  نزيه  بقاض  واإلتيان  بيطار 
وال يبغي سوى كشف الحقيقة كما هي ومن دون أي تزوير أو 

تحريف«.
واستنكرت رابطة الشغيلة »الجريمة الدموية المروعة 

بحق  اللبنانية«  »ال��ق��وات  ارتكبتها  التي  الطيونة  في 
قصر  إلى  يتجهون  كانوا  الذين  السلميين  المتظاهرين 
في  العدلي  التحقيق  مسار  بتصويب  للمطالبة  العدل 
الجريمة  »هذه  أن  على  بيان  في  وشددت  المرفأ«.  انفجار 
يجب أالّ تمر من دون معاقبة مرتكبيها والذين أعطوا األمر 
بتنفيذها«، محذرًة من »أّي تهاون أو تساهل في محاسبة 

القتلة«.
ووصف األمين العام ل�«التيار األسعدي« المحامي معن 
الدموية  »بالمجزرة  الطيونة  منطقة  في  حصل  ما  االسعد 
»المعطيات  أن  إلى  الفتاً  سلفاً«،  لها  والمحضر  المخطط 
ألتي ظهرت تؤكد وجود مجموعة من القّناصين المحترفين 
مسبقاً  محضرة  إستراتيجية  وأماكن  أبنية  في  تمركزت 
المطلوب  »إن  وقال  طائفية«.  فتنة  وافتعال  القتل  بقصد 
وفضح  العدلي  المجلس  على  الطيونة  ح��وادث  إحالة 
لم  »كيف  متسائالً  ومحاسبتهم«،  خلفهم  ومن  المتورطين 
وكيف  سلفاً،  المسلحين  انتشار  األمنية  األجهزة  تكتشف 
الجرمي  بفعلهم  االستمرار  القّناصين  لهؤالء  السماح  تم 
العقالء  ثابتة لساعات طويلة؟«. وختم بدعوة  أماكن  من 
االبتعاد  ض��رورة  وال��ى  فتنة  أي  إلى  االنجرار  »ع��دم  إلى 
والمواجهة  التفاوض  رفع  وعدم  الشارع  إلى  اللجوء  عن 

بالدم«.
وأكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
علي الخطيب »أننا لن نسكت عن هذه المجزرة التي أريد بها 
مجزرة  حقيقة  لكشف  السلمي  والتحرك  التعبير  حرية  قتل 
المرفأ ومنع تحريف المسار القضائي وطمس الحقيقة وتغييب 
خلفهم«،  يقف  ومن  المرفأ  جريمة  في  والمتورطين  المجرمين 
أن  قبالن،  أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  اعتبر  فيما 
كان  مهما  التقسيم  ومنع  الواحد،  لبنان  حماية  »المطلوب، 
والبيئة  السياسي،  القرار  حماية  يجب  السياق  وبهذا  الثمن. 
البلد يعيشون  األمنية، والطبيعة السياسية للبلد، ألن خونة 
وفلتان  األقنعة،  ولعبة  األم��ن،  وض��رب  الدولة،  ضعف  على 
هزموا  الذين  الشرفاء،  ناسنا  إكبار  من  بد  ال  وهنا  الشوارع. 
مشروع هذا الفريق المتعامل مع الصهيوني منذ ما قبل العام 
1982، وما زالوا يضحون بالغالي والنفيس من أجل هذا البلد 

العزيز«. 
ماهر  الشيخ  المقاومة  لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس  وأكد 
حّمود أنَّه »صدرت األوامر األميركية اإلسرائيلية للعميل سمير 
يقدم  أن  جعجع  يستطيع  لبنان،  في  فتنة  بإحداث  جعجع 
أوراق اعتماد جديدة للمخططين من عرباً وأجانب، سيقول في 
أوراق اعتماده الجديدة هذه، لقد قمت بما ال يستطيع أن يقوم به 

فريق آخر، ممن عهد إليهم أن يحاربوا المقاومة، أو أن يشّوهوا 
صورتها أو أن يشغلوها بالفتن الداخلية، ويفترض أنه سيالقي 

استحساناً من مشغليه«.
وأشار إلى أن »من الواضح أن جعجع تعّمد أن يظهر هويته 
وأالّ يختفي خلف أسماء أو عناوين أخرى، هذا واضح من خالل 
والمجهزين  المدربين  القّناصة  خالل  ومن  الصحافي  مؤتمره 
عن  المسؤول  هو  أنه  الجميع  يعلم  أن  يريد  أنه  الواضح  من 
هذه الفتنة، ألنه جزء من مؤامرة دولية – عربية، وبالتالي فإنه 

يتمتع بحماية كافية ليكشف عن هويته في هذا األمر«.
عبر  الدين  تقي  بالل  الوطني  الوفاق  حزب  رئيس  وغ��ّرد 
الشارع  يشعل  طائفي  »غليان  قائالً  »تويتر«  على  حسابه 
وفوضى تضع لبنان على أعتاب حرب أهلية جديدة. حمى الله 

لبنان وشعبه من اآلتي«.
الشيخ  والوحدة  اإلص��الح  حركة  رئيس  استنكر  ب��دوره، 
 ،« الطيونة  في  مجزرة  من  حدث  ما  الرزاق  عبد  ماهر  الدكتور 
أنها »مؤامرة خبيثة ُدّبرت بليل من أجل ضرب السلم  معتبراً 
للعدو  خدمات  وتقديم  الوطنية  بالوحدة  والعبث  األهلي 
إلى  األمنية  والقوى  الجيش  ودع��ا  والصهيوني«.  األميركي 
وسوقهم  المجرمين  والقتلة  المحرضين  كشف  في  اإلس��راع 

للعدالة.
ونّددت »جبهة العمل اإلسالمي« في بيان، بكمين الطيونة 
- بدارو، وحّملت المسؤولية ل�«حزب القوات اللبنانية بدءاً من 
رئيسها سمير جعجع وبقية النواب لتعريضهم السلم األهلي 

للخطر«.
الشيخ  اإلسالمي«  »التوحيد  لحركة  العام  األمين  واستنكر 
بالل شعبان في بيان له المجزرة بحق المتظاهرين السلميين 
وطالب األجهزة األمنية ب�«توقيف من نّفذ وخّطط لهذه المجزرة 
والعيش  األهلي  السلم  وض��رب  العمد  القتل  غايتها  والتي 

المشترك«. 
واعتبر رئيس »الحركة اإلصالحية اللبنانية« رائد الصايغ، 
أن »ما أقدم عليه حزب القوات هو إثم كبير وجريمة موصوفة 
منها«.  التنّصل  األشكال  من  شكل  بأي  يمكن  وال  ومكشوفة، 
وشدد في بيان على »ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه الجدي 
إلى النهاية، ألنه ال يجوز التمييع في هذا النوع من القضايا، وال 
سيما أن ال مجال لحصول ذلك في ضوء انكشاف كل شيء أمام 
الرأي العام، ومن غير الممكن تمويه الحقائق والوقائع الظاهرة 

والمثبتة بالصوت والصورة«.
أن »يأخذ  الى  البيطار  القاضي طارق  وختم الصايغ داعياً 
العبرة مما حصل، لكي يصّوب مساره ويحصر عمله في اإلطار 

القانوني البحت«.

شّيع حّزب الله وحركة أمس، شهداء الكمين 
الغادر في الطيونة أول من أمس.

شّيع  بالغبيري،  الشهيدين  روض��ة  ففي 
بسام  علي  السيد،  حسن  محمد  الشهداء  حزب 
مشاركة  وسط  فرحات،  محمد  ومريم  ابراهيم 
في  التنفيذي  المجلس  رئيس  تقدمها  حاشدة 
وقيادات  الدين  صفي  هاشم  السيد  الله  حزب 

من الحزب.
»نجتمع  فيها  قال  كلمة  الدين  صفي  وألقى 
الغدر  رصاصات  استهدفتهم  شهداء  وداع  في 
أمس  من  أول  تجمع  أّن  إلى  الفتاً  والجبن«، 
تجّمع  أّن��ه  أس��اس  على  إليه  الدعوة  »كانت 
وكان  طبيعي،  حق  وه��ذا  كلمة  لقول  سلمي 
المحامين  م��ن  ع��دد  المشاركين  ضمن  م��ن 
األولى  المّرة  ليست  وهي  والطالب  والنخب 
العدلية،  منطقة  في  الناس  فيها  يجتمع  التي 
يقول  عادياً  يبقى  أن  التجّمع  لهذا  يمكن  وكان 
دون  من  األمر  وينتهي  رسالته  وُيوصل  كلمته 

أن يهلع أحد«.
القوى  علمت  كما  علمنا  »حينما  وت��اب��ع 
األمنية أّن هناك مجموعات جيء بها من أماكن 
األجهزة  مع  وتواصلنا  متوترة  وهي  متعّددة 
وأُبلغنا من  إننا على علم بذلك  األمنية، وقالوا 
مؤّمنة  الشوارع  كل  أّن  الجيش  مخابرات  قبل 

وإالّ ما كّنا قمنا بهذا التحرك«.
لدى  ربما  محسوباً  يكن  لم  »ما  أن  واعتبر 
الجيش أو متوقعاً هو أن هناك من اتخذ القرار 

بالقتل«، مشيراً إلى أننا »أمام مجزرة مقصودة 
والذي ارتكبها عن سابق تصور وتصميم وعزم 

وإرادة وهو مجرم وقاتل«.
حزب  بها  ق��ام  المجرزة  »ه��ذه  أّن  وأع��ل��ن 
القوات اللبنانية وهو يتحمل المسؤولية األولى 
أمام عوائل الشهداء وأمام كل اللبنانيين الذين 
كانوا أمام الخطر«، معتبراً »أن الذي يستهدف 
ألّنه  وضعيف،  وخسيس  جبان  هو  المدنيين 
من  تملك  ُتستهدف  التي  الجهة  هذه  أّن  يعلم 

والتحّمل«. البصيرة 
أق��ول  أب��ال��غ حين  ال  أن��ا  »ال��ي��وم  وأض���اف 
أحداث  إلى  يسعى  كان  القوات  حزب  إّن  لكم 
أهلية داخلية من جديد في لبنان«، وأن  حرب 
الماضية  األيام  القوات كان يدفع طيلة  »حزب 
الستفزاز الناس والمناطق من أجل حرب أهلية 
ربما  وجهه.  عن  الحزب  ه��ذا  كشف  وال��ي��وم 
أسياده  يكون  وربما  ومستعجل  مضطر  هو 
القيام  استعجلوا  المنطقة،  في  المهزومون 

بهذه الخطوة«.
كلّه  لبنان  »كان  أمس  من  أول  أّن  اعتبر  كما 
مستهدفاً من أجل أن ُيعاد إلى األزمنة البشعة 
أحد  يحب  ال  التي  الداخلية  األهلية  الحرب  في 
إالّ من عاش على  إليها  اللبنانيين أن يعود  من 
فتاتها ومن استفاد منها«، الفًتا إلى أن »مشهد 
أميركا  تديرها  حلقات  من  حلقة  هو  األم��س 

ويمّولها بعض العرب«.
يجب  التي  الحقيقة  »ه��ذه  أّن  على  وش��ّدد 

بمسؤولية،  اللبنانيين  كل  معها  يتعاطى  أن 
المسؤوليات  لتحّمل  حاضرين  سنبقى  ونحن 
االنجرار  وع��دم  بلدنا  على  الحفاظ  أج��ل  من 
ووعي  بصيرة  أهل  ونحن  األهلية،  الحرب  إلى 

وتجربة وتضحية من أجل البلد«.
من  لبنان  جّنبوا  الشهداء  »ه��ؤالء  أن  وأكد 
لم  »نحن  مضيفاً  األهلية«،  الحرب  في  الوقوع 
حرب  إلى  ننجّر  ولن  مذهبية  فتنة  إلى  ننجّر 
نترك  أن  ُيمكن  ال  نفسه  الوقت  في  ولكن  أهلية 
فال  ه��دراً  تذهب  ومظلومينا   شهدائنا  دم��اء 

نضّيع هذه الدماء«.
قوى  هناك  أن  اليوم  السيئ  »حّظكم  وتابع 
عاقلة وحكيمة وقوية بالقوة التي حمت لبنان 
وتمنع الفتنة المذهبية التي تريد استهداف كل 
اللبنانيين«، مشيراً إلى أن »أمام هذه الحقائق 
المسؤولية  اللبنانيين  كل  يتحّمل  أن  يجب 
لبنان  في  المسؤولين  فسائر  لوحدنا،  وليس 
الواقع  هذا  أن  يعرفوا  أن  عليهم  جهة  أّي  من 
لبنان  في  الموجود  ب��أن  يواجهوه  أن  يجب 
يدفع  أن  ويريد  األميركي  لمصالح  يعمل  حزب 

بلبنان إلى الحرب األهلية«.
تتحملوا  أن  يجب  للجميع  »أق��ول  وأض��اف 

المسؤولية من اآلن حتى ال تندموا بعدئٍذ«.
ورأى أن »المطلوب هو االسراع في المعالجة 
هذه  من  بلدنا  إلنقاذ  المسؤوليات  تحمل  وفي 
المصيبة الجديدة واألجهزة األمنية والقضائية 
هؤالء  جلب  في  مسؤوليتها  تتحمل  أن  يجب 

المجرمين إلى العدالة والمحاسبة«.
وشّدد على »أننا اليوم أمام مشروع أميركي 
ُهِزم  بعدما  جديد  بعنوان  خطراً  يحمل  جديد 
مشروع »داعش«، وأننا جاهزون في كل لحظة 
ومقاومتنا  بلدنا  عن  لندافع  وموقعة  ومكان 

