ّ
إن حربنا هي حرب مقدسة ألنها حرب
أم���ة ...أم��ة حية تستطيع أن تشقّ
طريقها إلى الحياة الحرة.
سعاده

 6صفحات
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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

اجلمعة  14كانون الثاني 2022

Friday 14 January 2022

�إ�ضراب ال�سائقين �أقفل الطرقات ...والدوالر دون الـ � 30ألفاً ...وبوحبيب :عامو�س � ٍآت

عون متم�سّ ك بالحوار ويحمّل المقاطعين م�س�ؤوليّة االنهيار ...وجماعة الحريري تهاجم
يخ�ص ال�سعودية �أما �سوريّة..؟
مولوي :ال دور لحزب اهلل في الكبتاغون ...وال تهاون بما ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
أك��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه بوحبيب ب�ع��د ع��ودت��ه من
واش �ن �ط��ن وص ��ول ال�م�ب�ع��وث األم �ي��رك��ي ال �خ��اص بترسيم
ال�ح��دود البحرية عاموس هوكنتشتين إل��ى بيروت قريباً،
ودعم المسؤولين األميركيين إلنجاح مسار التفاوض حول
ترسيم ينهي النزاع مع كيان االحتالل حول حدود المناطق
االقتصادية اللبنانية الخالصة ،بما يتيح البدء باستثمارها،
وكشف بوحبيب عن تبلغه من األميركيين أن مصر تلقت
ال�م��واف�ق��ة األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى اس�ت�ث�ن��اء ع�ق��ود اس �ت �ج��رار الغاز
المصري الى لبنان عبر سورية من عقوبات قانون قيصر.
على ضفة مشابهة ،ولكن مرتبكة ،تحدث وزير الداخلية
تلفزيوني ع��ن ال �ش��ؤون األمنية
ب�س��ام م��ول��وي ف��ي ح ��وار
ّ
واالنتخابية ،فنطق بعد ارتباك وتلعثم بعدم وجود أي صلة
لحزب الله بتهريب الكبتاغون من لبنان ،وأكد إصراره على
�ص ال�م�ع��ارض��ات الخليجية
مالحقة ك��ل ال�ل�ق��اءات ال�ت��ي ت�خ� ّ
ف��ي لبنان ،وم��رة أخ��رى ارت�ب��ك وتلعثم عندما سئل ،وفقا
لمبدأ عدم النيل من رموز الدول األجنبية ،ماذا عن سورية
ول �ق��اءات ال�م�ع��ارض��ات وال �م��واق��ف ال�ت��ي يطلقها الكثيرون
ضدها وض� ّد رئيسها ،فقال أوالً هذا ينطبق على أي دولة،

مفاو�ضات فيينا النوو ّية :اختبارات
�صعبة لتجاوز الق�ضايا الخالف ّية
دخلت الجولة الجديدة للمفاوضات النوويّة التي بدأت قبل أسبوعين
في العاصمة النمساويّة فيينا ،مرحلة االختبارات الصعبة إلرادة
األطراف األخرى ،ال سيما الغربيّون ،في تجاوز القضايا الخالفية.
وذكرت وكالة األنباء اإليرانية «ارنا» أمس ،أن خبراء الفريق اإليراني
المفاوض ومجموعة الدول  1+4إلى جانب ممثلي االتحاد األوروبي،
عقدوا اجتماعهم األول في إطار الجولة الثامنة ،األربعاء ،تحت إطار
فريق العمل الثالث المعني بتقييم اإلنجازات المحققة والقرارات الخاصة
بطبيعة تنفيذ التعهّدات من قبل الطرفين.
المختصة في مجالي إلغاء الحظر
يُذكر أنّ اجتماعات فرق العمل
ّ
والقضايا النووية ،متواصلة منذ ب��دء المفاوضات ،حيث يتباحث
األساسي الجتماع «فريق
الخبراء يوميا ً في كال المجالين .لكن الدور
ّ
عمل التدابير التنفيذية» ،سيتضح أكثر عندما نراجع تصريحات أحد
المصادر األوروبية ،قوله إن «عقد اجتماعات كهذه يدل على أن هناك
صورة واضحة بشأن موضوعَ ي الحظر والقضايا النووية».
يُذكر أنّ الجولة الثامنة من مفاوضات إلغاء الحظر ،بدأت منذ اإلثنين
( 27كانون األول/ديسمبر  )2021في عاصمة النمسا؛ وهي تواصل
المضي قدماً ،إذ تركزت المباحثات خالل األيام األخيرة على محوري
«التحقق» و»الحصول على ضمانات» بشأن إلغاء الحظر.
«ارنا»

� 7أيار الرو�سي في كازاخ�ستان
يُ�سقط ّ
مخطط �ضمّ وا�شنطن لأوكرانيا!
محمد صادق الحسيني
ك ّل الوقائع الميدانية في أوكرانيا تشي ب��أنّ واشنطن
تراوغ وتحتال على الرأي العام لكسب الوقت لتأتي اللحظة
المناسبة لالنقضاض على أوكرانيا بحجة خطر االجتياح
الروسي لها واليكم الوقائع كما هي:
ّ
نشر موقع «بوليتيكو» االلكتروني األميركي ،تقريرا ً
اع�� ّدت��ه وح� ��دة :ي��وم �ي��ات األم���ن ال��وط �ن��ي (National
 ،)Security Dailyبالتعاون مع جهات استقصائية
أميركية متخصصة أخ��رى ،حسب ما ج��اء في التقرير
نفسه ،نشر هذا الموقع بتاريخ  2022/1/11تحقيقا ً
مهما ً جاء فيه ما يلي:
أوالً :إنّ لدى الرئيس األميركي ،جو بايدن ،خطة لتقديم
أسلحة بقيمة  200مليون دوالر ألوكرانيا ،بشكل عاجل،
في نهاية شهر  .2021/12وانّ هذه الخطة لم تعرض على
الكونغرس األميركي ،إلقرارها حسب األصول األميركية،
وان �م��ا ت � ّم إب�ل�اغ ال�ك��ون�غ��رس بها خ�لال جلسة استماع
سرية ،حيث أبلغ فريق الرئيس الكونغرس األميركي بانّ
الضرورة الملحة وغير المسبوقة لذلك (تزويد أوكرانيا
بهذه األسلحة) قد حتَّمت تقديم ه��ذه المساعدة بشكل
ط��ارئ وم��ن مخزون وزارة ال��دف��اع األميركية ال��ى دولة
تعيش م��أزق�اً( .ه��ذا يعني انّ الصفقة ليست بحاجة الى
موافقة مسبقة لكونها ليست صفقة بيع عادية).
(التتمة ص)4

ثم عاد فاستدرك ليقول إنه بالنسبة لسورية تجب العودة
لمجلس الوزراء.
ب��ال�ت��وازي م��ع تطمينات بوحبيب ك��ان��ت ال�ت�ط��ورات على
الساحة المالية بين م� ّد وج��زر ،بعد تسجيل سعر صرف
ال � ��دوالر ت �ج��اوز ع�ت�ب��ة ال� �ـ  30أل ��ف ل �ي��رة ،ف�س�ج��ل السعر
انخفاضا ً دون ال�ـ  30الفا ً بعدما ضخ المصرف المركزي
كمية من الدوالرات الى المصارف لقاء أي كمية من الليرات
اللبنانية ب�ح��وزت�ه��ا ،لكن ه��ذا ال�ه�ب��وط ال�ظ��رف��ي ل��م يطمئن
أحدا ً في ظل المسار التصاعدي لسعر الصرف ،بينما كان
الحضور األبرز للنشاط االحتجاجي للسائقين العموميين
الذي ع ّم المناطق اللبنانية ،وقطع الطرقات ،مطالبا ً بتطبيق
الحكومة لالتفاقات التي تطال عناوين مطلبية للسائقين،
باإلضافة لرفع الصوت أمام المشهد االجتماعي الذي يبشر
باالنفجار.
في الشأن السياسي بقي موضوع دعوة رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون للحوار عنوان األخذ وال��رد بين القوى
السياسية ،وبعدما تظ ّهرت مواقف األطراف المدعوة للحوار
من دع��وة رئيس الجمهورية ،وانتهت المشاورات الثنائية
(التتمة ص)4

معظم الطرقات الرئيسية قطعت في يوم الغضب أمس

العراق :تعليق موقت لعمل رئا�سة البرلمان
�صاروخي على ال�سفارة الأميرك ّية في بغداد
وهجوم
ّ
أوقفت المحكمة االتحادية العراقية،
أعلى سلطة قضائية في البالد ،أمس ،بقرار
عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثا ً
بشكل موقت إلى حين البتّ بدعويي طعن
بدستورية الجلسة األولى.
ل��ك��ن ه���ذا ال��ق��رار ال ي��ؤث��ر ع��ل��ى المهل
ال��دس��ت��وري��ة ال��خ��اص��ة بانتخاب رئيس
للجمهورية وتكليف رئ��ي��س للحكومة،
وفق المحكمة .مع ذلك ،ال يمكن للبرلمان
االنعقاد في ظ� ّل تعليق عمل رئيسه إلى
حين حسم الطعنين.
وأوض��ح المركز اإلعالمي في المحكمة
االتحادية في بيان أن القرار «ال يؤثر على
سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال
بقية االستحقاقات الدستورية والمتمثلة
بالموعد األقصى النتخاب رئيس الجمهورية
وما يليها من إج��راءات بخصوص تكليف
مرشح الكتلة النيابية األكثر عددا ً لتشكيل
الحكومة».
وي��ف��ت��رض أن ينتخب ال��ب��رل��م��ان بعد
جلسته األول���ى ،خ�لال  30ي��وم �اً ،رئيسا ً
جديدا ً للجمهورية ال��ذي عليه ب��دوره أن
يكلّف رئيسا ً للحكومة خالل  15يوما ً من
ت��اري��خ انتخابه ،ي��ك��ون م��رش��ح «الكتلة
النيابية األكبر عدداً» ،وفق الدستور.
وأضاف البيان أنّ «هذه المدد الدستورية
واالستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة
واح���دة فقط فيما إذا ص��در ق���رار نهائي
بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم
 2022/01/09وهذا األمر لم يحصل إلى
اآلن».
وت��ق�دّم بالطعنين أم��ام المحكمة وفق
مذكرة القرار الصادرة أمس ،النائبان باسم

يهتم ال�سيا�س ّيون
هل
ّ
بفهم م�س�ؤول ّياتهم المال ّية؟
ناصر قنديل

خشان وهو مستقل ومحمود داود سلمان
المشهداني الذي ترأس الجلسة األولى وهو
نائب عن تحالف «عزم» السني.
واعتبرا في الطعن أن الجلسة األولى،
التي انتخب فيها زعيم تحالف «تقدّم»
السني رئيسا ً للبرلمان« ،شابتها مخالفات
دس��ت��وري��ة ومخالفات للنظام الداخلي
لمجلس النواب».
وشهدت الجلسة مشادات على خلفية
من يملك الكتلة األكبر في البرلمان ،بين
التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي
مقتدى الصدر أو اإلط��ار التنسيقي الذي
يض ّم قوى أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة
القانون.
وي��ؤك��د ك � ّل م��ن الطرفين أن��ه تمكن من

تشكيل الكتلة األك��ب��ر عبر تحالفات في
ّ
يحق لها تسمية رئيس
البرلمان ،التي
الوزراء ،في حين لم تحسم رئاسة البرلمان
رسميا ً هذا األمر.
أمنياً ،تعرضت السفارة األميركية في
العاصمة العراقية ب��غ��داد مساء أم��س،
لهجوم بثالثة صواريخ.
وأف��اد مصدر أمني ب��أنّ قاعدة التوحيد
الثالثة في السفارة األميركية في بغداد
تعرضت لهجوم بثالثة صواريخ من نوع
كاتيوشا ،موضحا ً أن صاروخين سقطا
داخل محيط السفارة فيما تمكنت منظومة
الدفاع الجوي من إسقاط الصاروخ الثالث.
ولم يكشف المصدر عن حجم الخسائر
الناجمة عن هذا الهجوم.

ّ
المحتل
المواجهات م�ستم ّرة في النقب
اندلعت مواجهات عنيفة ،أمس،
بينمئاتالمتظاهرينالفلسطينيين
وقوات العدو «اإلسرائيلي» في قرية
األطرش في النقب المحتل.
وأف����ادت م��ص��ادر فلسطينية
بأن «قوات االحتالل أطلقت قنابل
الصوت وال��غ��از المسيل للدموع
تجاه المتظاهرين» ،مشيرة إلى
«وج��ود ع��دد من اإلص��اب��ات خالل
قمع قوات االحتالل للتظاهرة في
قرية األطرش بالنقب».
وفي سياق متصل ،أُصيب عدد
من الفلسطينيين بحاالت اختناق،
أم��س ،خ�لال مواجهات مع قوات
العدو «اإلسرائيلي» في قرية برقة
شمال غرب نابلس بالضفة الغربية
المحتلة.
وقالمسؤولملفاالستيطانفي
شمال الضفة الغربية غسان دغلس
إن «ع��ددا ً من المواطنين أصيبوا
باالختناق نتيجة استنشاق الغاز
المسيل للدموع خالل المواجهات».
وأض�����اف دغ��ل��س أن «ق���وات
االحتالل هاجمت مسيرة دعت لها
حركة فتح وهيئة مقاومة الجدار
واالستيطان للتصدّي العتداءات

نقاط على الحروف

المستوطنين ومحاولتهم االستيالء
على أراضي المواطنين في المنطقة،
والتي كان آخرها استهداف عدد من
المركبات بالحجارة قرب بلدة دير
شرف غرب نابلس».

