Ò
s�Ò R� ¡U� w��« WO�uI�« WCNM�« Ê«
ÆÆÆUN��«d� vK� k�U��Ë W�_« `�UB�
Ò s�
t�UB� v�≈ o��« bOF� v�� pHM�
ÆfLA�« t�Ë w� W�_« t�Ë qF��Ë
ÁœUF�
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WO�«dF�« W�—u��« œËb��« vK� WO�dO�_« nM��« …b�U� w� qF�A� Ê«dOM�«
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b�«u� wMF� U� ¨Êu�u�uL�« UN� v�œ√ w��« «œU�ù« vK� ¡UM�
dUM� b�«u�� d�«Ë√ ¡UD�S� ¨l�F� ◊—u� v�≈ dOA� sz«d�
s� Î «bOF� t�œU�≈ c�√ w�b��� wM�√ qLF� WIDML�« Ã—U� s�
Æt�UL�� ”U�Q� Î UO�UO� tO�≈ XN�Ë w��« U�UN�ô« c�√
¨tC�— v�≈ Ÿ—U� ¨VKD�« mK��� r� t�≈ ‰U� Íc�« l�F�
d�_« Î «—uB� ¨sO�u�uL�« «œU??�≈ u� V���« Ê√ Îö�U���
»e� ÷uH� tHu� wIOI� w{UI�« ÂUN�U� …d� Î UO�UO�
«—U���« s??� ‚ö??D?�ô«Ë t��«eM� sFD�«Ë ¨wzUCI�« tK�«
d�uB�� WO�U� …d??�Ë ¨t??�U??�√ W�ËdDL�« WOCI�U� qB��
¨tK�« »e� q�UI� nI� w�UO� ·d� tKO�L� W�O�� VKD�«
t�u�I� ◊dA� tK�«dB� s�� bO��« v??�≈ ŸUL�K� Î U?O?�«œ
Æt�œU�≈ ŸUL�� ‰u�L�«
lOLK� W�ËU�� WK«uL� XBB� w��« l�F� W??�ö??�≈
UN� r??�— U??� ·ö�� ¡U??� W�uOD�« …—e??�?� cM� t??�—u??
Y�b��« sO� lL��« q�� …b� U�D� w� t�H� l�F� l�ËQ�
qO� s� Áe��Ë ¨WN� s� W�Ëb�« vK� tK�« »e� …dDO� s�
W�uJ��«Ë WOzUCI�« U��RL�« w� t�√d� c�_« Wd� Í√
Y�b�K� Îôu??Ë ¨tK�« »e??� W�uJ�� l�F� UNHB� w��«
©4’ WL���«®

©4’ WL���«®

‰u�b�U� sOO�UM�K�« sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzd�« Q�U�
¨sO��«u� s??� Ëd??O?� Q�d� —U�H�« w??� oOI���« j??� vK�
WO�UMDô« —UL�_« —u r�bI�� œ«bF��ô« Êö�≈ v�Ë_«
‰u� vMF� «– …—U??�≈ w�U��«Ë ¨Q�dL�« —U�H�ô WO�Ëd�«
»U��« `�� U� ¨UO�Ëd� WI�b WOLOK�≈ …uI� tK�« »e� W�UJ�
WO�dO�√ W�ËU�L� WO�Ë— U�uKF� œu??�Ë ‰u� UMNJ��
sJL� U??�Ë tK�« »e??� ÂU??N?�ô wF��«Ë oOI���U� V�ö�K�
«c� vK� tL�bI� s� WO�Ëd�« WO�UMDô« —UL�_« —uB�
ÆbOFB�«
q�L� ÂU??� —u??D?� Q??�d??L?�« WOCI� wzUCI�« bNAL�« w??�
u�� Q�dL�« U�U�{Ë ¡«bN� w�U�√ s� dO�� r�� t�u��
w�M�� W��UDLK� vK�_« ¡UCI�« fK��Ë ‰bF�« d�“Ë s� q�
ÂbI�� Ê√ wHJ� W��UD� w�Ë ¨—UDO� ‚—U� w�bF�« oI�L�«
w� Îôu�� q�L�Ë WO�U Î U�–√ vIK�� Âb�« ¡UO�Ë√ s� ¡e� UN�
÷uH� q�� ULMO� ¨—UDO� w{UI�« u�� wzUCI�« —U�L�«
w� ÂbI� ‰Ë√ wIOI� ÍœU� W�dJ�F�« WLJ�L�« Èb� W�uJ��«
tO�u��« ¡UD�S� W�uOD�« …—e�� WOC� w� oOI���« —U��
l�F� dOL� WO�UM�K�« «uI�« »e� fOz— v�≈ ŸUL��ö�

k Ωó¡j ∫ÓàM’G
ø«æL »a iô°SCÓd ºYO áØbhh Ö≤ædG »a ’õæe

q�bM� dU�
…œbF�� W�öL� WO�ö�≈ WMO�U�Ë W�uOD�« …—e�� cM� ≠
W�UL�� qD�� l�F� dOL� dONE�� qG�A� UO�M��«
s�� bO��« Âö??� t� Âb??� dB�ML�Ë ¨…d??� sOO�O�L�«
W�U�e� WO�U�� W�b� W�uOD�« w??� Èd??� U??�Ë tK�«dB�
·d��� w�UO��Ë ¨Èd??�√ …d??� ¨WM��«Ë sOO�O�L�«
qJA�Ë ¨Âö??�ù«Ë W�UO��« ÊuM� sI��Ë W�Ëb�« Âd���
tK�« »e� l� W�Ëb�« ŸËdA� `�UB� ‰Ë_« WN�«uL�« j�
WO�u�eHK��« WK�UIL�« ¡U� v�� ¨WK�Ëb�« ŸËdAL� rN�L�«
Î UH�U� ¨t�H� s� t�HM� Î U�b��� l�F� U�d�� q�√ w��«
¨n�uL�« W??�U??�—Ë W���« nF{Ë oDML�« X�UN� r��
t�ULK� U�UM� w� gFAF� Íc�« ÍuOAOKOL�« a�L�« dNE�Ë
w��« WO�«d�ù« WOHK��« dNE� UL� ¨t�Ëd� sO� i�M�Ë
¨·dB� WK�U� WD�C� v�≈ tO�≈ WN�uL�« U�UN�ô« ‰u��
w�U�� t�_ UL�— ¨t�uI� u�Ë r�FK� Íc�« ‰uI�« tO� `BO�
Æw�Ëc� ‰uI� V�dL�« œUJ� ¨t��U�
qO���� UOzUM� w� tFC� l�F� Âö??� Wö� ≠
n�M� ·U� t�b� UL� ¨b�«Ë w�UO� »UD� w� UNFL�
‰«u� tK�« »e� t�u� U�UEA� Ád�� vK� »√œ Íc�« t�UD�
»e�� ÍœUFL�« —u�L�« s� tL�bI� s� Î «bOH��� ¨ «uM�
ÀdO� —u�L�« «c??� w� Î UOK�� W�œUOI�« …uI�« t�HB� tK�«
UN� „—U??� w��« WMDOA�« q??�Ë w??�ö??�ù« i�d���« q�
«ËdN� w�b� lL��� öOJA�Ë sOO�UO� s� ÊËdO��
ô ¨l�F� dOL� Áœu??I?� gO� w??� dJ�� œd�� f??�√
f�U��� h� t� rOI��� ôË ¨¡UCIK� ôË W�ËbK� tO� ÊUJ�
pOJH� Í√ ÂU�√Ë ¨W�b� WK��√ Í√ ÂU�√ œuLB�« vK� —œU�
d�� w� `KH� r�Ë ¨Á—ËU�� s� Áôu�� Ê√ ÷d�H� wIDM�
X�M� w��« ÃUO�UL�«Ë qOL���« ôËU�� q� W�OCH�« Ác�
l�— XFH� U�Ë ¨t�UC��« Íc�« Z�U�d��«Ë WD�L�« s� t�
X�UN��« t??M?� »d??�?�?� ‚e??� s??� d??�? �√ —U??N? �≈ w??� U??�d??�«
hM�« jI�� ¨X�UN��«Ë nFC�«Ë „U��—ô« Ád�� dNE�Ë
ÍœUFL�« ŸËdAL�« w� sO�bI�L�« …d���« ‰Ë_ w�UO��«
¨b�√ U�ôu�� Ê√ ÊËœ s� ¨WO{UI�« W�dC�U� ¨tK�« »e��
Æt�HM� U�b�b��� ÂuB��« q� s� W�UOM�U� qHJ� t�_
WLK� ‰Ë√ w� l�F� dN� ¨u�uD� WFL� u�u�œ ‰Ë√ ≠
tz«b�Ë ¨W�uOAOKOL�« t�IOI� vK� ¨ÁU�H� UN� X���
vK� Î UIOKF� t�ULK� ÊuLC�Ë …d�M� ¨¡U??C?I?�«Ë W�ËbK�
—U …Q�H� ¨¡UCI�« ÂU�√ tO�≈ lL��L� ‰u�LK� tzU�b��«
ÍœUFL�« hM�« q??�Ë ¨tK�« »e??� vK� Î U�u��� ¡UCI�«
ULO�Ë ¨¡UCI�U� pOJA��U� t�UN�« vK� wM�� tK�« »e��
d�� XL�«d� WK�u� WF�UD� s� l�U� tK�« »e??� pOJA�
Ê«u ÍœU??� sOII�L�« s� q� l� W�d���« s� —uN�
ô b??�_ ‰uI�U� …b??�«Ë …d??� r�d�� r??�Ë ¨—UDO� ‚—U??�Ë
b�Ë ¨b�UA� Ë√ ¨ŸU??L?�?�ô« WOM� w{UI�« ÂU??�√ ‰u�LK�
WN�UA� s�ËUM� X�� Î «—«d� …UCI�« qLF� qON���« —dJ�
w{UI�« ¡U�œ« u� ¨Î«b� Î «b� Î «b� nK��� ¡wA� ÎôuË
WOM�√ …eN�√ ¡«—b??�Ë o�U� W�uJ� fOz—Ë ¡«—“Ë vK�
nK� ÁU�� Î «—ËœË W��— rN�uK�UL� s�c�« r�«u� ÊËœ s�
Í—u��œ h??� “ËU??�? �Ë ¨—d??�? � Í√ ÊËœ s??� ¨ «d??�? M? �«
WL�U�L� v??K?�_« fK�L�U� WI�öL�« Ác??� q�� dB��
—«d??ù« l??� ¨dO�H� Í√ ÊËœ s??� ¡«—“u?? ?�«Ë ¡U??�ƒd??�«

w�UO��« —d�L�« V��

lL�√ r�UF�«Ë ‰ö��ö� b�R�
Á«d�√ s� vK��� s� UM�F� Ê√
«u�UM� v�� r�œUM�« q«uO�Ë
ÆårN��d�

WO�uO�« UO�UFH�« rOEM� w??�
¡«bNA�« sO�U�� œ«œd��« v��
‰ö��ô« U�ö� w� …e���L�«
W�U�—Ë w??�Ë ¨ÂU???�—_« d�UI�Ë

œ«œd��U� W��UDLK�Ë ¨rN�UI��«
Èb� …e���L�« ¡«bNA�« sO�U��
Æ‰ö��ô«
—«dL��ô«ò Êu�b��L�« b??�√Ë

‰ö??�??�ô« U???�«d???� X??�b??�
Î ôeM� ¨f�√ ¨t�UO�¬Ë w�uONB�«
f�b�_« WO�U{ w� VA��« s�
ÆVIM�« WIDM� w� j�— WM�bL�
«u� ÒÊQ??� ÊUO� œuN� œU??�√Ë
…b???�ËË W??�d??A??�« s??� …“e??F??�
W�UL��« d�Ë ¨WO�dA�« å·¬u�ò
s� w�U�_« XFM�Ë ¨ÂbN�« UO�ü
ÆÊUJL�« v�≈ »«d��ô«
UOKF�« tO�u��« WM�� X�U�Ë
Ÿu��_« ¨ —c� b� VIM�« »dF�
…d??O??�Ë œU?????�œ“« s??� ¨w??{U??L??�«
uO��« Âb�Ë dO�N��«Ë qO�d��«
…d�UE� rOEM� —d�Ë ¨WO�dF�«
sOM�«uL�« ‚u??I??� s??� ŸU�bK�
·«d??�??�ôU??� W��UDL�«Ë »d??F??�«
·«d???�???�ô« W??�u??K??�??� Èd??I??�U??�
s�dA� 4 Âu??� ¨åÎU? O??K??O??z«d??�≈ò
Æq�IL�« w�U��«
XLE� ¨q??B??�??� ‚U??O??� w???�Ë
¡U�� ¨sOM� w� WOM�u�« ÈuI�«
w� œU??M??�≈Ë r???�œ W??H??�Ë ¨f???�√
¨f�u� r�d� Èd�_« bOL� Ê«bO�
ÂUFD�« s� sO�dCL�« Èd�ú�
Èd??�_«Ë ‰ö??�??�ô« Êu�� w??�
rN��d� «u�e��« s�c�« W���«
b??O??�√Ë åŸu??�??K??�ò s??�??� s???�

Ék æ©W 174 Oq ôJ äÉHÉîàfÓd á«bGô©dG á«°VƒØªdG
q p IOÉYEÉH äÉÑdÉ£eh
Ék jhój RôØdGh ó©dG

’uB�� Êü« v�� wzUC� —«d�
ÌX??�Ë w??� ¨å U??�U??�??�??�ô« ZzU��
w� U??�U??B??�??�ô« t??O??� d^ L���
Ì U??E??�U??�??�Ë œ«b??G??� W??L??U??F??�«
ZzU�M� Î U? C??�—ò Èd??�√ WÌ ?O??�«d??�
…œU�S� W��UDLK�Ë U�U���ô«
ÆåÎU�Ëb� “dH�«Ë bÒ F�«
sO{uHL�« fK�� fOz— ÊU�Ë
b� nK� ÊU�b� qOK� w{UI�«
s� »—UI� U� rK�� ¨¡UF�—_« ¨sK�√
sO��dL�« q�� s� sF� 1400
Ÿ«d��ô« ZzU�� vK� sO{d�FL�«
w� dEM�U� ¡b��« Î «b??�R??� ¨ÂU??F??�«
ÆÊuFD�«Ë ÈËUJA�«

Âu??� s???� o??�U??� X???�Ë w???�Ë
W�dOC���« WM�K�« X��U� ¨f�√
ZzU�M� W??C??�«d??�« «d??�U??E??�??K??�
WO�«dF�« WO�UL�d��« U�U���ô«
W�ËbO�« “dH�«Ë b= F�« WO�¬ œUL��U�ò
…œU�S�Ë ¨WÌ K�I� Ì U�U���« Í√ w�
U�U���ô« Êu??�U??� w??� dEM�«
Æåw�U��«
WO{uHL�« ¡«œ√ WM�K�« XHËË
¨åq�UH�«å?� U�U���ö� UOKF�«
U??N??�??O??z— r??�b??I??� v????�≈ X?????�œË
Æ¡UCI�« v�≈ UNzUC�√Ë
fK�� b�] √ ¨qB�� ‚UO� w�
Í√
Ò —Ëb?? Âb??�ò vK�_« ¡UCI�«

¨d??�Ëe??�??�« Âb??� U??�??�≈ w??�«Ëb??�
Ê_ «—«d??� «cJ� —bB�� sJ�Ë
ÊuFD�« q� v�≈ dEM� WO{uHL�«
ÆåW�b��
W�U� q�ò Ê√ ÊULK� `{Ë√Ë
U�U��≈Ë WO�u�U� UO�b� o�Ë
bF�« W??�U??� w??�b??�??�??� WMOF�
fK�� ÊS??� ¨WD�� Í_ “d??H??�«Ë
bF�Ë Á—«d??� —bBO� WO{uHL�«
bF�« ¡«d???�≈ò Ê√ Î UMO�� ¨å“d??H??�Ë
–≈ ¨Êu�UIK� n�U�� q�UA�« “dH�«Ë
WM�� 9 r�— U�U���ô« Êu�U� ÒÊ√
Ê√ WO{uHL�« vK� r��� ¨2020
ÆåÎUO�Ëd�J�≈ “dH�«Ë bF�« ÊuJ�

UOKF�« W??O??{u??H??L??�« d??�U??�
¨f??�√ ¨ U�U���ö� WKI��L�«
UNO�≈ W�bIL�« ÊuFD�« W???�«—œ
¨wMFL�« r�I�« q�� s� UNIO�b�Ë
vK� Î UMF� 181 ÷d� r� YO�
ÆsO{uHL�« fK��
«¡«d????�ù« ‰U??L??J??�??�« b??F??�Ë
W�œ_« ¡u{ w� W�“ö�« WOIOI���«
v??Ë√ ¨W??�u??�d??L??�« WOu��«Ë
‰u��Ë ¨ÎUMF� 174 œd� fK�L�«
W??�œ_U??� WL�b� X??�U??� UNM� 7
¨1 …dB��« ¨2 œ«bG� ∫w�U��U�
Æ3 ÈuMO� ¨1 qO�—√
t�Ò √ v??�≈ WO{uHL�« —U???�√Ë
`�� r??�??O??� p???�– ¡u???{ v??K??�ò
V�uL� UN� ÊuFDL�« UD�L�«
s� 38 …œULK� Î UI�ËË ÊuFD�« pK�
“d� r�O�Ë ¨ U�U���ô« Êu�U�
ÆåÎU�Ëb� U�b�Ë «u_«
Âö???�ù« …d?????z«œ d??�b??� ‰U????�Ë
w� Íd??O??�U??L??�??�« ‰U????B????�ô«Ë
ÒÊ≈ ¨ÊULK� s�� ¨WO{uHL�«
W�bIL�« ÊuFDK� dEM� WO{uHL�«ò
W�U� q� w�b���Ë b�«Ë —UEML�
¡«d??�ô« –U??�??�« UN��uL� sJL�
Æå‰uDO� ÊU� Ê≈Ë V�UML�«
ô ÊuFD�« r�� d�√ò Ê√ b�Ò √Ë
V��� q� …œb�L�« …bL�U� oKF��
Î «dOA� ¨åUNO�b��� w��« W�U��«
r� sO{uHL�« fK��ò Ê√ v??�≈
bF�U� «—«d???� Êü« v�� —bB�
d��√ Ë√ WD�L� ÍËb??O??�« “d??H??�«Ë

ˆG ÜõM :ø«JƒH
¿ÉæÑd »a áª¡e á«°SÉ«°S Iƒb
tK�« »e� s� n�uL�«ò ]Ê√ v�≈ sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzd�« —U�√
s� w�Ëd�« n�uL�« ‰«R� vK� œÌ — w� `{Ë√Ë ¨åd�¬ v�≈ bÌ K� s� nK���
ÆåÊUM�� w� WLN� WO�UO� …Ï u� tK�« »e�ò ]Ê≈ ∫ÎözU� »e��«
w� bIFML�« w�Ëb�« Í«b�U� Èb�M� ‰UL�√ ÂU�� w� ¨sO�u� XH�Ë
WO�UM�K�« WO�UO��« ÈuI�« lOL� l� qLF� Áœö� ÒÊ√ v�≈ ¨wA�u� WM�b�
q«u��ò UN�√ Î «b�R� ¨ÊUM�� w� Âö��«Ë —«dI��ô«Ë s�_« vK� ÿUH�K�
Æåp�– w� dL��� ·u�Ë ÊUM�� w� W�U� WO�UO��« ÈuI�« l� Î UOKL�
s��Ë ¨—«u��« d�� ÊUM�� w� U�ö��« q= � vK� Î ULz«œ l�A�ò
∫l�U�Ë
Ò
·«d�_« sO� ‚UH�ö� WÌ �d�A� WÌ O{—√ œU��S� Î U�UL� ÊuOMF� UO�Ë— w�
Æå¡U�b�« sI�� W�U� sOO�UM�K�« l� qLF� Æ‰U�� ÊËœ s� sOO�UM�K�«
WO�UJ�≈ ”—b� ·u�ò ∫‰U� ¨Q�dL�« —U�H�« w� oOI���« Ÿu{u� w�Ë
—UL�_« —u ÂbIM�Ë ËdO� Q�d� —U�H�« w� oOI���« w� …b�U�L�«
Æå d�u� Ê≈ WO�UMB�«
¡UCI�U� oKF�� WO�UO� UOKL� vK� oÒKF� Ê√ lOD��� ôò ∫·U{√Ë
vK� WO�J� ZzU�M� w�QO� p�– ]Ê_ ¨d�¬ b{ Î U�d� r�b� ôË ¨w�UM�K�«
ÆåWO�UM�K�« ·«d�_« sO� Õöù« w� U�œuN�

