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أمس،  العراق،   - الله  حزب  كتائب  أعلنت 
كبرى  دول  وسفراء  وسياسيين  »أمنيين  أّن 
الكاظمي  منزل  استهداف  عملية  أّن  يعلمون 
ُمفبركة«، مضيفة أّن »الكاظمي لم يكن موجوداً 

في المنزل عند حدوث االنفجار المفبرك«.
وطالبت الكتائب، في بيان، بـ«إثبات وجود 
االنفجار  حـــدوث  عند  المنزل  فــي  الكاظمي 
المفبرك عن طريق الكاميرات، من خالل عرض 
10 ثواٍن إضافية فقط قبل االنفجار بالكاميرات 
وطالب  ــارج،  ــخ ال مــن  عرضته  الــتــي  نفسها 
المنزل  داخــل  من  كاميرات   6 مشاهد  بعرض 

لحظة سقوط الصاروخ داخله«.
وأشار البيان إلى أّن »مستشار األمن القومي 
 ،C4الـ أّكد استخدام  العراقي، قاسم األعرجي ، 
هذا  في  تستعمل  ال  أّنها  يعلمون  التقنيين  وأن 
شهادات  عن  مستفسراً  الصواريخ«،  من  النوع 
هم  »هل  وأضاف:  للمنزل،  المجاورين  السكان 
األميركية  الطائرات  رادارات  صور  وأين  ثقة؟ 
الخضراء  فوق  وترصد  موجودة  كانت  التي 

لحظة االنفجار؟«.
الخدمة  عمال  جرحى  »أيــن  البيان:  وســأل 
رقد  وأين  الكاظمي؟  ومستشارو  والمرافقون 
الجرحى؟ ومن هم؟ وأين بقايا شظايا الصاروخ 

المزعوم؟ وأين صورة ُجرح المجني عليه«؟
بـ«إطالق  بيانها  عبر  الكتائب  طالبت  كما 
ليتحدثوا  بالتحقيق،  المكلفين  الضباط  سراح 
علناً عما توصلوا إليه من حقائق«، الفتاً إلى أّن 

عليه«،  »المجني  محيط  من  المشّفرة  الرسائل 
ومن خلفه سيده، لن ُترهب حتى أطفال رجال 

المقاومة.
في  ـــدث  ح ـــا  »م أّن  عــلــى  ــان  ــي ــب ال وشــــدد 
االنتخابات التشريعية األخيرة هو أكبر عملية 
أّن  مؤكداً  العراق«،  تاريخ  في  وخداع  احتيال 
االعتصام  ساحات  وجرحى  شهداء  »حقوق 

الرافضة للتزوير لن تذهب سدى«.
الثاني/نوفمبر  تشرين   7 في  أّنه  إلى  ُيشار 
الحالي، أعلنت خلية اإلعالم األمني في العراق 
مصطفى  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  تــعــّرض 
بطائرة  فاشلة  اغتيال  لمحاولة  الكاظمي، 

مسّيرة مفخخة.
نتائج  العراقي،  التنسيقي  اإلطــار  ورفــض 

محّمالً  األخــيــرة،  التشريعية  االنــتــخــابــات 
فشل  عــن  الكاملة  المسؤولية  »المفوضية 

االستحقاق االنتخابي وسوء إدارته«.
وفي وقٍت سابق، أّكد المتحدث األمني باسم 
كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، 
أّن »عّراب تزوير االنتخابات هو رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي«.
لالنتخابات  العليا  المفوضية  وكــانــت 
السياسية  الكتل  أسماء  أمس  أعلنت  العراقية، 

الفائزة باالنتخابات النيابية.
 73 على  الــصــدريــة  الكتلة  حصلت  حيث 
، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على  مقعداً 
37 مقعداً، ويليه ائتالف دولة القانون بـ )33( 

مقعداً.

منّددة  المغربية،  المدن  عشرات  في  االحتجاجات  تواصلت 
بالتطبيع مع »إسرائيل«، ومتضامنة مع فلسطين.

»الجبهة  لدعوة  استجابة  االحتجاجية  التحركات  هذه  وتأتي 
المدن  عدد  أن  أعلنت  التي  التطبيع«  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية 

التي شهدت تظاهرات بلغ 36.
إلى  أّدى  ما  األمنية  القوات  للقمع من قبل  المحتجون  وقد تعّرض 

وقوع إصابات في صفوف المحتجين ومن بينهم مسّنون.
ووّقع  وزير األمن »اإلسرائيلي«، بني غانتس، األسبوع الماضي، 

مذكرة تفاهم بشأن التعاون األمني بين »إسرائيل« والمغرب.
الطريق  يمّهد  »التوقيع  إن  المغرب،  زيارته  خالل  غانتس  وقال 
رفع  أن  بعد  بينهما،  العسكري  والتعاون  العسكرية  للمبيعات 

البلدان مستوى عالقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي«.
وزارة  في  األمنية   – السياسية  الدائرة  رئيس  وصف  جهته،  من 
بين  األمني  التعاون  اتفاق  بالتي،  ــار  زوه »اإلسرائيلية«،  األمــن 
في  غانتس  بيني  األمن  وزير  عليه  وّقع  الذي  والمغرب،  »إسرائيل« 
للمعلومات«،  استراتيجي  »حلف  بأنه  الماضي،  األربعاء  الرباط 
سنين،  طوال  جبهات  عدة  في  اإلرهاب  يحارب  »المغرب  أن  معتبراً 

القاعدة«. ويكافح 
وقال بالتي إّن االتفاق األمني الذي وقعه وزير األمن »اإلسرائيلي« 
المناورات  بيني غانتس في المغرب سيسمح بسياسة مشتركة في 

والمعلومات.
وقفة  تنظيم  فلسطين  أجل  من  المغربية  العمل  مجموعة  وأعلنت 
شعبية، أمام مقر البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني والتصدي ألجندات االختراق الصهيوني في 

المنطقة.
الله  عبد  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  رئيس  وأعلن 
الصحافيين  بعض  بها  يقوم  التي  للزيارة  النقابة  رفض  البقالي 

المغاربة إلى »إسرائيل«.

حزب اهلل ـ العراق: الكاظمي لم يكن موجودًا

في المنزل عند حدوث »االنفجار المفبرك«

االحتجاجات المنّددة بالتطبيع 

متوا�شلة في ع�شرات المدن المغربية

جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  يعرف   -
متتاليتين  لمرتين  ج��رى  قد  ال��ن��واب  لمجلس  التمديد  أن 
بين انتخابات 2009 و2018، وكانت الغالبية التي كرس 
التمديد بقاءها لصالح الحلف الذي كان أحد أركانه ضمن 
وأن  وحلفائه،  الله  حزب  لصالح  وليس  آذار،   14 تحالف 
هذه الغالبية هي نفسها التي انتخبت العماد ميشال عون 
بالحسابات  لها  صلة  ال  ألس��ب��اب  الجمهورية،  لرئاسة 
نتائج  بل ألن  لها،  التي يروج  الملفقة  المحلية  والرهانات 
الحرب في سورية بعد معارك حلب أنشأت واقعاً إقليمياً 
شباط   6 انتفاضة  بعد  نشأ  الذي  اإلقليمي  الوضع  يشبه 
أقر  ال��ذي  النيابي  المجلس  يومها  فصوت   ،1984 ع��ام 
اتفاق 17 أيار على إلغائه، كما صوت مجلس غالبية جعجع 
قال  الذي  الرئيس  وهو  رئيساً،  عون  العماد  انتخاب  على 
السعوديون مبكراً وقال جعجع متأخراً إنه الرئيس الذي 
الذي  الرئيس  ذات  بالمناسبة  الله، وهو  البلد لحزب  سلم 
كما  الوجودي«،  الله  حزب  »مأزق  إن  اليوم  جعجع  يقول 
لرفضه  عائد  المرفأ،  تحقيق  قضية  في  جعجع،  يصفه 
مناقشة  في  الدخول  يفيد  فهل  الحزب،  يريده  بما  السير 
السالب  سلب  أن  وهم  قاعدة  على  بعضها  تنفي  أكاذيب 

إيجاب؟ 
أن  جعجع  يعرف  االنتخابي  الحساب  إل��ى  بالعودة   -
ثمة طرفين فقط وحصراً يتعرضان لمعركة وجودية في 
االنتخابات، هما شريكا التسوية الرئاسية، تيار المستقبل 
والتيار الوطني الحر، وأن حفاظه على وضعه االنتخابي 
وبطولة  ب��ه  ي��ع��ت��د  إن���ج���ازاً  ل��ي��س  ال��ن��ي��اب��ي��ة  كتلته  وح��ج��م 
تستدعي التباهي والتعالي، فحاله كحال الحزب التقدمي 
االشتراكي، وكتل أخرى منها كتلة النائب السابق سليمان 
فرنجية، أما من يفترض أنه الخصم، أي حزب الله فحاله 
وجعجع  وال��س��ع��ودي  األميركي  باعتراف  بكثير  أفضل 
الثنائي  ومن معهم بصالبة الكتلة الشعبية التي سيمثلها 
حركة أمل وحزب الله في االنتخابات، والحرب على التيار 
جعجع  ومشروع  معلنة،  المستقبل  وتيار  الحر  الوطني 
لصناعة  وليس  حجمه  لتكبير  استثمارها  محاولة  ه��و 
غالبية يعرف أنها فوق قدراته، وأن تكبير حجمه النيابي 
لتكبر  المطلوب  ألن  لنيلها،  السعي  حساب  على  سيتم 
لحمها  ونهش  المستقبل  جثة  على  العبور  القوات  حصة 
سعودية،  بمعونة  نوابها  وربما  جمهورها  بعض  لوراثة 
في تتمة لما بدأ في فندق الريتز قبل أربعة أع��وام، وهذه 
المستقبل يعني حرمان  كتلة  فبقاء  مقبرة تكوين غالبية، 
ضمورها  ينتج  ربما  ب��ل  نتائجها،  تحسين  م��ن  ال��ق��وات 
الكتلة وحزب  بين رئيس  الوضوح  الشديد  التباين  بحكم 
في  القوات  لحساب  األص��وات  تجيير  واستحالة  القوات، 
وكلها  وب��ع��ب��دا،  والمتن  وب��ي��روت  وزح��ل��ة  وع��ك��ار  بعلبك 
تفكيك  مع  بعضهم  جعجع  سيرث  مصوتون  فيها  دوائ��ر 
كتلة المستقبل، وسيخسرهم إذا خاضت الكتلة ورئيسها 

االنتخابات.
سعودي  ق��رار  كتف  على  معركته  جعجع  يخوض   -
تقول  كما  األم��ور  أن  يعلم  وه��و  المستقبل،  كتلة  بتدمير 
10 نواب من دون  القوت كتلة من  نيل  بين  اإلحصاءات، 
مرشحيه  لصالح  للمستقبل  التقليدي  الناخب  تصويت 
إذا  حكماً  سيحدث  م��ا  وه��و  انتخابية،  دوائ���ر  سبعة  ف��ي 
االنتخابية، المعركة  خوض  الحريري  سعد  الرئيس  قرر 
)التتمة ص4(

 هل خطة جعجع الغالبية

اأم تدمير الحريري؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

القلق  العالم كله شاخصة نحو فيينا، ليس فقط لحجم  عيون 
ومخاطر  اإلقليمي،  التوتر  بتصعيد  وتداعياته  الفشل  نتائج  من 
أيضاً  بل  الحرب،  احتماالت  ورفع  النزاعات  من  المزيد  نشوب 
الخالفية  الملفات  من  الكثير  في  المنخرطة  اإلقليمية  القوى  ألن 
على  للتموضع  النتائج  تنتظر  الجوانب،  المتعددة  والصراعات 
خطوط أكثر تأقلماً مع المعطيات التي ستنتج عن العودة لالتفاق 
النووي من القوتين األهم في اإلقليم، واشنطن وطهران، اللتان 
عن  البحث  مظلة  تحت  فيينا  في  مباشرة  غير  بصورة  تلتقيان 

فرص العودة لالتفاق.
إنجاز  ت��ت��ح��دث ع��ن  ل��ل��ت��ف��اؤل، وك��ل��ه��ا  ت��دع��و  م��ع��ل��وم��ات فيينا 
استثنائي لليوم األول، حيث تختصر مصادر أوروبية وروسية 
ل��الت��ف��اق، بعدما تمت  ال��ع��ودة  إن��ن��ا على سكة  ب��ال��ق��ول،  ال��وض��ع 
المنجزة  بنسخها  التفاهمات  من  المئة  في   80 على  المصادقة 
خطياً، وهي موزعة على شقي التفاوض، ماهية عودة إيران إلى 

التزاماتها مقابل كيفية تراجع واشنطن عن عقوباتها.
التداعيات األولى ارتفاع منسوب القلق اإلسرائيلي، حيث قادة 
ظل  في  إيران  لمواجهة  لديهم  بدائل  عن  يتحدثون  الذين  الكيان 
االتفاق يعرفون أن ما يسمونه بالبدائل، هي خيارات تم اختبارها 

االنسحاب  بعد  م��ا  س��ن��وات  ط��وال  واشنطن  م��ن  ودع��م  بتغطية 
األميركي من االتفاق، وكانت تقوم على وعود إسرائيلية بجدوى 
الرهان على الغارات التي تستهدف القوات اإليرانية في سورية 
لدفع طهران لتعديل مواقفها، وجدوى العمليات التي تستهدف 
اإليرانيين  القادة  واغتيال  اإليرانية  النووية  المنشآت  تخريب 
وكلها  ال��ث��وري،  ال��ح��رس  ق���ادة  أو  ال��ن��ووي  الملف  علماء  س���واء 
اإلسرائيليين  وحمت  بعضها،  واشنطن  ونفذت  بها  األخ��ذ  تم 
وزودتهم بالمعلومات االستخبارية ومولتهم وقدمت لهم جوائز 
التطبيع والتمويل من دول الخليج، لتنفيذ الباقي، لكن ال طهران 
برنامجها  بدفع  األمنية  العمليات  نجحت  وال  موقفها  غيرت 
النووي إلى الوراء، لذلك يبدو القلق اإلسرائيلي نابعاً من غياب 
حتمية  عن  يتحدثون  كما  امتالكها،  عن  يتحدثون  التي  البدائل 
نصرهم في أي حرب مقبلة مع المقاومة، وهم يموتون ذعراً من 
فيها  التي فشلوا  القدس  التورط في حرب ليست معركة سيف 
فشالً ذريعاً وكشفت فضائح عجزهم وتراجعهم العسكري، إال 

نموذجاً مصغراً عنها.
بالتفاوض  مباشرة  بصورة  المعني  الثاني  اإلقليمي  الالعب 
حماستها  ع��دم  رغ��م  على  تبدو  التي  السعودية،  ه��ي  ونتائجه 
ل��ل��ع��ودة إل��ى االت��ف��اق ال��ن��ووي ق��د ه��ي��أت شبكة األم���ان الالزمة
المعلومات األوروبية من فيينا تدعو للتفاؤل...)التتمة ص4(

من تظاهرات المغرب ضّد التطبيع

مفاو�صات فيينا على �صكة االتفاق: الم�صادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطيًا 

تداعيات العودة لالتفاق النووي تخيم على المنطقة... وموؤ�شرات البداية في اليمن

تراجع فر�ص الو�شاطة مع ال�شعودية... والملف الحكومي كما الق�شائي بانتظار مبادرة ميقاتي

 ال�سما�سرة ينهبون 

ويجرفون كّل �صيء!

الثقافة  أزمة  عن  فيها  نتحدث  التي  األول��ى  المرة  ليست 
من  فكثير  ب��األس��اس،  مفاهيم  أزم��ة  ه��ي  وال��ت��ي  العربية، 
المفاهيم،  بين  يخلطون  والمصريين  ال��ع��رب  المثقفين 
موضعها  غير  في  والمصطلحات  المفاهيم  ويستخدمون 
لدى  المغلوطة  المفاهيم  وتنتشر  تنتقل  وبذلك  الصحيح، 
شاع  التي  المغلوطة  المفاهيم  أكثر  ول��ع��ّل  ال��ن��اس،  عامة 
المجتمع  في  األخ��ي��رة  الخمس  العقود  خ��الل  استخدامها 
لدرجة  األع��م��ال،  رج��ال  ومصطلح  مفهوم  ه��و  المصري 
جعلتني أتشكك في كّل من يطلق على نفسه وصف رجل 

أعمال.
فقد ارتبط المفهوم في ذهني برجال الفساد الذين نهبوا 
الرئيس  أعلن  منذ  الوطني  االق��ت��ص��اد  وج��رف��وا  وس��رق��وا 
السادات عن سياسة االنفتاح االقتصادي في عام 1974، 
حيث اختفى رجل األعمال بمفهومه الحقيقي الذي يسعى 
إلى إنشاء مشروعات منتجة تساهم بشكل حقيقي في بناء 
االقتصاد الوطني، وبدأنا نسمع مصطلح القطط السمان، 
استبدلت  متوحشة  أف��ي��ال  إل��ى  ال��وق��ت  م��ع  تحّولت  وال��ت��ي 
ثم  تَرفية،  استهالكية  بمشروعات  المنتجة  المشروعات 
سرقت  حيث  م��ب��ارك  عصر  ف��ي  ج��دي��دة  لمرحلة  انتقلت 
بل  بذلك  تكتف  ول��م  الوطني،  االقتصاد  وخربت  ونهبت 
انتقلت لمرحلة جديدة وهي القضاء على ممتلكات الشعب 
المصري المتمثلة في المشروعات المنتجة التي قام الشعب 
)التتمة ص4(

 د. محمد سيد أحمد

ــة  ـــاالت هـــذه األم ــن أتــعــس ح م
عرفت  ولو  تاريخها،  تجهل  أنها 
صحيحة  جيدة  معرفة  تاريخها 
الكتشفت فيه نفساً متفّوقة قادرة 
على التغلّب على كّل ما يعترض 

طريقها إلى الفالح.
سعاده

في  المقداد  فيصل  السوري  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  شــارك 
بصورة  عقد  الذي  والصين   77 الـ  لمجموعة   45 الـ  الوزاري  االجتماع 

افتراضية في نيويورك.
وشّدد المقداد في بيان خالل الجلسة »أن سورية ستواجه بكل قوة 
وجميع  عليها  فرضت  التي  الظالمة  واالقتصادية  اإلرهابية  الحرب 
األمريكي  واالقتصادي  العسكري  واإلرهاب  والعدوان  االحتالل  أشكال 
والتركي واإلسرائيلي وانتهاكات هؤالء ألحكام القانون الدولي ولميثاق 

األمم المتحدة واالتفاقيات ذات الصلة.«
المحتلة  أراضيها  كل  استعادة  على  مصممة  سورية  »أن  ــد  وأك
بكل  أرضها  وصــون  مواطنيها  بحماية  الدستوري  حقها  وممارسة 
أهمية  موضحاً  الدولي«،  القانون  يكفلها  التي  المشروعة  الوسائل 
بلداننا  لمصلحة  والصين   77 الـ  مجموعة  داخل  والتعاون  »التضامن 
وتطلعنا إلى استمرار الدول األعضاء في المجموعة بدعم جهود الدولة 
إلى  والعودة  اإلعمار  إلعادة  جهودها  ودعم  المجال  هذا  في  السورية 

مسار التنمية واالزدهار«.

