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ّ
ان أخ ّوة الدين ال يمكنها أن تح ّل
مح ّل األخ ّوة القومية والحاجات
والمطالب الشعبية ،لذلك خابت
الدول الدينية العامة في جميع
األديان على السواء.
سعاده
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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
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الراعي يقود م�سعى الف�صل بين ال�صالحية العدلية لبيطار وال�صالحية الد�ستورية للمجل�س

م�شروع الت�سوية بتوافق رئا�سي �سينعك�س على قانون االنتخابات ...ومفاج�آت جل�سة الغد!
جعجع ينتقل من ال�شروط ال�سيا�سية للمثول �إلى االعترا�ض القانوني ...و�أمل تنفي �أي مقاي�ضة
كتب المحرر السياسي
تحرك البطريرك بشارة الراعي بصورة تعبر عن تموضع مخالف للمسار الذي
كان قد رسمه خالل الفترة الماضية ،سواء تحت عنوان أولوية المواجهة مع حزب
الله وتوصيفه كمصدر لكل األزم���ات ،أو تحت ع�ن��وان أول��وي��ة م��وازي��ة لدعم غير
مشروط الستدعاءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ،القاضي طارق بيطار،
خصوصا ً ما يطال الرؤساء والوزراء الذين يالحقهم بيطار ويطالبون ومعهم جبهة
نيابية سياسية روحية ،بحصرية حق المالحقة بالمجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء
وال��وزراء ،واستطرادا ً تحت عنوان أولوية ثالثة للبطريرك حضرت خالل اليومين
الماضيين عنوانها رفض استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول
أم��ام القضاء ل�لإدالء بإفادته ،واعتبار الدعوة لمجرد االستماع استهدافا ً للرموز،
بخالف توصيف اتهام رئيس حكومة بصفته مسار قضائي نزيه.
التموضع الجديد للبطريرك يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تعيد مجلس الوزراء
لالنعقاد ،وتسحب فتيل التأزم الناتج من االستقطاب الحاد الذي بلغ حد المخاطرة
باالنزالق إلى الحرب األهلية ،انطالقا ً من الملف المتفجر الذي يمثله تمادي المحقق
العدلي خ��ارج نطاق صالحياته ،م��ن دون رادع ،بالعودة بالتحقيق إل��ى المسار
الدستوري ،بما يمثله ذلك ضمنا ً من تراجع عن أولوية المواجهة مع حزب الله ،وصوالً
إلى الدفع باتجاه حصر االعتراض على استدعاء جعجع بدفعه للمراجعة القانونية بدالً
من رفع السقف السياسي للمواجهة ،وعلى هذا األساس توجه البطريرك الراعي إلى
عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فورا ً

بكين وطالبان تبحثان �سبل التعاون
واجتماع لدول جوار �أفغان�ستان
في طهران اليوم
ناقش وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان أمير خان متقي ،مع
وزير خارجية الصين وانغ يي ،العالقات الثنائية بين بكين وكابول ،وأكد
األخير على احترام بالده ألمن واستقالل أفغانستان .وأوضح الناطق
باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان ،في بيان أمس ،أن متقي التقى
وانغ يي في العاصمة القطرية الدوحة وناقشا العالقات الثنائية والتجارية
والدبلوماسية وفرص التعليم العالي للطالب األفغان في الصين.
كما أشار البيان األفغاني إلى أن الوزير الصيني أكد أن بالده «تحترم
أم��ن أفغانستان واستقاللها وس�لام��ة أراض�ي�ه��ا» ،مشيدا ً بالتطورات
األخيرة في أفغانستان.
واختتم البيان ب��اإلش��ارة إل��ى أنّ الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات
مشتركة لتأسيس آلية في المستقبل لتعزيز التعاون.
وج��رت ف��ي العاصمة ال��روس�ي��ة ،م��ؤخ��راً ،م�ح��ادث��ات ضمن «صيغة
موسكو» حول أفغانستان ،في لقاء يعتبر األول بعد سيطرة حركة طالبان
على السلطة في أفغانستان؛ بمشاركة وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الفروف ،وممثلين عن الهند وإيران والصين وباكستان ودول أخرى في
المنطقة.
وشارك وفد رفيع المستوى من حكومة حركة طالبان األفغانية ،يضم
وزراء االقتصاد والثقافة واإلعالم والخارجية والتجارة .ومن المقرر أن
يجتمع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان في طهران اليوم األربعاء
لمناقشة تطورات األوضاع على الساحة األفغانية ،من دون مشاركة من
حكومة طالبان.

عندما ينت�صر وعينا على الجميع!

بهذا المسار الذي سبق ودعا إليه مراراً ،التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون معلنا ً أن هناك حالً سيبرز اليوم ،ما يعني أنه
ضمن انطالق مسار المالحقة النيابية وفقا ً لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ
بيروت عبر إطالق لجنة تحقيق نيابية ،تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على أساسها
كف يد القاضي بيطار عن المالحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء ،وحصر مهمته
بما عداهم ،وهذا يفترض ضمنا ً أن يسير نواب التيار الوطني الحر على األقل بهذا
الخيار ،إذا تمنع نواب القوات اللبنانية بداعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم أمام
القضاء ،ألنه من دون نواب التيار الوطني الحر ال يتوافر عدد النواب الالزم لتوجيه
االتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
التسوية المرتقبة ستعني اإلفراج عن إمكانية مجلس الوزراء في معاودة اجتماعاته،
واستطرادا ً ستتزامن مع تسوية حول قانون االنتخابات ،تحول دون ذهاب نواب
التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون ،في حال إقراره ،وهذا يستدعي تلبية مطالب
أساسية لرئيس الجمهورية وللتيار بات معلوما ً أنها تطال موعد إجراء االنتخابات
ودائرة المغتربين الخاصة.
في ملف استدعاء جعجع قدم وكالؤه مراجعتهم القانونية التي تتضمن اعتراضا ً
على شروط التبليغ ،وينتظر أن يبت بها القضاء وأن تسير األمور في مسار قانوني
منفصل بعد سحب شحنات التصعيد السياسي تدريجا ً م��ن الملف ،بينما أكدت
مصادر حركة أمل أنه من غير الواراد عند ثنائي أمل وحزب الله الدخول في مقايضة
بين تصويب مسار القاضي بيطار ورد االعتبار للدستور من جهة ،والسعي لكشف

الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية دماء شهداء مجزرة الطيونة ،وأن الحزب والحركة
يتابعان األمر مع القضاء المختص ،وليس لديهما مجال ألي مساومة في هذا المجال،
ولديهما ثقة بالمسار القضائي ،خصوصا ً في ضوء ما تم حتى اآلن.

وفيما نجحت االتصاالت واللقاءات بين االتحاد العمالي العام واتحادات قطاع النقل البري مع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجميد اإلضراب العام الذي كان مقررا ً اليوم ،وذلك بعد التوصل
إلى شبه اتفاق على تنفيذ مطالب اتحاد النقل ،بقي ملف استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع
لالستماع إليه في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في واجهة المشهد الداخلي نظرا ً لتفاعله
على المستويين القضائي والسياسي ،وسط تأكيد مصادر القوات بأن جعجع لن يحضر اليوم
ويضع شروطا ً ويعترض على طريقة التبليغ ،فيما تقدم وكالؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى
قانوني .كما تقدم وكالء بعض
المحكمة العسكرية فادي عقيقي يُبيّنون فيها أن تبليغ جعجع غير
ّ
الموقوفين بطلب تنحي عقيقي ،فرفض تسجيل طلب التنحي ،مما دفع بوكالء هؤالء الموقوفين إلى
طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خالل األيام المقبلة.
وعلمت «البناء» أن جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع وقد يوفد محامين إلى وزارة الدفاع
لتقديم اعتراضات لتأخير موعد االستدعاء إلتاحة المجال أمام الوساطات السياسية التي تقوم
بها بعض المراجع الدينية والسياسية وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي ،ومن جهة ثانية لبلورة حل قضائي سياسي ألزمة ملف المرفأ .وأفادت قناة «أو تي في»
ع لن يحضر اليوم إلى وزارة الدفاع ،وأوضحت المصادر أن
نقالً عن مصادر قواتية أن جعج 
«محاميي القوات شرحوا بشكل أوسع هذه المسألة ،وبأنها غير قانونية».
وبرزت الحركة السياسية المفاجئة والسريعة التي قام بها البطريرك الراعي إلى المرجعيات
الرئاسية حامالً قضية جعجع لتدبير مخارج سياسية لمنع استدعائه للتحقيق ،ما أثار تساؤل
أوساط سياسية حول تدخل البطريركية في ملف يعني القضاء ،فيما لم يحصل التحرك أزاء
جريمة الطيونة وال عند استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لرئيس الحكومة السابق
(التتمة ص)4

�إطالق �سراح حمدوك لي ًال وانت�شار �أمني ّ
مكثف حول منزله
أف��اد مصدر عسكري س��ودان��ي ليل أمس
بإطالق سراح رئيس ال��وزراء السوداني عبد
الله حمدوك وسط انتشار أمني مكثف حول
منزله في كافوري.
وكان قائد الجيش السوداني ،عبد الفتاح
البرهان ،كشف عن مكان وجود رئيس الوزراء
المعتقل ،كاشفا ً موعد إطالق سراحه وعودته
إلى منزله.
وقال البرهان في مؤتمر صحافي بالخرطوم:
«رئ��ي��س ال����وزراء م��ت��واج��د ف��ي بيتي وليس
مختطفاً ،وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور
زوال التهديدات القائمة».
كما لفت البرهان إلى أن حمدوك «لم يكن
باستطاعته العمل بحرية ألن��ه ك��ان مقيدا ً
من الناحية السياسية» ،مضيفاً« :تحفظنا
على بعض ال��وزراء واألشخاص الذين نعتبر
وجودهم قد يؤثر على الوحدة الوطنية واألمن
الوطني» ،على ح ّد تعبيره.
وكان مكتب رئيس ال��وزراء السوداني عبد
الله حمدوك أعلن في بيان ،أمس ،أنّ «الشعب
لن يقبل بعودة النظام اإلسالموي من جديد
تحت أي ظرف».
وأشار البيان إلى أنّ «من يقف خلف التحركات
األخيرة للجيش هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم،
خالل فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير».
ورأى أنّ «التحالف الذي يتشكل اآلن لإلجهاز
على البالد والثورة ،ظاهره الجيش وباطنه
ميليشيات وسياسيون».

(التتمة ص)4

دماء الطيونة  :مفاعيل
�سيا�سية وق�ضائية
ناصر قنديل

وأكد مكتب حمدوك أ ّنه هو «القيادة التنفيذية
المعترف بها شعبيا ً وعالمياً ،وال بديل لذلك إال
الشوارع والعصيان».
بالتزامن ،أص��در قائد الجيش السوداني،
الفريق عبد الفتاح البرهان ،أمس ،قرارا ً بحل
النقابات واالتحادات المهنية في السودان.
وفي حين لم يصدر أي تعليق عن المسؤولين
«اإلسرائيليين» على أحداث السودان« ،وهم
يتريثون في اإلدالء بتصريحات حتى تتضح
الصورة» ،بحسب ما قالت صحيفة «هآرتس

 ،توقعت وسائل إعالم «إسرائيلية» أن تكون
لألحداث في السودان «تداعيات سلبية على
مستقبل عملية التطبيع بين الخرطوم وتل
أبيب».
وذكرت هيئة اإلذاعة «اإلسرائيلية» أنّ عدة
مشاورات أجريت في الكيان الصهيوني بشأن
االنقالب في السودان ،وحسب مصادر مطلعة،
«فإنّ من المرجح أن تؤدي الخطوات األخيرة
في ال��س��ودان إل��ى تأجيل انضمام السودان
الرسمي إلى االتفاقيات اإلبراهيمية».

�سيطرة الجي�ش واللجان على مركز مديرية الجوبة جنوب م�أرب

د .محمد سيد أحمد
ليست المرة األول��ى التي أتحدث فيها عن وعينا مقابل
وع ��ي اآلخ ��ري ��ن ،ف�م�ن��ذ ان��ط�ل�اق م��وج��ة ال��رب �ي��ع العربي
المزعوم ،وبداية الحرب الكونية على سورية والتى تدثرت
ب��رداء الثورات الشعبية العربية أكدنا خصوصية تجربة
الثورة واختالفها من قطر عربي آلخر ،واعترضنا وبشدة
على مصطلح الربيع العربي ،وشرحنا الفرق بين ثورة
الياسمين في تونس ،والتي قامت بها الطبقة الوسطى ض ّد
نظام زين العابدين بن علي الديكتاتوري الذي قام بتنفيذ
األجندة الرأسمالية الغربية مما أحدث أض��رارا ً اجتماعية
واقتصادية بالغة بالطبقة الوسطى في تونس فكانت أحد
مب ّررات قيام الثورة ضدّه ،وال ننفي أنّ جماعات اإلسالم
السياسي المتطرفة قد استغلت الثورة وركبت الموجة
واختطفتها لصالحها ،وتح ّول الربيع التونسي إلى خريف
ومعاناة يمكن أن تستم ّر طويالً.
وبالطبع كانت ثورة يناير /كانون الثاني في مصر ض ّد
مبارك وعصابته ثورة حقيقية نتيجة لسياسات مبارك
وحكوماته المتوالية على مدار ثالثة عقود كاملة ،حيث
س��ار الرجل على خطى سلفه أن��ور ال�س��ادات ال��ذي ق ّرر
ارتهان مصر وبيع إراداتها للمشروع الرأسمالي الغربي
حين قال إنّ  99في المئة من أوراق اللعبة في يد األميركان،
ثم كانت زي��ارت��ه للكنيست «اإلسرائيلي» واالستسالم
للعدو الصهيوني وفقا ً التفاقية كامب ديفيد ،ومن يومها
سيء إلى أسوأ ،وتدهورت
وأحوال المصر ّيين تسير من ّ
أحوالهم المعيشية بشكل كبير فكانت انتفاضة الخبز

نقاط على الحروف

سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على منطقة الجديد مركز
الجوبة جنوب مأرب شمالي شرق اليمن.
مديرية ُ
وجاءت هذه السيطرة بعد معارك عنيفة مع قوات هادي والتحالف
ورغم اإلسناد الجوي المك ّثف.
واحتدمت المعارك باتجاه منطقة الجديد مركز مديرية الجوبة ،وتبادل
القصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين في ظل إسناد متواصل
للتحالف لقواته على األرض.
وقد شنت طائرات التحالف السعودي ،خالل الساعات الماضية،
 14غارة جوية على مديرية الجوبة ،وغارتين على مديرية صرواح في
مأرب.
في المقابل ،قال التحالف إنه نفذ  29عملية استهداف آلليات وعناصر
والكسارة جنوب وغرب مأرب خالل
الجيش واللّجان في جبهتي الجوبة
ّ
الساعات ال 24الماضية ،زاعما ً أن العملية شملت تدمير  13آلة عسكرية

وخسائر بشرية تجاوزت  105عناصر من الجيش واللجان الشعبية .
كما استهدفت مقاتالت التحالف مديرية خب والشعف في الجوف
المجاورة ،شمالي شرق اليمن ب  5غ��ارات ،وغ��ارة على منطقة الفرع
بمديرية كتاف بصعدة شمال اليمن .وأصيب مواطن يمني ومهاجر
أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه
الحدودية بصعدة شمال اليمن .
وفي الساحل الغربي ،أفاد مصدر عسكري يمني ،برصد  178خرقا ً
الحديدة خالل الساعات
جديدا ً لقوات التحالف السعودي في جبهات ُ
الـ 24الماضية ،بعدما كان قد نفذ سابقا ً  297خرقا ً في جبهات الحديدة.
التجسسية  5غ��ارات على
وقد ش ّنت طائرات التحالف السعودي
ّ
الحديدة ومنطقة ال ُّتحيتا
غرب
الصليف شمالي
جزيرة كمران ومديرية َّ
ُ
جنوباً .وقصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي مناطق سيطرة
الحديدة بـ 226قذيفة مدفعية.
الجيش واللّجان في ُ