وك��ان��ت ق��وات ال��ع��دو اقتحمت
منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا
ج��ن��وب مدينة نابلس بالضفة
الغربية الفلسطينية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن

«قوات مع ّززة من جيش االحتالل
تقوم بتجريف ال��ط��رق المؤدية
لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوب
نابلس».

 من النادر أن يخوض أي متابع للشأن المالي حديثا ًحول األوض��اع المالية مع أي مسؤول سياسي ويشعر
ب��أن��ه يحظى ب��اإلص�غ��اء ال�ل�ازم ،أو أن محدثه سيجيبه
على آرائه سواء أكانت دعوات لوقف سياسات أم اعتماد
سياسات ،وإن كان موضع ثقة سيكون سقف ما يسمعه
هو دعوة إلدارة هذا الحديث مع مسؤول مالي في الدولة،
وفي لبنان يعرف الخبراء أنهم غالبا ً ما كانوا يتلقون بعد
كل دعوة لالنتباه من األخطار المالية ،للذهاب الى حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة وسماع رأيه وردوده ،وإن
لم يأخذ رياض بما تقول فال قيمة له عند أحد .وبقي الحال
على هذه الصورة حتى بعدما انفجر الوضع المالي وبلغ
ح��د االن�ه�ي��ار ،وس��ادت نظرية أن إق��ال��ة حاكم المصرف
تؤدي النهيار أكبر ،أو نظرية أن ال أحد يقيل ضباطه وقت
ال�ح��رب ،لكن بعيدا ً عن اإلق��ال��ة وع��دم اإلق��ال��ة ،هل يدرك
المسؤولون السياسيون أنهم بدون معرفة وخبرة ورأي
في الشؤون المالية سيكون من الصعب عليهم لعب دور
صناع ال�ق��رار في البلد ال��ذي يتحملون فيه مسؤوليات
كبرى ،وسيبقى صانع القرار الحقيقي سياسيا ً وأمنيا ً
واجتماعيا ً واقتصادياً ،هو صانع القرار المالي والنقدي؟
 مصدر هذا الكالم هو ما يجري على ساحة الملفاتالمالية وال�ن�ق��دي��ة ،حيث ي��دي��ر ح��اك��م م�ص��رف لبنان كل
األزم��ات المتداخلة والمتشابكة عبر بوابة واح��دة ،هي
طباعة المزيد من األوراق النقدية ،فيع ّوض عبرها نقص
واردات الدولة وعجزها عن تمويل نفقاتها ،ويؤمن عبرها
توفير السيولة الالزمة لتصفية تدريجية للودائع بأسعار
مصطنعة تفقدها قيمتها الحقيقية مستغال حاجات
ال�م��ودع�ي��ن المتتابعة الس�ت�ع�م��ال ودائ �ع �ه��م لضرورات
الحياة ،لكن ناتج هذه الطباعة لألوراق النقدية هو االنهيار
المتالحق في سعر الليرة أمام الدوالر ،وقد بلغت الكتلة
النقدية خمسة أض�ع��اف م��ا كانت عليه م��ع ب��دء األزم��ة،
بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي ال��ى أق��ل من 40%
مما كان عليه ،أي كان مرتين ونصف المرة ما كان عليه
عام  ،2021ما يعني تراجع ال��دورة التداولية لليرة أكثر
من عشر مرات ،إضافة للتراجع الناتج عن حلول الدوالر
مكان الليرة في التداول ،وطباعة النقد التي تناط بمصرف
لبنان ،ف��ي ظ��روف ع��ادي��ة تتح ّول ال��ى جوهر السياسة
العامة للدولة في ظرف استثنائي كالذي نحن فيه ،ألنه
وحده ،وعشرة خطوط حمراء تحت وحده ،القيمة الفعلية
للرواتب واألج��ور ،والقدرة الشرائية لليرة ،واالستقرار
االجتماعي ،ومصير الوضع األمني الناتج عن كل ذلك،
ولذلك ذهبت دول العالم في أزمات مشابهة الى نزع قرار
طبع العملة من يد المصرف المركزي وشكلت مجلسا ً
خاصا ً للنقد يجب الحصول على إجازته عند طباعة كل
كمية اضافية من األوراق النقدية ،بعد التحقق من تناسب
هذه الكمية مع كمية اإلحتياط من العمالت الصعبة لدى
المصرف المركزي صعودا ً وهبوطا ً بالنسبة والتناسب.
 اذا ك��ان ال �م �س��ؤول��ون ف��ي ال��دول��ة ي�خ�ش��ون السيربمجلس للنقد كالذي فعلته دول مثل هونغ كونغ ،ألن
التشاور حول الفكرة بعدما تح ّمس لها بعض المسؤولين،
كشف أنها ستجلب غضب حاكم المصرف ،وبعدما حاول
الفرنسيون التوصل مع الحاكم لحل وسط حول الفكرة
(التتمة ص)4
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الوطن � /سيا�سة

�صي�صان ومرتزقون
في مواجهة المقاومة
} شوقي عواضة
حين كانت قبضات المقاومين تسطر تاريخ المجد للبنان
والعرب في مارون الراس وبنت جبيل كان المستعربون من
آل سعود وأدواتهم في لبنان يستجدون العدو «اإلسرائيلي»
الستكمال معركة القضاء على المقاومة ،وكانت حفلة تقديم
الشاي لجنود االحتالل في ثكنة مرجعيون يقودها وزير
الداخلية آنذاك أحمد فتفت أحد أركان ما يس ّمى بـ «المجلس
الوطني لرفع االحتالل اإليراني» في لبنان ،لم تمنع مؤامرة
آل سعود انتصار المقاومة ولم تث ِن حفلة الشاي من عزيمة
المقاومين ال��ذي��ن سجلوا ان��ت��ص��ارا ً تاريخيا ً على العدو
«اإلسرائيلي» الذي أق ّر بهزيمته على لسان كبار قادته أمام
لجنة فينوغراد ،كان عبيد آل سعود في لبنان يبكون على
خيبتهموهزيمتهم.
كان ذلك قبل ستة عشر عاما ً في عدوان تموز  2006حينها
خرج النائب األول لرئيس حكومة العدو خالل حرب تموز
شيمون بيريز أمام لجنة فينوغراد معلنا ً الهزيمة قائالً :إنّ
نتائج الحرب كانت صعبة ج ًدا ً على (إسرائيل) ،إلى حدود
أصبحت فيها (إسرائيل) اآلن مكسر عصا ،فهي ليست كسابق
عهدها ال تخيف وال تفاجئ وغير خالقة ،لقد فقدت قوة الردع
بوجه العرب ،ويضيف «نحن اآلن في نظر العالم ضعفاء ع ّما
كنا عليه .والعالم وقف إلى جانبنا ألننا ضعفاء وليس ألننا
محقون» .ليتبعه في اإلقرار بالهزيمة المدوية رئيس أركان
جيش العدو خالل الحرب دان حالوتس الذي لخص فشل
جيشه وهزيمته خالل الحرب لسببين ...السبب األول هو
عجز جيشه عن توقيف عمليات إطالق صواريخ الكاتيوشا
رغم كثافة الغارات وشراسة المواجهات مع رجال المقاومة،
والسبب الثاني هو استمرار الحرب لوقت طويل ما أدّى إلى
فشل الجيش في أداء مهامه ،موضحا أنه ال يمكن هزيمة
العقيدة ،وأنّ جيشه تح ّول إلى كيس مالكمة بين يدي حزب
الله بسبب الحرب.
هزيمة لم تزد مرتزقة آل سعود والسفارة األميركية في
لبنان إال حقدا ً
المضي بالغباء
وغ�لا وجهالً وإص��رارا ً على
ّ
من خ�لال اإلع�لان عما يس ّمى بـ (المجلس الوطني لرفع
اإلحتالل اإليراني) وإسقاط لبنانية حزب الله والمقاومة دون
استخالصهم للعبر من خالل ثوابت أق ّر بها العدو أنّ إيران
التي تب ّنت ودعمت القضايا العربية وفي مقدمتها القضية
الفلسطينية ودعم فصائل المقاومة أحدثت نقلة نوعية في
المواجهة مع العدو «اإلسرائيلي» في فلسطين.
دعم إيران للمقاومة في لبنان بك ّل اإلمكانيات والقدرات
التي أدّت الى تحرير عام  2000وانتصار تموز  2006أدت
إلى تغيير التوازنات وقواعد االشتباك مع العدو ،إضافة الى
حماية لبنان من اإلرهاب التكفيري السعودي بالدرجة األولى
وسحق هذا المشروع في سورية والعراق مع الجيش العربي
السوري والحشد الشعبي والجيش العراقي.
فإيران منذ انتصار الثورة اإلسالمية بقيادة آية الله روح
الله الموسوي الخميني كانت أكثر حرصا ً على العرب من
مستعربي آل سعود وأدواتهم في لبنان والمنطقة .والمقاومة
التي هزمت الجيش ال��ذي قيل بأنه ال يُهزم والتي هزمت
المشروع األميركي «اإلسرائيلي» السعودي لن تهزها جوقة
صيصان آل سعود والسفارة األميركية في بيروت.
وإذا ما أردنا تقييم دور إيران ومقارنته بالدور السعودي
يجب علينا تقييم ما يلي:
 1ـ ماذا قدّمت السعودية (التي تقود اليوم صفقة القرن)
للمقاومة الفلسطينية وماذا قدّمت إيران؟
 2ـ من كان أكثر تآمرا ً على لبنان ومقاومته وشعبه مع
األميركي والعدو «اإلسرائيلي» إيران أم السعودية؟
 3ـ م��اذا أنتج دعم المنظمات اإلرهابية التي أرسلتها
السعودية هبات للشعب اللبناني ومقاتلة جيشه؟
 4ـ على مستوى القضايا العربية للمقاومة في لبنان وماذا
أنتج االنتحاريون والسيارات المفخخة والمجموعات في
سورية والعراق واليمن والبحرين؟
 5ـ من أمعن في قتل اليمنيين وذبح السوريين والعراقيين
وارتكاب المجازر بحقهم وتدمير مدنهم وتهجيرهم تحت
عنوان حماية (أهل السنة) إيران أم السعودية؟
وإذا ما حاولنا بناء استنتاجات على ما تقدّم يتضح لنا من
هو اإلرهابي الذي صدّر اإلرهابيين لتدمير لبنان والمنطقة ،ومن
هو الشريف والحر الذي دعم حركة المقاومة للدفاع عن لبنان
والمنطقة ويتضح لنا أكثر من هو المحت ّل الذي يدير ويم ّول
الفتن في لبنان وتتدخل سفاراته في ك ّل صغيرة وكبيرة؟ ومن
يح ّرض الشعب اللبناني على بعضه البعض .من كان يحرك
ويقود غرفة عمليات ما س ّمي بثورة  17تشرين ومن يم ّول
منظمات ال  NGOSومَن ومَن؟ أسئلة قد ال تنتهي والجواب
عليها واحد وهو أنّ في لبنان صيصانا ومرتزقين ال بل وعبيدا ً
للسفارتين األميركية والسعودية ما ه ّمهم لبنان وال وطن وال
ه ّمهم عرب وال عروبة ،بل ه ّمهم األوحد إرضاء أسيادهم من
خالل أخذ لبنان الى جحيم وحروب هم ليسوا بمستواها وال
يستطيعون إنجاز أيّ تغيير إذا نجحوا في الفتنة ،فمن قدّم
الشاي للعدو في ثكنة مرجعيون ال يمكنه أن يخوض معركة
الكرامة ألنه فاقد للكرامة والشرف .ومَن انحنى أمام السفيرة
األميركية سيعجز عن رفع رأسه أمام المقاومين .ومَن زحف
أمام آل سعود لن يستطيع النهوض والقيام ألنه أدمن المهانة
واالرت��زاق على حساب الوطن وأبنائه .فقبل أن تدعوا لرفع
(االحتالل اإليراني) عليكم أن تتح ّرروا من ذ ّلكم للسعودي
تتبجحوا باسم الوطن والوطنية عليكم ان
واألميركي وقبل أن
ّ
ّ
المذل يا أشباه الرجال وال رجال.
تمحوا العار من تاريخكم

خفايا
قالت مصادر نيابية إن معادلة
طارق بيطار ورياض سالمة القائمة
على توازن السعي لإلقالة مقابل
الحماية بين الرئاستين األولى
والثانية ستؤدي الى تفاقم الوضعين
القضائي والمالي والمزيد من الشلل
النيابي والحكومي ولن تفيد أحدا ً في
االنتخابات خالفا ً لألوهام.