المقداد: �شورية م�شّممة
على ا�شتعادة كّل اأرا�شيها المحتلة
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�أن�شطة

سليم  موريس  الوطني  الدفاع  وزي��ر  عرض   {
مع وفد مشترك من خبراء بعثة االتحاد األوروبي، 
برئاسة مديرة »برنامج مكافحة اإلرهاب ألجل أمن 
»المؤسسة  خبراء  وفريق  زورن  انغبرغ  لبنان« 
الدولية واأليبيرية - األميركية لإلدارة والسياسات 
التعاون  آرياس، لواقع  العامة« برئاسة خيسوس 
بين البرنامج  ووزارة الدفاع الوطني في سبيل دعم 
لإلستراتيجية  االعداد  عملية  في  ومساعدته  لبنان 
يقدمه  أن  يمكن  وما  اإلره��اب،  لمكافحة  الوطنية 
مجال  في  استشارية  خدمات  من  البرنامج  خبراء 

تحديث عمل المحكمة العسكرية.
القاضي  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  بحث   {
من  استقصائية  بعثة  مع  مكتبه  في  مولوي  بسام 
بوشيكيو،  فرانكو  جيان  برئاسة  األوروبي  االتحاد 
بها  تقوم  التي  واللوجستية  اإلداري��ة  التحضيرات 
االنتخابات  إلج��راء  والبلديات  الداخلية  وزارة 
البعثة  لحضور  تمهيداً  وذل��ك  المقبلة  النيابية 
االنتخابات.  مراقبة  ف��ي  للمشاركة  األس��اس��ي��ة 
وأمين  حسن  الحاج  حسين  النائبين  مع  وعرض 
مولوي  والتقى  وخدماتية.  إنمائية  شؤوناً  شّري 
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي 
في  البحث  وجرى  القرعاوي،  محمد  النائب  يرافقه 
وفي  كورونا  وب��اء  من  للوقاية  المتخذة  التدابير 

شؤون إنمائية بقاعية.
في  دارته  في  فرنجية  طوني  النائب  استقبل   {
شياع  حيدر  لبنان  في  العراقي  السفير  بيروت، 
البراك وجرى بحث في مجمل األوضاع والتطورات 
عمق  »تأكيد  اللقاء  وتخلّل  ال��ب��اد.  ف��ي  الراهنة 

العاقات بين لبنان والعراق«، كما تم التطرق إلى 
لبنان،  إلى  ُيرسل  ال��ذي  العراقي  النفط  موضوع 

باإلضافة إلى مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
المتحدة  لألمم  الخاصة  المنسقة  نائبة  زارت   �
رشدي  نجاة  اإلنسانية  الشؤون  منسقة  لبنان  في 
التينة  عين  في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
السرايا،  ف��ي  ميقاتي  نجيب  الحكومة  ورئ��ي��س 
التي  والبرامج  العاّمة  لألوضاع  معهما  وعرضت 

تضطلع بها المنظمة األممية في لبنان.
على  حسابه  عبر  الخليل  أنور  النائب  اعتبر   {
ب��األوض��اع  المتصلة  » ال��ت��ط��ورات  أن  »ت��وي��ت��ر«، 
ومعيشياً،  واقتصادياً  مالياً  سيما  ال  الداخلية، 
بات  ما  المدّمر،  االجتماعي  االنفجار  حدود  بلغت 
يستدعي معالجات استثنائية«. وقال »كفر الناس 
رئيس  من  جّدي  لقاء  عن  حتى  المسؤولين  بعجز 
لانهيار.  حّد  لوضع  الوزراء  ومجلس  الجمهورية 
التحديات  بحجم  بتضحيات  لبنان  جميعاً  فلننقذ 

الوجودية والكيانية«.
البرقية  النائب السابق إميل رحمة على  } علّق 
مرزوق  الكويتي  األّمة  مجلس  رئيس  وجهها  التي 
نبيه  اللبناني  النيابي  المجلس  رئيس  إلى  الغانم 
بّري لمناسبة عيد االستقال، فقال »إن هذه الرسالة 
البليغة الناضحة بالعاطفة والمروءة تدّل إلى عمق 
األخّوة بين لبنان والكويت وشعبيهما، وهي أخّوة 
ال تتأثر باستحقاقات عابرة بما تحمل من سلبيات 
ال تدوم. فالجوهر الصافي يبقى با مّس، والغيوم 
أيها  ال��م��رزوق،  أيها  ولك  الله  ب��إذن  انحسار،  إلى 

الغانم األخ والصديق كل المحبة والتقدير«.

)داالتي ونهرا( ميقاتي مستقبالً رشدي في السرايا أمس  

طوني فرنجية خالل لقائه سفير العراق أمس
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»م�سّبعة الكارات«

{ علي بدر الدين
رغم الغموض الملتبس لموعد االنتخابات النيابية المقبلة 
الضائع في متاهات المصالح للقوى السياسية وحساباتها 
اآلنية والمستقبلية، فإنها تثبت تخلّيها نهائياً، عن واجباتها 
الحضيض  بلغ  الذي  اللبناني،  الشعب  تجاه  ومسؤولياتها 
اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، ولم تعد لديه القدرة على التحّمل 
معيشته  مقومات  كّل  من  حرمته  أن  بعد  والصمود،  والصبر 
وأمام  النهار  وضح  في  وأمواله  حقوقه  وسرقت  وحياته، 

المأل، من دون ان يرّف لها جفن، أو تخشى أحداً.
بدأت  والمعقدة،  الصعبة  المرحلة  هذه  في  العام  المشهد 
من  أكثر  على  آت  هو  مما  واالرتياب  الريبة  تثير  مؤشراته 
مستوى وصعيد، في ظّل استمرار تعليق جلسات الحكومة، 
و«إدارة« شؤون الباد والعباد، من خال لجان وزارية تكثر 
من الدراسات والمشاريع وخطط التعافي االقتصادي واتخاذ 
قرارات وإطاق وعود مؤجل تنفيذها، بانتظار حّل المعضلة 
مسار  يوحي  ال  والتي  وسياسياً،  وقضائياً  أمنياً  القائمة 
األحداث والتطورات، أّن أمراً إيجابياً يلوح في األفق، ويبشر 
بإحداث خرق أو فتح كّوة في جدار الخاف المستحكم يفتح 
مقايضة  او  هنا  تسوية  على  للتفاهم  السياسية  »الشهية« 
الملفات  أكثر  وم��ا  معّين،  ملف  في  أو  ما  مكان  في  هناك، 
الخافية التي تحتاج إلى الحوار والتفاهم والمعالجة والحّل، 
المعنية  السياسية  القوى  من  المتبادل  التمسك  من  ب��دالً 
بقاعدة »يا أبيض يا أسود« و«نقطة ع السطر«، ألنه ليس من 
وطن  على  والتفّرج  بالمواقف،  والتشّبث  المعاندة  أحد  حق 
ومعطلة،  مشلولة  ومؤسسات  وإدارات  تتفكك  ودولة  ينهار، 
وقطاعات إنتاجية أصبحت خارج الخدمة، األسوأ واألصعب 
في كّل ما حصل، هو الشعب وحالته التي تصعب حتى »على 
الكافر«، والذي لم يعد من خيار أمامه، سوى االحتماء بالفقر 
منشغلون  سياسييه  ألّن  الموت،  حتى  والمرض،  والجوع 
وباستثماراتهم  الخاصة،  ومشاريعهم  مصالحهم  ب��إدارة 
بات  الذي  وبشعبها  ومواردها  ومقدراتها  بالسلطة  الموظفة 
لوضع  سوى  حاجة  وال  والرعاية،  واالهتمام  النص  خارج 
»صوته« في صندوقة االقتراع وبعدها فليذهب إلى الجحيم، 
واالنتخاب،  االختيار  »حسن«  ويتكّرر  اللقاء،  يتجّدد  حتى 
للقوى السياسية السلطوية ذاتها التي لم تقّصر مع الشعب، 
فيه،  واالستثمار  وقهره،  وإذالله  تجويعه  »في  »أبدعت  بل 
أمعن  من  ومسمع  مرأى  على  روحه  وفاضت  اختنق  حتى 
و«فلت«  عيشه،  مصدر  وسلبه  حقه  إلى  يده  ومّد  بسرقته، 
عليه األزالم والمافيات والشبيحة وأرذال الشوارع وسحقوه، 
وحريته،  وإرادت��ه  وقبضته  صرخته  ش��يء،  كّل  فقد  حتى 
أصابع  بعد  عن  تحركها  دمى  مجرد  إلى  وتحّول  وحراكه، 

الخبثاء من أصحاب السلطة. 
زاد طينة الشعب بلة، أّن السلطة القائمة، بدأت بتشغيل 
محركاتها التي تآكلها الصدأ تحضيراً لخوض »أم المعارك« 
على  بها  »لإلجهاز  وسّنها  »تزييتها  و  النيابية،  االنتخابية 
التي  وهي  وق��وة،  وقيمة  معنى  فيها  ألصواته  ألّن  الشعب 
السياسية  للطبقة  للتجديد  عليها،  ويعّول  المنقذة  ستكون 
ولنوابها الذين اعتادوا على أوتادهم ومضاربهم على مقاعد 
مجلس النواب، ومن دونها يصبحون خارج النظر والسمع، 
مع أنها ليست لهم، وال تليق بهم، ألّن من يتخلى عن شعبه 
ويخونه  ال��ن��واب،  مجلس  في  ممثله  الدستور  بنظر  وه��و 
ويستغله ويحتال ويكذب عليه ويشبعه كاماً ووعوداً ونفاقاً 

ال يستحق رتبة نائب أو وزير او أية مسؤولية عامة.
االستحقاق  ف��ي  التغيير  إح���داث  على  البعض  ره���ان 
أنه  سيما  ال  السقوط،  طريق  يسلك  قد  النيابي،  االنتخابي 
تصدر  وتحتها  الطاولة  ف��وق  وم��ن  والسر  العلن  في  ب��ات 
إلى من يهّمهم  أقوال وتعّمم لتصل  مواقف سياسية، وتنشر 
االنتخابات  السلطة من  األمر، حصول تسوية ما، تنقذ قوى 
جداً،  ممكن  والنزالت«  و«الطلعات  والتوقعات،  والمفاجآت 
من  أكثر  لصالح  وهي  وق��رار،  ج��رأة  إلى  سوى  تحتاج  وال 
طرف أو فريق سياسي طائفي أو مذهبي تعتمد على تأجيل 
الشيء،  بعض  بعيد  آخر  موعد  إلى  النيابية،  االنتخابات 
وحاضرة،  مهيأة  وشروطها  بنودها  تسوية  إلى  باللجوء 
بالعربي  يعني  األول���ى،  وليست  األخ��ي��رة  تكون  لن  وه��ي 
واألج��داد،  اآلباء  طريقة  على  والتبادل  المقايضة  المشبرح 
المجتمع  أّن  خاصة  وأشيلك«  شيلني  وبعطيك،  »أعطيني 
والخارجية  )كورونا(  الداخلية  بقضاياه  مشغول  الدولي 
فيينا  وباجتماعات  بالحروب،  تنذر  األماكن  بعض  في  التي 
حول الملف النووي اإليراني، وغيرها الكثير، كما أّن األجواء 
حساب  على  كانت  وإْن  تسوية،  أّي  لقبول  مهيأة  المحلية 
المصير  وحتى  والمؤسسات  وال��دول��ة  والشعب  ال��وط��ن 

الوطني برمته.
في  المتبادل  والتمديد  باالنتخابات،  اإلطاحة  فرصة  إنها 

مواقع السلطة قد ال تعّوض وقد ال تتكّرر.
وكما يقول المثل »أضرب الحديد هو وحامي«.

غير  اللقاء  معجزة  وتتحقق  »المفاجأة«  تحصل  ه��ل 
ع  أو  متقطعاً  كان  وإْن  سنوات،  منذ  عملياً  والغائب  المرتقب 
ووجع  المشاكل  تجلب  انتخابات  من  الناس  وتنقذ  القطعة، 
الراس، كما حصل في انتخابات نقابة أطباء األسنان مؤخراً، 
الدائمة،  مقولته  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  مع  نرّدد  أم 

خير ان شاء الله.
ال نستهون أّي أمر مهما كان صغيراً أو ليس في متناول اليد 
ونملة  أمة،  إسام  في  سبباً  كان  هدهدا  »إّن  فُيقال،  والفعل، 
حوتاً  وان  الدفن،  البشر  علّم  غراباً  وأّن  جيش،  مسار  غّيرت 
أنقذ نبياً، وفياً رفض هدم الكعبة«، فهل يصعب على طبقة 
سياسية »مسّبعة الكارات« ان تجد مخرجاً يطيل بقاءها في 

السلطة، وبقاء الشعب في الحفرة...؟

خفاياخفايا

قال مرجع سياسي بارز تعليقاً على التوقعات 
االنتخابية التي تحدث عنها رئيس حزب القوات 

اللبنانية إن استبدال السعودية لمجموع كتلتي 
القوات  والمستقبل بمجموع من 35 نائباً بكتلة 

يقودها سمير جعجع تتشكل من 25 نائباً بعد 
فرط المستقبل لحسابه ال يبدل موقع األكثرية 

قال دبلوماسي أميركي سابق في إحدى 
ورشات العمل البحثية حول الملف النووي 
اإليراني تعليقاً على الخيار اإلسرائيلي، لقد 

كان هذا الخيار هو رهان واشنطن في السنوات 
التي أعقبت االنسحاب األميركي من االتفاق 

باالغتياالت وعمليات التخريب ولم ينجح بوقف 
البرنامج النووي إليران

كوالي�سكوالي�س

الحياد بين ال�شعار والواقع...

بّري بحث مع كومار جاه
م�شاريع البنك الدولي والبطاقة التمويلية

بوحبيب في منتدى االتحاد من اأجل المتو�شط:
لموا�شلة دعم لبنان في ظروفه ال�شعبة

قائد الجي�س تراأ�س اجتماع  
لجنة الم�شاعدات لحماية الحدود البرية

بري مستقبالً كومارجاه في عين التينة أمس

)مديرية التوجيه( قائد الجيش مترئساً االجتماع في اليرزة أمس  

{ خضر رسان 
تشّكل أزمة الهوية واالنتماء العامل األساسي منذ نشوء دولة لبنان 
الكبير، إذ ينتمي اللبنانيون إلى طوائف ومذاهب، أكثر من انتمائهم إلى 
الوطن. فهوية المواطن اللبناني هي في الغالب طائفية أو مذهبية قبل 

أن تكون هوية وطنية.
هذان العامالن، أّديا على مّر الزمن إلى تأجيج حدة الصراعات بين 
السياسية  الخالفات  جعل  في  وأسهما  المختلفة،  اللبنانيّة  األطياف 
العادية تتحّول في كّل مرة إلى خالفات على الكيان والهوية فضالً عن 

انه كان وال يزال العامل المساعد في استدراج التدخالت الخارجية.
إنَّ احتدام األزمات المتالحقة بدءاً من ميثاق 1943 الى ما يسّمى 
وما   1989 الطائف  ال��ى  وص���والً   ،1975 أح���داث  إل��ى   1958 ث��ورة 
تالها من فصوٍل مختلفة، حدا بأطراٍف إلى المبادرة بطرح مشاريع 
حلوٍل، منهم من يعتبر أّن الصيغة الطائفيَّة للنظام هي نقطة ضعفه، 
وطرح  ذل��ك  من  أبعد  إل��ى  ذه��ب  من  ومنهم  ح��الً،  الفيدراليَّة  واق��ت��رح 
الكونفدراليّة منفذاً، ورأى في تدويل األزمة عالجاً، ومنهم من جمع 
بين عّدة أسباٍب وأظهر الصراع مع »إسرائيل« عنواناً لمشاكل لبنان، 
»قوة  نظرية  اتبعت  التي  اللبنانية  الطريقة  على  الحياد  نظام  وط��رح 
لبنان في ضعفه« والتي أول ما تجّسدت عملياً في سنة 1948 حينما 
لفلسطين  العربية  الجيوش  مع  لبنان  يدخل  أن  المفروض  من  ك��ان 
لمقاتلة الصهاينة وكان عديد الجيش اللبناني آنذاك 3500 جندي من 
الى فلسطين  الدخول  المشاة، ولكن قبل يوم واحد من موعد  كتائب 
ولم  المعركة،  دخ��ول  ع��دم  ال��خ��وري  ب��ش��ارة  اللبناني  الرئيس  ق��ّرر 
العسكري الصهيوني  العدوان  بدأ  للبنان في شيء حيث  يشفع ذلك 
لبنان  حدود  فاجتاحت   ،1948 العام  منذ  منظم  بشكل  الجنوب  على 
الجنوب.  من  15 قرية  »إسرائيلية« واحتلت نحو  الجنوبية عصابات 
في المرحلة الممتدة بين 1949 )اتفاقية الهدنة( وعام 1964 أّي في 
لبنانية،  مقاومة  وال  فلسطينية  مقاومة  ال  فيها  يكن  لم  التي  المرحلة 
في  الحدودية  حوال  بلدة  في  جماعية  مجزرة  بتنفيذ  الصهاينة  وقام 
تشرين األول من عام 48، وأودت بحياة 93 مواطناً. تلت ذلك سلسلة 
من االعتداءات والعمليات العسكرية الصهيونية شملت معظم القرى 
والبلدات الجنوبية البعيدة عن الحدود وتمثلت هذه االعتداءات بغزو 

واالجتماعية،  االقتصادية  البنية  وض��رب  المواطنين،  وقتل  القرى 
ودفع األهالي الى النزوح

1968 قامت قّوٌة من  الثامن والعشرين من كانون األول عام  وفي 
ودّمرت  الدولي  بيروت  مطار  باحتالل  »اإلسرائيلي«  الكوماندوس 
طائرة  عشرة  ثالث  من  المكَوّن  اللبناني  المدني  الجوي  األسطول  كّل 
لبنانية لشركة )الميدل إيست( كانت تساهم في اإلزدهار االقتصادي 
اللبناني في تلك الفترة والتي كانت جاثمًة على أرض المطار، فتحّولت 

خالل أقّل من نصف ساعة إلى ركام ورماد ودخان ..
ومّرت هذه العملية التي قادها رفائيل إيتان دون مقاومة دفاعية من 

القوى العسكرية اللبنانية…؟

النموذج السويسري
السويسري  ال���ح���ي���اد  ث���ب���ات  ع��ل��ى  ال�����دراس�����ات  غ��ال��ب��ي��ة  رّك������زت 
ومثاالً  الدولية،  العالقات  في  مميّزة  حالة  باعتباره  واستمراريته 
ُيحتذى للدول الراغبة في الحياد، إّن سويسرا هي الدولة التي أرست 
المصير  وتقرير  بالسيادة  ممهوراً  ك��ان  ال��ذي  الحياد  معنى  عملياً 
الحياد  مفهوم  إدراج  عن  فضالً  الدولية،  القوى  بهما  تعترف  اللذين 
ليست  ان��ه  بحيث  االستراتيجية  الثقافة  في  السويسري  والنموذج 
سويسرا وحدها تعتبر نفسها دولة محايدة لكن المجتمع الدولي يقّر 
امران اساسين، أوالً ضمان  النموذج  بذلك أيضاً، وبالتالي فإّن لهذا 
السياسة  مع  الحياد  امتزاج  وثانياً  العظمى،  القوى  بواسطة  الحياد 
الحياد  وه��ّددت  المعيار  كبرى  دول��ة  خرقت  ما  ف��إذا  للدولة،  العامة 
أعلنت  التي  الدولة  قبل  )م��ن  المسلح  ال��ردع  دور  يأتي  السويسري 
حاولت  فريد  نموذج  أنه  السويسري  الحياد  تاريخ  ويؤكد  الحياد(، 
الحروب  في  حيادها  على  الحفاظ  في  فشلت  أنها  إال  تطبيقه  بلجيكا 
العالمية األولى والثانية بسبب عدم حصولها على االعتراف بحيادها 

مع عدم امتالكها للردع المسلح.
أّنها  إال  به،  ُيقتدى  نموذجاً  منه  جعل  السويسري  الحياد  نجاح  إّن 
النموذج  جعلت  التي  العوامل  أه��ّم  الّن  تكرارها،  الصعب  من  تجربة 
السويسري حالة فريدة هي: وجود قوة عسكرية رادعة معترف بها 

دولياً،
الصغرى،  ال��دول  قبل  من  كنموذج  السويسري  بالحياد  التمثل  إّن 

دولي  اع��ت��راف  وهما  المهمين  العاملين  توفير  على  الحرص  يتطلب 
بسيادة الدولة المطلقة إضافة الى وجود قوة عسكرية رادعة.