 لم يكن خافيا ً أن المعركة التي عاش لبنان تحتظاللها خالل األسابيع الماضية كان عنوانها ما أعلنه
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،حول
العزم على رد االعتبار للمسار الدستوري والقانوني
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �م��رف��أ ،ان �ط�لاق �ا ً م��ن ت�ث�ب�ي��ت اح �ت��رام
النص ال��دس�ت��وري ال��ذي قفز فوقه المحقق العدلي
ط��ارق بيطار ف��ي سياق م��ا وصفه السيد نصرالله
م��ن تسييس التحقيق واس�ت�ن�س��اب�ي�ت��ه وانتقائيته،
ومخالفته لمفهوم المعايير الموحدة ،كما لم يكن
خافيا ً من كالم رئيس حزب القوات اللبنانية عشية
تظاهرة االحتجاج على المحقق العدلي ومساره،
أن قضية التحقيق في انفجار المرفأ ودور المحقق
العدلي ،واح�ت��رام ال�ح��دود الدستورية تحولت إلى
خط تماس بين جبهتين ،جبهة تقف وراء القاضي
ب�ي�ط��ار وتعتبر ال �ف��وز ف��ي معركته ه��زي�م��ة معنوية
لحزب الله ال��ذي جعل معركته مع القاضي عنوانا ً
ل �ح �ض��وره ال�س�ي��اس��ي ،وت �ق��ف واش �ن �ط��ن ع�ل�ن�ا ً على
رأس هذه الجبهة ببيانات صادرة من واشنطن عن
لجان الكونغرس ونوابه ،وعن الخارجية األميركية
والبيت األبيض ،وصوالً للتحركات اليومية للسفيرة
األميركية لتنسيق أع�م��ال ه��ذه الجبهة ومواقفها،
التي يشكل البطريرك بشارة الراعي أبرز عناوينها
المعنوية في مواجهة يخوضها البطريرك ضد حزب
الله وحضوره ،وال يخفي كونها أم المعارك عنده،
وتشكل جماعات مدنية ونشطاء وهيئات تتحدث
باسم أهالي شهداء انفجار المرفأ صوتها اليومي
ف��ي ال �ت �ح��رك��ات ،وي�ش�ك��ل نقيب ال�م�ح��ام�ي��ن ذراعها
الحقوقي ،وتمثل القوات اللبنانية عنوانها السياسي
وع �ن �ص��ر ال� �ت ��وازن ف��ي ال��ش��ارع م��ع ح ��زب ال �ل��ه إذا
ل��زم األم��ر ،وعنصر الضغط والتعبئة ف��ي الشارع
المسيحي ب��االس �ت �ف��ادة م��ن مظلة ب�ك��رك��ي إلح��راج
التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ،وابتزازهما
لدفعهما للتموضع خلف القاضي بيطار.
 الجبهة المقابلة للقاضي بيطار ك��ان��ت تتمثلبموقع رئاسة مجلس النواب ،وحضور متردد لتيار
المستقبل ورؤس ��اء الحكومات السابقين ،بسبب
حجم الضغط األميركي ،وموقف لمرجعيات روحية
وم�ع�ن��وي��ة م�ث��ل دار ال �ف �ت��وى وال�م�ج�ل��س اإلسالمي
الشيعي األع�ل��ى ،وت�ي��ار ال�م��ردة وع��دد م��ن األحزاب
وال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ح�ل�ي�ف��ة ،ل�ك��ن ح��زب ال �ل��ه وحركة
أمل كانا النواة الصلبة لهذه الجبهة ،وك��ان مجلس
ال �ن��واب يمثل حصن ه��ذه الجبهة ،وح�ض��ور حزب
الله وأم��ل في الحكومة ورق��ة الضغط السلبية التي
بفعلها تم تعليق اجتماعات الحكومة ،والحضور في
ال�ش��ارع للحركة وال�ح��زب ه��و المسار ال��ذي يشكل
ع�ن�ص��ر ال�ض�غ��ط ال �ت �ص��اع��دي ل �ف��رض إع� ��ادة النظر
ب��دور ال�ق��اض��ي ب�ي�ط��ار وم �س��اره ،وص ��والً لتنحيته
إذا استعصى التعديل ،وك��ان وال ي��زال معلوما ً أن
ما جرى في الطيونة ،وقد بات مؤكدا ً أن تحضيرا ً
إلف�ش��ال التظاهرة على األق��ل ك��ان م��ن بين أهدافه،
وت �ص��وي��ره��ا ك�م��ا ق��ال رئ �ي��س ح��زب ال �ق��وات غ��زوة
طائفية الستنهاض ش��ارع مسيحي لتعزيز خندق
(التتمة ص)4
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تتكرر �أ�سطورة
هل
ّ
فوز �سلحفاة ال�شعب
على �أرنب ال�سلطة المغرور
} علي بدر الدين
ق��د ي�ق��ول ق��ائ��ل ان ال ف��ائ��دة م��رج � ّوة م��ن ال�ك�لام ال��ذي بلغ
أط �ن��ان �اً ،ض� � ّد ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وال �م��ال �ي��ة ،ألن �ه��ا محمية
ومحصنة ،وتملك السلطة والمال والقوة والنفوذ والقرار
ّ
والشعب تحديداً ،ألنها نجحت خالل عقود من تحكمها به،
ف��ي تدجينه وإض�ع��اف��ه وتركيعه وسلبه حقوقه وإرادت ��ه،
وكلما قست عليه ازداد التصاقا ً بها ،وحاجة إليها ،وبات أكثر
طواعية وتنفيذا ً ألوامرها ،ألنها أدركت بالتجربة نقاط ضعفه
الكامن في غرائزه وعصبياته الطائفية والمذهبية والزعائمية
والمناطقية ،وكلما ح��اول رف��ع ص��وت��ه للمطالبة بحقوقه
المهدورة والمسلوبة والمصادرة ،وأرفض وموجهة فقره
وجوعه وحرمانه وال��ذ ّل الالحق به ،يواجه بسياط الجالد
الجاهزة لسلخ جلده وإعادته إلى الحظيرة مطأطأ الرأس ال
حول وال قوة له وال إرادة.
األنكى أنّ هذه الطبقة المتم ّرسة بالحكم ،ال ت��زال تنتهج
س �ي��اس��ة ال �ف �س��اد وال �م �ح��اص �ص��ة ،وم �ت �م��اس �ك��ة كالبنيان
المرصوص ،ال أحد في الداخل أو الخارج ،قادر او راغب ،في
فرط عقدها ،أو فتح كوة أو ثغرة في جدارها السلطوي ،أقله
لزحزحتها ولو بمقدار أنملة عن عرش السلطة ،الذي جعلت
منه ملكية حصرية لها ومتوارثة ،وإن تبدّلت قليالً األسماء
والوجوه والمواقع.
من حق هذا القائل ،أن يتساءل بألم وحسرة وغصة عن
جدوى الكالم الكثير ،الذي قيل ويقال بحقّ مك ّونات السلطة
بالجملة أو المف ّرق ألنه من دون طائل ،وعجز عن التغيير ،أو
إسقاط منظومتها رغم ما ارتكبته واقترفته منذ عقود متتالية،
بحق الوطن والدولة والشعب والمؤسسات وأوصلتهم إلى
ال�ه��اوي��ة ،وإل��ى جهنم وبئس المصير .ان��ه ت�س��اؤل صحيح
الملح هو الفعل
ومشروع في مكانه وزمانه ،ألنّ المطلوب
ّ
دون سواه ،ولكنه لغاية اآلن مفقود ومعدوم ،ودونه عقبات
ومصاعب وتعقيدات ،مصدرها وأساسها النظام السياسي
الطائفي والمذهبي والسلطوي والتحاصصي ،ال��ذي ت ّم
اعتماده ،مسلحا ً بالتحاصص والترهيب والقمع ،ومقيّدا ً
قهرا ً وغصبا ً باألنظمة والقوانين المعمول بها ،بما يخدمه
والطبقة السياسية التي ولدت من رحمه ،وظلت أمينة ووفية
له ،ومنها ما ُس ّمي ،فصل السلطات التي قد تكون حقاًُ ،يراد
به باطالً ،يتجلى واضحا ً بدكتاتورية الحكام ،الذين ح ّولوا
هذه السلطات الى مزارع خاصة لهم ،ومنعوا االقتراب منها
أي ظرف ألن دون ذلك أخطار طائفية ومذهبية قد تهدّد
تحت ّ
المصير الوطني برمته ،وتفتح أبواب الفتن المتنقلة والحروب
األهلية على مصراعيها،
وع��ان��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ك�ث�ي��را ً م�ن�ه��ا ،وال ي��زال��ون يخشون
حصولها ،كلما «دقّ كوز أحدهم بجرة هذه الطائفة او المذهب
او المسؤول او المنطقة أو الحي ،ألنه بالنسبة للبعض «دق»
وتفسر على أنها اعتداء
بالمحرمات والمقدسات والكرامات،
ّ
سافر ،ال يمكن القبول به أو السكوت عليه ،وان شكلت تهديدا ً
لـ «لسلم األهلي» الهش ،وهذا ال يه ّم ،ألنّ المه ّم أن تحافظ هذه
الطبقة على مكانتها وهيبتها ومكتسباتها ومصالحها ،وعلى
بيئاتها الحاضنة المدعوسة والفقيرة والجائعة والمنهوبة،
التي عليها أن تتح ّمل ما آلت اليه أحوالها ،ألنها ارتضت بما
ح ّل بها ،وبما سينتظرها من مآس ومعاناة وكوارث في اآلتي
من األيام التي ستكون أقسى وأش ّد خطراً.
الفعل ه��و المطلوب أوالً وأخ �ي��را ً م��ن الشعب قبل غيره،
ومن ما بقي منه ،ألنّ قسما ً هاجر على عجل ،وأعداده كبيرة
ومخيفة ،والحبل على الجرار ،والقسم اآلخ��ر يموت يوميا ً
بوسائل مختلفة ،وإنْ ك��ان بعضه على قيد ال�ح�ي��اة ،يأكل
ويشرب ويتنفس من خاصرته ،وه��ذا ما ال يمكن التعويل
عليه ،ألنّ ق��واه الذاتية الجسدية والنفسية قد خ��ارت ،وهو
حتما ً بحكم األم��وات ،ومن الخطأ ،بل الخطيئة الكبرى ،ألنّ
الرهان على الطبقة السياسية المتربعة على قمم السلطة،
ليست ب ��وارد تحسين أدائ �ه��ا أو تغيير سلوكها السياسي
والسلطوي ،أو التخلي عن كراسيها ،باالنتخابات النيابية
المقبلة أو بغيرها ،أو ك��رم��ى لعيون شعبها ،ألن��ه الوقود
ال��ذي يشعله ،لتضيء به طرق أمجادها السياسية والمالية
والسلطوية ،سابقا ً وحاضرا ً ومستقبالً.
ه��ذه الطبقة مطمئنة بك ّل األح��وال وأكثر من ال�ل�ازم ،بل
هي واث�ق��ة ،ج��داً ،ب��أنّ شعبها وبيئاتها لن يخذالنها ،ال في
االنتخابات النيابية وال في غيرها.
ع � ّل وعسى يكون ال��ره��ان على أس �ط��ورة سباق األرنب
والسلحفاة ،بحيث تستكين هذه السلطة إلى قوتها وجبروتها
وغرورها وفوزها السهل والمتوقع في هذه اإلنتخابات ان
حصلت في موعدها ،فتسترخي وتغفو ،وتستفيق على فوز
سلحفاة الشعب الطامح بداخله إلى كسرها وإزاحتها ولو
قليالً عن سلطة اغتصبتها.
سئل حكيم ،ما هو الصعب وما هي القسوة؟ أجاب« :الصعب
ان تضحي بنفسك ألجل شخص واح��د» ،والقسوة هي «ان
يخونك هذا الشخص» .والمثل الشعبي يقول« :الساكت عن
الحق شيطان أخرس» ،واللبيب من اإلشارة يفهم.

خفايا
قالت مصادر سياسية إن االنفراج في
المسار القضائي سيبدأ من رد االعتبار
للمجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء
والوزراء ،وتفعيله كمرجع للمالحقة وفقا ً
للنص الدستوري ورضوخ القضاء العدلي
لهذا النص ،وتوقعت أن تولد لجنة تحقيق
نيابية في تفجير المرفأ يوم غد إذا سار كل
شيء كما يجب

كوالي�س
قال مصدر دبلوماسي إن االنقالب في
السودان يفتتح مسارا ً بعيدا ً من االستقرار
مرشحا ً لالستمرار لشهور وسنوات،
يضع السودان إلى جانب ليبيا بين الدول
األفريقية الفاشلة والمقسمة ،ورجحت أن
يكون السودان محكوما ً من مافيات النفط
والذهب والتهريب على البحر األحمر
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ماذا يحدث في ال�سودان ...ت�صحيح م�سار �أم تكرار للم�شهد الم�صري؟
} د .علي س ّيد
ال ش��ك أنّ ال��ذي يحدث ف��ي ال �س��ودان مربك ومخيف ومعقد،
ف��ال��ذي يحصل ح��ال�ي�ا ً بعد إع�لان ال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�ل�ق��وات المسلحة
السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل
مجلس السيادة وتعليق بعض م��واد الوثيقة الدستورية وإقالة
حكام الواليات هي كلها نتيجة اإلرب��اك في التوجهات السياسية
السودانية على م��دى عامين ،وبالتحديد بعد اإلط��اح��ة بالرئيس
عمر البشير وه��ي شبيهة بالحالة المصرية بين ع��ام��ي 2011
و.2013
ولب المشكلة السودانية،
سنحاول أن نتع ّرف على هذا المشهد ّ
فقد شهدت ال�س��ودان في األشهر الماضية اضطرابات وأزمات
تنوعت بين األزم ��ات السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة واألم�ن�ي��ة لدرجة
ح�ص��ول م�ح��اول��ة ان�ق�لاب فاشلة ب��واس�ط��ة بعض ض�ب��اط الجيش
الموالين لنظام البشير ،وال��ذي حصل اآلن هو من تبعيات عدم
االستقرار.
مجلس السيادة السوداني الذي تك ّون بعد خلع الرئيس عمر
البشير يتألف من مك ّونين :مك ّون عسكري ومك ّون مدني ،وجدير
يعج
بالذكر أنّ السودان بعد اإلطاحة بالرئيس عمر البشير أصبح ّ
بالتيارات السياسية المختلفة وبكثير من الطموح لهذه التيارات
وأكثرها بدعم خارجي وبأجندات خارجية ترغب في إيصالها
للسلطة من أجل تحقيق مصلحتهم (الخارجية) ،وهم بالنتيجة
مرتهنون لرغباتهم وطمعهم وطموحهم ف��ي ال��وص��ول للسلطة
وخاصة أنهم يظنون بأنّ الوقت الحالي هو وقت ضائع والحكام
الحاليين هم آنيون ألجل مسمى وكذلك ارتهان بعضهم لألجندات
الخارجية ،لهذا فإنّ أداءهم السياسي خالل العامين المنصرمين
أي
يركز فقط على حصولهم على الحكم أو حصة منه من دون ّ
مسؤولية ت�ج��اه ال �س��ودان وش�ع�ب��ه ،وعليه ف��ال�س��ودان ل��م يشهد
أي تقدّم اقتصادي في العامين الماضيين (خالل سنتين تراجع
ّ
الجنيه السوداني من  80جنيه مقابل ال��دوالر الواحد إل��ى 440

جنيه حالياً) والعكس هو الصحيح ،حصل المزيد من األزمات
االقتصادية واالضطرابات وتوقف عجلة اإلنتاج.
المك ّون العسكري في مجلس السيادة السوداني والذي يمثله
عبد الفتاح البرهان ال شك أن عليه مالحظات كثيرة وهو يدري أن
المك ّون المدني (رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفريقه) يسعى
لتقليص ن�ف��وذه وتقليم مخالب الجيش ،وه�ك��ذا ف��إنّ «البرهان»
يعتبر نفسه بما يمثل (الجيش السوداني) الفيصل في النزاعات
ويستطيع التدخل لتصويب األوضاع عند الحاجة ،أما المدنيون
ال�ط��ام�ع��ون وال �ط��ام �ح��ون للسلطة ال ي��ري��دون أن ي �ك��ون للجيش
أي سلطان ف��ي المشهد السياسي حتى
والمؤسسة العسكرية ّ
يضمنوا عدم وجود قوة تستطيع خلعهم أو اإلطاحة بهم في أي
وقت.
لقد قام عبد الفتاح البرهان بعملية شبيهة بما قام به الرئيس
عبد الفتاح السيسي وهو يرغب بلعب هذا الدور وإخ��راج نسخة
سودانية مطابقة لما حصل في المشهد المصري سنة .2013
ي�ق��وم ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�ب��ره��ان اآلن بتطمين ال�ش�ع��ب ب��أن عملية
االنتقال الديمقراطي باقية كما هي ومستمرة لحين تسليم السلطة
للمدنيين (كلمة حق ُيراد بها باطل) ،ويضيف بأنه سيت ّم تشكيل
حكومة تكنوقراط من اختصاصيين بعيدة عن المحاصصة ما
بين التيارات المدنية بمعنى آخر حكومة إنقاذ لتسيير أمور البالد
بعيدة عن األطماع والتجاذبات والطموحات السياسية للتيارات
المدنية (وكأننا في المشهد اللبناني منذ أشهر).
بالنتيجة وح�ت��ى ال تختلط األم ��ور ،ف��ال�ص��راع ليس كليا بين
المدنيين والعسكريين ،ي��وج��د بين ال�ت�ي��ارات المدنية والشعب
ال �س��ودان��ي م��ن ي��ؤي��د ال�ج�ي��ش وي���راه ال�ض�م��ان��ة ال��وح �ي��دة إلنقاذ
ال�س��ودان ،وأيضا ً من داخ��ل الجيش من هو ض ّد سيطرة الجيش
وأي والية سياسية له ،وكذلك هناك أعداد ال يستهان بها والتي
ّ
ما زالت تؤيد الرئيس السابق عمر البشير وهي داخل المؤسسة
العسكرية ومن المدنيين.
الصراع هو بين فكرتين ،واحدة تؤمن بأن الحكم للمدنيين ال

ينازعهم فيه أحد واألخرى تؤمن بأنه يجب أن يكون للعسكريين
دور في المشهد السياسي.
إنّ الصراع اآلن هو بين تيار مدني مك ّون من بعض األحزاب
وال �ت �ي��ارات السياسية وال�ت��ي تتبع بمعظمها ألج �ن��دات خارجية
وبعضها للدولة العميقة ،وتيار عسكري يتمثل بالجيش السوداني
الذي يرى بأنه يجب أن يكون له دور مؤثر في األحداث والمشهد
السياسي ،التيار المدني يريد الجيش خارج المشهد السياسي،
أما التيار العسكري فهو يب ّرر ما قام به خوفه على السودان أن
يقع بيد المدنيين المتصارعين على المناصب والمكاسب على
حساب الشعب السوداني والمصلحة العامة للسودان ،وللمفارقة
ف��إنّ الطرفين أو التيارين المتنافسين على السلطة هم في فلك
السياسة األميركية إنْ لم نقل «اإلسرائيلية» وهم مع التطبيع وال
يصب في
بأي صلة لمحور الممانعة ،ولهذا فإنّ خِ راجهم
يمتون ّ
ّ
مصلحة الغرب والسياسة األميركية ،وعليه فإنّ هذه اإلدارة لن
أي شيء في حال انتصار أي تيار على اآلخر وهي رابحة
تخسر ّ
في الحالتين ،فالصراع هو على السلطة وفقط على السلطة.
خ�لاص��ة ال �ق��ول ،إنّ ال�ش�ع��ب ال �س��ودان��ي ه��و ال �خ��اس��ر األكبر
واألوح��د من لعبة التجاذبات ما بين التيارين اللذين يسيطران
على المشهد السياسي ،وإلى حين اتضاح ما ستؤول إليه األمور
وب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن المصطلحات ال�م�ع�ت�م��دة ،تبقى اإلج��اب��ة غير
واضحة على السؤال التالي:
ه��ل ه��ذا االن �ق�لاب ه��و لتصحيح ال�م�س��ار أو ان �ق�لاب الطرف
العسكري على الطرف المدني إلزاح�ت��ه من المشهد السياسي،
وهل المشهد المصري عندما استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مقاليد الحكم سيتك ّرر في السودان باستالم عبد الفتاح البرهان
زمام األمور والتربع على كرسي الرئاسة.
حتى يتم ال�ت��وص��ل إل��ى تسوية ع��ادل��ة وم�ت��وازن��ة ب��ال��رغ��م من
صعوبتها بين الطرفين أو التيارين المتنازعين ،لألسف سيبقى
السودان مرتهنا ً لهذه التجاذبات والتناقضات بانتظار ما ستؤول
إليه التسويات والمباحثات بين الدول المعنية بهذه األزمة.

رئي�س الجمهورية التقى وفد المجل�س الوطني للإعالم:
لبنان لن يتنازل عن حقوقه في مفاو�ضات التر�سيم
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه عقب
أحداث الطيونة وما شهدته ،أجرى اتصاالت باألطراف
المعنية وليس بطرف واحد بغية تهدئة األمور ،الفتا ً
إلى أنه «في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة
األخيرة لمجلس الوزراء ،ارتأى رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي ع��دم ال��دع��وة إل��ى جلسات جديدة قبل ح ّل
المشكلة بشكل مالئم» .وطمأن رئيس الجمهورية إلى
أن لبنان «لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير
المباشرة لترسيم حدوده البحرية ،وإلى أن اللبنانيين
سينالون حقوقهم».
مواقف ع��ون أت��ت خ�لال استقباله أم��س في قصر
بعبدا ،وفدا ً من المجلس الوطني لإلعالم برئاسة عبد
الهادي محفوظ ،وض ّم ،إبراهيم عوض ،فؤاد دعبول،
غالب قنديل ،بول خليفة ،ريتا شرارة ،جورج حجار
والمحامية لميا دومينيك خوري محفوظ.
وشكر محفوظ الرئيس عون على استقباله للوفد،
وقال «إن لإلعالم دورا ً كبيرا ً ومه ّماً ،كونه يصنع الرأي
العام ويوجهه ،ونحن نعرف أن فخامة الرئيس هو
مع اإلعالم الح ّر الذي يستند الى المعلومة الصحيحة
والدقيقة المستندة إلى مصدر موثوق ،باعتبار أن
إحدى ثروات لبنان األساسية هي اإلعالم ،خصوصا ً
اإلعالم الح ّر الذي يمتاز به عن باقي دول المنطقة».
أض��اف «ال ش� ّ
�ك أن واق��ع اإلع�لام صعب ج��دا ً على
الصعيد المالي ،لذلك ينبغي على الدولة االهتمام
بالواقع اإلعالمي وأن يكون لإلعالم ال��دور المهدىء
والداعي إلى الحوار ومعالجة المشكالت ،خصوصا ً
في هذه األيام الصعبة الحالية ،ونحن نتوقع ان يكون
هناك دور أساسي لفخامة الرئيس ونحن وراءك��م،
لمعالجة ما نحن فيه من أزمات ،ألن الوضع على شفير
االنهيار إذا لم تتم المعالجة الصحيحة ونحن نرتقب
من فخامة الرئيس أن يكون السبّاق إلى جمع الشمل
وإيجاد الحلول التي تسهم في إخراجنا مما نحن فيه».
ور ّد عون مرحبا ً بالوفد ،مؤكدا ً حرصه على اإلعالم
ومناداته الدائمة «بوجوب أن يكون له ال��دور الرائد
في نقل المعلومات الصحيحة للناس» ،مشيرا ً إلى
«غياب االدعاء عبر محكمة المطبوعات ،وإن ت ّم ذلك،
يكون مصير الدعاوى النسيان ،بينما تقام المعارك
السياسية عبر اإلعالم لألسف».
واعتبر أن «اإلعالم الحر الصادق هو بمثابة بوصلة
للمسؤول يساعده في اتخاذ قراراته ،وإذا لم يقم بهذا
الدور ،يض ّر اإلعالم نفسه» .ولفت إلى أن سبب مهاجمته

عون متوسطا ً محفوظ ووفد المجلس الوطني لإلعالم في بعبدا أمس
من قبل بعض وسائل اإلعالم «يعود لكوني أطبق مواد
الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه».
وق��ال «تسلّمت منصبي وك��ان لبنان رازح �ا ً تحت
دين  152مليار دوالر ،وزادت عليها الحرب السورية
مع تداعياتها االقتصادية الكبيرة ومسألة النازحين
السوريين الذين وفدوا إلى لبنان بأعداد كبيرة ،تلتها
اإلضرابات واإلقفال ،ثم وباء كورونا ،وانفجار مرفأ
بيروت ال��ذي ال ن��زال نعيش تداعياته ،وص��وال ً إلى
أحداث الطيونة المؤسفة».
وطالب عون اإلع�لام بـ»ممارسة النقد الب ّناء وأن
تكون حرية االع�لام تحت سقف الحقيقة مهما كانت
هذه الحقيقة» ،مشدّدا ً على دعمه الكامل «للحرية
اإلعالمية في هذا السياق ،لكن بعيدا ً عما نشهده مثالً
في وسائل التواصل االجتماعي من شتائم ال تخضع
للقضاء وال للقوانين ،وهو ما ال يجوز ،علما ً بأنه يمكن
االستعانة بالقانون الفرنسي في ه��ذا المجال ،وال
سيما أن فرنسا هي دولة حقوق اإلنسان ،فهل تح ّولت
الشتيمة إل��ى حرية رأي؟» ،متمنيا ً «معالجة هذه
المشكلة اإلعالمية».