كوالي�س
توقفت مصادر أمنية غربية أمام
تكرار األخطاء القاتلة في بيانات
التحالف الذي تقوده السعودية في
حرب اليمن .وقالت إن مشكلة هذه
األخطاء إنها تأتي بصفتها ثمرة
عمل استخباري دقيق ما يطعن
بصدقية األهداف التي يتم تحديدها
للقصف وفق هذا النوع من المصادر
االستخبارية.
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ه�ؤالء الإرهابيون يتهمون المقاومة بالإرهاب!
} جمال محسن العفلق
ارتفعت نبرة الصوت في اآلون��ة األخيرة وخصوصا ً من دول
الخليج وأخذ الخالف السياسي وجها ً آخر مختلفا ً حيث أصبحت
منابر الخليج تتهم المقاومة ب��اإلره��اب ليأتي الخطاب الرسمي
م�ت� ّم�م�ا ً ل�م��ا ب ��دأت ف�ي��ه ت�ل��ك ال�م�ن��اب��ر اإلع�لام�ي��ة وال �ت��ي ه��ي موجهة
باألساس وفق سياسة دول الخليج ومن يتبع لها ،وال ُيخفى على
أحد حجم األم��وال التي تدفع لشيطنة المقاومة وتصويرها على
أنها الغول الذي يأكل األخضر واليابس وأنها سبب ك ّل الخراب في
المنطقة العربية ولوال وجودها لكنا اليوم نعيش في الفردوس على
األرض ،والمثير باألمر أنّ هناك من يدافع عن مواقف دول الخليج
ويك ّرر كالمها وخصوصا ً ما تص ّرح به المملكة السعودية رسمياً،
فعلى الصعيد الوطني أصبح هؤالء يمثلون مصالح السعودية ال
مصلحة بلدانهم! وكأن دفاعهم عن السعودية ينطبق عليه المثل
القائل إنهم «ملكيون أكثر من الملك نفسه».
ففي المواقف المرصودة نجد من كان يدافع أو يدّعي انه يدافع
عن الشعب السوري تحت عنوان اإلنسانية ،وفي المقابل يص ّرح
انه ال يجوز للسياسيين التطرق بتصريحات عبثية عن حرب اليمن،
وكأنّ اإلنسانية مقسومة وفق المصالح اآلنية ال المواقف المبدئية.
وع�ل��ى المقلب اآلخ��ر يتجاهل ك � ّل ه��ؤالء م��ا ي�ح��دث ف��ي فلسطين
المحتلة من أعمال قتل وتشريد وتدمير لألرض واإلنسان معاً.
وب��ال�ع��ودة لما ت � ّم ت��داول��ه ف��ي األس��اب�ي��ع األخ �ي��رة رف��ض هؤالء
جميعا ً ر ّد المقاومة على التصريحات السعودية ،واعتبروا انه ال
يجوز الر ّد من باب انّ ما يحقّ للسعودية ال يحقّ لغيرها ،ولسان
حالهم يطلب من المقاومة الخضوع وقبول االتهامات والرضوخ
لك ّل تعليمات المملكة ،حتى انّ السفير السعودي في بيروت يغ ّرد
خارقا ً ك ّل األعراف الدبلوماسية ومتهما ً حزب الله بأنه «إرهابي»
متناسيا ً انّ الحزب له تمثيل برلماني وسياسي على األرض وهو

مكون أساسي من مكونات لبنان المستقل.
ف��اإلع�لام ال�ع��رب��ي ك�م��ا ال�ح�ك��وم��ات ال�ع��رب�ي��ة ال تستطيع اتهام
الكيان الغاصب باإلرهاب رغم أنّ للعصابات الصهيونية تاريخا ً
وحاضرا ً ال يمكن تجاهله في اإلره��اب والعمليات اإلرهابية ،ولو
أردنا تعدادها اليوم سنحتاج إلى مجلدات ،ومع هذا ال تتجرأ تلك
الكيانات على ذكر إرهاب الكيان الصهيوني الذي سرق ونهب وقتل
وال يزال ينكل باألسرى ويبث سمومه في المنطقة دون حسيب أو
رقيب وتحت حماية الواليات المتحدة األميركية التي ال تق ّل أفعالها
اإلرهابية في العراق وسورية عن أفعال الكيان الصهيوني.
ول �ي��س ب �ع �ي��دا ً ع �ن��ا ال �ت �ص��ري �ح��ات ال��رس �م �ي��ة أو ال �ت��ي فرضتها
الحكومات على دور اإلف�ت��اء حيث أنّ ك � ّل م��راك��ز اإلف�ت��اء رفضت
تكفير القاعدة او طالبان او حتى داع��ش واعتبارهم مجموعات
فاسقة ولكنها ليست كافرة وال يجوز تكفيرهم ،ورغم كل األعمال
اإلره��اب�ي��ة التي ص� ّورت�ه��ا تلك الجماعات األص��ول�ي��ة و َم��ن دعمها
لكن لم يت ّم اتهامهم باإلرهاب او شيطنتهم ،كما يحدث اليوم مع
أي متابع ...فك ّل من يحارب
المقاومة ،والسبب لم يعد خفيا ً على ّ
الكيان الصهيوني أو يرفع صوته بوجه أميركا هو «إرهابي» وقد
اتبع الكيان اليوم سياسة جديدة فلم يعد بحاجة لمحاربة المقاومة
إنما أعطى المهمة للحلفاء المطبّعين منهم بالعلن أو بالسر ليقوموا
بهذا الدور فيما تجلس اليوم العصابات الصهيونية متف ّرجة على ك ّل
ما يحدث ،فمحاوالتها العسكرية فشلت في نزع سالح المقاومة،
وكذلك فشل العمالء في الداخل بهذه المهمة ،واليوم صار اللعب
على المكشوف حيث تقوم دول التطبيع بالمهمة والكيان يز ّودهم
بالمعلومات االستخبارية ويحميهم عسكرياً.
فاتهام المقاومة أنها خطر على األمن القومي العربي هو أتهام
ساذج وكأنّ المقاومة هي َمن دعمت الغرب الحتالل العراق ،وهي
التي م ّولت المجموعات اإلرهابية في سورية ،وه��ي التي أعطت
الكيان الصهيوني ال��وع��ود والمواثيق وسلمته مصير المنطقة،

وه��ي ال�ت��ي اع�ت��دت على اليمن وال ت��زال تقصف ب�ي��وت المدنيين
وتطبق الحصار وتمنع الدواء والغذاء.
قد يكون من حق هؤالء مهاجمة المقاومة سياسيا ً ومخاصمتها،
لكن ل�م��اذا يسير ف��ي ركبهم م��ن ي� ّدع��ون أنهم ي��ري��دون بناء وطن
وترسيخ العدالة فيه؟ فهل تبنى األوط��ان بالتبعية العمياء؟ وما
هو مستقبل لبنان والمنطقة في حال سيطرت دول التطبيع على
مقدرات هذه البالد؟
أي نهج سياسي يخدم مصالحها
قد يكون من حق تلك الدول اتباع ّ
السياسية واالقتصادية واألمنية ،ولكن ليس من حقها فرض هذه
السياسة على اآلخرين وما تريده تلك الدول اليوم هو إلغاء وجود
ميناء بيروت والسيطرة على الغاز ودع��م مجموعة محدّدة فقط
تخدم تلك الطموحات ،وال يعنيها ان تعيش شعوب المنطقة او
تموت ،وك ّل هذا برعاية التوسع الصهيوني والشركات األميركية
التي تريد أخذ حصتها من ثروات لبنان بالمجان كما تفعل اليوم
في سورية ومنطقة شرق الفرات بحجة انها تدعم «قسد».
إذن ...تهمة اإلرهاب ال تنطبق على من يقاوم االعتداء وال على
من يدافع عن أرضه ووجوده وقد سمحت ك ّل الشرائع السماوية
وال��وض�ع�ي��ة ب�ه��ذا ال�ح��ق وال يعيب اإلن �س��ان ان��ه ي��داف��ع ع��ن نفسه
واإلرهاب الحقيقي هو ما تقوم به عصابات االحتالل ومجموعات
أي عبارة في
التطبيع األعمى معه واإلره��اب الفكري ان تشطب ّ
مقال او تغريدة او منشور على وسائل التواصل تفضح دور تلك
المجموعات اإلره��اب�ي��ة وال�ت��ي ت�س� ّوق ال�ي��وم لعبارة أننا واليهود
أي إنسان على
أخوة في اإلنسانية» ،ومن قال إننا على خالف مع ّ
هذه األرض ألنه يتبع دينا ً او مذهباً؟ ويبعدون الناس عن جوهر
تمت بصلة
الخالف أننا في صراع مع الحركة الصهيونية التي ال ّ
لمفاهيم الدين ،بل تريد اقتالع شعبنا ،والقضاء على حضارتنا،
وابتالع أرضنا وبالدنا بك ّل ما فيها من خيرات وثروات...

�أكد �أنّ دعوته للحوار �ستبقى مفتوحة

عون للمقاطعين :لوقف المكابرة والنظر �إلى ما يعانيه ال�شعب اللبناني
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
أنه ماض في دعوته للحوار ،داعيا ً المقاطعين
إلى «وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب
اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار
صريح لنق ّرر مستقبلنا بأيدينا ولكي ال يُفرض
ُ
نقيض ما نتمناه لوطننا».
علينا مستقبالً،
ج��اء ذل��ك في بيان لمكتب اإلع�لام في رئاسة
الجمهورية ،أوضح فيه أنه «على أثر المشاورات
التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
مع رئيسي مجلس ال��ن��واب والحكومة ورؤس��اء
الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار ،تبين أن
عددا ً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور
ورف��ض الحوار بما يح ّملهم مسؤولية ما يترتب
على استمرار التعطيل الشامل للسلطات ،حكومة
وقضا ًء ومجلسا ً نيابياً» ،مؤكدا ً أن دعوة رئيس
الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة.
الحس الوطني للمقاطعين
وإذ أمل «أن يغلب
ّ
ع��ل��ى أي م��ص��ال��ح أخ����رى» ،دع��اه��م إل��ى «وق��ف
المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني
والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح
لنق ّرر مستقبلنا بأيدينا استنادا ً إلى إرادة وطنية
ُ
نقيض ما نتمناه
ولكي ال يُفرض علينا مستقبالً،
لوطننا».
واعتبر أن «استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو
تعطيل متع ّمد لخطة التعافي المالي واالقتصادي
التي من دونها ال مفاوضات مع صندوق النقد
الدولي وال مع غيره ،وبالتالي ،ال مساعدات وال
إصالحات ،بل مزيد من االهتراء للدولة وتعميق
لالنهيار ،وه��ذا بح ّد ذات��ه جريمة ال ُتغتفر بحق
شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من ج ّراء أزمات
ّ
وغض نظر متع ّمد للمسؤولين
متوارثة ومتفاقمة
عن المعالجات الناجعة».
ّ
المعطلين للحوار والرافضين له
وتابع «إن
يعرفون أنفسهم ج��ي��دا ً ويعرفهم اللبنانيون،
ويتح ّملون مسؤولية خ��س��ارة ال��ن��اس أموالهم
وخسارة الدولة مواردها ،كما يتح ّملون مسؤولية
عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش
والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير
التعليم».
وإذ شكر رئيس الجمهورية م��ن حضر ومن
تجاوب ،أعلن أنه «ماض في دعوته للحوار من
دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى
حماية لبنان واللبنانيين ،خصوصا ً أن الحوار
يتمحور حول خطة التعافي المالي واالقتصادي
للبنان وق��ض��اي��ا متعلقة ب��إص�لاح ال��ن��ظ��ام من
الموسعة
خ�لال الالمركزية اإلداري���ة والمالية
ّ
وباإلستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي
واالقتصادي للبنان».
وشدّد على «أن هذا االلتزام هو في صلب قسم
الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ
استقالل الوطن وسالمة أراضيه ،فال الرئيس يخ ّل
بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات»،
م��ؤك��دا ً أن��ه «ل��ن ي��أل��و ج��ه��دا ً ف��ي سبيل م��ع��اودة
الحوار واإلعداد إلدارته بحسب جدول المواضيع
التي ح��دّده��ا ،وال ي��زال يأمل أن يتحلّى الجميع

عون متوسطا ً وفد أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت في بعبدا أمس
بالمسؤولية الوطنية المطلوبة إلن��ق��اذ لبنان
وشعبه».
على صعيد آخر ،أكد عون خالل استقباله في
قصر بعبدا ،وفدا ً من أهالي الموقوفين في قضية
انفجار مرفأ ب��ي��روت ،أن��ه يشعر م��ع معاناتهم
وأنه يعمل كل ما في وسعه« ،وفق الصالحيات
والقوانين من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن
األبرياء».
وقال «إنّ الوضع صعب ،فقد ت ّم تعطيل القضاء
ومجلس الوزراء وهو أمر يحمل انعكاسات خطيرة
على البلد ،ونعمل على معالجته ألننا ندرك مدى
تأثيراته السلبية» ،وسأل «هل يستمر التوقيف
بعد مرور سنة وستة أشهر ،إذا كان الموظف قد
قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات
التي ل��دي��ه؟» ،ورأى أن��ه ال يجوز أن يتم إيقاف
الموظف وتحميله المسؤولية بعد أن يكون قد قام
بواجبه وأبلغ رئيسه.
وش��دّد على انه سوف يتابع الموضوع «كي
ُتعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من
دون استنساب أو تسييس أو تعطيل أو استئخار
ّ
متأخرة هي عدالة مستنكفة
من منطلق أن كل عدالة
ّ
معطلة».
أو
وكانت إيليز سيف فارس ألقت كلمة باسم الوفد
كلمة جاء فيها «نحن أهالي الموقوفين ظلما ً منذ 4

بوحبيب �أطلع رئي�سي الجمهورية والحكومة
على نتائج زيارته الواليات المتحدة
ّ
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور
عبد الله بو حبيب ،خالل استقباله له في قصر بعبدا أمس ،على نتائج زيارته إلى الواليات
المتحدة األميركية واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس األمن القومي
األميركي ووزارة الخارجية والتي تناولت العالقات بين لبنان والواليات المتحدة.
وأشار بو حبيب إلى أنه لمس في خالل المحادثات التي أجراها «دعما ً أميركيا ً واضحا ً
لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه االقتصادية
الصعبة ،من خالل اإلسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية ،وأيضا ً
ض��رورة إنجاز اإلص�لاح��ات الضرورية التي يحتاجها لبنان ،إضاف ًة إل��ى تشجيع
المسؤولين األميركيين على إجراء االنتخابات النيابية في موعدها».
ولفت إلى أن «المسؤولين األميركيين جدّدوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى
لبنان من مصر واألردن عبر سورية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية ،واستثناء لبنان من
القيود التي يضعها «قانون قيصر» ،وأن هذا األمر ت ّم إبالغه إلى المسؤولين المصريين».
وأوضح أن «المسؤولين األميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود
البحرية الجنوبية ،وأن الموفد األميركي المكلّف هذه المه ّمة آموس هوكشتاين سيحضر
إلى لبنان خالل األيام القليلة المقبلة الستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف».
وأكد أن «البحث مع المسؤولين األميركيين تناول مسألة المساعدات األميركية للجيش
اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية واألميركية»،
مشيرا ًإلى أن «البحث تطرق أيضا ً إلى عالقات لبنان مع دول الخليج واألوضاع في سورية
ومسألة النازحين السوريين ،حيث الحظ تفهّما ً من اإلدارة األميركية للموقف اللبناني من
هذا الملف أكثر من الماضي».
كما التقى بوحبيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.