IOÉYEG ™e ¢ùcÉ©e OÉ©e
m Ωƒég
?¬LGƒj ∞«c ... »cô«eC’G QÉ°ûàf’G
¿

jOD� bL�� sO�√ Æœ bOLF�«

U�dO�√ W??N?�«u??� w??� “d??�? � W??�U??� U??�b??�?� Ê√ Ëb??�? �
»«d��« l� WIDML�« w� UNzU�d�Ë UNzöL�Ë UN�«Ëœ√Ë
ÍdJ�� œu�Ë v�≈ ‚«dF�« w� w�dO�_« œu�u�« ‰u��
w��« WO�U�I�« ÂUNL�« WGO s??� Î «d??�U??� bF�� V�—b�K�
w��« e�«dL�«Ë b�«uI�« W�UL�Ë fHM�« s� ŸU�b�« ÈbF��
„«– a�—U� s� Î U��dI� s�dN� W�U�� vK�Ë ¨UNO� dA�M�
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ا�ستهداف قاعدة التنف...
كيف �ستردّ وا�شنطن؟
} رنا العفيف
سلسلة ان�ف�ج��ارات ف��ي ق��اع��دة التنف التابعة
ل�لاح �ت�لال األم �ي��رك��ي ع �ل��ى ال��ح��دود السورية
العراقية حيث صرح مسؤولون أميركيون انه
يعتقد أنّ الهجوم ك��ان بطائرة م��ن دون طيار
وكان قد نقل عن وكالة «رويترز» عن مسؤولين
أميركيين قولهم إنّ القاعدة األميركية في منطقة
التنف استهدفت بعدة صواريخ وأنّ االنفجارات
د ّوت في القاعدة .كما ص ّرحت القيادة األميركية
ال��وس �ط��ى أي �ض �ا ً أن �ه��ا تحتفظ ب �ح��قّ ال� ��ر ّد على
الهجوم في ال��زم��ان والمكان المناسبين ،علما ً
ألي جهة حتى اللحظة،
أي اتهام ّ
توجه ّ
أنها لم ّ
فإذن على من تتو ّعد بالردّ؟
تمثل قاعدة التنف العسكرية التابعة لالحتالل
األم� �ي ��رك ��ي ال �ح �ج��ر األس� � ��اس االس �ت��رات �ي �ج��ي
األميركي للحد من النفوذ اإليراني في المنطقة
وهي من أكثر المواقع أهمية في سورية ،وقد
ت� ّم استهدافها بشكل مباشر عسكريا ً بالرغم
من أنها تحظى بدعم أميركي واهتمام إقليمي
ودولي بعد أن وسع االحتالل األميركي نفوذه
ف��ي المنطقة كنقطة ت��دري��ب عسكري بإشراف
ضباط أميركيين وبريطانيين.
كيف ستتعاطى واشنطن وحليفتها «إسرائيل»
في المنطقة بعدما تلقت الضربة القاسمة خاصة
إذا كان لها بصمة في تفجير األمس في دمشق،
وال � ��ذي راح ض�ح�ي�ت�ه��ا أرب� �ع ��ة ع �ش��ر شهيداً،
وسابقاتها من االع �ت��داءات السافرة المتك ّررة
على سورية دون إدانات دولية من أحد مخترقة
المعايير السياسية األخالقية واألدبية في الفن
الدبلوماسي االستراتيجي والدولي.
إنّ رع��اة التنظيمات االرهابية وداعميها في
س��وري��ة ت�ل�ق��ت رس��ائ��ل م �ب��اش��رة ع �ب��ر زعزعة
أم��ن سورية من خ�لال التفجير اإلره��اب��ي الذي
ح �ص��ل ب ��األم ��س ك��ن��وع م ��ن ال ��دع ��م المعنوي
والس�ت�ي�ق��اظ ال�خ�لاي��ا النائمة م��ن ج��دي��د ،وجاء
ذل��ك بعد أح��داث الطيونة بكمين غ��ادر وعبوات
ناسفة ط��ال��ت العاصمة دم�ش��ق لتكون معركة
الك ّر والف ّر بشقيها السياسي والعسكري لمنع
تقدم الجيش السوري في مهامه العسكري في
الشمال السوري أوالً وثانيا ً لعرقلة جهود حزب
الله تجاه حلفائه .ومن المؤكد تحاول «إسرائيل»
ورعاتها بدعم أميركي توصيل رسالة سياسية
وق��د تكون عسكرية أي�ض�ا ً لسورية وحلفائها
مفادها التالي.
ال� �ت� �م ��وض ��ع األم � �ي� ��رك� ��ي ال� � ��ذي ستفرضه
«إسرائيل» لتعزيز القوات األميركية في المنطقة
سيكون ن��وع�ا ً م��ن ال��ر ّد ال�ت��ي تتو ّعد ب��ه بعد أن
تلقت الضربة القاسمة وهي المرة األولى التي
ي �ت � ّم فيها اس �ت �ه��داف ال �ق��اع��دة ،وع �ل��ى م��ا يبدو
سنشهد جبهة مفتوحة متبادلة وغير مباشرة
لربما في األي��ام المقبلة ،حيث «إسرائيل» قلقة
رغ��م تو ّعدها بالر ّد إال أنها ستماطل كنوع من
سيناريو سياسي لجذب المزيد من المكاسب
في الملف النووي مع طهران.
وق� ��د ن� ��رى ت� �ج ��اذب ��ات ف ��ي ت �غ �ي �ي��ر المشهد
السياسي في المنطقة وقد يرتفع توتر التصعيد
ل�ك� ّل م��ن ط �ه��ران وح ��زب ال�ل��ه وس��وري��ة ،حيث
تدخل طهران مرحلة الحسم السياسي بالشأن
النووي ،وسورية ستحاول دائما ً أن تكون في
ال�ه��رم اإلقليمي ونقطة ارت �ك��از محط المشهد
ال�س�ي��اس��ي اآلت ��ي ل�م��ا ف�ي��ه م��ن خ �ط��وات سباقة
زج
بتحقيق األه ��داف ال�ت��ي تسعى م��ن خاللها ّ
األم��ن واالس�ت�ق��رار لتعيد ت��وازن السلم األمني
ال �س �ي��اس��ي ب �ط��ري �ق��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة ب �ع �ي��دا ً عن
التشويش الصهيوني.

خفايا
قال أكثر من مرجع دستوري انّ إحداث
دائرة خاصة بالمغتربين كان يشكل مخالفة
للدستور ت ّم إلغاؤها بعكس حفظ حقّ غير
المقيمين باالنتخاب أسوة بالمقيمين،
فالنص الدستوري واضح حول تقسيم
الدوائر وتحديد النواب وفق حفظ التوازن
بين الطوائف والمناطق وهذا محقق في
قوام الـ  128نائبا ً ومفقود في النواب الستة
المضافين...

كوالي�س
بدأ الحديث دوليا ً لتوصيف وضع إيران
النووي أسوة بدول كاليابان وجنوب أفريقيا
تقف على العتبة النووية فتمتلك قدرة إنتاج
قنبلة وتمتنع عن إنتاجها بخالف دول تنتهك
حظر السالح النووي كالهند وباكستان
وكوريا الشمالية و»إسرائيل» ،وفئة ثالثة
تمثلها الدول الخمس المعترف بحقها في
امتالك سالح نووي...

السنة الثالثة عشرة  /اجلمعة  22 /تشرين األول 2021
Thirteenth year /Friday / 22 October 2021

الأ�سرى في �سجون االحتالل «الإ�سرائيلي»
ن�ضال ال ي�ستكين لك�سر قيد االحتالل
} عبد معروف
تعتبر قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل
«اإلسرائيلي» ،واحدة من أبرز ميادين الصراع مع العدو «اإلسرائيلي»
الذي لم يتوقف على المسار الفلسطيني.
فال يزال كيان االحتالل «اإلسرائيلي» يحتجز ويعتقل في سجونه ما
يقارب ( )6500فلسطيني وعربي ،بينهم ( )360طفالً ،و( )61امرأة.
وإذا كانت العقود الماضية ،قد شهدت أوهاما ً لتسوية الصراع عامة
ولقضية األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل خاصة ،فإنّ تجارب
المراحل السابقة وطبيعة هذا الكيان العنصري ،أكدت أنّ هذا العدو ال
يفهم لغة الحوار ،وال يخضع لطاولة المفاوضات ،وال يمكن التعامل معه
إال بلغة التحدي والقتال ،وبالتالي ال يمكن له أن يخضع لمنطق العدل
وال يمكن له أن يلتزم بالقوانين واألعراف الدولية إال من خالل ساحات
الصراع.
كذلك فإنّ هذه قضية األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل وإطالق
سراحهم لن يكون إال من خالل الضغط في ميادين الصراع والقتال مع
هذا العدو ،ومن خالل حفر أنفاق الحرية واالستفادة من تجربة أبطال
أنفاق الحرية الشهر الماضي ،الذين كسروا قيد االحتالل.
وبالتالي فهناك ض���رورة ل��وض��ع قضية األس���رى والمعتقلين
الفلسطينيين داخل السجون «اإلسرائيلية» في إطار الصراع العام مع
االحتالل وفي صلب القضية الفلسطينية عامة ،التي تحتاج اليوم إلى
إعادة تمركزها وتموضعها في مكانها الطبيعي وفي ميادين الصراع
والمواجهة مع االحتالل وتصعيد عمليات المقاومة وتنظيم صفوف
الشعب وحشد طاقاته في ساحات القتال.
وهذا بدوره يتطلب وحدة الخيار والمسار بين الفصائل الوطنية
الفلسطينية في مواجهة االحتالل ومخططاته ومشاريعه االستيطانية
ومصادرة األراضي وعمليات القتل واالقتحام واالعتقال التي تمارسها
قوات االحتالل.
كما يتطلب الحشد واالستعداد وتطوير العمل النضالي الفلسطيني
استنادا ً لطبيعة المواجهة وطبيعة المرحلة .ذلك ألنّ ك ّل أساليب
العمل والتحرك السابقة لم يردع العدو ولم يكف عدوانه على الشعب
الفلسطيني ولم يطلق سراح األسرى.

ويتو ّزع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين على أبرز سجون العدو
«اإلسرائيلي»...
سجن جلبوع :ذو طبيعة أمنية مشددة جدا ،ويقع شمالي فلسطين
المحتلة عام  ،1948وافتتح عام  2004على يد خبراء إيرلنديين،
ويحتجز فيه األسرى المتهمون بتنفيذ عمليات ض ّد «إسرائيل» ،وهرب
من السجن الشهر الماضي  6أسرى جميعهم من سكان مدينة جنين ،عبر
نفق حفروه من الزنزانة التي كانوا يقيمون فيها إلى خارج السجن.
سجن الدامون :أعيد افتتاحه خالل انتفاضة األقصى عام ،2000
ويقع في أحراش الكرمل بحيفا ،وأقيم في عهد االنتداب البريطاني.
سجن مجدو :يقع قرب مدينة حيفا ،وتعد منطقة مجدو مكانا عسكريا
قديما ،وافتتح هذا السجن عام  ،1988ويستخدم اليوم سجنا ومركزا
للتوقيف.
سجن هداريم :أسس على نظام السجون األميركية ،وأنشئ ليكون
سجنا ً مدنياً ،لكنه افتتح قسما ً خاصا ً باألسرى األمنيين الفلسطينيين،
ويقع بين مدينتي طولكرم ونتانيا.
أسس في السبعينيات
سجن هشارون :يقع بالقرب من سجن هداريمّ ،
من القرن الماضيُ ،
وخصص مؤخرا ً للنساء من األسيرات األمنيات.
سجن أيالون :مخصص للسجناء األمنيين والجنائيين ،ويقع وسط
فلسطين المحتلة.
وس ّمي معتقل
سجن نيتسان :أقيم عام  1978داخل سجن أيالونُ ،
وخصص الستيعاب 740
الرملة ،واستبدل اسمه عام  1981بنيتسان،
ّ
معتقال.
عيادة سجن الرملة :جزء من سجن الرملة ،تابعة لمديرية مصلحة
السجون «اإلسرائيلية» بهدف معالجة األسرى ،لكنها تفتقد للتجهيزات
الطبية الالزمة.
سجن ومحكمة عوفر :يقع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
أسس في عهد االنتداب البريطاني بين  1917و1948
سجن عسقالنّ :
ليكون مقرا ً لقيادة الجيش البريطاني ،لكنه بعد عام  1967تحول لمركز
تحقيق وتوقيف للثوار الفلسطينيين بعد عام  ،1967وافتتح بداية عام
 1970ليكون سجنا ً مركزيا ً الستقبال األسرى؛ و ُوصف االفتتاح باألكثر
دموية ،إذ كان الجيش «اإلسرائيلي» يضرب األسرى بالهراوات على
كامل أجسادهم وهم يم ّرون عبر طابورين من الجنود.

عر�ض الأو�ضاع مع ميقاتي ومولوي وفرونت�سكا
عون :نعمل لبدء التفاو�ض مع �صندوق النقد

عون مستقبالً ميقاتي في بعبدا أمس
ع��رض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
مع رئيس مجلس ال���وزراء نجيب ميقاتي ،خالل
استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا ،األوضاع
العا ّمة في البالد ،في ضوء التطورات األخيرة على
مختلف الصعد.
وتناول البحث ضرورة اإلسراع في إطالق البطاقة
التمويلية ف��ي ض��وء ارت��ف��اع أس��ع��ار المحروقات
وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق تم التطرق إلى مصير القرض من
البنك الدولي بقيمة  246مليون دوالر والمعالجات
الجارية في شأنه.
كذلك بحث عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي
يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين ،ومستجدات
التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،إضاف ًة إلى
درس ع��دد من الحلول لمعالجة أوض��اع موظفي
القطاع العام في ضوء الظروف االقتصادية والمالية
الصعبة التي تم ّر بها البالد.
وبحث عون مع المنسقة الخاصة لألمين العام
لألمم المتحدة السفيرة جوانا فرونتسكا التطورات
السياسية واألمنية واالقتصادية ،خصوصا ً أنها
تنوي تقديم إحاطة لمجلس األمن الدولي في الشهر
المقبل حول األوضاع في لبنان.
وأك��د عون للسفيرة فرونتسكا أن التحضيرات

غريو في بعبدا وعين التينة

ماكرون لرئي�س الجمهورية :نقف
�إلى جانب لبنان وم�ساعدته في كل المجاالت

(داالتي ونهرا)
مستمرة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في
أقرب فرصة ممكنة ،كما أن التحقيق المالي الجنائي
في حسابات مصرف لبنان بدأ أمس من قبل شركة
«الفاريز ومارسال» ،الفتا ً إلى أن الحكومة «ماضية
لحة للح ّد من
في معالجة الشؤون الحياتية ال ُم ّ
تأثيراتها السلبية على المواطنين ،في ظل ارتفاع
أس��ع��ار المحروقات وانعكاس ذل��ك على أسعار
السلع».
وشدّد عون على أن «التحقيق في جريمة انفجار
مرفأ بيروت مستم ّر لتحديد المسؤوليات وفقا ً
لألصول القانونية المرعية».
بدورها ،أعربت فرونتسكا عن «استعداد األمم
المتحدة لدعم لبنان في كل المجاالت التي تساعده
على تحقيق االستقرار األمني واالقتصادي وتقريب
وجهات النظر وتوفير التسهيالت الالزمة لذلك».
وع���رض ع��ون م��ع وزي���ر الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي األوضاع األمنية في البالد،
إضاف ًة إلى اإلج��راءات التي تتخذها القوى األمنية
للمحافظة على االستقرار العام وكذلك التحضيرات
المتعلقة باالنتخابات النيابية.
وتطرق البحث إلى شؤون تتعلق بوزارة الداخلية
والمؤسسات التابعة لها.

لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية:
�إقرار البطاقة التمويلية �أواخر ال�شهر
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي االجتماع الثاني
لـ»لجنة معالجة تداعيات األزمة المالية على سير المرفق
العام» ،أمس في السراي الحكومية ،وض ّمت :نائب
رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ،ووزراء التربية
والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ،العدل القاضي
هنري الخوري ،المال يوسف خليل ،العمل مصطفى
بيرم ،األشغال العا ّمة والنقل علي حمية ،الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية نجال رياشي ،الشؤون االجتماعية هكتور
حجار ،الصناعة جورج بوشكيان ،الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي والصحة العا ّمة فراس أبيض.
كما حضر األمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود
مكية ،المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير،
رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر.
بعد االجتماع ،تال بيرم المق ّررات ،موضحا ً أنه «في
القسم األول من االجتماع ،حضر كل من رئيس ديوان
المحاسبة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار وتم التباحث
في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة واالتفاق على تقديم
معادلة مالية وعقدية وقانونية ،تسمح بتأمين خدمة
المرافق العا ّمة واستمرار األعمال أو إنهائها بطريقة
متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهم وعاجل منها».
أضاف« :أما في القسم الثاني من االجتماع فتم االتفاق
على اآلتي:
 تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشرورفع الح ّد األدنى لألجور للعاملين في القطاع الخاص
البالغ عددهم حوالى  800ألف عامل.
 تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام ُرفعتإلى وزارة المال لتحديد التكاليف الالزمة بأسرع وقت
ممكن.
 قدّم وزير المال نتيجة الدراسة التي كلفته بها اللجنةفي لقاء سابق وفيها يعرض تفصيالً اإلجراءات التي من
شأنها اإلستجابة لألزمة المعيشية الطارئة وتحديدا ً

سجن أوهالي كيدار :يتض ّمن  4سجون ،ك ّل واحد منها منفصل عن
اآلخ��ر ،وهي :أوهلي كيدار وإيشيل للسجناء األمنيين ،وسجن ديكل
للسجناء الجنائيين ،وسجن أيال المغلق ال��ذي يستخدم للعزل في
حاالت معينة كاإلضراب عن الطعام.
سجن النقب :يقع في صحراء النقب جنوب فلسطين ومخصص
الستيعاب  220أسيراً.
سجن نفحة :يتض ّمن سجني رامون (الحديث) ،ونفحة (القديم)،
ويقع جنوبي فلسطين ،ويعد من أش ّد السجون وأقساها ،حيث يخصص
للمعتقلين من القيادات الفلسطينية ،ويُحاط بتحصينات أمنية شديدة
للغاية ،ومعروف بأنه بارد ج ّدا ً شتاء ،وشديد الحرارة في الصيف.
أمام واقع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ،وأمام أساليب
التعذيب والتنكيل التي تتبعها سلطات العدو ،هناك ضرورة لتنظيم
أوسع حملة تضامن وإسناد شعبي مقاوم لألسرى الذين يتع ّرضون
ألبشع أساليب التنكيل والتعذيب والتضييق.
وال ّ
شك أنّ للفلسطينيين حقا َ مشروعً ا في المقاومة والنضال ،كما أنّ
ً
ً
للمقاومين حقا مشروعا في التمتع بحماية قواعد القانون الدولي ،وحق
اكتساب مركز المحارب القانوني والتمتع بمركز أسرى الحرب حال
وقوعهم في قبضة المحتل .لذا ،هناك ضرورة لتفعيل موضوع األسرى
واألسيرات في سجون االحتالل من خالل تبني استراتيجية شاملة
واضح ًة في إطار االستراتيجية الفلسطينية العامة القائمة على خيار
الصراع والمقاومة من أجل تحرير األرض ودحر االحتالل.
ودعم األسرى في سجون االحتالل يجب أن ال يتوقف عند خطابات
التمجيد والتهليل والتبريكات ،بل على القوى والنخب واألطر السياسية
أن تسارع الى وحدة صفوفها وتنظيم جلسات الحوار والنقاش من
أجل تقييم نضاالت وصمود األس��رى والعمل على وضعها في إطار
النضال القومي العام ،وإخراج القضية الفلسطينية من أنفاق اليأس
الى أنفاق الحرية وإعادة القضية الى مسارها الطبيعي باعتبار هذا
العدو «اإلسرائيلي» هو كيان عنصري يحت ّل االرض وال مجال للتسوية
معه وأنّ الفصائل الفلسطينية هي حركه تحرر وطني من أجل مقاتلة
االحتالل ،حركة تحرر وطني يعني أنّ برنامجها تحرري مقاتل ويعني
أنّ قيادتها ثورية ومهمتها الدفاع عن القضية والشعب.