السويسري  النموذج  اّن  اعتبرنا  ول��و  أع��اله،  ذك��ر  ما  ال��ى  استنادا 
معيار في انتهاج سياسة الحياد فال بّد من االلتزام بشرطين أساسيّين 
االعتراف  وه��و  منهما  األول  التجربة...  ون��ج��اح  استنساخ  لضمان 
تمنع  وال��ت��ي  اللبنانية  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي��ة  وال��س��ي��ادة  ب��ال��ح��ي��اد  ال��دول��ي 
دون  الحؤول  وضمان  اليومية  »اإلسرائيلية«  والخروقات  االعتداءات 
حاولت  واقليمية(  كبرى  دول  من  )مغطاة  إرهابية  مجموعات  تشكيل 
الديمغرافي،  تنّوعه  واجتثاث  اللبناني  الكيان  إلغاء  الكرة  تعيد  وربما 
بكّل  االحتفاظ  السويسري  النموذج  الثاني ودائماً بحسب  الشرط  أما 

مفاصل القوة وبناء قوة رادعة مسلحة تضمن سيادة الدولة.
بناء على ما تقّدم فإنه لو سلمنا جدالً اّن الحياد مصلحة لبنانية فإنه 

ال بّد من تحقيق الشروط التالية...
1 � ال يمكن ان يتحقق الحياد إال بعد عودة الالجئين الفلسطينيين الى 

ديارهم بالطريقة التي أتوا منها.
للتطبيق  قابل  أمر  وهو  بالدهم  الى  السوريين  النازحين  عودة   �  2

وللتّو.
)السياسية  الطائفية  االمتيازات  كافة  إلغاء  الحياد  شروط  من   �  3
واالجتماعية واالقتصادية( ضماناً الى عدم جنوح المكونات التي ترى 

اّن حقوقها مهضومة الى خيار االستعانة بالقوى الخارجية.
4 � الحرية المطلقة في انتهاج الخيارات االقتصادية وفق مقتضيات 

المصلحة الوطنية.
حماية  على  لبنان  قدرة  فهو  الحياد  لتحقيق  األهّم  الشرط  أما   �  5
أن  تتبنَّاه  التي  الدولة  الحياد  ُيلزم  والمقاومة(  )الجيش  بنفسه  حياده 
ال تقيم أّي تحالفات سياسية أو عسكرية مع غيرها من الدول، ولكنه 
قدراتها  تنمية  على  مباشر،  غير  بشكل  الدولة  يجبر  نفسه  الوقت  في 
العسكريَّة للدفاع عن نفسها في حال تعّرضت للخطر، أو ألّي عمٍل أو 

فعٍل يمسُّ حيادها، فهل يمكن للبنان حماية حياده بنفسه؟
فإّن  أع��اله  ذك��ر  م��ا  تحقيق  دون  الحياد  شعار  ط��رح  حالة  ف��ي  أم��ا 
التي  واالق��ت��دار  القوة  عناصر  نزع  وهو  واضحاً  جلياً  يصبح  الهدف 
بنتها المقاومة التي هزمت الجيش الذي ال ُيقهر، ويصبح حينئذ شعار 

الحياد الوجه اآلخر لشعار »قوة لبنان في ضعفه«.

مقر  في  ب��ّري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  بحث 
اإلقليمي  المدير  مع  التينة  عين  في  الثانية  الرئاسة 
كومار  س��اروج  ال��دول��ي  البنك  في  المشرق  ل��دائ��رة 
جاه، في مشاريع البنك في لبنان ومن بينها مشروع 

البطاقة التمويلية.
مع  جيداً  اللقاء  »كان  كومارجاه  قال  اللقاء  بعد   
دولة الرئيس نبيه بّري حول برامج البنك الدولي في 
لبنان، وكما تعلمون البنك الدولي يعمل على مشاريع 
وبرامج في لبنان خصوصاً في المجاالت االقتصادية 
لدولة  وقدمت  اإلجتماعي  األم��ان  شبكات  وتطوير 
الرئيس ملخصاً حول هذه المشاريع وأهمها مشروع 
الطوارئ لدعم  شبكة اآلمان اإلجتماعي وتوافقنا مع 
التسجيل  لتشجيع   حملة  إطاق  على  الرئيس  دولة 
على المنّصة للعائات التي يمكنها االستفادة من هذا 

البرنامج«.

المشروع  لهذا  داعم   بّري  الرئيس  »دولة  أضاف   
وأقّدر له هذا الدعم. وأكد رئيس المجلس أن التصديق 
على التعديات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة 

التمويلية سوف ُيصدَّق عليها في القريب العاجل«.
 وختم »نحن نتطلع الى إطاق المنصة غداً )اليوم(. 
وهذا يساعدنا كما نأمل على توفير المساعدة المالية 
الضرورية في هذه الفترة، هذا ما سيتيح تأمين هذه 
المساعدة الملّحة والضرورية ابتداًء من شهر كانون 

الثاني المقبل«.
والموازنة  ال��م��ال  لجنتي  ب���ّري،  دع��ا  ذل��ك،  إل��ى   
تمام  في  مشتركة  جلسة  عقد  إلى  والعدل  واإلدارة 
الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم األربعاء 
في مجلس النواب، وذلك لدرس اقتراح قانون معّجل 
وموقتة  استثنائية  ضوابط  وضع  إلى  يرمي  مكّرر 

على التحاويل المصرفية.

شّدد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله 
السادس  اإلقليمي  المنتدى  بو حبيب في مداخلة في 
لوزراء  الثالث  واالجتماع  المتوسط  أجل  من  لاتحاد 
خارجية االتحاد األوروبي ودول الجوار العربي، على 
»أهمية تطوير االندماج بين شمال المتوسط وجنوبه 

في كل المجاالت«.
حبيب  بو  التقى  الجانبية،  اجتماعاته  ضمن  ومن 
وبحثا  الباريس  مانويل  خوسيه  اإلسباني  نظيره 
تقدمها  التي  والمساعدات  الثنائية  العاقات  في 
التربوي.  المجال  في  خصوصاً  لبنان  إلى  إسبانيا 
كما تم التطّرق إلى »يونفيل والزيارة المرتقبة للوزير 
وإمكان  المقبل  العام  أوائ��ل  بيروت  إل��ى  اإلسباني 
ما  الدولي،  للتعاون  اإلسبانية  للوكالة  مكتب  افتتاح 
قد يزيد من مساهمات إسبانيا في المشاريع والبرامج 
يلعبه  الذي  األساسي  »الدور  إلى  مشيراً  اإلنمائية«، 
حالياً االتحاد االوروبي في المنطقة عموماً وفي لبنان 

خصوصاً«.
واعتبر بو حبيب أن »هناك مواضيع مشتركة عّدة 

مشيراً  التجاري«،  والتبادل  والمناخ  الهجرة  منها 
الوصول  إل��ى  تسعى  اللبنانية  »الحكومة  أن  إل��ى 
لتحقيق  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  م��ع  برنامج  إل��ى 
المنطقة  في  أساسي  دور  ولعب  االقتصادي  التعافي 
المتوسطية«. كما تمنى على المشاركين في االجتماع 
التي  الصعبة  الظروف  ظّل  في  لبنان  دعم  »مواصلة 

يمّر فيها حالياً«.
وزير  االجتماعات،  هامش  على  بوحبيب  والتقى   
ضرورة  تأكيد  وتم  سيارتو  بيتر  هنغاريا  خارجية 
المحافل  في  والتنسيق  الثنائية  العاقات  تطوير 
المجال  في  تفاهم  مذكرة  الوزيران  ووق��ع  الدولية. 

التربوي عن المنح الجامعية.
وجرى  المونتنيغري  نظيره  حبيب  بو  التقى  كما 
البحث في كيفية تفعيل العاقات الثنائية. وعقد لقاًء 
السفير  المتوسط  أجل  من  لاتحاد  العام  األمين  مع 
انخراط  تطوير  سبل  مناقشة  وج��رت  كامل  ناصر 
مشاريع  من  االستفادة  خال  من  االتحاد  في  لبنان 

إضافية وسريعة ومن فرص العمل المتاحة.

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة 
اجتماع لجنة اإلشراف العليا على برنامج المساعدات 
لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة األميركية 
ك��والرت  إي��ان  البريطاني  والسفير  شيا  دوروث���ي 
جانب  إلى  شانتال  شاستيناي  الكندية  والسفيرة 

أعضاء فريق العمل المشترك.
في  اللبناني  الجيش  ب����«أداء  السفراء  وأش���اد   
ودوره  التسلّل  ومحاوالت  التهريب  أعمال  مكافحة 
أمن  على  حفاظاً  اإلرهابية  التنظيمات  مواجهة  في 
لبنان واستقراره«، مؤكدين »التزام بادهم االستمرار 
األصعدة  مختلف  على  قدراته  لتعزيز  الجيش  بدعم 

خصوصاً في مجال مراقبة الحدود وضبطها«.
األميركية  السلطات  عون  العماد  شكر  جهته  من   

والبريطانية والكندية على دعمها المستمر الجيش.
من جهة أخرى، أعلنت قوات »يونيفيل« في بيان، 
الوقود  من  شهرية  شحنة  »أول  أم��س  سلّمت  أنها 
اللبنانية،  المسلحة  القوات  اإلستراتيجي،  لشريكها 
في حفل أقيم في المقر العام لبعثة األمم المتحدة في 
من  ليتر  ب�35,000  اليوم  التبرع  وُيعتبر  الناقورة. 

الوقود هو األول من ست شحنات شهرية«.
مجلس  من  طلب  بعد  يأتي  »ذلك  أن  إلى  وأشارت   
موقتة  إجراءات  اتخاذ  الماضي،  آب  في  الدولي  األمن 
اللبنانية بمواد مثل  خصوصاً لدعم القوات المسلحة 
الغذاء والوقود واألدوية، باإلضافة إلى دعم لوجيستي 
في  البعثة  ب��دأت  فقد  وعليه،  أشهر.  ستة  لمدة  آخر 
من  كيلوغرام   500 تقديم  ذلك  في  بما  الدعم،  تقديم 

المواد الطبية والصحية في 28 تشرين األول«.
األسبوع،  هذا  من  الحق  وقت  »في  أنه  وأوضحت   
غذائية  بمواد  أيضاً  المتحدة  األم��م  بعثة  ستتبرع 
تقديم  ستشمل  والتي  اللبنانية،  المسلحة  للقوات 

وجبة طعام واحدة يومياً ل�27,000 فرد لمدة شهر«.
قرار  تنفيذ  حول  األخير  تقريره  »في  أنه  وذك��رت   
جوهر  يشكل  ال��ذي   ،1701 ال��دول��ي  األم��ن  مجلس 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  أع��رب  يونيفيل،  والي��ة 
أنطونيو غوتيريس عن مخاوفه من استمرار التدهور 
االجتماعي واالقتصادي وعدم قدرة مؤسسات الدولة 
يقّوض  ما  األساسية،  الخدمات  تقديم  على  اللبنانية 
القوات  ق��درة  تقلّص  إن  وق��ال:   .1701 القرار  تنفيذ 
اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة  المسلحة 
السياق،  هذا  وفي  قلق.  مصدر  هو  يونيفيل  عمليات 
القوات  سيما  وال  األمنية،  المؤسسات  دعم  يكتسي 
المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعية 

الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى«.
 وأشارت »يونيفيل« إلى أن »رئيس بعثة يونيفيل 
جانب  إلى  كول،  ديل  ستيفانو  اللواء  العام  وقائدها 
المتحدة  لألمم  التابعة  السام  حفظ  عمليات  رئيس 
جان بيير الكروا والمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في 
)أول من( أمس إحاطة  يوانا فرونتسكا، قدموا  لبنان 
على  للحفاظ  يونيفيل  أنشطة  حول  األم��ن  لمجلس 
انتهاكات  ومنع  األزرق،  الخط  طول  على  االستقرار 
في  اللبنانية  المسلحة  القوات  ودع��م   1701 القرار 

ممارسة سلطتها في جنوب لبنان«.



3الوطن / �سيا�سة
عميد الخارجية في القومي 

التقى ال�سفير الجزائري
األقى كلمة في مجل�س ال�سعب ال�سوري في ذكرى �سلخ ا�سكندرون

العميد نهاد �سمعان: اأنطاكيا عا�سمة �سورية و�سائر الم�سرق

ال�سفير ال�سوري عر�س اأو�ساع المنطقة

مع تحالف القوى الفل�سطينية 

قبالن للراعي: ال حياد مع التهديد واالحتالل

بيرم يتراأ�س اجتماع لجنة الموؤ�ّسر:  

زيادة بدل النقل لن تنتظر انعقاد الحكومة

فيا�س يبحث مع نظيره القطري

تغويز الغاز الم�سال لتغذية كهرباء لبنان

االأ�سعد: الم�سهد الكارثي اللبناني لن يتغّير

حتى تتقاطع الم�سالح الدولية واالإقليمية

اأهالي �سهداء وجرحى مجزرة الطيونة: 

�سّوان اأ�سدر اإخالءات �سبيل تع�ّسفية

عبيد والسفير ركايبي خالل لقائهما

)داالتي ونهرا( بيرم مترئساً اجتماع لجنة المؤشر أمس  

)موسى الحسيني( أهالي شهداء مجزرة الطيونة خالل الوقفة االحتجاجية أمام المحكمة العسكرية  

عرض عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي قيصر عبيد األوضاع العامة مع سفير 
الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي.

وأشاد عبيد بموقف الجزائر الثابت دعماً للمسألة الفلسطينية وتأييداً لشعبنا في مقاومته االحتالل 
والعدوان، الفتاً إلى أّن الجزائر قّدمت أنموذجاً ُيحتذى في مقارعة االستعمار واالحتالل، وهي من خالل 

ثورة المليون شهيد أعطت الشعوب دروساً في البذل والتضحية دفاعا عن األرض والسيادة والكرامة.
ونّوه عبيد بموقف الجزائر تجاه سورية، واعتبر أنه إذا شاركت سورية في القمة العربية التي ستعقد 

في الجزائر فهذا يعطي القمة وزناً وأهمية.
التي  السياسيات  مواجهة  في  وشعباً،  دولة  الجزائر،  جانب  إلى  القومي  الحزب  وقوف  عبيد  وأكد 

تستهدفها وفي مواجهة بؤر اإلرهاب التي تتهّددها.
االحتالل  مقاومة  في  بدوره  وأشاد  »القومي«  لمواقف  تقديره  عن  ركايبي  السفير  أعرب  جهته،  من 

واإلرهاب، مؤكداً على العالقات التاريخية بين الجزائر والحزب القومي.

في  االجتماعية  القومية  الكتلة  عضو  أكد 
سمعان  نهاد  العميد  السوري  الشعب  مجلس 
المشرق،  وسائر  سورية  عاصمة  أنطاكيا  أّن 
الجزء  فلسطين  فكما  س��وري��ة،  قلب  وبأنها 
الجزء  كيليكا  كذلك  س��وري��ة/  من  الجنوبي 
الشمالي من سورية وأنطاكيا في الوسط. انها 

القلب.
في  الشعب  مجلس  عقدها  جلسة  وخ��الل 
نهاد  العميد  ألقى  اسكندرون  لواء  سلخ  ذكرى 

سمعان كلمة قال فيها:
في هذه المناسبة والعجالة سألفت نظركم 
اللواء  هذا  خصائص  بعض  الى  السادة  أيها 

الى مدنه، إلى أهله.
ال��ل��واء،  ع��اص��م��ة  أن��ط��اك��ي��ا  ع��ن  سأتكلم 
ع��ام،  أل��ف  ل��م��دة  س��وري��ة  عاصمة  أنطاكيا 
ع��ام(،  أل��ف  دام��ت  التي  العواصم  )قليالت 
الله  مدينة  )أنطاكيا  المقدسة،  أنطاكيا 
الله  مدينة  سميت  بالمناسبة  العظمى( 
280 عام..  العظمى والمقدسة قبل المسيح ب� 

تيوبوليس.
أنطاكيا التي غارت من جمالها روما، شبكة 
شاملة  إن���ارة  م��ن��زل،  لكّل  تصل  حلوة  مياه 
المؤّرخين  أح��د  فيها  ق��ال  حتى  لشوارعها، 
أنطاكيا ال  ليل  الرومان:  العابرين األجانب من 

يختلف عن نهارها إال بطريقة االنارة، كان كّل 
الرومان  وقبل  قرون  بثالثة  المسيح  قبل  هذا 

بقرنين ونصف القرن.

أنطاكيا  وهي  كنهارها  ليلها  يكون  ال  وكيف 
عاصمة سورية وسائر المشرق.

قلب  ألنها  أنطاكيا،  سلبت  ال��س��ادة،  أيها 

من  الجنوبي  الجزء  فلسطين  فكما  سورية، 
سورية كذلك كيليكا الجزء الشمالي من سورية 
وأنطاكيا في الوسط، انها القلب، وفي هذا القلب 
ولد صبحي بركات وزكي األرسوزي وسليمان 
كلنا  داري...(  )فلسطين  قال  ال��ذي  العيسى 

انشدناها في المدرسة.
ومن  بيننا  زالوا  ما  أهلها  لكن  نعم،  سلبت 
فإلى  عليه.  وأنظارنا  علينا  أنظاره  فيها  بقي 
أهلي في أنطاكيا واسكندرون ودافني وأرسوز 
مدن  وك��ّل  وأوردو  والسويدية  والريحانية 
وقرى اللواء تحياتي وأشواقي أرسلها لكم مع 
اورنتس.  العظيم  العاصي  مياه  من  قطرة  كّل 
الطبيعة  نواميس  كّل  خالف  ال��ذي  العاصي 

ليرويكم .
فيا أهل أنطاكيا وكّل المحافظة أقول: اليوم 
لحمتنا  اقتربت  حتماً  لكن  نهاراً  فرقتنا  زادت 
نهاراً. انه منطق التاريخ وناموس حياة األمم. 
فلن تكون ألنطاكيا صفة وهوية أخرى أهّم من 

أنها عاصمة سورية.
ايها  اخبركم  اللواء  أهل  رقّي  على  وللداللة 
السادة، أّن من نزح منهم الى الالذقية/ قّرروا 
ان تبقى جثامينهم في مثواها األخير في مدفن 
او  ك��ان دينه  أي��اً  ال��ل��واء  واح��د يضّم ك��ّل أه��ل 

طائفته او مذهبه.