(داالتي ونهرا)

آب  ،2020نقف اليوم أمام قصركم ،نرفع صوتنا
عالياً ،علّكم تدركون لوعتنا في حين صمت آذان
الكثير ممن ال يريدون الحقيقة .لكننا لم نيأس
لعلمنا بأن صاحب الحق سلطان وأنه آن األوان
لرفع الظلم عن أهلنا .جئناكم اليوم ،ألنكم ربّان
هذه السفينة الغارقة في الظلمات ،فأنتم قادرون
على إدراك معاناتنا».
أض��اف��ت «ل��ق��د عمل أهلنا ال��م��وق��وف��ون ظلماً،
على م��دى سنوات في خدمة دولتهم ،وتح ّملوا
مسؤولياتهم على أت�� ّم وج��ه ،أدرك���وا المخاطر
فسارعوا إل��ى رف��ع الصوت منذرين ومحذرين،
لكنهم خ��ذل��وا وب��ات��وا ال��ي��وم أُضحية لمجرمين
حقيقيين ال يزالون ينعمون بكامل حريتهم بالقرب
من أوالده��م ،في حين ُحرم إخوتنا وأزواجنا من
رؤية أوالدهم منذ سنة وأربعة أشهر».
وقالت «فخامة الرئيس ،إخوتنا ليسوا بقتلة وال
مهملين ،لذا فإننا نطلب منكم الوقوف إلى جانبنا
لتحقيق العدالة الكاملة باإلفراج السريع عنهم
من دون قيد أو شرط ،فنحن لن ننتظر حتى تنتهي
الصراعات السياسية وتصفية الحسابات».
وف��ي م��ج��ال آخ���ر ،أب��ل��غ ال��رئ��ي��س ع��ون نائبة
المنسقة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في
ّ
لبنان والمنسقة المقيمة ألنشطة األمم المتحدة
ومنسقة الشؤون اإلنسانية الدكتورة نجاة رشدي،
ّ

خالل استقباله لها ،أن «لبنان يدعم الجهود التي
تبذلها في إعداد برامج تأمين الحاجات اإلنسانية
للبنانيين وتنفيذها ،وال سيما في مجاالت التعليم
والمياه والكهرباء والدواء».
وأكد أن «هذه الجهود تواكبها الدولة اللبنانية
التي تعمل من جهتها على تخفيف المعاناة عن
العائالت اللبنانية ،خصوصا ً بعد تنامي الحاجة
إلى الخدمات األساسية والضرورية».
وكانت رشدي عرضت على عون «تقريرا ً بالعمل
ال��ذي تقوم به منظمات األم��م المتحدة لمواجهة
األوضاع اإلنسانية الملحة في لبنان» ،الفت ًة إلى
أن «األمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم ،علما ً
بأنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي
أيضا ً بما عليها من مسؤوليات في هذا الشأن».
وأك����دت أن «ال ش����روط م��ن األم����م المتحدة
للمساعدات اإلنسانية ،وليس هناك أي تأثير
سياسي على عمل المنظمات ال��دول��ي��ة ف��ي هذا
المجال».
واستقبل عون عضو «تكتل لبنان القوي» النائب
إدي معلوف ال��ذي لفت إل��ى أن��ه ط��رح مع رئيس
الجمهورية «وض��ع مكب النفايات في الجديدة
وضرورة إيجاد ح ّل سريع له».

مولوي :الو�ضع الأمني مم�سوك جد ًا
وضع وزير الداخلية والبلديات بسام
مولوي رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع��ون ،خ�لال اجتماعه به أم��س في قصر
بعبدا ،بأجواء الوضع األمني في البالد،
على ضوء التقارير التي وردت إليه منذ ما
بعد ظهر أول من أمس وطوال يوم أمس،
الذي شهد حركة احتجاجية تمثلت بإقفال
بعض الطرقات ،كان دعا إليها قطاع النقل
الب ّري.
كما وضع مولوي رئيس الجمهورية بما
تقوم به وزارة الداخلية على صعيد العملية
االنتخابية ،بعد ص��دور م��رس��وم دع��وة
الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيحات.
وأك���د م��ول��وي أن «ال���وض���ع األم��ن��ي
ممسوك ج��دا ً واألج��ه��زة األمنية مواكبة
للتحركات ،بنا ًء للتكليف الذي اعطيته لها
بعد ظهر (أول من) أمس» ،مشيرا ً إلى أن
«مواكبة التحركات جيدة والتنسيق بين
مختلف األجهزة األمنية كان جيدا ً لحماية
المواطنين وضمان حرية التظاهر بأمان
واستقرار وحماية».
وش��دّد على أن «العملية االنتخابية
قائمة ،وال أح��د عليه أن يخاف من عدم

ميقاتي مستقبالً مولوي في السرايا أمس
حصول االنتخابات ،داعيا ً «المواطنين
والمرشحين إل��ى أن يعملوا ويتحضروا
لها».

(داالتي ونهرا)
وللغاية نفسها التقى مولوي رئيس
ال��ح��ك��وم��ة نجيب ميقاتي ف��ي ال��س��راي��ا
الحكومية.
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لقاء «القومي» و«حما�س» :التم�سك بالمقاومة نهج ًا وحيد ًا لتحرير فل�سطين
و�أولوية �أمن وا�ستقرار المخيمات الفل�سطينية وا�ستقرار الو�ضع في لبنان
استقبل منفذ ع��ام بيروت ـ عميد العمل
والشؤون اإلجتماعية في الحزب السوري
القومي االجتماعي بطرس سعادة ،وناموس
المجلس األعلى سماح مهدي وناظر التدريب
ف��ي المنفذية ،وف���دا ً م��ن ح��رك��ة المقاومة
ض��م :عضو
اإلسالمية ـ حماس في بيروت ّ
القيادة السياسية لحركة حماس مشهور عبد
الحليم والمسؤول السياسي في بيروت علي
قاسم وعضوي اللجنة السياسية في بيروت
إبراهيم الجرايحي وسالمة الزمار.
أكد المجتمعون على التمسك بالمقاومة
بأشكالها ومساراتها كافة نهجا ً وحيدا ً
لتحرير فلسطين المحتلة من قبل االحتالل
«اإلسرائيلي» ،مؤكدين أنّ ما قدّمته المقاومة
الفلسطينية خالل مناورات الركن الشديد في
غزة دليل على قوة ووحدة المقاومة في وجه
االحتالل.
ووجه المجتمعون التحية لألسرى األبطال
ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
ب��ص��دوره��م ال��ع��اري��ة وأمعائهم الخاوية،
مؤكدين على موقف المقاومة الفلسطينية
في انتزاع حرية جميع األس��رى من سجون
االحتالل.
وش��دّد المجتمعون على وج��وب متابعة
حصول أبناء شعبنا الفلسطيني على حقوقهم
الكاملة م��ن وك��ال��ة األون����روا ال��ت��ي تسعى
اإلدارة األميركية وحلفاؤها إلى محاصرتها

«القومي» �أدان جريمة قتل ّ
الم�سن الفل�سطيني عمر �أ�سعد:
العدو ال�صهيوني �سيدفع الثمن

أدان الحزب السوري القومي اإلجتماعي جريمة قتل المسنّ الفلسطيني عمر أسعد ( 80عاماً) من
قرية جلجليا شمال مدينة رام الله بعد تعذيبه بوحشية على أيدي جنود اإلحتالل الصهيوني.
واعتبر القومي في بيان ،أنّ هذه الجريمة الوحشية تضاف الى سلسلة الجرائم اإلرهابية
اإلجرامية التي يرتكبها العدو بحق أبناء شعبنا.
وتابع البيان :تأتي هذه الجريمة النكراء لتسجل نقطة سوداء جديدة في سجل داعمي كيان
االحتالل والذين يهرلون إلقامة العالقات معه ويشاركون في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية.
وأكد القومي ،أنّ دماء أبناء شعبنا غالية وعزيزة ،وأنّ مَن يسترخص هذه الدماء ال ب ّد أن يدفع
الثمن.

الأحزاب العربية :لوقفة جادّة
ُتجبر االحتالل على �إطالق الأ�سرى

بهدف إلغاء دورها والضغط على الالجئين
الفلسطينيين وشطب حق العودة.
وت���وق���ف ال��م��ج��ت��م��ع��ون ع��ن��د ال��وض��ع
االق��ت��ص��ادي ال��ض��اغ��ط على أب��ن��اء شعبنا
اللبنانيين والفلسطينيين على ح ّد سواء،

وأش���ادوا بالقرار ال��ص��ادر عن وزي��ر العمل
في الحكومة اللبنانية مصطفى بيرم في ما
يتعلق بالعاملين من أبناء شعبنا الفلسطيني
في لبنان.
وسجل المجتمعون حرصهم على أمن

واس��ت��ق��رار مخيمات ال��ص��م��ود وال��ع��ودة،
وحرصهم على درء أية فتنة تستهدف شعبنا
الفلسطيني في مخيمات لبنان ،كما أكدوا على
تمسكهم باستقرار الوضع في لبنان الذي تع ّد
قوته قوة لفلسطين وأهلها.

الموت غ ّيب �سمر الحاج والأ�سد يع ّزي
ولحود ونواب و�أحزاب ينعونها
ّ
غيّب الموت أمس ،اإلعالمية والناشطة سمر
شلق الحاج ( 1963ـــــ )2022بعد صراع مع
المرض.
وكانت الحاج حملت لواء الدفاع عن قضية
الضباط األربعة الذين اتهموا زورا ً بإغتيال
الرئيس رفيق الحريري وم��ن بينهم زوجها
المدير العام السابق لقوى األم��ن الداخلي
اللواء علي الحاج.
ونقل السفير السوري في لبنان علي عبد
الكريم علي تعازي الرئيس بشار األسد إلى
عائلة الحاج .وشكر اللواء الحاج وأهل الفقيدة
الرئيس األسد على «لفتته الكريمة» ،متم ّنين
له «دوام الصحة والعافية ولسورية النصر
المؤ ّزر في الحرب اإلرهابية التي ُتشنّ عليها».
ونعى نواب وشخصيات سياسية وأحزاب
الراحلة وفي هذا اإلط��ار ،قال الرئيس العماد
لحود في بيان «بأسف شديد تبلّغنا
إميل ّ
خبر رحيل اإلعالمية سمر الحاج التي خسر
لبنان برحيلها إعالمية لم تكتف بنقل الخبر
بل أص ّرت على كشف الحقيقة ،وكانت صوت
الحق في فترة ارتفعت فيها أصوات الظل».
أضاف «قامت الراحلة بمجهود ظ ّل عالمة
فارقة في دع��م نهج المقاومة ،وكانت رم��زا ً
للنضال ،خ��ص��وص��ا ً حين ت��ع��رض زوجها
الصديق اللواء علي الحاج للتوقيف الجائر
لسنوات ،فواجهت وسعت وقاومت ،حتى ُح ّرر
من أسره».
لحود «ال ننسى أيضا ً مواقف الحاج
وتابع ّ
المندّدة بالحرب على سورية ووقوفها إلى
جانب القيادة والجيش والشعب ،كما دفاعها
عن القضية الفلسطينية».
وختم «ال تعطي عبارات التعزية الراحلة
حقها وال تع ّوض لعائلتها مقدار الحزن الذي
يسكنهم ،وسنظ ّل نتذكرها بالخير ونع ّزي
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زوجها اللواء الحاج وكامل أفراد أسرتها ،وقد
تركت فيهم بصمات وقيما ً ستجعلها حاضرة
دوما ً بينهم».
ب���دوره���ا ،ن��ع��ت ال��م��س��ت��ش��ارة الخاصة
للرئيس ال��س��وري ال��دك��ت��ور ب��ش��ار األس��د
الدكتورة بثينة شعبان ،الحاج وقالت في
رسالة إل��ى عائلة الراحلة «ببالغ األسى
واألل��م تلقينا خبر وف��اة المرحومة السيدة
الفاضلة سمر ال��ح��اج ،التي رهنت وقتها
وفكرها وجهدها لنصرة سورية ولبنان ض ّد
ك ّل الطامعين والمتواطئين».
أض��اف��ت «ل��ق��د ك���ان ح��ض��وره��ا اللطيف
والحازم في الوقت نفسه ج��زءا ً أساسيا ً من
تاريخ الحرب على سورية ،فهي لم تهدأ ولم
تلن ولم يساور الخوف قلبها الطيب حتى في
أصعب اللحظات وأحلكها ،بل كانت مؤمنة
مجاهدة مستعدة لبذل كل ما تملكه في سبيل
نصرة ما آمنت به من وحدة الحال والمصير
بين الشعبين اللبناني والسوري ،وخالل هذا
كله كانت ودودة محبة حانية ومعطاءة مؤمنة
بأن الحياة موقف ،وأننا جميعا ً موقتون ،وأن
العمل الصالح والذكر الحميد هما الخالدان».
وختمت «رح���م ال��ل��ه األخ���ت والصديقة
وال��م��ج��اه��دة سمر ال��ح��اج وأسكنها فسيح
جناته ،وجزاها الله خيرا ً عن ك ّل ما قدمته في
دأبها لنصرة المظلومين .أطال الله بعمركم
وعمر عائلتكم وأبنائكم وألهمكم جميعا ً الصبر
والسلوان».
ونعى رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب
جبران باسيل الحاج عبر حسابه على «تويتر»،
قائالً «كبير ًة كنتِ في مواجهة المعاناة ،كما في
إثبات البراءة ...وستبقى ذكراك عبرة لنضال
كل أم وزوجة في سبيل الحق .رحمة الله عليك
والعزاء لعائلتك ...أ ّما نحن يا سمر ،فسنفتقد

