 6صفحات

لكي نطمح إل��ى ش��يء يجب أن
نعي ّ
بأن هذا الشيء هو تحقيق
لصميم م��ا ف��ي نفوسنا وليس
تحقيقا ً ل��م��س��اوم��ات سياسية
أو ألم��ور وقتية ال قيمة لها في
استمرار الحياة.

 1000ل.ل  50 /ل.س

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

الثالثاء  26تشرين األول 2021

سعاده
Tuesday 26 October 2021

�سورية تعلن جاهزية خط الغاز ...وميقاتي يح�صل على وعد الكاظمي بم�ضاعفة الكمية

بيطار باق بانتظار القرار االتهامي ...والحكومة تنتظر ...والمجل�س يدر�س ملفي التحقيق واالنتخابات
ا�ستدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاج�آت ...و�أمل وحزب اهلل :ال الزدواجية المعايير
كتب المحرر السياسي
تقول أوس��اط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن التأقلم مع
األزمة الحكومية ال ينفي األمل بحلها قريباً ،لكن التأقلم ال يعني
التوقف عن العمل ،فالرهان على تحسين التغذية الكهربائية
يشكل ح�ص��ان ال��ره��ان ال��رئ�ي��س لمواجهة االرت �ف��اع ف��ي سعر
الصرف وأسعار المحروقات بالتالي ،وزيادة التغذية الكهربائية
ستخفض كمية المحروقات المستوردة ،بالتالي تخفض الطلب
على الدوالر ،والضغط على سعر الليرة ،ورفع ساعات التغذية
يتم م��ن ب��واب�ت�ي��ن ،واح ��دة ه��ي م��ا ت��م ف��ي ب �غ��داد ب��دور رئيسي
للمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ينتظر أن يؤدي
إلى مضاعفة الكمية التي سيخصصها العراق للبنان من زيت
النفط الثقيل الذي تتم مبادلته بأنواع الفيول المناسبة لمعامل
الكهرباء ما يؤمن تغذية بين  6و 8ساعات ،وتسريع استجرار
الغاز المصري عبر سورية ،بعدما تم أمس إنجاز التحقق من
صالحية الخط بتفحص خبراء سوريين ومصريين وفقا ً لما
أعلنته سورية ،وهذا سيضيف  4ساعات للتغذية بكلفة أقل ،على
أن ينضم استجرار الكهرباء من األردن خالل شهرين ويضيف
 4ساعات أخرى ،وقد تبلغ لبنان أن البنك الدولي سيبت قريبا ً
بطلب تمويل االتفاقية الخاصة باستجرار الغاز والكهرباء عبر

جولة �سورية لبنانية م�صرية على محطتين
�ضمن م�شروع خط الغاز العربي
جال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون على محطة غاز
الريان ومحطة الدبوسية للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار
مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق خط الغاز
العربي.
واطلع الوفد على جاهزية خط الغاز العربي وتدقيق تحاليل الغاز في
مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين
وقاموا بكل التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم وكانت النتيجة
ممتازة.
وكان وزراء الطاقة والكهرباء في سورية واألردن ولبنان اتفقوا في
السادس من تشرين األول الحالي على خطة عمل وجدول زمني إلعادة
تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثالث كما
عقد اجتماع وزاري أردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي
تم خالله االتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان
عبر األراضي السورية.

تر�سيم الحدود البحرية بين ال�ضغوط
الأميركية وم�صادر القوة اللبنانية

سورية ،كما تبلغ صدور رسالة تطمين أميركية وصلت لمصر
واألردن حول استثناء واشنطن للعملية من العقوبات األميركية
على سورية.
التأقلم الحكومي م��ع تعقيدات انعقادها الناجمة ع��ن أزمة
المحقق العدلي ط��ارق بيطار ،يتأرجح بين فرضيتين ،واحدة
تحدثت عنها م�ص��ادر حقوقية قالت إن مناخ اجتماع مجلس
القضاء األعلى مع القاضي بيطار لم يكن مريحا ً لبيطار ،وإن
التنحي ال يزال خيارا ً على الطاولة بطلب من المجلس أو بمبادرة
من بيطار كمخرج مشرف يترك له ،فيما تتحدث الفرضية الثانية
عن الحث الذي تلقاه بيطار من مجلس القضاء األعلى لتسريع
إعداد قراره االتهامي إلنهاء مهمته كمخرج مشرف آخر ،وهذا
يستدعي االكتفاء بما لديه ،وصرف النظر عن إصدار مذكرات
إحضار وتوقيف بحق الذين يخالفونه في صالحيته بالمالحقة،
وت��رك هذا األم��ر كخالف في األس��اس يضمنه للقرار االتهامي
ليبت به المجلس العدلي ،آخ��ذا ً في االعتبار أن الخالف حول
مساره التحقيقي كان مسؤوالً عن التسبب بمناخ من االنقسام
الوطني شكل األساس الذي بنيت عليه تجاذبات وأحداث كادت
تودي بلبنان نحو الحرب األهلية ،كانت أولى عالماتها الدموية
أحداث الطيونة ،التي قد ال تكون آخر التداعيات.
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انقالب ع�سكري في ال�سودانّ ..
حل المجل�س ال�سيادي والحكومة

رئي�س الوزراء وم�س�ؤولون قيد الإقامة الجبرية
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد
الفتاح البرهان ،أمس ،ح ّل المجلس السيادي
والحكومة ،إلى جانب إعالنه حالة الطوارئ
في ال��ب�لاد ،داع��ي�ا ً إل��ى إج��راء انتخابات في
تموز /يوليو .2023
وق��ال ال��ب��ره��ان ،ف��ي ب��ي��انٍ  ،إنّ «الجيش
سيواصل االنتقال الديمقراطي لحين تسليم
السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة».
وك��ش��ف ال��ب��ره��ان أنّ «ح��ك��وم��ة مستقلة
ستحكم السودان حتى موعد االنتخابات»،
واعدا ً «بخلق بيئة مناسبة لألحزاب السياسية
وصوال ً إلى االنتخابات» ،معلنا ً أيضا ً تعليق
عمل لجنة لمكافحة الفساد.
من جانبها ،أعلنت وزارة اإلعالم السودانية
أنّ ما حدث في السودان «هو انقالب عسكري
متكامل األركان» ،داعية «الجماهير إلى قطع
الطريق على التح ّرك العسكري حتى إسقاط
المحاولة االنقالبية» ،مطالب ًة بإطالق سراح
المعتقلين.
وقالت وزارة اإلعالم السودانية ،في صفحتها
على فيسبوك ،إن رئيس الوزراء السوداني عبد
الله حمدوك «اقتيد إل��ى مكان مجهول بعد
رفضه إصدار بيان مؤيد «لالنقالب».
وكانت ال��وزارة أعلنت في وقت سابق أن
القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز
حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا ً
إلصدار بيان مؤيد.
كما نقلت ال����وزارة ع��ن ح��م��دوك دعوته

نقاط على الحروف
هل دفع الذعر من المتغيرات
القادمة جعجع للخط�أ القاتل؟
ناصر قنديل

احتجاجات في الشارع رفضا ً لالنقالب
السودانيين ،ف��ي رس��ال��ة م��ن مقر «إقامته
الجبرية» ،إلى التمسك بالسلمية واحتالل
الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
وأكدت الوزارة أنّ قوات عسكرية مشتركة،
اقتحمت مقر اإلذاعة والتلفزيون في أم درمان،
واحتجزت عددا ً من العاملين.
وف��ور اإلع�لان عن االنقالب العسكري في
السودان ،نزل سودانيون إلى الشوارع في
م��دن مختلفة ،فأغلقوا بعضها ،وأشعلوا
اإلطارات ،وهتفوا بشعارات مندّدة باالنقالب

الوجود الإيراني
في الإقليم العربي ...و�ضروراته

العميد د .أمين محمد حطيط*

د .جمال زهران*

ق��د ال ي �ك��ون م��ن ح��ق ل �ب �ن��ان االع� �ت ��راض ع �ل��ى ال �ق��رار
األميركي بتعيين يهودي «إسرائيلي» ليكون وسيطا ً بين
لبنان و»إسرائيل» ورعاية المفاوضات غير المباشرة التي
انطلقت في العام الماضي  ،2020وهي المفاوضات التي
توقفت بقرار «إسرائيلي» ـ أميركي اتخذ ألنّ «إسرائيل»
رفضت البحث ـ مجرد البحث ـ في الطرح اللبناني الذي
يعتمد ح ��دودا ً بحرية للبنان ف��ي الجنوب ال�خ��ط الممت ّد
من صخرة رأس الناقورة المنصوص عليها في اتفاقية
«بوليه نيوكمب» باعتبارها نقطة الحدود البرية األولى التي
تالمس مياه البحر ،إلى النقطة  29التي يحدّدها التطبيق
العلمي وفقا ً لتفسير قانون البحار الذي يرعى هذا الشأن.
ل�ق��د رف �ض��ت «إس��رائ��ي��ل» ال �ط��رح ال�ل�ب�ن��ان��ي وتمسكت
بالتفاوض المقيّد تحت سقف خط خاطئ هو الخط ،23
تفاوض يفضي إلى ح ّل النزاع المحصور بمنطقة  860كلم2
وهي المنطقة المحصورة بين خط ( )1وخط ( )23اللذين
رسما بطريقة خاطئة أسهم التقصير اللبناني ال بل عدم
الكفاءة لدى من رسمهما في لبنان ،في إخراجهما إلى حيّز
الوجود ،بيد أن الجيش اللبناني وعبر المركز الطبوغرافي
الهيدروغرافي المستحدث في مديرية الشؤون الجغرافية
ويتوصل إل��ى تحديد
يصحح األخطاء
لديه ،استطاع أن
ّ
ّ
الخط ( )29باعتباره ح��دود لبنان البحرية مع فلسطين
المحتلة ،ويذهب للتفاوض على أساسه ،أم��ا «إسرائيل»

المتأ ّمل لحركة اإلقليم ...يجد أنّ اإلقليم العربي لديه
القابلية على التغلغل األجنبي ف��ي أح�ش��ائ��ه ،وه��و مح ّل
مطامع استعمارية على مدار الحقب التاريخية المختلفة.
ولذلك أطلق االستعماريون على اإلقليم منطقة «الشرق
األوسط وشمال أفريقيا» ،والذي تأكد في دوريات علمية
تحمل هذا االسم ،وذلك إلفراغ صفتي العروبة واإلسالم
عن هذه البقعة التي تعتبر أغلى المربعات الجغرافية في
العالم .وفي الوقت الذي أعلن عن تأسيس جامعة الدول
تمض عدة
العربية ع��ام  ،1945بمبادرة غير عربية ،لم
ِ
سنوات حتى ت ّم اإلعالن عن إقامة دولة الكيان الصهيوني
(إسرائيل) على أرض فلسطين عام  ،1948لتتأكد نوايا
االستعمار عموماً ،واإلنكليزي بصفة خاصة ،في استبعاد
الفكرة العروبية من أن تجد سبيلها لترجمة عربية حقيقية،
وتظ ّل جامعة الدول العربية شكالً بال مضمون ،وهو األمر
الحادث لآلن بك ّل أسف.
فقد أعلن عن تأسيس الكيان الصهيوني ،بشرعية دولية
زائفة بقرار صادر عن األمم المتحدة التي لم تكن إال وليدا ً
يمض عليه ثالث سنوات فقط .وقد ولدت مع هذا الكيان
لم ِ
غير الشرعي ،القضية الفلسطينية التي ال تزال حتى اليوم
حائرة بين مشاريع مختلفة أه ّمها مشروع المقاومة حتى
التحرير الكامل لك ّل التراب الفلسطيني ،والعودة بفلسطين
كاملة قبل عام .1948
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الكاظمي مستقبالً ميقاتي وابراهيم بحضور مسؤولين عراقيين في بغداد أمس

(داالتي ونهرا)
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العسكري.
وتحدثت مصادر إعالمية عن تعزيزات
عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي،
فيما نقلت بعض وسائل اإلعالم أنه ت ّم إغالق
المطار.
ودعا تج ّمع المهنيين السودانيين في وقت
سابق أمس« ،الشعب السوداني إلى الخروج
إلى الشارع لمقاومة أي انقالب عسكري»،
داعيا ً «لجان المقاومة والقوى الثورية إلى
تفعيل شبكة االتصال األرضي المجربة».

حتى الأموات لم ي�سلموا
من همجية االحتالل
اعتدت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» على المقدسية أم عالء نبابتة أثناء
تواجدها بالقرب من قبر ابنها في المقبرة اليوسفية ،محاول ًة منعها من
دخول المقبرة.
وقالت نبابتة التي عانقت قبر ابنها كي تمنع نبشه خ�لال أعمال
التجريف« ،إنّ مجندة إسرائيلية اعتدت عليها بالضرب ،ومنعتها من
دخول المقبرة لحماية قبر نجلها ،مؤكدة أنّ «األموات لم يسلموا من همجية
االحتالل الغاشم».
في المقابل ،استأنفت بلدية القدس وما يسمى بـ «سلطة الطبيعة
اإلسرائيلية» ،أم��س ،عمليات التجريف وتغيير المعالم في المقبرة
اإلسالمية اليوسفية في القدس المحتلة ،المتاخمة للسور الشرقي للبلدة
القديمة بجانب باب األسباط المؤدي إلى المسجد األقصى.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض ما تس ّمى محكمة الصلح «اإلسرائيلية»،
األسبوع الماضي ،طلب لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس استصدار
أمر يوقف أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء
المجاورة للمقبرة اليوسفية ،علما ً أن اللجنة كانت قد تم ّكنت في وقت سابق
من استصدار أمر يمنع االنتهاكات التي حصلت في المقبرة في شهر كانون
األول/ديسمبر من العام الماضي.

قوات االحتالل تعتدي على سيدة مقدسية حاولت منع جرف قبر ابنها

 ال نعلم بعد مضمون االعترافات التي أدلى بهاالموقوفون الذين تسببت إفاداتهم بتسطير مذكرة
االس �ت �م��اع ل��رئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة سمير
جعجع ،ليقين ب��أن ه��ذا االستدعاء لم يكن متوقعا ً
ص���دوره ب��ال�س��رع��ة وال �ت �ش��دد ال �ل��ذي��ن شهدناهما،
بصورة معاكسة لتدخالت مرجعيات لها تاثيرها
ع �ل��ى ال �ق �ض��اء وق��ي��ادة ال �ج �ي��ش ،وإح��راج �ه��ا لهما،
ك �ح��ال ب�ك��رك��ي وال �م��داخ�لات األم �ي��رك �ي��ة ،وم��ا كان
ه��ذا االس �ت��دع��اء ل�ي�ح��دث وي�ت��م اإلص���رار عليه لوال
وج��ود وق��ائ��ع ال يمكن تجاهلها بالنسبة للجهتين
المعنيتين ،وهما القضاء بشخص مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية ،الذي لم يكن يوما ً مفوضا ً
لحزب الله كما قال جعجع ،وتاريخ النزاعات حول
الملفات بين حزب الله مليء بالوقائع ،وال يمكن ألحد
التشكيك بأن قيادة الجيش ومديرية المخابرات قد
يمثالن مجرد صدى لطلبات حركة أمل وحزب الله،
وفي الحادثة نفسها كان واضحا ً من توضيح قيادة
الجيش لتفاوت مضمون بياناتها في اليوم األول،
أنها تسير بموقفها تبعا ً لما تتوصل إليه من وقائع،
وال تزال قضايا الخالف في مقاربة أمل وحزب الله
لملفات كملف العميل عامر الفاخوري في الذاكرة
القريبة ،وق �ي��ادة الجيش كما المحكمة العسكرية
فعلتا ما تعتقدانه تعبيرا ً عن مسؤولياتهما بمعزل
عن كيف سيقيم أداءهما كل من حزب الله وحركة
أمل ،وغدا ً قد تزداد الضغوط الداخلية والخارجية
عليهما ،ويحدث ما يفتح الباب لخالف جديد بينهما
وبين حزب الله وأمل.
 واقعيا ً نحن أم��ام معادلة تقول إن االستدعاءم�ب�ن��ي ع �ل��ى ش �ك��وك ج��دي��ة ب ��دور ل�ع�ب��ه ج�ع�ج��ع في
ت��رت �ي��ب م �س��رح م �ج��زرة ال �ط �ي��ون��ة ،ع �ب��ر معاونين
مقربين منه ،يملك التحقيق تفاصيل كافية لسؤال
جعجع عنها ،ومواجهته بها عندما يمثل لالستماع
إليه ،ولن يكون مفيدا ً لجعجع اإلنكار ألنه سيضيق
عليه دائ��رة الضغط وي��زي��ده��ا إح�ك��ام�اً ،بقوة تدفق
المعلومات التي ستوضع في مواجهته ،وقد وفرتها
فيديوهات وإفادات واعترافات وداتا اتصاالت ،ولن
يفيد التهرب من المثول ألنه سيخلق ضغوطا ً عامة
في البلد لفرض المثول عليه ،وسيفرض ضغوطا ً
وإحراجات قانونية له وعليه وعلى الجهات المعنية
ب�م��واص�ل��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،واألم� ��ر م�خ�ت�ل��ف ج��ذري��ا ً عن
قضية مالحقين من قبل المحقق العدلي يطالبون
وفقا ً لنص دستوري بنقل ملفهم أمام جهة قضائية
أخ��رى ن��ص عليها ال��دس �ت��ور ،بعدما مثلوا وأدل��وا
بإفاداتهم أم��ام المحقق العدلي األول عندما طلب
االستماع إليهم من دون إطالق المالحقة القضائية
االتهامية بحقهم ،وصفات هؤالء مذكورة في نص
الدستور كرؤساء ووزراء ،ولو كانت هناك محكمة
أخ ��رى ذات ص�لاح�ي��ة ل�م�لاح�ق��ة رؤس���اء األح ��زاب
سيكون على جعجع المثول أوالً ل�ل�إدالء بإفادته
األربعاء ،ثم في حال إطالق مالحقة اتهامية بحقه
أن يطلب نقل ملفه إل��ى محكمة ل��رؤس��اء األح��زاب
ليست موجودة.
(التتمة ص)5
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الوطن � /سيا�سة