وشركائنا«.
شّيع  ال��ك��ورة،   قضاء  بنهران  بلدة  وف��ي 
تامر  جهاد  محمد  الشهيد  جثمان  الله  حزب 
الشمال  في  الحزب  قيادة  بمشاركة  )سامر( 
من  كبيرة  وحشود  وفاعليات  وشخصيات 

األهالي ضاقت بهم شوارع البلدة.
آل  وعشيرة  أم��ل  ح��رك��ة  شّيعت  ب��دوره��ا 
الزعارير  بلدة  في  مشيك  حسن  الشهيد  مشيك 
التنفيذية  الهيئة  رئيس  بحضور  بعلبك  غربي 
ألقى  ال��ذي  الفوعاني،  مصطفى  الحركة  في 
كلمة رأى فيها، أن ما حصل أول من أمس »هو 
جريمة غدٍر موصوفة وكمين محكم والمدبرون 
ش��رك��اء  ي��ك��ون��وا  أن  م��ف��ت��رض  وال��م��ن��ف��ذون 

تشييع ضحايا مجزرة الطيونة

)عباس سلمان( قيادة أمل تتقبل التعازي  

2021 األول  تشرين   16 السبت/  عشرة/  الثالثة  السنة 
Thirteenth year /Saturday/ 16 October 2021

الوفد القومي خالل تقديمه التعازي

وفد من »الق�مي« �شارك في ت�شييع ال�شهيد ح�شن جميل نعمة 

وقّدم التعازي لقيادة حركة اأمل با�شم رئي�س وقيادة الحزب

عرس  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  وفد  ش��ارك 
الشهادة الذي أقامته حركة أمل ألحد شهداء مجزرة الطيونة حسن 
لبيروت.  الجنوبية  الضاحية   � الشهيدين  روضة  في  نعمة  جميل 
وضّم الوفد رئيس المجلس القومي عاطف بزي ممثالً رئيس الحزب 
وائل الحسنية، عضو المجلس األعلى سماح مهدي، منفذ عام المتن 
غندور  فارس  القومي  المجلس  عضوي  المصري،  هشام  الجنوبي 
وجودات زعيتر، وعدداً من المسؤولين والرفقاء. وقّدم الوفد التعازي 

باسم رئيس وقيادة الحزب إلى قيادة حركة أمل ومسؤوليها.

النائبين  ضّم  الله  حزب  قيادة  من  وفد  التشييع  في  شارك  كما 
ممثل  إلى  باإلضافة  الموسوي.  وإبراهيم  حسن  الحاج  حسين 
الخليل  معن  الغبيري  بلدية  رئيس  بيروت،  في  اإليرانية  السفارة 

وحشود كبيرة من حركة أمل والمواطنين. 
الحاج  أمل  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  المشيعين  وتقّدم 
القيادة  وأع��ض��اء  المصري،  حسن  الشيخ  ونائبه  حايك  جميل 
والدكتور  جمعة  وهيثم  حميد  وأي��وب  خليل  حسن  علي  النائبان 

طالل حاطوم. وعدد آخر من القياديين.

يعيشون  زال���وا  م��ا  ه��ؤالء  ولكن  ال��وط��ن  ف��ي 
انتمائهم  من  أقوى  ومكرهم  وغدرهم  الماضي 

لوطنهم«.
ُقتلنا  أننا  اليوم  يحزننا  ما  »أكثر  وأضاف 
بقصد فاعل أراد إعادة عقارب الساعة لتوقيت 
نعترض  سلميين  خرجنا  ألننا  فقط  الحرب 
هدم  يريد  آخر  ظالم  قاٍض  استنسابية  على 
أه��واء  تحقيق  ألج��ل  البلد  وتفجير  القضاء 
واضحاً  وبات  حسابات،  ولتصفية  سياسية 
يريدون  بل  حقيقة  يريدون  ال  أّنهم  للجميع 
األجر  مدفوعة  أجندات  وتنفيذ  استنسابية 
التي  ال��م��ؤام��رة  حجم  أثبت  واألم���س  سلفاً، 
وحّررنا  قاومنا  ألننا  فقط  هذا  وكل  لنا  ُتحاك 
أسياد  بوجه  المقاومة  قوة  وفرضنا  األرض 

كل هؤالء«.
وفي بلدة النميرية، وبمأتم شعبي وكشفي 
البلدة  وأه��ال��ي  أم��ل  حركة  شّيعت  ح��اش��د، 
مراسم  في  شارك  وقد  زبيب  مصطفى  الشهيد 
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  المستشار  التشييع 
بّري  نبيه  الرئيس  ممثالً  حمدان  علي  النواب 
وعلي  قبيسي  هاني  خريس،  علي  والنواب: 

بزي، وقيادات في الحركة.
تكريمي  احتفال  التشييع  مراسم  وسبق 
للشهيد ألقى خالله المسؤول الثقافي المركزي 
في حركة أمل مفتي صور وجبل عامل الشيخ 
إلى  ننجّر  »لن  فيها  قال  كلمة  الله  عبد  حسن 
ألحد  نسمح  ولن  فتنة  أداة  نكون  ولن  فتنة 
نفسه  الوقت  وفي  فتنة،  إلى  البلد  يأخذ  أن 
من  وكشف  المرفأ  بجريمة  بالحقيقة  نتمّسك 

ارتكب جريمة األمس«.
وأك���د أن »ه���ذه ال��دم��اء ل��ن ت��ذه��ب ه���دراً، 
المجرمين  لكشف  م��دى  آخ��ر  إل��ى  سنذهب 
جريمة  حصل  وما  القضاء،  أمام  ومحاسبتهم 

بحق الوطن والسلم األهلي«.
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ورقة عمل �س�ملة لتفعيل التحرك الع�لمي لم�سلحة ال�سعب الفل�سطيني

الآخر...

لم�ذا تعترف »�سي اأي اآي« 

بت�سفية جوا�سي�سه� وفقدانهم؟

شارك رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب 
محمد  الخيام  لمركز  المؤسس  الرئيس  الفلسطيني 
صفا في الندوة الدولية التي ُعقدت في جنيف في 14 
الفلسطينية،  المسألة  مسارات  حول  الحالي  الشهر 
وذلك بدعوة من منظمات عربية ودولية ومن ضمنها 
المعهد االسكندنافي لحقوق اإلنسان ومنظمة الدفاع 
لتأهيل  الخيام  ومركز  العنف  ضحايا  حقوق  عن 

التعذيب. ضحايا 
“القضية  ع���ن���وان:  ت��ح��ت  ورق����ة  ص��ف��ا  وق����ّدم 
األهلية  المنظمات  دور  وتفعيل  الفلسطينية 

والدولية” جاء فيها:
االنتهاكات  ألبشع  الفلسطيني  الشعب  يتعّرض 
المزمن  الحصار  من  واإلنسانية،  التاريخية  لحقوقه 
واالعتداءات  العنصرية  االستيطان  وعمليات  لغزة 
طرد  ومحاولة  الفلسطينيين  المدنيين  على  اليومية 
طالت  ممنهجة  واعتقاالت  بكاملها،  أحياء  وإزال��ة 
احتجاز  وأفظعها  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  معظم 
300 شهيد بما يخالف كّل المبادئ  جثامين أكثر من 
المجازر  عن  ناهيكم  الدينية،  والشرائع  اإلنسانية 
الوحشية التي تصل إلى جرائم حرب ضّد اإلنسانية، 

الفلسطينيين. وتجويع 
الفلسطينية  األراض��ي  في  العدو  يرتكبه  هذا  كّل 
وتنكر  وتجاهله  العالم  صمت  ظ��ّل  ف��ي  المحتلة 

االحتالل لكل القرارات الدولية.
واقترح صفا في ورقته ما يلي:

المؤسسات  بين  والطاقات  الجهود  تنسيق   �  1
المحتلة  األراض����ي  ف��ي  الحقوقية  الفلسطينية 
القضية  ح��ول  الناشطة  والهيئات  والتجمعات 
مشتركة  حمالت  بإطالق  ودولياً،  عربياً  الفلسطينية 
وقضية  األوروب��ي��ة  وال��ش��رك��ات  االستيطان  ح��ول 
األسيرات،  القصر،  األطفال  المرضى،  المعتقلين... 
قدامى االعتقال، جريمة االعتقال اإلداري، الممارسات 
الحمالت  وال��ح��ص��ار.  ال��ق��دس  تهويد  العنصرية، 

المشتركة والمنظمة أكثر فاعلية وتأثيراً.
منظمة  والعالمية،  األهلية  المنظمات  حث   �  2
الدولية وهيومن رايتس واتش وغيرهما على  العفو 
جدياً  اإلسرائيلية  االنتهاكات  ملف  وإيالء  التحرك 
وإرسال وفود لزيارة األراضي المحتلة كزيارة أسير 
إداري مضرب أو أسيرة مريضة كإسراء الجعابيص 
قاصراً  زال  ما  الدولية  المنظمات  تحرك  إّن  وغيرها. 
القضايا  ه��ذه  ح��ول  المطلوب  المستوى  ودون 

الكبيرة. اإلنسانية 
يفتشون في أكوام القش عن االنتهاكات في بالدنا 
الشعب  بحق  المحتّل  ينفذه  ما  ولكن  معهم  ونحن 
الفلسطيني وأسراه يتطلب تحركات وصرخات أكثر 
الفلسطينية  المنظمات  على  مقترحاً  وفعالية،  قوة 
للمنظمات  الرسائل  توجيه  والعربية  اللبنانية 
ومطالبة  بالتحرك  رسمياً  ومطالبتها  العالمية 
االحتالل االلتزام بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

الديبلوماسية  الفلسطينية  البعثات  تنشيط   �  3
في الخارج وبعثة فلسطين في جنيف التي نقّدرها، 
والمناشدات  بالمذكرات  األجنبية  البعثات  وإمطار 
الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  إل���ى  ال��رس��ائ��ل  وت��وج��ي��ه 
بالتعاون  البعثات  وتستطيع  المنتشرة،  والبعثات 

تحريك  الخارج  في  واألهلية  الحقوقية  الهيئات  مع 
بلدان  معظم  في  والعربية  الفلسطينية  الجاليات 
مجلس  دورات  أمام  مشاريع  لتقديم  والعمل  العالم، 
الوضع  مثالً  محددة  قضايا  حول  ن  اإلنسان  حقوق 
أو  الجعابيص  إس��راء  لألسيرة  الخطير  الصحي 
التي  الشهداء  وجثامين  المرضى  أو  القّصر  األطفال 
الجثامين  السترداد  الوطنية  اللجنة  مع  وبالتعاون 
تكون  الملفات  فتجزئة  عالمية،  قضية  إلى  لنحّولها 

أقوى على الصعيد العالمي واإلنساني.
ان  البعثة  على  اإلنسان  حقوق  لمجلس  دورة  كّل 

تطرح مشروع قرار ولو فشلت في إقراره.
تحّضر  أن  الفلسطينية  البعثة  على  ونقترح   �  4
والفلسطينية  الدولية  للمنظمات  عالمي  لمؤتمر 
حقوق  مجلس  دورات  إحدى  هامش  على  والعربية 

اإلنسان في جنيف أو بمعزل عنه.
االنتهاكات  بمجمل  شهرية  م��ذك��ره  إع���داد   �  5
العربية  السفارات  كل  على  وتعميمها  اإلسرائيلية 

العربية والبرلمانات. واألجنبية والجامعة 
� المشاركة الفاعلة والمنظمة في دورات مجلس   6
جنيف  في  المتحدة  االم��م  مقر  في  اإلنسان  حقوق 
التاسعة  للدورة  بالتحضير  والبدء  دورات(  )ثالث 
2022 بتنظيم ندوة  واألربعين في آذار العام القادم 
او أكثر في مقر األمم المتحدة واعتصام أمام الكرسي 
المفوضية  مع  ولقاءات  المذكرات  وإعداد  المكسور 
إلى  التعذيب  مقّرر  من  الخاصين  والمقّررين  العامة 
بتقارير  وتزويدهم  إل��ى...  الصحة  في  الحق  مقّرر 
وقضية  السجون  في  الصحية  الحاالت  عن  طبية 
عن  صور  ومعارض  فيديو  أفالم  وعرض  الجثامين 
التعذيب وتقديم شكاوى إلى اإلجراءات الخاصة من 
خالل تجنيد فريق من المحامين المختصين وإرسال 
من  لنجعل  الدولية.  الجنائية  المحكمة  إلى  الملفات 
أسراها  لحرية  لفلسطين،  دورة  المقبلة  آذار  دورة 

والتهويد  والحصار  االستيطان  بعمليات  وتنديداً 
وإقالق العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني.