أكدت األمانة العا ّمة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية ،أن «معركة األمعاء الخاوية ُتضاف
إلى المسار النضالي لشعبنا الفلسطيني البطل
ال��ذي ابتدع أساليب المقاومة ،من العمليات
االستشهادية إلى انتفاضة الحجارة وصورة
السكاكين وال��ط��ائ��رات الشراعية والمقالع
واألمعاء الخاوية في مشهد مهيب يُعبّر عن
إرادة هذا الشعب العظيم ،وال��ذي يُعاني من
االحتالل الصهيوني وإجرامه ويُعاني أسراه
من كل أشكال التنكيل والتعذيب وسلب الحرية
واالضطهاد الممنهج».
وشدّد األمين العام للمؤتمر قاسم صالح،
على أن «سلطات العدو أخطأت حين اعتقدت أن
السجن وحبس الحرية والمعتقالت س ُتر ّكع هذا
الشعب الذي لم ولن يستسلم».
وق��ال «ه��ا هم أس��ران��ا األب��ط��ال يخوضون
معركة تلو معركة وي��ح��ارب��ون بأجسادهم
النحيلة جيشا ً من أعتى جيوش العالم وأقبح
شكل من أشكال االستعمار ،وه��ا هو األسير
هشام أبو هواش وبعد  141يوما ً من اإلضراب
عن الطعام انتزع حريته رغم أنف بني صهيون
واستطاع بجوعه أن ينتصر على التهويد
واالستيطان واالستسالم والتطبيع».
وأض��اف «أبو هواش قال كلمته على غرار

زمالئه قبله وبعده ويدنا هي العليا ،نعم انتصر
أبو هواش وزمالؤه».
وتابع صالح «ونحن في األمانة العا ّمة
للمؤتمر العام لألحزاب العربية ،وإذ نهنئ
األسير المنتصر أبو هواش ،فإننا نعلن تضامننا
الكامل مع األسير ناصر أبو حميد الذي يُعاني
من إهمال االحتالل لوضعه الصحي وعدم توفير
عالج مرض السرطان الذي يُعاني منه منذ مدّة
في أسلوب جديد إلع��دام األس��رى بقلب بارد
ل ُتضاف هذه الجريمة إلى جرائم االحتالل».
ول��ف��ت إل��ى أن «ب��ق��اء األس��ي��ر ف��ي سجون
االحتالل اإلسرائيلي يع ّرض حياته للخطر
نتيجة اإلهمال الطبي المتع ّمد وفي ظ ّل غياب
المحاسبة القانونية ض��د ض��ب��اط سجون
االحتالل فإن األسير ناصر وباقي األسرى في
دائ��رة الخطر ،وهذا يتطلب وقفة ج��ادّة ُتجبر
قوات االحتالل على إطالق سراح األسير ناصر
وباقي األسرى في سجون االحتالل».
ودان صالح «العملية الهجمية والوحشية،
والتي طالت المسنّ عمر عبد المجيد أسعد
( 80عاماً) وال��ذي احتجزته قوات االحتالل،
وأعدمته بدم بارد في جريمة نكراء يندى لها
جبين اإلنسانية في تأكيد جديد على همجية
هذا العدو الذي ال يرحم صغيرا ً أو مس ّناً».

عجمي :مَن يدافع عن �سالمة �شريك له
اعتبر النائب السابق أحمد عجمي أنه
في ظ ّل اشتداد األزم��ة االقتصادية وارتفاع
سعر صرف الدوالر ،وغياب دور المؤسسات
الرقابية ،ال يجوز لرئيس الحكومة نجيب
تمسكه بحاكم مصرف لبنان
ميقاتي أن يعلن ّ
رياض سالمة.

الأ�سعد� :سقوط �سالمة قريب

الزميلة الراحلة سمر شلق الحاج
جرأتك وابتسامتك».
وقال رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني»
النائب طالل أرس�لان عبر «تويتر» ،متوجها ً
إل��ى الراحلة «خسارتك خسارة لنا جميعا ً
لخطنا ومقاومتنا ،لكل مناضل شريف مدافع
ّ
الحق في وجه الباطل .واكبتك لسنوات
عن
وسنوات صعاب ووجدت فيك المرأة الجبّارة
الجريئة الصبورة والصامدة .الرحمة لروحك
ي��ا سمر ،أسكنك الله فسيح جناته وألهم
محبيك الصبر .أح ّر التعازي للصديق اللواء
علي والعائلة الكريمة».
وغ ّرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه
على «تويتر» ،كاتبا ً «سمر الحاج ،من ذا الذي
ال يعرفها ،هي الزوجة المناضلة المقا ِومة التي

وقال عجمي في تصريح أمس «إنّ رياض
سالمة هو المسؤول عن انهيار االقتصاد في
لبنان ،وعن عملية تهريب األموال إلى الخارج،
وبالتالي ف��إنّ مَ��ن يدافع عن ري��اض سالمة
إنما هو شريك له في جريمته بحق لبنان
وشعبه»...

لم تهدأ لها حركة ولم يخفت لها صوت يوم
كان زوجها في االعتقال الظالم .أمس أنهكها
المرض ،غادرتنا إلى حيث سيلحق بها يوما ً
الظالمون من سعد الحريري إلى السنيورة
وم��ي��رزا وري��ف��ي وغ��ي��ره��م ،وه��ن��اك ،سيكون
حساب هؤالء عسيراً».
ونعت نائب رئيس «التيار الوطني الح ّر»
م��ي خريش ف��ي تغريدة على حسابها عبر
«تويتر» ،الحاج وكتبت «رحلت صديقتي سمر
الحاج .رحلت صاحبة القلب الكبير  ...رحلت
المناضلة التي ال تتأخر في الدفاع عن المظلوم
وهي التي ذاقت طعم الظلم والتج ّني».
وختمت «ب َّكرتي كتير...الله يرحمك ويصبّر
كل محبينك».

اعتبر األمين العام لـ»التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد أن «ال قيمة وال جدوى من
اإلضراب الذي دعت إليه نقابات النقل وخلفها
االتحاد الع ّمالي».
ورأى في تصريح أمس أنه «بعد فشل الحوار
على الطاولة تح ّول إلى الشارع ،كأنه اليكفي ما
يعانيه الشعب من فقر وجوع ّ
وذل وبطالة».
وأشار إلى «أن قرار القاضية غادة عون بمنع
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة من السفر،
يتزامن مع فتح ملفاته وشقيقه رجا سالمة
ومنع دهم المصارف للكشف على حساباته
بأمر من النائب العام التمييزي ال��ذي رضخ
للضغوط السياسية من المنظومة السياسية
الحاكمة ،مؤكدا ً «أن هذه المنظومة ُتص ّر على

حماية سالمة وعلى بقائه في مركزه ليس
فقط بالغطاء األميركي له وبدعمه» ،معتبرا ً
«أن من يدعمون سالمة بالس ّر أخطر بكثير
ممن يدعمونه بالعلن وكالهما خونة لوطنهم
وشعبهم وبيئاتهم وأحزابهم».
ولفت إلى «أن سقوط سالمة أصبح قريباً،
في انتظار الضغوط المحلية والدولية التي
تحاول إيجاد مخرج آمن له وضمان عدم فتح
ملفاته ومالحقته».
وختم «ما يحصل على األرض من إضرابات
وتظاهرات وهي ستتواصل ،الهدف منه كسب
المزيد من الوقت قبل الوصول إلى االنتخابات
و لعرقلة اجرائها من خالل تعميم الفوضى
وافتعال أحداث أمنية».

«خمي�س الغ�ضب» :تج ّمعات ّ
محدودة وقطع �شامل للطرق وال �إ�شكاالت
طلي�س �أثنى على االلتزام :مق ّررات لقطاع النقل الب ّري الإثنين
لم يكن يوم الخميس يوم غضب حقيقي كما دعا
االتحاد الع ّمالي العام وقطاع النقل الب ّري ،فعلى
الرغم من نجاح هذا اليوم إال ّ أن التجمعات كانت
خجولة واقتصرت على قطع طرقات أُعيد فتحها
قبل الموعد المحدّد عند الخامسة عصراً ،علما ً بأنّ
المحتجين اش��اروا إلى أن الغضب الحقيقي ِ
آت ال
محالة إذا بقيت األم��ور على حالها من االستهتار
بحقوق اللبنانيين.
وكان انطلق عند الخامسة صباح أمس« ،خميس
الغضب» الذي دعت إليه نقابات قطاع النقل الب ّري،
حيث عمد المحتجون إل��ى قطع ك��ل الطرقات في
المناطق اللبنانية.
وتج ّمع عدد من السائقين العموميين منذ السادسة
صباحا ً عند مستديرة ال���دورة وع��م��دوا إل��ى إقفال
المستديرة بالباصات والسيارات في كل االتجاهات
وسط انتشار للقوى األمنية في المكان .كذلك قطع
السائقون العموميون السير عند مستديرة المكلس.
كما أقفلت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها
ُ
وشلّت حركة السير.

األسمر

وان��ض�� ّم رئيس االت��ح��اد الع ّمالي العامربشارة
األسمر ،إلى المعتصمين في الدورة واعتبر أن «يوم
الغضب نجح م��ن خ�لال إع�لان تضامن المناطق
والقطاعات كلها والمشاركة في هذا اليوم ،وعلى
أرض الواقع شهدنا التزاما ً تا ّماً ،هناك تهيّب عند
الناس من واقع معيّن إنما ما نشهده على األرض
هو إقفال تام وتجاوب في المناطق اللبنانية كافة،
والواقع هو واقع رفض لحالة مأسوية أصبحت غير
محتملة».
وع��ن ع��دم المشاركة الكثيفة ق��ال «لبنان بلد
ديمقراطي ولكل إنسان الحرية في التعبير عن رأيه
والناس تتفاعل بما تراه مناسباً ،وما أراه على أرض
الواقع هو تحرك ناجح على األراضي اللبنانية كافة
وأدعو إلى تفعيل هذا التحرك ،فالشعب اللبناني فقد
الثقة بكل المسؤولين ،يبقى المسؤول النقابي فهو
غير مسيّس ويعمل على دعم الشعب وهناك فرصة
للتغيير في االنتخابات النيابية المقبلة فليشارك
فيها الناس إلنتاج سلطة جديدة».
وتابع «أنا ال أملك عصا ً سحريّة للتغيير ،لقد س ّميت
باألمس بعض األشياء بأسمائها ومنها التعاميم
الصادرة عن حاكم مصرف لبنان التي تسلب الناس

جزءا ً من أموالها ،لذلك السلطة تنتج من انتخابات،
أمامنا فرصة كبيرة للتغيير فلنذهب إليها».
كما أكد نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا
«أننا سنرى ما سيحصل األس��ب��وع المقبل وعلى
الناس أن تتحرك» الفتا ً إلى أن «المشكلة اليوم مع
الدولة بسبب ارتفاع سعر الدوالر والمسؤولون لم
المنصات».
يتحركوا لضبط
ّ
وانتقد أبو شقرا «تضاؤل قيمة رواتب حتى كبار
الموظفين في القطاع العام وال سيما لدى مقارنتها
برواتب العاملين األجانب داخ��ل المنازل» ،وقال
«المواطن اللبناني موجوع ،لم يعد أح��د يعيش،
شباب لبنان أصبح في الخارج ،فإلى أين؟».