ت�صح معادلة جعجع:
هل
ّ
ا�ستدعاء بري ون�صراهلل � ً
أوال؟
} محمد حمية
يجد رئيس حزب القوات سمير جعجع سبيالً للته ّرب من تلبية
لم ِ
دعوة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإلستماع إليه،
سوى وضع شرط على القضاء باستدعاء األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله أوالً ،فيما ذهب مسؤولون قواتيون الشتراط
مثول رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً.
فهل يستوي هذا الطرح؟
ينطلق جعجع في منطقه وكأنه يملك الحق في وضع شروط على
القضاء أو يقول له من يستدعي ومن ال يستدعي .وإذا كانت لديه
رواية أخرى عما حدث في الطيونة تح ّمل الطرف اآلخر مسؤولية ما،
فما عليه إال المثول واإلدالء بما لديه ،وللقضاء أن يق ّرر من يستدعي
أو ال يستدعي من دون أن يكون لجعجع أيّ حق في وضع شروط
لكي يخضع للتحقيق.
أق ّر الموقوفون القواتيون في مديرية المخابرات بأنهم نفذوا
الجريمة بتوجيهات من رئيس حزبهم ،فيما بات لدى مخابرات
الجيش رسما ً كامالً لسيناريو أح��داث الطيونة بحسب ما علمت
«البناء» ،حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع األدلة والوقائع
وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان
وداتا اإلتصاالت والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها
وخاللها.في المقابل لم يرتكب المتظاهرون العزل أيّ جريمة ،فيما
سقوط ضحايا من فريق أمل وحزب الله دون الجانب اآلخر دليل
حاسم على ذلك .كما ال اعترافات لموقوفين من أمل وحزب الله بأنهم
تلقوا أوامر من قيادتهما لتنفيذ هجوم على عين الرمانة .وقد يصلح
طرح «الحكيم» أيضا ً لو كان «الثنائي» طرفا ً في الجريمة وليس في
اإلشتباك فقط ...فهل يتساوى القاتل برصاص القنص عمدا ً مع
المقتول وإنْ بادر إلى االستفزاز؟
لم تسبق التظاهرة أجواء شحن وتحريض من قبل قيادتي أمل
وحزب الله أو بالقتل وال أيّ تهديد يمتُّ بصلة لجعجع أو القوات
وال حتى للمحقق العدلي طارق البيطار ،بينما هدّد جعجع ونوابه
بالويل والثبور وعظائم األمور من «إقفال عين الرمانة» و»شارع
مقابل شارع».
أثبتت التحقيقات أنّ طبيعة الحركة العسكرية القواتية «قبل
الكمين بيومين ،تؤكد اإلعداد لحرب عسكرية كاملة قد تستم ّر أليام
بحسب ما تشير معطيات أمنية وخبراء عسكريون لـ «البناء»،
وقد أثبتت وقائع الميدان ذلك ،فيما لم يعُ ّد الثنائي سوى لتظاهرة
خرقتها بعض اإلستفزازات والتعديات من متظاهرين فيما جاء
ظهور مسلحين من الشياح كرد فعل عفوي على سقوط شهداء،
وهذا االستنفار المسلح ليس جديدا ً بل حصل في مختلف المناطق
اللبنانية ،علما ً أنّ الكثير من االشتباكات المسلحة أكانت األسباب
عائلية أو عشائرية أو حزبية وسياسية ،تح ّل بإ ٍسقاط دعاوى الحق
الشخصي ويتولى القانون «تسوية» الحق العام ،هذا في حال عدم
سقوط ضحايا ،أما في حال وقوع قتلى فال ّ
حق شخصي يسقط وال
ّ
حق عام كحال جريمة الطيونة.
رفض جعجع سابقا ً وضع شروط على المحقق العدلي وقال:
«إتركوا القاضي يشتغل شغله» واعتبر أنّ أيّ اعتراض على أداء
المحقق ورف��ض المثول لقراراته هو عرقلة للتحقيق ،فلماذا إذا ً
يشترط جعجع على القضاء مثول نصرالله وبري أوالً؟ ولماذا ال
يترك القضاء «يشتغل شغله» أيضاً؟ وهل يعتبر اشتراطه عرقلة
للتحقيق في جريمة ال تق ّل شأنا ً عن جريمة المرفأ بالمفهوم القانوني
العدلي والمعاني اإلنسانية ال في عدد الضحايا وحجم الدمار؟
لطالما اعتبر جعجع أسباب تمنع مثول المدعى عليهم في تفجير
المرفأ أمام المحقق العدلي ،مجرد ذرائع للته ّرب من القضاء .فهل
يمكن اعتبار اتهام جعجع للقضاء العسكري باإلنحياز هو مجرد
حجة للته ّرب؟ مع فارقين جوهريين :األول أن تهمة المدعى عليهم
في تفجير المرفأ هي اإلخ�لال بالموجبات الوظيفية (رغم إغفال
البيطار مسؤولية القضاة الذين سمحوا بإنزال أطنان النيترات من
الباخرة) وليس تنفيذ التفجير ،بينما تهمة جعجع هي إصدار األوامر
لمناصريه بالقتل المتع ّمد ،والثانية أنّ مالحقة الرؤساء والوزراء
تخضع ألصول خاصة وتندرج ضمن صالحية مجلس النواب ،أما
محاكمتهم فأمام المجلس األعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء ،فضالً
عن حصانتهم النيابية ،بينما ال يتمتع جعجع بأيّ نوع من الحصانة
ليرفض المثول بل يخضع للقضاء العادي العدلي أو العسكري.
صدِم اللبنانيون والقضاء أيضا ً باعتراف جعجع بالجريمة
لقد ُ
في حواره على قناة «أم تي في» ،ما س ّرع تحرك القضاء الستدعائه،
فيما أحد لم يسمع أو ي ّر بري أو نصرالله يعترف بجريمة أو عدوان
على عين الرمانة!
يبدو أنّ معادلة «م��ع المحقق العدلي ول��و ك��ان على خطأ»
و»فليحكم القضاء» في قضية المرفأ كقوله «فليحكم األخ��وان»،
اختارها جعجع كعنوان سياسي لخوض معركة االنتخابات
النيابية قد سقطت .فكيف علِم جعجع بتو ّرط الحزب طالما أنّ
المحقق العدلي يدّعي سرية التحقيق ولم يصدر قراره الظني بعد؟
أال يُعتبر ذلك تجاوزا ً للقضاء وضغطا ً على المحقق العدلي وتضليالً
للتحقيق والرأي العام وتضييعا ً للعدالة ولحقوق أهالي الشهداء
والجرحى والمتض ّررين؟ أال يستوجب من المحقق العدلي استدعاء
جعجع لسؤاله عما يملكه من معلومات يستند إليها؟
بعد أن تبلغ رئيس القوات برقية الحضور إلى مديرية المخابرات
فياليرزةالستجوابه،قديستطيععدمالحضورمستقويا ًباألميركيين
و»مظلوميتهالتاريخية»،وقدتنجحالوساطاتالخارجيةوالضغوط
السياسية بتسوية ما ،لكن القضاء العسكري لن يستطع أمام هول
جريمة الطيونة التراجع ،بل سيتابع إجراءاته القضائية بحسب
معلومات «البناء» من تكرار التبليغ فمذكرة إحضار ،وبالتالي
سيتحقق هدفان حتى لو لم يمثل جعجع وقد يكونان أه ّم من المثول:
األول يصبح جعجع رئيس الحزب الذي يدّعي أنّ مشروعه السياسي
هو سيادة الدولة واحترام القضاء واستقالليته وكأحد أركان حركة
 14آذار التي ق��ادت البالد في حقبات سابقة بشعارات العدالة
والسيادة ،سيتح ّول فارا ً من وجه العدالة! أما الثاني ،فهو سقوط
نظرية جعجع التي سيخوض اإلنتخابات النيابية على أساسها
أي الدفاع عن البيطار والقضاء في وجه عرقلة حزب الله وفريقه
السياسي للتحقيق ،ويصبح جعجع في مواجهه مع القضاء نفسه
الذي يدافع عنه ،ما يضعه خارج الشرعية ورافضا ًلمنطق الدولة ،فهل
يختار جعجع المثول أمام القضاء كأهون الش ّرين...؟

خفايا
تتابع الجهات الدبلوماسية والسياسية ملف
استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية أمام
مخابرات الجيش اللبناني ساعة بساعة من
دون وضع توقعات مع تكليف مكاتب قانونية
برسم كل السيناريوهات االفتراضية لكل من
االحتماالت ،وتعترف هذه الجهات بأن هذا
الملف يتقدم على ملف القاضي طارق بيطار

كوالي�س
توقفت جهات دبلوماسية أمام سرعة التراجع
الغربي أمام أردوغان بعد تلويحه بإبعاد
سفراء  10دول يتقدمهم السفير األميركي،
ومثلها سرعة تراجع أردوغان عن قراره
وتحدثه عن اعتذار لم يصدر عن المعنيين،
واعتبرت أن الطرفين وجدا أن المواجهة أشد
كلفة من التراجع
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تعثر الهجوم الأميركي الم�ضاد في لبنان
وعودة الم�أزق �إلى ملعب وا�شنطن و�أتباعها...
} حسن حردان
المراقب للتطورات األخيرة في أعقاب قرار قائد المقاومة أخذ
زمام المبادرة بكسر الحصار األميركي ،باستيراد المشتقات
النفطية من إيران ،واضطرار واشنطن إلى الموافقة على رفع
الفيتو عن تشكيل الحكومة ،وتخفيف الحصار على سورية
لتسهيل مرور الغاز المصري والكهرباء األردنية عبر األراضي
السورية إلى لبنان ..المراقب لهذه التطورات يدرك انّ اإلدارة
األميركية ،وال�ق��وى التابعة لها ،تلقت صفعة قوية ،أدّت إلى
ارتباك مخططها الهادف إلى مفاقمة األزمات في لبنان لتوجيه
االت�ه��ام بالمسؤولية عنها إل��ى ح��زب الله المقاوم ،في سياق
خطة لعزله وإض�ع��اف شعبيته ،وتمكين الجماعات والقوى
الموالية للسياسة األميركية من االستثمار في هذا المناخ في
االنتخابات المقبلة لقلب األغلبية النيابية لمصلحتها..
لهذا عمدت واشنطن إلى تنظيم هجوم مضاد إلجهاض نتائج
قرار المقاومة بكسر الحصار ،واستعادة زمام المبادرة ..وقد
اعتمدت واشنطن في هذا الهجوم المضاد للخروج من مأزقها،
الخطوات التالية:
الخطوة األولى ،االلتفاف على النتائج اإليجابية التي حققها
دخ��ول المازوت اإليراني إلى لبنان ،من خالل العمل من قبل
حاكم مصرف لبنان والشركات إلى العودة لمفاقمة أزمة طوابير
البنزين وص��والً إلى رفع كامل الدعم عنه األمر الذي أدّى إلى
ارتفاع كبير في سعر صفيحة البنزين ،وبالتالي التهاب أسعار
جميع ال�م��واد والسلع ..فيما امتنع مصرف لبنان عن توفير
الدوالرات للمستوردين األمر الذي أدّى إلى زيادة الطلب على
ش��راء ال��دوالر في السوق السوداء وارتفاعه من جديد ليصل
إلى عتبة  21ألف ليرة ،وهذا بدوره أسهم أيضا ً في ارتفاع
جديد في األسعار ومفاقمة األزمة المعيشية للمواطنين.
الخطوة الثانية ،العمل على حياكة الفتنة الطائفية واستدراج

ح��زب الله للوقوع ف��ي شركها ،وبالتالي ش��ن حملة اعالمية
وسياسية لتشويه ص��ورت��ه ،واإلس ��اءة إل��ى س�لاح المقاومة،
واس�ت�ط��رادا ً إضعاف حلفاء المقاومة في الشارع المسيحي،
وخصوصا ً التيار الوطني الحر ...وفي هذا السياق جرى نصب
كمين الطيونة من قبل حزب القوات اللبنانية وارتكاب مجزرة
دموية بحق المتظاهرين السلميين أثناء توجههم إل��ى قصر
ال�ع��دل للمطالبة بتصويب مسار التحقيق العدلي ف��ي تفجير
مرفأ بيروت..
الخطوة الثالثة ،استغالل نتائج الخطوات السالفة الذكر،
ل�ل�ض�غ��ط ع �ل��ى ال �م��وق��ف ال��رس �م��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ف ��ي م��وض��وع
المفاوضات غير المباشرة مع كيان العدو «اإلسرائيلي» لتحديد
الحدود البحرية ،والعمل أميركيا ً على وضع لبنان بين خيارين،
أم��ا تقديم ال �ت �ن��ازالت بالموافقة على خ��ط السفير األميركي
السابق فريدريك هوف ،وال��ذي يقضم ج��زءا ً من حقوق لبنان
لمصلحة ك�ي��ان ال �ع��دو ،أو التسليم بقيام «إس��رائ �ي��ل» بعملية
التنقيب واستخراج الغاز في المنطقة المتنازع عليها...
غير انّ هذا الهجوم األميركي سرعان ما أخفق ومني بالفشل
وانقلب السحر على الساحر ،عندما تعثر في أه ّم حلقاته ،وعاد
المأزق إلى الملعب األميركي والقوى التابعة له...
الحلقة األول ��ى ،إخ �ف��اق كمين الفتنة ف��ي تحقيق ه��دف��ه في
محاولة استدراج حزب الله وحركة أمل للوقوع في فخه ،مما
أدّى إل��ى انكشاف وتعرية أدوات الفتنة ،ال سيما بعدما أدّت
التحقيقات مع عناصر القوات الذين ت ّم إيقافهم لدى مخابرات
الجيش إل��ى دف��ع مفوض الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي فادي عقيقي إلى استدعاء رئيس حزب القوات سمير
جعجع لالستماع إلى إفادته بشأن ما حصل في الطيونة ،غير
انّ جعجع سارع إلى رفض االستجابة للطلب ،والقول إنه لن
يسمح بتكرار كنيسة سيدة النجاة مرة ثانية ،عندما اعتقل في
أعقاب تفجير الكنيسة وحكم عليه باإلعدام في قضايا اغتيال

ق��ادة وشخصيات لبنانية ،وج��رى تخفيف الحكم إل��ى مؤبد
بعد عفو ع��ن حكم إع��دام��ه م��ن قبل رئيس الجمهورية الياس
ال�ه��راوي ،وم��ن ثم العفو السياسي عنه اث��ر انقالب ...2005
وي��ؤدي امتناع جعجع عن الحضور إل��ى المحكمة العسكرية
لإلدالء بإفادته إلى وضعه في خانة االتهام وعدم التعاون مع
القضاء ،وبالتالي سقوط ادّعاءاته بالبراءة من مجزرة الطيونة
من ناحية ،وعدم صدقيته في دفاعه عن المحقق العدلي طارق
البيطار في االدّعاء على وزراء ونواب بتهمة اإلهمال الوظيفي
في قضية التحقيق بانفجار المرفأ من ناحية ثانية ..وهكذا
أصبح جعجع في وضعية الدفاع عن نفسه ،وفي حالة الضعف
هو وحلفاؤه في قضية التحقيق في مجزرة الطيونة ،وتسييس
التحقيق في تفجير المرفأ..
الحلقة الثانية ،فشل محاولة واشنطن في خطة تخيير لبنان
بين ال�ت�ن��ازل ع��ن ج��زء م��ن حقوقه ف��ي مياهه اإلقليمية للعدو
«اإلسرائيلي» ،وبين التسليم ببدء «إسرائيل» العمل في المنطقة
المتنازع عليها ،وهذا الفشل ،كان نتيجة:
 1ـ تنبّه قيادة المقاومة للفخ الذي نصب في الطيونة ،وعدم
االنجرار إلى مربع الفتنة وضبط النفس.
 2ـ قيام قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله ،بإعادة
استحضار معادلة الردع في مواجهة اي محاولة من قبل العدو
«اإلسرائيلي» للنقيب واستخراج الغاز في المنطقة المتنازع
أي شركة اجنبية إل��ى االمتناع
عليها ،وه��و طبعا ً م��ا سيدفع ّ
عن القيام ب��ذل��ك ..ويجعل حكومة العدو تحسب أل��ف حساب
لتهديدات السيد الذي تعرف جيداً ،أنه إذا قال فعل..
خ�لاص��ة األم���ر ،ف ��إنّ ال�ه�ج��وم األم �ي��رك��ي ال �م �ض��اد ،م��ا خال
نجاحه ف��ي زي ��ادة ح��دة األزم ��ة المعيشية ،تعثر ف��ي حلقاته
األساسية ،ليعود المأزق إلى ملعب واشنطن وأتباعها في لبنان
من جديد..

عون :ن�أمل م�ساهمة الأمم المتحدة
بتحقيق ال�سالم والأمن والعدالة بين ال�شعوب الفرزلي :لم يرد � ّأي اقتراح ت�سوية
حول قانون االنتخاب
بري دعا لجل�سة ت�شريعية الخمي�س
ّ

عون مستقبالً بانو في بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله في «أن ُتسهم األمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو
غوتييريس في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السالم واألمن والعدالة بين الشعوب».
موقف عون جاء في برقية وجهها إلى األمين العام لألمم المتحدة لمناسبة «يوم األمم المتحدة» ،وجاء فيها
«فيما يحتفل العالم بيوم األمم المتحدة ،يُسرني أن أتوجه إليكم ،باسمي وباسم الشعب اللبناني ،بتهنئتي
القلبية وتمنياتي بأن ُتسهموا من خالل مسؤولياتكم على رأس المنظمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق
السالم واألمن والعدالة بين الشعوب».
وأعرب عون عن «تقدير لبنان لمنظمة األمم المتحدة التي ساهم في إنشائها ،وعزمه الثابت على تحقيق
أفضل العالقات معها وااللتزام بقراراتها».
واستقبل عون عضو «تكتل لبنان القوي» نائب بيروت األولى أنطوان بانو وأجرى معه جولة أفق تناولت
التطورات السياسية الراهنة واألوضاع االقتصادية والسبل اآليلة إلى معالجتها».
وأوضح بانو أنه شكر رئيس الجمهورية «على صرف مبلغ  50مليار ليرة من االعتماد الخاص بالرئيس
الستكمال دفع التعويضات للمتض ّررين في انفجار مرفأ بيروت ،بعد صرف مبلغ  100مليار ليرة للغاية
نفسها» ،الفتا ً إلى «أهمية اإلسراع في التعويض على المتض ّررين ،وال سيما مع اقتراب فصل الشتاء ليتمكنوا
من استكمال إصالح األضرار التي أُصيبت بها منازلهم وممتلكاتهم».
وأشار إلى الوضع المتردّي للكهرباء ومواقف أصحاب المولدات الخاصة «الذين رفعوا أسعار الطاقة
الكهربائية التي يوزعونها على المواطنين» ،مشددا ً على «ضرورة إلزامهم بتركيب عدّادات للمشتركين بعدما
تجاوزت التكلفة حدا ً لم يعد في قدرة المواطن االلتزام بدفعه».
وأكد أن «الجيش والقوى األمنية األخرى تقوم بواجبها في حفظ األمن ومن غير الجائز افتعال أحداث أو
مناخات سياسية يمكن أن تؤ ّثر سلبا ً على مسار االستقرار» ،الفتا ً إلى أن «الرئيس عون يُولي كل القضايا
المطروحة رعاي ًة كامل ًة ويتابعها بشكل دقيق ،انطالقا ً من مسؤولياته الوطنية من جهة ودوره في المحافظة
على القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء ومنع تجاوزها من جهة أخرى».