رفع البدل الحضوري اليومي للنقل ،وإقرار سلفة شهرية
كمساعدة اجتماعية للعاملين في اإلدارات والمؤسسات
العا ّمة والمستشفيات الحكومية وال��م��دارس ،ضمن
مشروع متكامل وعلمي بعيدا ً من أي تس ّرع أو شعبوية،
على أن يتم اإلعالن عن ذلك وتحديد قيم هذه المساعدات
والبدالت في أول جلسة لمجلس الوزراء».
ثم تط ّرق المجتمعون «إلى موضوع البطاقة التمويلية
وعرض وزير الشؤون االجتماعية التعديالت المطلوبة
والتي ُح ّولت إلى رئيس مجلس النواب ال��ذي أخطر
رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في  28من الشهر
الجاري إلق��رار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ
لمساعدة المواطنين».
ور ّدا ًعلى سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس
الوزراء ،أجاب بيرم« :هذا األمر متروك لالتصاالت ونأمل
خيراً».
واعتبر أنّ االجتماع «هو من الجلسات المه ّمة جدا ً
حيث تم النقاش فيها ،وكان وجع المواطنين هو األساس
ونحن في ظرف صعب ويجب أن نبتكر الحلول وال يُمكن
أن نتخلى عن المسؤولية ،بل علينا أن نقف إلى جانب
الناس ونؤ ّمن لهم المساعدات الضرورية».
وق���ال« :ه��ن��اك خطان م��ت��وازي��ان ،خ��ط البرنامج
لحة
المتكامل ،وخط االستجابة السريعة لألزمات ال ُم ّ
عند المواطنين كونها تتسارع وليس لدينا ترف التأخر
عنها ،لذلك هذه استجابة أولية للتداعيات التي تحصل
في البلد ،من ظ��روف اقتصادية صعبة نعاني منها
جميعاً ،وإن شاء الله تكون المقررات مفيدة وتتبعها
اجتماعات أخرى ألنه ،كما قلت ،ال نملك ترف الوقت».
وب��ح��ث ميقاتي م��ع سفيرة ال��ي��ون��ان إيكاتريني
فونتوالكي في التطورات السياسية والعالقات الثنائية
بين البلدين .كما استقبل رئيس لجنة المال والموازنة
النيابية النائب إبراهيم كنعان.

بري خالل استقباله سفيرة فرنسا في عين التينة أمس
نقلت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو
إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،رسالة
شفهية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدّد
فيها «تأكيد بالده الوقوف إلى جانب لبنان رئيسا ً
وحكوم ًة وشعباً ،والمساعدة في كل المجاالت
لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة
التي يعيشونها».
وك��ان ع��ون أج��رى مع غرييو ،في قصر بعبدا،
جولة أفق تناولت األوض��اع العا ّمة في البالد في
ضوء التطورات األخيرة.
وأوضحت السفيرة الفرنسية أنها نقلت إلى عون
رسالة شفهية من ماكرون ،ض ّمنها التزامه الدائم
لمساعدة لبنان رئيسا ً وحكوم ًة وشعبا ً وهو ما كان
أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خالل استقباله
له قبل أسابيع.
وأكدت أن بالدها «ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما

يساعد في عملية النهوض االقتصادي والمالي في
البالد والتخفيف من معاناة اللبنانيين .كذلك تتابع
باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد
الدولي وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة
أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم
 500ألف لقاح «فايزر» للبنانيين ،وستواصل دعم
القطاع التربوي والقوى العسكرية واألمنية ألنها
تعتبر أن االستقرار في البالد عامل أساسي وضروري
في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين».
وأوضحت أن البحث «تناول أيضا ً التطورات
األمنية التي حصلت أخ��ي��را ً وض���رورة معالجة
ذيولها ،وموضوع االنتخابات النيابية التي التزمت
الحكومة إجراءها في الربيع المقبل».
كذلك عرضت غرييو مع رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري في مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة،
المستجدات والعالقات اللبنانية الفرنسية.

بوحبيب بحث ورئي�س الحكومة
نتائج زيارة هوك�شتاين والتقى �سفراء

بو حبيب خالل لقائه سفير كوبا أمس
بحث رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي في السراي الحكومية،
مع وزير الخارجية والمغتربين
عبدالله ب��و حبيب موضوع
«م��ؤت��م��ر غ�لاس��ك��و ل��ل��م��ن��اخ»
ونتائج زيارة الموفد األميركي
المكلف متابعة ملف ترسيم
ال��ح��دود ال��ب��ح��ري��ة اللبنانية
الجنوبية وكبير مستشاري
وزارة الخارجية األميركية المن
الطاقة آم��وس هوكشتاين إلى
لبنان أول من أمس.
م��ن جهة أخ���رى ،تل ّقى بو
ح��ب��ي��ب رس���ال���ة م���ن ن��ظ��ي��ره

ال��ب��ول��ن��دي ،ه�� ّن��أه فيها على
تو ّليه منصبه الجديد ،نقلها
السفير في لبنان بشيميسالف
نيسيووفسكي .وجرى البحث
في مسائل ته ّم البلدين أبرزها
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
عموما ً وبولندا خصوصاً .كذلك
جرى البحث في تبادل الدعم
في المحافل الدولية.
ك��م��ا ت��س �لّ��م ب��و ح��ب��ي��ب من
س��ف��ي��ر م��ال��ي��زي��ا آزري م��ات
ياكوب ،رسالة تهنئة من وزير
خارجية ماليزيا سيف الدين
عبدالله ،وج��رى ع��رض لسبل

ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ب��ي��ن لبنان
وماليزيا ،وال سيما في مجال
ج��ذب االستثمارات الماليزية
إلى لبنان وفي التعاون التقني
بين البلدين ودورات تدريبية
ومنح مدرسية توفرها بالده
للبنانيين.
وعرض وزير الخارجية مع
سفير كوبا لدى لبنان ألكسندر
بييسير موراغا ،لسبل تطوير
ال��ع�لاق��ات الثنائية ف��ي شتى
المجاالت ،ال سيما في موضوع
مكافحة تفشي كورونا.
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ن ّبهت لمخاطر م�شروع «القوات» التق�سيمي
«الوفاء للمقاومة» :لإنهاء التحقيقات بمجزرة الطيونة و�إحالة الم�س�ؤولين والمرتكبين �إلى المحا�سبة والعقاب
نبّهت كتلة ال��وف��اء للمقاومة إل��ى «مخاطر
المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت
ب��ه «ال���ق���وات» ،داع��ي � ًة إل��ى اإلس���راع ف��ي إنهاء
التحقيقات األمنية والعسكرية في مجزرة الطيونة
إلحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة
والعقاب.
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري
أم��س بمق ّرها في ح��ارة حريك ،برئاسة النائب
محمد رع��د ،وتط ّرقت فيه إلى «االع��ت��داء الغادر
الذي ن ّفذه قبل أسبوع حزب القوات اللبنانية في
محلة الطيونة  -الشياح ،مستهدفا ً المتظاهرين
السلميين المعترضين على نهج التسييس
واالستنساب وازدواجية المعايير لدى المحقق
العدلي القاضي ط��ارق البيطار وموقعا ً شهداء
وجرحى ومتسببا ً بأضرار في المنازل وإثارة رعب
بين األهالي واستنفار للغرائز الطائفية» ،متوجه ًة
بـ»أحر آي��ات التعازي والتبريكات إل��ى عوائل
الشهداء المظلومين الذين فجعوا باستهداف
أبنائهم واالعتداء عليهم عند مستديرة الطيونة
األسبوع الفائت ،ضمن سياق مدبّر من قبل حزب
القوات».
وإذ دانت وشجبت «هذا االعتداء المجزرة ضد
أهلنا اآلمنين» ،اعتبرت أن ما عرضه األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله «م��ن وقائع
ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذ ّكر به
اللبنانيين ،فإنه يكشف الخلفية والدافع لقيام
حزب القوات بارتكاب هذا االعتداء .كما يتطلب في
الوقت نفسه الكثير من التنبّه والحذر من مخاطر
المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد
به «القوات» ،رغم كونه يم ّثل تهديدا ً دائما ً لوحدة
البالد وللسلم األهلي فيها».
ودع��ت إل��ى «اإلس���راع ف��ي إن��ه��اء التحقيقات
األمنية والعسكرية إلحالة المسؤولين والمرتكبين
إلى المحاسبة والعقاب».
كما دع��ت «ال���وزراء في الحكومة إل��ى تفعيل
اإلنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصالحيات
المتاحة لهم ،إذ كثير م��ن المهام والمشاريع
المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج
من ال��وزي��ر واإلدارات المختصة إل��ى إج��راءات
تنفيذية لتحويلها إل��ى إن��ج��ازات ،ب��دل التذ ّرع
ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل
الجهود لتجاوزها والتغلب عليها .والبطاقة

(موقع العهد االخباري)
التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع األسر
األشد فقرا ً هما مثاالن صارخان في هذا المجال،
وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزارية لتنفيذهما،
ّ
وتفشي
خصوصا ً مع تفلت أسعار المحروقات
الغالء».
وأسفت الكتلة ألن «يشعر اللبنانيون بتمادي
التدخل األجنبي في شؤوننا الداخلية ،األمر الذي
ال يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة
ّ
«تدخل بعض
الوطنية واالستقالل» ،معتبر ًة أن
سفارات الدول األجنبية وال سيما منها األميركية
في القضاء واإلنماء واألمن والمال وغير ذلك يجب
أن يخضع لقواعد العالقات الدولية وقوانين
بلدنا» ،واضع ًة «ه��ذا األم��ر في عهدة الحكومة

قرداحي تابع �ش�ؤون الإعالم الإلكتروني:
لإنجاز مجل�س النواب قانون المطبوعات

قرداحي متوسطا ً وفد نقابة الصحافة

الأ�سعد:
حذار االنجرار
ِ
خلف دعوات م�شبوهة

(داالتي ونهرا)

تابع وزير اإلعالم جورج قرداحي شؤونا ً إعالمية ،ال سيما موضوع
المواقع اإللكترونية .واستقبل في هذا اإلطار وفدا ً من نقابة الصحافة
برئاسة النقيب عوني الكعكي يرافقه األعضاء :فؤاد الحركة ،نادين
صموئيل ،فيليب أبي عقل ،وسيم الحلبي وبسام عفيفي .وجرى البحث
في األوضاع العا ّمة وفي شؤون وشجون الصحافة واإلعالم في لبنان.
واعتبر الكعكي إثر اللقاء «أن اإلعالم اليوم ح ّقق إحدى األمنيات ،إذ
أنها ليست الم ّرة األولى الذي يأتي وزير لإلعالم من الجسم الصحافي
واإلعالمي ،لكن ال شك أن الوزير جورج قرداحي هو رجل مميّز في اإلعالم
ووجه إعالمي كبير».
أضاف« :الصعوبات كبيرة جدا ً أمام الوزير قرداحي في هذه المرحلة،
وقد حدثنا عن جزء قليل منها ،وهو يريد ترك بصمة في اإلع�لام .من
جهتنا ،نرى أن كل من يريد العمل ال ب ّد له أن يصل».
وأكد أنه «رغم كل الظروف السيئة االقتصادية والمالية واالجتماعية
التي لم يشهد مثلها لبنان في تاريخه ،ال نزال نؤمن بأن اإلنسان اللبناني
هو رجل خالّق» .وقال« :صحيح أن هذا البلد اليوم أصبح من البلدان
الفقيرة ،إالّ أننا أغنياء بتاريخنا وبقوتنا االغترابية التي لوالها لكان
لبنان انتهى ومات .الفضل يعود إلى المغتربين باستمراريتنا ،بدليل
وصول  7مليارات دوالر ،تحويالت نقدية من المغتربين إلى أهاليهم
خالل السنة الماضية».
وأعلن أننا «ركزنا خالل اللقاء على اإلعالم اإللكتروني الذي يحتاج
إلى التنظيم».
كما التقى قرداحي في مكتبه ب��ال��وزارة ،وف��دا ً من ممثلي المواقع
اإللكترونية ،وبحث معهم في الواقع اإلعالمي ،مستمعا ً إلى المطالب

ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل
ضبط أداء اإلدارة في هذا المجال».
ودانت «االغتيال الصهيوني الجبان ،للمناضل
والناشط السياسي والحقوقي األسير السوري
المح ّرر مدحت الصالح» ،مؤكد ًة أن «اإلره��اب
الصهيوني لن يُخضع إرادة الشعب السوري
المناهض لالحتالل والعدوان».
وإذ تقدّمت من «عائلة الشهيد البطل ومن
الشعب وال��ق��ي��ادة ف��ي س��وري��ة ب��أح� ّر التعازي
والتبريكات» ،اعتبرت «شهادته وسام ع ّز وفخار
له ولكل أبناء الجوالن العزيز».
كما دانت «التفجير اإلرهابي الموصوف الذي
استهدف قافلة عسكرية في دمشق وأدى إلى
استشهاد عدد من الجنود السوريين» ،مؤكد ًة أن
«سورية التي هزمت المشروع اإلرهابي التكفيري
قادرة على قطع أيدي العابثين بأمنها ،وماضية
لتحقيق النصر النهائي الكامل والشامل وتأمين
االستقرار في كل أرجاء سورية».
وع ّزت «الشعب والجيش والقيادة في سورية»،
مقدّر ًة «باعتزاز تضحياتهم الجسيمة للدفاع عن
سيادتهم الوطنية وأمنهم القومي».
واعتبرت أن «أس��ب��وع ال��وح��دة اإلسالمية»
ال��ذي دع��ا إل��ى إحيائه اإلم���ام الخميني «يم ّثل
فرصة سنوية إلظهار قوة التزام المؤمنين بإرادة
الصمود والمواجهة ضد األع��داء المستكبرين،
الذين يخططون دائما ً إلضعاف قدرات مجتمعاتنا
وتشتيت ط��اق��ات��ه��ا وتثبيت ح��ال��ة التجزئة
والتقسيم التي تخدم مصالحهم على حساب أمننا
ومصالحنا».

والمشاكل التي يواجهونها.
وشرح أعضاء الوفد لوزير اإلعالم واقع القطاع وأبرز ما يعانونه من مشاكل
وتحديات ،مشدّدين على «ضرورة تنظيم هذه المواقع عبر وضع معايير
وشروط إلنشائها تضمن حماية المواطنين والحريات اإلعالمية وتمنع دخول
الطارئين على المهنة ،من أجل إيصال صورة إيجابية عن اإلعالم اللبناني»،
مشدّدين على «ضرورة خضوع اإلعالميين لقانون المطبوعات».
من جهته ،شدّد قرداحي على «ض��رورة العمل على إنجاز القانون
الخاص بالمواقع اإلعالمية الموجود في مجلس النواب» ،مؤكدا ً أنه
يبذل جهده من أجل إنجازه.
كما استقبل وزير اإلعالم مستشار السفيرة الفرنسية اإلعالمي جان
إيلبرون ،مستشارة التعاون والعمل الثقافي ورئيسة المعهد الفرنسي
ماري بوسكاي ،الملحق السمعي والبصري غييوم دو شومين ،بحضور
مستشارة الوزير لشؤون اإلعالم الفرنكوفوني أليسار ن ّ��داف .وجرى
البحث في تعزيز التعاون بين وزارة اإلعالم والسفارة الفرنسية.
وتحدثت بوسكاي ع��ن «المشاريع والنشاطات بين السفارة
وال��وزارة» ،الفت ًة إلى «موضوع األرشيف الذي تم إطالقه في حزيران
الماضي» ،مشدّد ًة على «دعم السفارة الفرنسية لوزارة اإلعالم والوسائل
اإلعالمية الرسمية».
وش �دّد المجتمعون على «أهمية الفرنكوفونية واإلع�لام البصري
والسمعي الفرنكوفوني وتبادل الخبرات على الصعيد االعالمي».
كما تط ّرق المجتعون إل��ى «مشاريع ع��دة قيد التنفيذ وموضوع
التراخيص للتلفزيونات واإلذاعات الفرنسية» .وتمنى قرداحي «إعادة
إطالق قناة  ،9بالتعاون مع الفرنسيين».

أعلن األمين العام لـ»التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد «ع��دم استغرابه
لمسارعة مجلس النواب إلى عقد جلسة
لتعديل قانون االنتخابات النيابية ليأتي
مفصالً على م��ق��اس الطبقة السياسية
ال��ح��اك��م��ة وي��ع��ـ��ـ��ي��د إن��ت��اج��ه��ا ،وك��ذل��ك
إق���راره تقريب موعد هــذا االستــحقاق
االنتخابي».
واع��ت��ب��ر ف���ي ت��ص��ري��ح ،أن الطبقة
السياسية رضحت لشروط صندوق النقد
الدولي «التي ب��دأت بتنفيذها حتى قبل
التفاوض المباشر معه والمتم ّثلة بتحرير
سعر صرف الدوالر مقابل العملة الوطنية
ورفع الدعم الكامل عن جميع المواد ومنها
بطبيعة الحال إجراء االنتخابات في أقرب
وقت ممكن».
ورأى أن «نتيجة إيجابية وحيدة خرجت
بها الجلسة هي أن الشعب تأكد أن ال خالف
بين المنظومة السياسية الحاكمة إال ّ على
المحاصصة والمصالح ،وقد توافقوا على
إقرار قانون االنتخاب وتناسوا تداعيات
أح��داث الطيونة الدموية ،كما لم تعنهم
معاناة الناس وفقرهم وجوعهم وغالء
األسعار الجهنمي وإذاللهم وبلوغ الحد
األدنى للرواتب ثمن صحيفتي بنزين».
واع��ت��ب��ر أن «ه���ذه ال��ط��ب��ق��ة ال��ف��اس��دة
جعلت من لبنان رهينة للمجتمع الدولي
وص��ن��دوق ن��ق��ده وأن زي���ارة «م��ا يسمى
بالوسيط األميركي الصهيوني إلى لبنان
ولقائه بعدد م��ن المسؤولين ،إال ّ دليل
على أن هذه الطبقة مرتهنة وتن ّفذ األجندة
الدولية واألميركية».
ودعا األسعد الشعب إلى «أن يعي ويعلم
أن ال وجود ألي انقسام أو خالف طائفي وأن
ما يحصل هو خالفات مفتعلة ومخطط لها
بين مك ّونات الطبقة السياسية من أجل
المصالح والسلطة والمال والتحاصص»،
مح ّذرا ً من «االنجرار خلف دعوات مشبوهة
وفتنوية ،ألن المقبل من الوقت قد يكون
قاسيا ً ومؤلما ً على اللبنانيين».