قطع طرق

وق��ط��ع ع��دد م��ن أص��ح��اب ال��س��ي��ارات العمومية
الطريق عند ساحة الشهداء في وسط بيروت ،فيما
قطع ع��دد من أصحاب الباصات والفانات طريق
بشارة الخوري .كذلك تم قطع الطريق المؤدي من
برج الم ّر إلى الحمرا بمستوعبات النفايات .كذلك قطع
السائقون العموميون الطريق عند جسر الرينغ.
وق��ط��ع ع��دد م��ن أص��ح��اب ال��س��ي��ارات العمومية

والباصات رقم  4الطريق عند مثلث كنيسة مارمخايل
م��ن خ��ط صيدا القديمة حتى الطيونة وغاليري
سمعان .وسيّرت عناصر الجيش اللبناني دوريات
للحفاظ على األمن.
أ ّما الطرقات التي ُقطعت ضمن نطاق الضاحية
فكانت :الكفاءات ،تحويطة الغدير ،السفارة الكويتية،
مفرق مخيم البرج .كما قطع المحتجون السير على
جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية ،في حين قطع
آخرون طريق الريجي الحدت باإلطارات المشتعلة،
وسط إج��راءات أمنية على الطرق .كما ُقطع طريق
صيدا القديمة في محلة الشويفات من قبل السائقين
بالسيارات العمومية والفانات.
و ُقطعت طريق طرابلس بيروت عند محلة أبو
حلقة .و كان السائقون قد قطعوا الطريق في محلة
الروكسي عند مدخل مرفأ طرابلس التي تصل مدينة
الميناء بمنطقة التبانة وعكار .وفيما اتخذت وحدات
من الجيش تدابير مواكبة لتحرك السائقين ،شهدت
مداخل الفيحاء تراجعا ً في الحركة .وفي الكورة،
قطع محتجون طريق دده  -مشروع الحريري.
وقطع محتجون الطريق الرئيسية في الضنية التي
تربطها بمدينة طرابلس عند مفترق بلدة كفرحبو

بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة والسيارات.
وسبق ذلك التحرك إعالن جميع المدارس والثانويات
والمعاهد الرسمية والخاصة في الضنية إغالق
أبوابها ،في حين شهدت الطرق الداخلية في المنطقة
حركة سير خفيفة.
وفي عكار ،قطع سائقو الفانات وسيارات النقل
العام طريق العبدة حلبا عند جسر نهر عرقة.
وفي البداويُ ،قطعت طريق البداوي الدولي في
االتجاهين ،وكذلك الطريق الدولي في بلدة ديرعمار
والمنية وصوال ً إلى مفترق بلدة المحمرة ومستديرة
العبدة في عكار.
إل���ى ذل����ك ،ش��ك��ل «ي����وم ال��غ��ض��ب» للسائقين
العموميين في مدينة صيدا ،مناسبة لسلسلة من
التحركات المتنقلة بدأت فجرا ً عند مدخل المدينة
الشمالي ،حيث تج ّمع سائقون على طريق أوتوستراد
ال��ك��ورن��ي��ش ال��ب��ح��ري ع��ن��د محلة األول���ي ورك��ن��وا
سياراتهم وشاحناتهم وسط الطريق في االتجاهين،
وأقفلوها لبعض الوقت ،تعبيرا ً عن رفضهم لتردّي
األوضاع المعيشية وغالء المحروقات وتفلّت سعر
صرف ال��دوالر الذي حرمهم من تأمين قوت عيالهم
والعيش بكرامة ،حسب قولهم .وعمدوا إل��ى فتح
خط واحد لعبور السيارات باتجاه صيدا فيما بقيت
حركة السير عادية باتجاه بيروت.
ثم انتقل السائقون إلى ساحة النجمة في المدينة
حيث أق��ف��ل��وا اتجاهاتها بسياراتهم وال��ع��وائ��ق
الحديدية وتجمعوا في وسطها ،كما حاول بعضهم
إقفال ساحة تقاطع إيليا على أوتوستراد الجنوب إال ّ
أن عناصر الجيش منعتهم من ذلك .
وفي النبطية ،ن ّفذ أصحاب الفانات وقفة احتجاجية
عند دوار كفررمان  -النبطية تضامنا ً مع مطالب
اتحادات النقل الب ّري وبسبب األوض��اع المعيشية
واالقتصادية الصعبة التي يعيشونها ،وعمدوا إلى
إقفال مسرب النبطية  -الزهراني ومنعوا السيارات
من التحرك إال ّ باتجاه وسط النبطية وكفررمان .
كذلك ،قطع السائقون العموميون طريق بعلبك -
حمص الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل
مدينة بعلبك الجنوبي منذ الصباح الباكر بالفانات
وإطارات السيارات باالتجاهين ،وشلّوا حركة النقل.
ك��م��ا ت��ض��ام��ن م��ع ال��دع��وة إل��ى اإلض����راب عمال
ومستخدمو مؤسسة مياه البقاع ،فتوقفوا عن العمل
والتزموا دعوة رئيس النقابة حسن جعفر إلى اإلقفال
التام .

وم��ن��ذ ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��رُ ،قطعت ط��رق الشوف
وبخاصة على دوار بيت الدين -بعقلين ،ودميت -
الدامور .
وقطع محتجون ،أوتوستراد شكا باالتجاهين،
الطريق البحرية شكا ،تقاطع الروكسي باتجاه
ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس ،تقاطع جامع
األمين بيروت ،محلة صحراء الشويفات ،اوتوستراد
البالما باالتجاهين ،أوتوستراد البداوي باالتجاه
باالتجاهين ،ومستديرة العبدة .كما أُقفل اوتوستراد
صربا المسلك الغربي ،كذلك أُقفل المسلك الغربي
ألوتوستراد ضبية عند نقطة يسوع الملك إال ّ أن
الطريق البحرية بقيت سالكة ،وتم إقفال أوتوستراد
الضبية عند نقطة نهر الكلب باالتجاهين.
و ُقطع السير على اوتوستراد الناعمة باالتجاهين،
إضاف ًة إلى قطع السير في محلة عرمون بشامون
وعلى مثلث خلدة.
كما قطع السير عند مستديرة عاليه وفي محلة
بحمدون وع��ن��د م��ف��رق التويتي  -ترشيش ،إلى
جانب قطع السير ف��ي ضهر البيدر باالتجاهين
وعلى اوتوستراد زحلة  -الفرزل .وقطع السير على
أوتوستراد الزهراني  -صور .

طليس

وعقد رئيس اتحادات ونقابات النقل الب ّري بسام
طليس مؤتمرا ً صحافيا ً في مق ّر االتحاد الع ّمالي العام
بحضور رؤساء االتحادات والنقابات في المناطق
اللبنانية ،شكر فيه اإلعالميين على مواكبتهم لهذا
التحرك الذي قامت به اتحادات ونقابات قطاع النقل
الب ّري في لبنان .
وقال طليس «هذا االلتزام إن ّ
دل على شيء فهو يدل
على امرين :أوالً ،أن قطاع النقل الب ّري موجوع ولع ّل
هذا التحرك يخرجهم من الواقع المرير الذي يم ّرون
به نتيجة الضائقة االقتصادية والمعيشية الصعبة.
ثانياً :أكد هذا القطاع كما كل م ّرة تماسكه ووحدته
على كامل األراض��ي اللبنانية خالف ما يحكى عبر
وسائل التواصل بأن هذا التحرك سياسي وتم وصفه
بنعوت شتى «.
ودعا إلى اجتماع يُعقد الساعة العاشرة والنصف
قبل ظهر يوم االثنين المقبل إلعالن مق ّررات اتحادات
ونقابات قطاع النقل الب ّري في لبنان ،موجها ً الشكر
للقوى األمنية التي واكبت التحرك أمس.
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W�dJ�F�« «b??�U??�??L??�« ÒÊU??� ¨w??�u??�??�« w???�«–≈
UL�≈Ë ¨UO�u��« vK� dB�I� r� UO�«d�Ë_ W�bIL�«
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bO� W��UML� ¨≤∞≤±Ø±≤Ø≥± a�—U�� ¨íOO�
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هذه المرة يقتصر حديث الجمعة على صباحات توثق يوميّات مضت من الصدور في يومي جمعة متعاقبين فتراكمت الصباحات على الصباحات،
نهاية عام مضى ومطلع العام الجديد ،وقد فرضت عطلة الصحافة توقف وفي حديث الحق وأكثر سيكون الكثير من المشاركات.

�صباحات
} 2021-12-31
صباح القدس لعام سيف القدس ونفق الحرية ،هناك حيث تصنع الموازين
الحقيقية ،ففلسطين تبقى محور الصراع وتبقى القضية ،ولمن تاهت عليه البوصلة،
ويريد للسنة محصلة ،ال بد من لفت االنتباه ،أننا نضغط عليهم وفق جدول أعمالنا،
ويضغطون علينا حيث يزيدون أثقالنا ،فالصراع بين الشرق والغرب ،أكثر من
ساحة حرب ،قضيتهم أمن «إسرائيل» ونحن تهديده األول ،ونحقق التقدم الذي
يجعل زوال الكيان أقرب ،فيضغطون على معيشة الناس ليشهروا بوجهنا المخلب،
ومعادلتنا ال استقرار ما دام هناك احتالل ،ومعادلتهم لن ندعكم تهنأوا بالعيش ما
دمتم مقاومة ،وما دمنا نزيد قدرة الردع ونستع ّد للقتال ،سيزيدون الحصار لوضع
السالح على طاولة المساومة ،ولهذا ال مب ّرر للسؤال ،عن سر األزمات المعيشية في
ساحات المقاومين ،ألن الجواب كما ُيقال ،القضية كلها فلسطين ،فليس معيبا ً ان
تكون ساحات االنشغال بها عرضة للحصار ،وساحات بيعها تغرق بالدوالر ،فذلك
ال يعني نجاحا ً اقتصاديا ً للمطبعين ،وال فشالً لمن بالمقاومة يستعين ،والمعادلة
باختصار ،عام جديد من أعوام الضغوط ،يعني أننا لعام جديد صمدنا بوجه دفتر
الشروط ،ويعني أن عاما جديدا مضى و»إسرائيل» اوهن من بيت العنكبوت ،وعام
لم تنفع فيه موجة التطبيع ،فأمن «إسرائيل» ال يزال بأيدينا ،والضغط بقوة يشت ّد
على الحنجرة ،وأنهم يبحثون عن داء للهزيمة يعدينا ،فيكتشفون ان ما أعدوه ليس
اال مسخرة ،وعندما يريدون الرد على الطعن والدهس ،بجعل يومنا أسوأ من األمس،
يظنون أن للكرامة ثمنا ً وسعرها عندهم بخس ،وعندنا تعادل أرواحنا وعنوانها
القدس ،فتلك هي معادلة العام الذي يشتمه الكثيرون ،عام تك ّرست فيه معادلة أننا
نتألم لكنهم يتألمون ،ومعادلة ان الفرز يتسع ويحسم الوضوح ،كخروج القيح
من الجروح ،فليخرج من بيننا المساومون ،فتلك تعني ان الزمن الرمادي انتهى،
وان ال مبرر لدعوات الوحدة وال من يحزنون ،بل ليبلغ الفرز المنتهى ،فمن يريد
االنضمام الى صف الكيان تحت شعار ال نستطيع ،أو تحت شعار السعر مناسب
كي نبيع ،أو تحت مس ّمى اإلبراهيمية والتطبيع ،يريح صدورنا ويسهل أمورنا،
فمن يتوهم بفرص حلول اقتصادية كاملة ،في زمن المواجهة ،يتجاهل ان الحرب
الشاملة ،ستضع االقتصاد في الواجهة ،ومثال فنزويال خير دليل ،عندما ترفض
الشعوب عيش الرفاه الذليل ،فيكون الحل باقتصاد الصمود ،وتحمل حرب الوجود،
واإليمان بالصبر ،وصفة للنصر ،حيث ال حلول وسط ،مع كيان قائم على الغلط،
فهو غلطة في التاريخ والجغرافيا ،وغلطة في القانون ،وهل أفضل من زمن حرب
آسيا ،ليستع ّد المقاومون ،ويجعلون حربهم في الطليعة ،وال يبحثون عن الحلول
األميركي
السريعة ،وهذا يعني تحمل األوجاع ،حتى تتغيّر األوضاع ،وكلما تراجع
ّ
في المنطقة ،خفت سطوته المطلقة ،وتراجعت الحماية عن االحتالل ،وتصاعدت
ف��رص المقاومة في ال��داخ��ل ،تساندها كل المقاومات ،ويتقاسم الجميع فواتير
المشاكل ،ويتقاسمون التضحيات ،فالوقت يعمل لصالح المعادلة الجديدة ،التي
تك ّرست في اليمن ،وللنصر معادلة وحيدة ،من يملك القدرة على اللعب مع الزمن،
فزمانهم راحل لكن يصعب عليه الخروج من الباب ،وزماننا واصل وقد توافرت
له األسباب ،وعام آخر من النضال النقي ،يعمق المأزق الوجودي ،سيجبرهم على
الخروج األفقي ،كلما ت��ردّدوا في الخروج العمودي ،وكل عام وانتم صامدون،
وشعارنا يا قدس إننا قادمون ،وكما تقول المراسم ،كلنا قاسم.
} 2022-1-4
صباح القدس لقاسم سليماني ،ودم��ه القاني ،وكفه المقطوع ،يحفر نفقا ً في
جلبوع ،والسالم على وداعه في عرس ،يبشر بقرب تحرير القدس ،وقد شق إليها
النفق ،وحفر أكثر من خندق ،وأسس أكثر من فيلق ،من دمشق تعمشق ،والقدمان
ثابتتان من إيران الى لبنان ،وبريق العينين ،ما بين النهرين ،والقلب حيث العرس،
دائما ً في القدس ،وال��روح تنشد العزة ،مكانها غزة ،وال��رأس مرفوع الى السماء،
فخور بما أنجزت صنعاء ،هو المحور بذاته ،يقيس بنبض الناس خطواته ،كتب
صفحة مجيدة في التاريخ،
ووح��د مسار الجغرافيا في اإلقليم ،صاحب مدرسة
ّ
صناعة الصواريخ ،وتحويل المقاومة اكاديميّة للتعليم ،في مواجهة النفاق ،أسس
مدرسة األخ��الق ،وجمع الحب مع الحرب ،حب المقاومة والمقاومين ،ومحاكاة
الشهداء بلغة العاشقين ،وأستاذ التواضع دون ضعة ،وعدو التكبر مع رفعة ،فهو
صاحب المهابة ،ولذا كان العدو يهابه ،وهو أبو الفقراء والمساكين ،بسيط العيش
كاألئمة والقديسين ،قدّم المثال والقدوة ،فكيف تكون النخوة ،تشهد جبال كردستان
وسهل الموصل ،وجدار بغداد ،في الحرب على األوغاد ،وتعرفه دير الزور وحلب،
باق ما
برياح الغضب ،ويشهد سيف القدس بعد الرحيل ،على نهجه األصيل ،فهو ٍ
بقي الظلم والعدوان ،روحا ً عاصفة في أجساد المقاومين ،ترسخ البنيان ،بحزم ال
يلين ،مع اقتراب لحظة المنازلة ،في اللحظة الفاصلة ،قدّم دمه ليكون عذر االنتقام
الكبير ،في دق النفير ،فتصرخ األمة في وجه كل ظالم ،كلنا قاسم ،وينهض السيد
بالقيادة ،ير ّد لبالدنا السيادة ،ويقول لكل متل ّون يبحث عن مب ّرر أو ذريعة ،مرة
بلغة المصالح والخوف من القطيعة ،أن المقاومة ليست ضيفا ً على بالدها ،وبئس
أمة تك ّرم أوغادها ،وأمة تعامل أبطالها بالسوء ،ال بد ألحوالها أن تسوء ،ولكل من
يساوي المقاومة بأعدائها ،وال يخجل من بركة دماء شهدائها .فهي من حرر ومن
حمى ،ومن صان العرض والحمى ،ال يقبل بوجهها النفاق ،والتنازل عن األخالق،
بداعي لغة المصالح ،يبيع على ظهرها أو يصالح ،وال يعترف بالجميل ،ويقبل
اتهامها باإلرهاب ،ال مبرر أن يطيل ،وال ان يسمع العتاب ،فالمقاومة ال ينقصها
الغطاء ،وال تبحث عن حماية ،ولتسمع الحكومة ورئيسها ،واألح��زاب والتيارات،
األم��ة التي تبدل غاليها برخيصها ،ال تعرف االنتصارات ،فال داع��ي للرياء ،وال
للرواية ،وال للبكاء ،والغواية .فالمقاومة من يغطي ويحمي اآلخرين ،ومن يحفظ
الحقوق م��ن الضياع ،األرض والنفط وع��ودة الالجئين ،حقوق ال ُتشترى وال
تباع ،ومعادلة السالح يحمي السالح ،وحدها منعت الحقوق أن تستباح ،أما لغة
التسول على أب��واب العواصم ،فلم تحرر أرض��ا ولم ترفع يد الظالم ،منذ احتالل
الجنوب قبل أربعين من األع��وام ،وقوة لبنان في ضعفه نشيد النظام ،ولبنان من
رواد السالم ،فماذا جنينا غير الذل والهوان ،وتغ ّول العدوان ،أما في زمن المقاومة
الحاضر والمستقبل ،وليس الماضي فقط ،تحرير وأمن ال يتبدل ،وكل ما عداها
سقط ،فاشهدوا َمن هو العدو و َمن هو الصديق ،قبل بدء الحوار حول االستراتيجية
الوطنية ،وتعالوا للغرف المغلقة ،دون استعراضات علنيّة.
} 2022-1-5
صباح القدس ألبي ه��واش ،ينتصر على األوغ��اد واألوب��اش ،بمعدته الفارغة،
يكتب حقيقته ال��دام �غ��ة ،كبطل م��ن أب �ط��ال ال �ح��ري��ة ،ورم���زا م��ن رم ��وز القضية،
ويستنهض الشارع ،ويستنفر المواقع ،ويجيب على المسائل ،ويحرك الفصائل،
فتتأكد المعادلة ،بأن “إسرائيل” زائلة ،فليس أمامها سوى الخضوع ،لمعادلة سجن
جلبوع ،فالقوة هي اإلرادة ،وما عليكم اال السكوت ،وال بد من اإلعادة ،انكم أوهن من
بيت العنكبوت ،وأن اللعب على حافة الهاوية ،والمراهنة على موت األسير ،أبقاكم
في الزاوية ،رغم موت الضمير ،فلعب معكم هشام ،ومضى حتى الموت بالصيام،
مسه س��وء ،فسقطت المحاولة،
ووض�ع��ت المقاومة سالحها على ال�ط��اول��ة ،اذا ّ
وكيانكم تحت ضعفه ي�ن��وء ،وج��اءت قيمة المواجهة مضاعفة ،فأسقطت وهم
العاصفة ،التي هددت بها حكومة الكيان ،بقدرتها على الحرب على ايران ،وتغيير
المعادلة في لبنان ،وتظهير التصعيد في الالذقية ،وبعض المواقع العراقية ،لإليحاء
بأن شيئا كبيرا تغير ،لتعطيل الصواريخ والطيران المسير ،فجاءت الحصيلة التي
فرضتها معركة هشام ،لتقول إن ما يجري من ص��وت مرتفع ،ال يخفي حقيقة
الكيان المرتدع ،وادراك حكومة اإلحتالل ،بأنها غير جاهزة للقتال ،وباالستطراد
للموازين ،أ ّنها في معادالت المنطقة ،بالوقائع الموثقة ،مجرد مالك حزين ،يملك
منقارا ً حادا ً محدّب ،لكنه منعزل غير محبّب ،وطول أقدامه ،يعطل إقدامه ،ال يحسب
له حساب في الحروب ،وال يتقن إال فن الهروب ،وعاد بينيت خالي الوفاض ،خائب
الرهان ،ال شفي الكيان من األمراض ،وال حلم تحقق في مفاوضات ايران ،فمعادلة
سليماني ال تزال قائمة ،مهما فعلتم لن تقوم لكم قائمة ،وزمن التنمر قد تحول،
وعدتم الى المربع األول ،ومأزق الوجود ،كما تقول حكاية نمرود.
} 2022-1-6
صباح القدس للمقاومة في العراق ،تضع النقاط على الحروف ،فتفضح خطاب
النفاق ،القائم على نظرية مراعاة الظروف ،يبرر باسم مزاعم الخصوصيّة ،وظيفة