دعا رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري إلى عقد جلسة تشريعية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس
المقبل ،في قصر األونيسكو ،لدرس مشاريع واقتراحات القوانين ال ُمدرجة على جدول األعمال.
وكان ب ّري ترأس أمس ،اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ،في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي
والنواب آالن عون ،هادي أبو الحسن ،سمير الجسر ،ميشال موسى ،األمين العام لمجلس النواب عدنان
ضاهر والمدير العام ل�ل�إدارة في المجلس محمد موسى .واع�ت��ذر النائب هاغوب بقرادونيان عن عدم
الحضور.
وبعد االجتماع قال الفرزلي «كان النقاش في جدول أعمال الجلسة واقتراحات القوانين المعروضة والتي
المعجلة المك ّررة التي وردت مباشر ًة إلدراجها على جدول
صدقت في اللجان النيابية واقتراحات القوانين
ّ
ُ
أعمال الهيئة العا ّمة ،وقد ت ّم وضع جدول األعمال والتوافق حوله .وكان هناك مناقشة لبعض األمور التي
تتناول جلسة اللجان المشتركة أي جلسة الغد (اليوم) على أن يصار إلى انعقاد الجلسة العا ّمة يوم الخميس
إلقرار كل جدول األعمال بما فيه قانون االنتخاب الذي بإذن الله سيتم اإلتفاق على دراسة ر ّد فخامة الرئيس
غدا ً (اليوم) في جلسة اللجان».
وردا ً على سؤال عن توقعه لنتائج جلسة اللجان والحديث عن تسوية في موضوع قانون االنتخاب ،أجاب
الفرزلي «أوالً وكما نعلم جميعا ً أن فخامة الرئيس من حقه الدستوري أن ير ّد القوانين وهذا موضوع غير
قابل للنقاش إطالقاً ،أ ّما الحديث عن تسويات لم يرد إطالقا ً أقله مع دولة الرئيس ب ّري وال معي شخصيا ً إالّ
إذا كان هناك آراء عند السادة النواب يحاولون اإلدالء بها في الجلسة وهذا حق من حقوقهم ،والقضية التي
ستنال أكثرية األصوات المطلوبة هي التي ستكون».
وعن تلويح «التيار الوطني الح ّر» بتقديم طعن لدى المجلس الدستوري ،قال «ما أتمنّاه أالّ ُيصار إلى
الطعن بعد جلسة الغد (اليوم) ألن الجلسة ستكون بوجود التيار الوطني الح ّر والقوى السياسية والكتل
البرلمانية كافة».
وعن مساعي الوصول إلى تسوية حول قانون االنتخابات ،قال الفرزلي «أنا ال أس ّمي ذلك تسوية إذا
حصلت ،ولكن أنا أؤكد أن المواقف على حالها حتى تاريخه ولم يرد صدقا ً وقوالً واحدا ً أي اقتراح تسوية ال
مع دولة الرئيس ب ّري وال معي».
على صعيد آخر ،عرض ب ّري األوض��اع العا ّمة والشأن الصحي خالل استقباله وزير الصحة الدكتور
فراس األبيض الذي قال بعد اللقاء «كانت مناسبة لوضع دولته بأجواء الوضع الصحي في البالد ،ولكي
نبحث معه في المشاكل والحلول التي تعمل الوزارة عليها ،بخاصة األمور الطارئة ،الدواء وأدوية السرطان
واألمراض المستعصية وكذلك الوضع االستشفائي والحلول المطروحة أمامنا وكانت فرصة لكي نناقش
كل هذه المواضيع .وبدوره أكد رئيس المجلس كل الدعم لمشاريع وزارة الصحة كافة».
واستقبل رئيس المجلس شيخ عقل طائقة الموحدين ال��دروز السابق الشيخ نعيم حسن ،في حضور
القاضي الشيخ غاندي مكارم.
إلى ذلك ،نفى المكتب اإلعالمي للرئيس ب ّري في بيان ،ما ورد في أحد المواقع االخبارية عن تلقي رئيس
المجلس اتصال تعزية من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،مؤكدا ً أن «الخبر عار من الصحة جملة
وتفصيالً «.

ميقاتي بحث مع الكاظمي في بغداد
تعزيز العالقات اللبنانية العراقية
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
«م �ت��ان��ة ال��ع�ل�اق��ات ب �ي��ن ل �ب �ن��ان وال� �ع ��راق
وض� ��رورة ت �ع��زي��زه��ا ع �ل��ى ال �ص �ع��د كافة،
ب�م��ا ي�لاق��ي ط�م��وح��ات الشعبين اللبناني
وال �ع��راق��ي وال �م �س��ار ال�ت��اري�خ��ي لعالقات
البلدين».
وأش� ��ار م�ي�ق��ات��ي إل��ى أن «ل �ب �ن��ان يشكر
ال�ع��راق حكوم ًة وشعبا ً ومرجعيات دينية
على وقوفهم ال��دائ��م إل��ى جانبه ،وال سيما
ف��ي األوق ��ات الصعبة ال�ت��ي أعقبت انفجار
مرفأ بيروت» .فيما شدّد الكاظمي على أن
«العراق لن يو ّفر أي جهد لدعم لبنان على
تجاوز الظروف الصعبة التي يم ّر بها».
وك� ��ان م�ي�ق��ات��ي وص ��ل إل ��ى ب��غ��داد ظهر
أمس في زي��ارة رسمية لساعات ع�دّة ،عقد
خاللها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق
وتخللهما غداء عمل .وشارك في المحادثات
التي ُعقدت في القصر الحكومي عن الجانب
اللبناني ال�م��دي��ر ال�ع��ام ل�لأم��ن ال�ع��ام اللواء
عباس إبراهيم وسفير لبنان ل��دى العراق
علي الحبحاب ،وعن الجانب العراقي وزير
ال�ن�ف��ط إح �س��ان ع�ب��د ال �ج �بّ��ار وم��دي��ر مكتب
رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.
وتناول البحث الوضع في المنطقة وملف
ال�ع�لاق��ات اللبنانية  -ال�ع��راق�ي��ة والتعاون
الثنائي .وتم التشديد على ان تكون الزيارة
م��دخ�لاً إل��ى ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات اللبنانية -
العربية وتطويرها.
وشكر ميقاتي لنظيره العراقي «م ّد لبنان

مولوي التقى �شري
ووفد من بلديات ال�ضاحية

مولوي مجتمعا ً إلى شري ووفد بلديات الضاحية الجنوبية
الكاظمي وميقاتي خالل لقائهما في بغداد أمس

بالعون خصوصا ً في ما يتعلق بالمشتقات
النفطية التي ترسل إلى لبنان شهرياً» ،طالبا ً
زي ��ادة كمياتها «ب�م��ا يساعد على تحسين
وضع التغذية الكهربائية» .وبنتيجة البحث
ت� � ّم االت� �ف ��اق ع �ل��ى أن ي���زور وزي���ر الطاقة
والمياه وليد فياض بغداد األسبوع المقبل
إلتمام االتفاق المتعلق بذلك.
كما ت��م االت �ف��اق على تشكيل لجنة عليا
مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي
الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال
والصناعة وال��زراع��ة والسياحة ،يناط بها
ال�ب�ح��ث ف��ي ك��ل م�ل�ف��ات ال �ت �ع��اون وتسهيل
حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان
إلغاء التأشيرات بين البلدين .وستبدأ اللجنة

اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن.
كذلك تطرق البحث إلى إمكان استئناف
نقل النفط العراقي من كركوك إلى مصفاة
ال �ب��داوي ف��ي ط��راب�ل��س وال�ص�ع��وب��ات التي
تحول دون ذلك في المدى القريب.
وتناول البحث أيضا ً موضوع تصنيف
المنتجات الزراعية والصناعية في األسواق
العراقية والتعاون السياحي واالستشفائي
بين البلدين.
وج��ه ميقاتي دعوة
وف��ي ختام ال��زي��ارة ّ
إل��ى نظيره العراقي ل��زي��ارة ب�ي��روت ،فوعد
الكاظمي بتلبيتها ،سواء بصفته الشخصية
أو بصفته الرسمية ،في ح��ال أعيد تكليفه
برئاسة الحكومة بعد االنتخابات العا ّمة.

استقبل وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ق��اض��ي ب�س��ام م��ول��وي ف��ي مكتبه
ب��ال��وزارة أم��س نائب ب�ي��روت أمين ش��ري يرافقه رئيس اتحاد
بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ورئيس بلدية
الغبيري معن خليل.
خ�لال اللقاء ع��رض رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
أزم��ة النفايات الحالية ومستقبل مطمر الكوستابرافا ،كذلك
ع��رض واق��ع ال�ب�ل��دي��ات ال�م��ال��ي ال سيما م��ع ال��زي��ادات المق ّررة
على أج��ور النقل وال��روات��ب والضعف المالي المزمن للبلديات
وضرورة تحديث بعض القوانين.
ب��دوره ع��رض رئ�ي��س بلدية الغبيري ال�م�ش��روع المقدم من
البلدية إلن �ش��اء قلم ن�ف��وس ف��ي الغبيري لخدمة ك��اف��ة بلديات
الضاحية الجنوبية لتخفيف أعباء انتقال المواطنين إلى سراي
بعبدا ،كذلك طلب رئيس بلدية الغبيري وساطة وزير الداخلية
لح ّل ال�ن��زاع مع ن��ادي الغولف لكي يبادر إل��ى تسديد الرسوم
البلدية.
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رئي�س الحكومة اجتمع مع الهيئات والع ّمالي
بيرم :حلول �أ ّولية لإدارة الأزمة ولي�ست م�ستدامة
ت���رأس رئ��ي��س الحكومة نجيب ميقاتي
بحضور وزير العمل مصطفى بيرم ،اجتماعا ً
ف��ي السرايا الكبيرة ،ض � ّم رئيس الهيئات
االق��ت��ص��ادي��ة محمد شقير ورئ��ي��س االت��ح��اد
الع ّمالي العام بشارة األسمر ،ج��رى خالله
البحث في األوضاع االقتصادية.
إثر اللقاء قال بيرم «تمهيدا ً الجتماع لجنة
ّ
المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب واألجور في
القطاع الخاص ،عُ قد اجتماع برعاية الرئيس
ميقاتي ،ورئ��ي��س االت��ح��اد الع ّمالي العام،
ورئيس الهيئات االقتصادية وتم التباحث
في النقاط التي تمهّد النطالقة ناجحة للجنة
ّ
المؤشر بنا ًء على دراس��ات علمية وواقعية
ألننا في مرحلة إدارة أزمة ،وبالتالي ،فالحلول
التي يتم تقديمها ومناقشتها تم االتفاق عليها
ب��ص��ورة أول��ي��ة ،وه��ي بنود مرتبطة ب��إدارة
أزمة ،وليست حالً مستداما ً ولكنها ح ّل يدير
األزم��ة الحاصلة وفقا ً لألوضاع االقتصادية
الطارئة وتعدّد سعر الصرف وم��ن أج��ل أن
نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في
أعمالهم وتنشيط الدورة االقتصادية ،وتنشيط
وتسهيل عمالة اللبنانيين ،واالرتقاء بحقوق
العامل اللبناني إلعطائه نوعا ً من الضمانة
االجتماعية واالستقرار االجتماعي».
أض���اف «أق���ول إن الحلول ليست حلول
ازده��ار بل إدارة أزمة تنقسم إلى أقسام عدّة
وهي :بدل النقل ليكون موحدا ً بين القطاعين
ال��ع��ام وال��خ��اص ،ومسألة ال��ب��دل المتعلق
بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي
والمدارس الخاصة ،وتم االتفاق أيضا ً على
إمكان منح سلفة شهرية للقطاع الخاص،

خالل االجتماع في السرايا بين ميقاتي وبيرم واألسمر وشقير أمس
وهذه األمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية
المؤشر التي ستنعقد غدا ً
ّ
متوازنة في لجنة
(ال��ي��وم) في وزارة العمل ،مع اإلش���ارة إلى
مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية
الخدمة ،التي بحثناها بشكل مع ّمق ،وهناك
اقتراح يُعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق
الضمان االجتماعي».
بدوره قال األسمر «اتفقنا على تفعيل ودعم
خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك
الدولي وتبلغ تكلفتها  290مليون دوالر ودعم
النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة،
وسيكون لالتحاد العمالي تحرك ي��وم غد
األرب��ع��اء وه��و «ي��وم غضب» من أج��ل تنفيذ

«الوفاء للمقاومة» :منفتحون على الحلول
تحت الكرامة الوطنية وال�سيادة والأمن الوطني

(داالتي ونهرا)

الخطة ،وت��م االتفاق مع دول��ة الرئيس على
استكمال البحث بهذه الخطة».
أض���اف «ك��م��ا ج��رى البحث ف��ي موضوع
البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي
مع طرح وزير العمل ،وكذلك دعم الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي والصناديق
ال��ض��ام��ن��ة ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ،وستجتمع
لجنة المؤشر ي��وم غد برعاية وزي��ر العمل
لبحث ال��دراس��ات ح��ول األج���ور وملحقاتها
وشطورها».
وردا ً على سؤال أكد أن «األجواء إيجابية من
خالل الطروحات التي قدمها الرئيس ميقاتي،
إن كان بالنسبة إلى القطاع العام أو القطاع

الخاص خصوصا ً أننا بحثنا في الموضوعين،
كما أن رئيس الهيئات االقتصادية كان بدوره
إيجابيا ً في ما طرحه وكل ذلك يتم برعاية
وزير العمل».
أض��اف «أ ّم��ا بالنسبة إل��ى القطاع العام
فقد تم االتفاق على استكمال البحث مع وزير
العمل حول تحديد القطاع العام أي من يشمل
هذا القطاع ،ألنه عندما تصدر المراسيم التي
تخص ه��ذا ال��ق��ط��اع ،ننسى المستشفيات
الحكومية والبلديات والمؤسسات العا ّمة
وت��ل��ف��زي��ون ل��ب��ن��ان وال��ض��م��ان االجتماعي
والمتعاقدين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة
اللبنانية واألس��ات��ذة والمياومين ،لذلك تم
االتفاق على استكمال البحث لتحديد ماهية
القطاع ال��ع��ام ورف��ع��ه إل��ى مجلس ال��وزراء
كي يأتي المرسوم متكامالً بالنسبة الى هذا
القطاع ،أ ّما بالنسبة الى القطاع الخاص فإن
البحث يتركز حول إراحة الموظف ألن لجنة
ّ
المؤشر قد تأخذ وقتها للبحث عن حد أدنى
لألجور أو عن رفع لملحقات األجر وشطوره،
وخالل فترة البحث ال يمكن أن يبقى العمال
بانتظار الدراسات ،لذلك كان هناك اقتراح
لمنح سلف للقطاع الخاص أس��و ًة بما هو
حاصل في القطاع العام وسيكون هناك بحث
بموضوع السلف مع وزير العمل والهيئات
االقتصادية».
م��ن جهته ،أك��د شقير عبر حسابه على
«تويتر» ،أن االجتماع «كان إيجابيا ً ومثمراً،
خصوصا ً مع تأكيد معادلة متوازنة وعلمية
تأخذ في االعتبار تدعيم الوضع المعيشي
والحفاظ على استمرارية المؤسسات في آن».

فاعاليات ونخب بعلبك الهرمل :مع المقاومة والجي�ش وخلف ب ّري ون�صراهلل
أع��ل��ن وج��ه��اء وفاعليات ون��خ��ب عشائر
وعائالت منطقة بعلبك الهرمل في بيان إثر
�وس��ع ف��ي دارة رئيس جامعة آل
اجتماع م� ّ
زعيتر أبو ميسم زعيتر ،أن «الظالم اليوم هو
ظالم األم��س القريب حيث اقتتال المذاهب
واألدي��ان ،وحيث حروب الهوية .وهذا الظالم
أط ّل برأسه مجددا ً جالبا ً معه أشباح الماضي
من الفتنة إلى البوسطة إلى جحيم الحرب.
فوقع الظلم يوم كانت الظليمة من هناك ،من
دار العدل ،حيث استوى الظالم بالعادل ،بل
زاد للظالم في ال��رواي��ة حتى أصبح ج�لاّداً،
فأصبح المظلوم ضحية».
وتابعوا «منذ انفجار لبنان في المرفأ.
انفجار كل الوطن أمام أعين كل الوطن ،وبدل
أن نسجل للتاريخ مقتلة سال فيها دم الوطن
بال قيد وبال هوية وبال أي اعتبار لمذهب أو
لمنصب أو لمستوى اجتماعي .حاد الحق في
التحقيق عن حيث يجب أن يكون ،هناك حيث
الحقيقة :من استورد وأهمل وباع واشترى،
و ُذبحت على سجالته أفئدة الشهداء وذويهم؟
وإذ بنا ،وبعد انتظار الحقيقة ن��رى إع��ادة
إنتاج لمظلمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
الحريري».
وأش��اروا إلى أنه «قبل الدخول في ألعاب
الشهود المزيّفة واألسماء الوهمية والروايات
المفبركة ،وجدنا استعجاال ً في القنص نحو
األه��داف النهائية بهذه اإلدب��ارة الممسوسة
ومشروع االتهام المسيّس والمريب .الرأس
المستهدف كما كان يوم عدوان تموز ،والهجمة
على أمن واتصاالت المقاومة في عام ،2008
كان وسيبقى الحالة المقاومة التي قامت على
كلمة ال في وجه المتواطىء والعميل وما بينهما
من مطبّعين .والخطة كما المخطط في المكان
والشخوص مهما تغيّر الزمن ،تبقى هناك في

من لقاء فاعليات ونخب بعلبك الهرمل
ردهات «النغلي» حيث ُتحاك مؤامرات الكون،
القنص في القضاء والسياسة ،وإذ استشعر
الفشل ب���ادر إل��ى القنص بالحديد وال��ن��ار
والبارود ،فسقط من سقط .أسماء لن ننساها،
شهيدة وستة شهداء وعشرات الجرحى بدمهم
وذنبهم الرقبة واح��دة .رقبة من سلّم ذاته
ومشاريعه لألميركي وللصهيوني ولكل مارق
من خارج الحدود يفيض عليه بالمال والنصح
والدعم».
ومن موقعهم كأولياء د ّم في الجريمة األولى
«المرفأ» وفي الجريمة الثانية «الطيونة»،
طالب المجتمعون بـ»ح ّل سريع وشامل وعادل
وجذري لما تسبب به القاضي طارق البيطار
م��ن تعطيل لسير التحقيق ،عبر توجيهه
سياسيا ً وتعطيله تقنياً» ،مشدّدين على «أن ال
أحد في لبنان له الحق في أن يحاضر بقدسية
النص القانوني طالما أن النص لم يراعى هنا،
وال األصول القانونية ،بل حتى الدستورية عبر
استنساب قضائي واضح وقائم على السياسة.

وبالتالي لم يعد أمام الجسم القضائي اللبناني
س��وى تنقية ذات��ه وإع��ف��اء أو إقالة القاضي
طارق البيطار واستبداله بشخصية ال يختلف
أحد على مهنيتها ونزاهتها وبصفر ارتباط في
الداخل والخارج».
وأك���دوا أن «الحقيقة بكامل جوانبها في
انفجار المرفأ أصبحت من كامل اهتماماتنا
وأولوياتنا منذ اليوم األول للجريمة موصوال ً
بجريمة القنص في الطيونة ،فال يُمكن ولن
نسمح بتلوين الجريمة بأي لون مذهبي أو
سياسي للخلط بين الضحية والجالّد وإخفاء
الجاني الحقيقي».
وفي ما يتعلق بكمين الطيونة ،وما نتج
عنه من شهداء وجرحى ،ش�دّد المجتمعون
على «أن ال مكان للحرب بمعزل عن القوة
والضعف والعدد والعدّة والعتاد ،ألن الحرب
ال ُتخاض إال ب��اإلرادات» ،وتابعوا «نحن كما
قائد المقاومة السيد حسن نصرالله والرئيس
نبيه ب ّري نرى أنفسنا في خدمة الخط المقاوم،

ونهج الممانعة والتصدّي للغطرسة األميركية
والعدوان الصهيوني والتكفيري ،حيث تريدنا
المقاومة أن نكون سنكون ،ومن كان م ّنا في
صفوف المئة ألف ،ومن كان م ّنا في آالف من
أبناء العشائر والعائالت ،ورجال هذه األرض
الطيبة خلف سيد اليوم وأمامه وعلى جانبيه،
كما كنا وسنبقى على نهج وفكر اإلمام المغيّب
السيد موسى الصدر».
كما شدّد المجتمعون على التزامهم بتحقيق
مهني ونظيف وغير ُمسيّس في جريمة المرفأ،
وقالوا «لألسف نجد أنفسنا نطالب بالشيء
ذات��ه ف��ي جريمة أخ��رى قوامها ه��ذه الم ّرة
شهادة في كمين أراد رأس البلد ،ففديناه بدمنا
ورؤوسنا وأرواحنا وبالتالي وطالما أن القاتل
ّ
مشخص ومعروف ،بل أن بعض
والمح ّرض
ق ّناصي القوات اللبنانية أصبحوا معروفين
ب��اإلس��م وب��ال��ص��ورة ،ل��م يعد أم���ام القضاء
العسكري الكثير من الوقت إلنهاء التحقيقات
وكشف الحقيقة التي نعرفها ويعرفها الجميع،
عبر إظهار مسؤولية قائد القوات اللبنانية في
تجييش الشارع وتوجيهه سياسيا ً ومذهبيا ً
نحو معترضين على القاضي البيطار وتحقيقه
المسيّس».
وشدّد المجتمعون على «أن ثالثية الجيش
والشعب والمقاومة هي رؤيتنا ومشروعنا».
وختموا «عشائر البقاع وع��ائ�لات��ه ،من
الغربي إل��ى الشرقي والقبلي وال��ج��رد ،وما
بينهم من سهل ،كانت وستبقى درع البالد
الشرقي وزاد مقاومتها وأرض الرجال خلف
أبي هادي وأبي مصطفى في الشدّة والرخاء،
رغم األزم��ات والقهر والفقر والحرمان ،وكل
محاوالت الحصار .نحن قوم ال نبيع المبدأ
بالخبز ،وال العقيدة بالرغيف ،وال الحياة
بالموت».