زار وفد من قيادة تحالف القوى الفلسطينية 
في لبنان أول من أمس، السفارة السورية حيث 
علي،  الكريم  عبد  علي  الدكتور  السفير  التقى 
والمستجدات  التطورات  آلخر  عرض  وجرى 
الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة  السياسية 

وأوضاع المنطقة.
ممثل  عطايا  إحسان  م��ن:  ك��الًّ  الوفد  ضم 
هاني  أبو  لبنان،  في  اإلسالمي  الجهاد  حركة 
لحركة  لبنان  إقليم  سر  أمين  رميض  رفيق 
فتح االنتفاضة، أبو كفاح غازي دّبور مسؤول 
لبنان،  في  العاّمة  القيادة   - الشعبية  الجبهة 
حرب  طالئع  منظمة  مسؤول  الشيخ  أبو  أحمد 
لبنان،  في  الصاعقة  قوات  الشعبية  التحرير 
الشعبي  النضال  جبهة  مسؤول  عطية  شهدي 
نائب  جمعة  ول��ي��د  لبنان،  ف��ي  الفلسطيني 
مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان، 
الشيوعي  ال��ح��زب  م��س��ؤول  سالم  أحمد  أب��و 

الفلسطيني الثوري في لبنان.
وأفاد بيان للوفد بأنه »بعد أن قدم التهنئة 
التصحيحية  للحركة   51 الذكرى  بمناسبة 
الرئيس  بقيادة  س��وري��ة،  وج��ه  غّيرت  التي 
بالغة  إن��ج��ازات  حقق  ال���ذي  األس���د  ح��اف��ظ 
الوفد   حّيا  الميادين«،  مختلف  في  األهمية 
دور  على  وجيشاً،  وشعباً  »ق��ي��ادًة  سورية 
لشعبنا  والداعمة  الحاضنة  ومواقفها  سورية 
ومقاومته  المركزية  وقضيته  الفلسطيني 
المخططات  ب��وج��ه  وص��م��وده��ا  ال��ب��اس��ل��ة، 
التآمرية لإلمبريالية األميركية وحليفها الكيان 

المنطقة،  في  وأدواتهم  الغاصب  الصهيوني 
األسد«،  بشار  الدكتور  الرئيس  سيادة  بقيادة 
في  سورية  حققتها  التي  باالنتصارات  مشيداً 
عليها،  ُشنت  التي  الكونية  الحرب  مواجهة 

المقاومة  محور  في  أساسّياً  ركناً  واستمرارها 
والممانعة ودفاعها عن قضايا األمة.

كما نّوه »بجهود القيادة السورية والسفارة 
حزب  توحيد  في  أّدته  الذي  بالدور  لبنان  في 

والذي  لبنان،  في  االشتراكي  العربي  البعث 
من شأنه تعزيز عوامل القوة وتفعيل الطاقات، 
إلنجاز المهمات الوطنية، والتصّدي للمشروع 

األميركي والصهيوني في المنطقة«.

وّجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
الماروني  البطريرك  إلى  مفتوحاً  كتاباً  قبالن 
اآلن  يجري  ما  أن  فيه  اعتبر  الراعي،  بشارة 
طويل  لحلف  وتجييش  حصار  من  لبنان  في 
عريض بقيادة واشنطن، وظيفته دعم تل أبيب 
بلغة االنحياز وليس الحياد، مؤكداً أن ال حياد 

مع التهديد واالحتالل.
البلد  ه��ذا  »مشكلة  الكتاب  في  ج��اء  ومما 
طالت  عاجزة  بطريقة  تركيبه  تم  نشأته  منذ 
ووظيفتها،  السلطة  ومراكز  والنظام  الصيغة 
ومنذ تاريخه األول بقي يعاني من عقدة »القيد 
فاقد  أو  نسب  بال  البلد  هذا  وك��أن  المكتوم«، 
عن  البلد  انكشف   1958 العام  ومع  األبوين، 
عقلية تنسبه بالتبني لحلف بغداد مقابل األمن 
العربي المنقسم على نفسه، فخسر اإلثنين معاً، 
على  جمهوريات  البلد  صار  الفترة  تلك  ومنذ 
 1975 عام  البلد  وانفجر  ضائع«  »بدل  طريقة 
والنظام  والسلطة  بالصيغة  عاجز  ألنه  فقط 

وأحياناً  الطائفي  السياسي  القرار  وطبيعة 
بسبب االختالف على العدو والذي تجلّى عام 
فريق  بشراكة  لبيروت  أبيب  تل  بغزو   1982
العدو  مفهوم  بخلفية   1975 ح��رب  خ��اض 
والصديق، ومعه بدا لبنان بال نسب أو سبب، 
المقاومة  استطاعت  أسطورية  ملحمة  وبعد 
وقهر  أبيب  تل  هزيمة  الوطنية  تشكيالتها  بكل 
بيروت  معها  لتتحول  ُيقهر  ال  ال��ذي  الجيش 
والوطنية  بالنسب  شهادات  تعطي  عاصمة 
عاصمة  الحياد  حّولها  بعدما  وال��الح��ي��اد« 
المتحدة  األمم  محتلة بسوق ذئاب وعلى عين 
العرب  واألش��ق��اء  وواشنطن  األم��ن  ومجلس 
البطريرك  غبطة  يا  المشكلة  لكن  والمسلمين، 
بالمشروع األميركي المصّر على تهويد المنطقة 
صميم  من  ومصالحها  أبيب  تل  يعتبر  والذي 

أمن واشنطن ومصالحها«.
البطريرك  غبطة  يا  المشكلة  »هنا  أضاف   
ودوالر  وخ��ن��ق  ح��ص��ار  م��ن  اآلن  ي��ج��ري  وم��ا 

طويل  لحلف  وتجييش  وف��وض��ى  وأس��ع��ار 
عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب 
على  والعين  الحياد  وليس  االنحياز  بلغة 
التهديد وال حياد  قلنا ال حياد مع  لذلك  لبنان. 
مع االحتالل ببعد النظر عن التهديد »صهيوني 
أو تكفيري« أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة 
األنظمة والجمعيات  كداعش والتكفير وبعض 
على  التهويد  عقيدة  ي��وم  ك��ل  تتشرب  التي 
الغاب  بهذا  األوط��ان  ألن  األميركية،  الطريقة 
قيمة  ال  يقول:  الغاب  وقانون  بقوتها،  تعيش 

لألسد من دون مخالب«.
والنظام  اللبناني  الدستور  »أم��ا  وتابع   
البطريرك،  غبطة  يا  نفسها  الدولة  وعقيدة 
والدفاع  لبنان  حماية  ض��رورة  على  فتقوم 
ع��دوان  أو  اح��ت��الل  أي  بوجه  مصالحه  ع��ن 
الهندي،  بالمحيط  ك��ان  ل��و  حتى  تهديد  أو 
على  الخالف  يتحّول  أن  نخشاه  ما  ونخشى 
لبنان  على  اخ��ت��الف  إل��ى  وال��ص��دي��ق  ال��ع��دو 

َمن  فإن  أمر  من  يكن  ومهما  العدوان،  ومفهوم 
دعم  كمن  ليس  بإنجازه  وساهم  التحرير  دعم 
لبنان  يخنق  ومن  بتكريسه،  وساهم  االحتالل 
هاتين  بين  والمساواة  ينجده،  كمن  ليس  اآلن 
وعدم  ومحمد،  المسيح  بدين  ظلم  الجهتين 
بنص  خطيئة  والباطل  الحق  بين  االنحياز 

القرآن واإلنجيل«.
الحياد  أن  األم��ر  في  ما  »ك��ل  أن  وأوض��ح 
البلد،  أن ننحاز لحماية  حين ال يحمي يجب 
وطني  انحياز   1943 العام  في  جرى  وما 
كبير تم عبره إخراج الفرنسي وتحرير البلد، 
لذلك الحياد بتلك اللحظة كان بمثابة كارثة 
ما  بكل  شباط   6 انتفاضة  ول��وال  وطنية. 
لتهويد  سبباً  الحياد  لكان  انحياز  من  تعنيه 
 6 انتفاضة  كانت  ما  أي��ار   17 ول��وال  البلد. 
كان  وقتها  الحياد  ألن  الوطنية،  شباط 
بمثابة  كان  االنحياز  فيما  وطن  نحر  بمثابة 

إنقاذ وطن«. 

مكتبه  في  بيرم  مصطفى  العمل  وزي��ر  ت��رأس 
للنظر  المؤّشر  للجنة  الرابع  االجتماع  بالوزارة، 
القطاع  في  العاملين  وأجور  رواتب  معالجة  في 
هناك  “كانت  بيرم  قال  االجتماع  بعد  الخاص. 
بمسار  وتحدثنا  بها،  تداولنا  ع��ّدة  ط��روح��ات 
 65000 إلى  النقل  بدل  برفع  المتعلق  المرسوم 
ل. ل. يومياً في القطاع الخاص وهذا المرسوم لن 
شورى  مجلس  وافق  فقد  الحكومة  انعقاد  ينتظر 
العاّمة  األمانة  إلى  سيذهب  وهو  عليه،  الدولة 
لمجلس الوزراء، وسُيرفع إلى رئيس الجمهورية 
ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه 
وزير  ووّقعه  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  مع 

العمل”.
المسارات،  بباقي  يتعلق  ما  في  “أّما  وتابع 
العمل  أصحاب  ل��دى  هواجس  هناك  فصراحة 
أّثرت  التي  االقتصادية  بالتغيرات  يتعلق  ما  في 
نهاية  بتعويضات  يتعلق  ما  في  أوضاعهم  على 
االجتماعي  الضمان  في  ممثلون  ألنهم  الخدمة، 
إلى  يؤدي  بما  المسألة  هذه  على  حرصاً  وأب��دوا 
على  وتحافظ  ظروفهم  تراعي  منطقية  تسوية 

الضمان”. 
وأضاف “أّما ممثلو العّمال فكان لديهم إصرار 
لكن  االجتماعي،  الضمان  مسألة  على  جداً  كبير 
وعلى  االقتصادية  ال��دورة  على  أحافظ  أن  عليَّ 
الفتاً  االقتصاد”،  أضرب  وأالّ  االقتصادي  النشاط 

حّساس  مكان  إلى  وصلت  الطروحات  “أن  إلى 
جداً، قررنا أالّ ُنعلن عنها اآلن ونرفعها إلى رئيس 
يدافعوا  أن  العمل  الحكومة ألن من حق أصحاب 
عن مصالحهم، وكذلك العّمال من حقهم وواجبهم 
أن  عليَّ  عمل  وكوزير  مصالحهم.  عن  يدافعوا  ان 
هذه  الدولة،  سياسة  هي  ما  وأرى  التوازن  أُوجد 
إلى  سأرفعها  بها  التداول  جرى  التي  النقاشات 
الظرف  هذا  ظل  في  العام  التوجه  لنرى  ميقاتي 
الحّساس في البلد والذي نأمل أن يكون انعكاسه 
وهذا  الحصار  هذا  في  خرقاً  ُنحدث  لكي  إيجاباً 
في  ضوء  نقطة  فأي  فيه،  نحن  الذي  القاتم  الجو 
هذا المجال تساعد في هذا األمر. ولذلك قّررنا أن 
نرفع جوهر النقاشات إلى الرئيس ميقاتي لنرى 
على  لنبني  الدولة  عند  الموجود  العام  التوجه 
بعد  ميقاتي  عن  سيصدر  وما  مقتضاه،  الشيء 
النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤّشر 
ونرى على أساسها المعيار الذي سنعتمده وُنعلن 

عنه”.
وقال “المسار االستثنائي انتهينا منه سنرفعه 
لرئاسة الحكومة وإذا لم نصل إلى نتيجة في هذا 
المجال سنذهب إلى المسار الكالسيكي وُنعلن عن 
أرقام األجور رسمياً طبقاً لعملية التضّخم. والدولة 
هي التي ُتقّرر ما إذا كان الظرف االقتصادي يسمح 
هذا  في  علينا  بما  قمنا  نكون  ونحن  بإقرارها 

اإلطار”.

مع  فياض  وليد  والمياه  الطاقة  وزي��ر  بحث 
نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي بحضور 
إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير 
العديد  في  ب��ّري،  ف��رح  قطر  في  لبنان  وسفيرة 
مساعدة  وطريقة  لبنان  تهّم  التي  المواضيع  من 

الجانب القطري بها. 
وجرى االتفاق على أهمية تغويز الغاز القطري 
المسال لتغذية مؤسسة كهرباء لبنان، كما اُتفق 
على ان أسهل طريقة لهذا األمر تكون عبر تغويز 
الغاز المسال في مكان غير قطر ليتّم اختيار منطقة 
العقبة في األردن حيث ُتجرى هذه العملية ومن 
اللبناني عبر سورية.  الشمال  إلى  الغاز  ُينقل  ثم 
وهذا الحّل يكون إلى جانب الحّل المنتظر من الغاز 
طريق  عن  سورية  عبر  سينقل  ال��ذي  المصري، 
الخط العربي عبر عملية  »سواب« وكل ذلك من 
شأنه أن يؤّمن ويرفع ساعات التغذية بالكهرباء 
للبنانيين من أربع ساعات إلى ثماني ساعات في 

اليوم.
الغاز  أن تغويز  إلى  الطاقة  وأشار بيان وزارة 
موافقة  إلى  بحاجة  العقبة  في  القطري  الُمسال  
أردنية وقد بدأ الوزير فياض المباحثات مع نظيره 

األردني في هذا اإلطار وهي إيجابية، لُيصار بعدها 
إلى اتفاقات تطبيقية عملية موّقعة بين الجانبين.

أّما النقطة الثانية التي جرى البحث فيها خالل 
الغاز   تغويز  محطات  ح��ول  فكانت  االجتماع، 
لموقع  نهائية  خطة  يتطلب  األمر  وهذا   FSRU
الوزير  لمس  وقد  وأحجامها  وعددها  المحطات 
فياض اهتماماً قطرياً لمتابعة هذا الموضوع عبر 
إمكان توريد خدمة تزويد الغاز الُمسال وتغويزه 
للطاقة  قطر  شركة  رئيس  نائب  تعيين  تم  وقد 

للشؤون التجارية لمتابعة هذا الموضوع.
وجرى التطرق أيضاً إلى موضوع  التنقيب عن 
الخالصة،  االقتصادية  المياه  في  والغاز  النفط 
إيجابي  خبر  بانتظار  هو  القطري  الجانب  وأن 
بعد االنتهاء من حفر بئر بلوك رقم 10 في قبرص 
القطريين  اهتمام  مدى  تحديد  يتم  أساسه  وعلى 
بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان ومدى وجود 

فرص للمساهمة في هذا األمر.
االهتمام  ك��ل  ال��ق��ط��ري  ال��ج��ان��ب  أب���دى  وق���د 
بالتعاون بالنسبة إلى إستراتيجية الطاقة والغاز 
لبنان  لمساعدة  والعمل  بالتخطيط  والمساعدة 

على المستويات كافة في هذا اإلطار.

رأى األمين العام ل�«التيار األسعدي« المحامي 
العماد  الجمهورية  رئيس  كالم  »أن  االسعد  معن 
موقع  في  سيبقى  بأنه  قطر،  من  ع��ون  ميشال 
ال��رئ��اس��ة، ف��ي ح��ال واف��ق مجلس ال��ن��واب على 
التمديد له، يشكل استباحة ألخر ما بقي من مفهوم 

للدستور«.
أنتجه  وما  العام  السياسي  المشهد  »أن  وأكد   
وإجتماعياً  ومالياً  اقتصادياً  كارثية  تداعيات  من 
بالخير  ُيبّشر  ال  واستقراراً،  وخدماتياً  ومعيشياً 
على اإلطالق، بل يزيد األمور تأزماً وتفاقماً وتعقيداً 
كل  وفي  المستويات  كل  على  سريعة  وانهيارات 

القطاعات والخدمات«.
المستجد،  ع��ون  الرئيس  موقف  »إن  وق��ال   
األمل  وانعدام  ال��وزراء  مجلس  جلسات  وتعليق 

عقدة  ظّل  في  عودتها،  موعد  بقرب  والمعطيات 
أو  قرداحي  جورج  الوزير  استقالة  أو  إقالة  عدم 
الحكومة، كلها عوامل سلبية بإمتياز، بل وخطيرة، 
بمصالح  وشعب  ودولة  وطن  مصير  تربط  ألنها 
قوى السلطة وحصصها ومزاجيتها ومقايضاتها 
يغرق،  بأكمله  شعباً  أن  حين  في  وتسوياتها، 

ويفقر ويجوع ويمرض وعاطل عن العمل«.
 وتساءل »كيف لهذا الشعب المسكين أن ينتظر 
ويأمل ويحلم بأن اآلتي سيكون أفضل والبلد من 
مشلولة  الدولة  وإدارات  باإلسم،  إال  حكومة  دون 
والفساد ينخر جسدها والمافيات والمحتكرون من 
تجار السوق السوداء والبيضاء والدوالر يسرحون 
ويمرحون ويسرقون ويتالعبون بالعملة المحلية 

ولقمة المواطن وضروراته اليومية؟«.

وقفة  أم��س،  الطيونة  مجزرة  وجرحى  شهداء  أهالي  نّفذ 
احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت.

األهالي،  باسم  تامر  محمد  الشهيد  والد  تامر  جمال  وتحدث 
داعياً »القضاة إلى الحكم بالعدل، ألننا سنالحق كل من ظلمنا 
فادي  العدلي  »المحقق  وطالب  السماء«،  عدالة  ينالوا  حتى 
صوان بالتنحي عن القضية، خصوصاً بعد أن أقدم على إصدار 

إخالءات سبيل تعسفية«.

الناحية  »من  أن  هاشم،  حسين  المحامي  أوض��ح  ب��دوره، 
عمد  قتل  بجرم  موقوف  شخص  سبيل  ُيخلى  عندما  القانونية 
بعد يومين من التوقيف، فإنه من المؤكد أنه ال يمكن صدور هكذا 

قرار إالّ بسبب تدخالت سياسية«.
نكّل  لن  صوان  القاضي  تنحية  طلب  ُرّد  حال  »في  وأضاف 
ما  إلى  الوصول  القانونية  الطرق  بكل  وسنحاول  نمّل  ولن 

نريده«.

»LADE« تراقب انتخابات

نقابة المحّررين اليوم
أع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة م��ح��ّرري ال��ص��ح��اف��ة ف��ي ب��ي��ان، أنها 
أجل  من  اللبنانية  »الجمعية  مع  تعاون  مذّكرة  وّقعت 
مراقبة  على  تنّص   ،)LADE(« االنتخابات  ديمقراطية 
األربعاء  اليوم  سُتجرى  التي  المحّررين  نقابة  انتخابات 
االتحاد  مقّر  في  مساًء  والخامسة  صباحاً  التاسعة  بين 

العام.  العّمالي 
المحّررين  بنقيب  أمس  اجتمع  الجمعية  من  وفد  وكان 
يوسف  علي  النقابة  مجلس  وعضوي  القصيفي  جوزف 
الترتيبات  على  واّطلع  االتحاد،  مقّر  في  عواضة  وواصف 

التي أُنجزت إلجراء االنتخابات.
وتقضي المذكرة بتسهيل عمل مراقبي الجمعية وتأمين 
من  الجمعية  تتمكن  كي  المطلوبة  اللوجستية  التفاصيل 
قواعد  بمدونة  الجمعية  مراقبو  يلتزم  أن  على  المراقبة، 
السلوك التي تضعها. وتتعهد الجمعية بوضع مالحظات 
وإصدار  االنتخابات  بتنظيم  المتعلق  النقابة  قانون  على 
على  والحفاظ  االنتخابية  العملية  مجريات  عن  تقرير 

سّرية هذه العملية االنتخابية.
على  اإلش����راف  ولج��نة  النقاب��ة  ممث��لو  وأك��������د 
الداخ��لي  الن��ظام  بمض��مون  الت���ام  االلتزام  االنتخابات 
للنق��ابة لجهة المواد المتعلقة بالعملية االنتخ��ابية. كما 
االنتخابات  وشفاف��ية  نزاهة  على  النقابة  حرص  أكدوا 
داعين  النقابية،  لالنتخابات  ونموذجاً  معياراً  لتكون 
السلوك  بقواع��د  االلت��زام  إل��ى  المحّررين  الزمالء  جميع 

النقابي.
والناخبين  المرشحين  جميع  االنتخابات  لجنة  ودعت 
حرصاً  بالكمامة  االلتزام  اليوم  االنتخابات  في  والحضور 
من  المقر  إلى  الدخول  منع  وأكدت  الجميع.  سالمة  على 

دون كمامة.