ف�صائل المقاومة الفل�سطينية تجتمع في دم�شق لبحث عدوان االحتالل ّ
�ضد �أ�سرى الجهاد

اجتمعت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس،
في مق ّر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة
السورية دمشق ،لبحث ال��ع��دوان ض� ّد األس��رى
الفلسطينيين ف��ي سجون االح��ت�لال ،وخاص ًة
أسرى حركة الجهاد اإلسالمي ،بعد عملية «انتزاع
الحرية».
وت��ح��دث ف��ي ب��داي��ة االج��ت��م��اع ،األم��ي��ن العام
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة» د .طالل ناجي ،الذي أكد أنّ ما يتع ّرض
له األسرى في سجون االحتالل ،وتحديدا ً أسرى
حركة الجهاد اإلسالمي ،جاء بعد عملية «انتزاع
الحرية» ،التي مرغت أنف العدو بالوحل.
وأوضح أنّ العدو أنفق مئات ماليين الدوالرات
للبحث عن األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم،
الفتا ً إلى أنه لو امتلك أيّ واحد منهم قطعة سالح
الستشهد.
وقال ناجي« :لقد َّ
سطر هؤالء األبطال الستة
ملحم ًة بطولية ف��ي صنع اإلرادة ،وتحدي
االحتالل».
وأضاف «أبطالنا يعانون اليوم جراء الهجمة
الشرسة التي تشنها مصلحة سجون االحتالل.

هؤالء األبطال الذين يش ّرفوننا من حقهم علينا أن
نعبر عن وقوفنا بجانبهم».
وتابع ناجي «أملنا كبير في نجاح االخوة في
كتائب القسام بعملية تبادل أسرى ،وهذا يجب أن
يشكل حافزا ً لنا جميعاً».
واستنكر ناجي عملية التفجير اإلرهابية في
دمشق باألمس والتي راح ضحيتها  14من عناصر
الجيش السوري ،مؤكدا ً أنها محاولة يائسة للنيل
من حالة االستقرار في سورية.
وشدّد على وصف هذه العملية بالقذرة ،التي
راح ضحيتها جنود بسطاء.
ب��دوره ،توجه األمين العام لجبهة النضال
الشعبي الفلسطيني د .خالد عبد المجيد ،بالتحية
لألسرى ،وخاص ًة أسرى الجهاد اإلسالمي.
ون ّوه عبد المجيد إلى أنّ إضراب أسرى الجهاد
اإلسالمي يعبر عن إرادة قوية ض ّد االحتالل.
وقال« :اليوم نواجه تجاذبات إقليمية ودولية،
وجوالت المواجهة مع االحتالل مستمرة».
وأش��ار عبد المجيد إلى الموقف ال��ذي أعلنه
األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
القائد زياد النخالة ،بأنّ المقاومة ستقوم بدورها

إذا استم ّر العدو في عدوانه ض ّد األسرى.
وأك����دت ال��ف��ص��ائ��ل أن األس����رى ف��ي سجون
االحتالل بما في ذلك سجن بئر السبع ،يعانون من
أوضاع كارثية عقب مداهمة قوات القمع زنازينهم
وم��ص��ادرة مقتنياتهم ،وأنّ ه��ذا ال��ع��دوان على
األسرى لن يم ّر دون عقاب.
وح���ذرت الفصائل المجتمعة االح��ت�لال من
التمادي في عدوانه على األسرى ،وأنها لن تسمح
بأن يتح ّول موضوع السجون واألس��رى أوراق
اقتراع في صناديق انتخابات حكومة االحتالل
الصهيونية ،وأسهما ً لزيادة رصيدها في صفوف
المستوطنين ،مؤكدة إصرارها على دعم األسرى
التعسفية
في مطالبهم ،بما في ذلك إلغاء القرارات
ّ
التي ا ُتخِ ذت بحق األسرى عموماً ،وأسرى حركة
الجهاد خاص ًة ،وإنهاء حالة العزل التي فرضت
عليهم ،وإعادتهم إلى أقسامهم وغرفهم ،كما كانت
قبل عملية نفق الحرية.
وقالت الفصائل المجتمعة« :إننا إذ نعلن
النفير العام ،نجدّد دعمنا ألسرانا األبطال في
السجون الصهيونية ،بإطالق حملة إسناد في
المخيمات الفلسطينية في سورية وتحركات

مدير �صندوق النقد يزور «الخارجية» و»المركزي»:
ً
توافقا �أف�ضل حول الأولويات ولغة واحدة
وجدت

كنعان مستقبالً محي الدين أمس
اعتبر المدير التنفيذي لصندوق النقد
ال��دول��ي ال��دك��ت��ور محمود محي ال��دي��ن ،أنّ
زيارته إلى لبنان «مو ّفقة ونتائجها جيدة»،
و»مقارن ًة بالزيارات السابقة» أعلن أنه وَجَ د
«توافقا ً أفضل حول األولويات ولغة واحدة
بين األط��راف حول األم��ر االقتصادي وآث��اره
االجتماعية» .وأك���د أن «ال��ل��ق��اءات تعكس
األولويات األربع التي تش ّكل أركان التعامل
المستقبلي مع صندوق النقد الدولي ،وإطارا ً
للتفاوض ال���ذي ستقوم ب��ه الحكومة مع
مصرف لبنان في األسابيع المقبلة و هناك
أهمية العتبار الوقت».
وكان محي الدين تابع أمس جولته على
المسؤولين اللبنانيين ،فزار وزير الخارجية
رحب
والمغتربين عبدالله بوحبيب ال��ذي ّ
بالضيف «الذي يمثل  11دولة منها لبنان».
وق���ال محي ال��دي��ن «دوري ه��و التع ّرف
على أولويات الدولة من خالل لقاءاتي التي
استهليتها بلقاء رئيس الجمهورية ،ثم التقيت
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
وكل ال��وزراء المعنيين بالشؤون االقتصادية
وعددا ًمن الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية.
وتعكس اللقاءات األولويات األربع التي تش ّكل
أرك��ان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد
الدولي ،وتشكل أيضا ً إط��ارا ً للتفاوض الذي
ستقوم ب��ه الحكومة م��ع مصرف لبنان في
األسابيع المقبلة .وأؤك���د موعد األسابيع
المقبلة ،ألن هناك أهمية العتبار الوقت».
وك�� ّرر األول��وي��ات األرب��ع وق��ال إذا تو ّفقنا
في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق
في األسابيع المقبلة ،يمكن بعد ذلك عرضه
على مجلس إدارة الصندوق ،ويتحدد شكل

البرنامج وإط��ار التمويل المرتبط ب��ه ،بما
يُكسب الثقة باالقتصاد اللبناني ويُعيد
التدفقات المالية الى سابق عهدها ،والى ما هو
أفضل أيضاً.
كذلك التقى محي الدين رئيس لجنة المال
والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مجلس
ال��ن��واب ،ترافقه المستشارة األول��ى للمدير
التنفيذي الدكتورة مايا شويري.
ووص��ف كنعان االجتماع «بالمثمر وقد
عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي
والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة
توحيد الجهود والرؤى المستقبلية اإلصالحية
في المرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق
إلع���ادة هيكلة ال��دي��ن ال��ع��ام كما المصارف
وتنفيذ اإلص�لاح��ات البنيوية ف��ي المالية
العامة وتحديدا ً في موازنة  2022وإنجاز
تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي
في حسابات مصرف لبنان».
وأضاف «تط ّرق البحث خصوصا ً إلى أموال
المودعين واالقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر
الصرف وقانون الكابيتال كونترول ومالحظات
الصندوق عليه التي ك ّنا قد ناقشناها وتب ّنينا
معظمها في لجنة المال والموازنة».
وفي السياق ،عُ قد اجتماع في مكتب حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ض ّمه إلى محي
ال��دي��ن وش��وي��ري ،ف��ي حضور نائب رئيس
الحكومة سعاده الشامي ،وزير المال يوسف
الخليل ،وزير االقتصاد أمين سالم.
وبحسب بيان ص��ادر عن االجتماع «كان
اللقاء إيجابيا ً حيث جرى البحث في أولويات
الحكومة ،وال سيما بالنسبة إلى المشروع
االقتصادي الشامل».

لجنة كورونا :حملة تلقيح مدر�سية
وتخفي�ض فئة الم�ستفيدين من «فايزر»
ترأس وزير الصحة العا ّمة الدكتور فراس
األبيض اجتماعا ً في السراي الحكومية ،للجنة
متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس
كورونا ،في حضور أعضاء اللجنة .وتناول
البحث سبل مواجهة التحديات المستقبلية
التي يطرحها استمرار ّ
تفشي الفيروس.
وأوض����ح األب��ي��ض ف��ي م��ؤت��م��ر صحافي
شارك فيه عدد من أعضاء اللجنة ،أن «موسم
الخريف وب��دء ال��ع��ام ال��دراس��ي ق��د يشكالن
عاملين مساعدين على زيادة الحاالت المصابة
بالفيروس ،ما يثير قلقا ً من موجة جديدة ُتعيد
المعاناة التي م � ّرت على لبنان في العامين
األخيرين .لذا شكل هذا االجتماع األول للجنة،
مناسبة لدراسة الواقع القائم في لبنان وما
يحتاجه من متابعة ،ب��دءا ً من عرض الواقع
الوبائي إلى التنسيق القائم مع القطاع التربوي
وفحوص  PCRفي مطار بيروت الدولي ،وكل
ما يتصل بشهادة التلقيح والتنسيق مع الدول
األخرى العتماد الشهادة المعطاة في لبنان».
ثم أدلت األستاذة في كلية العلوم الصحية
في الجامعة األميركية في بيروت الدكتورة ندى
ملحم بمداخلة شدّدت فيها على «أن لبنان يقع
في المرحلة الحالية بين المستويين الثاني
والثالث ،علما ً بأن المستوى األول هو األقل
حذرا ً والمستوى الرابع هو األكثر خطراً .لذا،
وفي ضوء هذا الواقع ،يجب االلتزام بمعايير
الوقاية والمضي قدما ً بزيادة نسبة التلقيح».
وأعلن االختصاصي في األمراض الجرثومية
ال��دك��ت��ور ج��اك مخباط ،ف��ي م��داخ��ة ل��ه ،عن
«تشكيل لجان خاصة مع وزارة التربية مهمتها
المتابعة الحثيثة لما يحصل في المدارس،
إضاف ًة إلى وضع الئحة للتلقيح الذي يتم في

المدارس بالتعاون مع مدرائها» .ولفت إلى
«التحضير إلط�لاق حملة تلقيح مدرسية»،
مضيفا ً أن «وزارت��ي الصحة والتربية أنشأتا
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والصليب
األحمر اللبناني ،بروتوكوال ً تفصيليا ً تم توزيعه
على المدارس لاللتزام به».
ولفت إل��ى أن «مديرية الترصد الوبائي
في وزارة الصحة العامة تتتبع اإلصابات
والمخالطين وما إذا كانت هناك حاجة إلقفال
صفوف أو م���دارس ،والبحث ج��ار لتحديد
األصول الواجب االلتزام بها التخاذ القرارات
الصائبة».
وقال مستشار وزير الصحة العا ّمة الدكتور
محمد حيدر إن «وزارة الصحة العا ّمة ستبدأ في
النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل تطبيق
برنامج جديد من شأنه تخفيف االكتظاظ في
المطار .ويعتمد البرنامج على عدم إجراء فحص
 PCRللوافدين المحصنين الذين حصلوا على
جرعتي اللقاح ،باستثناء الوافدين الذين يأتون
من دول يصنفها لبنان على الالئحة الحمراء أي
التي تسجل عددا ً كبيرا ً من اإلصابات ،إذ سيكون
على هؤالء إج��راء الفحص بتوصية من لجنة
األمراض المعدية في وزارة الصحة العامة».
وأعلن أن «لجنة اللقاحات في وزارة الصحة
العا ّمة ق ّررت تخفيض فئة المستفيدين من لقاح
فايزر من عمر  50سنة إلى  45سنة .وستبدأ
الدعوات بالوصول إلى هذه الفئة الجديدة .في
الموازاة يتم استهداف الفئات من عمر  12إلى
 18سنة لتحصينها مع بدء العام الدراسي،
كما سيبدأ التركيز على إعطاء الجرعة الثالثة
من اللقاح لمن هم فوق الـ 75سنة بهدف زيادة
المناعةالمجتمعية».

«تج ّمع العلماء»:
لتوقيع تعديل المر�سوم 6433
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مشتركة مع األخوة واألصدقاء في المؤسسات
السورية والعربية ،ونواصل تعهّدنا بأن نفدي
أسرانا بالغالي والثمين دفاعا ً عنهم ،ولن نسمح
لالحتالل البغيض أن يستفرد بهم مهما كلف ذلك
من ثمن».
وأدان المجتمعون جريمة اغتيال األسير المحرر
ابن الجوالن الشهيد مدحت الصالح ،مؤكدين
أنّ هذه الجريمة النكراء لن تم ّر بدون ر ّد مناسب
عليها وعلى ك ّل جرائم العدوان على الشعبين
الفلسطيني والسوري.
وت��وج��ه المجتمعون بتحية اإلك��ب��ار ألهلنا
الصامدين في القدس وسلوان والشيخ جراح
المس
وب���اب ال��ع��م��ود ،محذرين االح��ت�لال م��ن
ّ
بالقدس أو تغيير معالم المدينة المقدسة ،مؤكدين
أنّ دعمنا ألهلنا في القدس يحت ّل مقدمة واجباتنا
الوطنية ،داعي ًة كافة الجهات المعنية بتوفير
الدعم الضروري لصمود أهلنا في القدس.
كما توجهوا بالتحية ألسرانا وأسيراتنا في
سجون االحتالل ،وألهلنا في يافا والل ّد والرملة
والجليل والضفة الفلسطينية ،وق��ط��اع غزة
المحاصر ،وكل شبر من أرضنا.

طالبت الهيئة اإلدارية في «تج ّمع العلماء
المسلمين» ب��ـ»اإلس��راع في إص��دار نتيجة
التحقيق في مجزرة يوم الخميس األسود
واإلعالن عن المتورطين وكشف المحرضين
وتقديمهم للعدالة» ،معتبر ًة أن «المطلوب
من الحكومة إحالة هذا الملف إلى المجلس
العدلي عند أول اجتماع للحكومة ،واعتبار
الشهداء والجرحى كشهداء وجرحى الجيش
اللبناني وتقديم المساعدات للمتض ّررين من
هذه األحداث عبر الهيئة العليا لإلغاثة».
وأك���د التج ّمع ف��ي ب��ي��ان ،أن��ه «ينتظر
كاللبنانيين ،انطالق أعمال التدقيق المالي
الجنائي ف��ي حسابات مصرف لبنان»،
مطالبا ً «جميع المسؤولين بتسهيل مهمة
شركتي ألفاريز ومارسال حتى الوصول إلى
نتيجة عادلة ألسباب االنهيار االقتصادي
وتحديد المسؤوليات مقدم ًة للمطالبة
أمام القضاء المختص واسترجاع األموال
المنهوبة».
وطالب «رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتوقيع

تعديل المرسوم  6433الخاص بالحدود
البحرية كي يذهب المفاوض اللبناني وهو
يحمل المستندات الالزمة التي ُتثبت حقه،
وب��أن يطلب من األم��م المتحدة أن تفرض
على الكيان الصهيوني وقف التنقيب في
حقل كاريش ألن لنا حقوقا ً فيه ،ولعدم
فرض أمر واقع من خالل استخراج النفط
منه» .وح�� ّذر من «التعامل مع المفاوض
األميركي أموس هوكشتاين كوسيط ،إذ أنه
طرف ويعمل لصالح الكيان الصهيوني»،
مح ّمالً «كل من يتهاون في إثبات حق لبنان
في مياهه اإلقليمية مسؤولية تضييع الحق
اللبناني».
واستنكر «التفجير اإلرهابي الذي طال
حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق وأدى
إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى»،
معتبرا ً أن «ه��ذا العمل اإلجرامي هو دليل
على فشل المشروع الصهيوأميركي في
سورية الذي اضطرهم للجوء إلى العمليات
اإلره��اب��ي��ة ان��ت��ق��ام �ا ً لفشلهم العسكري
والسياسي».
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تتمات
الق�ضاء يطلب اال�ستماع( ...تتمة �ص)1