م�شاركة «القومي» في اعت�صام نظمته «فتح» في �شاتيال
ت�ضامن ًا مع الأ�سرى والمعتقلين في �سجون االحتالل
تضامنا ً مع األسرى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني ونصر ًة للقدس وأحيائها
ال��م��ه�دّدة بالتهجير القسري ،نظمت حركة
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أمس
اعتصاما ً جماهيريا ً حاشدا ً في ساحة قاعة
الشعب في مخيم شاتيال.
ش���ارك ف��ي االع��ت��ص��ام ن��ام��وس المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
س��م��اح م��ه��دي إل��ى ج��ان��ب ممثلي األح���زاب
والقوى الوطنية اللبنانية وفصائل الثورة
الفلسطينية ،وممثلي اللجان الشعبية وقوى
األمن الوطني الفلسطيني ،أمين سر اللجان
الشعبية في لبنان منعم ع��وض ،أمين سر
وأعضاء قيادة حركة فتح في بيروت والدفاع
المدني الفلسطيني.
بدأ االعتصام بالنشيدين الوطنيين اللبناني
والفلسطيني ،ثم كانت كلمة لرئيس تيار الفكر
وج��ه فيها
الشعبي ألقاها د .ف � ّواز فرحاتّ ،
التحية إلى القدس وأسراها الذين امتزجت
دماؤهم بكل شبر من أرض فلسطين .وحيّا
فرحات األسرى الذين أذاقوا العدو الصهيوني
األم ّرين ردا ً على االعتداءات التي ارتكبها العدو
ض ّد فلسطين وأهلها.
ووج��ه فرحات في كلمته رسالة إلى األمة
ّ
منبّها ً من مخططات التهويد التي تتع ّرض لها
القدس ،معتبرا ً أن على الجميع التحرك ألنّ
فلسطين وقدسها في خطر حقيقي.

ثم كانت كلمة لمحمد صفا رئيس الشبكة
العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ،عبّر
فيها عن سعادته للمشاركة في االعتصام
داخل مخيم شاتيال ،مخيم الصمود في وجه
العدو الصهيوني وعمالئه ،معتبرا ً أن وقفة
اليوم هي للتضامن مع المعتقلين الستة ومع
األس��رى واألمهات واألخ��وات واألطفال الذين
يقبعون في سجون اإلحتالل دونما وجه حق.
ورأى صفا أنّ بوابات االحتالل س ُتهزم ،وان
االحتالل إلى زوال ،ألنّ إرادة الشعب الفلسطيني
في مواجهة االحتالل الصهيوني لم تهن ولن
تضعف مع وجه آلة القتل الصهيونية ،معتبرا ً
أنّ األسرى والمعتقلين سيبقون أيقونات في
وجدان شرفاء األمة.
وكانت كلمة للدكتور ناصر حيدر عضو
الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا
وجه فيها التحية إلى صمود األسرى
األم��ةّ ،
والمعتقلين الذين بأمعائهم الخاوية كسروا
جبروت العدو الصهيوني وبمالعقهم حفروا
نفق العزة والكرامة .ورأى الدكتور حيدر أنّ
أس��رى فلسطين هم األح��رار والباقي أسرى،
م��ن��اش��دا ً جمعيات ح��ق��وق اإلن��س��ان لتح ّمل
مسؤولياتها ت��ج��اه ه��ذه القضية العادلة
وال��م��ح��ق��ة ،إذ ال ي��ج��وز أن تبقى ت��ج��اوزات
الصهاينة دون حسيب وال رقيب.
ث��م كانت كلمة ألمين س��ر فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية وحركة فتح في بيروت

3

جمعة متحدثا ً في رياق.
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة ،أنّ حزب الله
ّ
فضل المكاسب الوطنية على المكاسب الحزبية،
مشدّد ًة على االنفتاح على الحلول تحت الكرامة
الوطنية والسيادة واألمن الوطني.
وفي هذا السياق ،أكد النائب محمد رعد ،خالل
لقاء سياسي في بلدة الريحان الجنوبية« ،أننا
نريد أن نتعاون في االستحقاقات االنتخابية
وال��دس��ت��وري��ة لتعزيز استقرار البلد ونريد
المشاركة فيها ،ولكن تآمر وسلبطة وإلغاء
وتفكير عنصري ،هذا انتهينا منه .هذا ما أردنا
أن يعلم به أهلنا ،أننا منفتحون على الحلول
تحت الكرامة الوطنية والسيادة واألمن الوطني،
والمعايير المزدوجة نريد أن ننتهي منها اآلن».
أض��اف «نحن نقول هناك قضاة نزيهون
في لبنان وقضاة يسيّسون األم��ور ،فالقضاء
وتركيبته بحاجة إلى إع��ادة نظر ،وإذا غضب
البعض ليغضب ،فهذه أحاسيس الناس».
وتابع «إذا أردن��ا تغيير المحقق العدلي،
هذا إره��اب ،أ ّم��ا إذا ج��اءت السفيرة األميركية
وه�دّدت بعدم المساس به فهذا ليس بإرهاب
بل هذه نصيحة .لماذا ازدواجية المعايير ،فهذه
االزدواجية ال نريدها ألن ال بلد يُبنى بازدواجية

المعايير».
بدوره رأى النائب أنور جمعة ،في احتفال
شعبي أقيم في ري��اق ،أن «ح��زب الله ّ
فضل
المكاسب الوطنية على المكاسب الحزبية ،في
وقت يعمل فيه اآلخ��رون بل يقاتلون لتحقيق
المصالح الحزبية الضيقة بافتعال الخالفات
في الملف االنتخابي وقانون االنتخاب ،تمثيل
المغتربين وال��م��ق��اع��د الستة ف��ي المجلس
النيابي».
وأش����ار إل���ى أن «ح���زب ال��ل��ه ح��ف��ظ حق
المغتربين بمشاركتهم في العملية السياسية
بتأييده اقتراع المغتربين ،على الرغم من أن
هذا القرار يضر الحزب ومناصريه في االغتراب،
فقدّم المصلحة الوطنية على مصالحه».
واعتبر أنّ «حزب الله يطفئ نار كل حرب
يُعمل على إشعالها في الداخل ،وفي المقابل
يفعل ح��زب القوات كل ش��يء إليقاظ الفتنة،
ولعن الله من أيقظها» ،مشدّدا ً على أن «حزب
الله ليس مع إيقاظ الفتن وال��ح��رب األهلية
والمس بالسلم األهلي ،ولكن لن يرضى بأن
ّ
يُقتل أبناؤه في الشوارع ويذهب دمهم هدراً،
ويعمل بكل اإلمكانات المتاحة إلحقاق الحق».

«�أمل» :ال�ستكمال التحقيقات
في مجزرة الطيونة ومحا�سبة المجرمين
دع���ا المكتب ال��س��ي��اس��ي ل��ح��رك��ة «أم���ل»،
إل��ى إحقاق الحق ،مؤكدا ً «ض��رورة استكمال
التحقيقات ف��ي م��ج��زرة الطيونة ومحاسبة
المجرمين ومنع تمييع القضية وه��در دماء
الشهداء والجرحى م ّرة جديدة».
وسأل في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة
جميل حايك «لماذا عندما تكون التحقيقات في
جريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض
من يُستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز
التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير
كما يحدث في جريمة المرفأ التي يُص ّر المح ّقق
العدلي على االستمرار في مخالفاته وارتكاباته
الدستورية والقانونية من دون رادع وال حسيب
وال رقيب ،بل بكيدية واستنسابية وانتقائية
مفضوحة ومكشوفة».
وأكد «إصراره على أن المطلوب عدم إضاعة
حق الشهداء والجرحى وعوائلهم وال تضييع
بوصلة العدالة للوصول إلى الحقيقة».
وفي ما يتعلق بـ»تفاقم األزم��ات المعيشية
واالقتصادية والتربوية التي تضغط بثقلها على
كاهل المواطن اللبناني في أبسط مقومات عيشه
الكريم» ،طالب المكتب السياسي بـ»ضرورة
تفعيل الحلول للخروج من المآزق المتكاثرة
خصوصا ً لجهة منع االن���زالق نحو مزيد من
المخاطر التي تتهدّد اللبنانيين».
ّ
«التأخروالمماطلةفيإقرارالبطاقة
واستغرب
التمويلية» ،داعيا ً إلى «ض��رورة اإلس��راع في
إنجازها ،كونها تشكل إسهاما ً فعليا ً في تخفيف
حدّة االنهيار االقتصادي ،وتمكين المواطن من
االستمرار في الح ّد األدنى بتأمين المستلزمات

األساسية والضرورية لعيشه الكريم».
وطرح «عالمات االستفهام حول ترك لبنان
مكشوفا ً عبر منصة ( ،)Impactالتابعة
للتفتيش ال��م��رك��زي م��ن دون ض��واب��ط تمنع
تسليم دات���ا المعلومات لجهات أجنبية».
وسأل عن «أسباب المماطلة والتأخير في إقرار
مناقصة الكهرباء التي تش ّكل عصب االقتصاد
للمؤسسات اإلنتاجية وللمواطنين عموماً ،وأين
أصبحت خطة إنشاء معملين للطاقة الكهربائية
لإلسهام في ح ّل هذه األزمة المستم ّرة بشكل غير
مقبول؟».
ودع���ا المكتب السياسي إل��ى «معالجة
جدية ألزم��ة المحروقات التي تجاوزت كل
إمكانات اللبنانيين ،وانعكست ارتفاعا ً في
أسعار السلع األساسية ،ما جعل ّ
خط الفقر
في لبنان دون المستويات الدنيا والخطرة،
ويهدّد االستقرار االجتماعي للناس» ،مؤكدا ً
«ض��رروة االستماع إلى صرخات السائقين
العموميين واللبنانيين المح ّقة بسبب ارتفاع
أسعار المحروقات».
وإذ توقف عند «توصيفات اإلرهاب الصهيوني
ّ
المنظم وإطالقه النعوت على المؤسسات األهلية
الفلسطينية في محاولة للتغطية على جرائمه
وقمعه» ،حيّا «صمود األسرى الفلسطينيين في
معركتهم التي فرضت على سلطات االحتالل
التراجع عن إجراءاتها القمعية الظالمة» ،معتبرا ً
أن «وحدة الموقف وإرادة الشعب الفلسطيني،
ه��ي الكفيلة ب��ردع االح��ت�لال الصهيوني عن
االستمرار في خطته في بناء المستوطنات في
الضفة حفظا ً لفلسطين وشعبها وقضيتها».

خليل :البيطار تجاوز الن�صو�ص الد�ستورية
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب
علي حسن خليل ،أن «طريقة تعامل القاضي
ط��ارق البيطار في ملف تحقيق انفجار مرفأ
بيروت ال��ذي وق��ع في  4آب ع��ام  ،2020قد
تجاوزت النصوص الدستورية» ،مشيرا ً إلى أن
«البيطار خالف نصوص المواد  70و 71و80
تنص على أن االدعاء
من الدستور اللبناني التي ّ
على ال��وزراء والرؤساء ومحاكمتهم يت ّم عبر
المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

واعتبر في مقابلة تلفزيونية ،أن «عدم
ح��ض��وره جلسات التحقيق أم��ام القاضي
العدلي ال يتعلق بالته ّرب من المسؤولية
حول انفجار المرفأ ،بل يتعلق بمسألة تنازع
الصالحيات» .وأكد أنه «مستع ّد للخضوع لكل
التحقيقات ،إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه
أثناء عمله كوزير للمال من منطلق واليته على
قطاع الجمارك في لبنان ،شرط أن تكون ضمن
األصول القانونية والدستورية».

اعت�صام ت�ضامني مع الأ�سرى في المنية:
ق�ضيتهم �ستبقى �أولوية
العميد سمير أبو عفش ،اعتبر فيها أنّ وقفة
اليوم جاءت لتقول للعدو الصهيوني إنّ قضية
األسرى الفلسطينيين هم األساس في وجدان
الشعب الفلسطيني ،مؤكدا ً أن ال قيام للدولة
الفلسطينيةالمستقلةدونحلوللقضيةاألسرى
والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني.
وانتقد أبو عفش اإلجراء الذي اتخذه العدو
الصهيوني في حق عدد من المنظمات اإلنسانية
الفلسطينية ،قائالً «خسئت محاوالتكم التي

تريد أن تنال من هيبة الشرعية الفلسطينية»،
داع��ي�ا ً في كلمته إل��ى ال��وح��دة الوطنية بين
فصائل الثورة الفلسطينية لما فيه مصلحة
للقضية الفلسطينية.
وعن الوضع اللبناني ،اعتبر أبو عفش أنّ
خير من يم ّثل فلسطين وقضيتها هو الشعب
اللبناني الذي يشارك إخوانه الفلسطينيين في
قضيته ،مجددا ً التأكيد على الحياد اإليجابي
من جميع األحزاب والقوى اللبنانية.

نظمت حركة «فتح» في الشمال اعتصاما ً
ّ
ً
تضامنيا م��ع قضية األس���رى ف��ي السجون
الصهيونية وم��ع الشعب الفلسطيني ،أمام
النصب التذكاري لعميد األسرى العرب المناضل
يحيى سكاف ،عند مدخل مدينة المنية ،في
حضور ممثلي األح���زاب الوطنية والفصائل
الفلسطينية ،حيث رفع المشاركون العلمين
اللبناني والفلسطيني ورايات حركة «فتح».
ب��داي� ًة ،ألقى جمال سكاف شقيق األسير
رحب فيها بالحضور في «ربوع
سكاف كلمة ّ
مدينة المنية التي كانت وستبقى مع فلسطين
حتى تحريرها من البحر إلى النهر» ،مؤكدا ً
«ض���رورة التمسك بالمقاومة كخيار وحيد
لتحرير األسرى ،ألن العدو الصهيوني ال يفهم
إالّ بلغة المقاومة والكفاح المسلّح» ،وطالب
الدولة اللبنانية «بوضع قضية األسير يحيى
سكاف في سلّم أولوياتها كما يفعل العدو
الصهيوني بخصوص الطيار رون أراد».
كلمة تحالف الفصائل الفلسطينية ألقاها
عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية -
القيادة العامة أبو عدنان عودة الذي حيّا فيها
«جنراالت الصبر األسرى األبطال القابعين في
سجون العدو ،وعلى رأسهم إبن مدينة المنية
الحبيبة المناضل الكبير يحيى سكاف»،

معتبرا ً أن «قضية األس��رى ستبقى أولوية
لدى قوى المقاومة حتى تحريرهم» ،مؤكدا ً أن
«فصائل المقاومة في فلسطين لن تتخلّى عن
أي حق من حقوق شعبنا».
وكانت كلمة لرئيس بلدية ببنين الدكتور
ك��ف��اح ال��ك��س��ار ال���ذي ق��ال «ل��ي��س غ��ري��ب�ا ً أن
نلتقي في مدينة المنية لنتضامن مع الشعب
الفلسطيني واألس��رى في سجون العدو ،ألن
المنية كانت سبّاقة في الوقوف إلى جانب
الشعب الفلسطيني وقضيته ،حيث قدمت
عددا ً من شبابها في سبيل الدفاع عن فلسطين
وفي مقدمهم األسير يحيى سكاف ،ونؤكد أننا
نفتخر بمسيرتهم ونضالهم» ،ودعا الفصائل
ورص
الفلسطينية إلى «الوحدة في ما بينها
ّ
الصفوف في مواجهة العدو الغاشم».
وألقى كلمة «فتح» مسؤولها في الشمال
مصطفى أب��و ح��رب ،دع��ا فيها إل��ى «تصعيد
التحركات ال��داع��م��ة لقضية األس���رى ألنهم
أسروا خالل الدفاع عن األرض والمقدسات».
وأك��د «أن حركة فتح ستبقى وفية لألسرى
وستتابع قضيتهم في المحافل» ،مشددا ً على
«دعم نضال الشعب الفلسطيني الذي يقدّم
يوميا ً الشهداء والجرحى ويواجه االحتالل
بعزيمة ق ّل نظيرها».
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صفحة اآلراء والدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى
المواضيع ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبّر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة

وما أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع
كان ،كانت صفحة اآلراء والدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه
الصفحة مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

�أميركا قلقة من تف ّوق خ�صومها في ال�صواريخ الأ�سرع من ال�صوت

المقاومة ت�شدّ �أزر
المفاو�ض اللبناني...