وتابع «لألسف ،لم يعد هناك من ثقة بين الناس
وال بينها وبين المسؤولين ،فحملوا شعار «كلن يعني
كلن» ،فيما ال يتم استدعاء نائب مثالً يتهم شخصية
بالسرقة او الهدر ،لالستماع إليه وتحديد ما إذا كان
يملك دليالً على ما يقول أم ال ،فتسود الشمولية في
االتهامات بدل حصرها بالمتسبّبين فيها».
وش��رح محفوظ «العوامل التي أدّت إل��ى تعطيل
قيام قانون موحد لإلعالم بما فيها المواقع اإللكترونية
وغ��ي��ره��ا» ،متحدثا ً ع��ن «م��ش��روع ل�لإع�لام المرئي
والمسموع في لجنة اإلدارة والعدل منذ نحو سنتين
وتم التوافق عليه من قبل طرفي  8و 14آذار ،من شأنه
إخ��راج اإلع�لام من االستنساب السياسي ومعالجة
المسائل اإلعالمية على غرار ما يحصل في فرنسا»،
مطالبا ً بـ»رؤية إعالمية لمعالجة األمر من قبل الحكومة،
خصوصا ً في ظ ّل استغالل بعض المؤسسات المالية
للوضع المالي الصعب في لبنان وخصوصا ً لوسائل
إعالم».
ثم دار ح��وار بين الرئيس ع��ون وأعضاء الوفد
حول األوضاع الحالية ،وأجاب رئيس الجمهورية

الراعيّ :
حل د�ستوري وقانوني للأزمة
وافق عليه عون وب ّري وميقاتي
أكد البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة ال��راع��ي بعد لقائه ،رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون في
قصر بعبدا ،وج��ود ح � ّل دستوري
وقانوني مقنع لألزمة الحالية ،وقد
حمل هذا الح ّل في زيارته إلى رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب � ّري ورئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللذين
أبديا موافقتهما عليه .ثم عرضه على
رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره
عليه.
وش����دّد ال��راع��ي ع��ل��ى «ض���رورة
تنفيذ ه���ذا ال��ح � ّل ف��ي أس���رع وق��ت
ممكن ،وبعدها تعود الحكومة إلى
االجتماع» ،معتبرا ً أن «األمور يجب
أالّ ُتحل في ال��ش��ارع ،وق��د شاهدنا
ما ال��ذي يحصل عند وصولها إلى
الشارع».
أضاف «لست مخوال ً بذكر الح ّل،
ولكنني سعيد وف��رح��ان داخ��ل��ي�ا ً
بوجود حلول ،واعتقد أنها س ُتن ّفذ،
وعندها بإمكاننا أن نخرج روي��دا ً
روي���دا ً م��ن ال��م��أس��اة التي نعيشها
أكانت تعطيل الحكومة ،أو نتائج
األح��داث األخيرة المؤلمة أو غيرها
من المشاكل التي يعيشها الناس
على ك��ل المستويات االجتماعية
واالقتصادية والمالية والتربوية
والثقافية».
وك��ان الراعي زار رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب � ّري في عين التينة
وأوضح بعد اللقاء أن «هناك عالقة
صداقة وتقدير متبادلة مع الرئيس

(داالتي ونهرا)
على األسئلة ،ومنها ما شهدته الطيونة من أحداث
مؤلمة ،فأشار إلى أنه «في ضوء تطور االشتباكات،
أجريت اتصاالت باألطراف المعنية وليس بطرف
واحد ،بغية تهدئة األمور وإعادتها إلى طبيعتها في
أسرع وقت».
وفي ما خص العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء،
أوضح رئيس الجمهورية ،أنه «في الجلسة األخيرة
للمجلس ،حصل نقاش بين ال��وزراء و ُرفعت الجلسة
في حينه ،وارتأى رئيس الحكومة عدم الدعوة إلى عقد
الجلسات قبل ح ّل المسألة بشكل مالئم».
وع��ن مصير التنقيب عن النفط وال��غ��از ومسألة
ترسيم ال��ح��دود في ظل المخاوف من ع��دم حيادية
الوسيط األميركي الجديد ،شدّد عون على أن لبنان
«ق ِبل بالتفاوض غير المباشر حول الترسيم ،وكل طرف
يضع سقفا ً أعلى وأدنى لشروطه ،ويعمل لبنان على
الحصول على السقف األعلى وفق التفاوض» ،مطمئنا ً
إلى أن «الوسيط األميركي الحالي في هذا المجال يجب
أالّ يثير قلق اللبنانيين ،ألنهم سيحصلون على حقوقهم
ولن يتنازل لبنان في هذا المجال».

�أن�شطة ومواقف

بو حبيب خالل استقباله المطران نيفون صيقلي أمس

بري مستقبالً الراعي في عين التينة أمس
ب � ّري وال��زي��ارة كانت ض��روري��ة في
هذا الظرف الصعب الذي نعيشه».
وق��ال «بحثت مع الرئيس ب� ّري في
التطورات المختلفة وفي موضوع
القضاء وتعطيل مجلس ال���وزراء
ال���ذي يُفاقم األزم���ات االجتماعية
والمعيشية».
أض��اف «لم نبحث وقائع حادثة
الطيونة لكننا ش��ددن��ا على حرية
واستقاللية القضاء» ،مشيرا ً إلى أن
ال معطيات لديه عن استدعاء رئيس
ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع إلى
مديرية المخابرات لالستماع إليه في
قضية كمين الطيونة ،لك ّنه استهجن
االستدعاء.
كما التقى الراعي رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي السرايا الكبيرة ،في

حضور األمين العام لمجلس الوزراء
القاضي محمود مكية والمسؤول
اإلعالمي في البطريركية المارونية
وليد غيّاض.
وبعد اللقاء ،أوض��ح ال��راع��ي أن
الزيارة هي ر ّد «لزيارة ميقاتي بكركي
م��ع مجموعة م��ن ال���وزراء انتقاهم
من ال��وزراء الموارنة ،وبالتالي من
الواجب رد الزيارة لشكره متمنين
له كل التوفيق ،فهناك عالقة صداقة
ومعرفة قديمة بالرئيس ميقاتي».
وأضاف «في هذا الظرف الصعب،
كان من الضروري أن نزور الرئيس
ميقاتي حتى نتباحث كمسؤولين،
كل من موقعه ،ع ّما يمكن القيام به
أمام الواقع الم ّر والخطير الذي نم ّر
به ،والذي نعرفه جميعاً».

(داالتي ونهرا)

{ بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع سفيرة كندا لدى لبنان
شانتال شاستناي في العالقات الثنائية والمشاريع التي تعمل عليها كندا في لبنان
كما جرى البحث في دعم الجيش والمساعدات اإلنسانية .كما التقى بوحبيب ممثل
بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم
روسيا المطران نيفون صيقلي.
{ قدّم وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي
طنّوس مشلب تصريحا ً عن الذ ّمة المالية ،استنادا ً إلى القانون الرقم  189تاريخ 16
تشرين األول  2021المتعلّق باإلثراء غير المشروع .وفي سياق آخر ،عرض وزير
الدفاع مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في لبنان سيمون كازابيانكا
إيشليمان في زيارة بروتوكولية يرافقها مستشار برنامج القوات المسلحة في البعثة
إيلي األس�م��ر ،لمسائل مشتركة وأط��ر التعاون القائم بين الجيش واللجنة الدولية
للصليب األحمر.
{ غ ّرد رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على
«تويتر» ،كاتبا ً «تطورات إيجابية كبيرة عربيا ً من اليمن إلى سورية .هل يستفيد منها
لبنان أم يبقى غارقا ً بتفاصيله التافهة والسخيفة وبنقاشات كرهنا سماعها؟»
{ استقبل قائد الجيش العماد ج��وزاف ع��ون في مكتبه في ال�ي��رزة ،النائب األول
المساعد لوزير الخارجية األميركية للشؤون السياسية والعسكرية ثيموتي بيتس
على رأس وفد مرافق ،وتناول البحث برنامج المساعدات األميركية للجيش اللبناني.
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وقفة ت�ضامن ّية لأهالي �شهداء مجزرة ّ
الطيونة
و�شكوى ّ
�ضد «القوات» بجرم القتل العمد

تعليق �إ�ضراب النقل الب ّري اليوم
و�إ�صرار على تطبيق خطة دعم القطاع
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل الب ّري
بسام طليس تعليق تحرك اليوم للبدء بتنفيذ
ما اتفق عليه في اجتماع السرايا وأهم نقطة هي
موضوع دعم قطاع النقل الب ّري.
واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،في
حضور وزراء المال يوسف خليل واألشغال العا ّمة
والنقل علي حمية والداخلية بسام مولوي ،مع
وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل الب ّري
في لبنان برئاسة طليس واالتحاد الع ّمالي العام
برئاسة بشارة األسمر .
وقال مولوي بعد االجتماع «اجتمعنا للبحث
ف��ي م��وض��وع اإلض����راب ال���ذي ك��ان م��ق��ررا ً غ��دا ً
(ال��ي��وم) ،وق��د ط��رح رئيس اتحاد النقل الب ّري
بسام طليس موضوع دعم السائقين العموميين.
وبنتيجة االجتماع ،سأبدأ بالدراسة الالزمة ،بنا ًء
لتوجيهات الرئيس ميقاتي ،إلعفاء السيارات
العمومية من رسوم الميكانيك وكلفة هذا المشروع
تمهيدا ً إلحالته على مجلس النواب .أ ّما بالنسبة
إلى المخالفات التي تنعكس بشكل سيء على
قطاع النقل الب ّري العمومي الشرعي فسنتخذ
كل اإلج��راءات الالزمة لوقف النقل العمومي غير
الشرعي وغير المقونن والنقل الخصوصي الذي
يعمل في النقل العام وسنقوم بما يلزم لتطبيق
القانون».
أص��اف «بالنسبة إلى خطة الدعم فقد أبدى
الرئيس ميقاتي االستعداد الكامل لمتابعة هذا
الموضوع وقد أع� ّد وزي��ر األشغال ّ
خطة ُقدّمت
إلى وزير المال الذي احتسب كلفتها مؤكدا ً أن لها
الكثير من اإليجابيات على قطاع النقل العام الب ّري
والعمومي وعلى الوضع االجتماعي عموماً ،ولقد
طرح االتحادان مهلة شهر إلنجاز مشروع الدعم
ووعد الرئيس ميقاتي خيراً ،ونحن نتمنى في هذا
الظرف الصعب أن يتحمل السائقون معنا قليالً
وهم قد تح ّملوا الكثير ،ألننا ال نريد أن ينزلق البلد
إلى وضع أمني غير محسوب لذا نطلب من االتحاد
الع ّمالي العام واتحاد النقل الب ّري إعطاء الحكومة
مهلة شهر كما طلبوا وكما وعد الرئيس ميقاتي
للقيام بكل ما يلزم بدءا ً من الغد ،فالوضع األمني
هو أمانة في رقبتنا جميعاً».
بدوره قال حمية «ما سأضيفه هو للتوضيح
بشأن النقل الخارجي للب ّرادات والشاحنات التي
تم ّر عبر االراض��ي السورية ،وأنا سبق أن ُكلّفت
رسميا ً للتواصل مع الجانب السوري ودول عدّة
في موضوع الترانزيت خصوصا ً عبر األراضي
السورية ،وعقدت اجتماعات بهذا اإلطار ،وقد أبدى
الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهنا ً معه

األوضاع التقنية لتحديد األطر المناسبة لمصلحة
البلدين وبالتالي ف��إن التواصل م��ع الجانب
السوري ال يزال مستمرا ً إليجاد قواسم مشتركة».
وتابع «أ ّما بالنسبة إلى موضوع النقل العام
على كل األراضي اللبنانية فالمشكلة األساسية هي
تأمين مصدر األموال .المطالب محقة وهذا الوجع
هو وجع كل الناس ،وبالتالي فإن وزارة األشغال
تقارب الموضوع انطالقا ً من أولوية رسم سياسة
للقطاع العام الب ّري في كل لبنان وخصوصا ً
األقضية المهملة منذ عشرات السنوات من خالل
ّ
خطة نقل عام ُتوصل الباصات إليها .لذلك نحن
نسعى إليجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي
لقطاع النقل في لبنان ،فالمبدأ عند الرئيس ميقاتي
هو أنه يريد أن يدعم وقد وافق على اإلج��راءات
واآلليات التي طرحتها وزارة األشغال العا ّمة التي
سبق أن أرسلتها إلى وزير المال والبحث جار عن
مصادر التمويل».
أ ّما األسمر فقال «نحن في االتحاد الع ّمالي
العام نص ّر على مبدأ تطبيق ّ
خطة النقل الب ّري
بحرفيته وهذا األمر ناتج عن اتباع سياسة رفع
الدعم من دون تأمين أي ّ
خطة بديلة ،فمشروع
البطاقة التمويلية لم يُن ّفذ ،وكذلك مشروع
النقل ،والمطلوب من الحكومة هو عقد اجتماعات
لتأمين الدعم ال رفعه .نحن نعاني ومشاكل
النقل تنعكس على  90في المئة من الشعب
اللبناني ال��ذي ل��م يعد ق���ادرا ً على استعمال
وسائل النقل الخاصة أو العا ّمة بسبب الغالء
الفاحش للمحروقات ،لذا نحن نص ّر على تطبيق
هذه الخطة وعلى واقع أن يكون هناك وقت محدد
للبدء بتطبيقها».
من جهته ،أشار طليس إلى أن البحث تناول
أربعة مواضيع «أولها الدعم ومصادر التمويل،
فعمل الحكومات هو الوقوف إلى جانب ناسها
وشعبها ،لذا فقد جرى االتفاق على موضوع الدعم
والبدء بتطبيق ما تم االتفاق عليه من دعم لقطاع
النقل البري اعتبارا ً من  ،2021-12-1فالحكومة
والوزراء المعنيون يسعون إليجاد مصادر التمويل
ومعالجة موضوع المخالفات في النقل الب ّري
ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التي
تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات
ونقل ر ّكاب».
أضاف «أ ّما الموضوع الثالث فهو معالجة ملف
الشاحنات المب ّردة
المخصصة للنقل الخارجي
ّ
ويبقى الموضوع األخير الذي هو إعفاء السائقين
العموميين من رسوم الميكانيك وقد تب ّنى دولة
الرئيس هذا الموضوع».

ميقاتي مترئسا ً االجتماع المشترك في السرايا أمس
وتابع «طالما أن الهدف هو ال��وص��ول إلى
حماية السائقين العموميين وطالما أن اإلضراب
والتحركات ل��م تكن ه��دف�ا ً إنما وسيلة يكفلها
ال��دس��ت��ور .وطالما أن ه��ذه االت��ح��ادات ضنينة

(داالتي ونهرا)
باالستقرار العام في هذا الظرف االستثنائي ،أُعلن
تعليق تحرك الغد (اليوم) للبدء بتنفيذ ما اتفق
عليه وأه��م نقطة هي موضوع دعم قطاع النقل
الب ّري».

الأ�سمر زار الق�صيفي
زار رئيس االتحاد العمالي العام بشاره
االسمر نقيب محرري الصحافة جوزيف
القصيفي في مكتبه ب��دار النقابة ،وجرى
البحث في اللقاء الموسع الذي سيُعقد الساعة
الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل،
في مقر االتحاد تحت عنوان« :مسؤوليتكم
ومسؤوليتنا :إنقاذ لبنان» بمشاركة المجلس
االقتصادي االجتماعي ،اتحاد نقابات المهن

الحرة ،الهيئات االقتصادية ،االتحاد العمالي
العام ،هيئة التنسيق النقابية.
وكان الرأي متفقا ً وفق بيان ،على «وجوب
تعميق التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات
والمكونات النقابية واالجتماعية ،والعمل
معا ً من أجل الضغط في جميع االتجاهات
النتشال لبنان من األزمة التي تهدّد مصيره
ووجوده».

ص ّوتت اللجان النيابية المشتركة ،على ر ّد
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون
االنتخاب وتعديالته ،فأبقت ،في موضوع المهل،
على تاريخ  27آذار كتوصية إلجراء االنتخابات
وعلى إبقاء القانون كما أُق � ّر في الهيئة العا ّمة
لناحية تصويت المغتربين لـ 128نائباً.
وقال نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي
الفرزلي إثر جلسة اللجان أمس «بعد النقاش
المستفيض الذي ت ّم ،وال أقول هذا من باب تصوير
الواقع على أنه إيجابي أبداً ،ولكن كان حوار من
أرق��ى الحوارات التي جرت في ظل هذا الوضع
الحساس والدقيق ،وفي ظ ّل الظروف التي نراها
ّ
في بعض األحيان متش ّنجة بين السادة النواب
والكتل السياسية ،ووج��ه��ات النظر متضاربة
و ُف��س��ح المجال للحوار ف��ي المجلس النيابي
وخارجه وهذا ما أدى بي إلى رفع الجلسة لمدة
ربع ساعة».
وأكد أن «النواب تمسكوا باألكثرية المعروفة
سواء بالنقطة األولى والتي كانت موضوع الردّ،
وهي بالتوصية بتاريخ موعد االنتخاب مع حذف
الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في
 27آذار ،واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة
باقتراع المغتربين كل عن حسب دائ��رت��ه في

أهالي الشهداء خالل الوقفة التضامنية
ن ّفذ أهالي شهداء مجزرة الطيونة وقفة
تضامنيّة رم��ز ّي��ة ع��ن أرواح أبنائهم أم��ام
المحكمة العسكرية في بيروت ،رفعوا خاللها
صور أبنائهم الشهداء وتخلّتلها كلمات.
وال���د الشهيد محمد ت��ام��ر ت��ح �دّث باسم
س ْوق رئيس
أهالي الشهداء ،مناشدا ً القضاء َ
«القوات» سمير جعجع إلى المحكمة ،داعيا ً
إلى عدم تسييس ال ّتحقيقات.
كما كانت كلمة للمحامين الوكالء عن أهالي
الشهداء ،أ ّكدوا خاللها متابعة القضية ح ّتى
ال ّنهاية من خالل التقدّم بشكوى ض ّد حزب
«القوات» ورئيسه بجرم القتل العمد وجرم
إث��ارة ال ّنعرات الطائفية وال ّتحريض على
االقتتال.