سمعان يلقي كلمة الكتلة القومية في مجلس الشعب السوري

سفير سورية متوسطاً وفد تحالف القوى الفلسطينية
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الماضي، وما زالوا حتى  القرن  الخمسينيات والستينيات من  ببنائها من عرقه ودمه خالل 
اللحظة الراهنة مستمرين في عملهم التخريبي، الذي انتقل من االقتصاد إلى الثقافة والفن 
والغناء فأفسدوا الذوق العام، وقد ساعدهم على ذلك تزاوج رأس المال والسلطة الذي سّهل 

لهم أن يسرقوا وينهبوا تحت مظلة ترسانة من القوانين التي وضعوها ألنفسهم.
وإذا كنا قد طالبنا مراراً وتكراراً منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر بضرورة مواجهة 
الذين يطلق عليهم زوراً وبهتاناً رجال أعمال، ألنهم  رموز الفساد من سماسرة نظام مبارك 
يعرقلون كّل محاوالت النهوض والبناء بسيطرتهم على مقدرات االقتصاد الوطني، واإلعالم 
األمية  نسبة  فيه  ترتفع  مجتمع  إطار  في  هواهم  على  ويشكله  العام  ال��رأي  يوجه  الذي 
األبجدية لتصل إلى 40 في المئة، وبالطبع تتجاوز األمية الثقافية 90 في المئة، فإننا يجب 
أن نقّدم له أدلة اإلدانة لهؤالء السارقين الناهبين لثروات هذا الشعب الذي يعاني من الفقر 

على رغم كثرة خيرات بالده. 
وشركات  أراض  من  أصولها  وبيعت  مصر  ث��روات  سرقة  تّمت  االستثمار  غطاء  تحت 
عليهم  يطلق  كما   � مصريين  أعمال  ورجال  لمستثمرين  الدولة  من  البيع  تّم  حيث  ومصانع، 
أموال  األصل  في  هي  التي  البنوك  وبأموال  المريح  وبالتقسيط  فقط،  الجنيهات  بماليين   �
الشعب عبر قروض وهمية، ثم قام هؤالء بإعادة البيع مرة أخرى لنفس األصول المشتراة 
والمليارات  الماليين  بين  الفروق  وأخذوا  الجنيهات  بمليارات  األجانب  المستثمرين  لبعض 
لتدخل في حساباتهم الخاصة ويتحّول هؤالء السماسرة إلى كيانات مالية كبرى في الوقت 

الذي يتعثر فيه االقتصاد الوطني ويرتفع العجز في الموازنة العامة للدولة.
عليهما  بالتحايل  أو  والدستور،  للقانون  بالمخالفة  تّمت  البيع  عمليات  كّل  وبالطبع   
دون  من  مرسالً  كالماً  نقول  بأننا  نتهم  ال  وحتى  مبارك،  عصر  في  القوانين  ترزية  بواسطة 
أدلة فسوف أذكر بعض األمثلة للتدليل على صحة ما أقول، تّم بيع مصنع إسمنت السويس 
ساويرس  عائلة  قامت  سنوات  عدة  وبعد  جنيه،  مليون   95 بمبلغ  ساويرس  عائلة  إلى 

20 مليار جنيه. بالبيع لشركة الفارج الفرنسية بمبلغ يفوق ال� 
بيعها  تّم  وجهزتها  شبكتها  وأنشأت  الدولة  أّسستها  التي  لالتصاالت  موبينيل  وشركة   
جني  من  مكنته  وحيدة  وشركة  ضخمة  سوق  جنيه،  مليار   1.7 بمبلغ  ساويرس  لنجيب 
وباكستان  الجزائر  في  المصريين  أموال  من  بالخارج  شركات  بشراء  بعائدها  قام  مليارات 
الشركة  أسهم  طرح  ثم  دولياً،  وأصبح  الصهيوني  الكيان  في  وحتى  والعراق  ولبنان 
فقد  بمليارات.  تليكوم  فرانس  لشركة  حصته  باع  ثم  جديدة،  مليارات  وجنى  بالبورصة 
منحته الدولة بهذه الصفقة المشبوهة الدجاجة التي تبيض ذهباً بمليم ولم تستطع الدولة 

أن تحتفظ بدجاجتها وال أن تضّم هذه المليارات لخزينتها الخاوية. 
متر  ألف   150 على  بنى  التفريعة  شرق  في  متر  مليون  على  ساويرس  نصيف  وحصل 
وما  والجونة  األصلي،  الثمن  أضعاف  بعشرات  خليجي  لمستثمر  المتبقي  وباع  مشروع، 
أدراك ما الجونة، دولة داخل الدولة، مهبط طائرات ومارينا يخوت وقصور فارهة وشواطئ 
عن  ناهيك  يبيعون،  وكيف  الجونة  اشتروا  كيف  ندري  وال  وليلة،  ليلة  ألف  وقصص  عراة 

أبراج النايل بالزا، وشركة أوراسكوم، وأرض الشباب بأكتوبر، وما خفي كان أعظم.
فخربت  الوطني  االقتصاد  في  بالسمسرة  عملت  مصرية  ألسرة  فقط  واحد  نموذج  وهذا   
عائلة  أصبحت  فقد  لذكرها،  هنا  المجال  يتسع  ال  أمثالها  من  الكثير  وهناك  منه،  ج��زءاً 
تقريرها  في  »فوربس«  مجلة  بحسب  العالم  في  عائالت   10 أغنى  من  واحدة  ساويرس 
وقوت  أموال  نهب  الذي  ساويرس  نجيب  األكبر  السمسار  هذا  أّن  حقاً  والعجيب  السنوي. 
الذي  الوطني  االقتصاد  بناء  تحاول  التي  الدولة  ويتحدى  بل  يرفض  المصري  الشعب 
يحاول  من  كّل  ليهاجم  البجاحة  وبمنتهى  يوم  كل  علينا  يخرج  بل  بذلك  يكتف  ولم  خّربه، 
المهن  نقيب  مع  األخيرة  ومعركته  العام  الذوق  وعلى  المصرية  الدولة  ثوابت  على  الحفاظ 

الموسيقية الفنان هاني شاكر خير شاهد وخير دليل.
السماسرة، لذلك نناشد  الداخلي نمت ثروات  الدين  زاد  أنه كلما  الجميع  أن يعلم  ويجب 
األراض��ي  من  بيعه  ت��ّم  ما  وفحص  لحصر  اقتصادية  لجنة  بتشكيل  السيسي  الرئيس 
هذه  واسترداد  لألجانب،  ببيعها  قاموا  الذين  المصريين،  للسماسرة  والمصانع  والشركات 
الثروات المنهوبة وتقديم السماسرة فوراً لمحاكمة شعبية بعيداً عن القوانين والتشريعات 
أّن السمسار أحمد  المشبوهة )وال ننسى  أثناء حكم مبارك لحماية ثرواتهم  التي وضعوها 
عز كان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس شعب 2005 � 2010(، فالشعب المصري 
لن يرضى بغير رقاب السماسرة الفاسدين الناهبين، وإذا كانت ثورتهم المضادة مستمرة، 
اللهم  بلغت  اللهم  واستمراراً،  وصموداً  تحدياً  األكثر  هي  الفقير  المصري  الشعب  فثورة 

فاشهد.    

التعليق ال�سيا�سي

دورة ر�ضوان مرت�ضى لنقابة المحررين 

قضية  م��ع  ال��م��ح��رري��ن  لنقابة  ج��دي��د  مجلس  ان��ت��خ��اب  دورة  ت��ت��زام��ن 
حكم  ص��دور  عنوانها،  اللبنانية  الصحافة  أعمال  ج��دول  على  حاضرة 
بحق صحافي للمرة األولى منذ زمن أمام المحكمة العسكرية، وصدور 
تفصيالً  فيصير  زمن،  منذ  األول��ى  للمرة  صحافي  بحق  بالسجن  حكم 

بوجهه. المرفوعة  والقضية  المعني  الصحافي  اسم  أمام  التوقف 
ومهنية  مبدئية  قضية  هي  مرتضى  رضوان  الصحافي  الزميل  قضية 
على  تعلو  فهي  ولذلك  لبنان،  في  العام  والحقل  الصحافة  في  عامل  لكل 
صحي  تنافس  وه��و  ال��ي��وم،  النقابة  تشهده  ال��ذي  االنتخابي  التنافس 

مرغوب. ديمقراطي  وتعبير 
مكانة  مهنة  هي  بما  الصحافة  مهنة  في  العاملين  التزام  عن  التعبير 
العام  الشأن  هذا  مكانة  إعالء  عن  بالتعبير  يبدأ  العام  بالشأن  االهتمام 
الصادر  الحكم  ورف��ض  العاملين،  ه��ؤالء  اهتمامات  في  س��واه  ما  على 
لهذا  فرصة  هو  مرتضى  رضوان  الزميل  بحق  العسكرية  المحكمة  عن 

زميل. مع  التضامن  مجرد  من  أكبر  التعبير 
في  معه  المرشحين  وزمالئه  قصيفي  جوزف  النقيب  للزميل  دعوتنا 
للتوافق  المستقلين  والمرشحين  المنافسة  اللوائح  ولسائر  واحدة  الئحة 
النعقاد  ال���دورة  ه��ذه  تسمية  إع��الن  على  االنتخابية  العملية  ب��دء  قبل 
دعوة  ه��ي  مرتضى،  رض��وان  ب��دورة  للصحافيين  العمومية  الجمعية 
على  الحرص  ومكانة  الحرية  ومكانة  المهنة  مكانة  أولوية  عن  للتعبير 
باعتبارها  والديمقراطية،  الحرية  مهنة  لتنظيم  سليمة  قانونية  معايير 
لجوهر  وتحديد  النقابي،  العمل  قيادة  على  التنافس  من  أعلى  مكانة  في 

التنافس. وروح هذا 

وهذا  الدوائر،  هذه  في  السني  الناخب  أص��وات  بدعم  مرشحيه  فوز  تضمن  كتلة  أو 
شرطه منع الرئيس الحريري من خوض المعركة االنتخابية، وترك الناخب السني 
عرضة للتقاسم بين القوات بدعم سعودي، والتيارات المتطرفة بدعم تركي، ونيل 
المنافسين التقليديين للمستقبل ومنهم الرئيس نجيب ميقاتي وحلفاء حزب الله في 
الناخب، وجعجع ال يمانع من تكبير حجم  اللقاء التشاوري نصيباً من أصوات هذا 
خصومه الذين يقول إنه يخوض معهم معركة الغالبية النيابية، مقابل أن يكبر حجمه 
ويزيد حصته على أشالء حليفه الذي يدين له جعجع بوالدة حركة 14 آذار، والذي 
دفنه  إلكمال  ويسعى  الريتز،  سجن  جعجع  أدخله  بينما  السجن،  من  جعجع  أخرج 

سياسياً في االنتخابات.
- في الخيار بين فرصة ضئيلة لنيل غالبية عاجزة عن التماسك لقتال حزب الله، 
كما كان الحال بين عامي 2009 و2018، لمنع تكرار ذات النتائج، قرر السعوديون 
مشاركة جعجع المغامرة، والسير على أشالء تيار المستقبل، ليرث جعجع باإلضافة 
لألصوات التي كان ينالها بالتحالف معه، وفوقها كتلة ناخبين وربما نواب يضعهم 
السعودي كوديعة في كتلته لتكبيرها، يتباهى جعجع بالفوز بالقرار السعودي حتى 
اآلن بالسير بخيار إنهاء ثالثين عاماً من الحضور تحت عنوان ما عرف بالحريرية 
واالنتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها دعوة الشارع التقليدي المساند للسعودية في 
البيئة اإلسالمية للسير تحت قيادة جعجع، ألنه مستعد لقتال حزب الله، والتخلي عن 
حلم نيل الغالبية النيابية، وإذا كان جعجع يعتبر أن الغاية تبرر الوسيلة وال مشكلة 
لديه في دفن حليفه ليصعد على جثته، فعليه فقط التوقف عن الترويج لكذبة الحديث 
عن الغالبية التي أضاف اليها »زودة البياع » يوم شارك بانتخاب العماد عون رئيساً، 

والبياع معلوم.
- أما المعركة على التيار الوطني الحر فهي أيضاً ليست خافية، وقد أعلنها جيفري 
فيلتمان كشعار لثورة 17 تشرين من اليوم األول، وال يخفيها السعوديون بحديثهم 
والتيار  عون  ميشال  الرئيس  تحالف  ويقصدون  الدولة،  على  الله  حزب  هيمنة  عن 
غياب  مع  التوصيف  صدقية  بال  معرفتهم  رغ��م  على  الله،  ح��زب  مع  الحر  الوطني 
نفوذ الحزب والتيار عن الملف المالي وقيادة الجيش، وفي ظل ما يجري في القضاء 

عون  الرئيس  أن  اعتباره  وبالمقابل  الله،  لحزب  الوجودي  بالمأزق  جعجع  ويصفه 
الذي يفترض  الحزب  السير برغبات  المأزق لرفضهما  والتيار هما أحد أسباب هذا 
أنه يهيمن بسبب تبعية الرئيس والتيار له، ولكن األميركيين والسعوديين يتحدثون 
من  نسبة  لوراثة  جعجع  على  وضعوه  ال��ذي  الرهان  ج��دوى  بال  مجالسهم  كل  في 
جمهور التيار الوطني الحر في االنتخابات المقبلة، وهو ما تؤكده اإلحصاءات التي 
قام جعجع بإجرائها بالتعاون مع السفارة األميركية عبر شركتي إحصاء مختلفتين، 
ومثلها ال جدوى السعي لجمع مرشحين يحملون راية المجتمع المدني مع جعجع 
الجمع، ومثلها ال  ومرشحيه تحت عنوان جبهة واحدة، بعد محاوالت متعددة لهذا 
جدوى الرهان على تشكيل جبهة مستقلة لما يسمى بمرشحي المجتمع المدني، على 
رغم مساع حثيثة بهذا االتجاه، بحيث تدور المعركة بين التيار الوطني الحر والقوات 
اللبنانية على أصوات الناخب السني التي نالها التيار بتحالفه مع الرئيس الحريري في 
2022، مراهناً على  انتخابات ال� 2018 ويسعى جعجع لحرمانه منها في انتخابات 
تجريد التيار، الذي خسر تحالفات جاءت بها رئاسة العماد عون، كميشال معوض 
ونعمت أفرام وسواهما، من خمسة مقاعد إضافية يعتقد جعجع وفقاً لإلحصاءات 

أنها حسمت بأصوات الناخب السني في المتن والكورة وبيروت األولى وبعبدا.
وفتح  اإلقليمية،  لبنان  وجهة  لتغيير  الله  ح��زب  مواجهة  معركة  هي  ه��ذه  هل    -
الطريق لتغيير سياسي يشكل باب حل األزمات، تحت عنوان سراب غالبية تفضح 
كذبتها حصيلة السعي استبدال مجموع 35 نائباً نالهما تحالف القوات والمستقبل، 
تيار  تدمير  وراث��ة  من  وأص��وات  ن��واب  بضم  لنيلها  جعجع  يسعى  نائباً   25 بسقف 
المستقبل إلى كتلته، بينما صورة المجلس المقبل ستبقى لمجموعة أقليات، ستبقى 
أكبرها ما يمثله ثنائي حركة أمل وحزب الله، وسيبقى لتكتل يقف في الوسط المكون 
من مصدرين رئيسيين يقودهما كل من النائب السابق وليد جنبالط والرئيس نجيب 
ميقاتي، تميل موازينه وفقاً لمتغيرات المشهد اإلقليمي كما تقول السوابق الكثيرة، 
ليشكل بيضة القبان في تكوين غالبية متقلبة وغير متماسكة، تبقى أفضل لحزب الله 
من الغالبية المتماسكة التي جاءت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وستكون 

أفضل منها الغالبية التي ستأتي بالرئيس المقبل؟

السعودية-  ال��م��ف��اوض��ات  خ��الل  م��ن  ال��ع��ودة،  بعد  لما 
اإليرانية التي سيتم تفعيلها بمجرد إنجاز العودة لالتفاق 
االهتمامات  طليعة  في  اليمني  الملف  وسيكون  النووي، 
السعودية باتجاه البحث عن مخارج كانت الرياض تسعى 
الله  أنصار  وق��وة  بمكانة  التسليم  قاعدة  على  لتفاديها 
وفشل الحرب في اليمن، وهو ما بدأت مالمحه بالظهور 
مع مواقف رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس 
النواب، الداعية لوقف الحرب وفتح حوار غير مشروط، 
وتوجيه انتقادات قاسية لحكومة منصور هادي وإدارته 

الفاشلة  للحرب.
لحلحلة  ل��وس��اط��ات  ف��رص��اً  يترقب  ك��ان  ال��ذي  لبنان 
قاعدة  على  فيينا،  نتائج  ينتظر  السعودية  مع  األزم��ة 
والخليجي  واألوروب����ي  ال��س��ع��ودي  الجمود  أن  إدراك 
التي  ال��وس��اط��ة  م��س��اع��ي  يشمل  فيينا  ن��ت��ائ��ج  ب��ان��ت��ظ��ار 
االتفاق  بعد  األميركي  التحرك  يكون  وربما  ينتظرها، 
ال��ن��ووي أس���رع م��ن ت��ح��رك��ات ال��وس��اط��ات األوروب��ي��ة 
القضائي  ال��م��ل��ف��ان  ي��ب��ق��ى  وب��االن��ت��ظ��ار  وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، 
عليها  يشتغل  مبادرة  إنها  قيل  ما  بانتظار  والحكومي 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
قد  والدبلوماسية  والحكومية  السياسية  األزم��ة  أن  ويبدو 
خرجت من القدرة اللبنانية على الحل بانتظار مبادرات خارجية 
إلنجاحها  فرنسا  سيما  ال  للبنان  الصديقة  الدول  بعض  تسعى 
لبنان  بين  العالقات  خيط  إلع��ادة  السعودية  مع  بالتواصل 
والمملكة ودول الخليج، وفي هذا السياق أفاد مصدر في  الرئاسة 
الفرنسية  »اإلليزيه » بأن »الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون ، 
العهد السعودي  محمد بن سلمان،  سيجري محادثات مع  ولي 
خالل زيارته للسعودية«، معلناً أن »محادثات ماكرون ومحمد 
بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول 
الملف النووي اإليراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا«، مؤكداً 
بين  الشراكة  لتعزيز  مناسبة  للسعودية،  ماكرون  »زي��ارة  أن 
البلدين«. وبحسب مصادر »البناء« فإن الملف اللبناني سيطرح 
على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية ال سيما 
األزمة األخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف 
اقتصاده  على  تداعياتها  لتجنب  لبنان  ضد  التصعيد  إجراءات 

الذي يعاني أزمات كارثية.
»األزمة  أن  إلى  »البناء«  عبر  سياسية  مصادر  أشارت  وفيما 
في  بالوضع  وترتبط  األم��د  طويلة  السعودية   – اللبنانية 
من  الجديدة  والجولة  اليمن  على  الحرب  في  سيما  ال  المنطقة 
أيام  منذ  انطلقت  التي  اإليراني  النووي  الملف  في  المفاوضات 
للتفاوض  أوراق  تجميع  على  السعودية  تعمد  حيث  فيينا،  في 
اإلقليم«،  في  الدائرة  المفاوضات  في  الستخدامها  المنطقة  في 
هذا  عند  لبنان  مع  السعودية  األزمة  جمود  المصادر  وتوقعت 
مع  واإلقليمية  الدولية  التدخالت  بسبب  التصعيد  من  الحد 
يكن  لم  السعودية  مع  الخليجي  التماهي  وأن  سيما  ال  المملكة 
على قدر ما تشتهي المملكة، وما إعالن المستشار الدبلوماسي 
لرئيس اإلمارات، أنور قرقاش، بأن »سلطات بالده ال تنوي منع 
سفر اللبنانيين إلى اإلمارات«، إال دليالً على ذلك. وأشار قرقاش 
أن  تريد  للبنان وال  اإلنساني  الدعم  أن »اإلمارات ستواصل  إلى 
األزمة  بسبب  المعاناة  من  مزيداً  اللبنانيون  المواطنون  يواجه 

السياسية واالقتصادية المستمرة في بالدهم«.
تدور  لبنانية  واقتصادية  سياسية  جهات  المصادر  واتهمت 
ونفسية  وإعالمية  سياسية  حملة  بشن  السعودي  الفلك  في 
على اللبنانيين في الخليج تارة بترحيلهم وتارة أخرى بمنعه 
وذلك  أخرى،  خليجية  ودول  اإلمارات  إلى  السفر  من  اللبنانيين 
التنازالت  لتقديم  اللبنانية  الحكومة  على  الضغط  بهدف 
حزب  وتحميل  قرداحي  جورج  اإلعالم  وزير  استقالة  بموضوع 

الله مسؤولية ذلك.  
أما على مستوى أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ 
وضعه  الذي  الطرح  سوى  مبادرة  فال  بيطار،  طارق  القاضي 
السياسي  التداول  النيابي نبيه بري في سوق  المجلس  رئيس 
والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي األخير في بعبدا، 
إال أن مبادرة عين التينة تصطدم بحسب أوساط »البناء« بعقد 
سياسية وقضائية عدة ال سيما إصرار رئيس الجمهورية ميشال 
عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء 
بل في القضاء، فضالً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض 
عبر  بالملف  األميركي  التدخل  إلى  إضافة  بحقه،  دع��وى  أي 
الضغط على القضاء للحؤول دون تنحيته الستخدام هذا الملف 
أن  األوساط  وأكدت  المقبلة.  النيابية  االنتخابات  في  سياسياً 
األمور تراوح مكانها وال جديد بانتظار عودة رئيس الجمهورية 

الحكومة نجيب ميقاتي الطالعه  أن يزوره رئيس  من قطر على 
على مبادرة بري. 