تقصي  لجنة  ب��إن��ش��اء  واإلش����ادة  التنويه   �  7
لحقوق  المفوضية  رئيسة  أعلنتها  التي  الحقائق 
كبيرة  لورشة  والتحضير  باشيليت  السيدة  اإلنسان 
أن  دون  من  واألفالم  والملفات  بالوثائق  وتزويدها 

ننسى مقرر األراضي المحتلة.
اللجنة  إنشاء  قرار  عرقلة  على  االحتالل  سيعمل 
ولكن هذه الخطوة الهامة ولو جاءت متأخرة، إال أنها 

إنجاز كبير، مما يتطلب بذل كّل الجهود إلنجاحها.
من  وغيرها  االقتراحات  هذه  قائالً:  صفا  وختم 
تسهم  أن  ممكن  الندوة  في  قدمت  التي  التوصيات 
الشعب  لنصرة  العالمي  التحرك  وتفعيل  تطوير  في 
تقديمها  استطعنا  إْن  العادلة  وقضيته  الفلسطيني 
العربي  ال��ع��ام  ال���رأي  ومخاطبة  موثقة  بملفات 
المتحدة  األم���م  وآل��ي��ات  وم��ؤّس��س��ات��ه  وال��ع��ال��م��ي 
عن  بعيدة  إنسانية  بطريقة  األوروب���ي  واالت��ح��اد 

العامة. السياسية  الخطابات 
للدفاع  العالمية  والشبكة  الخيام  مركز  في  ونحن 
عندكم  جنوداً  أنفسنا  نعتبر  الفلسطيني  الشعب  عن 
التي  الحقوقية  الفلسطينية  المؤسسات  وخاصة 
بطشه،  وآلة  االحتالل  تحت  وصمودها  دورها  نثّمن 
االقتراحات  هذه  لمجمل  المنّسق  لنكون  ومستعّدون 
والتقارير  بمالحظاتكم  تزويدنا  آملين  والتوصيات 
في  وجرائمها  اإلسرائيلية  االنتهاكات  عن  الدائمة 

المحتلة. الفلسطينية  األراضي 

محمد صفا*
الشعب  ع��ن  ل��ل��دف��اع  العالمية  الشبكة  *رئيس 

الفلسطيني
* الرئيس المؤسس لمركز الخيام

{ كارميال ابراهيم
التربية  كلية  في  ألس��ت��اذي  علمياً  بحثاً  ق��رأُت 
عنوانه:  حمود،  وليد  الدكتور  اللبنانية  الجامعة 
التعليم  مناهج  في  الديداكتيكي  التحويل  »مؤشرات 
اآلداب  مجلة  األسود«.  والصندوق  لبنان  في  الديني 

اإللكترونية.
»ال  حمود:  الدكتور  يذكر  البحث  خالصة  ضمن 
في  إال  الديني  التعليم  نتاجات  على  نحكم  أن  يمكن 

سياق ما يحدث على أرض الواقع.«
بداية  عن  نفسي  على  س��ؤاالً  أط��رح  كنت  دائ��م��اً 
أن  آم��ن  لمجتمع  كيف  اللبنانية:  األهلية  الحرب 
أو  قتلة  إل��ى  بعضه  وضحاها  ليلة  بين  يتحّول 
األفعال  لهذه  مؤيدين  أو  لصوص  أو  مغتصبين 

واآلخرون إلى ضحايا وعّجز؟
إلى  تدعو  ودينية،  اجتماعية  تربية  يتلقوا  ألم 
يتمّسك  التي  الحسنة  واألخالق  والمحبة  التسامح 
وكنائس  وأف��الم��اً  وإع��الم��اً  ق��وال  المجتمع،  ه��ذا  بها 

وجوامع؟
ومن ثم، أال يعتبر انتقادها علنية من المحرمات؟

آخر  شخصاً  يقتل  أن  م��ا،  لشخص  يمكن  كيف 
المعادي،  الحزب  أو  الدين  أو  الطائفة  أنه من  بحجة 
راحة  دون  لعمر  لسنين،  ألسابيع،  يبقى  أن  دون 

بال؟
ألم نسمع خالل هذه الحرب، أّن أحد القديسين أو 
ضّد  ما  قرية  رجال  مع  حارب  األنبياء...  أو  األولياء 

المحاذية؟ القرية 
أليس موجوداً في الصلوات، كل الصلوات، مقطع 

ما يقول: »احمنا يا رب وأنصرنا على أعدائنا؟«
من هو العدو؟

كان  إْن  بالخطر،  يهّددنا  شخص  أي  هو  العدو 
الواحدة،  العائلة  ضمن  يكون  وقد  مادياً،  أو  معنوياً 
مثل النزاع على اإلرث، أو الخالف على تحديد ملكية 
ما أو على حقوق ومصالح، صغيرة وكبيرة، عائلية 
تخفي  دينية  أو  سياسية  أبعاداً  تأخذ  ثم  قبلية،  أو 

بداخلها مصالح نفعية أو حقوقاً مهدورة.
يصبح العدو عدواً لدى االعتقاد بوجود اختالفات 
جوهرية بيننا »نحن« الخير وهم »الشر«، ما يؤدي 
عادة إلى نزع الطابع اإلنساني عن اآلخر، هذا العدو، 

وبالتالي يصبح تعاملنا معه عنيفاً وعدائياً.
وغير  »ف��روي��د  كتابه  ف��ي  سعيد  إدوارد  ي��ذك��ر 
»معذبو  فانون  فرانز  كتاب  عن  نقالً  األوروبيين«، 
السريري  النفسي  الطبيب  ق��ي��ام  ع��ن  األرض«، 
)أّي  األصلي  المواطن  حالة  بتشخيص  األوروب��ي، 
قاتل  حالة  أنها  على  األصليين(  المستعمرات  سكان 

متوّحش، يقتل دون سبب.
أورده  بما  تفاجأت  الكتاب  على  اضطالعي  وبعد 
قانون  ورج��ال  طبية  ومؤتمرات  أطباء  عن  فانون 
العالمية،  الصحة  منظمة  في  وخبراء  أوروبيين 
أّن  يؤكدون  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في 

اإلنسان األفريقي له دماغ غير متطّور بيولوجياً.
كتابه  في  سعاده  أنطون  يذكر  أخرى  جهة  ومن 
فقط  أنفسهم  يسمون  »اإلسكيمو«  األم��م«،  »نشوء 
 Illinois إلينويز  هنود  وكذلك  الناس،  أّي  إنويت 
حكايات  ومن  بشر.  أّي  بإلينويز  أنفسهم  ينعتون 
اإلسكيمو اّن األوروبي )الغريب( نشأ من زواج إمرأة 

منهم وذئب قطبي« )الفصل السادس من الكتاب(.
وغير  غريباً  شكالً  المختلف  اآلخ��ر  يأخذ  عموماً 
وحاجاتنا  ومخاوفنا  عقدنا  عليه  نسقط  واقعي، 

الديني  التعليم  كتب  ف��ي  ذل��ك  يظهر  وت��ف��ّوق��ن��ا، 
الدكتور  بحث  في  ورد  كما  مجتمعنا  في  المنتشرة 
حمود: »أضحى اآلخر، موضوع استبعاد في الكتب، 
ولم يرد ذكره فيها إال نادراً، ومن باب سلبي أحياناً، 
نعود  ثم  عليه  تفّوقنا  لنبّين  ت��ارة  كاستحضاره 

نغرقه في الغياب«.
واقعية  قصة  سأروي  االختالف،  هذا  سياق  وفي 
كثيرين  مع  تحصل  وسوف  وتحصل  معي،  حصلت 
واألفكار  والسذاجة  البراءة  من  كثيراً  فيها  تحمل 

المقولبة:
أبي روم أورثوذكس، أمي كاثوليكية ملَكية، نعيش 
مارونية.  أكثرية  وسط  الشرقية،  بيروت  منطقة  في 
فكرية  اتجاهات  له  بأورثوذكسيته،  جداً  معتّز  أبي 
السائد  عن  الشيء  بعض  تختلف  خاصة  وسياسية 

ولكن غير معلنة.
أمي تريد أن تكون منسجمة مع محيطها.

المحيط  طقوس  جميع  نمارس  كعائلة،  وكّنا، 
توقيت  في  ولكن  الفصح  عيد  نفس  نعّيد  الدينية، 
الداخل  م��ن  بالشكل  مختلفة  كنائسنا  مختلف، 

الديني مختلف. وطقسنا 
التنّمر،  أو  المزاح  بهدف  ربما  األحيان،  بعض  في 
»روم  األبعدين  أو  األقربين  من  مسامعنا،  على  ُيرّدد 
الروم  � مال  أزرق  � عظمكن  أورثوذكس طرقو بوكس 

للبطون � روم اإلسالم«.
بالتناقض  نشعر  كنا  مراهقين،  كأطفال  نحن  أما 

والغربة.
للطقس  التابعين  المسيحيين  عند  أي��ار  وشهر 
شعبي  خ��اص  طقس  المريمي«  »الشهر  الغربي 

للتبجيل بالعذراء مريم، والدة يسوع.
الثمانينات  في  اللبنانية  األهلية  الحرب  وخالل 
الذي  المبنى  في  العادة  كانت  الماضي،  القرن  من 
نسكن فيه أن تجتمع النسوة كّل يوم مساء في منزل 
وهي  مريم«  العذراء  »تسعاوية  ليصلين  إحداهن 
فكانت  العذراء.  بها  تكّرم  جميلة  ترانيم  عن  عبارة 

النسوة يتنافسن على قول البيت األول 
من  يرّددن  والبقية  العذراء(  مريم  صفات  )تعداد 
بالترنيمة  الصالة  وتقفل  ألجلنا«،  »تضّرعي  بعدها 
الشهيرة »يا أّم الله«، فكانت دائماً من نصيب الفائزة  

قامة  النسوة  أقصر  جورج«  »إم  وهي  صوت  بأجمل 
يديها  شابكة  الصدارة،  في  تقف  حنكة،  وأكثرهن 
وتشدو  ال��ع��ذراء،  للسيدة  متضّرعة  صدرها  على 
إلى نهاية مقطع  اعتزاز، وعندما تصل  الترنيمة بكّل 
النسوة  تدخل  موتانا«،  على  »وتحنني  الصولو: 
»البوليفونيا«  تلك  فتحدث  الجماعي  بالترنيم 
صوتية  بطبقة  منهن  واحدة  كّل  الطبيعية،  الممّيزة 
بشرب  االجتماع  ينتهي  ال��ص��الة،  وبعد  مختلفة. 

القهوة واألحاديث النسائية.
األكبر  أخي  بقيادة  وإخوتي،  أنا  ضالتنا!  وجدنا 
أورثوذكسية،  دينية  شبابية  مجموعة  على  تعّرفنا 
وبدأنا نتعّرف على طقوس الكنيسة األورثوذكسية، 
ومنها »مديح والدة اإلله« الذي ُيقام كّل نهار جمعة 

خالل الصوم الكبير.
األزرق  الرداء  المريمي وانتشر لباس  الشهر  وحّل 
نذراً لطلب ما من العذراء، وصدحت أصوات النساء 

بالترانيم كّل يوم مساء.
أمي  أفهمنا  باستقبالهن،  منزلنا  دور  أتى  وعندما 
النسوة  أتت  فإْن  »المديح«  ونصلي  أورثوذكس  أننا 
كما  صالتنا  معنا  يصلين  أن  عليهن  منزلنا،  إل��ى 
تغيير  أم��ي  حاولت  عبثاً  صالتهن.  معهن  نصلّي 
معنا  ينفع  لم  بالرجاء،  بالتهديد،  باللين،  رأينا، 

شيء!
ستقول  ماذا  ج��داً،  حرج  موقف  في  أمي  وضعنا 

لجاراتها؟ كيف ستواجههن؟
موقفاً  أخذ  وأبي  الواقع  باألمر  سلّمت  المسكينة 

حيادياً على غير عادته.
وفي المساء وضع أخي طاولة في مقّدمة الصالون 
وعليها أيقونة »والدة اإلله«. وعندما حضرت النسوة 
منه  زاوي��ة  في  أخي  تمركز  الصالون،  في  وجلسن 
ومطلعه:  المديح  ننشد  وبدأنا  وأنا  أختي  بمساندة 
الدائمة  اإلله  والدة  نغبط  حقاً  االستئهال  »بواجب 
البريئة من كّل العيوب...« وبين كّل مقطع  الطوبى، 

وآخر نرّدد: »إفرحي يا عروس ال عروس لها.«
علينا  يتفّرجن  عظيم  صمت  في  النسوة  جلست 
وكأنهن في مسرح. وأمي ال تعرف ماذا تفعل، تدخل 
تحمل  ت��ارة  المطبخ،  وإل��ى  من  باستمرار  وتخرج 
لهن  وتبتسم  ماء،  وتارة  حلوى  وتارة  قهوة  صينّية 

مالطفتهن. وتحاول 
نحن  وه��ك��ذا،  بالنصر،  شعرنا  انتهينا،  ولما 
بأّم  الممثلين  الموارنة،  من  انتقامنا  أتممنا  الثالثة، 
والالئحة  إيلي  وأّم  شربل  وأّم  طوني  وأّم  ج��ورج 
المجيدة،  اللحظة  تلك  في  وربما  باألمهات.  تطول 
)مالئكة  والكاروبيم  الشيروبيم  بتطواف  شعرنا 
كانت  المفاجأة  ولكن  باستمرار(.  الله  يمّجدون 
باالنتظار: فقد وقفت إحداهن وقالت: »شو يا ستات 

ما صار الزم نصلي!«
المراجع:

مناهج  ف��ي  الديداكتيكي  التحويل  م��ؤش��رات   �
وليد  األسود.  والصندوق  لبنان  في  الديني  التعليم 

.al-adab.com.حمود
دار   � األوروبيين«  وغير  »فرويد  سعيد:  إدوارد   �

اآلداب � بيروت لبنان. طبعة1 .2004.ص28.
 � القلم  دار   � األرض«  »معذبو  ف��ان��ون:  فرانتز   �
وجمال  ال��دروب��ي  سامي  ترجمة:  لبنان.  ب��ي��روت 

األتاسي. دون تاريخ. ص 215-214.
الكاملة  األعمال   � األمم«  »نشوء  سعاده:  أنطون   �
طبعة   � للثقافة  سعاده  مؤسسة  الثالث.  المجلد   �

.73 ص  السادس  الفصل   �  2001

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
قلق  إلى  يشير  السّرية«،  »عالي  بأنه  ُوصف  تقرير  تسريب  تّم  االستخبارات،  عالم  في  مسبوق  غير  حدث  في 
وكالة االستخبارات المركزية، »سي أي آي«، من تكّبدها خسائر بشرية ملموسة في صفوف العمالء/ الجواسيس 
العاملين لمصلحتها، »قتالً أو اختطافاً«، واكبه تعّطل منظومة شبكة »فيسبوك« وتوقفها عن العمل، عقب الكشف 
5 تشرين األول/  1،5 مليار مستخدم بيعت تجارياً« )صحيفة »نيويورك تايمز«،  ل�  عن »اختراق بيانات خاصة 

أكتوبر 2021(.
المعالجة الجادة للنبأ »المتواصل« ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار السياق التاريخي المتسلسل للثغرات والهّزات 
التي تعّرضت لها الجهود االستخباراتية األميركية، في العقدين الماضيين، للخروج بتحليل أدق لتبعات الحدث، 
األميركية،  للسياسات  مناوئة  ومنظمات  دوالً  اآلخرين،  قدرات  من  التقليل  أو  التهميش  عن  بعيداً  موازية،  وبنتائج 
قدرات  تقييم  في  وأخطاء  بمصادرها،  المفرط  »للوثوق  تعّرضت  بأنها  للوكالة  الداخلية  المذكرة  في  جاء  ما  وفق 

الخصوم«.
لعّل أهمية الربط الجدلي بين مذكرة الوكالة وحادثة »فيسبوك« تكمن في طبيعة البيانات الخاصة المتوافرة 
مجاناً وتسخيرها في خدمة أغراض تجّسسية، وما منصة »فيسبوك« إال إحدى األدوات المعتمد عليها استخبارياً، 
وتعّرضها لالختراق أو لعطل تقني يسري في سياق عدم الكشف عن بيانات محّددة، أو الترويج لفقدانها، واإلخالل 

بتحميل المسؤولية ألفراد أو أجهزة أو وكاالت بعينها.
 جدير بالذكر، تقرير كاشف نشرته صحيفة »نيويورك تايمز«، في 20 أيار/ مايو 2017، أوضحت فيه تعّرض 
االستخبارات األميركية لصفعة »صدمة وترويع«، بعدما »استطاعت الصين شّل عمليات االستخبارات األميركية 
عام  نهاية  مع  واح��دة،  دفعة  أميركياً  جاسوساً   18 سجن  أو  مقتل  عن  أسفر  ما   ،2010 العام  في  أراضيها  على 

.»2012
جاء التقرير المذكور في أعقاب نجاح قراصنة إلكترونيين في الدخول إلى بيانات شبكة االتصاالت السّرية لوكالة 
االستخبارات المركزية، »كوفكوم« CovCom، عام 2010، وكشفوا هويات »العديد من مجندي ومخبري الوكالة 

في الصين«.
وفي عام 2011، اعتقلت باكستان خلية من خمسة مخبرين عملوا لمصلحة »سي أي آي« في الكشف عن مكان 

إقامة أسامة بن الدن.
إلفريده  أقّر جهاز االستخبارات العسكرية األميركية ب� »انشقاق« الضابط في سالح الجو، السيدة مونيكا   كما 
لألجهزة  حساسة  معلومات  وتوفيرها   ،2019 العام  في  إيران  إلى  وفرارها   ،Monica Elfriede Witt ويت  

اإليرانية عن هوية وعمل شبكات التجّسس هناك.
 وفي العام عينه، 2019، أدين الضابط السابق في وكالة االستخبارات المركزية، جيري تشن شينغ لي، بتهمة 
التجّسس لحساب الصين، وُحكم عليه بالسجن 19 عاماً، وأّدت بياناته المقدمة إلى »إعدام الصين ما ال يقّل عن 20 

عميالً« لمصلحة االستخبارات األميركية.
 تبذل أجهزة االستخبارات مسّمياتها وانتماءاتها كافة جهوداً مضنية، وتوفر إمكانيات عالية في متابعة وجود 
عمالء داخلها والتحقق من اختراق صفوفها، وخصوصاً في الطواقم القيادية. األجهزة األميركية ليست استثناء لتلك 

القاعدة، كما اآلخرون أيضاً.
 البيانات المتوافرة من قبل األجهزة األميركية، تشير إلى نجاح جهودها في الكشف عن »عميل مزروع« في قمة 
هرمها االستخباري، وألقت القبض على رئيس قسم مكافحة التجّسس السوفياتي في وكالة االستخبارات المركزية 
كان يعمل لمصلحة االستخبارات السوفياتية آنذاك، »ألدريج إيمس«، في العام 1994، بعد مطاردة بدأت منذ عام 
عن اعتقال وإعدام عدد كبير من عمالء الوكالة في االتحاد السوفياتي. التحقيقات الالحقة أشارت  أسفر  ما   ،1986
عقود«  أربعة  »طيلة  هويته  عن  النقاب  يكشف  لم  الوكالة،  هرم  رأس  في  »مزروع«  آخر  عميل  وجود  احتمال  إلى 
منذئذ. وأّكد تلك الفرضية المسؤول السابق في الوكالة، ميلتون بيردن، بالجزم أنه »ال يزال على اقتناع تاّم بوجود 
عميل رابع وربما خامس« في طاقم الوكالة القيادي، عقب الكشف عن إيمس )العميالن اآلخران هما روبرت هانسن 

وإدوارد هاوارد(.
بيان وكالة االستخبارات المركزية، المنشور في صحيفة »نيويورك تايمز«، ذكر تعميمه للمذكرة الداخلية على 
جميع محطات عمل الوكالة في العالم، لكن المسألة تنطوي على ما هو أبعد من ذلك، وخصوصاً في شق إقرارها 
بتوافر اإلمكانيات التقنية لألجهزة المعادية و«استخدامها للتقنية الحديثة مثل المسح البيومتري وبرامج التعّرف 

على الوجوه والذكاء االصطناعي وأساليب القرصنة اإللكترونية«.
وأضافت مذكرة الوكالة أن »أجهزة استخبارات الدول األخصام للواليات المتحدة، مثل روسيا والصين وإيران، 

إضافة إلى باكستان، تالحق مصادر/ عمالء »سي أي آي«، وفي بعض األحيان تحّولهم إلى عمالء مزدوجين«.
 في سياق ما تقّدم أعاله، من الجائز أّن سعي وكالة االستخبارات المركزية لنشر بعض »أسرارها«، عبر وسيلة 
صحفية موثوق بها، ودرجت على تعاونها التام معها، لم يأِت بهدف الكشف فحسب، بل ربما للتغطية أو للتمويه 
على عجزها عن التيقن من وجود »عميل مزروع« داخلها، استشعرت خطورته بعد مقتل أعداد أكبر من الجواسيس، 

مما تسّبب به »ألدريج إيمس«، وكذلك الحتواء التبعات السياسية المحتملة.

براءة أم نكد التوقيت
أحجمت وكالة االستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن االمتثال لقرار الكونغرس بإفراج الجهازين 
الكونعرس  وطالبا  عن وثائق وسجالت تحقيق تتعلق باغتيال الرئيس األسبق جون كنيدي مع نهاية عام 2017، 
الكونغرس مسؤولو الجهازين، مرة أخرى،  التاريخ وبعده. وأخطر  الزمنية مراراً وتكراراً، قبل ذلك  المهلة  بتمديد 

بتسليم ما تبّقى لديهما من وثائق لجهاز األرشيف الوطني قبل يوم ال� 26 من تشرين األول/ اكتوبر 2021.
بعد  جزئياً،  أو  كلياً  التداول،  عن  محجوبة  تزال  ال  وثيقة«   16،000« نحو  إلى  الوطني  األرشيف  بيانات  تشير   
انقضاء 60 عاماً على مقتل كنيدي، وصدور قرار الكونغرس بعنوان »قرار تجميع بيانات اغتيال الرئيس جون أف 

كنيدي« عام 1992.
الالفت أن الرئيس السابق دونالد ترامب تعّهد رسمياً بالكشف عن جميع سجالت التحقيق في االغتيال، وعدل 
عن قراره »فجأة« عشية التاريخ المعلن يوم ال� 26 من تشرين األول/ اكتوبر 2017، ممّدداً المهلة الزمنية 6 أشهر 

إضافية، تحت ضغط »مدير وكالة االستخبارات المركزية مايك بومبيو«، كما هو شائع.
الداخلية والخارجية، من توفير أي وثائق  البديهي هو »لماذا« يتهّرب مسؤولو جهازي االستخبارات،   السؤال 
أو بيانات بحوزتهما، وال نجد آذاناً صاغية، أو تفسيرات منطقية؟ أما دور الكونغرس غير المعلن، فهو عدم إحراج 
المنّفذين الحقيقيين لعملية االغتيال، والتي ترّدد بقوة منذئذ بأن »سي أي آي« و »أف بي أي« ضالعان في العملية، 
خصوصاً إلصرارهما المتعّمد على عدم التعاون أو الكشف عن سجالت التحقيق ألّي كان، على الرغم من النصوص 

الدستورية، بعكس ذلك تحت بند »حرية التحقق من أداء األجهزة الحكومية«. 
كشف  حائط  وراء«  »ما  لتفسير  كنيدي«،  الرئيس  اغتيال  في  التحقيق  »بيانات  عامل  االعتبار  بعين  األخذ  عند 
وكالة االستخبارات المركزية عن وثائق تّم نشرها في وسائل اإلعالم بصورة متناثرة، يقترب المرء من جذر المسألة 
التي بين أيدينا. وال نزعم امتالكنا لمعلومات خاصة في هذا الشأن، بل استناداً إلى الحقائق المعلنة والمنشورة، 

واإلفادات الشخصية لبعض األطراف المعنية.
 الضابط السابق في وكالة االستخبارات المركزية، دوغالس لندن، أوضح لعدد من الوسائل اإلعالمية أن تركيز 
الهرم القيادي للوكالة على »العمل السّري والعمليات شبه العسكرية )الخاصة( قّوض جهود التجسس التقليدي، 
لتركيز  العالم  في  المنتشرة  لمحطاتها  علنياً  تحذيراً  الوكالة  بيان  معتبراً  واإلهمال«،  الحمق  من  حاالت  وهناك 

جهودها على »األمن ومكافحة التجّسس«. 
في  المتخصصة  ولجانه  الكونغرس  أروقة  في  الحضور  دائمو  المركزية  االستخبارات  وكالة  مسؤولي  كبار 
الشؤون االستخبارية واألمن القومي، لكن من النادر أن ترافق ذلك الحضور مساءلة حقيقية أو مجرد انتقاد ألداء 
الوكالة، بل تضمن المصادقة على ميزانياتها ببنودها السّرية بصورة دائمة. تغّير شخصيات الكونغرس، ألسباب 
انتخابية أو لقرارات شخصية، ال يرافقه تغيير أو تعديل في عمل الوكالة، فهي الجهاز الدائم في المشهد السياسي 
المعادلة  طبيعة  يدركون  الذين  القرار،  لصناع  السرّية  والمعلومات  التقارير  تقديم  والمخّولة  األميركي،  والنظام 

القائمة بينهما، تبعية السياسي لألجهزة االستخبارية.
 استطاعت الوكالة إعادة إنتاج دورها التقليدي، أمام أعضاء الكونغرس، بالكشف عن بعض النواقص في األداء 
الثنائي »الصين وروسيا«  البشري كمهمة مركزية، وتحشيده خلف سردية  العامل  إلى تجنيد  البشري، وعودتها 
العالم، وتوظيف ميزانيات متواصلة لحرب باردة  المتحدة وسيطرتها على  الواليات  أمام نفوذ  كأبرز تهديد ماثل 

جديدة ضد أعدائها.
 وأعلنت وكالة االستخبارات المركزية، عقب نشر تقرير صحيفة »نيويورك تايمز«، على لسان مديرها وليم بيرنز، 
استحداثها قسماً متخصصاً في الشؤون الصينية، بهدف »تعزيز العمل الجماعي ألهم تهديد جيوسياسي نواجهه 

في القرن الحادي والعشرين: حكومة صينية معادية بشكل متزايد«.
بكين  تهديد  لتقييم  البنتاغون  في  خاصة  »وحدة  إنشاء  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  أعلن  ذلك،  مع  بالتوازي 

العسكري، والرد عليه« في شهر تموز/ يوليو الماضي.
السياسية  المؤسسة  في  الحروب  أنصار  لمعسكر  انتصاراً  حامية،  نار  على  تعّد  »ال��ب��اردة«  الحرب  إذن،   
في  تخّبطها  أو  أفغانستان،  في  مؤخراً  تكّبدتها  التي  الخسائر  عن  الجمهور  نظر  وصرف  األميركية،  واالستخبارية 
إدارة ملفات حساسة حتى مع الحلفاء، وفرنسا كانت آخر األمثلة. كما تلحظ دوريات صحافية أميركية في مقاالت 
المسرح  على  الضعيف  ألدائهم  القومي،  لألمن  وطاقمه  لبايدن  باإلنتقادات  مصحوباً  استغرابها  مؤخراً،  متعددة، 

الدولي، رغم الخبرة الواسعة التي يفترض أنه يمتلكها على صعيد السياسة الخارجية.