بدوره ،زوج الشهيدة مريم فرحات طالب
ّ
تدخل أو
القضاة بإبعاد ال ّتحقيقات عن أي
تسييس واالستمرار بها لتوقيف جميع الجناة
المشاركين في الجريمة الموصوفة ،فيما ناشد
والد الشهيد محمد قاسم الرؤساء ال ّثالثة أخذ
ّ
حق الشهداء المظلومين.
وأكد شقيق الشهيد علي إبراهيم ،بدوره،
أنّ أهالي الشهداء يضعون قضيتهم بأيدي
رئيس مجلس النواب نبيه بري واألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرلله.
كما كانت كلمة لنجل الشهيد حسن نعمة.
وأ ّك��د األه��ال��ي االستمرار بمتابعة قضية
أبنائهم الشهداء ح ّتى تحقيق العدالة وسوق
السجن.
المجرمين المرتكبين إلى ّ

التج ّمع الأكاديمي في لبنان ّ
يحذر
من منزلقات التطبيع تحت �أوجه وم�سارات ّ
متعددة

القصيفي مستقبالً األسمر أمس.

اللجان الم�شتركة ناق�شت ر ّد عون لتعديالت قانون االنتخاب و�أ�ص ّرت عليها
االنتشار بالعالم .ما أعتقده شخصيا ً حتى يوم
الخميس موعد الجلسة ،هذا القانون سيكون على
جدول أعمال الهيئة العا ّمة».
وأعرب عن اعتقاده «أن هناك بابا ً كبيرا ً للحوار،
والهيئة العا ّمة هي صاحبة القرار في نهاية األمر
بتب ّني ما تراه مناسبا ً كحالة نهائية لوجود قانون
االنتخاب ،وبالتالي إلى إج��راء االنتخابات في
موعدها الطبيعي» ،الفتا ً إلى «أن المجلس النيابي
والرئاسة مصران على أن تكون االنتخابات في
موعدها الطبيعي ،وهذا ما نعمل من أجله».
ورأى أنّ «مسألة الطعن في القانون أو عدمه
مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد أن تطعن .وإذا
كان سيؤدي إلى تعطيل االنتخابات النيابية أو
عدمها ،فهذه نقطة في غاية األهمية ،ورأينا أن
النقاش الدائر اليوم ،كل الكتل النيابية من دون
استثناء حتى تلك التي يمكن أن تطعن مص ّرة
على اجراء االنتخابات النيابية في موعدها .لذلك
مسألة الطعن ستؤدي إلى تعطيل االنتخابات أو ال
تؤدي .وال شك سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند
أي جهة تف ّكر بتقديم طعن».
وشدّد على أنّ «الدستور واضح ،والمواقف
االستثنائية ،كانت في عهد حكومة الرئيس
حسان دي��اب ،وك��ان هناك سوابق بهذا الشأن
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اللجان المشتركة خالل اجتمعها في المجلس أمس
واليوم هناك حكومة عاملة .الحجة كانت أن
مجلس النواب أعطى مهلة خمسة ايام وفخامة
الرئيس جابه واق��ع أن الحكومة ال تستطيع
االجتماع بسبب الوضع القائم ،وبالتالي سلك
الطريق نفسه في مسألة إطالع رئيس مجلس
ال����وزراء .ك��ان ه��ذا موضع نقاش م��ن السادة
النواب إنما كان سيؤدي إلى الرفض بالشكل

لمناقشة الرسالة ،رفضت طرح الموضوع من
هذه الزاوية والنواب استجابوا لرفضي جميعا ً
من دون استثناء».
وأكد انه «كان إصرار على كيفية تأمين إجراء
االنتخابات النيابية في موعدها الطبيعي ،حتى
إذا فكر أحد بالطعن فعليه األخذ باالعتبار مدى
تأثير الطعن على اجراء االنتخاب او عدمه».

أدان «التج ّمع األكاديمي في لبنان لدعم
فلسطين» ،ومعه ال���رأي ال��ع��ام الوطني
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،االس��ت��ق��ب��ال ال���ذي ح��ص��ل في
المق ّرات الرسمية كما غيرها من األماكن
آموس هوكشتاين ،رئيس الوفد األميركي
الراعي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية
الجنوبية بين لبنان والكيان المحت ّل،
كونه «إسرائيلي» ،وخدم في جيش العدو
«اإلسرائيلي» ،ناهيك عن اإلشارة إلى أنه
قضى فترة من خدمته العسكرية ضمن
ع��دي��د ج��ي��ش االح��ت�لال ال��ص��ه��ي��ون��ي في
جنوب لبنان ،إضافة إلى أ ّنه صاحب دور
واس��ع في اتفاقيات التطبيع الخليجية ـ
«اإلسرائيلية» ،ويتفاوض مع دول أخرى
لالنضمام إليه.
كما يرى التج ّمع أنّ عمل هوكشتاين هو
أبعد بكثير من مجرد ترسيم تقني للحدود،
بل هو مرتبط بملفات أخرى في المنطقة
كما في لبنان ،وجميعها تخدم السياسات
التهويدية واالستعمارية واالستيطانية
للمشروع الصهيوني الغاصب في منطقتنا
المقاومة.
ويُنبّه من خطورة التعاطي مع القرارات
والممارسات الدبلوماسية الرامية إلى
فتح مسارات التطبيع مع الكيان الغاصب
بطرق دبلوماسية أو روتينية تبدو وكأ ّنها
عادية.
في هذا اإلطار ،جدّد التج ّمع الدعوة إلى
رف��ض ك� ّل أن��واع التطبيع المباشر وغير

لجنة الإعالم تتابع مناق�شة
اقتراح تن�سيب �صحافيين �إلى ال�ضمان
عقدت لجنة اإلعالم واالتصاالت جلسة
لها ،قبل ظهر أمس برئاسة رئيسها النائب
ال��دك��ت��ور حسين ال��ح��اج حسن وحضور
النواب :آالن عون ،سيزار أبي خليل ،علي
درويش ،أنور جمعة ونقوال صحناوي.
كما حضر الجلسة :وزير العمل مصطفى
بيرم ،المدير العام لوزارة اإلعالم الدكتور
ح��س��ان فلحة ،المدير ال��ع��ام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي الدكتور محمد
كركي ،نقيب المح ّررين ج��وزف قصيفي،
مديرة المحاسبة العا ّمة في وزارة المال
الدكتورة رجاء الشريف ،رئيس مصلحة
القضايا في الضمان االجتماعي صادق
علوية ،رئيس دائرة العالقات اإلعالمية الرا
سليمان نون ،أمين الصندوق في مجلس

�إطالق حملة «قيدي يك�سرهم» بم�شاركة «القومي»
دعم ًا للأ�سرى في �سجون االحتالل ال�صهيوني

المباشر عبر القنوات الخفية والمعلنة مع
العدو ،ودعا إلى وقف ك ّل أشكال التطبيع
الدبلوماسي والثقافي والف ّني واالقتصادي
وما عداها ،والتي تهدف إلى توريط لبنان
وإقحامه في فلك التطبيع بامتياز.
ويؤ ّكد التج ّمع على خطورة االستخفاف
ب��أي م��ن ال��م��ش��اري��ع المشتركة م��ع هذا
الكيان ،ومن ضمنها :م ّد أنابيب النفط أو
الغاز ،وإيجاد وك�لاء تسويق للنشاطات
اإلسرائيلية الهادفة إل��ى طمس حقيقته
القائمة على القتل واالحتالل واالستيطان
والحقائق والوقائع تشهد.
وإذ أدان التج ّمع ه��ذه األف��ع��ال ،دعا
إل��ى ع��دم تكرارها ،وأعلن باالستناد إلى
القوانين اللبنانية الواضحة في ما يخص
مقاطعة الكيان الصهيوني الغاصب ،عن
مواجهة أي خطوة في ه��ذا االت��ج��اه بكل
الوسائل المتاحة.
وك��� ّرر «التج ّمع األك��ادي��م��ي ف��ي لبنان
لدعم فلسطين» وضع إمكاناته وخبراته
المؤسسات والجهات
بالتص ّرف لمساندة
ّ
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ص�دّي ل��م��ح��اوالت الكيان
الصهيوني التسلّل إلى هذه المنطقة من
خ�لال التطبيع وقنواته المتعدّدة .وهو
م��ا يتوافق م��ع أه���داف التج ّمع الرامية
إلى العمل على توعية الشعوب العربية
من خ�لال نشر العلم والمعرفة والوعي
السياسي من أجل مواجهة الحرب الناعمة
وتداعياتها على مجتمعاتنا العربية.

نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية علي
يوسف.
إثر الجلسة أوضحت اللجنة في بيان
المعجل
أن��ه��ا «درس���ت اق��ت��راح ال��ق��ان��ون
ّ
المك ّرر الرامي إل��ى السماح للصحافيين
غير المرتبطين بعقد عمل ،االنتساب إلى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ال��ذي ق�� ّرر المجلس إحالته ف��ي جلسته
المنعقدة بتاريخ  30حزيران إلى لجنة
اإلعالم واالتصاالت.
وب��ع��د ال��م��ن��اق��ش��ة ف��ي ه���ذا االق��ت��راح
واالستماع إلى الجهات المعنية المختصة
ب��ه ،ق��� ّررت اللجنة استكمال درس هذا
االقتراح في  9تشرين الثاني في حضور
الوزراء المعنيين».

الأ�سعد :جعجع انقلب على الق�ضاء
عندما و�صل «المو�س» �إلى رقبته
أقامت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية
لألسرى والمحررين في «مطعم الساحة» مؤتمرا ً
إع�لام��ي�ا ً داع��م �ا ً ل�لأس��رى ف��ي سجون االحتالل
الصهيوني ،ورف��ض�ا ً لما يتع ّرضون ل��ه ،أطلق
خالله «الحملة اإلعالمية التضامنية مع األسرى»
تحت شعار «قيدي ـ يكسرهم» ،وذلك بمشاركة
وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم
ناموس المجلس األعلى سماح مهدي والعميد
وهيب وهبي ،كما ش��ارك ممثلون عن الفصائل
الفلسطينية والقوى واألحزاب اللبنانية ،وهيئات
تنسيق مع األسرى ،ومشايخ وعلماء دين ،وأسرى
محررين.
بدأ المؤتمر بالنشيدين الوطنيين اللبناني
والفلسطيني .ومن ثم جرى عرض فيلم قصير عن
األسرى وصمودهم.
وبعدها كانت كلمة مسجلة للمطران عطا
الله حنا ،أعلن فيها مشاركته في إطالق الحملة
اإلعالمية التضامنية مع األس��رى تحت شعار
«قيدي يكسرهم».
واعتبر ال��م��ط��ران حنا أن «مسألة األس��رى
والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل هي
مسألة أساسية وليست مسألة هامشية ،فهؤالء
ضحوا بحريتهم
األس��رى المناضلون األبطال
ّ

�ح��وا بحريتهم من
م��ن أج��ل حرية ال��وط��ن ..ض� ّ
أجل القدس والمقدسات ،ومن أجل أنبل وأعدل
قضية عرفها التاريخ اإلنساني الحديث ،أال وهي
قضية شعبنا الفلسطيني .هؤالء األسرى األبطال
يستحقون منا أن نكون إلى جانبهم في ك ّل حين
وأن نتب ّنى قضيتهم في ك ّل الساحات والميادين».
وختم« :رسالتنا اليوم من خاللكم لك ّل أبطالنا
في المعتقالت الصهيونية ،أنكم لستم وحدكم في
الساحة ،وسنظ ّل نناضل من أجل نيل حريتكم».
وكانت كلمة للشيخ عبد الكريم عبيد ،أكد فيها
أن «مناصرة قضية األسرى واجب ،ال يمنعها دين
وال طائفة وال مذهب وال ح��دود وال لغة» ،داعيا ً
«ك ّل شعوب وأحرار العالم إلى رفع الصوت عاليا ً
تأييدا ً لهؤالء األسرى في الحملة الداعمة لهم على
كل وسائل اإلع�لام والتواصل االجتماعي وكل
وسيلة تعبير في المساجد والكنائس».
من جهتها ،قالت هيئة التنسيق اللبنانية
الفلسطينية لألسرى والمحررين في كلمة ألقاها
رئيسها أحمد طالب أنَّ «قضية األس��رى قضية
إرادة وثبات ،لها بُعدها األيديولوجي في قلب كل
وطني ومقاوم ،مبين ًة أنَّ «أسرانا تلك الشمس التي
ِ
ال تغيب عن وجداننا وبنادق مقاومين».
وأضافت أنَّ « 3850أسير ،منهم  200طفل

و 40أسيرة و 540معتقل إداري ،أرق��ام نعدّها
ك ّل يوم ،وكأ َّنها بورصة صعودا ً ونزوالً ،وهذا ما
يريده العدو ،أن تصبح قضية االسرى مجرد أرقام
في وجداننا كما هم لديه أرقام على الورق ،ولكن
خسئاً».
وأشارت الهيئة إلى أنَّ «قضية األسرى قضية
إرادة وثبات ولها بعدها األيديولوجي في قلب
وطني ومقاوم ،فالبندقية هي التي تتطلق
ك ّل
ِ
سراحهم ،وصوتنا هنا وم��ن على كل منبر هو
الذي يؤنسهم في عتمة زنازينهم وفي مقاومتهم
السجان وما هذه الحملة إال تأكيدا ً على دعمهم
الدائم ،في ك ّل األزم��ان واألح��وال وفي فضاء ك ّل
ٍ
سياسي قضيتهم هي األساس وهي المنهاج
ظرف
ٍ
الذي يجب أن نعلّمه ألطفالنا مع يقيننا القلبي بأنّ
اطفالنا سيصلون في القدس إن شاء الله».
ودعت لتوحيد الجهود الداعمة ألسرانا داخل
المعتقالت الصهيونية عبر ه��ذه الحملة ،وكل
حملة مستقبلية مهما كان اسم الجهة الداعية
لها ،مشدد ًة على أنَّ «قضية األسرى الفلسطينيين
وال��ع��رب واللبنانيين ال تنتهي بوقف إض��راب
بعد االنتصار ،وال بعملية تباد ٍل تشمل المئات
فيبقى البقية بانتظار عملية أسر أخرى ،نعم إنها
فلسطين وتحرير فلسطين»

وأوضحت أ َّن��ه «لطالما االحتالل جاثما ً على
أرض فلسطين سيبقى ه��ن��اك أس���رى داخ��ل
المعتقالت وسنبقى نحن وإياكم هنا وفي ك ّل مكانٍ
ننادي بحريتهم ولكن بعد تحرير فلسطين لن
يبقى هناك أسرى وهذا عمل المقاومة».
ولفتت الهيئة إلى أنَّ المطلوب منا جميعا اليوم
إبقاء صوت األس��رى عاليا ً في ك ِّل زم��ان ومكان
وعلى كل وسيلة إعالمية ليصل صوت مظلوميتهم
إلى العالم أجمع.
وتابعت «أيها الكرام عبر وسائل التواصل
االجتماعي الوسائل اإلعالمية المرئية والمسموعة
والمكتوبة البندقية الح ّقة التي نطلق من فوهتها
رصاصة الدعم ل�لأس��رى ،فمسؤوليتكم كبرى
مقصرين بها ولكن توحيد الجهود
وأنتم غير
ّ
واستمراريتها بعيدا ً عن ك ّل التفاصيل الصغير
تشكل بعدا ً تراكميا ً يؤدي إلى الضغط على العدو
وأزالمه من بعض الجمعيات التي تدعي اإلنسانية
ليعرف العالم أجمع مظلوميتهم وإره��اب العدو
الصهيوني».
وشكرت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية
لألسرى والمحررين في الختام جميع من شاركها
في الوقفة التضامنية ومن كان مساهما ً معها مع
بداية رسم خريطة الحملة فنيا ً ومعلوماتياً.

رأى األمين العام لـ»التيار األسعدي»
المحامي معن االس��ع��د ،في تصريح ،أن
«رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
جعجع سرعان ما انقلب على شعاراته
وادعاءاته بالحرص على القضاء وحمايته
واستقالله ودعوته لمثول الجميع أمامه،
وتنصل منه عندما
فانقلب على القضاء
ّ
وصل «الموس» إلى رقبته» ،معتبرا ً أن «ما
تم تسريبه عن وقائع ما حدث في مجزرة
الطيونة الدامية والتخطيط المسبق لها،
أنه كاد يعيد اللبنانيين إلى الفتنة والحرب
األه��ل��ي��ة الطائفية ال��م��رع��ب��ة وال��م��دم��رة،
والتي ال يقدر أح��د على ضبط تداعياتها
وأخطارها».
وأكد «أن ما حصل وما قد ينتج عنه من
حروب واقتتال وخراب وتشريد ،ال يُمكن وال
يحق ألحد المساومة عليه أو تغطيته ،أو
بعفا الله ع ّما مضى».
وق���ال «ال��م��ط��ل��وب وب��س��رع��ة كشف كل
المالبسات التي سبقت ورافقت وأعقبت
أح��داث الطيونة الدموية ،واستدعاء كل
المتورطين أ ّيا ً كانوا واإلعالن ع ّما توصلت
إليه التحقيقات م��ن دون تباطؤ أوتلكؤ

أو مسايرات وإعالنها أم��ام ال��رأي العام
اللبناني».
وح ّمل «بعض القضاة مسؤولية الحال
المزرية التي وصلت اليها البالد سواء في
موضوع المحقق العدلي وطلب تنحيته ،أو
في أحداث الطيونة ومثول المتورطين أمام
القضاء» ،معتبرا ً «أن السلطة القضائية
تتح ّمل كلها المسؤولية أيضاً ،ألنها ارتضت
لنفسها أن تكون على م��دى سنوات أدا ًة
طيّعة بيد السلطة السياسية ألتي تعينها
على قاعدة المحاصصة ،وتطلب منها فتح
هذا الملف وإقفال ذلك الملف أوالتغاضي
عن آخر».
ورأى «أن الحل للسلطة القضائية هو بيد
القضاة أنفسهم».
واعتبر «أن كل من يُراهن على اإلنقاذ
والتغيير بعد االنتخابات النيابية إذا
حصلت واه��م ومضلّل» ،مؤكدا ً «أن قرار
التغيير هو بيد الشعب ،لكنه مقيّد وغارق
يع هذا
في وحول الطائفية» .وقال «إذا لم ِ
الشعب ما ينتظره وم��ا عليه القيام به،
فهذا يعني أن الطبقة السياسيه الحاكمة
ستجدّد نفسها».
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ميقاتي ّ
يطلع على مطالب ال�صناعيين
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ،في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان مع
وفد من جمعية الصناعيين برئاسة رئيسها فادي الجميّل ،وجرى خالل اللقاء عرض أوضاع
القطاع الصناعي ومطالبه.
وقال بوشكيان بعد االجتماع «هناك حلول سريعة تحتاج إلى معالجات فوريّة ،وا ّتفقنا
مع الرئيس ميقاتي على ب ّتها عبر قرارات حكومية ووزاريّة عاجلة .وهناك مطالب تحتاج إلى
سنّ تشريعات جديدة .وتطرقنا إلى موضوع
فترات زمنية متوسطة وطويلة األجل للمعالجة عبر َ
االتفاقات التجارية مع بعض الدول الصديقة ،وإلى بعض الثغرات التي تتض ّمنها و ُتعتبر مجحفة
بحق لبنان وسنعمل من خالل المحادثات األخويّة مع الدول المعنية ،على إعادة درس هذه
االتفاقات وتعديلها بما يعطي الحقوق للجميع ويؤ ّمن المصالح المشتركة».
وتابع «إن مناشدة الصناعيين الدولة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ،مطلب حق وستعمل