االحتالل اللصوصيّة ،ويص ّور التفاهم مع االحتالل ،وإبقائه تحت الظالل ،تحت
عنوان المصلحة ،والتحالفات المربحة ،وقد سئم العراقيون ّ
اللف والدوران ،الذي
لم يجلب اال الخيبة والخذالن ،وصار باسم الحياد ،واألخ��وة العربية ،يغيّر وجه
البالد ،بشعار ال شرقية وال غربية ،والمقصود معلوم ،نشر األوهام ،بزعم تبديد
الهموم ،يستخدم اإلع��الم ،فينشر التبعية ،ويشوه القضية ،وقضية العراق منذ
عقدين ،مستحقة كالدين ،عنوانها االحتالل ،ومن معه في اإلقليم ،ال تقبل االحتيال،
وال يقبل فيها التسليم ،حيث ال مكان للمناورة ،وال التزييف والمداورة ،فالعراق
ال��ذي ينهي االحتالل ،وال��ذي يصادق إي��ران ،هو العراق ال��ذي ي��ر ّد على االغتيال،
ويقاوم الكيان ،فيحفظ الوحدة بوجه مشاريع التقسيم ،ويواجه خطر التطبيع،
فالتنازل سيتبعه التعميم ،بالتنازل للمشاريع ،واحد ينادي اآلخر ،تبدأ بمساومة
االحتالل وتنتهي بالتطبيع ،وتعبر بالتقسيم ،فال مجال لمن يشتري ويبيع ،أن
يدّعي الخط السليم ،فال يحاضر بالعفة ،صاحب الطرق الملتفة ،وال يتهم بالتسليم،
صاحب الخط المستقيم ،فمعادلة االحتالل هي المقاومة ،حتى الرحيل ،قضية ال
تقبل المساومة ،وال التأجيل ،وما كان صحيحا ً قبل سنوات ،يبقى صحيحا ً حتى
تتصحح المقاربة ،وعندها يكون
الممات ،وبعد رحيل االح�ت��الل ،دون م��وارب��ة،
ّ
العراق مستقالً ،وينكشف من كان باالحتالل مستظالً ،وتنهض القوى النظيفة،
بمهمة بناء الدولة ،بعيدا ً عن التبريرات السخيفة ،لتعاقد متوازن من جولة الى
جولة ،فالتعاقد مشروط بحرية اإلرادة ،وال توازن إرادات بين الجالد والضحيّة،
وال حاجة لإلعادة ،عن القطبة المخفيّة ،فالتعاقد يقوم بين االحتالل ورجاله ،لتبادل
المصالح ،كل مستفيد في مجاله ،في التسامح والتمالح ،واحد يعطي صك الشرعيّة
للمحتل ،ويبقى في السلطة ،هي معادلة الدجل ،في أصلها مختلة ،حتى االنتخابات
ال تستقيم لها نزاهة ،في ظل قوات أجنبيّة ،فالقضية ليست بالوجاهة ،بل بالهو ّية
الوطنيّة ،وهذه مهمة المقاومة بال حاجة للشرح والتفسير ،أن تجعل األيام المقبلة
لتقرير المصير ،وأن تحسم األمر في الميدان ،دون الوقوع في السجاالت العقيمة،
فال قيمة للبيان ،وق��وات االحتالل مقيمة ،وعندما يخرج المحتل ،يكون للحوار
مكان ،ولالنتخابات معنى ،وتصير مكافحة الفساد في المقام األول ،وحفظ وحدة
الكيان ،ويحفظ المبنى ،وكل كالم مخالف ،يكشف الخفايا ،ويفضح من يحالف،
االحتالل في الزوايا ،ويتحدث عن توازن العالقات ،وتعدّد الصداقات ،والمقصود
واحد ،تحويل صفة االحتالل الى تواجد ،وشرعنة االحتالل باتفاق ،يعرف اصحابه
انه نفاق ،وانه خروج المحتل من الباب ،وادخاله من الشباك ،وتحت عنوان مكافحة
االرهاب ،يعمم اإلرباك ،والكل يعلم من جلب داعش للعراق ،ومن أرسل االنتحاريين
الى بغداد ،فال بد من االفتراق ،بين َمن يقاوم و َمن يساوم على استقالل البالد ،ولوال
المقاومة لما ت ّم طرد الدواعش ،والحقيقة القائمة ال تحتاج َمن يناقش ،فلوال الحشد
وتضحياته ،والمهندس وقواته ،وسليماني والنخوة ،وانهاء داعش بالقوة ،لكان
العراق تحت االحتاللين ،االميركي ونظيره االرهاب ،ومن يكيل بمكيالين ،ويمارس
األلعاب ،يريد للعراق التقسيم والتطبيع ،وللشعب أن يطيع ،لتعميم سياسة القطيع،
وهنا عظمة المقاومة ،أنها تكسر الحصار ،وتفتح النار ،وتقول للمحتل ،ليس أمامك
اال ان ترحل ،ومن يعترض ،أو يفترض ،فليرفع إصبعه ،ليكشف من معه ،وتصير
اللعبة مكشوفة ،بين ابناء البلد األحرار ،ومن يلعب بالبالد القمار.
} 2022-1-8
صباح القدس للفكرة التي يختزنها السالح ،والفكرة هي ردع العدوان ،فالتحرير
هو بعض الكفاح ،واألص��ل هو ان يكون للردع ميزان ،وعندما نقول بأن السالح
يتحدى ،فالذي يتحداكم هو الفكرة ،فالسالح بوجه العدو هو األجدى ،وال يراكم في
كومة القش إبرة ،لكنه يجادلكم ما دمتم تقولون إنه المشكلة ،وبعضكم يتب ّرع للعدو
بخطاب التحريض ،وليس مهما ً كم من شعار للتعريض ،وكم من عذر ومسألة،
فالذي يقول إنه احتالل جديد ،والذي يقول انه يراه مشكلة لكنه يرفض الفتنة ،كل
منهما يرسل بالبريد ،مواقف مستترة ومعلنة ،وحتى من يدعو لحل األمر بالحوار،
في الضفة ذاتها ولو تل ّون واستدار ،فكلهم يرون ما يراه اعداء السالح ،ولو تفاوتوا
بين من تردد ومن استباح ،ولهم جميعا ً تطرح األسئلة العميقة ،ويتحداهم السالح
أن يعترضوا طريقه ،ويقول لهم ال تخشوا علي فال حاجة لي بغطاء ،فثمة أغلبية
كافية من الشرفاء ،وعند العدوان ،ثمة ما يكفي من الدم والعنفوان ،لكن أيها السادة
تعالوا نناقش أحوال البالد ،أال تتوسلون ألصحاب المال بداعي الحاجة وترضون
باالستعباد ،وتتسولون وتتوسلون ول�ي��س لديكم ضمانة ،لكنكم مستعدّون
للمساومة على السالح حد الخيانة ،فتعالوا نتكاشف إن كان النفط والغاز مصدرا ً
للمال ،وأين كان سيكون به المآل ،لوال أن هناك خوفا ً وذكرا ً في الكيان ،من أن عدم
الوصول لحل تفاوضي مع لبنان ،سيع ّرض منصاتهم وثرواتهم للتبديد ،ولذلك
يأتي األميركي ليفاوض ،فلم لم نسمع منكم من يعارض ،كل دعوة إلضعاف القوة،
ولم ن َر من يقول ال تردموا هذه الهوة ،فالسالح اليوم ض��رورة لنستعيد أموالنا
المنهوبة ،في البحر غازنا ونفطنا في سلة مثقوبة ،ولن يقيموا لنا حساباً ،او يفتحوا
لنا باباً ،لوال هذه المقاومة ،وسعيهم معها للمساومة ،ثم يا سادة السيادة ،ودعاة
رفض التوطين ،هل لديكم في العيادة ،وصفة لعودة الالجئين ،وأنتم تعلمون ،ما
فعله المطبّعون ،بأن سقطت كل مبادرات السالم ،التي تضمن حق العودة ،وصارت
كالما ً بكالم ،في أي مسودة ،وأن العقبة الوحيدة ،التي تمنع الصيغة الجديدة،
وحوهرها التخلص من عودة الالجئين ،هي هذا السالح الحاضر ،في كل المحاضر،
فمن يضعف هذا الحضور ،ال يفعل سوى تسريع األمور ،بإتجاه التوطين ،فكيف
نفهم اقوالكم ،أو نفسر افعالكم ،سواء دعوتم لربط النزاع ،او للمواجهة ،او لقلب
األوضاع ،ووضع السالح في الواجهة ،إال أنكم فاقدون للوطنية ،وخائنون للقضية،
منافقون ومتالعبون ،بال مبادئ ،المتأخر فيكم كالبادئ.
} 2022-1-10
صباح القدس للممسكين بآلة الزمن ،ويدركون ذكاء التوقيت ،الذين يعرفون
قيمة الوطن ،وان الحرب ال تخاض بالتتويت ،وان القضية باإلرادة والعزم ،والقدرة
على الحسم ،فيتخذون ال�ق��رار بمالعبة العدو على حافة الهاوية ،وي��رون��ه كيف
ترى األمور ومن أية زاوية ،فتعالوا ننظر لمسار التفاوض
الروسي مع األميركي
ّ
في جنيف وما سبقه ،وكيف حاول األميركي توظيف أوراق من كل طبقة ،فح ّرك
ملف أوكرانيا ولما أحبط استحضر كازاخستان ،فظهر له بوتين حاضرا ً بسرعة
في الميدان ،وكلمة سرعة هنا هي القضية ،فهي التي تحدّد الهوية ،فهوية لمن اليد
العليا تق ّررت بضوء السؤال ،من ظهر أنه الجاهز للقتال ،فلم تكد واشنطن تصدر
بيانها األول حول كازاخستان ،حتى كان آالف الجنود ال��روس يسيطرون على
المكان ،ومثلها حكاية األسير أبو ه��واش وره��ان االحتالل ،على حشر المقاومة
في الزاوية وخلط األض��واء بالظالل ،فجاء دور اإلرادة وقرر البطل إعالن موته،
لتصبح المبادرة بيد صوته ،وصار صوته على مدى الكون ،يفصل الظل عن اللون،
ووضع الكيان امام ساعة الحقيقة ،التراجع او مواجهة الصواريخ الدقيقة ،وهنا
كان التمهل هو ذكاء لعبة الوقت ،كما كان بديل التكلم هو الصمت ،فجاءت النتائج
الثابتة ،لتكشف حال الكيان الباهتة ،فاضطر للتراجع ،والمقاومة تحقق نصرها
بالتواضع ،وف��ي حالة ثالثة مشهد المفاوضات ح��ول ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ،وكالم
كثير عن األبعاد والمعاني ،لكن يبقى جوهر الموضوع ،في أن األميركي يمضغ
أسبوعا ً وراء اسبوع ،وهو يتلوى على نار الجمر ،ألنه يعرف حقيقة األمر ،فكلما
مر الوقت ساءت حالته التفاوضية ،وتزلزلت تحت وفده األرضية ،فإيران تمضي
قدما ً بالتخصيب المرتفع ،وهذه مكتسبات ليس منها مرتجع ،والتفاوض يسجل
كالما ً بكالم ،بينما التخصيب يمضي قدما ً الى األمام ،فلعبة الوقت واضحة التأثير،
وحدها تحدّد وجهة التغيير ،فسيد التفاوض من يستطيع أن يمسك بالزمن لصالحه،
ويكون مرتاحا ً لتحقيق مصالحه ،ويخسر المفاوضات َمن يتقلب على جمر الوقت
الضائع ،ويح ّرك عليه المواجع ،ولعبة الوقت هنا ليست بالخدعة ،بل بإرادة بناء
الرفعة ،فشرط إيران للتفاوض هذه المرة ،أنها لن توقف مسار المكتسبات ،ألنها
ر ّد على العقوبات ،فما لم ترفع العقوبات بالكامل ،سيبقى مسار التخصيب في
المعامل ،ولكل َمن يريد ،أن يعرف قواعد العالم الجديد ،هذا عنصر الوقت يجيب،
ليعلم البعيد والقريب ،فالسياسة كما الحرب في ذك��اء التوقيت ،واكتشاف متى
الوقت يصبح العامل المميت.
} 2022-1-11
صباح القدس لعالم جديد قيد ال��والدة ،والسياسة تصنع كما تصنع السجادة،