} د .منذر سليمان وجعفر الجعفري
ال تكاد التغطية األميركية اليومية للصين وروسيا تتراجع بحسب
األولويات والمستجدات ،حتى يتجدّد زخمها وبوتيرة عدائية تش ّد عضد
مفاصل القوى والتيارات النافذة في صناعة القرار .الهجمة الحالية،
المميّزة بشراستها ،استندت إلى تقرير منسوب لصحيفة «فاينانشال
تايمز» البريطانية ،في الـ  17من تشرين األول /أكتوبر  ،2021زعم أن
االستخبارات الغربية رصدت إطالق الصين «س ّراً» لصاروخ /مقذوف
أسرع من الصوت دار مرتين حول كوكب األرض في مدار منخفض وهو
قادر على حمل رأس نووي.
عززت الحملة األخيرة وجهة نظر فريق «سباق التسلح النووي»
األميركي ،الداعي إلى تحديث الترسانة النووية في سياق سعي اإلدارة
لـ «االستدارة نحو الصين» ،مع اإلقرار بأنّ التجربة الصينية «فاجأت
المؤسسة االستخبارية األميركية» ،واتضح على الفور أيضا ً إخفاق
ّ
تقديراتها المتعددة لمخزون الصين وخططها ومديات تقدمها العلمي.
للبنتاغون برنامج «الضربة العالمية السريعة» لتسديد الضربة
األولى للخصوم (االتحاد السوفياتي السابق) قبل أن يتم ّكن أحدهم من
الر ّد بالمثل ،منذ بداية األلفية الجديدة ،وتندرج تحته المساعي الحثيثة
ورصد الميزانيات الثابتة لتطوير أسلحة هجومية أسرع من الصوت ،وتم
تنفيذ  3تجارب حيّة «ناجحة (الختبار) تقنيات فرط صوتية ،وقدرات
ونظم نموذجية» (مسؤول عسكري لوكالة «رويترز» لألنباء 21 ،تشرين
األول /أكتوبر .)2021
أق ّر البنتاغون بفشل تجربته األحدث على تقنية أسرع من الصوت،
في الـ  21من تشرين األول /أكتوبر الحالي ،نتيجة إخفاق «المحرك
الصاروخي المعزز» ،بالتزامن مع نجاح التجربة الصينية في تقنية
رديفة .وأوضح المتحدث باسم البنتاغون ،تيموثي غورمان ،أنّ «إنتاج
أسلحة أسرع من الصوت ال يزال على رأس األولويات ،ووزارة الدفاع
تثق بمنظومتها لنشر قدرات هجومية أسرع من الصوت في بداية العقد
الحالي».
أث���ارت التجربة الصينية األخ��ي��رة مشاعر اإلح��ب��اط ل��دى «ق��ادة
االستخبارات والدفاع الذين ح ّذروا من أن (التجربة الناجحة) ش ّكلت قفزة
تقنية هامة قد تهدّد الواليات المتحدة بطرق عديدة» .وأضاف مسؤول
رفيع في اإلدارة األميركية للصحافيين أنه «لم يطرأ أيّ تغيير على الموقف
(الرسمي) من انتشار األسلحة ،لكن الدراسة ستأخذ بعين االعتبار
األوضاع األمنية الراهنة» على المستوى الدولي( .شبكة «سي أن أن»22 ،
تشرين األول /اكتوبر .)2021
إدارة الرئيس بايدن على وشك إعالن انتهائها من دراسة «مراجعة
الموقف النووي» ،التي ستحدد بموجبها حجم اإلنفاق وطبيعة األسلحة
التي يطلبها القادة العسكريون ،وكذلك مدى استمرار التزام واشنطن بمبدأ
«عدم توجيه الضربة النووية األولى».
في السياق عينه ،أبلغ «ق��ادة األجهزة االستخبارية» أعضاء لجنة
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ،في جلسة خاصة ،أن تجربة بكين
«ش ّكلت تطورا ً مهما ً في قدرات الصين إلطالق ضربة استراتيجية أولى
ضد الواليات المتحدة» .وعلّق أحد أعضاء لجنة القوات المسلحة عن
الحزب الجمهوري بأن أقرانه في الكونغرس يطلبون من إدارة البيت
األبيض «تقديم تفسير آليات االستشعار والدفاع ضد الصواريخ األسرع
من الصوت».
أضاف ،بأن التجربة الصينية «تشير إلى حاجتنا بالضرورة تحديث
برامجنا بصورة سريعة» ،لترميم الترسانة النووية األميركية على ضوء
«تسابق روسيا والصين بأقصى السرعة» (شبكة «سي أن أن»22 ،
تشرين األول /أكتوبر الحالي).
المف ّوض األميركي لشؤون نزع األسلحة والسفير األسبق لدى بريطانيا،
روبرت وود ،أعرب عن قلق بالده من نجاح الصين في «إطالق مركبة أسرع
من الصوت ،ألن الواليات المتحدة تفتقد سالحا ً دفاعيا ً فعّ اال ً ضدها».
اإلنفاق العسكري األميركي ،الذي يتجاوز  740مليار دوالر ،يفوق
ميزانيات الصين العسكرية بنحو  3أضعاف ،وهو يعادل  3.74%من
الناتج األميركي اإلجمالي ،مقابل  1.75%من الناتج اإلجمالي للصين،
بحسب «معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم».
خبير األسلحة النووية األميركي المرموق ،جيفري لويس ،ح ّذر ص ّناع
القرار من اإلفراط في التشاؤم وتعزيز سباق التسلح ،قائالً «نصيحتي
اليوم هي التحلي بعدم المبالغة ،فلدى الصين نحو  100سالح نووي
باستطاعتها استهداف األراض��ي األميركية ،وأستطيع التأقلم مع تلك

مقاومة االحتالل
كخيار ا�ستراتيجي

} عمر عبد القادر غندور*

صدمة أميركية من تطور التجارب الصاروخية في الصين
الحقيقة .أنه الردع النووي».
وش �دّد لويس على الجانب التقني الصرف لتوضيح تحذيره بأنّ
جميع النظم العاملة في مدار الكرة األرضية تسير بأسرع من الصوت،
كما أنّ مكوك الفضاء األميركي يعمل بتقنية الفرط صوتية ذاتها« ،والفارق
الوحيد هو أنّ المكوك ال يحمل قنبلة نووية على متنه ،والمركبة الصينية
لم تتز ّود بترس الهبوط».
بدايات التقنية األسرع من الصوت تعود إلى األبحاث التي أجراها
النازيون خالل الحرب العالمية الثانية بهدف قصف مدينة نيويورك.
وأج��رت الواليات المتحدة تجارب على إط�لاق مركبة فضائية أسرع
من الصوت في مدار منخفض في عقد الخمسينيات من القرن الماضي،
وتخلت عن البرنامج نظرا ً إلى جملة من التحديات ،ومن ثم ّ
سخر سالح
الجو األميركي التطور التقني ألغراض االستطالع وصناعة القاذفات.
في أوج الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو ،أشارت وثيقة لمكتب
االستخبارات في وزارة الخارجية األميركية لعام  1967إلى أن االتحاد
السوفياتي عازم على تطوير «منظومة قصف مداري جزئي» Fractional
 - )Orbital Bombardment System (FOBSنتج عنه إمكانية
وصول الصاروخ وحمولته إلى األراضي األميركية من دون أن تستطيع
رصده .بيد أن أبحاث البلدين في مجال األقمار االصطناعية وقدرتها
على كشف نيات الطرف اآلخر أدّت إلى تخلي موسكو عن ذلك البرنامج،
فأنتجت  20صاروخا ً ونشرت  18منها ،وأحيلت إلى التقاعد في العام
 1983ألسباب تتعلق بعدم دقة إصابتها الهدف بدائرة محيطها  1.1كلم،
واستعاضت عنها موسكو بتقنية متطورة للصواريخ العابرة للقارات
بمركبات وكبسوالت فضائية (صواريخ آر ،-36وكبسوالت سايكلون)
باستطاعتها حمل  3رؤوس نووية أكثر دقة تنطلق ضد أهداف متعددة،
وللمركبة القدرة على العودة إلى االستخدام مجددا ً من محطة اإلنطالق.
وكما علّق المف ّوض األميركي لشؤون نزع األسلحة ،روبرت وود ،قائالً:
«ال ندري كيف لنا الدفاع ضد ذاك النوع من التقنية» األسرع من الصوت.
فالترسانة العسكرية األميركية راهنا ً ال تمتلك القدرة على اعتراض تلك
الصواريخ وتدميرها ،وال تزال األبحاث العسكرية منكبّة على التغلب على
السرعة الفائقة للصواريخ الباليستية ووجهتها.
اإلمكانيات المتوافرة حاليا ً تتضمن منظومة الدفاع الجوي ضد
الصواريخ الباليستية ،من طراز «إيجيس –  ،»Aegisفي سالح البحرية،
لكنها غير مص ّممة إلصابة «منظومة القصف المداري الجزئي – ،»FOBS
وتتسارع الجهود لتطوير «برامج إيجيس ،وق���درات أجهزة ال��رادار

والصواريخ الباليستية العتراض تقنية مركبات االنزالق من الفضاء».
الخيار التقني اآلخر لسالح البحرية األميركية هو تسليح صواريخه
بأسلحة تطلق إشعاعات نووية ،بسيل من النيوترونات العالية الطاقة،
والتي من شأنها إحداث أضرار في نظم توجيهات الصواريخ المعادية،
عبر منظومة «سبرينت المضادة للصواريخ الباليستية».
للعقالء والخبراء األميركيين رأي مختلف بعيدا ً عن التهويل بسباق
التسلح .رئيس سالح الجو األميركي برتبة وزير ،واالختصاصي في علم
الصواريخ ،فرانك كيندال ،أحبط توقعات معسكر الحرب من التجربة
الصينية بقوله إن لجوء الصين إلى تجربة مركبة أسرع من الصوت
والعودة من المسار بسالم و ّفر عليها استخدام الصواريخ الباليستية
العابرة للقارات« ،وهي إحدى الطرائق لتفادي النظم الدفاعية والتحذير
من الصواريخ».
البعض اآلخر من الخبراء األميركيين أوضح أن نجاح التجربة الصينية
«لن يغيّر التوازن االستراتيجي مع الصين ،نظرا ً إلى أن نظم الدفاع ضد
الصواريخ الباليستية جرى تصميمها لهزم هجمات صغيرة من دول مثل
كوريا الشمالية وربما إيران ،وليس لردع روسيا والصين» (نشرة «ذا
هيل» 22 ،تشرين األول /أكتوبر .)2021
ما يقلق األوس��اط األميركية حقيقة ،إلى جانب مزاحمتها تقنياً ،هو
خشيتها من عدم القدرة على إمداد قواتها العاملة في المياه اآلسيوية ،في
حال نشوب حرب من الصين .احتماالت المواجهة العسكرية بين واشنطن
وبكين أضحت مادة متداولة ،والتحذير من أخطارها يتعاظم ،حتى في
ظل تأكيد الرئيس جو بايدن أن بالده «ستدافع عسكريا ً عن تايوان» ،قبل
بضعة أيام.
للداللة على اإلخفاقات األميركية ،تشير البيانات والدراسات المختصة
إلى االضطراب الجاري في آليات اإلم��داد ،وخصوصا ً أن «أزمة الشحن
البحري الراهنة لهي خير دليل على تقصير االسطول التجاري األميركي
وعجزه عن تلبية االحتياجات االستراتيجية األميركية» (نشرة «ديفينس
نيوز» 21 ،تشرين األول/أكتوبر الحالي).
يجزم القادة العسكريون بأنّ األسلحة األميركية المنتشرة في المياه
اآلسيوية تكفي لمواجهة الصين« ،لكن في حال امتدت األزمة إلى أبعد من
بضع ساعات لعدة أيام ،فالقوات األميركية ستحتاج إلى التز ّود واإلمداد،
مرة أخرى ،بموارد ضرورية لمسرح قتال بين الدول العظمى» .بعبارة
أخ��رى ،اإلم��داد عبر السفن التجارية المشار إليها في حالتها القاصرة
الراهنة.

واقع جديد تفر�ضه دم�شق
} عبد معروف

شكل االح��ت�لال الصهيوني ،م��ص��درا ً لتهديد األم��ن
واالستقرار لشعوب ودول المنطقة ،ومصدرا ً للتوسع
والعدوان وعمليات القتل واإلره��اب ومصادرة األراضي
وبناء المستوطنات.
وشكل ه��ذا العدو العنصري ،عقبة في وج��ه تطور
الشعوب وحريتها وتقدّمها ووحدتها .وإذا كانت شعوب
المنطقة تحتاج إلى مواكبة العصر والتطور والحرية
وتحرير أرضها وبناء مجتمعاتها الحضارية والعصرية
المنتجة ،فإنّ وجود هذا الكيان القائم على العنصرية
وال��ع��دوان والتدمير ،يمنع حركتها ،وي��ه�دّد كياناتها
ومستقبل أجيالها ،وبالتالي ،فإنّ التصدي له ،ومقاومة
مخططاته ومواجهة مشاريعه ،أصبح ضرورة مصيرية
وحتمية تاريخية.
وم���ن أج���ل المحافظة ع��ل��ى ك��ي��ان��ات��ه��ا ،ووج��وده��ا
ومصالحها ،سعت أنظمة عربية إلى تسوية الصراع من
خالل طاولة المفاوضات واتفاقيات التسوية ،وقد ب ّررت
هذه الدول خيارها باعتبار أنّ خيار الحرب أصبح مكلفا ً
حسب اعتقادها ،وبالتالي ،اتخذت من السالم خيارا ً
استراتيجياً ،وكانت صادقة في هذا الخيار أمام الواليات
المتحدة األميركية ،فخلعت رداء اإلرادة ومصادر القوة
وأفشلت قدراتها وعبثت في بنيتها ،وعملت على مصادرة
الحريات العامة ،ومارست مختلف أنواع القمع والتنكيل،
وأغلقت مواقع اإلنتاج ،وأهملت الجامعات والمدارس
الوطنية لصالح المؤسسات التربوية الخاصة والمكلفة،
وترهّ لت الجيوش ،وأفسدت المؤسسات الوطنية ونهبت
األم���وال العامة من أج��ل إثبات صدقيتها على طاولة
المفاوضات.
ورغم ك ّل ما قدّمته بعض األنظمة من تنازالت وما أجرته
من جوالت مفاوضات وما وقعته من اتفاقيات مع العدو،
على مذبح ما أطلق عليه «السالم» لم تستطع أن تح ّرر
شبرا ً واح��دا ً من األرض المحتلة تبسط عليها سيادتها،
ودون تقديم التنازالت الكبيرة وأه ّمها التنازل عن السيادة
والكرامة الوطنية ،ففتحت سفارات العدو وسط العواصم،
ونخرت الشركات والمافيات واألجهزة «اإلسرائيلية»
مفاصل الحياة في دول عربية عدة.
توقيع اتفاقيات التسوية على المسارات المختلفة لم
تقدّم للدول «المن والسلوى» ولن تشهد نموا ً اقتصادياً،
ولم تحافظ على قيمة عملتها الوطنية والمستوى المعيشي
للمواطن ،فكان ثمن مشاريع التسوية أوسع وأكبر من
تكاليف الحرب ،ففي ميادين الصراع مع االحتالل ،يتراجع
العمالء وتتوحد الجبهة الداخلية ،ويتعزز الصمود
واإلرادة ،والحماسة واالندفاع إلى البناء والعمل وميادين
القتال ،والمقاومة ،أما في مشاريع التسوية ،فتعيش
الشعوب حالة من الترهل والعجز والكسل والتراخي
وتتفتت الصفوف ،وتتعاظم األزمات والصراعات الطائفية
والداخلية.

} د .حسن مرهج
تفجير إرهابي في دمشق،
يتبعه بشكل مباشر استهداف
ق��اع��دة التنف األميركية في
س���وري���ة؛ ه��م��ا ح��دث��ان لهما
ارت���ب���اط إق��ل��ي��م��ي ودول�����ي،
بطبيعة األح��داث في سورية
وانعكاساتها المباشرة على
اإلقليم ،وب��ذات التوقيت فإن
ت��ل��ك األح�����داث ال��م��ت��س��ارع��ة
بشقيها السياسي والعسكري،
وضمنا ً االقتصادي لجهة فتح
ب��اب االس��ت��ث��م��ار بين دمشق
وأبو ظبي ،واللقاءات المكثفة
ال��روس��ي��ة -ال��س��وري��ة ،وك��ذا
اإليرانية -السورية ،فإن كل قاعدة التنف األميركية على المثلث الحدودي بين سورية والعراق واألردن
ذل���ك ي��ش��ي ص��راح��ة ب���أن هناك
ً المقاومة في المنطقة ،وباالرتكاز على ُجملة ما تم تحقيقه
مرحلة جديدة ُتقبل عليها دمشق ،التي باتت عنوانا
ً
ً
سياسيا وعسكريا خالل السنوات الماضية ،ومن المهم
إقليمياً ،يستدعي من كافة القوى اإلقليمية والدولية،
التذكير ،بأن دمشق وحلفاءها ،كسرت الطوق األميركي
طرق أبواب دمشق ،للبدء بمرحلة جديدة تحوي عناوين
بشقيه السياسي والعسكري واالق��ت��ص��ادي ،بمعنى
سياسية واقتصادية.
أن أولوية قوى المقاومة في هذا التوقيت ،تنطلق من
تكرار االعتداءات «اإلسرائيلية» ضد دمشق ،استدعى
محددات واضحة ،حيال تحرير كافة مناطق الجغرافية
ً
تحركا من قبل حلفاء الدولة السورية ،ولعل البيان الذي السورية ،من االحتاللــين األمــيركي والتركي ،وعطفا ً
صدر من قبل حلفاء دمشق ،وتوعدت من خالله بالرد
على ذلك ،فقد حان الوقــت لرسم معــادالت ردع جديدة
على االعتداءات «اإلسرائيلية» واألميركية ضد دمشق،
مع إسرائيل ،وكذلك أميــركا ،عبر الرد على االستهدافات
ُترجم سريعا ً عبر استهداف قاعدة التنف األميركية ،فقد
المباشرة والتي يذهب ضحيّتها مقاتلون من تشكيالت
استهدفت طائرات انتحارية مسيّرة غرف مبيت الجنود
قوى المحور.
األميركيين ،إضافة إلى مطبخ ومستودع أغذية داخل
وربطا ً بما سبق ،ففي األسابيع األخيرة تكثفت االتصاالت
قاعدة التنف الواقعة على المثلث الحدودي بين سورية
واللقاءات بين دمشق وحلفائها ،وبحسب مصادر ،فقد
وال��ع��راق واألردن ،بالترافق م��ع ص��واري��خ استهدفت
القاعدة ومحيطها ،ما أدى إلى سماع دوي انفجارات عدة .كانت نتيجة تلك االتصاالت واللقاءات ،هي تعزيز وجود
األمر الالفت في استهداف قاعدة التنف ،أنه لم يكن ردا ً قوات المحور على امتداد الجغرافيا السورية ،بعدما كانت
على االعتداءات «اإلسرائيلية» فحسب ،وإنما جاء ضمن قد انخفضت أعداد هذه القوات خالل العام الفائت ،وعلى
توقيت أرادت��ه قوى المقاومة مفاجئاً ،لجهة التحركات سبيل المثال ،بينما يستمر عقد اتفاقات التسوية في
ويتوسع انتشار الجيش السوري في
األميركية وضمنا ً اإلسرائيلية ض ّد دمشق وبيروت على المنطقة الجنوبية،
ّ
ال��س��واء ،حيث أن الهجوم األخير ض � ّد دمشق ،وال��ذي كامل محافظة درعا ،قامت قوات محور المقاومة بتعزيز
استهدف وحدات سورية وأخرى تابعة للمقاومة ،انطلق مواقع انتشار قديمة لها في المناطق السورية المختلفة،
من قاعدة التنف األميركية ،وجاء بعد ذلك ،كمين الطيونة وانتخبت مواقع جديدة ،كما أرسلت إلى الجنوب السوري
ف��ي لبنان ،وأخ��ي��را ً التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف ق� ّوات جديدة بمرافقة الجيش السوري بطريقة علنية،
مع آلياتهم العسكرية ودباباتهم وكامل عتادهم ،للمرة
دمشق.
ك ّل ما سبق ،قرأته قوى المقاومة في دمشق وطهران األولى منذ اتفاق التسوية تحت الرعاية الروسية ،صيف
وب��ي��روت ،على أن��ه ت��ج��اوز للخطوط ال��ح��م��راء ،وق��رار عام .2018
من الواضح أن دمشق وحلفاءها ،يرون أن الظروف
أميركي – «إسرائيلي» بتغير قواعد االشتباك العسكري
والسياسي ،من هنا جاء استهداف قاعدة التنف ،وفق الحالية مؤاتية إلح��داث تغييرات في المشهد السوري
طريقة إي�لام العدو ،ووضعه أم��ام واق��ع جديد ال يمكن « -اإلسرائيلي» ،والسوري  -األميركي ،بالتالي ،فإن
مروحة التغيّرات بشقيها السياسي والعسكري ،تعمل
التغاضي عنه ،أو حتى تجاهل رسائله.
حقيقة األم��ر ،فإن استهداف قاعدة التنف األميركية دمشق على استثمارها ،وترجمة ك��ل ذل��ك بعناوين
في سورية ،يأتي أيضا ً ضمن توجهات عامة لدى قوى سياسية واقتصادية ،وحتى عسكرية.