دماء الطيونة ( ...تتمة �ص)1
الحكومة ووزارة الصناعة على تطبيقه أينما تدعو الحاجة .إن ما يدفعنا إلى الثقة بقدرة لبنان
على النهوض مجدّداً ،هو تحلّي الصناعيين بالعزيمة وتمسكهم بالعمل في لبنان رغم الظروف
الصعبة .وما يدفعنا إلى الثقة بإمكانية النهوض باالقتصاد الوطني ،هو استمرار عجلة اإلنتاج
في الدوران وتصنيع سلعة قادرة بجودتها ومواصفاتها ،على المنافسة في األسواق المحلية
والخارجية».
وشدّد «على وجود تناغم حقيقي بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين وجميع الصناعيين
العاملين في لبنان ،والوزارة هي الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها مفتوحة وأطلعنا دولة
الرئيس على بعض نتائج زيارته إلى بغداد ،وأكد لنا أنها كانت ناجحة ج��داً .وجرى عرض
المسائل المتعلّقة باستيراد المشت ّقات النفطيّة في مقابل تصدير المنتجات والخدمات اللبنانيّة،
وتمسك عراقي بزيادة حجم الصادرات اللبنانية إلى العراق».
وكان هناك حرص
ّ

حب اهلل عر�ض و«القيادة العا ّمة» �أو�ضاع المخيمات
ّ
استقبل مسؤول العالقات الفلسطينية النائب السابق
حب الله في مبنى المجلس السياسي لحزب الله،
حسن
ّ
وفدا ً لـ»الجبهة الشعبية  -القيادة العا ّمة» برئاسة مسؤول
الجبهة وعضو المكتب السياسي أبو كفاح دبّور ،وأعضاء
اإلقليم محمد العينين ،موسى صبري وسلمان عبد الهادي،
في حضور معاون مسؤول العالقات الفلسطينية في الحزب
الشيخ عطاالله ح� ّم��ود ،وج��رى البحث في المستجدات
الفلسطينية وأوضاع المخيمات.
وأك���د د ّب����ور «وق����وف الجبهة إل���ى ج��ان��ب ح���زب الله
والمقاومة ،ودورها المحوري في مواجهة المشروع األميركي
وعمالئه والحصار االقتصادي والمالي المفروض على لبنان

وسورية» ،شاكرا ً حزب الله والجمهورية اإلسالمية االيرانية
«على اليوم الصحي الذي أقامته لجنة دعم المقاومة في
فلسطين بالتنسيق مع الهيئة الصحية اإلسالمية ولجان
العمل في المخيمات ،في كل مخيمات لبنان في ذكرى المولد
النبوي الشريف وأسبوع الوحدة اإلسالمية».
ول��ف��ت ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان ،إل��ى أن البحث «ت��ن��اول آخر
ال��ت��ط��ورات على صعيد القضية الفلسطينية ،وال سيما
انتفاضة األسرى البواسل بعد اعتقال أسرى النفق الستة
وإضراب معظم األسرى عن الطعام داخل سجون االحتالل،
السجان .وحيّا
وما حققته إرادة األح��رار من انتصار على
ّ
اللقاء أهلنا المنتفضين في القدس وح��ي الشيخ جراح

وسلوان وأهلنا المقاومين في الضفة والـ 48وعلى أرض
فلسطين المحتلة».
ودان المجتمعون «االعتداءات الصهيونية على المسجد
األق��ص��ى ون��ب��ش ق��ب��ور العلماء وال��ش��ه��داء ال��م��ج��اورة له
واالستفزازات التي ين ّفذها المستوطنون ،خصوصا ً لجهة
ب��اب المغاربة بحق المقدسيين والمصلّين ومنعهم من
الوصول إليه» ،مؤكدين «وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية
في مواجهة االحتالل والوحدة بين جميع مكونات الشعب
الفلسطيني» ،داعين إل��ى «تفعيل لغة ال��ح��وار واحترام
الحريات العا ّمة واعتماد خيار المقاومة في سبيل تحرير
األرض وحق العودة».

المواجهة تحت عنوان معركة التحقيق ،ودعم جبهة الدفاع عن بيطار،
وتظهير حضور مسلح بوجهها لخلق توازن رادع سياسيا ً وأمنيا ً يرفع
التحدي تحت العنوان ذاته ،على األقل أيضاً ،إذا استثنينا نظرية تدبير
مجزرة تشير كل الوقائع إلى أنها كانت مدبرة ،في ضوء ما دفع بالقضاء
لطلب االستماع إلى جعجع.
 وقعت المجزرة ،وفشلت محاوالت استدراج حركة أمل وحزب اللهإلى لعبة الدم ،بعد نجاحهما بالسيطرة على حدود رد الفعل على سقوط
الدماء ،وجاء موقف السيد حسن نصرالله بعد المجزرة ليضع كل األمور
في خانة القضاء ،صححوا مسار بيطار أو أقيلوه ،وال تمزحوا بالتحقيق
في المجزرة ،ونحن لن نخرج عن القانون ولن نسمح بالنيل من الجيش
وافتعال الفتن معه ،ومع تبلور مسار التحقيق وصدور استدعاء جعجع،
بدت جبهة الدفاع عن بيطار الخارجية والداخلية تتداعى ،وهي جبهة
مرجعها في الخارج وال يمكن توقع تفكيكها من دون تفاهمات أبعد من
الداخل ،وما يجري تداوله عن اتجاه لرد االعتبار للدستور في التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت ،وكف يد القاضي بيطار عن التمادي خارج إطار
النص الدستوري ،باإلضافة إلى سحب الفتائل من طريق مسار التحقيق
في مجزرة الطيونة وتسهيل مساره القانوني ،وحصر االعتراضات
بالطرق القانونية ،خصوصا ً بالنسبة لجعجع ،ليست إال ثمار الدماء
التي سقطت في الطيونة ،والتي كان هدف أصحابها وشعارهم أعيدوا
التحقيق إلى مسار الحقيقة والعدالة.

التعليق ال�سيا�سي
الراعي يقود ( ...تتمة �ص)1
حسان دي��اب وال��وزراء السابقين المدعى عليهم في قضية
تفجير المرفأ ،ال سيما أن أص��ول استدعاء دي��اب وال��وزراء
مخالفة للدستور وللقوانين المرعية اإلج��راء فيما أصول
استدعاء جعجع سارت وفق القوانين واألص��ول ،بحسب ما
تؤكد مصادر قانونية لـ»البناء».
وب��دأ الراعي زيارته من عين التينة حيث التقى الرئيس
بري .وقال بعد اللقاء« :بحثت مع الرئيس بري في التطورات
المختلفة وف��ي موضوع القضاء وتعطيل مجلس ال��وزراء
الذي يفاقم األزمات االجتماعية والمعيشية « ،مضيفا ً «لدى
الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع
عليها ألن الوضع ال يمكنه االستمرار على النحو نفسه فيما
لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل» .وتابع« :القانون
والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب.
ونريد أن يكون القضاء ح��را ً ومستقالً ونستهجن استدعاء
جعجع فحسب» ،وأردف «هناك خريطة طريق للحلول ولكن
ال مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ».
وفيما أش��ارت أوس��اط مطلعة على اللقاء لـ»البناء» إلى
أن «مجرد حصول اللقاء بين مرجعيتين األول��ى روحية
تمثل الطائفة المارونية والثانية مرجعية سياسية على
المستويين الشيعي والوطني ،هذا يسحب فتائل التفجير
ويحتوي التجييش الطائفي والمذهبي ،ما يشكل ضمانة لعدم
تسعير المناخ الطائفي الناشئ عن أحداث الطيونة واستدعاء
جعجع» ،وأضافت« :مجرد أن يبدأ الراعي جولته من عين
التينة وإعالن اقتناعه بخريطة الطريق التي قدمها الرئيس
بري على المستويين القضائي والحكومي يعني أننا وضعنا
األزم��ة على سكة ال��ح��ل» ،كاشفة أن «ال��راع��ي سينقل هذه
الطروحات إلى المراجع األخرى السياسية والقضائية المعنية
بقضيتي المرفأ والطيونة».
ورفضت المصادر ربط الزيارة بملف استدعاء جعجع،
مشيرة إلى أن «جسر التواصل لم ينقطع بين عين التينة
وبكركي وفي مختلف المحطات والمفاصل الوطنية والملفات
ذات الحساسية الطائفية ،ال سيما مالقاة الراعي لمبادرة
الرئيس بري الحكومية أبان تكليف الرئيس سعد الحريري،
إلى جانب العالقات الجيدة والتقدير واالحترام المتبادل التي
تربط الرجلين».
وفي حين رفضت المصادر اإلفصاح عن مراحل الحل لألزمة
التي يطرحه ب��ري حتى بلورتها بشك ٍل كامل مع مختلف
المعنيين ،لفتت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أن «مدخل
الحل عند الرئيس بري هو العودة إلى الدستور واالحتكام إلى
نصوصه وأبلغ الراعي بهذا األمر وكان مرحباً ،ال سيما وأن
الدستور يسمو على القانون ،بالتالي العودة إلى الدستور
في ملف تحقيقات المرفأ ال سيما تطبيق المادة  70وتفعيل
صالحية المجلس النيابي والمجلس األعلى لحاكمة الوزراء
والرؤساء ،إذ ال يحق للمحقق العدلي استدعاء رؤساء ووزراء
حاليين وسابقين».
وبحسب المصادر فقد أيد الراعي الحل الذي يطرحه بري
من منطلق الرجوع إلى الدستور ،فيما شدد بري على تعزيز
استقاللية القضاء من خالل تطبيق الدستور ،وتوقفت المصادر
بإيجابية عند ما أدلى به الراعي من عين التينة لجهة أننا ال
نريد قضا ًء مسيسا ً ومسيرا ً وطائفيا ً ومذهبيا ً وحزبيا ً وهذا
الكالم يالقي طرح الرئيس بري ويشكل حجر الزواية الذي
سيثبت الحل لألزمة».
وعن تفعيل جلسات مجلس الوزراء أشارت المصادر إلى
أن «جلسات الحكومة معلقة على أزمة المرفأ وعندما وضع
المسار القضائي على سكة التنفيذ تعود الحكومة إلى العمل».
كما التقى الراعي ميقاتي في السراي الحكومي ،وقال الراعي
خالل اللقاء« :زيارتي أتت بعد زي��ارة بري وطرحنا حلوال ً
انطالقا ً من الدستور والقوانين ،عالقة صداقة قديمة تجمعني
بالرئيس ميقاتي وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف
الصعب الذي نم ّر فيه وقد طرحنا حلوال ً معه ومع الرئيس بري
قبله».
كما لفت الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون

في بعبدا إلى أن «األمور ُتحل سياسيا ً وليس في الشارع».
وأضاف« :نقلنا إلى رئيس الجمهورية نتائج المباحثات مع
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي» .وأكد أن «الحل الذي
رحب به رئيس الجمهورية
اتفقت عليه مع كل من بري وميقاتي ّ
على اعتبار أنه دستوري ،والح ّل الذي توصلنا إليه سنلمسه
اعتبارا ً من صباح غد (اليوم).
وبحسب م��ص��ادر «ال��ب��ن��اء» ف��إن الحل يرتكز على ثالث
مراحل:
 تصويب ملف تحقيقات تفجير المرفأ أي وفق األصولالدستورية عبر وضع ملف مالحقات الرؤساء وال��وزراء في
عهدة المجلس األعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء
 يبقى ملف التحقيقات في عهدة القضاء العدلي وفقاألصول
 ت��رك المسار القضائي يأخذ مجراه في قضية أح��داثالطيونة واستدعاء جعجع بعيدا ً من الضغوط السياسية
وتوقعت المصادر بموجب ه��ذا الحل أن ينعقد مجلس
الوزراء األسبوع المقبل.
ولفت توقيت زي��ارة السفير السعودي في لبنان وليد
البخاري إلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل
الموحدين الدروز سامي أبي المنى ،والذي جاء بالتزامن مع
زي��ارة الراعي إلى المرجعيات الرئاسية وعشية استدعاء
جعجع ،علما ً أن البخاري غائب عن األضواء اإلعالمية وجمد
نشاطه الدبلوماسي العلني الرسمي في اآلون��ة األخيرة،
ما يحمل أكثر من داللة على حجم التدخالت السياسية في
القضاء ،ال سيما في المسار القضائي بأحداث الطيونة.
وأف��اد المكتب اإلعالمي للسفير السعودي في بيان بأن
«المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار
لبنان وم��ؤس��س��ات��ه ،وع��ل��ى العيش المشترك اإلس�لام��ي
المسيحي وتعزيزه ،وعلى عالقاته األخوية بين البلدين،
كما أكد أن ال شرعية لمشروع وخطاب الفتنة ،وال شرعية
لمشروع يقفز ف��وق هوية لبنان العربي ،مبديا ً تعاطفه
ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده
وسيادته وعروبته».
وك��ان المفتي دري��ان استقبل في دار الفتوى ،الرئيس
دياب ،وأكد دريان بحسب بيان لمكتبه اإلعالمي أن «موقف
المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت ال يتغير بتغيير
الزمان والمكان ،إما رفع الحصانات عن الجميع من دون
استثناء أو اعتماد اآلليات الدستورية والقانونية المعمول
بها في المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» .وأبدى
دريان «حرصه على تحقيق العدالة وأن يؤخذ في االعتبار
أن الرئيس حسان دياب يخضع للمجلس األعلى لمحاكمة
الرؤساء وال��وزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني،
وال يمكن أن نرضى بغيره إال بعد التعديل والتوافق عليه في
المجلس النيابي».
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ،النائب طالل
إرسالن أن «ما حصل في الطيونة ليس حادثا ً فرديا ً بل حادثة
تهدد السلم األهلي والعيش المشترك ولوال استيعاب األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لهذا الكمين لكان البلد
سيذهب إلى حرب أهلية» ،معتبرا ً أنه «من الممكن أن نرى
أحداثا ً مشابهة لما حصل في الطيونة إن لم نشهد معالجة
جذرية لما ج��رى» .واعتبر في حوار تلفزيوني أن «المحقق
العدلي القاضي طارق البيطار أخد مسارا ً استنسابيا ً ولم
يستكمل الصورة والمشهد العام ألح��داث مرفأ بيروت التي
باتت متراكمة من وقت إدخال المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت
حتى اليوم».
من جهة أخرى ،أشار إرسالن إلى أنه ليس متأمالً من أن
الحكومة ستصنع المستحيل في البلد« ،الدعم المالي الغربي
أو العربي مرتبط باالنتخابات النيابية المقبلة ،بالتالي هذه
الحكومة أكثر ما يمكن التعويل عليها به هو إجراء االنتخابات
النيابية».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أن «تداعيات
األح��داث األمنية األخيرة قد طويت ،وأن ال عودة إلى الحرب

م�صر ت�ستعد الحتمال انهيار ّ
�سد النه�ضة
قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي ،إنّ الوزارة
تعمل على جميع االحتماالت الخاصة بسد النهضة ،بإنشاء
بنية تحتية حول السد العالي في أسوان الستيعاب كميات
كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير،
حال انهيار سد النهضة.
وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا ً وجوديا ً لها ألنها ُتعاني
ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي ،إذ تعتمد بشكل
أساسي على مياه نهر النيل في تلبية  95%من احتياجاتها
المائية ،ولذلك تريد هي والسودان من إثيوبيا االنتظار
وعدم ملء السد حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارته
وهو ما ترفضه إثيوبيا.
وأشار الوزير عبد العاطي خالل فعاليات اليوم الثالث
ألسبوع القاهرة للمياه ،إلى أن البنية التحتية التي تسعى
الحكومة إلنشائها حول السد العالي جنوبي البالد تراعي
كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في
الوقت المحدد ،مضيفاً« :لذا فنحن ك��وزارة نستعد لكافة
المخاطر».
وكان وزير الري المصري حذر خالل مقابلة تلفزيونية
قبل أيام من أن «انهيار سد النهضة سيشكل مشكلة كبيرة
نتمنى أال تتحدث» ،مؤكدا ً أن بالده «لديها إرادة سياسية
وجاهزة للتفاوض وف ًقا آلليات محددة معلنة للجميع بمدة
تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين؛ لوضع كل
شخص أمام مسؤولياته».

األهلية في لبنان،على رغم وجود تعكير دائم للجو العام في
البالد» .وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت،
أكد «استقاللية القضاء في هذا المجال ،وضرورة عدم تدخل
السياسيين بمجراه» .وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة
في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،لفت عون إلى أن
«اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت
تقوم بعملها ،ولكن مجلس ال��وزراء ال يعيش فقط من خالل
اللجان ،وعليه العودة إلى االجتماع سريعا ً لتحقيق خطوات
عملية وجدية تريح المواطنين ،وإلنجاز االتفاق مع صندوق
النقد الدولي» .وشدد من جهة أخرى ،على «ض��رورة إنشاء
ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في االنتخابات النيابية
المقبلة ،في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع
الكثيرين من الوصول إلى مناطقهم لالقتراع ،األمر الذي يؤدي
إلى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جداً».
وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب غداً ،صوتت اللجان
المشتركة في جلستها أمس على ر ّد رئيس الجمهورية لقانون
االنتخاب وتعديالته ،فأبقت ،في موضوع المهل ،على تاريخ
 27آذار كتوصية إلج��راء االنتخابات .كما صوتت اللجان
على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت
المغتربين لـ 128نائباً».
وعلمت «البناء» أن النقاش احتدم بين نواب التيار من جهة
وحركة أمل والمستقبل والقوات من جهة ثانية حول بنود
القانون لكن األكثرية حسمت في نهاية المطاف على القانون
كما أقر ورفضوا رد القانون ،فيما أيد نواب التيار رد رئيس
الجمهورية القانون ورجحت بأن يتوجهوا لتقديم طعن في
القانون ،وأبدت تخوفها من تأثر الطعن على المهل ،بالتالي
تعريض االنتخابات للتعطيل.
من جهته ،غ ّرد رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب جبران
باسيل عبر «تويتر»« :ك ّنا قد تقدّمنا بقانون العتماد اللوائح
المختلطة (رجال ونساء) للترشح النتخابات عام  2022مع
اعتماد كوتا نسائية من  16مقعدا ً لدورتين متتاليتين ابتدا ًء
من عام  2026لتأمين وص��ول السيدات للبرلمان .إسقاط
كوتا المرأة وكوتا المنتشرين والـ  megacentersضربة
لإلصالحات الالزمة لتعزيز الديمقراطية».
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة« :تثبيت القانون
بما يتعلق بإجراء االنتخابات النيابية ومنعا ً لخلق أي جو
يسمح في تطييرها أو تأجيلها أو تأخيرها .دخلنا في النقاش
وخالل النقاش تبين أن ال تجاوز دستوريا ً في التعديالت التي
أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديالت
مبررة وواضحة ،وأعاد المجلس النيابي بلجانه المشتركة
التأكيد عليها بالنقطتين :في المواعيد بما يسمح بإجرائها
في  27آذار والموضوع الثاني ال��ذي له عالقة بتصويت
المغتربين وأن يمارسوا حقهم في االنتخاب» ،وقال« :في كل
األحوال النقطة األساسية هي الحرص على احترام النصوص
الدستورية ،وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم
إج��راء االنتخابات الفرعية لملء شواغر  11نائباً ،وهذه
مخالفة واضحة ال لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان
المشتركة».
في غضون ذلك ،أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل
البريبسام طليس ،تعليقإضراب قطاع النقل العام الذي كان
مقررا ً اليوم ،وكشف في تصريح ،بعد لقائه ميقاتي ،أنه «سيبدا ً
دعم القطاع في  ،2021\12\1بالبنود التي تم االتفاق عليها
في اجتماع اليوم (أمس)».
وشدد رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر ،على
نصر على تطبيق خطة النقل البري» ،موضحا ً أنه «تم
«أننا ّ
اتخاذ قراررفع الدع م من دون وضع خطط بديلة» .وأشار إلى
أن «المطلوب من المعنيين القيام باجتماعات لتأمين الدعم
ال لرفعه» ،مشددا ً على «أننا نعاني ،ومشكالت النقل تنعكس
على  90في المئة من اللبنانيين».
وأوضحت أوساط مطلعة على االجتماع أن «ميقاتي يتجه
إلقرار مطالب اتحادات قطاع النقل البري ،تجنبا ً لما ستؤول
إليه األمور في تحرك اليوم».