2021 األول  تشرين   16 السبت/  عشرة/  الثالثة  السنة 
Thirteenth year /Saturday/ 16 October 2021

صفا خالل عرض ورقته أمام الندوة

كارميال ابراهيم



5تتمات
الأميركي ي�ضع... )تتمة �ص1( 

يا �ضادة الدولة... )تتمة �ص1( 

ال�شيطان المتحّول... )تتمة �ص1( 

ضارباً  بيطار،  ط��ارق  القاضي  يسلكه  ال��ذي  الطريق  وفق  التحقيق  تسييس  عن 
ويوجب  والصمت،  بالتغاضي  يسمح  ال  ما  الدستور،  بنصوص  الحائط  عرض 
شبهة  عن  وتبعده  القضائي  مساره  إل��ى  التحقيق  تعيد  التي  اإلج���راءات  اتخاذ 
التسييس، وإال إذا فّضل اآلخرون استرضاء األميركي الذي يقف وراء القاضي 
القوات  ح��زب  رئيس  مع  الخالف  تفادي  وفضلوا  بالتحقيق،  والتالعب  بيطار 
أن  الجميع  فعلى  الطيونة  مجزرة  عن  بالمسؤولية  الثنائي  يتهمه  الذي  اللبنانية 

يحكموا من دون الثنائي.
مقاطعة  مواصلتهم  بل  الثنائي  وزراء  استقالة  المواكبة  المصادر  تتوقع  ال 
اجتماعات الحكومة ما يعني عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحّول الحكومة 
دون  م��ن  المتفاقمة  المشكالت  بقاء  يعني  وه��ذا  عملياً،  األع��م��ال  تصريف  إل��ى 
وتقول  االجتماعي،  االنفجار  مرحلة  البلد  دخول  يعني  ما  ومعالجات  سياسات 
أمل  قيادة  يقنع  ما  جدي  باتجاه  الطيونة  مجزرة  في  التحقيق  سير  يكون  ربما 
العدلي طارق  التحقيق والمحقق  الله بالتوصل إلى حّل وسط في قضية  وحزب 
واحدة  جلسة  على  التوافق  احتمال  عن  وزاري���ة  مصادر  كشفت  بينما  بيطار، 
للحكومة تنتهي بإحالة قضية مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي وتعيين محقق 
عدلي يقبله الثنائي ويثق بعدم تبعيته للسفارة األميركية وتقديمه للتسييس على 
حّل  عن  للبحث  الباب  وفتح  األج��واء  لتهدئة  مدخالً  يشكل  ما  القضائي،  التحقيق 

توافقي لقضية المحقق طارق بيطار.

المسؤولين  اهتمام  ومحور  الداخلي  المشهد  واجهة  في  الطيونة  جريمة  ترّددات  وبقيت 
لمعالجة واحتواء تداعياتها على المستوى الوطني، بعدما كادت تهدد السلم األهلي واألمن 
الداخلي وفق مخطط مرسوم ومعد مسبقاً تؤشر الوقائع واألدلة والمعلومات إلى مسؤولية 
القوات اللبنانية التي تضاربت مواقف مسؤوليها ونوابها وقيادتها بين من تبنى المجزرة 
بذريعة الدفاع عن النفس وبين نفي المسؤولية وتلبيسها ألهالي المنطقة الذين تعرضوا 
التي  القوات  قيادة  فيه  وقعت  الذي  اإلرباك  يظهر  ما  المتظاهرين،  بعض  من  الستفزازات 
تفاجأت بموقف قيادتي حركة أمل وحزب الله بالنجاح بضبط شارعهما وإفشال المخطط 
المعد لجر الشارع إلى حرب طائفية وفق المخطط. لكن خبراء عسكريين وأمنيين أشاروا 
قبل  من  األبنية  سطوح  على  األمني  االنتشار  وسرعة  الطيونة  »أحداث  أن  إلى  لـ«البناء« 
والرصاص  استخدمت  التي  واألسلحة  الرمانة  عين  شــوارع  في  والمسلحين  القناصين 
الغزير الذي أطلق واإلصابات الموجهة على الرؤوس وهذا الكم من الشهداء والجرحى الذي 
سقط ال يمكن أن يكون رد فعل من قبل أهالي عين الرمانة وإن حصل استفزاز مقابل، بل يؤكد 
هذا المشهد على حرب حقيقة أعد لها مسبقاً بإحكام وإتقان والمفترض أن تتبع بملحق عند 
الله إلى داخل شوارع عين الرمانة وبدارو لالنتقام ما يقعون  دخول مناصري أمل وحزب 
التماس  الفتنة على خطوط  في كمين ثان وثالث ما يوقع خسائر بشرية فادحة وتشتعل 
األمنية  األجهزة  دور  عن  الخبراء  وتساءل  شاملة«.  فوضى  في  البالد  وتدخل  المختلفة 
المتظاهرين  بحماية  الداخلي  األمن  قوى  في  المعلومات  وفرع  اللبناني  الجيش  سيما  ال 
واتخاذ اإلجراءات األمنية واالستقصائية المسبقة عن محيط التظاهرة لحفظ األمن والسلم 
األهلي؟ كما تساءلت عن تعديل البيان األول الصادر عن قيادة الجيش في بيان ثان يساوي 
الداخلية  وزير  وأقر  غاية؟  وألي  التعديل؟  طلبت  التي  الجهة  وعن  والمقتول؟  القتيل  بين 
تقصير  هناك  يكون  بأن  احتماالً  »هناك  أن  تلفزيوني،  حديث  في  مولوي ،  والبلديات  بسام 

من قبل األجهزة األمنية«.
وعن السجال مع وزير الثقافة  محمد وسام المرتضى ، في جلسة  مجلس الوزراء  األخيرة، 
جلسة  في  حدث  الذي  وعن  الــوزراء،  مجلس  في  ألحد  أمراً  يعطي  أحد  »ال  أن  مولوي  شدد 
أن  مؤكداً  مرتب«،  »وزيــر  بأنه  الثقاقة  وزير  ووصف  ببيان«،  بتوضيحه  قمت  الحكومة 

»الوزراء ال يتعاطوا بمنطق فائض القوة«.
تنفيذاً  المجزرة  بتدبير  اللبنانية  القوات  اتهام  الله  وحزب  أمل  ثنائي  مصادر  وجددت 
لمخطط أميركي لضرب االستقرار في لبنان وحصار المقاومة وشل عمل الحكومة التي بدأت 
وأكدت  االقتصادية«،  أزماتها  لمعالجة  أخرى  ودول  وإيران  سورية  على  االنفتاح  سياسة 
بأن هذه الجريمة لن تثني الحركة والحزب عن اإلصرار على تنحية المحقق العدلي طارق 
البيطار ألنه ينفذ أجندة مدمرة للبلد وليس له أي عالقة بالحقيقة«. وسألت مصادر سياسية 
العدلي  المحقق  لحماية  جعجع  سمير  القوات  رئيس  بادر  »لماذا  »البناء«:  عبر  وقانونية 
طارق البيطار بقوة السالح؟ هل تبين في التحقيقات األمنية ضلوع القوات في تفجير المرفأ 
بعد اكتشاف شاحنات النيترات المضبوطة ألصحابها »األخوين مارون وإبراهيم الصقر« 
ولها عالقة ما بنيترات المرفأ الذي كان ينقل إلى المجموعات المسلحة في سورية؟ بالتالي 
وجد جعجع أن المسار الذي يسلكه البيطار مريح كونه يؤدي إلى طمس الجوانب التقنية 

للتفجير وتجهيل الفاعل وتضليل التحقيق وتصويبه باتجاه فريق سياسي معين؟«.
وأفادت معلومات من مصادر أمنية  لقناة »المنار« ، بأنه »حتى اآلن تم توقيف 19 شخصاً 
لالشتباه بأنهم شكلوا كميناً مسلحاً وأطلقوا النار على متظاهرين، وهم 17 لبنانياً وسوريان 
وأوضحت  كمين«،  تحضير  فيها  تم  بمنطقة  تواجدهم  بعد  بهم  االشتباه  بعد  وذلك  اثنان، 
المصادر للقناة بأنه »من بين الموقوفين جورج توما وولديه وكان يقود إحدى السيارات 
التي صدر منها  إطالق نار  باتجاه المعتصمين«. وأكدت المصادر بأن »التحقيقات لم تصل 
إلى نتائج نهائية بل التحقيق بأوله، خصوصاً أنه يتم تفريغ لمشاهد كاميرات المراقبة في  

الطيونة«. وذكرت القناة أنه »من المفترض أن يتبين المحرضون والمتورطون وهل تورطوا 
الكمين، وهل سيتم توقيف مسؤول أمن جعجع  الذي حضر ليلة حصول  بتحضير وتنفيذ 

الكمين على  عين الرمانة  وكان المسؤول المباشر على التحريض وتوزيع القناصين؟«.
وكان الفتاً تزامن إقفال المصارف مع كمين الطيونة وما عالقة ذلك بتوافر معلومات لدى 

جمعية المصارف عن حصول عمل أمني خطير في البلد سيؤدي إلى فوضى؟ 
وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في 
بعبدا، األوضاع األمنية بعد األحداث التي وقعت في الطيونة، والدور الذي قام به الجيش 
خالل  من  األحداث  هذه  مثل  تجدد  دون  والحؤول  واالستقرار  األمن  وإعادة  الوضع  لضبط 
ضرورة  إلى  البحث  تطرق  كما  الغاية.  لهذه  تحقيقاً  اتخاذها  الواجب  والتدابير  اإلجراءات 
وتوقيفهم  والمحرضين  المرتكبين  ومحاسبة  المسؤولين  لتحديد  التحقيقات  في  اإلسراع 

بناء على إشارة القضاء المختص. 
كثيف  انتشار  وسط  الطيونة  مداخل  على  تفتيش  حواجز  أمس  أقــام  الجيش  وكــان 

للمخابرات حيث قامت بتفتيش المارة.
الشهيد  البلدة  في  للحركة  الثقافي  المسؤول  النميرية  بلدة  وأهالي  أمل  حركة  وشيعت 

مصطفى زبيب الذي سقط باألمس برصاص الغدر عند مستديرة الطيونة.
ورئيس  التينة  عين  مع  مكثفة  اتصاالت  يقود  الجمهورية  رئيس  أن  »البناء«  علمت  وإذ 
القاضي هنري  العدل  الحكومة نجيب ميقاتي إليجاد مخرج لألزمة، عرض عون مع وزير 
خوري في بعبدا ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء األعلى ال سيما بعد تعيين 4 أعضاء فيه 
وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية. كما تطرق الحديث إلى التحقيقات في أحداث 
الطيونة وضرورة اإلسراع في إنجازها لتحديد المسؤوليات. وأعرب خوري عن أمله في أن 
المشرف  القضائي كونه  العمل  األعلى بدوره كما يجب لحسن سير  القضاء  »يقوم مجلس 

على هذا الدور«.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء  بعبدا ، للـ«أو تي في«، أن »رئيس الجمهورية  اتصل 
مساء الخميس بالرئيس بري وجعجع، وأوضحت أن »موقف  الرئيس عون  واضح لناحية 
تنحية القاضي  طارق البيطار «، الفتًة إلى أن »السلطة السياسية ال يمكنها أخذ هذا القرار، 
إال في حال قرر البيطار نفسه التنحي«. لكن وكالة »رويترز« نقلت عن مصدر قضائي، بأن  

البيطار  ال يعتزم التنحي عن القضية.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة على االتصاالت الجارية لـ«البناء« أن »المساعي 
لم تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها 
في ظل إصرار الثنائي والمردة وأطراف حكومية أخرى على تنحية البيطار كشرط انعقاد أي 
جلسة للحكومة مقابل رفض بعبدا إقالة البيطار في مجلس الوزراء كون ذلك من صالحية 
القضاء، فيما يقف ميقاتي في الوسط العتبارات خارجية فيما وصلت رسائل خارجية إلى 
»القيادات السنية« والنائب السابق وليد جنبالط بالوقوف جانباً في هذه المعركة لوضع 
الشيعة في مواجهة المسيحيين وهذا ما ُيفسر صمت دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات«. 
ميقاتي  بموافقة  حظي  العدل  وزير  على  حالً  طرح  بري  الرئيس  فإن  المصادر  بحسب  لكن 

لكنه يحتاج إلى وقت لبلورته وتظهيره كتسوية تعيد تفعيل الحكومة.  
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب  علي حسن خليل ، في تصريح تلفزيوني، إلى 
أن »المجرمين الذين أطلقوا النار على المعتصمين معروفون باألسماء، وندعو إلى القبض 
عليهم وإلنزال أقسى درجات العقوبات بحقهم«. وشدد خليل على أنه »ممنوع تمييع القضية 
وتضييع الحقيقة في هذه الجريمة، والحقيقة ساطعة بحكم الوقائع لتي كانت على  األرض 

، والتي ال يلغيها أي بيان«.
مراسم  خالل  الدين،  صفي  هاشم  الله  حزب  في  التنفيذي  المجلس  رئيس  شدد  بدوره، 
تشييع ضحايا أحداث الطيونة أننا »ال يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء ونعرف كيف 
نحافظ على قضيتنا وحقها واأليام المقبلة ستشهد على ذلك«. وقال: »كان يمكن للتجمع أن 
يبقى عادياً لوال المخطط المدروس الستهدافه، وأن القوى األمنية أبلغتنا بأن كل شيء على 

ما يرام وأن األمن مضبوط لذا أكملنا التحرك«.
وتصميم  إصرار  سابق  عن  ارتكبها  ومن  موصوفة  مقصودة  مجزرة  أمام  »نحن  وتابع: 
قام  الرؤوس هو قتل متعمد ومن  الذي أصاب  وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص  وعزم 
به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل 
على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطالً بل جبان وخسيس«. وشّدد على أّنه 
فالمعتدون  اعتدائهم،  على  تجرأوا  كانوا  ما  معهم  حرباً  سنخوض  أننا  يعلمون  كانوا  »لو 
أحقر وأصغر من رجالنا الذين تحدوا االحتالل وانتصروا عليه، وأن بعض اإلعالم يتحمل 

المسؤولية وكان ُيراد من الكمين إشعال البلد والفتن«.
القوات  »حزب  أّن  إلى  أشار  إذ  اللبنانية،  القوات  على  عنيفاً  هجوماً  الدين  صفي  وشنَّ 
في  نحذر  وكنا  لبنان،  في  جديد  من  داخلية  أهلية  حرب  إحداث  إلى  يسعى  كان  اللبنانية 
الماضي من دون التسمية على رغم التحريض واالستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه«. 