عن مواجهة حزب الله طريقا ً مسدودا ً في دولة يفترض أنه يسيطر
عليها ،من جهة م��وازي��ة ،وبالمثل جمع جعجع الحديث عن رئيس
الجمهورية والتيار الوطني الحر كأتباع لحزب الله يتولون تسليمه
الدولة من جهة ،وعن عدم تسهيلهم ما يريده حزب الله س��واء في
تحقيق المرفأ وتنحية القاضي بيطار من جهة مقابلة.
الفشل الذي شكل نقطة إجماع للذين تابعوا حوار جعجع التلفزيوني،
ستتفاقم نتائجه مع تبلغ جعجع دعوته للمثول أم��ام القضاء ورفضه
االستجابة مع الطلب القضائي ،وهو ما يتوقع أن يفتح مسارا ً جديدا ً في
قضية مجزرة الطيونة كما تتوقع مصادر حقوقية.
سياسيا ً تقدمت المساعي الهادفة للم الشمل الحكومي ،حيث يجري
الحديث عن التوافق على مخارج لقضية التحقيق تتيح انعقاد الحكومة
األسبوع المقبل ،بينما ينتظر اللبنانيون وكثير من الالعبين اإلقليميين
والدوليين إطاللة األمين العام لحزب الله مساء اليوم في حفل شعبي
حاشد بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وفيما تزاحمت الملفات السياسية واألمنية والقضائية مع األزمات المعيشية
على قائمة األول��وي��ات وص��دارة االهتمامات الرسمية والشعبية ،تقدم ملف
التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وفي قلبه أحداث الطيونة والكمين الدموي
الذي ارتكبه قائد حزب القوات سمير جعجع ،بعدما أظهرت التحقيقات حتى
الساعة بحسب اعترافات الموقوفين لدى األجهزة األمنية مسؤولية مباشرة
للقوات ورئيسها جعجع بالتحريض والتدبير والتخطيط والتنفيذ لهذا الكمين
من ثم االعتراف به على شاشات اإلعالم ،وذلك لفرض مشروع فتنة أهلية خدمة
ألهداف داخلية – خارجية تهدد السلم األهلي واالستقرار العام في البلد.
وبناء عليه أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي
عقيقي أمس إشارة استدعاء رئيس القوات ،لالستماع إلى إفادته في ملف أحداث
الطيونة ،وذلك على خلفية اعترافات الموقوفين .وأفادت مصادر المعلومات بأن
«النقاشات التي أدت إلى صدور هذا القرار كانت متقدمة ،وكان هناك كالم عن
استدعاء قيادات أخرى ،قد تكون بأهمية سمير جعجع سياسياً» ،واعتبرت أن
«االستدعاء هو فقط لالستماع إلى إفادته ،ويستطيع أن يتخلف عن الحضور،
طالما أنه لم يصدر تدبير قضائي يلزمه بذلك ،وحتى الساعة يستطيع أن يقدم
عذر ،وإن رأى القاضي أن العذر مقبوال ً يستطيع عدم الذهاب إلى االستماع».
ورجحت مصادر سياسية لـ»البناء» أن ال يحضر جعجع ويتذرع بإحضار
مسؤولين آخرين في حزب الله وحركة أما إضافة إلى مثول الوزراء المدعى عليهم
في ملف المرفأ أمام المحقق العدلي طارق البيطار ،كما سيتذرع جعجع بظروفه
األمنية الخاصة به علما ً أنه يتنقل في مناسبات عدة.
وس ِرب قرار استدعاء جعجع إلى االعالم قبل ظهور األخير في إطاللته اإلعالمية
ُ
بأقل من ساعة ،ما انعكس حالة من اإلرب��اك والضياع على حديثه وعلى أداء
وتعابير محاوره .إذ صب رئيس القوات جام غضبه على القضاء العسكري في
حين يكيل المديح يوميا ً للقضاء العدلي والمحقق العدلي طارق البيطار! وما
وصفه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بـ «مفوض حزب الله أمام
المحكمة العسكرية» ،إال دليالً إضافيا ً على ازدواجية المعايير التي يتعاطى بها
جعجع مع القضاء ،فيقف مع القضاء العدلي والمحقق طارق البيطار ألن مسار
التحقيقات تخدم أهدافه وتتوافق ومشروعه السياسي وامتداداته الخارجية،
وي � ُذ ّم بالقضاء العسكري ألنه استدعاه ألخذ إفادته! علما ً أن جعجع لطالما
اتهم الوزراء المدعى عليهم في تفجير المرفأ بالتخلف والتهرب من المثول أمام
القضاء ،فيما هو يرفض ذلك اآلن!
ورد جعجع أمس على طلب االستماع إليه بالقول« :تكرم عينو» ولكن بشرط
االستماع إلى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلي ،لسبب صغير
وهو أن القوات ومنذ انتهاء الحرب األهلية ال مخالفة عليها وهي حزب مسجل،
في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر
متهمة بأمور عدة» .ولفت جعجع إلى أنه «لم أتبلغ حتى اآلن بأي أمر وإن تبلغت
نحضر الرد القانوني الالزم ولكن قبل الرد القانوني هناك رد سياسي ،أيام سيدة
النجاة ولت وال يظنن أحد أن القوي بقوته والمواطن العادي أمر آخر».
وس��أل جعجع« :أال يفترض أن ينتظر المفوض الحكومي ل��دى المحكمة
العسكرية التحقيقات حتى يتحرك ،على ضوء ماذا يتم طلب االستماع لي إذا
صح؟ وعلى أرض الواقع ال شيء يدين سمير جعجع» .إال أن مصادر سياسية
علقت عبر «البناء» على كالم جعجع بالقول :لماذا إذا ً يؤيد جعجع استدعاءات
البيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب وللوزراء علي حسن خليل وغازي
زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس ومن ثم مذكرات اإلحضار والتوقيف
بحق بعضهم علما ً أنه لم يستمع ألغلبهم وليس هناك أي اعترافات لموقوفين على
مسؤولية هؤالء األشخاص في تفجير المرفأ ،فيما ينتقد جعجع استدعاء مفوض
الحكومة له على رغم وجود موقوفين اعترفوا بعالقة القوات بكمين الطيونة؟
وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة اعتداء الطيونة ،معتبرة أن «ما عَ َر َ
ض ُه األمين العام
لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذ ّكر به اللبنانيين،
فإ ّنه يكشف الخلفيّة والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا االعتداء» ،داعية إلى
التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به
القوات على رغم كونه يم ّثل تهديدا ً دائما ً لوحدة البالد وللسلم األهلي فيها.
وفي بيان دعت الكتلة إلى «اإلسراع في إنهاء التحقيقات األمنية والعسكرية
إلحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب» ،مطالبة «الوزراء في
الحكومة بتفعيل اإلنتاجيّة في الوزارات ضمن هامش الصالحيات المتاحة لهم».
ويطل السيد نصرالله مساء اليوم في كلمة له بمناسبة عيد المولد النبوي
الشريف.
وواصل القاضي طارق بيطار عمله وإجراءات كالمعتاد في قصر العدل على
رغم بدء دورة االنعقاد العادي لمجلس النواب ،إذ راسل مجددا ً النيابة العامة
التمييزية بحسب المعلومات للبت في الخالف مع وزير الداخلية والبلديات
بسام المولوي في ملف المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم كما راسل
المجلس األعلى للدفاع إلعطائه اإلذن بمالحقة المدير العام ألمن الدولة اللواء
يستدع مجلس القضاء األعلى
طوني صليبا .وللمرة الثانية على التوالي لم
ِ
في اجتماعه أمس القاضي بيطار لالستماع إلى موقفه ورأيه في االعتراضات
الشعبية والسياسية والقانونية على أدائه.
وفيما أشار خبراء قانونيون لـ»البناء» إلى أن «استمرار البيطار بمالحقة
ال���وزراء النواب على رغ��م انعقاد المجلس النيابي مخالفة جديدة لألصول
القانونية وتجاوز لصالحية مجلس النواب» ،في المقابل أشار أستاذ القانون
الدستوري د .ع��ادل يمين لـ»البناء» إلى أن «المادة  97من النظام الداخلي
للمجلس النيابي تنص صراحة على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو
خارج دورة االنعقاد أو قبل انتخابه نائبا ً تستمر المالحقة في دورات االنعقاد
الالحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس ،ولكن على وزير العدل أن يحيط
المجلس النيابي علما ً باألمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند
االقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب
ولجنة اإلدارة والعدل وقف المالحقة بحق النائب وإخالء سبيله موقتا ً في أثناء
الدورة إذا كان موقوفاً ،وذلك إلى ما بعد دورة االنعقاد».
وبرز موقف بالغ األهمية في ملف المرفأ للرئيس الروسي فالديمير بوتين،
الذي اعتبر أن «كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب
مالية من خالل بيع األسمدة بأسعار أفضل» .وكشف في كلمة ألقاها في الجلسة
الختامية لالجتماع السنوي الـ  18لمنتدى فالداي الدولي ،في مدينة سوتشي،
أن «روسيا تمتلك صور األقمار االصطناعية المتعلقة بانفجار المرفأ» ،وقال إنه
«ال يعرف كيف ستقدّم هذه الصور المساعدة في ملف التحقيقات» .وشدد على أن
بالده تدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت ،وستقدم صور
األقمار االصطناعية أن توافرت .وأكد بوتين ،أن «حزب الله يعتبر قوة سياسية
هامة في لبنان ،روسيا دائما ً تقف مع حل أي أزمات عبر الحوار ،وبالده تعمل
مع جميع القوى السياسية اللبنانية ،للحفاظ على األمن واالستقرار والسالم في
لبنان» .ولفتت مصادر «البناء» إلى أن دخول بوتين على الملف اللبناني من بوابة
تفجير المرفأ وفي هذا التوقيت يحمل أبعادا ً سياسية هامة ،أما إبداء استعداده
للمساعدة بكشف صور االقمار االصطناعية الروسية تخفي خشية روسية من
مشروع أميركي – غربي ما يخطط التهام حزب الله بالتفجير لتهديد االستقرار
الداخلي ،ولذلك أشار بوتين إلى قوة الحزب في لبنان والمنطقة ،مشيرة إلى أن
«في حال كشفت روسيا عن صور االقمار االصطناعية قد تغير مسار التحقيقات
وتسهل كشف حقيقة ما جرى في  4آب .»2020
وتواصلت المساعي السياسية إليجاد المخرج الدستوري ألزم��ة تنحية
القاضي بيطار وإعادة تفعيل الحكومة في ظل إصرار الثالثي الوطني أمل وحزب
الله وتيار المردة على تنحية البيطار قبل عقد جلسة للحكومة ،وأشارت مصادر
«البناء» إلى أن المشاورات مستمرة بمشاركة أكثر من وسيط ال سيما رئيس
االشتراكي وليد جنبالط الذي زار عين التينة والسراي الحكومي على أن يزور
رئيس الجمهورية ميشال عون قريباً ،بموازاة مساعي يبذلها رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي مع كل من عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد لقاء
بينهما ،إال أن المخارج مسدودة حتى الساعة وبرزت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة
لوزراء إلى تفعيل العمل في وزاراتهم كإشارة على أن األزمة قد تطول وال يمكن
شل عمل الوزارات إذا ما تأخر اجتماع الحكومة .وهذا ما حصل إذ سارع ميقاتي
إلى عقد اجتماعات منفردة في عدد من الملفات الحياتية والمالية ،فيما يستغل
مصرف لبنان وبعض أطراف الحكومة األزمة لتمرير ق��رارات عشوائية ظالمة
بحق المواطنين ،ال سيما رفع الدعم الكامل عن المحروقات الذي سيرتب تداعيات
كارثية على المواطنين ستظهر تدريجاً.
وفي سياق ذلك ،عرض الرئيس عون مع ميقاتي خالل استقباله له في بعبدا
األوضاع العامة في البالد ،في ضوء التطورات على مختلف الصعد.
وغادر ميقاتي من دون اإلدالء بأي تصريح في وقت أفادت مصادر مطلعة بأن
األخير لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء .وأكدت مصادر بعبدا أن االتفاق ت ّم

مع ميقاتي على أن مجلس الوزراء سينعقد في الوقت المالئم تفاديا ً ألي تشنج
أو خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة .وبحسب
بيان بعبدا ،تناول البحث ضرورة اإلسراع في إطالق البطاقة التمويلية في ضوء
ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية .وفي
هذا السياق تم التطرق إلى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة  246مليون
دوالر والمعالجات الجارية في شأنه .كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في
نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين ،ومستجدات التفاوض
مع صندوق النقد الدولي ،إضافة إلى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع
موظفي القطاع العام في ضوء الظروف االقتصادية والمالية الصعبة التي تمر
بها البالد.
واستقبل عون سفيرة فرنسا أن غريّو وأجرى معها جولة أفق تناولت األوضاع
في البالد والتطورات األخيرة .وأوضحت السفيرة غريّو أنها نقلت إلى عون رسالة
شفهية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة
لبنان رئيسا ً وحكومة وشعباً ،وأوضحت أن البحث «تناول أيضا ً التطورات
األمنية األخيرة وضرورة معالجة ذيولها ،وموضوع االنتخابات النيابية التي
التزمت الحكومة إجراءها في الربيع المقبل».
وفي هذا السياق توقعت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن يرد رئيس الجمهورية
القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب في جلسته االخيرة ويعيده إلى
مجلس النواب إلعادة النظر ببعض بنوده ،لتصحيحها لكي ال تتعرض للطعن
من بعض الجهات أمام المجلس الدستوري.
وقال خبراء دستوريون لـ»البناء»« :في حال رد القانون يصبح البرلمان
بحاجة للغالبية المطلقة من عدد األعضاء الذين يؤلفونه من أجل اإلصرار على
القانون ،بالتالي جعله واجب النشر ،وعندها يكون باإلمكان الطعن به لدى
المجلس الدستوري خالل خمسة عشر يوما ً من النشر من رئيس الجمهورية أو من
رئيس مجلس النواب أو من رئيس الحكومة أو من عشرة نواب ،وعندها يستطيع
المجلس الدستوري فور ورود الطعن وقف تنفيذه لحين البت بالطعن وخالل
مهلة تقارب الشهر يفصل بالطعن من حيث مدى دستورية القانون».
ورأس ميقاتي االجتماع الثاني لـ»لجنة معالجة تداعيات األزمة المالية على
سير المرفق العام .وتال وزير العمل مصطفى بيرم ،بعد االجتماع ،المقررات
اآلتية :تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد األدنى لألجور
للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى  800ألف عامل .تقدّم وزير
النقل بدراسة مالية للنقل العام ُرفعت إلى وزارة المالية لتحديد التكاليف
الالزمة بأسرع وقت ممكن .قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها
اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيالً اإلجراءات التي من شأنها االستجابة
لألزمة المعيشية الطارئة وتحديدا ً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل ،وإقرار
سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في اإلدارات والمؤسسات العامة
والمستشفيات الحكومية والمدارس ،ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيدا ً من
أي تس ّرع أو شعبوية ،على أن يتم اإلعالن عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات
والبدالت في أول جلسة لمجلس ال��وزراء ،ثم تط ّرق المجتمعون إلى موضوع
البطاقة التمويلية ،وعرض وزير الشؤون االجتماعية التعديالت المطلوبة والتي
ُح ّولت إلى رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية
في  28من الشهر الجاري إلقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة
المواطنين.
وأفاد مصدر وزاري بأن وضع البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ بات قريبا ً ج ّداً.
على صعيد ملف ترسيم الحدود ،كشف رئيس الوفد األميركي للمفاوضات
غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والكيان اإلسرائيلي آموس هوكشتاين،
أن «محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ،ال تتناول تطبيع العالقات،
وينبغي أن ُتستكمل خالل فترة قصيرة» .وأشار في حديث تلفزيوني ،إلى أن
«مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خيارا ً بالنسبة له ،في محادثات ترسيم
الحدود بين لبنان وإسرائيل .وأكد هوكشتاين ،أن العقوبات األميركية المفروضة
على سوريا ال عالقة للبنان بها.
وأشار مصدر مطلع على الملف لـ»البناء» إلى أن «الوسيط األميركي لم يطرح
أي شيء جديد بل أن دوره استطالعي ويقتصر على نقل الرسائل بين لبنان
والكيان الصهيوني في محاولة للتوصل إلى شبه صيغة توافقية وأساس
للعودة إلى طاولة المفاوضات» ،وتساءل المصدر عما سمعه الوسيط من
المسؤولين اللبنانيين وماذا إذا كان موقف موحد أم عدة مواقف مختلفة في ظل
الخالف حول مرسوم تعديل مرسوم الحدود  6433وعلى إضافة تغييرات على
الوفد المفاوض» ،وأشار إلى أن بعض الجهات الرسمية الداخلية تراعي الموقف
األميركي والتهديد بالعقوبات.
واستبعد المصدر تغيير رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين ،ال
سيما بعد إرجاء إحالته إلى التقاعد ليبقى في موقعه كرئيس للوفد .وقد يصار
إلى إجراء بعض التعديالت على الوفد ،وهذا األمر مرتبط بتطور المفاوضات
والعروض األميركية الجديدة ومدى استجابة الكيان اإلسرائيلي لها.

جعجع ال�ضعيف المرتبك( ...تتمة �ص)1
على استثناء القضاة من نص قانوني ال دستوري يقول بمالحقتهم أمام
محكمة خاصة بالقضاة ،هي أدنى مرتبة دستوريا ً من إلزامية نص حصر
المالحقة بحق ال��رؤس��اء وال���وزراء بالمجلس األعلى ،وص��وال ً للتعمية
على أسماء القضاة وحجبها عن اإلعالم الذي شكل منصة حضور مريب
للقاضي ،وليس لدى حزب الله اسم واحد من أسماء قياديه مطلوب للمثول
أمام القضاء ،وجاء األهم من خالل رفض جعجع العلني والمباشر لمجرد
االستماع إليه ،ليسقط كل نصه ونصوص أصحابه بدعوة الغير للمثول وقد
وجهت لهم اتهامات وتقررت مالحقتهم ،ولم يعد ممكنا ً لجعجع وأصحابه
الجمع بين النصين ،مع القضاء ليالحق الغير ويتهمهم من دون وحدة
معايير وبمخالفة نص دستوري ،وضد القضاء لمجرد أن وجه لكم دعوة
استماع؟ فقولوا نعم واحدة للقضاء أو ال واحدة للقضاء؟ وحزب الله جاهز
ليأخذ بوصفتكم بال تعديل.
 ثاني الهنات غير الهينات ،سقطة جعجع أمام الرئيس ميشال عونوالتيار الوطني الحر ،فكيف يستقيم القول بقضاء مستقل يدير تحقيق
المرفأ ،والتعيينات تمت وفقا ً لجعجع برعاية رئيس الجمهورية والتيار،
فكيف يستقيم ذلك مع اتهام الرئيس والتيار بتسليم الدولة لحزب الله،
ومعركة حزب الله مع ه��ؤالء القضاة كما يصفها جعجع معركة وجود
وحياة أو موت ،وكيف يستقيم الجمع بين سيطرة حزب الله على الدولة،
مع الحديث عن وصول حزب الله إلى طريق مسدود في المراجعة القضائية
وثم في المراجعة السياسية ،أي باللجوء إلى الحكومة ،التي قيل من
جعجع وأصحابه إنها حكومة حزب الله ،فإذا كان حزب الله قد وصل إلى
طريق مسدود في القضية التي يقول جعجع إنها مصيرية بالنسبة للحزب،
فمتى يصرف حزب الله سيطرته على الدولة ،فإما حزب الله غير مسيطر
وهذا يفسر وصوله إلى طريق مسدود ،وهذا يعني أن الرئيس عون والتيار
الوطني الحر كان حليفا ً لحزب الله يمارس استقاللية تامة ويختلف وال
يتبع وال يطيع وال يشتري وجوده في السلطة بالتبعية ،وجعجع طبخ
الرز بالبصل وأراد من الناس أال تنتبه كي ال تسأل ،لكن القبوات ال تخفي
السماوات ،فكيف إن كانت حبة صنع منها قبة؟
 ثالث األثافي غير خاف ،فجعجع ليس حليفا ً للنصرة وداعش واإلخوانالمسلمين ،وال هو من قال عن غزوة األشرفية عام  2006إنها تظاهرة سلمية
لحلفاء ،وعلى رغم تكسير الكنائس وتدمير السيارات وواجهات األبنية
واقتحام المنازل ،لم يخرج أي من مناصريه بطلقة سالح صيد ،وهي
الغزوة التي فرضت على العماد عون يومها تقريب موعد اإلعالن عن التفاهم
مع حزب الله لطمأنة المسيحيين وفي األشرفية وعين الرمانة ،ولذلك
اختار كنيسة مار مخايل والقى القبول من حزب الله ،الذي يرى الكثير من
بيئته أنه يبدو تابعا ً للتيار يراضيه ويسايره ويلبيه في كل طلباته ،ويلقى
اعتراضا ً ورفضا ً وتمنعا ً في الكثير مما يطلب بالمقابل ،وتنكر جعجع لواقعة
األشرفية يحمل إضافة للتعمية على الحقيقة أحد أمرين ،إما أنه أعطى أمرا ً
في عين الرمانة لم يعطه في األشرفية ،أو أنه يتهم أهل األشرفية بالتخاذل،
علما ً أنهم نفذوا تعليماته بالتروي ،بينما لم يسمع منه أهل عين الرمانة،
خصوصا ً محازبيه فيها واآلتين من خارجها إليها ،دعوة كتلك للمسالمة،
بل سمعوا منه الدعوة لالستعداد للمواجهة قبل ليلة ،ومهما أنكر جعجع
هو ال يستطيع إنكار أن رفضه لمشاركة حزب الله في سورية لم يكن مجرد
رفض لخروج الحزب عبر الحدود بل ألنه كان كما جاهر مرارا ً بالرهان على
الجماعات المسلحة في سورية ،وصوال ً للرهان على بقائها في جرود لبنان
الشرقية ،بصفتها حليفاً ،كما قالت زيارات الوفود والحلفاء إلى عرسال
والكالم المقال في حضرة الدم هناك ،بينما الثابت بالمقابل أن من قالت هذه
الجماعات دفاعا ً عن قرى وبلدات المسيحيين والمسلمين في لبنان كله ال
في البقاع فقط هو حزب الله ،فماذا يقول جعجع في اعتبار غزوة األشرفية
حركة سلمية وتوصيف احتالل الجرود بتموضع الثوار من جهة ،وتصنيف
حزب الله بالعدو والدعوة لمواجهته ،من جهة مقابلة ،غير أن ستر الفضيحة
صعب بل مستحيل؟
 هذا غيض من فيض ،لحوار أسقط كل الهالة المصطنعة التي تشاركتفي تلميع صورة جعجع عبرها وسائل إعالم لبنانية وعربية أليام متصلة
أمالً بتجميع حليب يصنع من لبنان يصلح لتلوين الحقائق وطمسها ،فجاء
وضرب قدر الحليب بقدمه وأسال الحليب على التراب ،واللبنانيون لم يمر
عليهم مشهد سياسي يختزن الضعف وينثر من حوله الهراء والكالم العبثي
بال سند ،ويستخف بعقول الناس وذاكرتها ،كما كانت إطاللة سمير جعجع،
التي تصلح نموذجا ً للتدريس الجامعي بالفشل المزدوج ،تحت عنوان،
عندما يسقط المحاور بالنقاط ويسقط الضيف بالضربة القاضية.