الف�شل الأميركي في �آ�سيا
ينتقل �إلى �أفريقيا
يستطيع األم�ي��رك�ي��ون أن ي�ق��ول��وا م��ا ي �ش��اؤون ع��ن م�س��ار األم ��ور في
السودان وليبيا من موقع النصح المتعالي ،أو إعالن الموقف ،لكنهم ال
يستطيعون اإلنكار ب��أن تشظي هاتين الدولتين األفريقيتين المهمتين،
واح��دة في وسط الساحل المتوسطي والثانية على وسط ساحل البحر
األح�م��ر ،هو نتاج فشل عمليات قادتها ال��والي��ات األميركية تحت عنوان
نقل ليبيا إلى مسار ديمقراطي ،وفرض شروط نقل السودان من لوائح
اإلره ��اب األميركية ،وأن ه��ذه العمليات األميركية نجحت بإسقاط من
وصف بالخصم أو العدو ،فسقط معمر القذافي وعمر البشير ،فقتل واحد
وسجن الثاني ،لكن التشظي والحروب المستمرة في البلدين اطاحت بكل
ش��يء ،وه��ي ن��زاع��ات تجري تحت السقف األميركي ،ففي ليبيا محاور
النزاع بين حلفين واحد مدعوم من فرنسا واإلم��ارات واآلخر مدعوم من
قطر وتركيا ،وفي السودان يتوزع الفرقاء بين حلفاء واشنطن ويتوافقون
على اعتبارها سقفا ً جامعاً ،ولكنهم يعجزون وتعجز واشنطن عن إيجاد
مناخ يتيح اإلقالع بحد أدنى من االستقرار.
الفشل في أفريقيا يأتي بعد التسليم األميركي الذي تنتشر االعترافات
الكثيرة ب�ص��دده ،ح��ول الفشل االستراتيجي ف��ي آس�ي��ا ،بعد عقدين من
الحروب المستمرة كانت الحرب على أفغانستان أبرزها ،وجاء االعتراف
بالفشل فيها مدوياً ،وال يستطيع الحديث عن الصراع مع روسيا والصين
ومكانته في السياسة الدولية لإلدارة األميركية الجديدة للرئيس جو بايدن،
أن يحجب هذا الفشل ،فإيران المتعاظمة القوة وغير المهتمة بالدعوات
األميركية للعودة إلى االتفاق النووي خير عالمة على الفشل ،واإلعالن
عن تحول الصين إلى مصدر للقلق األميركي على التفوق االقتصادي هو
عالمة على الفشل ،وليس دليالً على صدقية الحديث عن التفرغ لمواجهة
الصين ،التي كانت مواجهتها أصالً حاضرا ً في خلفية كل حروب واشنطن،
خصوصا ً الحرب في أفغانستان ،والمواجهة مع روسيا المتنامية القدرة
هو اعتراف بالفشل بعدما شطبت روسيا من المعادلة قبل ثالثة عقود مع
سقوط جدار برلين وانهيار االتحاد السوفياتي ،وسورية التي تسلم فيها
واشنطن بالفشل ،كانت ساحة الحرب األميركية لتحجيم روسيا ومنعها
من الوصول إلى المتوسط وانتهت باعتراف أميركي بنهائية هذا التموضع
الروسي ،بل ص��ارت تعرض على روسيا شرعنة نصرها مقابل ضمان
بعض المصالح األميركية بعد االنسحاب.
أميركا العاجزة عن إع��ادة لم شمل حلفائها ،والتي تعترف بفشلها في
آسيا تدخل مرحلة جديدة مع تساقط حجارة الدومينو األفريقية التي
أوهمت نفسها واآلخ��ري��ن أنها جوائز ترضية للفشل في آسيا ،ما يعني
لمن لم يفهم أو ال يريد أن يفهم ،أن الفشل األميركي أكثر عمقا ً من حدود
االعتراف.

عندما ينت�صر وعينا ( ...تتمة �ص)1
في يناير /كانون الثاني  ،1977ثم قتله على يد الجماعات اإلرهابية التي احتمى بها وتحالف
معها في بداية حكمه ،ووفقا ً لهذه السياسات التابعة أميركيا ً وصهيونيا ً ت ّم إفقار الغالبية العظمى
من شعب مصر ،فكانت النتيجة الطبيعية هى ثورة يناير /كانون الثاني ض ّد مبارك وحكومته ،وال
ننفي أيضا ً أنّ جماعة اإلخوان اإلرهابية التي تحالفت مع نظامي السادات ـ مبارك قد ركبت الثورة
واختطفتها لصالحها ،وتح ّول الربيع المصري إلى خريف بل وشتاء قارص البرودة ،سرعان ما
أدى إلى قيام موجة جديدة للثورة في يونيو /حزيران تمكنت من اإلطاحة بهم ،لكن عاد رجال
مبارك من جديد بعد أن اختطفت الثورة ،وال يزال الشعب المصري يعاني من السياسات القديمة
والتي تتجدّد باستمرار.
ثم كانت الثورة اليمنية ض ّد ظلم ودكتاتورية علي عبدالله صالح نتيجة لتدهور األوضاع
المعيشية للغالبية العظمى من الشعب اليمني ،وال ننفي أنّ القوى اإلمبريالية العالمية مع ذيولهم
في منطقة الشرق األوسط وحلفائهم في الداخل قد سعوا إلى إفساد الربيع اليمني فتح ّول إلى ظالم
دامس.
وفي ما يتعلق بليبيا فلم تشهد ثورة ولم تكن هناك أيّ مبررات لحدوثها ،لكن ما حدث هو غزو
إمبريالي غربي لتفتيت وتقسيم دولة عربية غنية بمواردها الطبيعية وكان يقف حاكمها عقبة في
سبيل تحقيق أطماع هذه القوى الدولية ،فكانت النهاية الدراماتيكية للقذافي مثل صدام حسين،
وعلى الرغم من تحفظنا على بعض تصرفاتهما ،إال أنّ ما حدث لهما هو مؤامرة عليهما وعلى
شعبهما.
وبالطبع سورية لم تشهد ثورة من قريب أو بعيد ،فكيف لمجتمع كان يعيش حالة من االكتفاء
الذاتي حيث يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع ،ويمتلك إرادته وقراره حيث يقف في وجه القوى
اإلمبريالية الغربية والصهيونية العالمية ويدعم المقاومة العربية ،وال يوجد عليه وال دوالر دين
خارجي أن تحدث فيه ثورة ،لذلك أكدنا ومنذ اللحظة األولى أن ما يحدث في سورية مؤامرة بك ّل
المقاييس ،ولم يصدّقنا أحد بل اتهمنا بأننا ض ّد الثورة مع أننا كنا طليعة الثورة المصرية ،ووقفنا
ندعم سورية شعبا ً وجيشا ً وقائدا ً حفاظا ً على وحدة سورية ،ودعما ً لألمن القومي المصري،
وحقق الشعب السوري المعجزة وصمد ض ّد ك ّل قوى الش ّر في العالم عبر ما يزيد على العشر
سنوات ،وانتشرت القوى اإلرهابية التكفيرية التي جاءت من أكثر من مئة دولة حول العالم على
األرض السورية ،وعلى رغم ذلك نجح الجيش العربي السوري في مواجهتها واالنتصار عليها
وعدم تمكينها من إسقاط الدولة السورية وتقسيمها وتفتيتها ،ولم تقف سورية وحيدة في أزمتها
لكن وقف بجانبها محور المقاومة ،والقوى الدولية المعادية تاريخيا ً لإلمبراطورية األميركية التي
صنعت اإلرهاب حول العالم ودعمت الجماعات اإلرهابية على األرض السورية بداية من اإلخوان
المسلمين مرورا ً بجبهة النصرة وجند الشام وصوال ً إلى داعش وغيرها ،ثم شكلت تحالفا ً دوليا ً
شكليا ً ووهميا ً لمحاربته عبر السنوات الماضية ،لكنها في الواقع كانت تدعمه بالمال والسالح
طوال الوقت ،هي وحلفاؤها اإلقليميين من األتراك والخليجيين.
وفي إطار الفشل في تفتيت وتقسيم سورية وبالتالي فشل المشروع الصهيوني ـ األميركي في
تفتيت وتقسيم المنطقة بأكملها ،بخاصة بعد نجاح الجيش المصري في إجهاض المشروع ذاته
على األرض المصرية ،أصبح من الضروري اآلن إنهاء الصراع داخل األرض السورية والقضاء
بشكل نهائي على الجماعات اإلرهابية التكفيرية التي ت ّم زرعها من قبل القائمين على المؤامرة،
وإنهاء الوجود األجنبي األميركي والتركي ،حيث بدأت مرحلة الحسم على األرض السورية ،وحتما ً
ستنتصر سورية ،فقد انتصر وعينا على الجميع ،لذلك ال ب ّد أن يستمع لصوتنا ك ّل من كان يشكك
فى وجود مؤامرة على سورية ،ألننا نؤمن بأنّ أميركا وكيانها الصهيوني هما عدونا األول وهما
المستفيد من الربيع العبري الذي يطلقون عليه زورا ً وبهتانا ً الربيع العربي ،ونؤمن بما قاله
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بأنّ سورية هي قلب العروبة النابض ،وبأنّ المقاومة ولدت
لتبقى ،ونضيف وتنتصر ،اللهم بلغت اللهم فاشهد.
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص «البناء» هذه الصفحة صبيحة كل يوم أربعاء ،لتحتضنَ محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي
ت ّ
ُخص ُ
االجتماعي ،صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة ،وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه ،وقفات عز راسخات
على طريق النصر العظيم.
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وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل ،ذلك أننا كأ ّمة ،استمرار مادي روحي
راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود
القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
أمتنا.
أنّ نكتب تاريخنا..،فإننا نرسم مستقبل
إعداد :لبيب ناصيف

جولة الأمينة الأولى عام � 1950إلى مناطق ال�شمال ال�سوري
كنت أعددت هذه النبذة استنادا ً الى عديد من المراجع ،ومنها النشرات
الرسمية .في نيسان  ،2014وجهت الى عدد من المنفذيات التي شهدت
جولة األمينة األولى ما يعني كالً منها ،وذلك من أجل:
ـ التدقيق في المعلومات الواردة
ـ إبداء أيّ تصويب او إضافات،
وأوردت لعدد من تلك المنفذيات أسئلة تحتاج الى توضيح.
ل ّما لم أتسلّم االجوبة المفيدة بسبب األحداث التي شهدتها المناطق
الشامية ،أع ّمم النبذة كما كنت وضعتها آمالً من كل رفيق ،او صديق ،يملك
ما يفيد تلك النبذة ان يكتب الى لجنة تاريخ الحزب.

*
مساء الخميس  31آب  1950وصلت السيارة التي كانت تق ّل األمينة
األولى وطفالتها الثالث (صفية ،أليسار وراغدة) إلى مرمريتا وبرفقتها
سيارة أخرى تحمل عددا ً من رفقاء مديرية تلكلخ المستقلة وقد جرى
لها استقبال حاشد من األهالي ،وأدى الرفقاء الذين وقفوا صفوفا ً بديعة
النظام التحية ،فيما راحت تستعرضهم ،وإلى جانبها صغيراتها الثالث.
أثناء وجودها في مرمريتا رعت األمينة األولى مباراة رياضية في كرة
القدم جرت بين فريق «الزوبعة» الرياضي وفريق آخر.
عند مدخل الملعب استعرضت األمينة األول��ى صفوف القوميين
االجتماعيين وسط الهتافات بحياة سورية وسعاده .قبل بدء المباراة
ألقى الرفيق عيسى اليازجي( )1كلمة جاء فيها« :على بعد خطوات قليلة
من المكان الذي وقف فيه سعاده الخالد وأصبح لنا مكانا ً مقدساً ،نجدّد
العهد بأن نستم ّر في الحياة التي أطلقها فينا سعاده ،بصالبة ال ُتــقهر،
مهما اعترض الطريق الطويلة من المشاق واآلالم والدموع».
ثم تكلم بلسان األمينة األولى منفذ عام حمص وقد أنهى كلمته بالقول:
«اعملوا بيقين ،انّ عملكم إلنجاح رسالة سعاده التي هي قضية أمتكم لهو
التعزية الوحيدة لحضرة األمينة األولى».
جدير بالذكر أنّ فريق الزوبعة الرياضي في مرمريتا خاض مباريات
عديدة ناجحة ،فقد تغلب عام  1945على منتخب «نادي الهالل الحمصي»،
وعام  1946على منتخب «نادي الشبيبة الكاثوليكية» في الالذقية وعام
 1948على «منتخب الكورة».
وكانت األمينة األولى قد خصصت معظم ساعات النهار مفسحة المجال
لجميع أهالي مرمريتا للتع ّرف إليها ،وكانت تستفيد من ساعات الفراغ
لتجتمع إلى القوميين االجتماعيين تحدثهم عن مآثر سعاده وعن قضية
الحزب وتاريخه.
كذلك تحدثت األمينة األول��ى عن مشاكلنا االجتماعية وعن الحلول
التي تقدّمها النهضة القومية االجتماعية ،كما أسهبت في التحدث عن
األسرة السورية وحرية المرأة وكيفية تع ّرف األمينة األولى على التعاليم
السورية القومية االجتماعية وانتمائها إلى صفوف الحزب.
يوم األربعاء  6أيلول توجهت األمينة األولى إلى قلعة الحصن ،يرافقها
ك ٍّل من منفذ عام حمص ،منفذ عام الحصن الغربي ومديرة السيدات
القوميات االجتماعيات في مرمريتا ،فوصلت إلى القلعة عند الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر لتجد صفوف القوميين االجتماعيين في
انتظارها.
بعد أن استعرضتهم ،ألقى الرفيق المحامي عيسى سالمة( )2كلمة
بليغة بلسان األمينة األول��ى ،قوطعت بالتصفيق والهتاف لسورية
وسعاده.
ثم تج ّولت األمينة األولى في دهاليز القلعة وأبراجها وأقبيتها ثم د ّونت
الكلمة التالية في سجل القلعة الخاص:
«إنّ آثار أمتي دليل على عظمتها ورقيّـها واستعدادها الدائم في بناء
المدنية ،والنهضة السورية القومية االجتماعية تعود من جديد لبناء
مدنيات جديدة .وهكذا تتابع المدنيات اثر بعضها وستستم ّر في هذا
العطاء العظيم محتفظة بقدرتها الدائمة للمحافظة على مستوى راق جدا ً
من المدنية والحضارة».
ثم تناولت األمينة األولى وصحبها طعام الغذاء في منزل الرفيق جبر
المعماري.
أثناء زيارتها الى «قلعة الحصن» علمت األمينة األولى انّ الزعيم ترك
كلمة في سجل القلعة المفتوح للزوار عند المدخل ووجدت الكلمة بعد ان
بحثت عنها وهي بخط يده وفيها يقول« :لقد مشى الفاتحون على آثار
أجدادنا أما نحن فسنضع حدا ً للفتوحات».

*
في السادس عشر من أيلول وصل إلى مرمريتا عميد اإلذاعة ـــــ نائب
دمشق األمين عصام المحايري ،وعميد التدريب (عميد الدفاع) األمين
عبدالله محسن ،وقد استقبال بحفاوة وألقى العميد المحايري كلمة في
األهالي والقوميين االجتماعيين.
في اليوم التالي توجهت األمينة األولى والعميدان المحايري ومحسن
وجمع من القوميين االجتماعيين إلى قرية «حب نمرة»( )3التي تبعد
مسافة أربع كيلومترات عن مرمريتا ،مشيا ً على األق��دام بين الصخور
واألشواك .وقد استقبلت القرية بأجمعها ،األمينة األولى ،ونزلت في بيت
الرفيق بديع كاسر أحوش (االمين الحقاً) حيث ألقى عميد اإلذاعة كلمة
بلسان األمينة األولى دعا فيها أهالي القرية إلى وجوب ترك الحزبيات
المحلية والنزعات الفردية والمصالح الخصوصية والعمل فقط للنهوض
باألمة ،وقال« :إذا كان بعض المصلحيين األنانيين يعتقدون أنّ الجاه ك ّل
الجاه هو في استغالل جهود أبناء األمة فإننا نحن القوميين االجتماعيين
نرى أن في آالمنا ودمائنا يكمن جاه األمة وعزتها».
في  18أيلول غادرت األمينة األولى مرمريتا متوجهة مرة ثانية إلى
قلعة الحصن يرافقها العميدان المحايري ومحسن ،حيث لقيت استقباال ً
حاشدا ً من األهالي والمواطنين ،وبعد تجوال في أروقة القلعة وأبراجها
د ّون كل من العميدين ،منفذ عام الحصن الغربي ،والرفيق عيسى اليازجي
كلمة مناسبة في سجل القلعة الخاص ،ثم ألقى العميد عبدالله محسن
كلمة جاء فيها:
«أيها الجنود القوميون االجتماعيون
أنتم جنود بكل ما في هذه الكلمة من معنى ،جنود تقاتلون اآلن المفاسد
الكامنة في جسد أمتكم وستدعون في الغد القريب للذ ْود عن حياض
وطنكم والسترجاع ما استبيح من أجزائه.
أنتم هنا أمثولة من هذا الحصن القائم ،تركها أباؤكم وأجدادكم ،هي
أمثولة العزة والكرامة.
وأضاف :نحن ال نندب األمجاد ونبكيها ،بل نبنيها».
وألقى عميد اإلذاعة كلمة هذا بعض ما ورد فيها:
«أنتم هنا تمثلون األمة السورية الجديدة ،األمة المتطهّرة من مفاسد
قرون االستعباد ،من أدران الطائفية الخانعة ،من ربقة اإلقطاعية ،من
الفردية المكبلة للنفس ،المعطلة للفكر.
أنتم هنا في هذا الحصن بالذات حصن آخر ومعقل آخ��ر ،أنتم هنا
تمثلون أبطال األمة الذين يتدافعون للموت واثقين ان في موتهم حياة
األمة وخلودها».
من قلعة الحصن توجهت حضرة األمينة األول��ى يرافقها العميدان
المحايري ومحسن وموكب من القوميين االجتماعيين والمواطنين إلى
قرية «عمار الحصن» ،التي كانت طريقها ضيّقة وعرة ،فما ان وصلتها
ترحب بقدومها .وعلى طريق ُفـرشت
حتى راح��ت أج��راس الكنائس ّ
بالسجاد ،ووسط الصفوف المتراصة الرافعة يدها بالتحية القومية
االجتماعية مشت األمينة األول��ى حتى بلغت دار مدير مديرية عمار
الحصن الرفيق شاكر الخال».
بعد استراحة قصيرة ارتجل العميد المحايري كلمة طويلة جاء فيها:
«إنّ رسالة سعاده تعلن للعالم انّ األمة السورية تأبى أن تنساق في نعم
السالم ألنها ترفض أن تسلّم نفسها للعبودية واإلرادات األجنبية تحت
ستار مصلحة السالم.
السالم الذي ننشده هو سالمنا نحن ،هو سالم مجتمعنا وأجيالنا
الطالعة ،وف��ي ه��ذا السالم نبني نفسية جديدة تأبى أن تهاون أو
تستسلم».
ثم ارتجل العميد محسن كلمة قال فيها:
«أيها القوميون االجتماعيون.
لن أخاطبكم بغير هذه الكلمة ألن جميع مَـن في هذه القرية هم قوميون
اجتماعيون ال أثر بينهم لتعصب طائفي أو حقد عائلي أو عشائري وال
وجود لإلقطاعية بينهم.
إنكم قوميون اجتماعيون وان لم تقسموا اليمين القومية االجتماعية،
وهذه النواقيس المتعالية أصداؤها في الفضاء السوري شاهدة على
ذلك فهي لم تعد ّ
تدل على طائفة تنتمي إليها بل هي اآلن تعطي وحدة
األمة السورية كلها .وهي بأصدائها المتعالية في الفضاء السوري البديع
تردّد صدى هتاف سعاده الخالد بتحية سورية وصدى هتاف القوميين