في االحتفال المهيب والعاطفي ال��ذي أقامه حزب
الله في ساحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية ،كانت
لسماحة السيد حسن نصر الله كلمة تحدث فيها عن
اإلنسانية والعدالة واالنفتاح والتعاضد على قاعدة
«تعاونوا على البر والتقوى» والتغيير الجذري الذي
حققه خاتم النبيّين في قلب المجتمع الجاهلي.
وك��ان��ت لسماحته محطات سريعة على ع��دد من
الملفات اللبنانية واإلقليمية ،وأبرزها الموقف المد ّوي
والتحذير من م��ن��اورة «إسرائيلية» في ملف ترسيم
الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة ،وقال
بالحرف الواحد« :إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما
يشاء في المنطقة المتنازع عليها فهو مشتبه ومخطئ،
وانّ المقاومة ستكون ج��اه��زة ف��ي ال��وق��ت المناسب
واللحظة المناسبة عندما تجد انّ نفط وغاز لبنان في
دائرة الخطر ستتصرف على هذا األساس ،وهي قادرة
على ذلك».
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ق��ال :ال
مشكلة لدينا ،ونأمل ان يكون للبنان وفد تقني يناقش من
منطلق المسؤولية ،ال من منطلق االستجابة لإلمالءات.
وقد علم من مصادر بعبدا ان رئيس الجمهورية قال
للوسيط األميركي («اإلسرائيلي») هوكشتاين «انّ
لبنان لن يفرط بنقطة ماء واحدة من مياهه البحرية»،
وش �دّد على «أهمية تصحــيح الحدود البحرية وفقا ً
للقوانين واألنظمة الدولية» ،وقال« :تجــاوب لبــنان مع
استئناف المفاوضات غير المباشرة ما يعكس رغبتنا
أن تسفر ه��ذه المفاوضات غير المباشرة عن نتائج
إيجابية».
وبالعودة الى تحذير سماحة السيد من ايّ التفاف
ومراوغة قد يعتمدهما العدو ،فقد بات في حوزة لبنان
وسيلة ضغط ستكون جاهزة إذا ما أراد العدو أن يفرض
خطوطا ً لصالحه على خارطة الترسيم ،وعلى الوفد
اللبناني المفاوض ان يستأنف الحوار من النقطة التي
توقفت فيها المفاوضات في أيار  2020بسبب شروط
مسبقة لتل ابيب لناحية حصر التفاوض على مساحة
 865كلم مربع بحسب الخرائط الموقعة من جانب لبنان
و»إسرائيل» ،ويعتبر لبنان انّ هذه الخرائط استندت
الى تقديرات خاطئة ،ويطالب لبنان بمساحة إضافية
تبلغ  1430كلم مربع تشمل أجزاء من حقل كاريش الذي
تعمل فيه شركة يونانية لمصلحة «إسرائيل» ،وينادي
لبنان بالخط . 29
وليس صدفة ان تدب الحيوية في ملف ترسيم الحدود
البحرية ويحضر الى بيروت الوفد األميركي لتعبيد
طريق استئناف المفاوضات غير المباشرة ،وربما سعى
الوفد األميركي (اإلسرائيلي) لجعلها مباشرة!!
ّ
يتحضر فيه لبنان لبدء محادثاته مع
في الوقت الذي
صندوق النقد الدولي في مرحلة اقتصادية دقيقة تجعله
متسامحا ً مع الشروط التي يطلب تحقيقها صندوق النقد
تحت طائلة الحاجة الملحة!!
وهو ما حذر منه سيد المقاومة لجهة االستثمار في
هذا الملف ،وغيره ملفات كثيرة!!
وال عجب في موقف المقاومة التي دافعت عن لبنان
في وجه العنجهية «اإلسرائيلية» وانتصرت عليها ،وفي
وجه الجماعات التكفيرية ،وهي اليوم جاهزة للدفاع عن
مياه ونفط وغاز لبنان.
* رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

حكومة االنقاذ ت�ستغيث!...
} حسن الدّر
نصح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللّبنانيين بمشاهدة فيلم «وهأل لوين»
للمخرجة اللّبنانيّة «نادين لبكي» وأخذ العبر منه.
ربّما لم ينتبه دولة الرئيس إلى أنّ عنوان الفيلم يتردّد على ألسنة اللّبنانيين
المعني األ ّول باإلجابة عنه ،وطمأنة
على شكل سؤال إنكاريّ دائم ،وأنّ دولته
ّ
المواطنين إلى مصيرهم ،خصوصا ً أ ّننا في لبنان لسنا في مزاج يسمح لنا
السينمائيّة ما دُمنا نتابع أفالم «األكشن» مباشرة على الهواء بين
بمتابعة األفالم ّ
الفينة والفينة.
ولل ّتذكير ،قبل تو ّقف جلسات الحكومة بسبب اعتراض الثنائي على أداء
يسجل رقما ً قياس ّيا ً تف ّوق فيه ،سلب ّياً،
القاضي البيطار ،كان ميقاتي ،وحكومته،
ّ
على الرئيس حسان دياب وحكومته بصفر إنجازات.
أ ّما اآلن ،فحكومة «اإلنقاذ» تستغيث ،فإلى المل ّفات االقتصاديّة واالجتماعيّة
والقضائيّة ومتف ّرعاتها ،أضافت األحداث المتسارعة في لبنان والمنطقة إلى
جدول أعمال «تصريف األعمال» ّ
ملف مجزرة ّ
الطيّونة ،ور ّد رئيس الجمهوريّة
لقانون االنتخابات ال ّنيابيّة ،ومفاوضات ترسيم الحدود البحريّة ،وكلّها مل ّفات
ساخنة ومع ّقدة.
وال يخلو ّ
ملف من خيوط تشبكه مع باقي المل ّفات األخرى ،إنْ بشكل مباشر أو
ّ
السياسيّة المتباينة في مقاربتها لتلك الملفات ،ما زاد من تعقيد
بمواقف القوى ّ
ياسي إلى ح ّد بدء الحديث عن فرضيّة تأجيل االنتخابات ال ّنيابيّة
الس
المشهد ّ
ّ
وال ّتمديد إلى المجلس الحالي ،مع ما يتر ّتب عليه من تأثير مباشر على انتخاب
رئيس الجمهورية في المرحلة اللاّ حقة.
ّ
ياسي ذروتها بين
الس
أمام هذا الواقع المأزوم ،وفيما بلغت وتيرة التخاطب ّ
ّ
حزب الله والق ّوات اللّبنانيّة على خلفيّة أحداث ّ
الطيّونة ،برزت المواقف المريبة
الوطني الح ّر تكلّلت ببيان صادر عن قيادة ال ّتيّار ي ّتهم فيه
لقياديين في ال ّتيّار
ّ
حركة أمل بال ّتواطؤ مع الق ّوات اللّبنانيّة لج ّر حزب الله إلى كمين ّ
الطيّونة!
هذا اال ّتهام الخطير دفع حركة أمل إلى إصدار بيان عالي ال ّنبرة وقاسي اللّهجة،
ألنّ تداعيات ما دأب عليه إعالم ال ّتيّار وقياديّوه على مدى أسبوع ،قبل بيان أمل،
خطيرة ج ّدا ً
وتمس ّ
خطا ً أحمر عريضا ً بال ّنسبة للحركة وحليفها الحقيقي حزب
ّ
ّ
توجهات الق ّوات وداعميها اإلقليميين والدّوليين الذين بذلوا
الله ،وهو يخدم ّ
جهودا ً مضنية وصرفوا أمواال ً طائلة ّ
لفك ال ّتحالف ال ّتكاملي بين ال ّثنائي الوطني.
السياق ،وقبل يومين من بيان ال ّتيّار ور ّد الحركة عليه ،قال أحد
في هذا ّ
خاص بأنّ الحركة لن تدخل في
القياديين البارزين في حركة أمل خالل لقاء
ّ
سجال مع ال ّتيّار ما دامت اال ّتهامات تصدر على شكل تحليالت واهية وتكهّنات
فارغة تلزم أصحابها فقط ،وأنّ المرحلة تقتضي الحفاظ على الح ّد األدنى الممكن
ّ
المؤشرات ّ
من العالقة ،والعمل على تحصين تفاهم مار مخايل ،ألنّ
تدل بوضوح
على محاولة عزل المقاومة في بيئتها ونزع صفة الوطنيّة عن تحالفاتها.
بعد بيان حركة أمل ،تواصلتُ مع القياديّ البارز وسألته عن سبب اللّهجة
العالية فقال لي :سكتنا احتراما ً للدّم وحفاظا ً على الوحدة
والسلم ،أ ّما أن ن ّتهم
ّ
بقتل شبابنا وغدر أخواننا عبر بيان مكتوب فهذا ما ال طاقة لنا به ،ولن نسكت
عنه.
السكوت بانتظار نتائج ال ّتحقيقات ،ووضعنا دم أهلنا في
لقد آلينا على أنفسنا ّ
مؤسسات الدّولة فلينتظروا معنا.
عهدة ّ
ول ّما سألته عن سبب هجوم ال ّتيّار على أمل أجاب« :ال ّتيّار مأزوم في بيئته
ويريد افتعال سجال معنا ،لظ ّنه ب��أنّ ش� ّد العصب يساعده على تعويض
خساراته.
ولكن ،تركيبة ال ّتيّار وطبيعة جمهوره ال تسمح له بمجاراة جعجع في
خطابه العنصريّ واإلقصائي ،وإذا استم ّر في نهجه الحالي سيخسر داخل بيئته
وخارجها!...
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�سورية تعلن ( ...تتمة �ص)1
مجلس النواب الذي تلقى بعض نتائج جلسة بيطار مع مجلس
القضاء األعلى لجهة نيته مواصلة المالحقة بحق النواب الذين بدأ
بمالحقتهم ،مستندا ً إلى المادة  97من النظام الداخلي لمجلس
النواب التي تعتبر أن وقف المالحقة يستدعي ق��رارا ً من الهيئة
العامة لمجلس النواب ،وهو ما سيكون على جدول أعمال هيئة
مكتب المجلس قريبا ً ل��دراس��ت��ه وال��ب��ت ب��ه ،كما تقول مصادر
نيابية ،بينما سيتفرغ المجلس اليوم وبعد غد الخميس لدراسة
رد رئيس الجمهورية العماد ميشال ع��ون لقانون االنتخابات
النيابية ،وفقا ً للتعديالت التي أدخلت عليه حول المهل وتخصيص
دائرة انتخابية للمغتربين ،وستظهر جلسة اليوم للجان النيابية
المشتركة ح��دود إمكانيات التوصل لتعديالت على تعديالت
القانون تتيح تجنيبه ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن
أم��ام المجلس الدستوري ما سيتكفل باستهالك الوقت الذي
يحتاجه إجراء االنتخابات سواء نهاية آذار أو مطلع أيار.
القضية األبرز التي صعدت إلى الواجهة ومثلت حدث الساعة
كانت تبلغ رئيس ح��زب ال��ق��وات اللبنانية سمير جعجع لصقا ً
دع��وت��ه إل��ى ال��ي��رزة لسماع إف��ادت��ه ف��ي م��ج��زرة الطيونة ،بعدما
أعلن الجيش نهاية تحقيقاته ،وإحالة الموقوفين للقضاء ،الذي
أعلن بدوره أنه ادعى على  68شخصا ً منهم  18موقوفاً ،حيث
تؤكد مصادر تابعت ملف التحقيق أن االستدعاء تم بعدما شكلت
إفادات عدد من الموقوفين واعترافاتهم وتقديمهم ألسماء مدعى
عليها من المقربين من جعجع بصفتهم مشتركين بالكثير من
عناصر التخطيط والتحضير للمجزرة عشية ارتكابها ،وتقول
المصادر إن مثول جعجع وعدم مثوله سيشكالن سببا ً لتطورات
يصعب التكهن بطبيعتها ،ويحمالن مفاجآت كثيرة.
على مستوى الموقف من التحقيقات ،تطابقت مواقف حركة
أمل وحزب الله في التحذير من ازدواجية المعايير ،فقال رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،إنه عندما نطلب تغيير
محقق عدلي يوصف ذل��ك ب��اإلره��اب ،وعندما تقول السفيرة
األميركية ممنوع تغيير المحقق يوصف بأنه نصيحة ،على
رغ��م كل التهديد ،وه��ذه ازدواج��ي��ة معايير لم يعد ممكنا ً قبول
التعايش معها ،بينما قال المكتب السياسي لحركة أمل ،إنه عندما
يقوم قاض بممارسة مهامه بشكل واضح ومسؤول يرفضون
المثول أمامه وعندما ينحرف قاض عن مهامه وينتهك القانون
والدستور ينظمون الحمالت لدعمه ،وهذه ازدواجية معايير لم
تعد مقبولة.
وسجل المشهد الداخلي ثالثة تطورات قضائية ب��ارزة ،تمثل األول
باستدعاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب القوات
سمير جعجع للتحقيق معه في مديرية المخابرات في اليرزة ،والثاني
إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي
على  68شخصا ً في أح��داث الطيونة وختم الملف وأحاله إلى قاضي
التحقيق العسكري األول باإلنابة فادي صوان ،أما الثالث فهو استدعاء
مجلس القضاء األعلى للمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق
البيطار لسؤاله عن االعتراضات عليه .ورأت أوساط مطلعة في هذه
المستجدات بداية حلحلة لألزمة الناشئة عن قضية تحقيقات المرفأ
وتنحي القاضي البيطار.
وتداولت وسائل إع�لام بصورة لوثيقة استدعاء جعجع إلى فرع
التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة ،لالستماع إلى
إفادته حول قضية أحداث الطيونة ،وذلك بصفة مستمع إليه.

وما أن انتشر الخبر في اإلع�لام حتى شن مسؤولو ون��واب القوات
هجوما ً الذعا ً على القضاء ،معتبرين أن قراره باستدعاء جعجع مسيس،
وأشارت النائب ستريدا جعجع في بيان إلى أن «هناك من يريد استتباع
بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي
استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مج ّرد االستماع
إليه» ،ولم تفصح جعجع عن نية رئيس القوات بالتوجه إلى وزارة
الدفاع أم ال ،لكنها توجهت بتحية إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي
الستعطافه ،فيما علمت «البناء» أن «القوات انشغلت خالل عطلة نهاية
األسبوع بإجراء مروحة اتصاالت بمرجعيات سياسية وروحية وقوى
خارجية في محاولة الستدراج مواقف داعمة لجعجع ورافضة لمثوله
أمام القضاء».
في المقابل قاربت مصادر سياسية دعوة جعجع لمثول األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل مثول جعجع باستخفاف شديد،
موضحة لـ»البناء» أن التشبيه غير منطقي ويحمل مغالطات وهرطقة
قانونية وسياسية وهدفه التهرب من التحقيق ،وإذا كان جعجع ينتظر
ذلك فإنه سينتظر طويالً ،فهناك ق��رار قضائي بدعوته إلى التحقيق
فلماذا يتمنع وهو الذي لطالما أدان رفض المدعى عليهم بقضية المرفأ
عدم االستجابة الستدعاء القاضي البيطار؟ ،فكيف يكون شتاء وصيف
على سطح واحد؟ األمر الذي يفضح كل إدعاءاته بالحرص على احترام
القضاء واستقالليته ومنطق الشرعية والدولة ومؤسساتها».
وشدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على
أن «القوات اللبنانية تستدرج العروض لدى السعودية وأميركا منذ عام
 ،2009وتسوق نفسها لتعتمد في مهمة إشعال الفتنة والمواجهة مع
المقاومة» ،وشدد على أن «ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية اإلجرامية
لميليشيات «القوات» لم تتغير ولم تتبدل ،وأن مشروعها هو الوصفة
المثالية إلشعال الحرب األهلية من جديد» ،مؤكدا ً أن «مشروع «القوات»
يشكل خطرا ً حقيقيا ً وجوديا ً على لبنان ومستقبله ،ألنه يتبنى بكل
وضوح السياسة األميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة
داخلية».
على صعيد آخر ،ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على
 68شخصا ً في أحداث الطيونة بينهم  18موقوفاً ،بجرائم القتل ومحاولة
القتل وإث��ارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير
مرخصة ،والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة ،وأح��ال الموقوفين
مع الملف على قاضي التحقيق العسكري األول باإلنابة القاضي فادي
صوان.
وأف��ادت أوس��اط إعالمية نقالً عن مصادر قضائية أن «م��واد االدعاء
على الموقوفين الـ  68تصل إلى ح ّد اإلعدام ،وجاءت نتيجة اعترافات
موقوفين استطلعوا وخططوا قبل التظاهرة ونفذوا جرائمهم ،بالتالي
ليس مجرد حادثة عفوية بل عن سابق إصرار وترصد وبقرار متخذ في
معراب وفق االعترافات».
بدوره ،أعلن الجيش أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث
الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية .وقد
تمكنت مخابرات الجيش برسم سيناريو كامل ألحداث الطيونة بحسب
ما علمت «البناء» ،حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع األدلة والوقائع
وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان وداتا
االتصاالت والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها وخاللها.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بحادثة الطيونة لـ «المنار»
بأن هناك  17قواتيا ً موقوفا ً لديهم نية بالقتل ،ولفتت المصادر إلى أن
المستطلعين حضروا من معراب وخططوا ودب��روا لحادثة الطيونة،
وعليه تم استدعاء جعجع .وذكرت المصادر بأن المسار القضائي يمكن
أن يتحقق بعد امتثال جعجع واالستماع إليه في وزارة الدفاع ،وقد تبلغ
جعجع وفقا ً لألصول القانونية ،وإذا لم يمتثل رئيس القوات للمحكمة
يحق لها اإلصرار على الحضور والتعامل معه كشاهد يرفض االمتثال
للقضاء.
وفي سياق إثارة اإلشاعات التي تتهم حركة أمل بالتنسيق مع القوات