وإلى ذلك الحين ال جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع وربما 
ل�»البناء«.  حكومية  مصادر  تقول  ما  بحسب  المقبل  األسبوع 
إلى  طرابلس  من  حسن  الحاج  عباس  ال��زراع��ة  وزي��ر  وأش��ار 
الغرف  في  المعنيون  عليها  ويعمل  بعد  تنضج  لم  »األم��ور  أن 
وتأن  دراس��ة  هناك  تكون  أن  يجب  الحقيقة  في  ألن  المغلقة، 
يعيقه  األمر  وهذا  ال��وزراء،  لمجلس  جلسات  عقد  إلى  للعودة 
بعض العراقيل وليست العقبات، بالتالي أجزم أن المسؤولين 
الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج األزمة من 
وبذهنية  جديد  وطن  لصناعة  نؤسس  بالتالي  الزجاجة،  عنق 
منها  يعاني  التي  اليوم  األزمة  ألن  جديدة،  عمل  وآلية  جديدة 
السياسية  األزمات  من  ببعضها  مرتبطة  عدة  أزمات  هي  لبنان 
تأسيسه  منذ  البلد  يشهدها  ولم  واالجتماعية  واالقتصادية 

وحتى اليوم«.
أبلغ  أن��ه  تلفزيوني،  تصريح  في  قرداحي  الوزير  وكشف 
بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  و البطريرك  الحكومة   رئيس 
كثراً  هناك  لكن  بالمنصب،  متمسكاً  لست  بأنني  الراعي   بطرس 
لبنان«.  بسيادة  عالقة  األمر  لهذا  ألن  التنازل  بعدم  يطالبونني 
إعادة  إلى  ستؤدي  استقالتي  أن  دالئل  هناك  كانت  »إذا  وقال: 
المسعورة  الحملة  وقف  وإلى  فوراً  الخليج  دول  مع  العالقات 
والمركزة على حكومة الرئيس ميقاتي فسأضع استقالتي فوراً 
على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت بهذه االستقالة، فأنا لست 

متمسكاً بهذا المنصب«.
التعطيل  »استمرار  أن  القوي«  »لبنان  تكتل  رأى  المقابل  في 
في  تبدو  فالحكومة  مبرَّر،  وال  مفهوم  وال  مقبول  غير  الحكومي 
حال استقالة غير معلَنة، وأّي اعتماد للموافقات االستثنائّية هو 
أقصر طريق العتبارها بحكم المستقيلة«، مطالباً ب�»عقد جلسة 
خاّصة لمجلس النواب ، لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها 
عن االجتماع، وتبيان ذلك لُيبنى على الّشيء مقتضاه«. وجّدد 
التكتل، في بيان إثر اجتماعه الّدوري إلكترونّياً، برئاسة الّنائب  

بالتحقيق  الحكومي  الّتعطيل  »رب��ط  رفضه  باسيل ،  جبران 
العدلي في  انفجار مرفأ بيروت »، مؤّكداً أن »حّل األزمة الحاصلة 
النّواب  مجلس  في  المؤّسساتي  السبيل  عبر  حصراً  يكون 
األصول،  بحسب  الموضوع  »عرض  إلى  داعياً  القضاء«،  وفي 
حجج  اختالق  دون  من  منه،  المناسب  الموقف  الكتل  الّتخاذ 
الدستورّية  الحلول  اعتماد  من  تهّرباً  العدلي  القضاء  بتسيير 

والقانونّية«.
من جهته، لفت رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 
بعد لقائه السفيرة الفرنسية في لبنان أن غريو، أنني »لست مع 
رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة 
كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خالل المحادثات مع 
من  وغيرها،  فرنسا  من  الدولية  المؤسسات  ومع  الدولي  البنك 

أجل وقف االنهيار الذي نشهده كل يوم«.
واختتم الرئيس عون زيارته الرسمية إلى قطر بلقاءات عدة 
الزيارة  تنجح  أن  توقعات  وسط  القطريين،  المسؤولين  مع 
إنتاجية  بمشاريع  لبنان  في  االستثمار  على  الدوحة  بتشجيع 
اقتصادية  مصادر  أن  إال  اللبناني،  االقتصاد  إلنعاش  كبيرة 
وسياسية تستبعد عبر »البناء« أن تنفرد قطر بدعم لبنان بهذه 
التعاون  مجلس  ومن  سعودي  قرار  دون  من  الكبيرة  المشاريع 
ال  المساعدات  بعض  للبنان  قطر  تقدم  أن  متوقعة  الخليجي، 
يجري  السياق  هذا  وفي  الدولي  النقد  صندوق  عبر  الغاز  سيما 
وزير الطاقة وليد فياض مباحثات مع نظيره القطري الستجرار 

الغاز القطري إلى لبنان عبر األردن.
رئيس  مواقف  أبعاد  بتحليل  السياسية  األوساط  وانشغلت 
الجمهورية التي أطلقها من قطر، لجهة قوله إنه لن يقبل التمديد 
ما  النواب،  مجلس  ذلك  ارتأى  إذا  إال  الجمهورية  رئاسة  في  له 
يدعو للتساؤل ما إذا كان عون يقصد أن االنتخابات النيابية لن 
بالتالي يربط  الحالي،  للمجلس  التمديد  بالتالي سيتم  تجرى، 
الجمهورية،  لرئيس  والتمديد  للمجلس  التمديد  بين  ما  عون 
وسط معلومات تفيد بأن أطرافاً أساسية عدة تعمل على تطيير 
ما،  أمني  بعمل  أو  االنتخاب  بقانون  بالطعن  أكان  االنتخابات 
ألخذ البلد إلى الفوضى، علماً أن نائب وزير الخارجية األميركية 
بالده  إن  بقوله  للبنانيين  نفطية«  »رشوة  تقديم  أمس  حاول 
ستؤمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر األردن وسورية قبل 
االنتخابات النيابية، ما يعد محاولة لتحفيز الناخبين النتخاب 

حلفاء األميركيين.   
وفي إطار األضاليل الذي يبثها رئيس حزب »القوات«  سمير 
الله   أن » حزب  إلى  ادعى جعجع  العام،  الرأي  جعجع  لتضليل 
وحلفاءه يعملون على تأجيل االنتخابات البرلمانية المقّررة في 
2022، خشية خسارة االنتخابات«، محّذراً من أن »هذه الخطوة 

ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء«.

ورد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب  إبراهيم الموسوي 
إجراء  ضرورة  من  الله   حزب  »موقف  أن  مؤكداً  جعجع ،  على   ،
واضح  المقّررة،  مواعيدها  الدستور ّية  في  النيابية  االنتخابات 
ومعلَن وثابت ال يخالطه أّي شّك، بالّتالي فإّن أّي كالم تشكيكي 
والتضليل  واالفتراء  الكذب  دافعه  الصعيد،  هذا  على  واّتهامي 
لكسب  االنتخابي،  العصب  وشّد  والتحريض  التجييش  وهدفه 

المزيد من األصوات على خلفّية إثارة االنقسام وتفتيت البلد«.
المتحدة   لألمم  العام  األمين  أعرب  الدولية،  المواقف  وفي 
أنطونيو غوتيريش ، عن مخاوفه من استمرار التدهور االجتماعي 
واالقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات  الدولة اللبنانية  على تقديم 
ولفت،   . 1701 تنفيذ  القرار  يقّوض  مما  األساسية،  الخدمات 
في تقرير، إلى أن »تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على 
مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، 
سيما  وال  األمنية،  المؤسسات  دعم  يكتسي  السياق،  هذا  وفي 
الشرعّية  المسلحة  القوة  باعتبارها  اللبنانية  المسلحة  القوات 

الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى«.
بيرم  مصطفى  العمل  وزي��ر  رأس  اقتصادي،  صعيد  على 
معالجة  في  للنظر  المؤشر  للجنة  الرابع  االجتماع  الوزارة  في 
رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. ولم ينجح االجتماع 
باالتفاق على صيغة لرفع الحد األدنى لألجور بل انتهى بخالف 
رفض  بعد  العام،  العمالي  واالتحاد  االقتصادية  الهيئات  بين 
الهيئات رفع الحد األدنى بحجة تراجع أرباح المصالح التجارية 
عن العمل بسبب سوء األوضاع االقتصادية وال قدرة لديها على 
ومترتبات  مالية  مخصصات  من  عنها  يترتب  وما  األجور  رفع 
النقل  االتفاق على منح بدل  االجتماع نجح في  لكن  اجتماعية. 
65 ألف يومياً. وبعد االجتماع قال بيرم »مرسوم رفع بدل النقل 
انعقاد  ينتظر  لن  الخاص  القطاع  في  يومياً  ل.  ل.   65000 إلى 
سيذهب  وهو  عليه،  الدولة  شورى  مجلس  وافق  فقد  الحكومة 
إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى فخامة رئيس 
عليه  للتوقيع  الخارج  من  عودته  فور  عون  ميشال  الجمهورية 

مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل«.
عضو  وأوضح  إضافياً،  ارتفاعاً  المحروقات  أسعار  وسجلت 
نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس أنه »على الرغم من 
المحروقات  قيمة  وتراجع  عالمياً،  النفط  برميل  سعر  تراجع 
البضاعة  ثمن  معدل  وتراجع  األميركي  بالدوالر  المستوردة 
ألف  لكل  دوالراً   17 البنزين  أسعار  تركيب  جدول  في  المعتمد 
بسبب  ليرة   3600 ارتفع  البنزين  صفيحة  سعر  أن  إال  ليتر، 
وأوضح  اللبنانية«.  األس��واق  في  ال��دوالر  صرف  سعر  ارتفاع 
20400 ليرة للدوالر عوضاً عن  أن »مصرف لبنان اعتمد سعر 
19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف 
اعتمادات  قيمة  من  المئة  في   90 يؤمن  المركزي  المصرف  أن 

استيراد البنزين للشركات المستوردة«.
وحضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع 
البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع 
المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار 
جاه، الذي قال: »كان اللقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول 
على  يعمل  البنك  تعلمون  وكما  لبنان،  في  الدولي  البنك  برامج 
االقتصادية  المجاالت  في  بخاصة  لبنان،  في  وبرامج  مشاريع 
لهذا  داعم  بري  والرئيس  االجتماعي،  األمان  شبكات  وتطوير 
المشروع وأقدر له هذا الدعم«. وأضاف: »نحن نتطلع إلى إطالق 
المالية  المساعدة  المنصة غداً. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير 
المساعدة  الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه  الضرورية في هذه 

الملحة والضرورية ابتداء من كانون الثاني المقبل«.
أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  للمفتي  الفت  موقف  وسجل 
بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  على  ب��رده  قبالن 
غبطة  يا  المشكلة  »هنا  بالقول  مفتوح،  بكتاب  الراعي  بطرس 
وأسعار  ودوالر  وخنق  حصار  من  اآلن  يجري  وما  البطريرك 
واشنطن  بقيادة  عريض  طويل  لحلف  وتجييش  وف��وض��ى 
وظيفته دعم تل أبيب بلغة االنحياز وليس الحياد والعين على 
لبنان. لذلك قلنا ال حياد مع التهديد وال حياد مع االحتالل ببعد 
أميركي  موزاييك  أو  تكفيري«  أو  »صهيوني  التهديد  عن  النظر 
والجمعيات  األنظمة  وبعض  والتكفير  كداعش  مختلفة  بأقنعة 
األميركية،  الطريقة  على  التهويد  عقيدة  يوم  كل  تتشرب  التي 
يقول:  الغاب  وقانون  بقوتها،  تعيش  الغاب  بهذا  األوطان  ألن 
الدستور  »أما  قبالن  وتابع  مخالب«.  دون  من  لألسد  قيمة  ال 
البطريرك  غبطة  يا  نفسها  الدولة  وعقيدة  والنظام  اللبناني 
بوجه  مصالحه  عن  والدفاع  لبنان  حماية  ضرورة  على  فتقوم 
الهندي،  بالمحيط  كان  لو  حتى  تهديد  أو  عدوان  أو  احتالل  أي 
ونخشى ما نخشاه أن يتحّول الخالف على العدو والصديق إلى 
اختالف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن َمن 
التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم االحتالل وساهم  دعم 

بتكريسه، ومن يخنق لبنان اآلن ليس كمن ينجده«.

أعلن المستشار السياسي للرئيس اإلماراتي، أنور قرقاش، أمس أن بالده سترسل قريباً وفداً إلى 
طهران في إطار الجهود لتحسين العالقات بين الطرفين، مشيراً إلى أن أبو ظبي ستطلع حلفاءها 

في منطقة الخليج على مستجدات األمور في هذا الخصوص.
ونّوه قرقاش بتقدير الجانب اإليراني إلعادة بناء الجسور مع الخليج، مؤكداً تعامل أبوظبي ب� 

»منظور إيجابي« حيال عالقاتها بإيران. 
 وأوضح قرقاش أّن الحوار والتعاون االقتصادي، يندرجان ضمن المساعي اإلماراتية من أجل 

»بناء الثقة« مع الجمهورية اإلسالمية، مقراً بأّن المسألة ستستغرق وقتاً.
كما لفت المسؤول اإلماراتي إلى أّن »المواجهة ليست السبيل األمثل للمضي قدماً« في العالقة 
مع طهران، مبدياً في الوقت نفسه تخوف بالده من األنشطة اإلقليمية اإليرانية، وخشيتها من أن 
لن  وطهران  الدولية،  المجموعة  بين   2015 عام  الموقع  النووي  االتفاق  حول  المفاوضات  مسار 

يعالج مخاوفها.
وتعدُّ اإلمارات ثاني أكبر شريك تجاري للجمهورية اإلسالمية، رغم توتر العالقات السياسية 

بين طهران، وأبوظبي على خلفية قضايا عدة.

وفد اإم�راتي اإلى طهران قريبً�.. واأبو ظبي تقّر ب�أّن »المواجهة لي�ست ال�سبيل الأمثل«

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنه لم يحسم مسألة ترشحه النتخابات الرئاسة المقررة 
يضمن  الدستور  بموجب  جديدة  رئاسية  لوالية  الترشح  بحق  تمتعه  أن  موضحاً   ،2024 عام 

استقرار الوضع في روسيا.
وخالل المنتدى االستثماري »روسيا تنادي« أمس، قال بوتين رداً على سؤال عما إذا كان يخطط 
للترشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة، وما هي األهداف التي يريد أن تحققها بالده، قال: »أعتقد 

أن إعادة انتخابي ليس هدفاً بالنسبة لروسيا«.
وأكد بوتين أّن الدستور الروسي يمنحه حق الترشح لوالية رئاسية جديدة، مضيفا: »لم أقرر 
بعد إذا ما كنت سأفعل ذلك أم ال. لكن وجود هذا الحق بحد ذاته يضمن استقرار الوضع السياسي 

الداخلي«.

بوتين لم يح�سم تر�ّسحه 

 

لولية جديدة



5مرويات قومية

{ األمين الدكتور شوقي خيرالله

ف���ي ذل����ك ال���زم���ان � األرب��ع��ي��ن��ات من 
ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، ك���ان م��رك��ُز الحزب 
أشبَه بمستودع في طابق أول معتم في 
سوق الطويلة، من مبنى قروسيطّي ذي 
المنارة.  أدراج  مثل  ُمعتم  مستدير  درٍج 
أسميناه »البونكر«، وكان مؤلفاً من علّية 
كانت  ه��ذِه  العلّية  داخ��ل��ي��ة..  غرفة  وم��ن 
سورية،  وجميَع  والشام  لبنان  عاصمُة 
كافةً،  الدنيا  أّي  ال��ح��دود  عبر  وعاصمُة 
وأّما الغرفُة الداخليُة فاسُمها )داُر العالُم 
ودار  البونكر،   - كليهما  ومن  العربّي(. 
إلى  النهضُة  أن��وار  تشعُّ   � العربي  العالم 
أق��اص��ي ال��ب��اَد وال��ع��ال��م، ِب��ُرغ��ِم الحرِب 
انقطاِغ  وِب����ُرغ����ِم  ال��م��ح��ت��دم��ةِ  ال��ك��ون��ي��ةِ 

المواصاِت حتى بيَن بيروت وبحمدون، فالنهضُة َتعبُر القاراَت بأمٍر حزبيٌّ خام، 
مثل السنونو. 

الملك،  أنا وسعيد عبد  الحزِب:  العمُل، وكامُل بوكامل، وقيادُة  توُق  اعتقلَنا  هناك 
ووليد تويني، وجورج بشور، وعفيف الهبر، واسكندر صفا.