األمين الياس جرجي والى يساره األمين مصطفى سليمان ،األمينة األولى ،األمين عيسى سالمة والى يمينه الشيخ الرفيق ابراهيم عبد الرحيم
االجتماعيين بحياة سعاده ،وستظ ّل هذه األصداء تتالحق وتتجاذب في
أجوائنا العالية البعيدة مع هتافات األجيال المقبلة لتردّد كلها لحنا ً واحدا ً
بديعا ً هو ،لتحي سورية وليحي سعاده».
وبعد أن تكلم منفذ عام حمص ،ودّعت األمينة األولى أهالي القرية بكلمة
أعلنت فيها أنها ستحمل شعورهم القومي النبيل في قلبها وأنها ستقوم
بقسطها لتأدية رسالة سعاده الخالد مهما كانت الصعوبات واآلالم التي
تعترض طريقها».
بعد ذلك توجهت األمينة األولى وعميدا اإلذاعة والتدريب إلى «تلكلخ»
حيث كان األهالي والقوميون االجتماعيون في انتظارها ،وبعد أن وضعت
إكليالً من الزهر على ضريح الرفيق خالد دندشي ،وألقت كلمة قصيرة،
وضعت إكليالً على أضرحة الرفقاء :فاروق دندشي ،فايز دندشي ،محمد
علي دندشي ،وألقى عميد اإلذاعة كلمة مناسبة.
وفي منزل السيد عبد الكريم الفياض الدندشي والد الرفيقين أكرم
وعصام ،تناولت األمينة األولى والعميدان المحايري ومحسن ،والوفد
المرافق ،الغذاء ،بعد أن كانت التقت األهالي ،والقوميين االجتماعيين.
على أثر انتهاء مأدبة الغذاء وصل رتل من السيارات من صافيتا لمرافقة
األمينة األولى إليها .عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم االثنين 18
أيلول استعرضت األمينة األولى صفوف القوميين االجتماعيين في تلكلخ،
ثم تحرك موكب السيارات باتجاه صافيتا.
االستقبال الشعبي في صافيتا كان شامالً .األهالي اصطفوا على
جانبي الطريق يهتفون مرحبين .النساء من شرفات المنازل ينثرن الزهور
ّ
والعطور ،والزغاريد تمأل الجو ،واأليدي كلها مرتفعة بالتحية القومية
االجتماعية.
صافيتا كلها في الساحة العامة تستقبل رفيقة سعاده .وينطلق
الهتاف:
 يا أبناء الحياة لمن الحياة ،وتردّد ك ّل الحناجر :لنا. لمن نحيا ،واأله��ال��ي م��ع القوميين االجتماعيين ص��وت واح��د:لسورية.
وس��ط ه��ذا الترحيب توجهت األمينة األول��ى والعميدان المحايري
ومحسن ،ومنفذ ع��ام حمص إل��ى منزل المنفذ العام الرفيق الدكتور
صادق طيار ،حيث ابتدأ أهالي صافيتا يفدون للسالم على األمينة األولى
وليصغوا إليها تحدثهم عن األمة والزعيم ،وتوقظ فيهم وعيهم لحقيقتهم.
مكثت األمينة األولى خمسة أيام في صافيتا ،ويوم السبت  23أيلول
غ���ادرت صافيتا كما وصلتها ،متوجهة إل��ى قرية بعمره ،القومية
االجتماعية بأكملها والتي هرعت كلها لتستقبل األمينة األولى ،وعند مدخل
القرية يصرخ ناظر التدريب« :استقم ،لألمينة األولى سالم خذ» فيقف
األهلون كلهم صفوفا ً منتظمة رافعين األيدي بالتحية القومية االجتماعية،
وتستعرض األمينة األولى صفوف هذه القرية القومية االجتماعية التي
فجـر الوعي فيها شيخها الرفيق إبرهيم محمد عبد الرحيم(.)4
ّ
أول المتكلمين كان الرفيق ياسين إبرهيم عبد الرحيم( )5الذي قال:
«نحن هنا يا حضرة األمينة األول��ى نجدد العهد الذي قطعناه على
أنفسنا ونتابع العمل لتحقيق رسالة سعاده العظيم حتى يتحقق لألمة
السورية العز والمجد والفالح».
ثم وقف ناظر إذاعة منفذية صافيتا الرفيق حسن ابراهيم فتحدث عن
الصعوبات والعراقيل التي سحقتها الحركة في سيرها الظافر .بعده تكلم
ك ّل من عميد الداخلية ،منفذ عام حمص ،والرفيق المحامي عيسى سالمة.
ثم ألقت األمينة األول��ى كلمة جاء فيها« :أرى في وجوهكم إيمانكم
وأتحسس نفسيتكم السورية العظيمة ،وأشعر بما في
الشديد بالعقيدة،
ّ
قلوبكم الطيبة من إخالص ومحبة وإيمان عميق .ومهما كثر عددكم أو ق ّل
فأنتم وحدكم تمثلون إرادة هذه األمة وحقيقتها ،أنتم تمثلون جنودها،
جنود الزوبعة ،أنتم شرف األمة ومصيرها».
بعد ذل��ك شهدت األمينة األول��ى على انتماء  15فتاة اغتنمن هذه
المناسبة ليلتحقن بالصفوف القومية االجتماعية.
عند الساعة الثانية عشرة استعرضت األمينة األولى الصفوف مودّعة
هذه القرية القومية االجتماعية ،وقد استأذن منها الرفيق الشيخ ابرهيم
عبد الرحيم لمرافقة الموكب إلى منفذية حزور.
وصل موكب األمينة األولى إلى قرية بدادا( )6لتجد أهل القرية رجاال ً
ونسا ًء وأطفاال ً مصطفين على الطريق العام ينتظرون وصولها ،فما ان
ترجلت لتستعرض صفوف القوميين حتى د ّوت الهتافات بحياة سورية
وسعاده.
بعد كلمة مناسبة واستراحة قصيرة ،تابع الموكب باتجاه الوادي
األخضر الظليل الذي يحضن عدة قرى تشكل في مجموعها منفذية حزور.
القوميون االجتماعيون كانوا ينتظرون وصول األمينة األولى بصفوفهم
المتراصة النظامية .ترجلّت حضرة األمينة ،فأديت لها التحية وبادلتهم
ّ
يحف به القوميون
تحية العز واإلي��م��ان بالنهضة ،ثم تابع الموكب
االجتماعيون حتى وصل إلى قرية الكفرون حيث وقف أهل القرية في
االنتظار ،ثم اقتربت إحدى القوميات االجتماعيات وقدمت لألمينة األولى
باقة من زهور الوادي مرحبة بقدومها.
في البرنامج المعدّ ،أن تزور األمينة األول��ى قرية «نبع كركر» التي
تبعد مسافة ثالثة كيلو مترات مشيا ً على األقدام من قرية الكفرون ،ذلك
أنّ الطريق تنتهي عندها .إال أنّ القوميين االجتماعيين ق ّرروا أن يشقوا
طريقا ً للسيارة وسط الصخور واألشواك ،وبالفعل فقد سهروا طوال الليل
ينسفون الصخور بالديناميت ويقلعون الحجارة واألشواك ،حتى تمكنوا
من شق الطريق عبر التالل حتى البيت الذي كان أع ّد لنزول األمينة األولى،
وأطلقوا على الطريق اسم سعاده.

األمينة األولى
عندما عرفت األمينة األولى بما حقق رفقاؤها طوال الليل ،قالت :لقد شق
سعاده الطريق في نفوسكم فال عجب ان تشقوا الطريق في الصخور».
مع القوميين االجتماعيين ووسط الهتافات واألهازيج سار الموكب
من «الكفرون» إلى «نبع كركر» ،حيث نزلت األمينة األولى والوفد المرافق
في منزل الرفقاء كوزاك( )7وفيه استقبلت وف��ود األهالي والقوميين
االجتماعيين يتدفقون من القرى المجاورة للسالم عليها.
تحدث كل من عميد الداخلية ،والرفيق المحامي عيسى سالمة شارحين
مبادئ الحزب وتاريخه.
صباح  24أيلول عادت األمينة األولى إلى «الكفرون» وحلّت ضيفة
في منـزل الرفيق الدكتور يوسف صايغ حيث توافد األهالي والقوميون
االجتماعيون للسالم عليها واالستماع إلى توجيهاتها .وبعد أن ألقيت
الكلمات الترحيبية وتناولت األمينة األولى وصحبها الغذاء ،تابع الموكب
باتجاه «مشتى الحلو» وقد انضم إليه العديد من القوميين االجتماعيين
الذين توافدوا من القرى المحيطة.
في «المشتى» حلت األمينة األولى على الرفقاء نعمة( )8وأمام الحشد
من األهالي والرفقاء ألقى منفذ عام «حمص» كلمة تحدث فيها عن كارثة
فلسطين وعن الخطر التركي ،وشدد في األخير على أن طريق الخالص من
األمراض التي تتخبط بها األمة هي في الحركة القومية االجتماعية.
بعد ذلك تكلم كل من عميد الداخلية ،والرفيق المحامي عيسى سالمة
باسم األمينة األولى ،إال أن القوميين االجتماعيين أبوا إال أن يسمعوها
تتحدث إليهم بالذات فارتجلت كلمة قالت فيها« :لقد مررت بحصون
ضخمة عظيمة بناها أبناء أمتنا األقدمون للذ ْود عن حياض وطننا العظيم،
وها اني أرى حصونا ً جديدة مماثلة بناها سعاده العظيم ،وهي أنتم أيها
القوميون االجتماعيون».
في الصباح زارت األمينة األولى قرية «عيون الوادي» حيث استقبلها
القوميون االجتماعيون بفرح واعتزاز.
ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه��ا م��ن زي����ارة م��ن��ف��ذي��ة «ح�����زور» ت��وج��ه��ت األم��ي��ن��ة
األول�����ى وال���وف���د ال���م���راف���ق ،ف���ي أواخ�����ر أي���ل���ول إل���ى «ط���رط���وس»
لتلتقي فيها األهالي والقوميين االجتماعيين.

*
عن الزيارة الى مدينة «طرطوس» تروي األمينة األولى في الصفحة
 139من مذكراتها ،التالي:
«من صافيتا توجهنا الى طرطوس حيث اصطفت الجماهير القومية
النظامية أمام الدار التي نزلنا فيها ،إضافة الى حشود شعبية جاءت
ترحب بنا .وكان الجو في طرطوس مختلفا ً ع ّما هو في صافيتا إذ كان
ّ
بعض زعماء العشائر ورجال السياسة فيها مرتبطين برياض الصلح في
لبنان وبعضهم اآلخر مع زعماء طرابلس ،إضافة الى حساسيتها الدينية
(السنية والعلوية) .ومع ذلك فقد ج��اءت وف��ود من مختلف األح��زاب
والمذاهب والعشائر للسالم علينا ،ولم نجد بين هذه الفئات ايّ تحامل
علينا.
«كنا ضيوف الرفيق عبد ال��رزاق منصور في بيته الجديد الواسع
والمنشرح .وأثناء وجودنا هناك ق ّررنا القيام بزيارة رفقائنا في جزيرة
أرواد ،وكنا نترقب حالة الطقس بين يوم وآخر حتى نحظى بنهار مشمس
وبحر هادئ ،وأخيرا ً جاء ذلك النهار الجميل الذي حملنا على أمواج هادئة
من شاطئ طرطوس حتى شاطئ أرواد ،وكانت المراكب الثالثة الكبيرة
والصغيرة مزدحمة بالرفقاء من سيدات وآنسات ورجال ،وقد غطوا سطوح
المراكب وجوانبها بحيث لم نعد نشاهد سوى أرجلهم المدالة فوق المياه.
تركنا طرطوس بعد الظهر والشمس ساطعة والبحر هادئ ذو لون ازرق
جميل ،وكانت المراكب تشق األمواج وسط هتاف القوميين بحياة سورية
وحياة سعادة واألناشيد القومية تدوي في آفاق البحر وكأنها تساهم في
شق طريق المراكب التي كانت أعالم الزوبعة ترفرف على صواريها .وكنا
كلنا حماسة وشوقا ً للقاء رفقائنا في الجزيرة.
«وصلنا ساحل ارواد فإذا بالمدينة كلها ،رجاال ً ونساءً ،على الشاطئ

األمينة األولى خالل زيارتها الى مرمريتا ويظهر في الصورة األمين عيسى سالمة

وحظينا باستقبال رائع في شوارعها الصغيرة الضيقة حيث االبواب
كلها مشرعة والنساء واقفات أمامها للترحيب بنا .ووصلنا الى بيت أحد
الرفقاء ،فجاءت الوفود للتهنئة في استقبا ٍل استغرق أكثر من ساعة.
وقد ألقى األمين الياس جرجي وعدد من الرفقاء اآلخرين كلماتهم من
على شرفة البيت الذي يط ّل على أرض واسعة احتشد فيها المواطنون.
وغصت سطوح المنازل بالنساء المتجمهرات مع أوالدهن لمتابعة سير
ّ
حفلة االستقبال .كما ألقيتُ أنا بكلمة لم أعد أذكر منها اآلن سوى قولي إنّ
هذه البحار التي كانت في الماضي سببا ً لالنعزال عن بقية المدن لم تكن
بالنسبة لسعاده سوى وسيلة لالتصال بينه وبينكم وليقول لكم :ها هنا
أيضا ً أبناء أمتي مقيمون في حصونها المنيعة.
في الساعة الثانية بعد الظهر غ��ادرت األمينة األول��ى «طرطوس»
متوجهة إلى «بانياس» يرافقها رتل من السيارات .وفي موقع الباص
قرب بانياس كان رتل آخر من السيارات يحمل الرفقاء من «بانياس»
و»الالذقية» .استعرضت األمينة األولى ،واألمين الياس جرجي صفوف
القوميين االجتماعيين ،ثم استأنف الموكب سيره نحو مدينة «بانياس»
حيث كان القوميون االجتماعيون في صفوف نظامية ،تخفق فوق رؤوسهم
أعالم الزوبعة وينتظرون
أم��ام منزل منفذ عام بانياس المحامي الرفيق شكري ديب وصول
األمينة األولى والوفد المرافق.
بعد استراحة قصيرة ارتجل المنفذ العام كلمة بالمناسبة ،ر ّد عليه
األمين الياس جرجي فتحدث عن دور األجنبي في تفسيخ األمة منذ مئات
السنين وفي قتل عزيمتها ،إلى أن جاءت مدرسة سعاده فأظهرت لألمة
واقعها وللشعب ما يمتاز به من فضائل أصيلة.
من على سطح المنزل وقفت األمينة األولى تحيي األهالي والقوميين
االجتماعيين المنتشرين حول المنزل ،وألقى الرفيق المحامي عيسى
سالمة كلمة قومية اجتماعية ثم ارتجلت األمينة األولى كلمة توجيهية
بليغة كانت تقطعها هتافات الرفقاء بحياة سورية وسعاده.
ثم تابعت األمينة األول��ى سيرها نحو مدينة «الالذقية» حيث كان
القوميون االجتماعيون ينتظرونها في أول المدينة في صفوف طويلة،
حتى إذا وصلت واستعرضت صفوفهم النظامية ،واكبوها برتل من
السيارات ليدخلوا معها الالذقية مخترقين شوارعها حتى منزل الرفيق
فؤاد شواف( )9حيث راحت األمينة األولى تستقبل الوفود رغم أنها كانت
وصلت ليالً.
بعد كلمة ك ّل من منفذ عام الالذقية ،والرفيقة سعاد الياس ،تحدث
الرفيق عيسى سالمة باسم األمينة األولى مبيّـنا ً دور المرأة في نهضة
األمة وبنائها االجتماعي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها.
وأثناء وجودها في الالذقية شهدت األمينة األولى على انتماء العديد
من الرفقاء والرفيقات.
وفي الصفحة  140من مذكراتها ،تروي األمينة األولى انها وهي في
الالذقية« :ذات يوم ذهبنا الى «بستان سعاده»( )10ونزلنا في بيت
جميل مخلوف( )11وكان فيه حشد من القوميين قضينا واياهم النهار
كله».
ثم تضيف« :بعد ذلك قمنا برحلة طويلة الى قلعة «صهيون» (أصبح
اسمها اليوم قلعة صالح الدين) وهي تعود الى زمن الصليبيين وكان
لذلك النهار عالمة خاصة ،فبينما نحن في طريقنا الى القلعة سيرا ً على
االقدام حيث ال مجال لوصول السيارات ،فاجأنا مطر غزير ولم يكن في
الطريق مأوى وال ملجأ والجبال كلها جرداء عارية من االشجار ،ومأوانا
الوحيد عندما يشت ّد المطر هو ان نقف ملتصقين بحافة الجبل غير انّ هذا
لم يمنع هطول المطر علينا ،وكان الماء ينسكب من الرأس حتى أخمص
القدم ،لكننا واصلنا الرحلة بين ركض ووقوف حسب شدة المطر الى ان
وصلنا القلعة ،وهناك أضرموا النيران واقتربنا كلنا منها لنجفف مالبسنا
وأجسامنا على حرارتها .في هذه األثناء وضعت المأكوالت في وسط
القلعة وأكلنا حتى توقف المطر ،ثم خرجنا نجول في أنحائها ونستمع
الى شرح عن تاريخها وعمارتها.
وتتابع األمينة األولى سرد الوقائع عن زيارتها الى مدينة الالذقية
فتقول في الصفحة :141
«وعندما عدنا في المساء الى الالذقية كان الطقس جميالً والحرارة
معتدلة .في اليوم التالي ذهبنا برفقة السيد غابي سعادة( )12لزيارة
أطالل مدينة أوغاريت الواقعة على شاطىء الالذقية ،ووجدنا صعوبات
في الوصول إليها ألنّ قسما ً من الطريق المؤدي الى هناك لم يكن معبّدا ً فال
تستطيع السيارات عبوره خصوصا ً بعد هطول ذلك المطر الشديد ،وقد
ساعد رفقاؤنا بعضهم بعضا ً لرفع السيارات التي كانت إطاراتها غارزة
في األوحال .ووصلنا بعد جهد جهيد الى موقع الحفريات التي كانت قد
أنجزت حتى ذلك الوقت ،وكان السيد غابي سعاده يشرح لنا بالتفصيل
ك ّل صغيرة وكبيرة ألنه كان مطلعا ً على نتائج هذه الحفريات وتاريخ
رأس شمرا انطالقا ً من صداقته للدكتور شيفر الذي كان يرافقه أحيانا ً في
أعمال التنقيبات.
في  10تشرين األول عادت األمينة األولى وكريماتها الثالث إلى دمشق
بعد أن أمضت ما يزيد على الشهر في زيارة فروع الحزب.
وعن إقامتها في قرية «بصيرة» ،تروي األمينة األولى في مذكراتها:
قضينا في «بصيرة» وهي ضيعة عائلة عرنوق( )13يوما ً كامالً .وكان
اللقاء محصورا ً بالقوميين فقط وكان برفقتنا عيسى سالمة ،وقد علم
رفقاؤنا في جزيرة أرواد بأننا موجودون في «بصيرة» فما كان منهم إال أن
حضروا في زوارق عديدة وهم ينشدون األغاني الحزبية ،وعند وصولهم
الى حديقة البيت عقدوا حلقات الدبكة والغناء بينما كنا كلنا مجتمعين
في الطابق العلوي ،فأطليت عليهم وحييتهم من على الدرج وعدت الى
القاعة ،لكن أحد الرفقاء جاء بعد قليل يدعوني للنزول ومشاركة الرفقاء
دبكتهم فقلت له :ال أستطيع أن أرى مشاهد الدبكة والفرح ،فقد كنت أراها
علي اآلن مشاهدة هذه االفراح.
دوما ً مع الزعيم وبات من الصعب ّ