رئي�س الحزب وائل الح�سنية ينعى المنا�ضل القومي الفنان الكبير بيار جاميجيان:
فنان مبدع ..من طينة المنا�ضلين الذين انخرطوا
في ميادين ال�صراع في �سبيل انت�صار ق�ضية الحزب والأمة
ن��ع��ى رئ���ي���س ال���ح���زب ال���س���وري
القومي االجتماعي وائ��ل الحسنية،
إلى األمة وعموم السوريين القوميين
االجتماعيين المناضل القومي والفنان
المبدع الرفيق بيار كريكور جاميجيان
الذي توفي أمس عن  71عاما ً من العمر،
ونصف قرن ونيّف من هذه السنوات
ال��ت��ي ق��ض��اه��ا ف��ي ال��ن��ض��ال القومي
االجتماعي ،التزاما ً بشرف العضوية
وواجباتها ،وف��ع�لاً نهضويا ً
جسده
ّ
من خالل مسيرته الفنية الراقية التي
تعكس نظرة مؤسس الحزب أنطون
سعاده الى الحياة والكون والفن.
لقد أدّى الرفيق الراحل أدوارا ً عديدة
على امتداد مسيرته الفنية ،فأبدع وقدّم
من خاللها الرسالة التي آمن بها ،غير أنّ
الدور األحب إلى عقله وقلبه ،هو الدفاع
عن بالده ،واإليمان بالعقيدة القومية
واإلنتماء إلى قضية تساوي وجوده،
وبقوة اإليمان وصدقية اإلنتماء ،آثر
اإلنتظام في صفوف الحزب متمسكا ً
بحقوق العضوية وواجباتها ،ومتح ّمالً
المسؤوليات التي يكلف القيام بها ،بال
تردّد ،كيف ال وهو من طينة المناضلين
الذين انخرطوا في ميادين الصراع في
سبيل انتصار قضية الحزب واألمة.
برحيل الرفيق الملتزم والفنان
المبدع الرفيق بيار جاميجيان يخسر
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
قامة حزبية صلبة وشجاعة ،وتخسر
األم��ة فنانا ً مأل ساحات الفن حضورا ً
مميّزا ً ومضمونا ً هادفا ً يرقى الى مرتبة
التجسيد الفعلي ل��رس��ال��ة النهضة
السورية القومية االجتماعية ومبادئها
المحيية.
إنّ ع��م��وم ال��س��وري��ي��ن القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود،
وك ّل أبناء شعبنا ،ال سيما من هم في
الوسط الفني ،يشعرون بالحزن البالغ
على رحيل هذه القامة القومية والفنية
الكبيرة ،ولكن ع��زاءن��ا وع���زاء األم��ة

الرفيق الراحل الفنان المبدع بيار جاميجيان
المضحين المبدعين،
بأنّ المناضلين
ّ
ينطبق عليهم قول سعاده« ،قد تسقط
أج��س��ادن��ا ،أم��ا نفوسنا فقد فرضت
حقيقتها على هذا الوجود».
للراحل الكبير ،تحية من الحزب
السوري القومي االجتماعي والقوميين
كافة ،ولعائلته وأصدقائه ومحبّيه أح ّر
التعازي ،والبقاء لألمة.
من جهته ،قال عميد الثقافة والفنون
الجميلة في الحزب السوري القومي
االجتماعي هاشم حسين :لقد صارع
الرفيق الفنان بيار جاميجيان حتى
ال��رم��ق األخ��ي��ر ب��ك � ّل إي��م��ان وعزيمة
صادقة ،لم يتراجع يوما ً عن مواقفه
وعقالنيته ومحاربته الطائفية بك ّل
أش��ك��ال��ه��ا ب��ال��رغ��م م��ن الضغوطات
واألزمات التي عصفت بلبنان,
ك��ان خفيف ال��ظ � ّل ،ح��ري��ص�ا ً على
رفقائه ومحبّيه ومعارفه ،ولم يبخل
في تقديم المساعدة حين تقتضي.
رحل رفيق مناضل ستفتقده الساحة
الفنية كما األهل واألحبة والرفقاء.
رحل الرفيق (بيارو) صاحب البسمة
الدائمة والذي أدخل الفرحة الى قلوب

الناس في أش � ّد اللحظات حلكا ً على
مدى عقود.
ال��رف��ي��ق ب��ي��ار جاميجيان ه��و من
سلسلة أب��ن��اء ال��ح��ي��اة ال��ذي��ن ن��ذروا
أنفسهم للرسالة الهادفة في البناء
االجتماعي عبر تقديم الفن الملتزم،
وقد رحل مودّعا ً هذه الساحة تاركا ً
أث��را ً عظيما ً من العطاء الذي يشهد له
ولحضوره ،والتحق بالخالدين وهو
يؤمن بأنّ الحياة للعاملين فيها على
خطى فتى آذار وال يمكن ان تستقيم إال
باستقامة العطاء في كافة الميادين.
يذكر أنّ الرفيق الراحل من مواليد
ع��ام  ،1950انتمى إل��ى ال��ح��زب عام
 ،1969وكان مثاال ً للقومي االجتماعي
والمضحي والمعطاء ،وتسلّم
الملبّي
ّ
مسؤوليات حزبية في نطاق منفذية
المتن الشمالي وفي مديرية ج ّل الديب.
يُحتفل بالصالة لراحة نفس الراحل
الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر
يوم الجمعة  22تشرين األول الحالي
في كنيسة مار تقال ـ بقنايا.
البقاء لألمة

معاد معاك�س( ...تتمة �ص)1
هجوم ٍ
ل�لأع��م��ال اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي افتتحت
بها الحرب – ال��ع��دوان الكوني على
سورية ،من دون إغفال استثمار فرص
االنتخابات في هذا البلد أو ذاك بخاصة
في العراق ولبنان لتشكيل أكثريات
تتولى السلطة وتنصاع ل�لإم�لاءات
األميركية.
أما ميدان التحرك الذي سيشهد الرد
على انتصار محور المقاومة سيكون كما
يبدو أوسع ميدان ممكن الوصول إليه
من قبل المعتدي المتشكل من أميركا
وشركائها وأدواتها ،بخاصة إسرائيل
وتركيا والجماعات اإلرهابية المتعددة
العناوين واألسماء ،وال يكون في األمر
مغاالة إن قلنا بأنهم سيتجهون للعمل
من أفغانستان شرقا ً إلى لبنان غربا ً
مرورا ً بكل من إيران والعراق وسورية،
ويعتمدون أساسا ً في التصرف مقولة
«الفيل المتحرك في متحف الزجاج»
حيث أنه يحطم عندما يدخل ويحطم
عندما يخرج ،وال يسلم األمر من التحطيم
أث��ن��اء مكوثه ،ه��ذا ه��و ش��أن االحتالل
األج��ن��ب��ي ال���ذي تعاني منه المنطقة
وتنفذه أميركا وشركاؤها وأدواتها.
ب��ه��ذا ال��م��ن��ط��ق ن��ف��س��ر م���ا يخطط
ألفغانستان م��ن ح��رب أهلية باتت
ن��ذره��ا واض��ح��ة م��ن خ�لال استهداف
إرهابيي «داع��ش والقاعدة» للمدنيين
في المساجد والساحات والتركيز على
استهداف المسلمين الشيعة لحملهم
على االنجرار إلى العنف المسلح ،كما
نفسر اللغط حول االنتخابات النيابية
ف��ي ال��ع��راق وه��ي االن��ت��خ��اب��ات التي
رفضت القوى الملتزمة لمبدأ تحرير
العراق من االحتالل األميركي االعتراف
بنتائجها بعد أن اتهمت المفوضية
العليا لالنتخابات بتزويرها وتضييع
أثر اإلرادة الشعبية الصحيحة ،أما في
سورية وبعد عظيم النجاح في معالجة
وض��ع الجبهة الجنوبية وقطع اليد
اإلسرائيلية فيها واق��ت��راب موعد فتح
معركة تحرير إدلب وبعد بوادر االنفتاح
العربي واإلقليمي والدولي على الحكومة
السورية بعد التجديد للرئيس بشار
األسد في والية رئاسية أخرى ،بعد كل
ذلك يعود اإلره��اب ليضرب في دمشق
بيد تحمل عنوانا ً تركياً-إسرائيليا ً
وطبعا ً برضا وتشجيع أميركي.
أم���ا ل��ب��ن��ان وه���و ال��م��ي��دان األك��ث��ر
حساسية واألك��ث��ر تعقيدا ً بالنسبة
لتحالف العدوان على المنطقة بقيادة
أميركية ،فإن أميركا ومنذ  3سنوات
على التوالي تجد نفسها تتخبط في
ميدانه عاجزة عن فرض إرادتها فيها
باإلمساك بقراره وع��زل المقاومة ثم
تفكيكها باعتبار «ح���زب ال��ل��ه ال��ذي
يقودها هو العدو األول ألميركا» على
حد ما نقل عن مبعوث أميركي جاء إلى
لبنان أخيراً.
لقد حاصرت أميركا لبنان ودفعته
إل����ى االن���ه���ي���ار ال��ن��ق��دي واالن��ه��ي��ار
االقتصادي بعد فراغ سياسي فرضته
عليه وخططت له وما زالت لدفعه إلى
انهيار أمني يقود إلى حرب أهلية توطئ
إلسرائيل ال��ع��ودة إل��ى لبنان لتنفيذ
هدفها االستراتيجي ضد المقاومة التي
ترى إسرائيل فيها تهديدا ً وجودياً ،لكن
كل ذلك لم يجد نفعا ً وعرفت المقاومة
كيف تتصرف وت��واج��ه ونجحت في
إل��زام أميركا بالتراجع عن تدابيرها
اإلج��رام��ي��ة بحق لبنان وس��د الفراغ
السياسي عبر تشكيل الحكومة ،وكان
وعد بالتراجع عن الحصار ولو جزئيا ً
لكن القرار بالحرب األهلية بقي الملجأ
إلنقاذ الموقف األميركي اإلسرائيلي
الخليجي في لبنان ،ولهذا كان كمين

الطيونة المزدوج من أجل دفع المقاومة
إلى الشارع وتحويل وجهة سالحها
إلى الداخل ليسهل بعد ذلك محاصرته
ثم نزعه.
لقد نفذ حزب القوات اللبنانية عدوانا ً
على المقاومة وجمهورها قصد منه
جرها إلى فتنة وح��رب أهلية ،ولذلك
كان الكمين المسلح في الطيونة وعلى
مرحلتين أو درجتين ،األولى بالقنص
من على السطوح ضد تجمع لمسيرة
مدنية في شارع مفتوح ،والثانية ضد
المجموعات التي تفرقت عن التجمع
األم وتوجهت إلى شوارع فرعية التقاء
رصاص القناصين ،فالكمين المزدوج
أعد بعناية لجر المقاومة إلى اشتباك
ي��خ��رج ع��ن ال��س��ي��ط��رة وي��ح��ق��ق حلم
المشغلين.
إذن وفي جمع وتحليل لما استهدف
محور المقاومة في مرحلة مراجعة
أميركا لوجودها في المنطقة ،وهي
ال��م��راج��ع��ة ال��ت��ي يسميها البعض
انسحابا ً (ونحن ال نوافق على هذا
التوصيف ) ونسميها نحن إع��ادة
انتشار وتمركز في مهمة واستراتيجية
ج��دي��دة للمحافظة ع��ل��ى المصالح
األميركية ،ف��ي تحليل لهذا نجد أن
التحالف الذي تقوده أميركا ينفذ في
مرحلة إعادة االنتشار األميركي هجوما ً
معاكسا ً يعتمد فيه أنواع من األعمال
والعمليات تتوزع على األمن والسياسة
واالقتصاد.
ففي األمن ستعود األعمال اإلرهابية
إلى ساحات مكونات محور المقاومة
وحلفائهم بشكل واس���ع ،إم��ا للقتل
والترويع وعرقلة تحرك عجلة الحياة
الطبيعية ،أو لإلنهاك االجتماعي ومنع
استثمار االنتصار أو منع استكمال
عمليات استعادة ال��دول��ة لسيادتها
كما يحصل في سورية أو تأخير ذلك،
أو لدفع البالد إلى فتنة وحرب أهلية
كما يسعى اآلن في لبنان والعراق وال
يستبعد في أفغانستان أيضاً.
وف���ي ال��س��ي��اس��ة ي��ش��م��ل ال��ه��ج��وم

األم��ي��رك��ي المعاكس السيطرة على
ال��ع��م��ل��ي��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ع��ب��ث
بمجرياتها والتحكم بنتائجها لتنطق
صناديق االقتراع ب��اإلرادة األميركية
بعيدا ً من اإلرادة الشعبية ،ما يمكن
أميركا بعد ذلك من عزل القوى المقاومة
ونبذها ومحاصرتها في مجتمعاتها
التي يفرض عليها تجنب العمل معها
وفقا ً لما تملي أميركا ،وهذا ما تسعى
إليه أميركا اآلن ف��ي ك��ل م��ن العراق
ولبنان بصورة خاصة.
أم���ا ف��ي االق��ت��ص��اد ف���إن ال��ه��ج��وم
األميركي المعاكس يستمر في االعتماد
على استراتيجية الحصار والعقوبات،
لكن بشكل «ذكي» ومرن وضمن حدود
ال تسمح للخصم باالستغالل وتحويل
التحدي إلى فرصة.
أم��ام ه��ذه المخاطر سيجد محور
المقاومة نفسه ملزما ً بالتعاطي مع
هذه التحديات ،بخاصة مسألة الفتنة
والحرب األهلية بأقصى درجات الحذر
والشدة والحزم واالمتناع عن االنزالق
إل��ى حيث يريد ال��ع��دو .م��ن هنا نجد
أهمية ما تضمنه كالم سماحة السيد
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه م��ن رف���ض ال��ح��رب
األهلية وإظهار قوة المقاومة ذات الهيكل
العسكري المتشكل من  100ألف مقاتل
(ع��دد قابل لالرتفاع إل��ى  250ألفاً)،
عمالً بمبدأ ج��وه��ري ف��ي حفظ األم��ن
يقول «اظهر القوة حتى ال تستعملها»،
وتجنبا ً لما يقال في القانون الجنائي
«القاتل والقتيل شريكان في الجريمة،
القاتل ألنه بادر والقتيل ألنه بضعفه
أغرى القاتل بقتله».
أما مواجهة العدوان في السياسة
واالقتصاد فال بد لمحور المقاومة من
اجتراح التدابير اإلبداعية التي تفشل
ال��ه��ج��وم ع��ل��ي��ه ،ب��خ��اص��ة أن���ه ج��رب
وسائل سابقة أعطت نتائج إيجابية
هامة كسياسة البدائل في االقتصاد
واالستقطاب واالستيعاب وتوسيع
التحالفات في السياسة.

*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

أرملة المرحوم جان :مادلين وأوالدها وعائالتهم
		
شقيقاه:
أرملة المرحوم جاك :أربينه (في المهجر)
ريجينه أرملة فرنسيس زيد عطيه وأوالدها وعائالتهم
شقيقتاه:
جانيت أرملة فريد بوشعيا واوالدها وعائالتهم
		
الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة الممثلين في لبنان
الرابطة اإلجتماعية بقنايا ـ جل الديب
وع��ائ�لات :جاميجيان ،بزديكيان ،اضنه
ليان ،زاكاريان ،عطيّه ،بوشعيا ،كالفايان،
الحايك ،توتونجيان ،الشامي ،كفوري ،بشاره،
عكاري ،مزهر ،قيومجيان وعموم عائالت جل
الديب ـ بقنايا وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون:

		

الفنان

بيار كريكور جاميجيان

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم
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حديث اجلمعة
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نا�صر قنديل
حديث الجمعة في يوميات الصباحات تحت وطأة القهر والظلم الالحق
بالناس في مجزرة الطيونة ،ألسبوع بدأ وال يزال مستمراً ،وردفته مشاعر
الفخر والعز والطمأنينة مع إطاللة سيد المقاومة شارحا ً وناصحا ً ومنذرا ً
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وم �ح��ذراً ،تالقيه ق��وى المقاومة باستهداف ق��اع��دة التنف وتغير قواعد
االشتباك وفقا ً لوعد غرفة العمليات لحلفاء سورية ،وفي المشاركات عرض
كتاب وقصيدة ورسم كاريكاتير ،ما قل ودل.

�صباحات
} 2021-10-15
صباح القدس للدماء الزكية ،والصباح للشهادة النقية ،وللمظلومية ،وقد أخلص الشهداء
للقدس قضية ،وارتقوا شهداء بيد الغدر وصمت الغالبية ،وقد اشترك في الظلم كل من شارك
بالرواية المزورة ،بالحديث عن اشتباك أو إشكال ،وكأن الذي جرى جولة قتال ،بدال ً من الجهر بأن
القتل تم بدم بارد ،فالحق ليس بحصان شارد ،والحق بائن ،من نصب الكمائن ،وكيف كان إطالق
الرصاص ومن أصعد القناص ،فكل العب في السياسة يريد مخاطبة األميركي بكياسة ،شريك بدم
المظلومين ،وشريك بهدر فرصة لتجنب الكمين ،فالصبر بلغ حده األعلى ،وكل مرة تسقط دماؤنا
وهي األغلى ،فال تراهنوا على الحكمة كثيراً ،وقد صارت مطمعا ً خطيراً ،وصار فهم المعادالت
مشروطا ً بعين حمراء استهنتم كثيرا ً بها ،وافترضتم أنها دوما ً تضبط أعصابها ،ألن لديها قضية
ال تريد إضاعتها في الزواريب ،ونسيتم أن ما يجري هو خطة الحرب التي دبرت في الليل القريب،
وأن السالح مستهدف ،وصاحب السالح أعرف ،متى وكيف وأين يكون الردع ،فاخشوه ألنها مرت
ثالثا ً على سالم فماذا إذا صارت أربعاً ،وقد سقط الرهان على الدولة إلعادة الحق إلى النصاب ،فال
حق يأتيه قضاء معاب ،والمجرم معلوم في معراب ،وال تحقيق إال خدمة لألوامر األميركية ،ودماء
الشهداء ليست قضية تكتيكية ،فتعلموا أن ال تختبروا نفاد الصبر ،ألنكم لن تتحملوا يوم األمر،
وتذكروا أن الغضب المقدس للحق بعض إيمان ،وأن تجريب المجرب لعقل خربان ،وأن لحظة
االنتقال إلى القرار الكبير لم تعد بعيدة ،ألنها وحدها ستردع الفخ والمكيدة ،فإسرائيل العاجزة عن
حربها ،وظفت العميل في دربها ،وأن أميركا الخارجة من المنطقة تريد قنابل الدخان خلفها ،وأن
تربك المقاومة برفع سقفها ،وأن التحقيق الملغوم بات مكشوفاً ،واللعب باألمن صار معروفاً ،وأن
المؤامرة معلومة الخيوط ،ومعلوم فيها أين األخطبوط ،وواضح كيف يجب قص األيدي واألرجل،
فإن عجزت أن تعدل ،ال تطلب من الناس طاعة ،وإن رخصت عندك الدماء فهي عند أهلها األغلى،
والدولة تكون ألبنائها سقفا ً عادال ً أو تسقط ،وتسقط معها المقامات والمؤسسات ،ومن فرط بها
هو من خفض سقفها األعلى ،بلعبة المجامالت ،والسعي للعب السياسات ،فضاع وأضاع الحق
والفرص ،حتى صارت كلمة السر ،خلص ،لقد بلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر ،فاحكموا
بالعدل وقولوا الحق أو تحملوا المخاطر ،تلك نصيحة بجمل ،في فهم ما حصل
} 2021-10-16
صباح القدس لغرفة عمليات محور حلفاء سورية وقوى المقاومة ،تضع الحروف والنقاط،
وتعلن أن ضربة قادمة ،ستصيب االحتالل باإلحباط ،والرد على الغارات بالجملة ،بات يستحق
هذه الحملة ،ومن ضمنه الرد على التالعب باألوضاع ،وما يحكى وما يشاع ،عن نية أميركية
بتفجير لبنان والعراق وأفغانستان ،بوجه حلفاء إيران ،لتغطية االنسحاب ،وضمان أمن الكيان،
وإعادة تشغيل اإلرهاب ،ونادي األعراب ،وبعض الكالب ،لكن ما فات األميركي وذكاءه التكتيكي ،أن
التفوق االستراتيجي للمقاومة ،يضعها في نقطة التمكن الحاكمة ،فيد المقاومة العليا على الكيان،
خصوصا ً بالنسبة للمقاومة في فلسطين ولبنان ،وهذا التفوق قابل للتسييل ،وال يقبل التأجيل،
في ضربات موجعة وتحديات مؤلمة ،فالتحضير يجري لعملية محكمة ،توصل الرسالة المدعمة،
بأن اللعب بأمن سورية وحلفائها ،سيعني قلب المنطقة رأسا ً على عقب ،وسيقطع حبل الكذب،
وحبل الكذب القصير ،سيضع الجميع أمام خطورة المصير ،فكيف يكون العراق والمتالعبون
باالنتخابات ،وكيف يكون لبنان والمتذاكون باالستفزازات ،وكيف يكون الخليج ،ومناخ
التأجيج ،عندما تتساقط الصواريخ على منشآت الكيان ،وماذا سيفعل األميركي عندها مع إيران،
والردع معادلة القادر على المضي قدماً ،وليس مجرد مزاعم للمرعوب والمذعور ،والفرق بين من
يجرؤ أن يضع قدماً ،ومن يلف ويدور ،المنطقة فيها معادلة واحدة ،والباقي تفاصيل ،والتفاصيل
المتشعبة كلها تحت النتائج المرعبة ،من عقب أخيل ،وعقب أخيل هو إسرائيل ،أن استطعتم أن
تحفظوا أمنها فزتم بالمعادلة ،وإن اختلط زيتها بسمنها ،توقفوا عن المخاتلة ،فالممسك بيدكم