في حادثة الطيونة للتعمية عن دور القوات ،نفى المكتب اإلعالمي لرئيس
مجلس النواب نبيه بري ما ورد في أحد المواقع اإلخبارية عن تلقي
رئيس المجلس اتصال تعزية من رئيس القوات ،مؤكدا ً أن الخبر عار عن
الصحة جملة وتفصيالً.
وبعد اجتماعات متتالية فشلت في التوافق على ق��رار موحد بين
أعضائه ،أعلن مجلس القضاء األعلى أمس أنه «ت ّم االستماع إلى القاضي
البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وت ّم
التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق األصول
ّ
بحق
القانونية ،وذلك توصالً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات
المرتكبين».
وال يزال الطلب المقدم من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام
محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي
بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من األفرقاء والتي لم تستكمل
بعد تمهيداً ،ل ُتذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري إلصدار
قرارها .ويذكر أن المهلة المعطاة قانونا ً للجواب عن الطلب لكل من
المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ تبلغهم.
وأ ِشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن «مجلس
الوزراء السابق عين المحقق العدلي الحالي في قضية المرفأ بمرسوم
بناء على اقتراح وزيرة العدل ،ويمكن لمجلس ال��وزراء الحالي إصدار
قاض آخر ...فالخوف على التحقيقات
مرسوم مماثل بإقالته وتعيين
ٍ
قاض جديد غير مبرر وليس في محله ،فهل أفرغت العدلية
إذا تم تعيين ٍ
من قضاة نزيهين وطنيين حريصين على مسار التحقيقات وكشف
الحقيقة وتطبيق العدالة؟» .وش��ددت المصادر على أن «ثنائي أمل
وحزب الله لم يضع نفسه في دائ��رة ضيقة أو في الزاوية ،بل منفتح
على اقتراحات ومخارج الحل التي تضمن تعديل وتصحيح وتصويب
مسار التحقيقات وأداء القضاء وقاضي التحقيق تحديدا ً الذي يجب أن
يكون أشد الحريصين في التعامل مع هذا الملف الوطني ،فالثنائي يريد
أكل العنب وأن يبقى الناطور حياً» .واستبعدت المصادر الذهاب إلى
التصويت في مجلس الوزراء ،بل أن القرار سيتخذ بالتوافق ،مشددة على
أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة قبل إيجاد الحل حرصا ً على وحدة
الحكومة .وفضلت المصادر انتظار مساعي الوسطاء على هذا الصعيد
واستكمال المشاورات للتوصل إلى حل لن يكون مجرد تسوية جزئية بل
حل كامل لألزمة المستجدة.
وعن موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فأشارت المصادر
إلى أن «الرئيس عون وكذلك رئيس التيار جبران باسيل ال يمانعان
تغيير المحقق العدلي ،لكن يفضالن أن يكون الحل في القضاء أي عند
مجلس القضاء األعلى ووزي��ر العدل وليس في مجلس ال���وزراء ،لكن
مجلس القضاء األعلى لم يستطع بعد أكثر من جلسة اتخاذ القرار وحسم
األمر على رغم استدعاء البيطار واالستماع إليه» ،وكشفت المصادر عن
ضغوط أميركية سعودية يتعرض لها مجلس القضاء األعلى والقضاء
اللبناني في هذا الملف.
وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خالل لقاء
سياسي في الجنوب إلى «أن هناك قضاة نزيهين في لبنان وقضاة
يسيسون األمور ،فالقضاء وتركيبته بحاجة إلى إعادة نظر ،وإذا غضب
البعض ليغضب ،فهذه أحاسيس الناس» .وأوضح بأنه «إذا أردنا تغيير
المحقق العدلي فهذا إرهاب ،أما إذا جاءت السفيرة األميركية وهددت بعدم
المساس به فهذا ليس بإرهاب بل هذه نصيحة .لماذا ازدواجية المعايير،
فهذه االزدواجية ال نريدها ألن ال بلد يبنى بازدواجية المعايير».
ي أرسل كتابا ً إلى
وأفادت مصادر إعالمية بأن «وزير العدل هنري خور 
المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي في قضية انفجار
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتابعة في مالحقة الوزراء السابقين
والنواب الحاليين استنادا ً إلى المادة  97من النظام الداخلي لمجلس
النواب» ،ولفتت إلى أن «هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة
اإلدارة والعد ل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف المالحقة أو
اإلبقاء عليها» ،وأضافت« :القاضي البيطار شرح لمجلس القضاء األعلى

ال��ق��ات��ل ،وه��ذا الفشل ل��م يحدث ص��دف��ة ،ب��ل ألن التفوق األخالقي
والوطني الذي جوبهت به المجزرة هو الذي أجهض التتمة المطلوبة
لتتحق األهداف المرجوة منها ،لكن يبقى السؤال ،لماذا يقدم جعجع
على ه��ذه المغامرة التي قد يكون ب��دأ يلمس أن��ه سيواجه نتائجها
وح��ي��داً ،هل أن التعطش للمال أعمى بصيرته في ظل توهم حجم
العائد المترتب على الظهور كقوة مستعدة للعبة الدم مع حزب الله،
أم أن ثمة من نصحه بتصعيد المناخ الطائفي إلى اقصى الدرجات
لتحسين نتائج استطالعات ال���رأي االنتخابية حتى ل��و أدى ذلك
لسقوط الدماء ،أم ألن ما لدى جعجع من معطيات ،أسوة بما لدى
كل الذين وضعوا بيضهم في السلة األميركية ،أثار ذعره من اآلتي،
بعدما رأى مشهد أفغانستان ،ووصلته المعلومات عن االنسحاب
المقبل من ال��ع��راق وس��وري��ة وال��ع��ودة للتفاهم ال��ن��ووي مع إيران،
وحجم الموقع المتنامي لحزب الله في المعادلة اإلقليمية وصوالً
لتكريسه شريكا ً بنصف القرار الذي يصنع االستحقاق الرئاسي
المقبل ،ليتقاسم اآلخ��رون النصف الثاني بقيادة واشنطن ،فراهن
على إنتاج معادلة تتيح له التحول إلى الرقم الصعب الموازي؟
 هل يجوز القول للمرة الثانية غلطة الشاطر بألف ،أم أنه ال يكونشاطراً؟

تر�سيم الحدود ( ...تتمة �ص)1
تمسكها بالخطأ الذي يعطيها
وبدعم أميركي فقد رفضت الخط الصواب وأكدت ّ
مساحة  1430كلم 2يُضاف إليها ما يمكن أن تحصل عليه من مساحة الـ 860
تتمسك بحصر التفاوض عليها في الناقورة ،بما يجعل المساحة
كلم 2التي
ّ
المحتمل أن يفقدها لبنان لصالح «إسرائيل» تصل إلى ما يالمس  1800كلم 2في
الح ّد األدنى.
أما السفير أموس هوكشتاين الموفد األميركي اليهودي «اإلسرائيلي» الذي
عُ يّن أخيرا ً ليقود التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» ،فقد زار لبنان حامالً إنذارين
و 3عروض ومهدّدا ً بضيق المهل ،إذ إن أميركا وبعد ما يقارب السنة من توقف
المفاوضات غير المباشرة فعليا ً بقرار أميركي ـ «إسرائيلي» تستفيق اليوم وعلى
عجل ،وتحدّد مهلة  3أشهر تخيّر فيها لبنان بين أن يسير بالتفاوض وفقا ً لعروضها
وشروطها ،أو تنسحب هي من الوساطة وتدع «إسرائيل» تعمل ومن جانب واحد
الستغالل الثروة كما بدأت منذ شهرين يوم تعاقدت مع شركة أميركية للتنقيب
عن النفط واالستثمار في المنطقة المتنازع عليها معتقدة أن أحدا ً لن يتم ّكن ،على
ح ّد تعبير األميركي ـ من ثنيها عن العمل.
لقد حذر أموس هوكشتاين لبنان من تعديل المرسوم  2011/ 6433كما
حذره من القيام بأعمال التنقيب في أي بقعة من المنطقة االقتصادية داخل مناطق
النزاع أو خارجها ،عارضا ً عليه االختيار بين استئناف التفاوض بصيغة الناقورة
مع حصر النزاع بمساحة  860كلم 2أي التنازل المسبق عن خط  ،29أو إسقاط
صيغة الناقورة واعتماد التفاوض المكوكي الذي تديره أميركا بحركة موفدها
المكوكية بين بيروت وتل أبيب ،أو في عرض ثالث إسقاط وتجاوز ك ّل الخطوط
المتنازع عليها واعتماد صيغة االستثمار بتقاسم الحقول أو باالستثمار المشترك!
وهنا يمكن أن يكون خط الحدود متع ّرجا ً يراعي مكان الحقول النفطية المتوقعة.
لقد جاء موقف السفير األميركي ـ الوسيط «النزيه» الجديد ـ شكالً ومضمونا ً
بشكل ينطوي على تهديد للبنان يمنعه من االستفادة من حقوقه ،ويلزمه بالتنازل
المسبق عن مساحة  1430كلم( 2المساحة بين خطي  23و )29ويحول دون
ممارسته لحقه في التنقيب خارج المناطق المتنازع عليها ،في الوقت الذي يؤكد
لـ «إسرائيل» مثل هذا «الحق» داخل وخارج مناطق النزاع.
ما يعني بأنّ العروض األميركية فيها دعوة صريحة للبنان للتنازل أمام
«إسرائيل» ،أو سعي إلى تفاوض ذي بعد سياسي من خالل المفاوضات المكوكية
التي يتنقل فيها الموفد األميركي بين طرفين سياسيين في لبنان و»إسرائيل»،
أما العرض الثالث فإنه ينطوي على وجه من التطبيع االقتصادي عبر االستثمار
المشترك للحقول في مناطق النزاع بواسطة شركة أميركية تقوم بتوزيع عائدات
النفط بعد االستثمار بأشراف أميركا على ك ّل من لبنان و»إسرائيل».
أمام هذا التهويل وممارسة أميركا الضغط على لبنان وتهديده بخسارة حقوقه
النفطية في مواجهة «إسرائيل» جاء موقف األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في خطابه األخير ليكبح جماح أميركا و»إسرائيل» ،ويعزز الموقف
الرسمي اللبناني في مواجهتهما ،وأحدث نوعا ً من التوازن في الملف وأرسى
الضوابط في األداء ،حيث أكد سماحته على أمرين هامين وخطيرين ،األول يتعلق
بمسؤولية الدولة اللبنانية حصرا ً عن ترسيم الحدود البحرية وصالحياتها

المعوقات التي تواجه التحقيق ،ال سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب
غالبية الدول حتى الساعة مع االستنابات القضائية المرسلة إليها».
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن «البيطار
خالف نصوص المواد  70و 71و 80من الدستور اللبناني التي تنص
على أن االدع��اء على ال��وزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس
األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» .وأكد خليل خالل مقابلة تلفزيونية،
أنه «مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه
أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق واليته على قطاع الجمارك في لبنان،
شرط أن تكون ضمن األصول القانونية والدستورية».
على صعيد آخر ،وفيما تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم
لدراسة القانون المعجل المكرر الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس
النيابي ،على أن تعقد جلسة عامة للمجلس للبت به ،توقع مصدر نيابي
عبر «البناء» أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية لجهة االصطفافات
وع��دد النواب الذين سيصوتون مع القانون ،مؤكدا ً وج��ود  61نائبا ً
يؤيدون القانون ،مرجحا ً أن يذهب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام
المجلس الدستوري ،إال أن المصدر أكد بأن «المجلس النيابي سيطلب من
المجلس الدستوري اإلسراع بدراسة الطعن والرد عليه في مهلة خمسة
عشر يوما ً نظرا ً لضيق المهل القانونية لالستحقاق النيابي» ،كما أشار
المصدر إلى أن «الطعن لن يكون بمجمل القانون بل بمادة أو اثنتين منه،
مشددا ً على أن ال تأجيل لموعد االنتخابات في  27آذار حتى الساعة إال إذا
حصلت تطورات فرضت ذلك.
في غضون ذلك ،يمأل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوقت الضائع،
باجتماعات مع الوزراء في السراي الحكومي الستكمال إعداد الملفات
المختلفة لطرحها على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ،إلى جانب
جملة زيارات خارجية بدأها من العراق بزيارة رسمية بحث خاللها عددا ً
من الملفات مع الجانب العراقي بحضور المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم.
وأكد ميقاتي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد لقائهما
في بغداد «متانة العالقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على
الصعد كافة ،بما يالقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار
التاريخي لعالقات البلدين».
وأكد ميقاتي»أن لبنان يشكر العراق حكومة وشعبا ً ومرجعيات دينية
على وقوفهم الدائم إلى جانبه ،ال سيما في األوقات الصعبة التي أعقبت
انفجار مرفأ بيروت» ،فيما شدد الكاظمي على «أن العراق لن يوفر أي جهد
لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها».
وقد شكر ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون بخاصة في ما
يتعلق بالمشتقات النفطية شهرياً ،طالبا ً زيادة كمياتها ،بما يساعد على
تحسين وضع التغذية الكهربائية .وتم االتفاق على أن يزور وزير الطاقة
والمياه وليد فياض بغداد األسبوع المقبل إلتمام االتفاق المتعلق بذلك.
كما تم االتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين يناط بها
البحث في ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس
إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين .وستبدأ اجتماعاتها في أقرب وقت
ممكن.
وأشارت أوساط السراي الحكومي إلى «أن ميقاتي سيعود من العراق
بهدية نفطية وأنه يكثف وتيرة االجتماعات حتى حينما يجتمع مجلس
ال��وزراء تكون كل الملفات جاهزة ،موضحة أنه يعد إلطالق مناقصة
عالمية للكهرباء وفق نظام  PPPوهي خطوة ستكون موضع تقدير من
صندوق النقد الدولي ،ولفتت إلى أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتبدأ
الخطوات العملية في أسرع وقت.
من جهته ،أشار الوزير فياض إلى أن المباحثات بشأن الحصول على
الغاز والكهرباء من مصر واألردن «تشهد تقدماً» ،متوقعا ً بدء محادثات
قريبة مع دولة اإلم��ارات ،التي عرضت المساعدة للحد من انقطاعات
الكهرباء في البالد .وأوضح فياض أن «العمل جار على كافة األصعدة
للتوصل إلى اتفاقيات الستجرار الغاز من مصر عبر األردن والتبادل في
سورية ،واستجرار الطاقة الكهربائية من األردن مرورا ً بسورية».

التعليق ال�سيا�سي

هل دفع الذعر ( ...تتمة �ص)1
 إذا صحت الفرضيات بأن جعجع دبر ورتب مجزرة الطيونة ،عبرزرع مجموعات استفزاز للمتظاهرين الستدراجهم بحال فوران إلى
الشارع الفرعي وهم يقومون بالتكسير والهتاف ،ما يمنح الذريعة
لتدخل سالح جعجع المنظم لفتح النار بداعي حماية األهالي ،أمالً
بإطالق تفجير يستدرج بالدم تورطا ً مقابالً ،تضيع فيه نقطة البداية،
عندما تغرق المنطقتان المتقابلتان بدماء أبنائهما وبناتهما ،وهنا
سيكون جعجع قد ارتكب الخطأ القاتل ،ألنه على الرغم من النجاح
النسبي ،سواء باستدراج جزء من التظاهرة عبر االستفزاز للخروج
عن السياق المرسوم لها ،سواء في مسارها أو في سلوكها ،أو في
استدراج إطالق النار بعد سقوط أول دفعة من الشهداء والجرحى،
إال أن ال هذه وال تلك شكلتا النجاح الذي يحجب حقيقة المجزرة ،ألن
الحكمة التي رافقت إدارة ما بعد المجزرة نجحت نجاحا ً كليا ً في إبقاء
األمور تحت السيطرة ،فمنعت توازن الدماء الذي يخفي المجزرة،
ومنعت التشكيك بالقضاء ومنحته كل الثقة حتى باعتقاالت طالبت
بعضا ً من مناصريها ،ومنعت الطعن بصدقية الجيش التي جرت
محاوالت لتفخيخها بنشر فيديوهات تظهره مصدرا ً إلطالق النار
يجب أن نعرف من كان وراء نشرها اآلن.
 -فشل جعجع سيكون هو السبب في تحول فعلته إل��ى الخطأ
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الف�شل ال�سوداني اخر ف�ضائح «الربيع العربي»
خالل سنوات ما عرف بالثورة السودانية راجت تحليالت غربية وعربية تعتبرها أول الثورات التي تحمل
تجمعات مدنية ،والمقصود غير دينية ،إلى سدة الحكم ،وتم التبشير بنسخة منقحة للربيع العربي تختلف
عن النسخة األولى التي انتهت بسيطرة األخوان المسلمين على الحكم لفترة لم تلبث أن بدأت بالتراجع إما
لصالح نموذج النظام السابق أو نحو الفوضى والحرب األهلية أو نحو الفشل الكامل.
النموذج السوداني كان يمكن أن النظر إليه كتعبير غير مبرمج ومعلب لو أن أي من القوى المشاركة
الوازنة سجلت أي تحفظ على عناوين ال يمكن تخيل أنها موضع إجماع لدى الشرائح الحية في الشعب
السوداني ،مثل المشاركة في حرب اليمن ،والتطبيع مع كيان االحتالل ،وأداء شروط الطاعة لألميركي طلبا ً
لشطب اسم السودان عن لوائح اإلرهاب.
سلكت القوى العسكرية والمدنية معا ً تحت لواء خيار سياسي سقفه حكومات الخليج والسعي السترضاء
األميركي ،وقالت للشعب السوداني معا ً إن هذا سيكون طريق الرخاء وتجاوز األزمات المعيشية الخانقة ،لكن
ما جرى تكفل بتكذيبها وإسقاط مصداقيتها ،فبدأت تتقاذف كرة الفشل ،والتسابق على اإلمساك بالسلطة
ومراكز النفوذ ،وكان كافيا ً النظر التفاقها على أطول فترة انتقالية تسبق االنتخابات وتمتد ألربع سنوات،
كان معلوما ً أنها ليست إال فترة إمساك هذه القوى بما يتيح لها الفوز بانتخابات ستفشل في خوضها إذا
ج��اءت بعد شهور من تشكيل أول حكومة انتقالية ،كما هي حال أي ث��ورة طبيعية وغير معلبة وتعبر عن
المزاج الشعبي بصدق.
يبدو السودان ذاهبا ً نحو مسار أهلي صعب يتراوح بين التقسيم والحرب األهلية والفوضى ،بعدما حصل
األميركي على ما يريد واإلسرائيلي على ما يريد ،ولم يحصل الشعب السوداني على شيء مما يريد.

الوجود الإيراني ( ...تتمة �ص)1

المطلقة في إنجاز عملية الترسيم وفقا ً للقواعد القانونية المعمول بها دولياً،
والثاني جاهزية المقاومة للدفاع عن الثروة النفطية في ك ّل منطقة تقول الدولة
إنها لبنانية.
لقد انطوى موقف السيد في كالمه هذا على جملة من الرسائل إلى أكثر من
جهة ،بدءا ً بالدولة اللبنانية المسؤولة قانونا ً ودستورا ً عن تحديد الحدود ولكنها
غير مخ ّولة بالتنازل عن الحق ما يعني وجوب تقيّدها بالقواعد واألصول التي
ترعى هذه المسألة ،ورسالة إلى أميركا مفادها أن التهويل والتهديد لن يقود لبنان
للتنازل عن حق يراه له بموجب القانون ،ورسالة إلى «إسرائيل» تتض ّمن التهديد
بالقوة الميدانية التي تملكها المقاومة للدفاع عن لبنان وحقوق لبنان في سيادته
وثروته.
وعلى ضوء ما تقدّم فإنّ لبنان ومن أجل المحافظة على حقوقه بات ملزما ً بأن
يلتزم استراتيجية دفاع عن تلك الحقوق تتض ّمن:
ـ رفض أيّ نوع من الضغوط لحمله على التنازل عن حقوقه ،وبالتالي يكون
على لبنان أن يسارع إلى توقيع المرسوم الذي يعدل بموجبه المرسوم 6433
 2011/ويعتمد الخط  29بدال ً من الخط  ،23وعليه أن يغتنم الفرصة التي أتاحها
له قرار محكمة العدل الدولية بشأن نزاع بين كينيا والصومال وهو قرار صدر في
وضع يماثل ما هو قائم في لبنان مع فلسطين المحتلة لجهة وجوب عدم االعتداد
بتأثير صخور بحرية ال ترقى إلى مستوى جزيرة عند رسم خط الحدود البحرية.
ـ رفض أيّ تعديل لصيغة المفاوضات أو المرجعيات القانونية لها ،ما يوجب
التمسك بالوفد اللبناني العسكري التقني طبيعة وأعضاء واالعتداد فقط باتفاقية
«بوليه ـ نيوكمب» وباتفاقية الهدنة وبقانون البحار ،ويمكن ووفقا ً لقانون الدفاع
اللبناني استدعاء رئيس الوفد العميد المتقاعد بسام ياسين من االحتياط وتأمين
استمرار قيادته للوفد بصفته العسكرية حتى ال تضيع فرص االستفادة من كفاءته
وال يؤول تغييره في تفسيرات واتجاهات شتى.
ـ اعتبار كامل المنطقة بين الخطين  1و 29منطقة متنازع عليها وحظر األعمال
البحثية أو االستخراجية منها حتى فصل النزاع ،وهنا يمكن االستفادة من موقف
المقاومة بوصفها قوة وطنية لحماية الثروة اللبنانية الطبيعية.
ـ ممارسة لبنان لحقوقه في التنقيب عن النفط واستخراجه خارج منطقة
النزاع ،والتعاقد مع شركات دولية لتنفيذ هذا األمر بعيدا ً من الخضوع للضغوط
األميركية،
ـ التأكيد على سياسة لبنان المعلنة بعدم التطبيع مع العدو «اإلسرائيلي»،
بالتالي رف��ض أيّ وج��ه من وج��وه التطبيع مباشرة أو م��داورة س��واء بصيغ
التفاوض أو صيغ االستثمار المشترك.
وعلى المسؤول اللبناني أن يتذكر دائما ً وفي ك ّل القرارات والمواقف التي
يتخذها بأن لبنان ليس ضعيفا ً ليرضخ لتهديد أو يهدر حقوقه ،بل إنه قوي ولديه
القدرات الكافية لحماية هذه الحقوق وعليه أن يتمسك بها وال يتنازل أليّ كان عن
أيّ قدر منها ،بخاصة أن ق ّوته ثالثية األبعاد ...قانونية وعلمية وميدانية ،ومن
كان لديه مثل هذه القوة ال يتنازل...