هوامش

ـ عيسى اليازجي :مراجعة النبذة المع ّممة عنه مؤخرا ً على موقع شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info
ـ عيسى سالمة :مراجعة النبذة المعممة عنه على الموقع المذكور آنفاً.
ـ “حب نمرة” تحدثنا عنها في ك ّل من النبذتين عن “األمين بديع كاسر
أحوش” ،وعن “الرفيق متى أسعد” .مراجعة الموقع المذكور آنفاً.
ـ ابراهيم محمد عبد الرحيم :مراجعة ما كتبت عنه ضمن النبذة عن الرفيق
المربي حسن عبد الرحيم على الموقع المذكور آنفاً.
ـ ياسين عبد الرحيم :منح رتبة االمانة وانتخب لعضوية المجلس االعلى.
تولى مسؤولية عميد الداخلية .مراجعة ما كنت كتبت عنه وع��ن شقيقه
الرفيق حسن عبد الرحيم على الموقع المذكور آنفاً.
ـ بدادا :ال يمكن ان اذكر “بدادا” اال واذكر معها الرفيق الراحل فرج كريشة
الذي كان تولى مسؤولية ناموس مديرية غويانيا (البرازيل) ،وتميّز بوعيه
ومناقبيته وتفانيه الحزبي.
ـ عرفت من رفقاء آل كوزاك :األمين عبدالله ،الذي كان له حضوره الحزبي
المتقدّم ،في أوس��اط الجالية في العاصمة البرازيلية ،وج��واره��ا .تحدّثت
عنه في أكثر من مناسبة .كان يملك فندقا ً في برازيليا وشريكا ً في شركة
“بيبسي كوال” .شقيقه الرفيق المهندس هيكل ك��ان موظفا ً مرموقا ً في
شركة  TMAللطيران ،عرفت نسيبه المهندس الرفيق فادي ،ومن رفقاء
آل كوزاك“ :غابيوس” الذي كان حمل سعاده على كتفيه ،عند توجهه الى
“نبع كركر”.
ـ أب��رزه��م األمين نبيه نعمة والرفيق الشهيد محمود .لمراجعة النبذة
المعممة ،الدخول الى قسم «شهداء الحزب» على الموقع المذكور آنفاً.
ـ فؤاد شواف :المنفذ .األمين .عضو المجلس األعلى .وقد أوردت عنه في
كثير من النبذات .لمراجعة الموقع المذكور آنفاً.
ـ “بستان سعاده” :مراجعة النبذة عن بلدة “بستان سعاده”( ،سابقا ً
“بستان الباشا”) على الموقع المذكور آنفاً.
ـ جميل مخلوف :أوردت عنه في أكثر من مناسبة ،واقتطعت معلومات
عديدة من كتاب مذكراته.
ـ غابي سعاده :مراجعة ما ورد عنه في النبذة عن الرفيق عيسى اليازجي،
على الموقع المذكور آنفاً.
ـ كان للحزب حضوره الجيد في عائلة عرنوق .منهم الرفقاء الراحلون
المؤ ّرخ واألدي��ب مفيد عرنوق ،الضابط والمسؤول في فنزويال والبحر
الكاريبي األمين معين عرنوق ،والمحامي رزق الله عرنوق ،الذي كان تولى
مسؤوليات حزبية عديدة.
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الأمة الميتة كاللغة الميتة
ل تحادث اأحداً ول يحادثها اأحد
} يكتبها الياس ّ
عشي
(اليوم األول)
سبعون عــامـا ً مضت ،ومــا زال اإلن ـســان العربي مـحــاصــرا ً بــاألعــام المحروقة،
واإلطارات الملتهبة ،والشعارات.
سبعون عاماً ،وما زلنا محاصرين بالخوف ،والتردّد ،والجدل ،واليأس كي ال أقول
اإلحباط.
سبعون عاماً ،وما زلنا نتجادل حول الحرية ،ونفلسف الديمقراطية ،ونغرق في
جدلية بيزنطية حول زواج المتعة ،والــزواج العرفي ،وعقد القران ،وزواج المسيار،
والزواج المدني ،والزواج الكنسي ،والمساكنة ،حتى تح ّولت وسائل اإلعام المرئية
والمقروءة وصفحات التواصل االجتماعي إلى مسرح يتقاتل الك ّل فوق خشبته دون
أن نرى موت «بطل» واحد من أبطال المسرحية ،ونستريح !
ُترى هل انتهت مشاكل الفقر ،والجهل ،والبطالة ،واأل ّميّة ،في عالم عربي غارق في
برامج وريپورتاجات ال طعم لها وال لون وال رائحة؟
هل عــادت فلسطين إلــى الخارطة العربية ،ورمينا «إسرائيل» في البحر ،وألغينا
«المساكنة» بين الكيان الصهيوني المغتصب ألرضنا وح ّقنا؟
(وغدا ً يوم آخر)

نافذة �صوء
دليل العادلين

} يوسف المسمار

إذا إخ َتـلَ َ
ـط ال َتـ َذ ْبـ ُذ ُب بالقـضـا ِء
ُصبـح كالـهَـبـا ِء
فإنَّ العَـد َل ي
ُ

إذا االنسانُ لـ ْم يسلـ ْم كـريـما ً
ف ُك ُّ
ـل ال َم ْكـ ُرمـاتِ بال احـتـوا ِء

سبـيـ ُل العـد ِل في الـدُنيـا ُس ٌ
لوك
المصاعـب والـرخـا ِء
قـويـ ٌم في
ِ

حـيـا ُة العـد ِل إن نحيـا كِـرامـا ً
لـيـس يـنـفـعُ كالـفِــدا ِء
وإال
َ

ُ
ـصاف َرهْ ـنٌ في َرخـا ٍء
فال اإل ْن
ُ
ـحـاف حِ ـ ٌل في بَـال ِء
اإلج
وال
ْ

شـعـب كـريـ ٍم
كِـرا ُم القـو ِم في
ٍ
يَعـب َ
ُّـون اإلخــا َء بال ارتـوا ِء

مارسـ ُة العـدالـ ِة في ال َتحَ ـلّي
ُم َ
بأخـالق ال َت َـفـ ّو ِق في الـوفـا ِء
ِ

وي َْح َ
ـس
قـي ب ُكـ ِّل حِ ٍ
ـيـون ال ُر َّ
ويَـ ْب َ
ـنـون الحيــاة َ بال عـزا ِء

ُ
َ
ـقـول ُرشـ ٍد
ـلـوب
العادلين عُ
ُق ُ
َت َغـ َّذتْ بالحـقيـقـ ِة والضيـا ِء

ُّ
يظـل فيهـ ْم
وبُـ ْنـيـانُ الحـيـا ِة
رجـا ًء َفـ ْو َق آفـاق ال َرجـا ِء

ُ
ف َت ْ
حق
ذيب الـرذائـ ِل
ـش ُ
فرض ٍّ
درب العـال ِء
على من سا َر في ِ

فال اقـتـنعـوا بنص ٍر َ
دون فعـ ٍل
وال انتظـروا البهـا َء من العَـما ِء

و َتعْ ـزيـ ُز الفضائ ِل ُحـ ْك ُم عَ ـد ٍل
ل َمنْ يـرجـو الصالحَ بال انتها ِء

وال اعتـقـدوا ال َت َقـ ُّد َم فعـ َل لهـ ٍو
َ
وتحـقـيـق ال ُمـنـى باإللـتـهـا ِء

وعـي ُمستـديـ ٌم
ومَعْ ـنى العـد ِل
ٌّ
بتـحـقـيـق الطهــار ِة والصفـا ِء
ِ

وال اعتـبـروا العـدال َة نهجَ ظل ٍم
ُ
الـرجال عـلى النسا ِء
يسو ُد به

ــق
و َتـ ْنـويـ ِر العـقـو ِل بكـ ِّل حَ ٍ
جـديـ ٍر بالحـيــا ِة وبالبـقــا ِء

الحـق يحكـ ُم بالتساوي
ْـج
فـ َنه ُ
ِ
ل َمنْ َفـهِـ َم الحـقـيـقـ َة بالسـوا ِء

و َت ْحسينُ
الشرائع روحُ عـد ٍل
ِ
ي ُ
َتـوق به النـقا ُء إلى النـقـا ِء

فـال األ ْنـثى ِب َشـ ْر ِع الل ِه أدنى
وال الذ َكـ ُر اس ُتـخِ ـص باالصطـ ِفا ِء

ف َمنْ عَ َ
ـرف الحـقيق َة واشتهاها
يُحَ ِّر ُر ُه الـوفــا ُء من َ
الغـبا ِء

كـ ِال االثـنيـن في المبنى سـواء
ولكـنَّ التـفـاضـ َل في اإلدا ِء

َحـال يأمـ ُل االنسانُ عـدال ً
م ٌ
إذا انـتهجَ البغا َء مع الريـا ِء

فـ َمـنْ أدَّى األمــانـ َة بائـتـمانٍ
ي َّ
تشـاريع الجَ ـزا ِء
ُفـضـ ُل في
ِ

أفـيقـوا يا بـني وطـني فإ ّنــا
َنسيـ ُر بسـرع ٍة َن ْحـو الفـنـا ِء

ٌ
ألنَّ العـد َل
إنـصـاف وقـسـط ٌ
ُ
العـدل من سـنـن العـدا ِء
وليس

الصراع يُعِـ ُّز شعـبا ً
فـال هَ ْجـ ُر
ِ
ُ
ُ
ـوع من اإلبـا ِء
ن
ـ
الخ
ـب
ح
وال
ُ
ُ
ّ
ِ

شاعر قومي مقيم في البرازيل

�صمير دبوق« :هناك اأندية تخاف من �صباب ال�صاحل»
كشف رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق خالل لقاء
تلفزيوني أن ناديه يسير وفق استراتيجية جديدة ال ب ّد أن
توصله الى منصات التتويج في وقتٍ قريب.
وأوضح دبوق« :نبني اليوم من القاعدة ومن سنة حتى
ثالث سنوات ستكون البطولة من نصيب شباب الساحل».
مشدّداً« :ليست صدفة أن يكون شباب الساحل اآلن في
الصدارة ألنه لدينا كل االمكانات المالية والفنية واالستقرار
االداري للفوز بالبطولة وكل شيء مؤ ّمن لذا هذه الم ّرة أطالب
الالعبين باللقب».
كما كشف عن بدء العمل الضافة العبين لبنانيين الى
التشكيلة بعد نهاية المرحلة األولى من عمر الدوري ،والسعي
الى تعزيزها بالعنصر االجنبي الجيّد «إيذانا ً بتشكيل فريق
أقوى للموسم المقبل حيث سنستعيد مدافعنا حسين الدر
فور إنتهاء عقد االعارة الى االنصار».
وعن عالقة الساحل مع األندية ،قال دبــوق« :العالقات

طيّبة مع الغالبية ،لكن هناك أندية تخاف من شباب الساحل
ولن تعطيه اسلحة لمنافستها ،فمثالً عمر الكردي وافق على
االنضمام الينا قبل انطالق الموسم ،لكن ناديه النجمة طلب
مبلغا ً كبيرا ً مقابل اعارته ،وربما لغير الساحل كان سيطلب
مبلغا ً أقل أو بدال ً رمزيا ً كما حصل في حاالت إعارة أخرى».
ودعا دبوق إلى فتح أبواب المالعب مجانا ً أمام الجمهور
خالل مباراة لبنان وايــران ضمن التصفيات المونديالية
اآلسيوية مطالبا ً الدولة بالسماح له بالحضور ،الفتا ً «من
غير المقبول أن تقام مباريات بحضور المشجعين في
رياضات أخرى وفي قاعات مقفلة ويستمر منع جمهور كرة
القدم».
وختم مشيرا ً الــى تقديمه  ٥آالف علم لبناني لجمهور
المنتخب أمــام ايــران ،في خطو ٍة تشجيعية بدأها شباب
الساحل من خــالل رابطة جمهوره التي تعمل على حشد
المشجعين لمواكبة اللقاء المهم.

مقررات التحاد اللبناني لكرة الطاولة

«ماركا» تك�صف نتيجة ا�صتفتاء الجماهير
حول المر�صح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية
تصدّر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم األكثر حظا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية
التي تمنح سنويا ً ألفضل العب في العالم ،وذلك وفقا ً الستفتاء أجرته صحيفة «ماركا» اإلسبانية.
وحصل ميسي ( 34عاما) ،على نسبة  34%من أصوات قراء صحيفة «ماركا»MARCA-
المدريدية ،بالرغم من رحيل «البرغوث» عن الدوري اإلسباني وبرشلونة ،وانتقاله إلى صفوف
باريس سان جيرمان الفرنسي ،خالل الميركاتو الصيفي الماضي.
واحتل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني في االستفتاء بحصوله
على  26%من نسبة األصوات ،ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ
بنسبة .11%
وتوج ليونيل ميسي ،الفائز بالكرة الذهبية  6مرات ،بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة ،قبل أن
يقود منتخب األرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أميركا ،وهي أول بطولة يفوز بها مع «التانغو»،
وسجل «البرغوث»  40هدفاً ،خالل عام  ،2021إضافة إلى  14تمريرة حاسمة في  48مباراة مع
برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب األرجنتين.
ويحظى النجم اآلرجنتيني بدعم كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج
بها ،وأبرزهم اإليطالي جورجينيو ،الفائز بلقب بطل كأس أمم أوروبا مع منتخب بالده ،ودوري
أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي اإلنكليزي ،الذي اعترف مؤخرا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق
الفوز بها.
وقال جورجينيو ،في مقابلة أجريت معه أخيراً« :إذا فزت بالكرة الذهبية بدال ً من ميسي فستكون
فضيحة ،يجب أن يفوز بها دائما» .ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيما وليفاندوفسكي ،إضافة
إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز  5كرات بالكرة الذهبية ،أبرز المرشحين للفوز
بهذه الجائزة القيمة ،التي سيكشف عن المتوج بها يوم  29نوفمبر القادم ،في حفل بالعاصمة
الفرنسية باريس.

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

عقدت الهيئة اإلداريّة لإلتحاد اللبناني لكرة الطاولة إجتماعها الدوري في مق ّر نادي المون
السال على هامش بطولة لبنان برئاسة رئيس االتحاد جورج كوبلي وبحضور األعضاء وإ ّتخذت
المقرارات التالية:
– إقامة بطولة لبنان للفئات العمريّة (فردي) في نادي المون السال في  13و  14تشرين
الثاني المقبل.
– إقامة كأس لبنان في نادي المون السال بين  17و  20تشرين الثاني المقبل وستكون
المسابقة وفق نظام خروج المغلوب من م ّرة واحدة هذه السنة إستثنائ ّيا ً توفيرا ً للوقت نظرا ً
للظروف المعيشيّة الصعبة.
– شكر الجامعة اللبنانيّة للعلوم واآلداب والرياضة على التعاون بنشر وتأهيل ح ّكام
متد ّرجين.
– دعوة الالعبين المشاركين في دورة Stupaاإلفتراضيّة مع اإلتحاد الدولي الى استكمال
مشاركاتهم.
– شكر عضو اللجنة االداريــة لالتحاد ريتا بصيبص وميساء بصيبص على إقامة دورات
تنشيطيّة للّعبة في أوساط الفتيات في المدارس باإلشتراك مع اإلتحاد الدولي.

المدير اإلداري
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«�صارة �ص ّمة» �صيفة غاليري «زوايا» في دم�صق
نتاجها يحمل قي ً
ّما م�صافة ومالمح خا�صة

تستضيف غاليري «زوايا» الفنانة التشكيلية السورية العالمية «سارة شمًة»
في أمسية حوارية احتفا ًء بـ  25عاما ً من االحتراف ،وذلك مساء اليوم األربعاء تمام
الـساعة السادسة مساءً ،في مقرها الكائن في القصاع – ساحة برج الروس في
دمشق.
تتضمن األمسية عددا ً من المحاور التي تتناول تجربة «ش ّمة» ومنجزها اإلبداعي
التشكيلي على امتداد  25عاماً.
وقد ص ّرح حول األمسية ،معدّها ومحاورها ،اإلعالمي ملهم الصالح قائالً« :عبر
مسيرتها حققت (ش ّمة) معادلة صعبة بين القيمة واالنتشار ،متبنيّة قضايا راهنها
الحا ّرة ،حريصة أن يح ّمل نتاجها قيما ً مضافة ،تضمن لها مالمح خاصة ،نحتتها
بدأب ودربة ،ودراية ووعي ،وعليه سعينا الستضافتها ،وحوارها حول تجربتها
الممتدة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ،وهو ما نعتقد أنها بنت عليه
وراكمت ،وجدّدت فيه ،حتى قيّض لها اختراق المحلية لفضاءات أرحب».
يذكر أن «ش ّمة» تشكيلية سورية من مواليد دمشق  ،1975خريجة «مركز أدهم
إسماعيل للفنون التشكيلية» عام  ،1995حازت بكالوريس التصوير من كلية
الفنون الجميلة ،جامعة دمشق عام  ،1998وفي رصيدها ما يقارب  20معرضا ً
فردياً ،و  30معرضا ً جماعياً ،أقيمت في العديد من العواصم العربية والعالمية،
وقد ُر ِ
شحت لنيل جوائز مسابقات تشكيلية عالمية ،كما حصدت جوائز محلية
وعربية وعالمية.
أعمالها مقتناة من قبل القصر الجمهوري ووزارة الثقافة والمتحف الوطني
والمجلس الثقافي البريطاني والمركز الثقافي اإلسباني ،وتتوزع أعمالها إضافة
لسورية في :لبنان ،األردن ،اإلمارات ،تونس ،الكويت ،مصر ،إسبانيا ،اإلكوادور،
ألمانيا ،بريطانيا ،النمسا ،فرنسا ،كندا ،هولندا ،أميركا ،واليابان.
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