التي توجعكم ،سيبقى هو مرجعكم ،وحتى إشعار آخر ،تعلموا أن واليتكم الواحدة والخمسين،
تحت نار صواريخنا ،وأنكم مهما تذاكيتم على السنين ،ستسقطون أمام تاريخنا ،فاحزموا
حقائبكم واسرعوا بالرحيل ،واجمعوا كتائبكم قبل أن تزول إسرائيل ،واقبلوا ربط النزاع بأن
الحرب مؤجلة ،وهذا يكفي كمحصلة ،ولنر ما تكون عليه الحال بين الكيان والمقاومة ،في األيام
المقبلة ،فخير لكم أن تكونوا بعيداً ،وتشهدوا السقوط ،من أن تكونوا بريدا ً لرسم الخطوط ،وفي
كل حال الرسالة قادمة ،وفي الغد القريب ،فكونوا على الضفة السالمة ،وشغلوا المجيب ،فالقواعد
الحاكمة ،في أمركم المريب ،ستريكم الخاتمة ،برد عجيب ،هي ساعات وأيام ،ال تبالغوا باألحالم،
وقد حزم األمر ،وأعطيت األوامر ،فكونوا كمن تحضر للصفع بالجمر ،في يومه الحاضر
} 2021-10-19
مئة ألف صباح القدس لسيد صباحاتها وأمل آهاتها ،لمن سمعته الدنيا يضع النقاط على
الحروف ،ضنين بالسلم مع أهله ال ضعفا ً وال خوفاً ،محذرا ً منذرا ً من عبث من باعوا أنفسهم
للشيطان ،يخاطرون بمستقبل لبنان ،مشروعهم يقوم على الحروب المدمرة ،وما دخلوا حربا ً إال
وخرجوا منها خاسرين ،وليست لهم في الحرب مأثرة ،لكن الخاسر األكبر كانت جموع المسيحيين،
الذين زعموا أنهم حماتهم ،وخلقوا لهم عداوات وهمية ،لتبرير حروب قواتهم ،ومن هو العدو
الجديد ،أيعقل أن يصدق عاقل أن المقاومة تريد ،إلحاق االذى بمسيحي واحد ،وهي التي قدمت
الدم لتحمي الكنائس والمساجد ،ولم تطلق رصاصة بعد انتصارها حتى على العمالء ،وتصرفت
كإعجاز لم تسبقها إليه في التاريخ حركات المقاومة ،وعضت على جراحاتها بكل شرف وإباء،
لتقدم لشعبها أمثولة المسالمة ،هل يمكن تصديق األكذوبة ،على ألسنة من شكلوا دوما ً لألجنبي
العوبة ،يقدمون أوراق اعتمادهم لكل من يدفع ،بدماء أهلهم فهل من يسمع ،ويأخذهم على يدهم
ويوقف المقتلة ،والمقاومة ستبذل كل جهد صعب لتجاوز النفق ،لكنها تنتظر يدا ً تالقيها بحجم
المسألة ،وليس بدعوات تبويس اللحى كما اتفق ،ولمن كبرت الخسة في رأسه وتوهم ،بأن زنده
يكبر وهو قد تورم ،فليضع في حسابه ،ويقرأ في كتابه ،أن القوة الصافية للمقاومة وحدها مئة
ألف ،ال تعرف برد الشتاء وال حر الصيف ،لو طلب إليها شق البحر لخاضت موجه بال سؤال ،أو
طلب إليها لنقلت من مكانها الجبال ،فتعقلوا وتأدبوا ،وتلك رسالة لمن يجب أن ينتبهوا ويتأهبوا،
في كيان االحتالل ،ومن معه خلف البحار ،فأكبر جيوش الشرق األوسط صار جيش المقاومة،
بربع مليون مقاتل ،إذا حشدت كل الفصائل ،موزع على جهات الدنيا األربع ،ينتظر رفعة األصبع،
وتلك كانت صرخة جده لقريش ،إن أردتم طيب العيش ،فتأدبوا ،ولمن تربصوا شرا ً فتأهبوا،
ستسقط على رؤوسكم السيوف ،وتشتت فيكم الصفوف ،فإن الساعة التي تشغل بال المقاومة
ليست حروب الداخل التي ال تريدها ،بل حرب القدس التي تشكل وحدها عنوان بريدها ،لكن
ال تختبروا بأسنا والغضب ،فال لحى ممشطة نخشاها وال ذهب ،والسيوف ال تميز أبا جهل من
أبي لهب ،ولمن يتالعب بالتحقيق دعوة أخيرة للتدقيق ،ولمن ال يريد التصديق ،ويأخذ األمور
بالهوينا ،ويمعن فيها تهويناً ،قد سقط الدم والدمع وما جفت مآقينا ،أال يجهلن أحد علينا فنجهل
فوق جهل الجاهلينا
} 2021-10-20
صباح القدس للروح الوطنية ،تعصم بالدها من الحرب األهلية ،وعندما تذكر بالموازين فهي
تدعو المتورط بالوهم كي يحسب ويزين ،وخالفا ً لحسابات البعض بأن الحرب األهلية تغير
المعادلة مع االحتالل ،فإن حرب سورية بكل ما فيها لم تنتج أي اختالل ،وأثبتت المقاومة أنها
قادرة على جمع الحضور في الميادين ،فكيف ال سمح الله إن فرض على الشعب أن يدافع عن
وجوده ،فمن حسم الحرب في سورية ولم يحسب الحساب لصموده ،قاتل ربع مليون إرهابي
محترف ،بينهم مئة ألف انتحاري ولم يأبه لهم ،فهل يخشى من يمثل نسخة هزيلة مقلدة منهم،
ومن قاتل على مساحة ربع مليون كيلومتر مربع هل سيصعب عليه القتال بين جدران أربع ،ومن

المهم أال يسيء البعض فهم القضية ،ويتخيل أن المقاومة تخشى على التوازن بوجه العدو من
الحرب األهلية ،وأن حربا ً في الداخل اللبناني ،تشكل تحقيقا ً إلضعافها كما تقول بعض األماني،
على هؤالء أن يفهموا ،أنهم توهموا ،فالمقاومة واثقة من قدرتها على خوض عشرة حروب معاً،
لكنها تريد أن تصون مجتمعاً ،فلو قدر لها تجنيب سورية حرب اإلسقاط ،واقتنع أدعياء الثورة
بأن مصيرهم اإلحباط ،ألنهم ثورة مزيفة وقناع لإلرهاب ،ومشروع تسليم لسورية ألميركي
من وراء الباب ،لما كانت الحرب ،وكم حاولت المقاومة ثنيهم عن هذا الدرب ،وهذا ما تفعله في
لبنان ،حرصا ً على الوطن والكيان ،بينما الظرف مختلف لصالحها عندما تندلع الحرب ال سمح
الله وتضطر أن تكافحها ،وهذا التبيان ضروري أن يكون واضحاً ،كي ال يساء الفهم ويبني
البعض عليه مصالح ،ويتوهم أن حربه تغير الموازين اإلقليمية ،وأن األميركي سيجد بها بديالً
عن حرب إسرائيلية ،أو أنها تستحق من الخليج هدية ،ألنها تضعف المقاومة ،وهي ليست إال
ورقة للمساومة ،على رؤوس مشعليها ،يريد أن يقايضها لحساب مشغليها ،والمقاومة ضنا ً بهم،
وبدمائهم ،وبأحوال الوطن ،تسعى لتفادي الفتن ،ويعرف األميركي أن حجم المقاومة وانتشارها
بات أكبر من أن يسهل حصارها ،وأنها عبرت تجربة الحروب المتعددة ،وتجاوزت إثبات قدراتها
المتجددة ،وليست حرب داخلية لتغير المعادلة ،كي يجازف بالمحاولة ،بل هي ورقة ضغط،
يمرر من خاللها عرض وشرط ،ويفاوض ويقايض ،ومن لم تفلح مفاوضاته ومقايضاته على
وجود المقاومة على حدود الجوالن ،والغارات اإلسرائيلية مستمرة ،يعلم أنه لن ينال من لبنان،
إال تخريب البلد ،لكنه لن يغير الموازين ولن يهزم أحد ،وموقف المقاومة بالتحذير واجب وطني
كبير ،وليس خشية تحول خطير ،فليفهم من يفهم ،ومن ال يريد أن يفهم ،جهنم وبئس المصير
} 2021-10-21
صباح القدس ألصحاب الوعد والعهد بالرد ،والتنف تستقبل البرق والرعد ،فاألصيل
وليس الوكيل يتلقى الضربات ،كما وعدت غرفة العمليات ،وهذا هو محور المقاومة ،حر
ووعده دين ال يعرف المساومة ،فأين من سخروا من التهديد بالرد القاسي ،وقالوا هذا كالم
سياسي ،وها هو األميركي يرتبك ،فهو ال يقدر على االنسحاب وال يجرؤ أن يشتبك ،وماذا
تفيده انتخابات العراق أو مجزرة الطيونة ،والمقاومة حساباتها مضمونة ،فكيف كانت
الحال عندما تحملت أعباء حرب بحجم تحرير سورية كلها ،وكانت مع الجيش السوري
تعرف ما عليها وما لها ،وترى بأم العين من أين تأتي الجحافل ،وكم جيشا ً في المقابل ،لكن
الحق هو المنتصر ،والروح هي التي تقاتل ،هكذا قال العماد وعلم القاسم ،حربنا واضحة
المعالم ،ترحيل األميركي للتفرغ للكيان ،هذه مهمة المقاومة من العراق إلى اليمن ولبنان،
أما هم بجمع من الواهمين ،يتوقعون أن إيران تستخدم فصائل المقاومة لتحسين وضع
التفاوض ،ويظنون الخالف حول النووي بين قابل ورافض ،وال ينتبهون أن أصل الموقف
بالنسبة إلى إيران ،كيف ال يرتاح الكيان ،وأن التفاهم ال يعنيها إال أن جاء في هذا السياق،
وأن على األميركي أن يداريها في لبنان وسورية والعراق ،وأن ال يتوهم أنه قادر على أن
يقايض ،أو يفاوض ،لجلب المزيد من األمن إلسرائيل ،فهذا عاشر مستحيل ،فسقف التفاوض
هو الرحيل ،وإن صح القول عن استخدام ،فالمقاومة هي من يستخدم إيران برضاها ،وليس
العكس ،فلتعالج أميركا مرضاها ،وقد أصابهم مس ،فتوقفوا عن الهبل ،والتفكير بخطة
للعمل ،فمشروعكم يائس بال أمل ،وكبيركم بائس مهما فعل ،والمقاومة خيرها في صلبها،
وروحها العامرة في قلبها ،وجاهزة لكل احتمال ،وقادرة على كل جبهات القتال ،وعندما
تحذر من جبهة الفتن ،ضنا ً بالدماء ،فليس ألن تعدد الجبهات يصيبها بالوهن ،بل ألنه يعكر
األجواء ،ويصيب الوطن ،أما أن ركبتم رأسكم بالهبل ،وأردتم تكرار ما فعل أبو لهب ،فبئس ما
ينتظر إله كالالت وهبل ،عندما يحل الغضب ،انظروا إلى التنف ،وتعلموا من السلف ،وراقبوا
من أين يأتي اللهب ،وفكروا في السبب ،يبطل العجب
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لوال رينولدز

عي�سى مخلوف في �سفافه الأُخرى� :سيرة الذات والآخر
يلمس س ّر عُ مق المَدارك وابتعاد الكاتب عن
من يقرأ «ضفاف أخرى»
ُ
ِ
المألوف من مبالغاتِ لغتنا واالنبهار بالسائد .الشاعر والكاتب عيسى
مخلوف يط ّل علينا بكتابه الجديد ،مجيبا ً على أسئلة الشاعر العراقي علي
محمود خضيّر ،كمن يجمع حصا َد أيا ٍم ويواصل الزرع.
الكتاب يتجاوز السيرة الذاتيّة ليصبح سيرة اآلخر والعالم معاً ،وليقدّم
فصوال ً من سيرة حياتنا والواقع الذي نعيش فيه .لذلك ال تأتي هذه السيرة
لتصب في خض ّم نتاج متواصل :مقاالت
لتستخلص مسارا ً وتجربة وإنما
ّ
معرفي متن ّوع
��راءات.
�
وق
وترجمات
ودراس��ات ومداخالت وكتب
نبعٌ
ٌ
والحس النقدي بلغة نلمس
ومتعدّد .وهو في ذلك ينحاز إلى الموضوعيّة
ّ
أناقتها وشفافيتها ،وبحِ َرفيّة العارف ،بعيدا ً عن أيّ ادّعاء.
يكتمل النص بين سطور المراحل المنسابة زمنيا ً منذ الطفولة .أ ّما
المراهقة فحفلت بتجربة إنتاج مجلة ثقافية وتنظيم ندوات أدبية وترجمة
قصائد منها قصيدة لبابلو نيرودا .كان بإمكان مخلوف أالّ يعتمد على
التسلسل الزمني في هذا النتاج طالما أن ك ّل فصل من فصوله يؤ ّلف كتلة
قائمة بذاتها تكشف عن غنى التجارب وموسوعيّتها وبعدِها الثقافي ذيّ
الطابع الفكري والفلسفي.
يؤ ّكد هذا الكتاب على خصوصي ِة الكاتب من خالل إجاباته على أسئلة
مح ّفزة جاءت مط ّولة في بعض مقاطعها .إجابات ت��زاوج ،في مواضع
كثيرة ،بين النثر والشعر ،مع التركيز على تحديات الواقع والمكاشفة التي
ّ
الشك وإعادة النظر في المسلّمات واألفكار المسبقة .يقول« :حتى
تنطلق من
اآلن ال تزال القوة هي التي تتح ّكم في المصير ،وال نزال نشهد على عنف يأتي
من عصور سحيقة على ال ّرغم من التقدّم الذي أحرزته البشريّة عبر ال ّزمن.
كأن الحياة ،لكي تبقى ،ال ب ّد من تآكل مستم ّر بين عناصرها ومك ّوناتها.
ُ
بعضكم بعضا ً’’ .ويضيف« :إنّ استغالل
كأنها تأمرنا ك ّل لحظة’‘ :فليأكل
اإلنسان لإلنسان واستغالله للطبيعة ال حدود لهما».
في الفصل األول يصف عالقته األولى بالطبيعة« :المنحوتة األولى
التي رأيتها في حياتي ذلك الجبل في بلدة إهدن .لم يكن جدارا ً مغلقا ً أمام
الطفل الذي كنتُ  .كان مرآة ضخمة تعكس ألوان ّ
عي َني ّ
الشروق والغروب.
تتل ّون من الصباح إلى المساء ،ومن أول الليل حتى طلوع الفجر ،بألوان
فائقة ال ّد ّقة في تد ّرجاتها .يرتفع الجبل كموجة زرقاء عالية تحجب موجة
السماء» .ث ّم يتو ّقف الكاتب عند لحظة مه ّمة
أخرى ُزرقتها أكثر تماهيا ً مع ّ
تركت أثرها في حياته تم ّثلت في موت شقيقه وانعكاس هذا الموت على
والدته التي تتفقد أنفاس أبنائها ليالً لتتأ ّكد م ّما إذا كانوا ال يزالون أحياء،
وكانت بذلك تخ ّرب ،من دون دراية منها ،نوم ابنها الذي كان ال يزال يومها

في التاسعة من العمر.
من لبنان إلى فنزويال ،كانت الهجرة األولى بسبب الحرب األهلية ،ومن
كراكاس إلى باريس لمتابعة التحصيل العلمي .تجربة نلحظ أثرها في
مسرحي بعنوان «قدام باب السفارة» ،وهو ينظر إلى الهجرة كونها
عمل
ّ
«ملحمة يختلط فيها الواقع بالمتخيل ،المأساة بالنزعة العبثية ،وهي
تع ّمق السؤال حول قدرة اإلنسان على مواجهة مصيره».
قراءة «ضفاف أخرى» رحلة في الزمان والمكان وفي الثقافات المختلفة.
تج ّرنا بشغف إلى مراحل ثقافية متعدّدة المشارب ،إلى شخصيات وقامات
أدبية تابعنا نتاجها ،ومنها الشاعر أنسي الحاج الذي فقد والدته وهو
والحب .في
طفل ما ترك عميق األثر في نفسه ،وحتى في عالقته بالمرأة
ّ
أحد المالحق الثالثة المثبتة في نهاية الكتاب ،نسمع أنسي الحاج يقول:
الحب.
إلي أن الحب ال ّذي أك ّرر وأعيد الكالم عليه هو غير
ّ
«أحيانا ً يخيّل ّ
هو ناتج سوء تفاهم ،بحث غامض في خض ّم أوقيانوس ال يعبأ .أي حب
هذا الذي ال يتفق اثنان على تعريفه؟ هذا الذي يؤلم حتى الموت إذا تبودل
ويؤلم حتى الموت أن لم يُتبادل؟» .ومن لقاءات مخلوف في باريس،
يستوقفنا لقاؤه مع محمود دروي��ش الذي راح يقرأ في منزله قصيدته
«الكمنجات» ،ث ّم قصيدة «في الرحيل األخير أحبك أكثر والكمنجات».
تستوقفنا أيضا ً العالقة السجاليّة مع أدونيس ،وحضور أسماء عدّة عربيّة
وأجنبيّة من بينها مح ّمد أركون وعبد الرحمن الباشا وعبد اللطيف اللعبي
حجار وأمجد ناصر
وبسام ّ
وجورج شحادة وصالح ستيتيّة وأس��ادور ّ
ونبيل األظن ،وأخيرا ً الشاعرة والفنانة التشكيلية إيتل عدنان« :المولودة
في عام  ،1925المتربّعة على السنوات ،ال تحصي الوقت ،وال تتذ ّمر من
األيام التي تمضي ألنها مأخوذة بشيء آخر :البحث عن جوهر األشياء
الفلسفي والبحث ّ
الشعريّ معا ً ال
وعن س ّر الذات والكون .لكن هذا البحث
ّ
يلهيانها ،ولم يلهياها يوماً ،عن أحوال العالم الراهن وقضاياه ،وفي مقدّمها
القضية الفلسطينية ووضع المرأة في العالم أجمع ،وفي العالم العربي
خصوصاً .مشغولة هذه النحلة برحيق األزهار»...
بهذه العين الشفافة يم ّر عيسى مخلوف على صداقات ربطته بمبدعين.
يستوقفنا أيضا ً صقل األل��وان بصمت وسط الصخب .يقول عن الفنان
التشكيلي أسادور« :يعلو الصخب في مقهىال ْفلُور في حي سان جرمان».
تتردد أصداء الضحك في فضائه الدّافئ .رنين الكؤوس الحمر .دن ّوها من
شفاه ال ّنساء المبتهجات أ ّول السهرةّ ،
الشفاه المنفرجة عن أسنان تزيدها
يض الطويلة ،يروحون ويجيئون.
اإلضاءة لمعاناً .ال ُّندل ،في وَزراتهم ال ِب ِ
في أيديهم الصواني المليئة والفارغة تتح ّرك فوق ال�� ّرؤوس .رؤوس