 وأضيفوا إلى الورشة: جبران حايك، فوزي معلوف، رفيق شاهين، بيار دكاش، 
حسن مرتضى، سليم صبّاغ، محمود عّمار، حسن الزين، اوغست باخوس، حلمي 
أنطون كرم، فايز صايغ، يوسف بوعلوان،  معلوف، غسان تويني، فؤاد سليمان، 
الخال، مسعد حجل، جورج ربيز، فكتور كارجي، جورج  وديع األشقر، يوسف 
نّصار، ميشال التركي، عادل الشّعار، بهجت خولي، كمال خولي، رجا خولي، حسن 

ريدان، منصور عازار، عبداالله ِمحسن، وشريف الُحسيني)1(، وأكثرهم أقدُم منا..
ُهنا األوُل فريد مبارك وفكتور أسعد، فريد هو ُمدّربنا المهني  كان أستاُذنا وموجُّ
الميليشي  الجميع، بالمعنى  ُم��دّرُب  العماني األوُل والفعلّي. وفكتور هو  والثقافي 

المنضبط.
العمل األصلي: مراقبُة الصحافُة بأمٍر ُمباشٍر من رئيِس الحزِب نعمة تابت. والعمل 
اآلخر تدّرب إلصداِر نشرة عمدة اإلذاعة ونشرة عمدة الثقافة، بإشراف األمين نعمة 
تابت رئيس الحزب، وبتدريب من فريد مبارك وجبران جريج. وكان مفّوض التحرير 
ذاكرتنا جميعاً، وحتى  الفترُة، في  تلك  َتسّمرت  ما  في كليهما شوقي خيرالله، ويا 

اليوم.
ُثمَّ زاَد على هذِه المهمة »مكتُب اإلذاعة للرأي العام« الذي ُسرعاَن ما أصبح إدارة 
لإلذاعة الّشعبية الُمكافحة في األس��واِق، وأيضأ لتأديب من ليَس تعجبُه إذاعتُنا من 
بقيةِ األح��زاِب، وَبَطُل هذِه الّزمرُة كاَن محمد ارناؤوط)2( وُثمَّ ُزمرة بعَد ُزمرة من 
هذِه  ذاَك،  أو  هذا  ع��دواِن  من  َوُحماِتهم  والّزبالة،  والعتّالة  الجرائد،  بيّاعي  مديرية 
محمد  ُمديُرها  وك��اَن  إليها  فانتمى  وصوله  حاَل  الزعيْم  أعجبت  المتنوعة  المديرية 
أرناؤوط، و »ُمدّربها« الكومودور البحري فرنسوا ُغصن، الزعيْم مارَس فيها وظيفة 

المذيع، والُمحّصل عبد الرحمن البشناني.
إحتاَر فريد مبارك بماذا يبدأ وماذا ُيعلُّمنا، وكذلك حافظ المنذر� ُثمَّ فارس معلولي، ُثمَّ 

فكتور أسعد، جورج عبد المسيح، مأمون أّياس، فؤاد أبو عجرم، وصاح األسير.
جورج عبد المسيح � بُرغِم قلّة إطاالتهِ � كان يودُّ لو يصبُّ فينا خبرتهِ في التّخفي، 
ولكي َنغوَص معُه في ألَف ميدان، وما من أحٍد إاّل اجتهَد واشتغَل ونّفَذ، ُهناك أصدرنا، 
للمّرِة األولى في تاريِخ الحزب، »أّوُل نشرة لعمدة اإلذاعة«، راجعوا مجموعات األمين 

جهاد العقل! 
وبعَد قليل صدرت جريدُة »النهضة« التي تنّقلت إداَرُتها مطلُع ُكل اسبوع، إلى مبنى 
جديد، وإلى حّي جديد، فإلى سوِق المعرِض، فإلى عبد الوهاب اإلنكليزي، فإلى داُر 

ألَف ليلٍة وليلة، ِبُقرِب ساحةِ الدّباس.
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عثرت فيما كنت أرّتب محفوظاتي على ما كان قّدمه الرفيق أديب 
الرزوق في رسالته بتاريخ 2005/01/06، يفيد انه من مواليد عام 
1931، الى معلومات حزبّية تفيد تاريخ حزبنا في حلب، ننشرها كما 

وردت. 
انتميت إلى الحزب السوري القومي االجتماعي في منتصف عام 
الشهابي  طارق  الرفيَقين  بحضور  الحزبي  القَسم  وأّدي��ت   ،1949
وسامي الهاشم، وبدأت ورفقاؤنا ننشط في األوساط الطالبّية، وكّنا 
على موعد شهرّي مع ندوة إذاعّية يديرها الرفيق المرحوم أورخان 

ميّسر)1(. 
وفي مطلع عام 1953، كان نشاطنا قوّياً في مدينة حلب وأريافها، 
وفي عام 1955 وعلى إثر اغتيال العقيد عدنان المالكي، شّنت أجهزة 
منازل  ومداهمة  المالحقات  وكانت  شرسة،  حملة  األمنّية  السلطة 

الرفقاء واالعتقاالت تطال الجميع. 
وتحت ضغط المالحقات، تّم تأمين سفر منّفذ حلب)2( إلى بيروت، 
من  التأّكد  وبعد  الدبوسّية.  عند  الحدود  حتى  بمرافقته  كلّفنا  حيث 
اجتيازه الحدود، عدت إلى حلب عن طريق آخر، وقد حّل مكان منفذ 
حلب الرفيق محمد طباخ)3(، وتّم تكليفي والرفيَقين المرحوَمين)4( 

عبدالله النجار وكالل العارف بمسؤولية منفذ عام ريف حلب. 
رفقائنا  من  وعشرة  توّجهت   1956 عام  من  تشرين  شهر  وفي 
رئيس  والتقينا  القيادة،  من  بدعوة  إف��رادّي��اً  بيروت  إلى  حلب  من 
الحزب آنذاك، كما التقينا الرفيق الشهيد غسان جديد وتم إعطاؤنا 
قمت  العودة  وبعد  حلب.  إلى  وعدنا  بها  للقيام  الالزمة  التوجيهات 
مدن  على  ميدانّية  بجولة  العارف  وكالل  النجار  عبدالله  والّرفيَقان 
ريف حلب، واّتصلنا بكاّفة الرفقاء ووضعناهم بصورة الموقف، وقد 

أبدوا استعدادهم للقيام بأّي عمل ُيطلَب منهم. 
أحياء  في  متفّرقة  مفروشة  بيوت  باستئجار  قمنا  حلب،  وفي 
البيوت  على  توزيعهم  وتّم  الريف،  من  الرفقاء  واستدعاء  المدينة 

أّدى  العام،  ذات  في  مصر  على  الثالثي  االعتداء  أّن  إاّل  المستأَجرة. 
ضوء  على  التعليمات  بانتظار  العمل  وتوّقف  الخطة  تجميد  إلى 

المستجّدات، وعاد الرفقاء إلى مدنهم في ريف حلب. 
وعندما اكتشفت السلطة الخطة التي ُسّميت »مؤامرة العجالني«، 
بدأت بمالحقة الرفقاء القوميين واعتقال بعضهم والتنكيل بهم، وقد 
تمّكن البعض من اجتياز الحدود قاصدين بيروت... وبقيت والرفيق 
عبد الوهاب فتال)5( نراقب األحداث ونجمع المعلومات، مّما قضت 
بما  وتزويدها  بالقيادة  لالتصال  بيروت  إلى  سفري  إلى  الضرورة 

يجري في حلب، ولتلّقي التعليمات. 
وفي بيروت، ُطلب إلّي من ِقَبل القيادة االتصال ببعض المحامين 
في حلب للدفاع عن رفقائنا المعَتقلين، وحال عودتي قمت والرفيق 
عبد الوهاب فّتأل باالتصال ببعض المحامين الموثوقين، وقد أبدى 
بعضهم استعداده للدفاع عن الرفقاء المعَتقلين، ومنهم المحاميان 
إلى  سفرهما  تأمين  وتّم  حسين،  عارف  والدكتور  السياق  ف��اروق 
عن  وتوّكال  حلب  إلى  عادا  ثّم  الحزب،  بقيادة  واجتماعهما  بيروت 

الرفقاء المعتقلين وقاما بالدفاع عنهم. 
وعند  بالقيادة،  لالجتماع  بيروت  إلى  انتقلت   ،1958 عام  وفي 
إلى مدينة حمص،  الدبوسية تّم اعتقالي ونقلي  الحدود في منطقة 
حيث أودعت السجن العسكرّي »البولونّي«، وفي مقّر المكتب الثاني 
الحكيم، وبقيت في هذا  الوهاب  ِقبل عبد  ُحّقق معي من  في حمص 
المعتقل شهراً كامالً لم يحصلوا مّني على أّي معلومات، ثّم ُنقلت إلى 
حلب حيث أمضيت أسبوعاً في سجن المكتب الثاني، وبعدها ُنقلت 
إلى سجن المّزة بدمشق قيد التحقيق، وكان التحقيق يتّم معي ليالً 
على أيدي محّققين برابرة وقّطاع طرق، من دون أن يحصلوا مّني على 

أّي معلومات... 
المعنّية،  الجهات  بمراجعة  قاموا  باعتقالي،  أهلي  علم  وعندما 
والمساعي الحثيثة من أجل إطالق سراحي، وقد تّم ذلك وعدت إلى 

حلب.. 
إّن ممارسات المكتب الثاني لم تتوّقف، وكّنا نتعّرض بين الفترة 
يطلقون  ثّم  األسئلة،  لتوجيه  أليام  أو  ليوم  التوقيف  إلى  والفترة 
علماً  عديدة...  سنوات  مدار  على  الوضع  هذا  استمّر  وقد  سراحنا، 
والمالحقات  الضغوط  من  بالرغم  يتوّقف  ولم  استمّر  نشاطنا  أن 
المستمّرة والّطرد من وظائفنا، وهذا لم يزدنا إال إيماناً بعدالة قضّيتنا 

والتمّسك بفكر حزبنا..
هذه سيرتي أضعها أمامكم، وما قّدمته لحزبنا إال القليل، فيما قّدم 
رفقاء كثيرون حياتهم من أجل مبادئ الحزب وأهداف األمة، وعلى 

رأسهم الزعيم الخالد سعاده.   

هوامش: 
عنه  المعممة  النبذة  على  لالطالع  وشاعر.  أديب  ميّسر:  اورخان 
االجتماعية  القومية  السورية  المعلومات  شبكة  موقع  الى  الدخول 

 www.ssnp.info
نّرجح انه األمين د. نوري الخالدي الذي غادر الحقاً الى الواليات 
على  لالطالع  اوريغون(  )والية  بورتالند  مدينة  في  مقيماً  المتحدة 

النبذة المعممة عنه الدخول الى الموقع المذكور آنفاً.
اثر  التقيت به ثكنة األمير بشير  محمد طباخ: منح رتبة األمانة. 
الثورة االنقالبية. أصدرت المحكمة الحزبية التي نظرت بالمحاولة 

االنقالبية قرار طرد. وسآتي على ذلك في نبذة الحقة .
نورد ذلك بناء لما ورد في النص الحرفي، وتساؤل كيف يصّح ان 
يكلف الرفيقان عبد الله النجار وكالل العارف بمسؤولية منفذ عام 

ريف حلب؟ 
الرفيقتين  ابنتيه  وعن  نبذة  في  عنه  تحدثت  فتال:  الوهاب  عبد 
الصحافة.  مجال  في  عامالً  لندن  الى  انتقل  كان  وميسون.  فتون 

مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 

لمنفذية  منفذاً  ح��رب  صافي  سليم  األمين  عرفت  كنت 
باللغة  والشاعرة  األديبة  عقيلته  أيضاً  وعرفت  طرابلس، 
كنت  منهما  كّل  وعن  النابلسي،  نورية  الرفيقة  الفرنسية 

سهام  الرفيقة  شقيقتها  سدني  في  أيضاً  وعرفت  كتبت)1( 
النابلسي، طليقة الرفيق الشاعر فؤاد شريدي.

هوامش:

شبكة  موقع  ال��ى  ال��دخ��ول  النبذتين  على  لالطالع   �  1
www.ssnp. االجتماعية  القومية  السورية  المعلومات 

info

ك���ن���ت اج��ت��م��ع��ت 
العراقي  ب��ال��ب��اح��ث 
األحمد،  سالم  أحمد 
ببعض  وس���اه���م���ت 
لجهة  ال��م��ع��ل��وم��ات، 
ص����دور م��ؤل��ف��ه عن 
التراث  ومكتبة  دار 
األدب�����������ي ل���ل���رف���ي���ق 
غ�����س�����ان م���ح���م���ود 

الخالدي.
ف���ي هذه  ال���اف���ت 
التاريخية  ال��دراس��ة 
كبير  لعدد  اعتمادها 
وفيها  المصادر  من 
عن  غنية  معلومات 

تاريخ حزبنا.

رفيق آخر ال يعرف الكثير من المواطنين والقوميين االجتماعيين 
أنه كان انتمى إلى الحزب، وانه وراء وضع النظام المالي للحزب، هو 

نائب رئيس الجامعة األميركية الدكتور جورج حكيم.
الفترة  يغطي  )ال����ذي   – األول  ال��ج��زء   – األول  ال��ق��س��م  ف��ي 
الجعبة«،  »من  كتابه  من   )1935 حزيران  أول   -  1934/11/16
سعاده  يلتقي  كان  حكيم  »ج��ورج  أن:  جريج  جبران  األمين  يورد 
في قاعة األساتذة في »الوست هول« في الجامعة األميركية )وكان 
المذكورة(  الجامعة  في  األلمانية  اللغة  ذلك  أثناء  ي��دّرس  الزعيم 
ويتناقشان. وقد أثمرت مناقشاتهما الثمار الجيدة لكنهما اتفقا على 
تأجيل االنتماء إلى حين انتهاء الرفيق جورج حكيم من دراسته في 

تلك السنة. 
االقتصاد  في  ب.ت.  شهادة  حامالً  تخرج  إن  فما  بوعده،  وفى 
والسياسة حتى انضّم إلى الحزب، في فترة العمل السري، ولم يطل 
به الوقت حتى حّل محّل سامي قربان)1( على رأس عمدة المالية. 

وبصفته عميداً للمالية ساهم في إعادة النظر في القانون المالي«.
وفي هذا الصدد يقول األمين عبدالله قبرصي: »إّن الدكتور جورج 
حكيم كلّف بوضع النظام المالي وهو جزء هام من دستورنا. وال يزال 
نظامنا المالي الحالي هو نفسه الذي وضعه الدكتور حكيم وناقشناه 

في مجلس العُمد وأصدره سعاده بمرسوم تشريعي«.
1935/11/16، كان جورج حكيم  عند انكشاف أمر الحزب في 
األمين  ويرّجح  معهم.  وحقق  اعتقلوا  الذين  المسؤولين  جملة  من 
اسماً  السجن  في  اقترح  الذي  هو  حكيم  جورج  الدكتور  أّن  قبرصي 
الجزء  في  فيقول  »سوراقيا«  الموحدة  العراقية   – السورية  للدولة 

األول من مذكراته:

»من األسئلة التي كانت تطرح على المعلم في السجن وقبله، لماذا 
ال يكون العراق جزءاً من األمة السورية؟ طرح هذا السؤال المهندس 
ما  في  الحزب  إلى  انتمى  إنه  لي  قيل  الذي   – الجابري  الدين  مجد 
بعد)2( – وطرحه الكثيرون غيره. فكان جواب سعاده الدائم في ذلك 
الزمان أّن الصحراء السورية حّد طبيعي فاصل بين بالد الشام وبالد 

ما بين النهرين«.
� عراقية كان وارداً عند سعاده  »ولكن تصّور قيام دولة سورية 
يومين،  أو  بيوم  خروجي  قبل  السجن  في  حلقة  عقدنا  أننا  بدليل 
وتطارحنا هذا الموضوع. وإذا كنت غير مخطئ في التذكر أعتقد أّن 
الدكتور جورج حكيم هو الذي اقترح اسماً للدولة السورية � العراقية 

الموحدة »سوراقيا« .
المعلم  دراس��ات  اكتملت  أن  بعد  حسم  الموضوع  ه��ذا  أّن  »إال 
وبحوثه واستقصاءاته عندما كان في مغتربه القسري في األرجنتين 
في مطالع األربعينات. وبعد أن تثّبت من مراجع علماء الجغرافية 

وعلم طبقات األرض � الجيولوجيا � والمراجع الموثوقة«.
في الجزء الثالث »من الجعبة« يفيد األمين جبران جريج أّن »من 
جملة األمور التي هنأ الزعيم هيئتنا اإلدارية عليها والتي قمنا بها في 
أثناء وجوده في السجن كانت مذكرة المصالح المشتركة بين الشام 
الفرنسيين  تسليم  أثر  على  راودتنا  قد  المذكرة  فكرة  كانت  ولبنان. 

لهذه المصالح للدولتين الشامية واللبنانية.
على  وحصلنا  حكيم  جورج  بالرفيق  المذكرة  لوضع  »استعنا 

موافقة الزعيم بشأنها وهو في السجن. تبناها وقّدمها بعد خروجه.
أنها  على  الكاملة.  اآلثار  من  الثاني  الجزء  في  نشرت  المذكرة  هذه 

صيغت وقدمت عام 1936، األمين جريج يفيد أنها صدرت عام 1937.

إشارات
يفيد الدكتور حكيم في جواب على سؤال رئيس المحكمة المختلطة 
سعاده  واعتقال  أمره  انكشاف  بعد  الحزب  مسؤولي  حاكمت  التي 

ومعاونيه. أنه انتمى إلى الحزب في شباط عام 1935 .
نشر الدكتور حكيم مقالة في العدد الخاص الذي أصدرته مجلة 

المعرض، في 25 شباط 1936، 
     بعنوان »ثروة سورية الطبيعية« وقد أوردها األمين جريج في 

ختام الجزء الثاني من مجلده »من 
عند  »النهضة«،  جريدة  في  بالكتابة  شارك  كذلك  الجعبة«،       

صدورها 1937 – 1938
� في مستهل كتابه »نشوء األمم« يشير سعاده إلى الدكتور جورج 
حكيم كأحد أصدقائه ورفقائه في الحزب السوري القومي االجتماعي 
الذين سّهلوا له الحصول على المستندات واللوازم للعمل على كتابة 

»نشوء األمم«.
� نشر األمين جبران جريج في الجزء الرابع من كتابه »من الجعبة« 

مقالة للدكتور جورج حكيم بعنوان »ثروة سورية الطبيعية«.

هوامش
قربان: هو أحد الخمسة عشر رفيقاً األول الذين انتموا  سامي   �  1
إلى الحزب، ثم كان أول عميد مالية، وهو كان انتمى عن طريق الرفيق 

رجا خولي.
أنه انتمى إلى الحزب وتولى  الصحيح  الجابري:  الدين  مجد   �  2

مسؤولية مدير مديرية في عمان، أساساً من حلب.