وأضاف: »يبدو أن األميركيين استعجلوا هذا الحزب إلحداث حرب أهلية«.
وتوّجه صفي الدين إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بالقول: »انتبهوا إلى من يريد 

رفع شعارات مذهبية واهية لمنافع شخصية«.
وإذ يسود التوتر على مواقع التواصل االجتماعي بين جمهوري أمل والتيار الوطني الحر، 
بدأت تطورات قضية المرفأ تصيب بشظاياها العالقة بين حزب الله والتيار وانعكس ذلك 
التكتل، وبرز كالم عضو  الحر ونواب  الوطني  التيار  الجمهورية ورئيس  في مواقف رئيس 
بموضوع  الله  حزب  مع  مختلفة  »المقاربة  بأن  درغام ،  النائب  أسعد  القوي «  » لبنان  تكتل 
له  فهذا  بالقوة  الرأي  وفرض  معين  واقع  تغيير  الهدف  كان  وإذا  المرفأ  بانفجار  التحقيق 

محاذيره«، موضحاً أن »إذا بقيت التشنجات فهذا بالتأكيد سيؤثر في العالقة بين »الحزب« 
في  متانة  إلى  بحاجة  وهو  فقط،  األول  الصف  في  متيناً  يكون  أن  يكفي  ال  ألنه  و«التيار«، 

صفوف القاعدة«.
فيما برز مؤشر خطير يكمن بمطالبة رؤساء الحكومات السابقين بتدويل قضية المرفأ عبر 
َ»االستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة 
التقصير  بمسائل  وااللتهاء  االكتفاء  وليس  مالبساتها،  بجميع  الرهيبة  المرفأ  جريمة  عن 
إصدار  إلى  للمسارعة  النيابي،  المجلس  خالل  ومن  العمل،  »ضرورة  إلى  ودعا  اإلداري«. 
استثناء،  أي  دون  ومن  كانت،  نوع  أي  من  الجميع  عن  الحصانات  برفع  دستوري  قانون 
والنيابية  والوزارية  الرئاسية  للحصانات  المخصصة  الدستورية  المواد  تعليق  يعني  بما 

والقضائية والعسكرية، إلحقاق العدالة الكاملة وغير االنتقائية أو المجتزأة«.
نقلت  إذ  الحكومة،  تأليف  منذ  األول  هو  سعودي  موقف  برز  الدولية،  المواقف  وفي 
وكالة »رويترز« عن  وزير الخارجية  السعودي فيصل بن فرحان قوله »بأننا قلقون بشأن 
»أحداث  أن  إلى  مشيراً  فــوراً«،  للتحرك  وندعو  في  لبنان   واالقتصادي  السياسي  الوضع 
على  تقع  والمسؤولية  وجاد  حقيقي  تغيير  إلى  بحاجة  لبنان  أن  تظهر  الماضيين  اليومين 
أنشطتها  إيران  تسريع  مع  خطيرة  مرحلة  تدخل  »المنطقة  أن  الى  ولفت  الزعماء«.  عاتق 
النووية وعلى طالبان أن تسلك سبيل المصالحة الوطنية التي تشمل كل مكونات المجتمع 

األفغاني«. وأعلن أن »المحادثات مع إيران كانت ودية لكننا لم نحرز تقدماً ملموساً«.
بدورها أكدت المتحدثة باسم  وزارة الخارجية الفرنسية ، كلير لوجندر، في تصريح، أن 
»فرنسا تدعو جميع الجهات المعنية في  لبنان  إلى الهدوء، بعد أعمال العنف«، الفتة إلى أن 
»األولوية اآلن يجب أن تكون لتطبيق اإلصالحات الضرورية، والعاجلة إلخراج لبنان من 

األزمة، بخاصة في قطاع الطاقة«.
وفي ظل تقدم التطورات األمنية والقضائية، تراجعت القضايا والهموم المعيشية،  إال عبر 
االجتماعات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي استهلها مع وزير العدل هنري خوري وبحث معه 
ملف أحداث الطيونة، وشّدد على ضرورة اإلسراع في التحقيقات لكشف التفاصيل الكاملة 

وإحالة الضالعين في االعتداء على القضاء المختص.
كما اطلع ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات على أجواء مداوالت مجلس األمن المركزي. 

واجتمع مع وزير الدفاع واطلع منه على اإلجراءات التي يتخذها الجيش.
أما في الشأن المالي فقد أجرى ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضاً 
أولياً للخطة االقتصادية التي سيقدمها لبنان إلى صندوق النقد الدولي، على أن تعقد اللجنة 

الوزارية المختصة اجتماعات في األيام المقبلة إلنهاء كل التفاصيل.
على  اطلعته  التي  رياشي  نجال  ــة  اإلداري التنمية  لشؤون  الدولة  وزيــرة  مع  واجتمع 
تفاصيل المؤتمر الدي ستعقده الوزارة برعايته في السادس والعشرين من الشهر الجاري 

بعنوان«تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

بما  السياسية  األحزاب  بينما كانت  الحقوقية،  األمن والقضاء والهيئات  بين 
بكل  وتتهاون  التقليدية،  بطرقها  السياسة  تشتغل  بالمقاومة  المعنيون  فيها 
باإلساءة  يتناولها  من  بحق  ال��دع��اوى  رف��ع  عن  فتحجم  يطالها،  استهداف 
مرات،  بالقوة  الشعور  أو  األهمية  بعدم  الشعور  وداع��ي  مرة  الترفع  بداعي 
فترك الجسم القضائي يخضع للضغط من جهة واحدة، وفي كل مرة تأتي 
من  ترشيحهم  يتم  والضباط  القضاة  ك��ان  واألمنية،  القضائية  التعيينات 
مرجعيات طوائفهم، لكن الكثيرين كان والؤهم الداخلي لمرجعيتهم الطائفية، 
يملك  الذي  باألميركي  لعالقتهم  ومكانة  حساباً  يقيمون  عباءتها  تحت  لكن 
قدرة الترغيب والترهيب، وكثيراً ما تتحول العالقة معه إلى مصدر نفوذ لدى 
المرفأ  انفجار  وقع  عندما  وفجأة  التهنئة،  عليها  يتلقون  الطائفية  المرجعية 
خرج كل شيء إلى العلن، بعد مؤشرات لم تنل حقها من العناية كقرار المحكمة 
العسكرية بحق العميل عامر فاخوري وآليات االشتغال عليه بهدوء وتداخل 
السفارة  تملك  أمنية  قضائية  منظومة  هناك  أن  وبدا  فيه،  والقضائي  األمني 
األميركية القدرة على تحريكها، بينما يملك اآلخرون شبكة عالقات عامة بال 
العدلي فادي صوان،  نواة صلبة متماسكة تشبه ما يوازيها، رشح المحقق 
وعندما تمت تنحيته رشح المحقق طارق بيطار، فمن رشحهما واحد، وناال 
وتفاجأ  والوزارية،  والطائفية  السياسية  المرجعية  ورضا  الالزمة  األغلبية 
بها  تحيط  وحقوقية،  إعالمية  منظومة  حولهما  وظ��ه��رت  ب���األداء،  الجميع 
تشكيالت من عشرات النشطاء في الشارع يملكون حصرية التحدث باسم 
عشرة  أهالي  من  أكثر  الضحايا  أهل  من  معهم  وليس  المرفأ،  ضحايا  أهالي 
منهم ينتمون إلى خلفيات سياسية قواتية أو قريبة من القوات، بينما لم يقم 
أحد بتنظيم أهالي أكثر من مئتي شهيد وستة آالف جريح وآالف الذين خسروا 

بيوتهم ومؤسساتهم الموزعين على كل الطوائف والميول السياسية.
- جاءت مجزرة الطيونة، وبدأنا نشهد الفيلم األميركي الطويل منذ زيارة 
نارية  رشقات  من  الحدث  توصف  التي  البيانات  وتغيير  نوالند  فكتوريا 
استهدفت محتجين إلى إشكال تحول إلى اشتباك، وحفلت مؤسسات اإلعالم 
كان  جرى  ما  إن  لتقول  العيان  لشهود  شهادات  والفاعل  والقادر  الممسوك 
إشكاالً تحول إلى اشتباك، فتذكرنا فجأة حكاية شهود العيان والحرب على 
لدى  موظفين  عن  الحقاً  كشف  وكيف  والعربية،  الجزيرة  وقناتي  سورية 
أدلي بها من غرفة قرب استديو  القناتين برتبة شهود عيان، وعن شهادات 
بالروايات  سلمنا  ولو  الميدان،  من  أنها  توحي  صوتية  مؤثرات  مع  األخبار 
المحتجين  جراد  بأن  القادمة،  األيام  خالل  منها  الكثير  وسنرى  رأينها  التي 
كما قال شاهد عيان دخل شارعاً فرعياً وراح يعتدي على األمالك، هكذا من 
دون سبب، وخرج من بين المحتجين مطلقو نار من مسدسات كما قال شاهد 
آخر، هل هناك من يخبرنا كيف مات الذين قتلوا، ولماذا كل القتلى والجرحى 
فأخطأوا  النار  أطلقوا  أنهم  أم  كهربائية،  بصعقة  ماتوا  هل  واح��دة،  فئة  من 
الهدف وربما أصابوا أنفسهم بالخطأ أو جاءهم من رد عليهم بالنار فأصاب 
الهدف، فهل يريدون إفهامنا كما قال سمير جعجع أن حزب الله أراد تنفيذ 7 
أيار ففشل وكان الردع األهلي العفوي له بالمرصاد، أم نصدق ما كتبه بعض 
المرفأ،  الذين سقطوا بتفجير  للقواتيين  الثأر  أنه وقت  القوات عن  مناصري 
فيصبح أفضل ما قد يكشفه التحقيق هو أن مجموعة من هؤالء قامت، بدافع 
لمواجهة  والتحضير  بالتجمع  الله،  حزب  ومواقف  تصريحات  من  الغضب 
أنه سينصف دماء  الذي يثقون  العدلي  المحقق  تظاهرة دعا لها الحزب ضد 
ضحاياهم، وأن اشتباكاً حصل بين هؤالء وبعض المشاركين في التظاهرة 
وانتهى إلى ما حصل قبل أن ينتقل االشتباك إلى األحياء المتقابلة، وأن قيادة 

القوات فوجئت كما اآلخرين بما جرى.
جعجع  لسمير  االت��ه��ام  توجيه  على  يجرؤ  ق��اض  يوجد  أن  نتوقع  ه��ل   -
مباشرة  أميركية  رعاية  ظل  وفي  تالها،  وما  األول��ى  المرة  في  جرى  ما  بعد 
للملف القضائي واألمني، بأوراق قوة تؤثر في قضاة وضباط لهم حسابات 
األميركي  يملك  ملفات  بعضهم  وعلى  بتجميدها،  األميركي  يهدد  مصرفية 
األميركي  يملك  حيث  أوالدهم  وتعلم  بسفرهم  ويرغبون  بها،  االبتزاز  قدرة 
حق االستضافة بدورات تدريبية ومنح جامعية، وهناك دوائر منظمة حقوقياً 
بالتهديد،  ابتزازهم  أو  لدعمهم  الجاهزين  النشطاء  من  وجمعيات  وإعالمياً 
وهؤالء النشطاء جاهزون للشهادة بأن اللبن أسود إذا اقتضى رضا األميركي 
الذي يعدهم بمقاعد نيابية، أن يقولوا ذلك، والشيعة بينهم هم األشد حماسة 
من أقرانهم لفعل ذلك، وال يجوز إبداء الدهشة واالستغراب من أن ثمة قضاة 
أح��داً، وعلى رغم كل  الله فقوته ال تخيف  االتهام لحزب  لتوجيه  مستعدون 
كيف  يعرف  بل  يقتل  ال  الله  حزب  أن  الجميع  يعرف  باالغتياالت  االتهامات 
أم خارجياً، فهذا  يقاتل، بينما يخشون سواه كثيراً، سواء كان سواه داخلياً 

ما تقوله الوقائع عما قد يفعله هؤالء.
التيار  وخ��ص��وص��اً  وحلفائها  المقاومة  ف��ي  المعنيون  ينتبه  أن  يجب   -
دماء  بوابة  من  للمسيحيين  زعيماً  جعجع  سمير  تنصيب  أن  الحر  الوطني 
أمل بما هو آت، لكنه ينهي  الله وحركة  المقاومة سواء حزب  الطيونة، يهدد 
التيار  التيار بالحضور السياسي اليوم، فتزعم القوات يمر على جثة  فرص 
وسواه، وليس لدى التيار ترف التلذذ بالشماتة بأمل، وتهديد حزب الله وأمل 
يمر حكماً بتحجيم التيار ومحاصرته، وأن ال بديل من مواجهة هذا التحدي 
الذي فرضه األميركي على الجميع بمن فيهم تيار المستقبل والحزب التقدمي 
االشتراكي والقوى المسيحية الوطنية وفي طليعتها تيار المردة والقوى غير 
الطائفية وفي طليعتها الحزب السوري القومي االجتماعي، حيث ال أحد لديه 
ترف التلذذ بالشماتة بإضعاف التيار الوطني الحر بسبب تاريخ المعاناة من 
التفرد، فاإلضعاف سيتم لحساب تغول جعجع، وأن ذلك يستحق مراجعة 
جذرية من الجميع، موقع تذكر ويالت الحرب األهلية وما يعنيه خطر إعادة 
ماكينة الحرب األهلية إلى الحياة مجدداً، فالجميع سيقول الحقاً أكلنا جميعاً 
يوم أكل الثور األبيض، وال أحد يعلم اليوم من هو الثور األبيض فكلهم مرشح 