*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

تلك هي مقدّمة لفهم االهتمام اإليراني باإلقليم العربي في عهد ما بعد الثورة اإليرانية التي اندلعت في شباط /فبراير ،1979
وأسقطت نظام الشاه ،الموالي ألميركا والغرب االستعماري ،وال��ذي كانوا يطلقون عليه لقب الشرطي الحارس للمصالح
االستعمارية في اإلقليم عامة والخليج العربي خاصة! فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية الكاشفة لموقف القوى
اإلقليمية والدولية ،بالدعم للفلسطينيين أو للصهاينة.
فعلى الجانب اإليراني ،كانت ثورة  1979في إيران ،نقطة تاريخية فاصلة بين نظام الشاه الذي كان يؤيد تأييدا ً كامالً
باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن األميركيين الداعمين للكيان الصهيوني ،إلى ح ّد أنه شارك في دعم «إسرائيل» خالل حربي
 ،1973 ،1967بالسالح والبترول والمال ،وبين نظام الثورة الجديد الذي جعل من القضية الفلسطينية وتحرير القدس ،محورا ً
رئيسيا ً لشرعيته اإلقليمية ،بما يتفق مع قناعات قادة الثورة وفي مقدمتهم اإلمام الخميني ،ورؤاهم الفكرية الواضحة .ولذلك
كانت أول قرارات الثورة غلق السفارة الصهيونية وطرد العاملين فيها وقطع العالقات مع الكيان الصهيوني ،وإلغاء االعتراف
بها .في الوقت نفسه تخصيص هذه السفارة لتكون مقرا ً للسفارة الفلسطينية التي تع ّد األولى المسماة بهذا االسم.
ومن ثم فإنّ الثورة اإليرانية ،وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية ،قد أعطت هذه القضية األولوية المطلقة للسياسة الخارجية
لعهد الثورة الجديد في إيران بعد إزالة نظام حكم الشاه ...وعائلته لألبد ،وال تزال هذه األولوية قائمة حتى اآلن.
وتبرز أهمية هذه الثورة ،ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية ،بعد شهور من عقد اتفاقيات كامب ديفيد ،والتي سبقتها زيارة
السادات المشؤومة إلى الكيان الصهيوني في  17تشرين الثاني /نوفمبر  !1977حيث ترتب على ذلك انسحاب مصر من
ممارسة دورها القيادي في دعم القضية الفلسطينية ،والتفريط العمدي في االنتصار التاريخي في أكتوبر /تشرين األول ،1973
لصالح التقارب بل والتوحد مع المشروع األميركي الصهيوني ،بما يخدم أهداف الغرب ،ويحطم القضية الفلسطينية .وكأنّ الدور
القيادي الذي فقدته مصر في اإلقليم العربي ،استبدل بعد شهور بثورة  1979اإليرانية ،لتح ّل إيران الجمهورية القادمة ،مح ّل
«مصر» المنسحبة من القضية الفلسطينية بحجة انسحاب «إسرائيل» من سيناء ،مقابل تضييع عمدي للدور القيادي لمصر.
فلو تخيّلنا أنّ الثورة اإليرانية لم تقم أصالً ،وظ ّل التحالف المصري ـ اإليراني في ظ ّل الشاه والسادات ،لفقد اإلقليم العربي
والشرق أوسطي ،ذاتيته لألبد ،وربما تالشت القضية الفلسطينية لعقود طويلة تالية!
وعلى العكس لو تخيّلنا أنّ الثورة اإليرانية قامت ،وطردت السفارة الصهيونية من طهران وحلت محلها السفارة الفلسطينية،
في الوقت نفسه استم ّر الدور القيادي لمصر على نفس رؤية ونهج وسياسات عبد الناصر ،ألمكن تص ّور االنتصار الحاسم للقضية
الفلسطينية ،وربما أتص ّور إزالة الكيان الصهًيوني من الوجود .ولكنها لألسف ،فإنّ للمؤامرة والخيانة شأنا ً آخر في ترتيب اإلقليم
على المستويين العربي والشرق أوسطي.
فمن يريد أن يفهم مفتاح الحضور اإليراني في اإلقليم العربي ،عليه أن يفهم لماذا يت ّم هذا الحضور؟ ودواعي ذلك؟ وذلك ابتدا ًء
من الحرب المفتعلة بين إيران والعراق لمدة ثمانية أعوام ( ،)1980-1988وكان الهدف الغربي تحطيم القوتين معاً ،لتظ ّل
«إسرائيل» هي المهيمنة بعد أن تم تأميم اإلرادة المصرية بعقد اتفاقيتي كامب ديفيد ( ،)1978واالتفاقية المصرية ـ اإلسرائيلية
في مارس /آذار ( 1979بعد أقل من شهرين من قيام الثورة اإليرانية) .وكذلك مرورا ً بتأسيس حزب الله (عام  )1985ليكون
الشوكة في حلق الكيان الصهيوني ،والذي حقق إنجازا ً على األرض بتحرير الجنوب اللبناني في عام  ،2000وإلى غير رجعة،
وتتأكد من جديد لغة القوة في مواجهة الكيان الصهيوني ،تأسيسا ً على الفكر الناصري (ما أخذ بالقوة ال يُستر ّد بغير القوة) .وقد
كان ذلك سببا ً لكراهية الغرب وأميركا والكيان الصهيوني إليران ،ومحاصرتها بقرارات غير شرعية ،وفرض العقوبات عليها،
األمر الذي أدى بالجمهورية اإليرانية للسعي لنشر وجودها في اإلقليم العربي ،على خلفية األزمات المتتالية ،مثل :االحتالل
األميركي للعراق ،ومحاولة تفجير سورية وإسقاط نظامها وتفكيكها مع تفكيك العراق ،وكذلك اليمن ،وغير ذلك .وسيظ ّل الصراع
قائماً ،إلى أن يرضخ الغرب بالقبول للمشروع اإليراني وبتفاهمات تقضي بقبول المشروع النووي إليران ،مع تفاهمات أخرى.
ولكنها في النهاية يمكن القول إنّ القضية الفلسطينية هي الركيزة في فهم ما جرى .فلن تتوارى هذه القضية أو تموت طالما هناك
فكرة المقاومة مستمرة ،وللحوار بقية...

*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.
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درد�صة �صباحية

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

حب من�س ّية
ر�سائل ٍّ
} يكتبها الياس ّ
عشي

هذا الصباح قرأت الحزن في عينيك،
أنا أعرف أنّ عينيك الحزينتين
هما األجمل بين ابتكارات الله المدهشة،
وأعرف أنّ هذا الحزن
يومئ لي كي أض ّمك إلى صدري
عسى أن تبكي،
حب جديدة .
وعسى أن تولد من دموعك قصيدة ّ
عندما ق ّررت أن أكتب لك،
كان ال ب ّد أن أرحل بين عينيك البهيّتين،
وجسدك األفريقي،
علي أن أبكي …
كان ّ
فالبكاء حرف أبجدي آخر
ابتكره العاشقون.

نافذة �صوء
فل�سفة الجبان

} يوسف المسمار

قـال الجبـانُ  :شجاعتي بـمذ ّلـتي
ِّ
بالـذل ال بالعـ ِّز َتعـ ْ ُ
ـظـ ُم قـوتي

َد َّن ْستُ إنتـاجَ الفـنـونِ َ
بشــ ِّر مـا
اشتهرتْ
ضروب معارفي وزراعتي
ُ

ٌ
ُّ
ساقـط
كـل الكال ِم عن البطـولـ ِة
إن َ
كان في غي ِر الهـوانِ بُطولتي

َ
تاريخ الظال ِم بما ار َت َ
ض ْيتُ
فبدأتُ
م َ
ِـن الحـقــار ِة زاهـيـا ً بخـيـانـتي

دسـتـو ُر أعـمالي ُمـراءا ٌة ،بهـا
ْ
علي عقيدتي
تضليـ ُل من عابـوا َّ

َ
خـان البـال َد وعـ َّقـها
صـ ْرتُ الذي
ُ
ومضى يـبـيعُ ُتـرا َثهـا بسالمـ ِة

فعقيـدتي غِ ٌ
الحقائق
ش ،وتـزويـ ُر
ِ
َ
ِّ
وحـــ َد ُه ُمـتـ َمكــنٌ بـثـقـافـتي
ْ

َـغـبـوطا ً ِّ
ويَـفِـ ُّر م ْ
بـذل هُ ـروبـ ِه
ُمـ َت َغ ْ
وســفالـة ِ
ــطـ ِرسا ً بخـيـانـ ٍة َ

وثـقـافـتي إ ْنـتـاجُ ُكـ ِّل َخـديع ٍة
وسـ ُّر بـراءتي
بسمـومها عِ ـ ِّزي ُ
ُ

ِبعْ ـتُ الكـرام َة باألمـانِ وباعهـا
ُ
رجال ُحكـومتي و ُد َو ْيـلَـتي
قـبـلي

ُ
ُّ
والـذل المهـيـنُ مبادئي
الخـوف
والخـزي ال ُمحقـ ِّ ُر غايتي
والعـا ُر
ُّ

السـفـو ِل مُجَ ـدّدا ً
لحنِ ُ
أبدعتُ في ْ
َ
ش ْرعَ السفو ِل بما ابتكرتُ بخِ َّسـتي

والـديـنُ إنْ لـ ْم َي ْت ْ
صف بسفالـ ٍة
َ
شــــأن في آيـاتـه لسـالمـتي
ال

ُ
التاريخ يلعـنُ مـوقـفي
ما هَ ـ َّمـني
َفهَـ َر ْبـتُ مـزهـوا ً ألـو ُذ بهجرتي

ـوقع في الجهال ِة َم ْنهجي
عِ لْ ُم ال َتـ َق ِ
و ُفـنـونُ
آداب الهَـوانِ رسالتي
ِ

شعبي يجـوعُ ومـوطني ُم َتمَـ ِّز ٌق
بيـن ُ
َ
الطغـا ِة وهـذا ِ
سـ ُّر سعادتي

ِ
شعْ ري الخنوعُ يثو ُر في أوزان ِه
وحَ ـقيـ ُر أعما ِل البغـا ِء صناعتي

شاعر قومي مقيم في البرازيل

كم بلغ اأعلى راتب لمحمد �صالح في م�صر؟
أكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون
العرب في مصر محمد عادل فتحي ،أن راتب محمد
صالح الــذي كان يتقاضاه مع الفريق قبل بدء
رحلته االحترافية في أوروبا كان  30ألف جنيه
سنوياً.
وقـــال محمد عـــادل فتحي ،فــي تصريحات
تلفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة» ،المذاع على
قناة «أون تايم سبورتس »2إن كل األندية التي
لعب لها الجناح الدولي المصري محمد صالح ،نجم
وهـدّاف فريق ليفربول اإلنكليزي ،خالل مسيرته
االحترافية ،التزمت بتسديد حق الرعاية الخاصة
به لنادي المقاولون العرب ،كما كشف المشرف
العام على الكرة في ذئاب الجبل عن مفاجأة مدوية
بخصوص راتب «مو صالح» مع الفريق خالل فترة
تصعيده للعب مع الفريق األول بالنادي.

وأضاف« :بعد ذلك ارتفعت قيمة عقد راتب محمد
صالح مع المقاولون العرب في موسم ،2011
لتصل إلى  150ألف جنيه في الموسم ،والالعب
أخبرنا أن حلم االحتراف بالنسبة له لن يتوقف
عند محطة بازل السويسري».
وأتم« :ال يهمنى انتقال محمد صالح لفريق آخر
للحصول على أموال من عائد البيع ،أتمنى استمرار
محمد صالح لمدة طويلة في أوروبا وبنفس مستواه
الرائع».
الجدير بالذكر أن محمد صالح بدأ مسيرته مع
كرة القدم مع فريق «عثماثون طنطا» التابع إداريا
لنادي المقاولون العرب ،قبل االنتقال إلى صفوف
فريق المقاولون والـــذي استمر بصفوفه حتى
العام  ،2012قبل بدء رحلته األوروبية مع بازل
السويسري وصوال ً إلى ليفربول.

فوز منتخب ال�صيدات على غوام  3ـ 0
وخ�صارة الأولمبي من طاجك�صتان  0ـ 1

بيروت ماراثون اأجرت ً
م�صحا ل�صباق الماراثون  2021كرة الطاولة :الأنترانيك بطل لبنان لفرق ال�ص ّيدات

حقق منتخب سيدات لبنان فوزا كبيرا على حساب سيدات منتخب غوام بنتيجة ( ،)0-3في
المباراة التي جرت على ملعب بيشكيك بالعاصمة القيرغيزية ،ضمن منافسات تصفيات كأس
آسيا للسيدات  2022بالهند.
وشهدت المباراة تسجيل حنين تميم للهدف األول في الدقيقة  ،28ث ّم أضافت سيدات لبنان
الهدف الثاني في الدقيقة  ،47وذلك مع بداية الشوط الثاني عبر الالعبة ليلي إسكندر .واختتمت
حنين تميم أهداف لبنان في الدقيقة  ،60ليتم اختيارها من خالل اللجنة المنظمة للبطولة،
كأفضل العبة في المباراة.
وحلت سيدات األرز في المركز الثاني من المجموعة ،في حين تأهلت سيدات منتخب ميانمار
إلى نهائيات كأس آسيا بحلولهن في صدارة الترتيب.
وأمس صمد منتخب لبنان األولمبي (تحت  23سنة) حتى الدقيقة  87من دون أن تهتز شباكه
سجل أصحاب األرض وحققوا فوزهم األول في تصفيات
في مواجهة مضيفه الطاجكستاني إلى أن ّ
دول غرب آسيا للبطولة األولمبية.
من جهته وضمن المجموعة الثانية فاز المنتخب االيراني على النيبالي بنتيجة  4ـ  ،0على
أن يلتقي المنتخب اللبناني بعد غ ٍد الخميس مع نظيره االيراني فيما سيلتقي صاحب األرض مع
النيبال ،على أن ينهي منتخبنا مشاركته يوم األحد المقبل بلقاء نظيره النيبالي.

أنجزت جمعية بيروت ماراثون عملية مسح وقياس لمسار سباق ماراثون بيروت لعام 2021
المساح الدولي المغربي أحمد
والمزمع إقامته يوم األحد في  14تشرين الثاني المقبل من قبل
ّ
الطناني (فئة أ) وتواصلت هذه المهمة السنوية قبيل السباق على مدى يومين وقد رافقة فريق
عمل جمعية بيروت ماراثون بإشراف مدير السباقات في الجمعية وسام ت ّرو الذي كشف أن
المسار هذا العام أدخلت عليه تعديالت بحيث باتت نقطتي اإلنطالق والوصول في واجهة بيروت
البحرية بعدما كانت نقطة الوصول في ساحة الشهداء خالل السنوات الماضية إضافة إلى إعتماد
الشوارع الرئيسة والخروج من الطرقات الضيقة في برج حمود والزلقا وإنطلياس .
ولفت إلى أنه ت ّم تخفيف عدد اللفات (الكوع) ما يسهّل عملية الركض للعدائين وبالتالي
التخفيف من المسافات التي تعتبر (طلعات) وهو ما يستوجب جهدا ً أكثر من جانب العدائين
األمر الذي جعل المسار مريحا ً وعامل مهم في تسجيل أرقام زمنية أفضل مشددا ً على العامل
المناخي بحيث ال تكون درجات الحرارة مرتفعة .
وقد وضع الخبير الدولي الطناني تقريرا ً فنيّا سيرفعه إلى اإلتحاد الدولي أللعاب القوى
وتضمن الموافقة على مسار السباق ومطابقته للقواعد الفنيّة حسب نظام لوائح المسابقات .
من جهة ثانية وفي إطار جهودها إلعداد جيل من اللبنانيين في مجال قياس مسارات السباقات
في لبنان ّ
نظمت جمعية بيروت ماراثون وبالتعاون مع اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى الدورة
التكوينية األولى لقياس مسارات السباقات وفق أنظمة وقواعد اإلتحاد الدولي أللعاب القوى وقد
أشرف عليها وقدّم لمحاضراتها النظرية والتطبيقية الخبير الدولي أحمد الطناني وشارك فيها 7
أشخاص يملكون دراجات هوائية وعدّاد جونس ومستلزمات السالمة .
هذا ،ومن المق ّرر أن يرفع الطناني نتائج الدورة إلى إتحاد القوى اللبناني ويتابع الذين شاركوا
في الدورة لمدة سنة كاملة لجهة قيامهم بقياس مسارات عدد من السباقات وترشيح األشخاص
المناسبين للدورة الكونية فئة ( .)B
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ح ّقق نادي األنترانيك (بيروت) لقب بطولة لبنان لفرق السيّدات في كرة الطاولة بعد فوزه في
المباراة النهائيّة على األهلي صيدا ( )1-3الذي ح َّل ثانيا ً فيما ح َّل هومنتمن بيروت في المركز
الثالث والمون السال رابعاً.
وفي تفاصيل اللّقاء فقد فازت ماريانا سهاكيان (األنترانيك بيروت) على ياسمينا الهبش (األهلي
صيدا)  0/3ومريم الهبش (األهلي صيدا) على تاليا عازار (األنترانيك بيروت)  1/3وماريانا
سهاكيان وتاليا عازار (األنترانيك بيروت) على مريم وياسمينا الهبش (األهلي صيدا) 0/3
وماريانا سهاكيان (األنترانيك بيروت) على مريم الهبش (األهلي صيدا) . 0/3
وكان األنترانيك قد تأهل الى الدور النهائي بعد فوزه على هومنتمن بيروت ( )0-3فيما تأهل
األهلي صيدا إلى الدور النهائي بعد فوزه على المون السال (.)0-3
وكانت األدوار التمهيديّة التي شارك فيها  12ناد أوصلت ثمانية فرق لألدوار النهائيّة وهي:
هومنتمن بيروت -شاريتيه دار النور -الرياضي بعبدا -األنترانيك بيروت -األهلي صيدا-
الرياضي بيروت -المون السال -األهلي الخيام.
وفي الختام ،و ّزع أمين عام اإلتحاد الدكتور بيار هاني وعضوا اإلتحاد كابي عريضة وسهاك
بدينيان الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة.
يشار الى أن نادي انترانيك(بيروت) سبق وأحرز لقب بطولة لبنان للدرجة االولى للرجال منذ
والزوجي تحت اشراف لجنة الح ّكام برئاسة جوزيف
أيام .هذا وتتابع بطولة لبنان لفئتي الفرديّ
ّ
العقيقي والحكم العام عماد مرعب واللّجنة الف ّنية برئاسة فادي قسيس ونائب الرئيس ربيع
حيدر وأمين الس ّر إيلي رحباني.
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