المقيمين في المدينة والغرباء الوافدين إليها بحثا ً عن ذكريات ،أو عن
الطاولة التي جلس إليها ،يوماً ،إرنست همنغواي .أسادور القابع ،كعادته،
في إحدى الزوايا ،ال دخل له بما يحصل حوله ،بل إنه يبدو منزاحا ً عن مكانه
الذي ال وجود له خارج خطوط لوحته وألوانها .يأخذ قلما ً من جيب سترته
خطا ً أ ّول ،يليه ّ
ويرسم ّ
خط ثانٍ  ،على فوطة ورق أمامه على الطاولة .يرفع
ً
نظره عنها قليال ،وسرعان ما يعود إليها كأنه يستنطقها .فهو ال يحتمل
العيش بعيدا ً عن األشكال التي ترتسم أمام عينيه ،كالعنكبوت الذي ال بيت
له خارج ُلعابه .أسادور من قلّة من البشر الذين يمكننا ،أثناء االلتقاء بهم،
أن نتكلّم ونتحاور أو أن نبقى صامتين كأننا مع أنفسنا».
في موضع آخر من المالحق ،يعنون رسالته إلى صديقه عبّاس
بيضون متحدّثا ً عن الشعر« ،األكثر ق ّوة واألكثر هشاشة بين الكائنات».
بسام (الشاعر الراحل بسام
وم ّما ورد في الرسالة« :كلّما التقينا كان ّ
حجار) حاضرا ً بيننا» .ويتابع مخلوف مستعيدا ً حادثتين جمعتهما،
هو وبيضون ،في مناسبتين مختلفتين« :نظرتَ إلى الجموع نظرتك
المعهودة حين تبدأ الكالم كأنك تقرأ على لوح أسود .تتكلّم وتستطرد.
تتدافع الكلمات أمامك كأمواج متالحقة ،تذوب الواحدة منها في األخرى.
َ
نظرك يذهب أحيانا ً أبعد من الحاضرين ،نحو حديقة «لوكسمبور»
كان
الماثلة وراء مربّعات الزجاج .وكنت كأنك تروي للشجر والبشر على
ِّ
حجار يقول مخلوف« :إنه الغريب
السواء ما ح َّل
بسام ّ
بالشعر» .وعن ّ
الذي تراءى له َّ
الشجَ ن في كل شيء حوله :الغيمة والشجرة ،األواني
المنزلية والستائر ،الشرفات التي ال تفضي إلى شيء ،وضوء النهار ،تلك
العتمة األخرى».
أما عن لقائه بالكاتب األرجنتيني خورخي لويس بورخيس« :خرجتُ
عيني عيناه المفتوحتان وتلك النظرة التي تذهب إلى
من الغرفة ،وفي
ّ
األمكنة التي ال تطاولها األعين .ترافقني وأنا أسير في محاذاة «معهد
الفنون» في اتجاه مقهى «بونابرت» تساؤالته وعباراته التي لطالما
ردّدها ،قوال ً وكتابة« :ماذا يمكن أن يحدث لنا أفضل من ال ّزوال والنسيان؟
ما ه ّمني ما سيصير اليه اسمي طالما أن كتابا ً في مستوى «ألف ليلة وليلة»
ال يُعرف من يكون كاتبه».
ال يتو ّقف الكتاب فقط عند أوجه الثقافات المختلفة ،بل يتناول أيضا ً
واقع العالم الراهن وتحدياته وما آلت إليه البيئة والهندسة والتكنولوجيا
والذكاء االصطناعي وأثر ك ّل ذلك على اإلنسان وعلى اإلبداع .وهكذا يالزمنا
الشعور بأنّ كل فصل من فصول الكتاب يصلح ألن يكون كتاباً.
ال يمكن لمن عَ َ
رف عيسى مخلوف اإلنسان أن يفص َل نتاجَ ه عن تلك

الصورة المنحوتة بمعيار النقد الذاتي والتج ّرؤ على المحظورات .بعد
متابعة عن بُعد لمقاالته الصحافية وبرنامجه اإلذاعي الثقافي ،وبعض
نتاجه ،التقيته في بيروت أثناء صدور الطبعة الثانية من كتابه «عين
وتحسرت على الزمن الذي فاتني قبل
السراب» وأهداني نسخة منه،
ّ
التواصل مع نتاج هذا الموسوعي الملهم ومساره األدبي واإلنساني الذي
يقفز فوق الخالفات واألحقاد ليصوغ حياة تالمس زهد الفالسفة وتغور في
أسئلة التجربة المجدِّدة بال قيود.

دالل قنديل ياغي
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درد�صة �صباحية
الم�س�ألة الفل�سطينية…
ونق�ط على الحروف ()2

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

} يكتبها الياس ّ
عشي

()...
قومياً ...نحن ال نرضى بأن يكون أبناء الوطن الواحد الجئين ،فهل يجوز لنا أن نس ّمي
«الجئاً» من يترك مدينة طرابلس ،على سبيل المثال ،ليسكن في بيروت ،أو صيدا ،أو
أي مكان يختاره على خارطة سورية الكبرى؟ أو على خارطة العالم العربي؟
دمشق ،أو ّ
على ك ّل حال ،لقد استغلّت بعض األنظمة العربية هذا الواقع فتعاملت مع الفلسطينيين
من ع ُل! حتى الهنود الحمر في الواليات المتحدة لهم محمياتهم ،ولهم عاداتهم… ووحده
الشعب الفلسطيني المسروقة أرضه ،وعطر بيارات ليمونه ،يريدون اليوم تجريده من
هويته.
ورغم ك ّل ذلك ،فنحن قانعون ،فتح ّولت المسألة الفلسطينية إلى مستنقع ،فال مياهه
تجري ،وال البعوض يغادرهُ .ثـ ّم نستجدي العالم «الح ّر» أن يقف إلى جانب قضايانا
«المصيرية»!
وللحديث تت ّمة...

نافذة �صوء
ال�سعادة عطاء وفداء

} يوسف المسمار

َ
الواعون أنَّ وجودَهُ ْم
هـ ْل يفق ُه
ُ
ُ
بالمناقب يَـنطـق؟!
بالعل ِم يـبـدأ ،
ِ

إنَّ الحيـا َة عـقـيـد ٌة وكـرامـ ٌة
بالعـ ِّز تحلـو ،بالهُـدى تـتألـقُ

هـ ْل ي ُ
ُ
األبطـال أن حيا َته ْم
ُـدرك
تقديس البطول ِة ُت ُ
شرق؟!
بجـراح
ِ
ِ

إنَّ الكـرام َة وقـفـ ُة األحـرا ِر في
ُ
تـنطـق
جـرح
وج ِه الطغـا ِة بك ِل
ٍ

هـ ْل يفه ُم األحرا ُر أن مصي َرهُ ْم
ُ
يخفـق ؟!
بسـمـ ِّو مفهـو ِم التح ُّر ِر

إنَّ السـعاد َة في العـطا ِء دوا ُمهـا
ُ
َخـنـق
أنفاس السـعاد ِة ي
والبُخـ ُل
َ

هـ ْل يعـل ُم الثـوا ُر أن جهادَهُ ـ ْم
ُ
ِ
يصدق؟!
أهداف القضي ِة
بوضوح
ِ

أسمى العطا ِء بأن تكون حياتـنا
ُ
وتخـرق
بالعـز تجـتـاز المحـال

ُ
يعـرف اإلنسانُ أن نبـوغـ ُه
هـ ْل
َ
ُ
بسالم ِة العقـ ِل النهـوض يُحقق؟!

وعـقـيـدة األحـيـا ِء ٌ
بـذل دائــ ٌم
لـن يـنـتـهي أبـدا ً وال يـتـشرنـقُ
شاعر قومي مقيم في البرازيل

فوز موراي في اأطول مباراة بم�صيرته
على الأميركي تيافو بعد � 4صاعات

ت�صنيف «الفيفا»ّ :
تقدم م�صري ومغربي و�صعودي
وبلجيكا في المقدمة  ...تليها البرازيل وفرن�صا
المركز السادس إفريقيا والـ 44عالميا ،أما
بخصوص المنتخب التونسي فح ّل ثانيا ً
على مستوى إفريقيا والـ 27عالمياً ،وتواجد
منتخب الــســنــغــال فــي صـــدارة تصنيف
المنتخبات اإلفريقية.
وح ّل منتخب الجزائر في المركز الثالث
عربيا ً والرابع إفريقياً ،بعدما حافظ على
مرتبته الـ 30عالمياً.
وعــاد منتخب فرنسا للمراكز الثالثة
األولــى في تصنيف االتــحــاد الــدولــي لكرة
القدم «فيفا» بعد فــوزه بلقب دوري األمم

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
أمـــس الــخــمــيــس ،الــتــصــنــيــف الــشــهــري
للمنتخبات .وتقدم منتخب السعودية 7
مراكز ليحتل المرتبة  49عالميا والسادسة
على صعيد قارة آسيا.
وتصدّر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا
يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا
الجنوبية ثم قطر.
بينما تقدم كل من منتخب مصر والمغرب
 4مراكز ،وح ّل المغربي في المركز الثالث
إفريقيا ً والـ 29عالمياً ،وجــاءت مصر في

اأخبار الالعبين والأندية
ـ أصبح العــب فريق النجمة ومنتخب لبنان
المدافع الصلب والخلوق ماهر صبرا شبه جاهز
للعودة للمالعب ومشاركة فريقه والمنتخب
الوطني في المباريات بدءا ً من منتصف األسبوع
المقبل ،وكان قد أبلغه طبيب نادي النجمة الدكتور
مــازن االحمدية أنه بات يستطيع المشاركة في
التمارين الروتينية مع الفريق كالمعتاد بدءا ً من
منتصف األسبوع المقبل ،االمــر الــذي يعني انه
سيكون جاهزا ً للمشاركة مع فريقه لمباراة الحكمة
التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل ،كما أنه
سيكون قادرا ً على اإللتحاق بالمنتخب الوطني في
حال استدعاه المدرب التشيكي ايفان هاسيك ليكون
في عداد قائمة العبي المنتخب اللبناني لمباراتي إيران واإلمارات في لبنان منتصف الشهر المقبل.
ـ أعرب عدد كبير من مدربي األندية عن إنزعاجهم من طريقة جدولة المباريات في بطولة الدوري،
والتي تلحظ توقفا ً طويالً في بعض األحيان بين مرحلة وأخرى ،ال سيما بين المراحل الثالثة والرابعة
والخامسة والسادسة ،وان هذا األمر ينعكس سلبا ً على االالعبين والفرق ،وهم يقدرون أسبابه الناجمة
عن افساح المجال للمنتخبات الوطنية كي تخوض إستحقاقاتها بهدوء وتركيز ،وان التضحية من أجل
ذلك واجبة ،لكنهم اشاروا إلى أن اللعب بوتيرة متقطعة يفقد الالعب الحماس وال يجعله يركز كثيرا ً أو
يدخل في أجواء المباريات ،أو حتى يكتسب لياقتها التي تتأتى من خالل خوضها بإستمرار واسبوعيا ً
ومن دون توقف.
ـ عاد العب فريق العهد ومنتخب لبنان نور منصور للمشاركة في التمارين مع فريقه كالمعتاد ،بعد
إبالله من اإلصابة التي تع ّرض لها في المباراة مع فريق المحرق البحريني في نصف نهائي منطقة غرب
آسيا الشهر الماضي ،ما جعله يغيب عن مباراتي المنتخب الوطني اللبناني أمام كل من العراق وسورية،
كما أنه غاب عن أول مباراتين للمنتخب في الدور الحاسم أمام منتخبي اإلمارات وكوريا الجنوبية ،ومن
المتوقع أن يشارك منصور في المباراة المقبلة لفريقه امام فريق سبورتينغ ،كما أنه ينتظر ان يستدعيه
المدرب التشيكي ايفان هاسيك من بين الالعبين الذين سيستدعيهم لمواجهتي إيران واإلمــارات ،في
منتصف الشهر المقبل.

حقق نجم التنس أندي موراي ،فوزا ً ماراثونيا ً على األميركي فرانسيس تيافو ،في مباراتهما
بالدور األول لبطولة أوروبا المفتوحة في انتويرب .وفاز موراي بنتيجة  )2/ 7( 6/ 7و7( 7/ 6
 )9/و )8 /10( 6/ 7بعد مباراة استغرقت حوالي  4ساعات.
وعاد مــوراي إلى انتويرب التي حقق على أرضها آخر لقب له في مالعب التنس في العام
 ،2019ونجح المصنف األول على العالم سابقا في تقديم مباراة رائعة أمام تيافوي البالغ عمره
 23عاما.
وتراجع موراي حاليا للمركز  172في تصنيف الرابطة العالمية لالعبي التنس المحترفين.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية (بي ايه ميديا) التصريحات التي أدلى بها موراي لشبكة «أمازون
برايم» ،والتي قال فيها «إنها أطول مباراة من  3مجموعات أخوضها في مسيرتي».
وأضاف «كانت معركة مذهلة ،لقد استمر في تسديد إرساالت وتسديدات رائعة كلما كانت
المباراة تميل لمصلحتي».
وأشار «في الوقت الراهن جسدي أصبح أكثر نضجا ،خضت الكثير من المباريات ،لكن هذا ينقل
المباريات إلى مستوى آخر» .وأوضح «كانت مباراة مذهلة في أجواء رائعة  ،كان رائعا بكل معنى
الكلمة اللعب وسط الجماهير مجددا ،خصوصا ً في وقت مبكر من االسبوع».
وسيلتقي موراي في الدور الثاني مع األرجنتيني دييغو شوارتزمان المصنف الثاني للبطولة
والمصنف  13على العالم.

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

قائمة المر�صحين لجائزة لعب الأ�صبوع
في دوري اأبطال اأوروبا ـ الجولة الثالثة
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،أمس الخميس ،قائمة المرشحين لجائزة أفضل
العب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وت ّم ترشيح األسماء التالية لجائزة العب األسبوع في دوري أبطال أوروبا:
ـ داني بليند ،العب أياكس ،بتسجيله هدفا أمام بوروسيا دورتموند.
ـ أوكافور ،العب سالزبورغ ،سجل هدفين أمام فولفسبورغ.
ـ أليسون بيكر ،حارس ليفربول ،تصدى لثالث فرص أمام أتلتيكو مدريد.
ـ سباستيان كواتيس ،العب سبورتينغ لشبونة ،سجل هدفين أمام بشكتاش.
وكان ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ،األربعاء الماضي  ،والتي شهدت فوز
يوفنتوس على زينيت  ،0-1فيما تفوق تشيلسي على مالمو برباعية نظيفة ،وبنفس النتيجة
فاز بايرن ميونخ على بنفيكا ،بينما تغلب برشلونة على دينامو كييف  ،0-1وقلب مانشستر
يونايتد تأخره إلى فوز أمام أتاالنتا  3ـ .2

المدير اإلداري
نبيل بونكد
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األوروبي قبل نحو عشرة أيام.
وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع
للمركز الثالث في التصنيف العالمي خلف
منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل
الوصيف.
وفــاز منتخب فرنسا على بلجيكا في
المربع الذهبي لدوري األمم األوروبــي قبل
أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية
للبطولة.
وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في
الصدارة بفارق  12نقطة فقط عن البرازيل

رغــم خسارته فــي مــبــاراة تحديد المركز
الثالث لدوري األمم األوروبي أمام إيطاليا
التي تقدمت للمركز الرابع.
وتــراجــع منتخب إنكلترا مــن المركز
الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا
مركزا واحــدا ليصبح في المركز السابع
خلف منتخب األرجنتين صاحب المركز
السادس.
وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن
يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم
الدنمارك في المركز العاشر.

الرو�صية ميلنيكوفا تنهي هيمنة اأميركا
على بطولة العالم للجمباز الفني
فـــازت الــروســيــة أنجلينا ميلنيكوفا في
المباراة النهائية لتتوج بذهبية بطولة العالم
للجمباز الفني ،أمس الخميس ،والتي تقام في
مدينة كيتاكيوشو اليابانية.
وأوقفت العبة الجمباز الروسية سلسلة
انتصارات الــواليــات المتحدة في منافسات
فــردي السيدات في بطولة العالم للجمباز
الفني والتي استمرت لـ 11عاما.
ففي الــعــام  2010فــازت الروسية علياء
مصطفى بالميدالية الذهبية لبطولة العالم،
قبل أن تسيطر الــالعــبــات األمريكيات على
المنافسة من العام  2011إلى العام .2020
وأنهت ميلنيكوفا المنافسة برصيد  56.632نقطة ،فيما حلّت بالمركز الثاني والثالث
األمريكيتان ليان وونغ وكايال دي تشيلو برصيد  56.340و 54.566نقطة على التوالي.
وحصلت الروسية األخرى فالديسالفا أورازوفا على المركز الرابع ( 53.598نقطة) .يذكر أن
ميلنيكوفا أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق وميداليتين برونزيتين ضمن المنافسات
الفردية ،في أولمبياد  2020التي أقيمت الصيف الفائت في طوكيو.

تمثال من ال�صمع لمحمد �صالح
في متحف «مدام تو�صو» بلندن
جسد متحف «مــدام توسو» بلندن النجم
ّ
المصري محمد صالح بتمثال من الشمع وذلك
اعترافا ً من المشرفين على المتحف بأحقية
العب ليفربول بأن يكون من بين األفضل في
عالم كرة القدم.
وانبهر محمد صالح بالتمثال الذي يجسد
مالمحه وبنيته الجسدية خالل عرض خاص
أقيم في متحف «مدام توسو» بلندن.
وعبّر نجم ليفربول عن سعادته الكبيرة
بهذا التمثال قائالً« :وكأنني أشاهد نفسي في
المرآة ،لقد كانت تجربة رائعة ..استمتعت حقا ً
بالعمل مع الفنانين من أجل انجاز هذا التمثال
الشمعي».
وأضاف محمد صالح قائالً« :عندما وقفت إلى جانب التمثال لم أصدق ما شاهدته ..حقا ً أن
تخلد بهذه الطريقة فهذا يعتبر أمرا ً في غاية الروعة».
يذكر أن متحف «مدام توسو» قد أعد سابقا ً تماثيل لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو،
مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،واألرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم باريس سان جيرمان
الفرنسي.

المديـر الفنـي
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