لهذا الدور.
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الحكم  على  المترّبعون  السياسيون  ابتعد  لو 
ومبدأ  الدستور،  واحترموا  القضاء،  في  التدخل  عن 
االنهيار  هذا  لنشاهد  اليوم  كنا  لما  السلطات،  فصل 
ومرافق،  هياكل  في  والوظيفي  والمهني،  األخالقي، 

ومؤسسات الدولة كلها.
 هل يجرؤ أحد في لبنان أن يتبّجح ليقول إّن رجال 
الحكم، والسياسيين الذين تقلّدوا مناصب رفيعة في 
الدولة، لم يتركوا سلطة قضائية أو مدنية أو عسكرية 
أو أمنية إال وتدخلوا فيها، وكانوا لكّل صغيرة وكبيرة، 
إلى حين أصبح الوالء للحكام والزعماء والسياسيين، 
والقانون،  والدستور  والدولة  للوطن  يكون  أن  قبل 

والشعب والمؤّسسات؟
البلد،  لحكام  السياسية  ــادي  األي رفعت  لو  مــاذا 
الدولة  المفضوحة في ملفات  وتوقفوا عن تدخالتهم 
لما  واألمنية،  القضائية  الملفات  سيما  ال  الحساسة، 
كنا اليوم نعيش بمرارة الحذر وحالة التشكيك في كّل 
وانهيار  وطن،  تفكك  العين  بأّم  نشاهد  ونحن  شيء، 

دولة، وتحلل مؤسسات.
البداية،  منذ  السياسية  ــادي  األي رفعت  لو  مــاذا   
التأثير،  عن  بعيداً  السليم  طريقه  ليأخذ  القضاء  عن 
هل  التهديد!  أو  االبتزاز،  أو  الخوف،  أو  الضغط،  أو 
كان المسؤولون السياسيون والمواطنون، ليختلفوا 
وينقسموا حول صدقية وأداء هذا القاضي أو ذاك، أو 
حول عمل وتصرف مريب لمسؤول ما، حتى تتحرك 
والمصالح  والطائفية،  السياسية  الغرائز  وتثور 
نفوسهم،  في  النخوة«  وتدّب«  للبعض،  الشخصية 
ليحيطوا القضاء بسور من »الخطوط الحمر«، حيث 

أصبح العدل والعدالة وجهة نظر شخصية!
إّن المسؤولية واللوم ال يقعان فقط على َمن يريد 
العدالة والحكم لنفسه، وإنما أيضاً يقعان على عاتق 
في  تصّب  القضائية  األحكام  جعل  على  تعّود  َمن 
مصالحهم  وتخدم  والسياسيين،  السياسة  صالح 

الذاتية وأهدافهم الشخصية.
ولو كان هناك من شفافية، وابتعاد كلي عن تدخل 
السياسيين في شؤون القضاء، لما كنا لنشهد الفلتان 

األمني الذي يحصل على األرض من آن إلى آخر.
من  أول  جرى  الــذي  الخطير،  األمني  الفلتان  إّن   
ارتكبها  مــقــززة  مــجــزرة  مــن  عنه  أسفر  ومــا  ــس،  أم
المواطنين،  من  عدد  بحياة  أودت  قتلة،  قناصون 
وطناً  تفّجر  أن  كادت  مجزرة  منهم،  العشرات  وجرح 
بأكمله، وتزّج شعبه في أتون حرب أهلية مدّمرة، لم 
اندلعت  التي  القذرة  ينَس بعد نتائج الحرب األهلية 

قبل خمسة وأربعين عاماً.
القانون،  عــن  الخارجين  وكـــّل  القتلة  علم  لــو 
وقطاع  والمفسدين،  والفاسدين،  عليه،  والمتمّردين 
الطرق، أّن القضاء العادل غير المسّيس، سينتظرهم 
النهاية...  حتى  ويالحقهم  بالمرصاد،  لهم  ليكون 
وأن ليس من يد سياسية سوف تحميهم، وتغطيهم، 

وتدافع عنهم، وتسّورهم بـ »خطوط حمر«، لما فعلوا 
الماضي  الخميس  يوم  القتلة  تجرأ  ولما  فعلوه،  ما 

على ارتكاب المجزرة الرهيبة التي ارتكبوها.
شعبه  ــدة  وح يحفظ  أن  ــان،  ك بلد  ألّي  يمكن  ال 
قضاء  دون  من  الواحد،  وعيشه  الوطني،  ونسيجه 
منّزه عن كّل تدخل أو انحياز لجهة ما. قضاء مستقّل 
عادل ال يكون تحت رحمة السياسيين، أو ينتظر تقييم 
أداء قاض من قبل دولة خارجية ال تنفك عن التدخل 
وتتمادى  الداخلية،  البلد  شؤون  في  يوم  كّل  السافر 

في توجيهاتها وإمالءاتها عليه!
أياديكم  ارفــعــوا  الــوطــن!  ــادة  س يا  القضاء  إنــه   
والحصانة  االستقاللية،  له  ووفروا  عنه،  السياسية 
الكاملة، وأبعدوا عنه نفوذكم وسلطتكم، ومصالحكم، 
في  دوره  ويــؤدي  ــاً،  وروح نصاً  القانون  يطّبق  كي 
أو  مشككاً  نرى  لن  عندها  واإلنسان.  العدالة  خدمة 
معترضاً، أو متحفظاً، أو نافذاً، أو متدخالً، أو فاسداً، 
بالقضاء  يعبث  مستفيداً  أو  مؤثراً  أو  موّجهاً،  أو 

ومؤسسات الدولة، ومصالح الناس.
وزاراتها  في  المتسارع  واالنهيار  الدولة،  فشل  إّن 
لم  وأجهزتها،  ومرافقها،  ومؤّسساتها،  ومفاصلها، 
يكن ليحصل، لوال تكبيل القضاء من قبل المسؤولين 
الحازم  القانوني  دوره  أداء  من  ومنعه  السياسيين، 
قوالً  ال  فعالً  ليكون  الداخل،  من  وتنقيته  والحاسم، 
لإلنسان  وصوناً  والعدالة،  والحقيقة  الحق  ميزان 

وحريته وكرامته.
عــال:  بصوت  نقول  ومسؤوليه  لبنان  لحكام 
إصالح،  فال  دوره،  وشّل  القضاء  تقزيم  عن  توقفوا 
لدولة  مستقبل  وال  أمــان،  وال  ــن،  أم وال  تنمية،  وال 
قبل  من  عليه  ومهيمناً  مصادراً،  القضاء  يكون  عندما 
والشعب،  بالوطن  المقامرين  المغامرين  من  زمرة 

والمتعطشين دوماً للسلطة والمال والنفوذ. 
للدولة  تعود  حتى  السياسة  من  القضاء  حــّرروا 
السياسيين  من  القضاء  ــّرروا  ح وهيبتها...  قوتها 
حتى يضمن المواطن حقه وكرامته بعيداً عن الغبن 
ال  حتى  السياسيين  من  القضاء  ــّرروا  ح والظلم... 
تنّصب السفارات ودولها نفسها »المندوب السامي« 
بــراءة  وإعطائهم  القضاة  عمل  تقييم  في  والحكم 
هيمنة  من  القضاء  حّرروا  بحقهم...  تنويه  مع  ذمة، 
دمــاء  مصاصي  ومحاكمة  لمالحقة  السياسيين 
الشعب، وسارقي ماله وجنى عمره... حّرروا القضاء 
القوانين  يطبق  كي  وميولهم،  السياسيين  أهواء  من 
العدو  مع  والمتآمر  العميل  ُيحاكم  حتى  المرعية، 
والحكم  العقاب  بحقه  ويصدر  والشعب  الوطن  على 
العادل، حتى ال تبقى الخيانة وجهة نظر، والوطنية 
والعدو  الشقيق  بين  والتمييز  الــدرس،  قيد  مسألة 

حّمال أوجه يخضع لالجتهاد...!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

صحيح أّن التراشق الكالمي بين القوى السياسية 
المتعددة وصل، ويصل، إلى أكثر مستوياته حدة، لكن 
أصحابه يدركون أّن لكالمهم سقفاً ال يقبل اللبنانيون 

بتجاوزه وهو سقف السلم األهلي.
2 ـ إّن القراءة المعّمقة لألوضاع اإلقليمية والدولية 
والعالم  المنطقة  في  المتصارعة  الدول  أّن  إلى  تشير 
تتجه نحو إقفال الحروب القائمة وليس إشعال حروب 
جديدة، بالتالي فهذه القوى تدرك أّن إشعال حرب في 
لبنان لن تكون في صالحها أبداً، من دون أن يعني ذلك 
أّن القوى الصهيونية واالستعمارية لن تألو جهداً في 
ومقاومته  لبنان  على  الضغوط  أنواع  شتى  ممارسة 
من  المنطلق  المقاوم  الوهج  لمحاصرة  ومسؤوليه 
لبنان باتجاه عموم المنطقة وهو وهج يخيف األعداء 
بقدر ما يخيفهم سالح المقاومة نفسه، لذلك ستستمر 
من  مستفيدة  وحلفائها  المقاومة  شيطنة  محاوالت 

ثغرات وأخطاء في أداء المقاومة وسلوك حلفائها.
الحرب كرقصة التانغو تحتاج إلى راقَصْين  إّن  ـ   3

اثنين، وإذا رفض أحدهما الرقص فال تتّم الرقصة .
وفي لبنان، معادلة تحّدثنا عنها منذ انقسام القوى 
السياسية إلى 8 و 14 آذار، وهي أّن القادر على إشعال 
ليس  بإشعالها  والراغب  بإشعالها  راغباً  ليس  حرب 

قادراً على ذلك .
حتى  صالحة  زالــت  ما  المعادلة  هذه  أّن  وأعتقد   

اليوم.

اإلقليمية  القوى  موازين  تطّور  ُيتابع  من  إّن  ـ   4
والدولية يالحظ أن المحور المعادي لقوى المقاومة 
وارتباك،  تراجع  من  يعاني  والعالم  المنطقة  في 
صعود  في  لإلمبريالية  المناهضة  القوى  محور  فيما 
في  الصهيوني  للمشروع  المقاومة  القوى  ومحور 
تقّدم، مما ال يسمح لقوى المحور األميركي الصهيوني 
أكثر  فشلها  احتماالت  حروباً  تخوض  أن  وأتباعهما 
على  الحروب  في  رأينا  كما  نجاحها،  احتماالت  من 
كما  وأفغانستان،  واليمن  وفلسطين  ولبنان  العراق 
يوم  كّل  يحصل  تقّدمه  يرى  الذي  اآلخر  المحور  أّن 
من  له  تحقق  لن  حروب  إلشعال  بالحاجة  يشعر  ال 

مكاسب أكثر مما يحققه من دون حروب.
بتعاطف  يحظى  وطنياً  جيشاً  لبنان  في  إّن  ـ   5
متكامل  ودولي  وإقليمي  عربي  وباحترام  اللبنانيين 
مع قوى أمنية فاعلة ومحّل ثقة، بالتالي فالكل مؤهّل 
للمعالجة المعنية العاجلة ألّي خرق أمني بما يحول 
دون توسعه... كما جرى في أحداث عدة كان يمكن أن 

تتطّور بشكل دراماتيكي إلى حرب أوسع...
من  أّن  أعتقد  وغيرها،  الخمسة،  األسباب  لهذه 
عين  »بوسطة  مشهد  يستعيد  أن  بإمكانه  أّن  يظّن 
الرمانة« وما تاله مخطئ... ومخطئ أيضاً من يظّن أّن 
محاوالت »التحّرش« األمني والسياسي واالقتصادي 

بلبنان ستتوقف في المدى المنظور.
*المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية

ال لن تكون... )تتمة �ص1( 

ال يمكن لهذه الغابة أن تهدأ وال يمكن أن تشعر الحيوانات حتى المفترسة منها باألمان.. ألنه الشيطان 
الذي ال يكون إال حيث يكون القتل.. في كل مكان وكل زمان.. هو النوراني الذي ال يعرف النور وال 
يعيش إال في الظالم.. هو ابن الظلمة.. والموت.. حيث ال يليق به إال الفراغ.. في الالزمن.. والالوجود.. 
علها تعود ألبناء الحياة.. الحياة.. ويبقى الصراع لذة الوجود.. من أجل النهضة، والمقاومة سيدة 

الكلمات...

تقّبلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ـ »االنتفاضة« التعازي برحيل المناضل محمد عدلي الخطيب 
)أبو فاخر(، أمين السر المساعد للجنة المركزية للحركة، وذلك في مقّر أمانة سر الحركة في دمشق. 

قدم التعازي باسم رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين وائل الحسنية وفد ضّم عميد االقتصاد 
طارق األحمد، وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية في الشام محمود البكار، ناموس عمدة االقتصاد جالو 

ميماس وعدداً من المسؤولين والرفقاء.
عن   وممثلون  والفلسطيني  اليمني  والسفيران  الفلسطينية،  الثورة  فصائل  وممثلو  قادة  التعازي  قّدم  كما 
المخيمات  من  شعبية  ووفود  دين  ورجال  وثقافية  سياسية  وشخصيات  والنقابات،  واالتحادات  األحــزاب 

الفلسطينية من دمشق وسائر المحافظات السورية.
اللجنة  وأعضاء  للحركة،  المركزية  اللجنة  سر  أمين  حازم،  أبو  الرفيق  المعزين  استقبال  رأس  على  وكان 

المركزية والمجلس الثوري وعائلة الفقيد.