من بدايات العمل الحزبي

الرفيق اأديب الرزوق وبع�ض من تاريخ الحزب في منفذّية حلب

اأحد اأبرز منا�صلي الحزب في ال�صمال اللبناني الأمين �صليم �صافي حرب 

الرفيق الأب �صهيل �صالحاني 

الرفيق المنا�صل اإبراهيم �صمعان

عرف الحزب تفانيًا وت�صحية والتزامًا �صادقًا 
درا�صة تاريخية عن الحزب

للباحث العراقي اأحمد �صالم الأحمد 

الرفيق الدكتور جورج حكيم

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص »البناء« هذه الصفحة صبيحة كل يوم أربعاء، لتحتضَن محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي 
االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة، وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه، وقفات عز راسخات 

على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل، ذلك أننا كأّمة، 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.
إعداد: لبيب ناصيفأّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.
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يبدو األمين سليم صافي حرب الى أقصى اليمين فعقيلته الرفيقة نورية واألمين  سدني،  عام  منفذ  مسؤولية  تولى  وكان  الحاج  عطية  األمين  اليمين،  الى  شريدي  فؤاد  الرفيق 
سليم صافي حرب

األب  الرفيق  ألتقي  أن  لي  تسنى 
زي��ارات��ي  أث��ن��اء  صالحاني  سهيل 
يتولى  وك��ان  أي��رس،  بيونس  إل��ى 
مسؤولية ناموس منفذية األرجنتين 

الى جانب األمين رشيد سابا)1(.
األب  الرفيق  ع��ن  تحدثت  كنت 
وما  مناسبة،  من  أكثر  في  سهيل 
معه،  العديدة  لقاءاتي  أذك��ر  زل��ت 
الجيدة  وكفاءته  الجميل،  خطه  الى 

باللغة العربية.
سهيل  الرفيق  األب  يقرأ  لو  حبذا 
بعضاً  لنا  فيكتب  عنه،  الكلمة  هذه 

من سيرته، ومروياته الحزبية.
هوامش:

األمين رشيد سابا: لالطالع على 
الى  الدخول  عنه  المعممة  النبذة 
السورية  المعلومات  شبكة  موقع 
www.ssnp. االجتماعية  القومية 

info

في  إليها  اشرت  وإذ  اني  عدبل.  البطولة،  بلدة  عن  الكثير  يحكى 
الصديقين  االمينين  عن  تحدثت  عندما  خاصة  مناسبة،  من  اكثر 
المناضلين خليل دياب ومطانيوس جريج، اال انه يصّح – ويجب – 
ان ُيكتب عنها وعن المتحد القومي االجتماعي الذي أقامته مديرية 

الحزب فيها.
نورد هنا ما كان جاء في العدد )1087( حزيران 2007 من مجلة 

»البناء – صباح الخير«:
اثر  الياس سمعان، وذلك  إبراهيم  المناضل  الرفيق  الموت  غّيب 
مأتم  في   2007/04/19 بتاريخ  شّيع  وقد  قلبية.  لنوبة  تعّرضه 

مهيب شارك فيه القوميون وأهالي عدبل وعكار. 
الرفيق الراحل من مواليد عدبل – عكار 1938، انتمى الى الحزب 
عام  1958وكان واحداً من المناضلين الذين عملوا في سبيل خير 

النهضة وفالحها. وقد أنشأ عائلة قومية اجتماعية.
المنفذية، وترأس  التشييع منفذ عام عكار وأعضاء هيئة  حضر 
القداس المتروبوليت بولس بندلي الذي نّوه بمزايا الراحل. بدوره 

القى مدير مديرية عدبل الرفيق سليم السكاف كلمة قال فيها: 
»كنت صادقاً بال مواربة، وصريحاً بال تكلّف او تكّبر. تعلمت في 
مدرسة سعاده، اّن الوقفة العزيزة المؤمنة، تصون نفسها من تدبيج 

األلفاظ، فكانت مواقفك الجليلة أكثر فصاحة من كّل كالم.
كنت على مدى األيام متأّهباً كالجندي في ساحة النضال، ال فرق 
عندك بين موقع وآخر، فال أخافك اضطهاد وال حّد من عزيمتك تشّرد 

وارتحال في مواقع البطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة.
كم تعّرضت للخطر، ولم تخف. بل ازددت صالبة واندفاعاً، فكنت 

دائماً منتصباً كسنديانة شامخة تهزأ بعاتيات الرياح، تقف عنيداً، 
التعب،  عناء  بعد  الرفقاء،  اليها  يلجأ  القومية،  النهضة  فضاء  في 
ليتفيأوا ظاللها فتقيهم حّر الهاجرة، واذا ما اشتّدت العاصفة، حفظت 
وتنّكب  المسؤولية   وتحّمل  الوفاء،  وحرارة  االلتزام،  بدقة  األمانة 

الصعاب، والتعالي على الجراح.
كالسيف،  وص��ارم��اً  كالقدر،  وح��ازم��اً  كاليقين،  واضحاً  كنت 
الشمس  الى  تحّدق  وان��ت  كالتحدي،  ورافضاً  كالحق،  وساطعاً 

بأجفان جامدة.
وتنّكبت  الصائب،  الخيار  فكنت  »المختار«  لمسؤولية  انتدبت 
مسؤولياتك، فخضت غمارها بكّل اقتدار في مجال الخدمة العامة، 
لقد أحّبك كّل من عرفك. فاستحقيت »وسام الواجب« وكنت جديراً 

به. فتاريخك النضالي، لم يزدك إال إقداماً وتواضعاً.
هو  وها  الحسنة،  القدوة  وكنت  اجتماعية،  قومية  عائلة  أنشأت 
أّسس  حيث  المندفع  المؤمن  للشباب  مثال  غابي،  الدكتور  ولدك، 
أيار  شهداء  لذكرى  إحياء  أي��ار(   22 )فرقة  اسماها  للدبكة،  فرقة 
هذه  الى  الحياة  أعطت  التي  الفرقة  هذه  انطلقت  ثم  ومن   ،1958
البلدة، فكانت المدماك األول الذي أرسى أسس العمل الحزبي لهذه 
المديرية، كما انها كانت بلدة الشهداء، والذين اتيا شقيقيك جرجس 
وإيلي البطلين، فتحّولت تلك المديرية قلعة للصمود، وبلدة للعطاء 
في شتى الميادين. كما شارك ولدك الطبيب في المجال الفني وفي 
المهمات القتالية والنضالية في أصعب الظروف، على مدى ساحة 
النضال في لبنان، فما كان ذلك إال ان زادك إصراراً وتشّبثاً بحقيقة 
ان  »علّي  ترّدد  كنت  ودائماً  االجتماعية،  القومية  النهضة  انتصار 

أنسى جراحي البالغة ألضّمد جراح أمتي النازفة«. 
وأمين،  ولوسي  كاتيا  ترعرْت  اإليمان  هذا  وعلى  عهدناك،  هكذا 
فكانوا مثاالً ُيحتذى في العطاء والبذل والمثابرة، وعلى هذه الطريق 

مشت زوجتك التي لم توفر شيئاً في سبيل انتصار القضية.
في يوم وداعك أيها الرفيق الغالي، عهداً من رفقائك وأبناء بلدتك 
دائماً  وسنتذكرك  وباألهداب،  عيوننا  بأشفار  النهضة  نصون  ان 
في كّل ساحة من ساحات الحزب المشرفة، مصّممين على متابعة 

المسيرة. 
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خير ال�سداقات كتاب

{ يكتبها الياس عّشي

ويقاسمك  الــصــبــاح،  فــي  يستقبلك  كــتــاب  األصــدقــاء  أفــضــل 
معالم  لك  ويرسم  الماضي،  على  يعّرفك  المساء،  في  مخدتك 

المستقبل،
وهو نديم خفيف الظّل، إْن شئت أضحكك، وإْن شئت أشجاك، 
ما  إليك  وحمل  النحو،  وفنوَن  البالغة  أصــول  علّمك  شئت  وإْن 
األوائــل من قصائَد وخطٍب وروايــاٍت وِسيٍَر  به عبقرية  فاضت 

وفلسفاٍت، ولواله لضاعت كلّها ودفنت مع مبدعيها.
وأهّم ما في الكتاب أنه صديق ال ينقلب عليك، وال يضجر منك، 

فهاّل قابلناه بالمثل؟

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

نوعية  من  يتذّمرون  أخذوا  مصر  من  »إسرائيل«  بنو  أُخرج  حينما  ميكانيكية…  لإليمان 
سابقاً…  يأكلونه  كانوا  الذي  الطعام  يستذكرون  وطفقوا  موسى…  به  أتاهم  الذي  الطعام 
على  زاحفة  إما  تنبت  أغلبها  في  األطعمة  هذه  أّن  الغريب  وغيره…  والعدس  والقّثاء  الفوم 
األرضية…  الكرة  مركز  إلى  أقرب  أنها  أّي  األرض…  باطن  في  تنبت  أو  األرض…  سطح 
وهي  الطير…  ولحم  واألعناب  الفاكهة  يذكر  الجّنة…  أكل  عن  القرآن  يتكلم  حينما  ودائماً 
لمعيارية  األمور  يخضع  الله  األرضية…  الكرة  مركز  عن  بعيداً  دنيانا  في  تتموضع  جميعاً 
رّبانية خيرّية… وفي حقيقة األمر فإّن تناول هذه األطعمة يزّكي النفس ويرتفع بها درجة 
في معايير الخيرّية والشرّية… كما أنها حتى من الناحية الفيزيائية مفيدة وال يترتب على 

أكلها أّي جوانب سلبية…

ما  طيبات  أكل  على  الحّث  عن  دائماً  يتحدث  فهو  القرآن…  في  واضح  األمر  أّن  والحقيقة 
رزقناكم… مما يعني أّن هنالك خبائث من الطعام في المقابل… فالطّيبات يقابلها الخبائث… 
ال يعني ذلك أّن كّل ما ينبت في باطن األرض أو زاحفاً على سطحها شيء خبيث… ليس هذا 
األصابع…  على  معدودة  هي  بل  جداً…  قليلة  وهي  محّرمات…  فالمحّرمات  عنيت…  ما 
أّن بعض الطعام يعّزز من أريحّية اإلنسان وتساميه الروحي… وبعضها ال  ولكن ما أعني 
يفعل ذلك، واإلثنان من الحالل ولهما ضرورة متفاوتة… فاإلنسان متواجٌد فيزيائياً وروحياً 
وموضوعياً… وكّل بعٍد في ذلك التواجد له متطلباته الغذائية… وبالنسبة للتواجد الروحي 

المعنوي… فإّن المواد األكثر بعداً عن مركز الكرة األرضية… تعمل على تعزيز ذلك.
سميح التايه

يتذم أخذوا  مصر  من  »إسرائيل«  بنو  أُخرج  حينما  ميكانيكية…  لإليمان 

�أنت وم� ت�أكلدبو�س

ـُح أنـغــاُم َتـْحـسيـِن الحـيـاِة َتـَفـتُّ
ـٌظ َيْهـوى الُنهوَض وَيْصدُح وَتَيقُّ

ألحـاُنـهـا امتـزجْت بمـا ال ينـتهي
من روعـٍة بَشذى النبـوِغ ُتَرْنـدُح

َنَهـَدْت َنسائُمهـا فـفاَض صفاؤهـا
َحــقَّـاً وَخــْيــراً بالجـمـاِل ُيـلَـقَّــُح

فيها ابتدى اإلنساُن َحْرَف ُصُعـوِدِه
نحـَو الســـمـاِء ولإللــِه ُيـَســبِّـــُح

َفـَتـَفـتَّـَحـْت في َوْجـهـِه الـُدنيـا بما
فـيهـا عـِن الِسـِرّ الُمَقـدَِّس ُتـْفـِصُح

هـا ِسـُرّ الحـيـاِة ُنـُشوُؤهـا وُنـُمـُوّ
وُسـُمـوِّهـا الُمَتصاِعـُد الُمـَتـَفـّتـُِح

فَمن استعاَن بعـقـلِه انطـلقـْت بـِه
ُروُح المعارِف كـلَّ ُلْغـٍز ُتـوِضُح

أما الذيَن َتـَشـبَّـثـوا بـضـاللِهـْم
فمصيرهْم وْسَط الضالِل تأْرُجُح

ال َيْكـشـُف اإلنسـاُن ســَرّ ُوُجـودِه
إْن كاَن فـي ُلَجـِج الَعـماوِة َيْسَبـُح

لْم ُيـوَجـِد اإلنسـاُن إالَّ كْي َيـعي
أن أإللـَه بـمـا قـضـى ال َيـْمـزُح

ّخـلْـُق اإللـِه ُهـَو الَكَمـاُل بـعـيـنـِه
َهـْل َيْفهـُم اإلنساُن مـا ال ُيشـرُح؟!

َفَجـمـاُل أنفـسنـا صـالُح ُنفـوسنـا
وَصالُحـنـا الفْعـُل الجـمـيُل أألصلَُح

إْن لـْم َيُكـْن َغـْرَس المحامـد َغْرُسـنا
هيهـاِت َنـْظـُفـُر بالسمـاِء وَنـْنَجـُح

إْن لـْم َيُكـْن نـوَر البصيـرِة ُنـورُنـا
ال ُنـْدرُك الِســـرَّ الَخـفيَّ وَنـلْـَمـُح

إْن لـْم َيُكـن َنـْهـَج البطولِة َنهـُجـنا
ـُح أبـداً َنـَظـلُّ بـَجـْهـلـنا َنـَتـبـجَّ

إْن لـْم َنُكن أهـالً لُنْصـلَح حالـنا
َفـَمصيُر أمـتـنا المـصيـُر أألْقـَبـُح

إْن لـْم َنُكْن ُكْنـَه الحـيـاِة وشوقهـا
ِق، ال نـفـوُز ونـربـُح لُذرى الَتـَفـوُّ

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

لحُن �لحي�ِة َتَجّدٌد وَتَفّتُح

{ يوسف المسمار

10 عرو�ض �صينمائية �صبابية �صمن م�صروع �صينما الحياة 

عرضت في دار األسد للثقافة بالالذقية عشرة أفالم سينمائية نتاج عمل لشباب من محافظتي 
طرطوس والالذقية ضمن مشروع سينما الحياة.

األمم  وبرنامج  الالذقية  ثقافة  مديرية  بين  بالتعاون  أقيم  عام  لمدة  استمر  الذي  المشروع 
المتحدة االنمائي، وضم 43 شاباً وشابة من المحافظتين خضعوا لورشات نظرية وعملية شملت 
مراحل صناعة الفيلم بدءاً من الفكرة والنص وصوالً إلى التصوير والمونتاج والصوت واإلخراج 

بإشراف ومتابعة مختصين في هذا المجال.
الشباب  اهتمامات  على  الضوء  تسليط  إلى  رحمون  فادي  لمنسقه  وفقاً  المشروع  ويهدف 
وهواياتهم وصقلها وتطويرها بشكل أكاديمي وتمليكهم األدوات الالزمة لصناعة األفالم والتركيز 
إيالئها  على  والعمل  المجتمع  في  تأثيرها  مدى  لمعرفة  االجتماعية  القضايا  في  محتواها  على 

اهتماماً أكبر.
من جهته، أشار إياد جنيدي منسق قسم التماسك المجتمعي في مكتب برنامج األمم المتحدة 
وربطها  بمواهبهم  االهتمام  مع  للشباب  يتوجه  المشروع  أن  إلى  الساحلية  بالمنطقة  اإلنمائي 
القادرة  التي ظهرت بعد الحرب من خالل السينما  المجتمعية، بخاصة تلك  بالقضايا والظواهر 

على حمل األفكار وإيصالها إلى المتلقي بطريقة غير مباشرة.
والتصوير  والنص  الفكرة  من  بدءاً  بالكامل  طالبية  هي  المعروضة  األفالم  أن  جنيدي  وبين 
والتمثيل والمونتاج وغيرها، آمالً بأن يعتمدها الطالب كخطوة أولى ومساعدة في االنطالق بهذا 

المجال.
الذين أنتج له  سامي فرح طالب هندسة مدنية بجامعة تشرين من المشاركين في المشروع 
فيلم من كتابته وإخراجه بعنوان »ضوء وغبار«، نوه بأهمية هذه المبادرة التي أعادته إلى شغفه 
بالسينما وأعطاه الثقة بالنفس في تقديم أفكاره وتجسيدها فضالً عن إتاحة المجال له للتعرف 

إلى مجموعة كبيرة من األشخاص يشاركونه الشغف ذاته عملوا معاً كفريق متكامل.
السينما  وتشكل  طويل  زمن  منذ  التصوير  مجال  في  تعمل  التي  إبراهيم  روز  األسنان  طبيبة 
أحد مجاالت اهتمامها أنتج لها المشروع الفيلم الوثائقي »نهر األسرار«، ناقشت من خالله قضية 
ميراث النساء في المناطق الريفية، واستعرضت قصصاً حقيقية لنساء من ريف الالذقية تكلمن 
قضايا  على  اإلضــاءة  في  السينما  دور  إلى  مشيرة  المجال،  هذا  في  تجاربهن  عن  شفافية  بكل 

المجتمع كبداية لوضع اليد على المشكلة والبحث عن حلول لها.

»فل�صطين من البحر اإلى النهر« �صعار ا�صتعادته اأعمال فنية متنوعة

بمنا�صبة اليوم العالمي للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني

العربي  الــرواق  في  كيالي  لؤي  قاعة  في  أقيم 
مختلفة  بــأحــجــام  عــمــالً   33 ضــم  فني  مــعــرض 
ومقاومة  الفلسطينية  القضية  حــول  تمحورت 
االحتالل الصهيوني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
لـ26 فناناً  وضم المعرض أعماالً فنية متنوعة 
الفلسطينيين  والشباب  المخضرمين  من  تشكيلياً 
إلى  البحر  من  »فلسطين  شعار  فيها  استعادوا 
أصحاب  لها  األرض  ــذه  ه أن  ليؤكدوا  النهر«، 
شرعيون ستعود إليهم وأن المحتل زائل ال محالة 

طالما شعلة المقاومة متقدة.
وبين عبد المعطي أبو زيد رئيس اتحاد الفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين في سورية في تصريح 

ينظم  الــذي  المعرض  هــذا  »أن  االعــالم:  لوسائل 
بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين 
تأكيد على دور الثقافة المحوري في المقاومة وعلى 
الصمود  معركة  في  مقاوم  جزء  هو  التشكيل  أن 

والنضال السترجاع األرض الفلسطينية«.
اتحاد  رئيس  الشامات  أبــو  عــرفــان  واعتبر 
التشكيليين السوريين: »أن هذا المعرض هو تعبير 
وتاريخه«،  ألرضه  الفلسطيني  اإلنسان  النتماء 
منوهاً إلى »تركيز المعرض على التراث والمرأة في 
فلسطين مع أهمية إفساح المجال لظهور مواهب 

شابة وضرورة تنميتها مستقبالً«.
خالل  مــن  أكــد  عبدالله  محمود  التشكيلي 
مشاركته في عمل عن المرأة، أهمية استحضارها 

كرمز في كل حاالتها وأهمها الجانب المقاوم وهي 
تدعم المجتمع في كل جوانب الحياة، منوهاً إلى 
باستخدام  القروي  الفلسطيني  للزي  اختياره 

األلوان الزيتية.
بلوحة  شارك  الذي  الخطيب  أحمد  التشكيلي 
ينتمي  عمله  أن  أوضح  أكريليك   80-100 قياس 
التفاؤل  على  فيه  ويركز  السريالية  للمدرسة 
الصمود  إلى  ترمز  كبيرة  صخرة  تتصدره  حيث 
استمرارية  وهي  والمستقبلي  الحتمي  واالنتصار 

للنضال.
بلوحة  شارك  الصعيدي  سامر  التشكيلي  أما 
تحدثت عن التراث والبيوت الفلسطينية مستخدماً 
على  لوحته  في  وركز  واألكريليك،  الكوالج  تقنية 

أن  معتبراً  الشهداء،  لدم  يرمز  الذي  األحمر  اللون 
سالح الفنانين الفلسطينيين هي اللوحة التي تبقى 

خالدة في التاريخ.
استمد  مؤمنة  إبــراهــيــم  التشكيلي  الــفــنــان 
لالحتالل  الفلسطيني  الشعب  مقاومة  من  لوحته 
إلى  يرمز  الــذي  السيف  على  معتمداً  الصهيوني 
الكيان  بوجه  الفلسطينيين  وصمود  المقاومة 

المحتل مهما طال الزمن.
شاركت  خليل  أبــو  رنيم  الشابة  التشكيلية 
بلوحة ركزت فيها على المرأة الفلسطينية القوية 
أنه  إلى  مشيرة  األكريليك،  مستخدمة  والصامدة 
بأننا  العالم  إلى  رسالة  نوصل  الرسم  خالل  من 

صامدون ونقاتل من أجل قضيتنا.
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