وفد من »القومي« قّدم با�سم رئي�س الحزب

التعازي بالقيادي والمنا�سل »اأبو فاخر« 

الوفد القومي خالل تقديمه التعازي



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

كـلُّ قـوٍل بغيـِر فـعـٍل َهـَبـاُء
والكـالُم المفـيـُد َضْوٌء ومـاُء

أحرُف الفعـِل والبنـاِء: انطالٌق
والتـزاٌم بنهـضـٍة، وارتـقــاُء

كلُّ حرٍف يضيُع في اللفظ وهٌم
وانهـيـاٌر لـوعـيـنا وانكـفــاُء

إنَّ حرَف النهوِض َفْهـٌم جميـٌل
ُه، ال ضيـاُء ال ســـمـاٌء تحـدُّ

إنَّ حـرَف الحياِة فـكـٌر بـديـٌع
يجعل النفَس حيُث يسمو الصفاُء 

إنَّ حرَف البقـاِء تطـويـُر وعيٍّ
كـلما انهـاَر بالحـروِف الرجاُء

إنَّ بين الحيـاِة والمـوِت حـرفـاً
إْن أردنـا الحيـاَة ماَت الفـنـاُء

ســرُّ هـذا الوجـوِد فينا، وفينا
َيْكـُمـُن االبـتـداُء واالنـتهـاُء

قـد ُوجدنا لُنعطَي الخلَق معـنى
يرتقي الَخلُْق إن تسامى العطاُء

فـتعـالوا منـارَة الخيـِر نبـني
ليـزوَل العــمــاُء والبـــالُء

فـتـصيـر الحيـاة ُ أنهاَر حـبٍّ
ُمسـتـداٍم وَتْجـُمـُل األشــيــاُء

أحرُف الِعـّز ُشْعلٌة من ضياٍء
صاغِت األرُض لوَنها والسماُء
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

اإ�صابة المهاجم الإ�صباني فيران توري�س

تبعده عن ال�صيتي ومنتخب بالده لأ�صابيع

اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  صفوف  عن  توريس  فيران  الدولي  اإلسباني  المهاجم  سيغيب 
ألسابيع عّدة بعد تعّرضه لكسر في ساقه خالل مشاركته مع »ال روخا« في دوري األمم األوروبية 

األسبوع الماضي. 
وخرج  الماضي  األسبوع  منتصف  إيطاليا  ضد  النهائي  نصف  في  لإلصابة  توريس  وتعّرض 
خالل الشوط الثاني من المباراة بعد أن سجل هدفي فريقه لكنه شارك في النهائي ضد فرنسا ولم 

يكمل المباراة األحد في ميالنو. 
كسر  من  توريس  فيران  »يعاني  الماضي:  الخميس  اإلنكليزي  النادي  عن  صادر  بيان  وقال 
بسيط في ساقه اليمنى تعّرض له خالل مشاركته الدولية. لقد عاد إلى مانشستر حيث سنتابع 

عن كثب تطّور إصابته«. 
المقبلة،  الفترة  في  بالده  ومنتخب  لفريقه  هامة  مباريات  عن  توريس  يغيب  أن  المتوّقع  ومن 
حيث يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في الدوري المحلي، وربما عن الجولتين 
األخيرتين من التصفيات األوروبية المؤهلة إلى كأس العالم الشهر المقبل حيث ستلتقي إسبانيا 

مع اليونان والسويد.

بيليه ومي�صي ونيمار و�صواريز ورونالدو

اأف�صل الهّدافين في تاريخ اأميركا الجنوبية

جمعت  مباراة  خالل  منهما  لكل  هدفاً  سواريز،  لويس  واألوروغوياني  نيمار  البرازيلي  أحرز 
بين منتخبي بلديهما، أمس الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال »قطر 

.»2022
 وسجل نيمار الهدف األول ليســاهم في فــوز البرازيــل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد 
الدولية  األهداف  من  نيمار  رصيد  ارتفــع  وبذلــك،  بتسجــيله.  ســواريز  تكفل  ألوروغواي، 
الدوليين  الهدافين  أفضل  قائمــة  في  الثــالث  مركــزه  ليعزز  مباراة،   115 في  هدفاً  إلى 70 
الذي  ميسي،  ليونيل  األرجنتــيني  األســطورة،  خلف  الجــنوبية،  أمريكا  قارة  تاريخ  في 
 92 في  هدفاً  الـ77  صاحب  بيليه،  البرازيلي  واألسطورة  مباراة،   155 في  هدفاً   80 سجل 

مباراة. 
أما سواريز، فقد رفع رصيده إلى 64 هدفاً في المركز الرابع، متبوعا بالظاهرة البرازيلي رونالدو 
مع 62 هدفاً. تجدر اإلشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أفضل هداف دولي 

في تاريخ كرة القدم، برصيد 115 هدفاً.

حجز  نحو  كبيرة  خطوة  البرازيل  خطت 
2022 في قطر، بعدما  بطاقة التأهل لمونديال 
أوروغواي  ضيفتها  جمهورها  وسط  اكتسحت 
تصفيات  من  الـ12  الجولة  إطار  في   ،)1-4(

أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. 
في  لها  الــعــاشــر  االنــتــصــار،  ــذا  ه وبفضل 
التصفيات، حافظت البرازيل على سجلها خاليا 

من الهزائم ورفعت رصيدها إلى 31 نقطة. 
وعززت البرازيل صدارتها للتصفيات بفارق 
6 نقاط عن األرجنتين صاحبة الوصافة، علما 
بأن البرازيل واألرجنتين لديهما مباراة مؤجلة 

تجمعهما. 
على  الثالثة  للمباراة  ففشلت  أوروغواي  أما 
رصيدها  وتجمد  االنتصار  تحقيق  في  التوالي 
ــذي  ال الــخــامــس  الــمــركــز  ــي  ف نقطة   16 عند 
المؤهل  الملحق  مــبــاراة  صاحبه  سيخوض 

للمونديال. 
في  نيمار  البرازيلي  المنتخب  نجم  وتألق 
غالبية  فــي  أساسيا  عنصرا  ــان  وك الــمــبــاراة 

هجمات المنتخب. 
كما أن الهدف األول من رباعية »السيليساو« 
 ، التاسعة  الدقيقة  فــي  نيمار  توقيع  حمل 
الثاني  الهدف  رافينيا،  أحرز   17 الدقيقة  وفي 
ألصحاب األرض بمساعدة نيمار، ليسجل أول 

أهدافه مع منتخب »الكناري«. 
وفي الشوط الثاني عاد رافينيا ليهز الشباك 

جابرييل  ــع  م مشتركة  هجمة  بــعــد   )58(
جيسوس ونيمار، قبل أن يحرز لويس سواريز 

الهدف الوحيد ألوروغواي )77(. 
وجاء  بثالثية  بالتقدم  البرازيل  تكتف  ولم 
بعد   )82( غابيغول  توقيع  من  الرابع  الهدف 

تمريرة رأسية من نيمار. 
الكولومبي  المنتخب  واصــل  جانبه،  ومن 
في  مــجــددا  سقط  حيث  تــعــادالتــه،  مسلسل 
اإلكــوادوري.  ضيفه  مع  السلبي  التعادل  فخ 
التوالي  على  الثالث  هو  السلبي  والتعادل 
للمنتخب الكولومبي، بعد مواجهتي أوروغواي 
السابع بشكل عام  التعادل  أنه  والبرازيل، كما 
بالتصفيات  خاضها  مباراة   12 في  للفريق، 

الحالية. 
 16 إلى  رصيده  الكولومبي  المنتخب  ورفع 
واحدة  نقطة  بفارق  الرابع،  المركز  في  نقطة، 

فقط خلف نظيره اإلكوادوري.
جزاء  ركلة  بيرو  ــدرت  أه مبارةأخرى،  وفي 
مضيفتها  1-0 أمام  لتخسر  الثاني  الشوط  في 
في  الشباك  مارتينيز  الوتــارو  وهز  األرجنتين، 
الشوط األول وحصلت بيرو على فرصة تعديل 
لصالح  جزاء  ركلة  الحكم  احتسب  إذ  النتيجة 
البديل جيفرسون فارفان في الدقيقة 64 عندما 
كان يحاول مراوغة الحارس إيميليانو مارتينيز. 
فوق  بالكرة  أطــاح  يوتن  يوشيمان  لكن 
 12 في  السابعة  للمرة  بيرو  لتخسر  العارضة 

سكالوني  ليونيل  المدرب  فريق  ورفع  مباراة. 
رصيده إلى 25 نقطة. 

فوزها  بوليفيا  حققت  ســابــق  ــت  وق ــي  وف
4-0 باراغواي  بتغلبها  التوالي  على  الثاني 
ألول  النهائيات  بلوغ  في  آمالها  على  لتحافظ 
رامايو  رودريغو  وأحرز   .1994 العام  منذ  مرة 
وروبرتو  أبريغو  وفيكتور  فيارول  وموسيس 
فرناندز أهداف بوليفيا التي ارتفع رصيدها إلى 
12 نقطة مثل باراغواي التي كانت أهدرت ركلة 

جزاء عند تأخرها 0-1.
وكذلك، تغلبت تشيلي على ضيفتها فنزويال 
بولغار  ــك  إري توقيع  حملت  نظيفة  بثالثية 
الفوز  وبهذا   .)73( بريريتون  وبن  و37(   18(
محتلة  نقطة   13 إلى  رصيدها  تشيلي  رفعت 
تتصدرها  التي  التصفيات  في  السادس  المركز 

البرازيل بـ31 نقطة. 
أما فنزويال، التي لم تحقق سوى انتصارين 

في التصفيات، فتتذيل الترتيب بسبع نقاط.
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حروُف البنــاء 

{ يوسف المسمار 

شاعر قومي مقيم في البرازيل 

على هام�ش كمين الطيونة

{ يكتبها الياس عّشي

ـ الثنائي الشيعي عمل بحكمة اإلمام علي بن أبي طالب: »الصبُر 
صبران: صبر على ما تكره، وصبر على ما تحّب«.

ـ كمين الطيونة هدف لجّر حزب الله إلى المواجهة، لكن السحر 
انقلب على الساحر، وسّجل السيّد حسن نصرالله، بقدرته على 
في  يرقى  قد  آخر  انتصاراً  الــدم،  معمودية  رغم  الشارع  ضبط 

أهميته إلى انتصار تموز.
بيروت،  شــوارع  في  تتجّول  »اإلسرائيلية«  الدبابات  مشهد  ـ 
اللبنانية، ما زال يراود حلم بعض  للجمهورية  وتفرض رئيساً 
يخرج  ال  باألمس  جرى  وما  الرئاسة،  إلى  للوصول  الطامحين 

عن هذا المنطق.
وطائفي،  وفــئــوي،  ومــرتــبــك،   ، هـــشٌّ نــظــام  اللبناني  الــنــظــام  ـ 
وعائلّي، وسيبقى تائهاً بين شارعين أو أكثَر، وال يمكن الخروج 
الكبير:  عنوانها  عصرية،  مدنية  بقوانين  إاّل  الفوضى  هذه  من 

إلغاء الطائفية السياسية، ورفع الغطاء عن الفاسدين.
ـ وأخيراً… كيف يمكن الحديث عن إشكال وقع بين مجموعتين 

فيما الضحايا من فئة واحدة؟ ال بّد من جواب!

التون�صية اأن�س جابر ت�صبح اأول عربية

بين الم�صنفات الع�صر الأوليات على العالم

أعلن اتحاد الالعبات المحترفات للتنس، أن التونسية، أنس جابر، أصبحت أول العبة عربية 
تتقدم بين أول عشر مصنفات على العالم بعد بلوغها الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز. 

وتأهلت النجمة التونسية إلى المربع الذهبي لبطولة إنديان ويلز، بفوزها أمس الجمعة على 
اإلستونية أنيت كونتافيت، بنتيجة 7-5، و3-6. 

وحصدت أنس، البالغ عمرها 27 عاما، خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها اإلستونية 
لتحقق انتصارها الـ 48 هذا الموسم، وهو أكثر من أي العبة أخرى في بطوالت المحترفات. وقالت 
أنس بعد المباراة: »الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاما.. الدخول 
بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني استحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكنني أرغب 

في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المرتبة«. 
وأشارت أنس، التي ستواجه اإلسبانية باولو بادوسا في الدور قبل النهائي في إنديان ويلز، 
إلى أنها واجهت العديد من العوائق في مسيرتها بسبب خلفيتها. وأضافت: »رفض الرعاة التعامل 
معي بسبب المكان الذي أتيت منه، وهذا ليس عدالً. لم أفهم السبب من قبل وتقبلته. أنا فخورة بما 
أنا عليه اآلن وعدم اعتمادي على اآلخرين.. ربما مّر الجميع بمسيرة صعبة. ال أقول إنني واجهت 

الظروف األصعب«. 
وكانت أنس بلغت نهائي بطولة شيكاغو في وقت سابق من الشهر الحالي، كما أصبحت أول 

العبة عربية تفوز بلقب في بطوالت المحترفات عندما نالت لقب برمنغهام في حزيران الماضي.

الت�صفيات »المونديالية« لدول اأميركا الالتينية

البرازيل تغّرد في ال�صدارة والأرجنتين خلفها
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