ففيها الدقة واإلتقان ،وتمايز وانسجام األلوان ،وفيها القطب المخفيّة ،لكن بما ال
يضيع القضية ،وفيها تعب المثابرة ،وتباين األشكال للمناورة ،و َمن ينظر نحو آسيا
الجديدة ،سيكتشف معادالت فريدة ،فقد تجاوز البناء مراحل التمكين ،من روسيا
ال��ى إي��ران والصين ،بينما اصيب األميركي باإلحباط وص��والً لالنسحاب ،رغم
التحالف مع اإلرهاب ،فهو يغادر أفغانستان ،بينما يدخل الروس الى كازاخستان،
وهو يعترف بالهزيمة في سورية ،وبالفشل أمام كوريا ،ويبحث عن مخرج في
العراق ،رغم المناورة والنفاق ،ويعجز في لبنان وفلسطين عن إح��داث اختراق،
حيث المقاومة تمسك بقوة ال��ردع ،وتعرف كيف تتعامل مع كل وض��ع ،وال يكاد
األميركي يستشعر تقدما ً في ساحة ،حتى تضيق عليه المساحة ،كحال أوكرانيا
وتايوان ،حيث ال��ردع هو العنوان ،وفي الخليج مأزق اليمن يكفي ،و”إسرائيل”
مأزومة وال تخفي ،وعلى مساحة آسيا تتمدد شبكات جديدة ،شبكة الصواريخ
الروسيّة ورادارات �ه��ا ،وشبكة ال�ح��زام الصينية وطرقاتها ،وشبكة حلفاء إيران
ومقاوماتها ،وشبكات جديدة لألنابيب ،بحيث تكاد ال تغيب ،ففي كل بلد شبكة على
األقل ،أو تقدم في العمل واألمل ،ويكفي مثال اليمن وغزة ،لنكتشف كيف يصنع
النصر بالعزة ،وكيف تقارن المقدرات بحاصل اإلرادات ،حيث تتهاوى قوة أكبر
حليفين لألميركي وهي تقاتل ،أمام قوتين محاصرتين بشكل كامل ،وعلى أطراف
آسيا يجد األميركي انه مجبر على المفاوضات ،مسار مع روسيا متعدد الملفات
واأللوان ،ومسار مع الصين للتجارة وتايوان ،ومسار معقد مع إيران ،ويرتضي ان
ال يكون حلفاؤه شركاء في التفاوض ،رغم الصراخ والصوت المعارض ،فال تايوان
وال اوكرانيا وال السعودية وال “إسرائيل” ،لها في التفاوض غير القال والقيل ،بينما
ال يقبل اإليرانيون تفاوضا ً حول اليمن ،ويصرون على انهم مجرد وسيط ،ومن
أراد مالقاة الزمن ،فالحل بسيط ،أنصار الله هم الحل والربط ،ومعهم التفاوض
ال يتم تحت الضغط ،،ويرتضي تحييد الملفات الحساسة ،تحت شعار مقتضيات
السياسة ،وها هو يقبل بتحييد ملف الصواريخ ،بعدما كان يعتبره محور الجغرافيا
والتاريخ .وه��ذه م�ع��ادالت آسيا الحاكمة ،التي ترسم صورتها الحاسمة ،حيث
تستعد القارة األعظم ،واألضخم ،لترسم طريق الحرية ،والتعددية ،ومنها يولد
العالم الجديد ،ويولد للشعوب نصر أكيد.
} 2022-1-12
صباح القدس عندما يكشف البصل سر القضية ،ويعلن برائحته عن وجود
القطبة المخفية ،ف��إذا اراد جعجع أن يكحلها فعماها ،فقد كشف الخطة التي
حاولوا بالقبة إخفاء سماها ،وكما قالوا له اربح االنتخابات وندعمك بتخفيض
سعر ال��دوالر ،قال للناس انتخبونا ولدينا التزام بفك الحصار ،وبما أن األمر
ال يحتاج ال��ى تحليل ،وال ال��ى البحث ع��ن دل�ي��ل ،فيكفي أخ��ذ الفكرة كما قالها
دون تأويل ،ان انتخاب القوات سيجلب الثقة ،ويعيد ال��دوالرات متدفقة ،فليقل
لنا مصدر ال ��دوالرات المتوقفة ،وق��د ق��ال إن التوقف بسبب وج��ود المقاومة،
وأصحاب القرار خلفه يريدون المساومة ،وقد قالوا الكالم علنا ً للجميع ،نشتري
منكم الكرامة فمن يبيع ،وكما قالت شيا باستثناء استجرار الكهرباء والغاز من
قانون قيصر ،ردا ً على سفن كسر الحصار ،أن أميركا َمن يغلق المعبر ،و َمن
يفتح هو من يغلق ومعلوم سبب اإلغالق وألي اعتبار ،لكن ما لم يقله جعجع وهو
الحقيقة ،إن األغلبية كانت مع حلفه قبل سنوات قليلة ،وإن التتمة تقوله ألسنة
الدول التي يسميها صديقة ،وهي ان المطلوب بعدها حكومة ذليلة ،تقرر خوض
المواجهة مع السالح على طريقة قرارات حكومة السنيورة ،يوم قررت تفكيك
شبكات االتصال ،فتأخذ البلد نحو المواجهة بالضرورة ،وتستدرج اللبنانيين
الى ساحات القتال ،ويتفرج اإلسرائيلي علينا أو يشارك ،وقد يجدها فرصته
لخوض الممنوع من المعارك ،وما لم يقله جعجع ألنه التتمة المستورة ،هو أن
المطلوب لبنان الضعيف منزوع السالح ،كي ُيسرق النفط والغاز ويستباح ،فهل
من عاقل ُيخفى عليه ،أن ما يجبر “إسرائيل” على التفاوض ،ويلزم األميركي
بالسعي للوساطة ،ه��و وج��ود ال�ص��واري��خ الدقيقة ،فل َم يغمض ال�م��رء عينيه،
ويخترع الف عنوان ليعارض ،واألم��ر ببساطة ،اخفاء للحقيقة ،أن المشروع،
هو أصل الموضوع ،صفقة القرن وما فيها ،من تطبيع وتوطين ،ونهاية السياق
تأتيها ،تضييع لبنان بعد تضييع فلسطين ،ولمن يريد أن يبيع ،هذه هي الصفقة،
بال حجج ملفقة ،فال تناوروا ،وال تداوروا ،عندما تكون يد “إسرائيل” هي العليا،
ال نفط وال غاز ،ولو اقمتم الدنيا ،ليس في األمر ألغاز ،وعندها ال عودة لالجئين،
وال مصارف وال مرافئ للبنان ،فلو نسيتم فلسطين ،وصالحتم الكيان ،القضية
تبدأ بالتصويت ضد السالح ،وتنتهي باالجتياح ،واألمر ال يحتاج الى عبقرية،
لمعرفة مسار البقية ،فمن باع نفسه للشيطان ،فليص ّوت علنا ً للكيان ،بال لف وال
دوران ،فليس في لبنان ،من مكان ،إال لخيار ،المقاومة أو االستعمار ،القوة أو
الذل ،التبعية أو وطن مستقل ،واعلموا يا سادة ،أن السالح شرط السيادة.
} 2022-1-13
ص�ب��اح ال �ق��دس ل�س��وري��ة وش��آم �ه��ا ،على ال �ح��رائ��ق ك��ان��ت ب��رده��ا وسالمها،
وللحروب سنينها وأيامها ،وصباح القدس فيها للوجع ،وللصوت والصدى
إذا ارتجع ،وق��د ألقت الدنيا بكل ثقلها على اكتافها ،لكنها وزع��ت الكرامة من
أكنافها ،فقد دارت ها هنا حرب صياغة العالم ،وتوهم صناع الحروب ان تكون
لها النهاية ،بعدما حشدوا لها من ح��ارب وم��ن سالم ،وح��ددوا للحرب ساعة
الصفر والبداية ،واجتمعوا غربا وشرقا ،ومن لبس ثوب الشقيق ،ليحدثوا فرقا،
بانقالب الصديق ،وهيأوا آالت العصر الحديث ،ورواة السنة والحديث ،فاجتمع
اإلعالم بلعبته العصرية المتقنة ،مع الشعوذة وآالت القتل المتفننة ،ومخابرات
ال��دول وعمالقة اإلع��الم ،والجيوش واألم��وال وعيون ال تنام ،وصبّوا عليها ما
قدر لحرب لمئة دولة ودولة ،وخاضوا على أرضها ألف جولة وجولة ،وصمد
شعبها ،وف��از بحربها ،فكان الصمود ،وحفظ للوطن ال��وج��ود ،ورد االعتبار
لمفهوم الدولة الوطنية بوجه مشاريع الصهر والتذويب ،وقال إن العالم قرية
كونية لكن فليفهم البعيد والقريب ،ان بالدنا لها هوية ،وأن شعوبنا لها قضية،
وانه ال يختلط عندنا الحقد بالحليب ،وال يصير زؤان الغريب من الزبيب ،وأن
اجتماع قائد وجيش وشعب ،كفيل بالفوز بالحرب ،ولو اجتمع الشرق والغرب،
ف�ج��اءت النخوة م��ن اخ ل��م ت�ل��ده أم��ك ،وم��ن رف�ي��ق المقاومة ال��ذي اختلط دمه
بدمك ،وفي وقت ما بين الحروب ،زادت الضغوط ،ووضعت الشروط ،فقالوا
للسوريين نعترف بنصركم ولكن تنازلوا ،وإال ج ّوعناكم وقطعنا عنكم لقمة
العيش ،فال غرو ان اجتمع الناس في صالوناتهم وتداولوا ،وان خرج من الجوع
بعض الطيش ،وال عتب على من قدم أغلى ما عنده في الحروب ،ان تاهت عن عينه
في لحظة الغضب الدروب ،وإن عبر عن قهره ،او اخرج ما في سره ،وقد لبّى نداء
الدفاع عن الوطن ،عندما عصف اعصار المحن ،فساعة الصبر طويلة ،ويبقى
األصل في فهمنا لألعداء ،أننا مطمئنون ،بأننا نألم لكنهم يألمون ،وأننا نعلم
ولكنهم ال يعلمون ،وأن مشروع حربهم قد انتهى الى فشل ذريع ،وليس أمامهم
إال االنسحاب السريع ،ولن يغطوا سموات الهزيمة بقبوات التطبيع ،ولن يجدوا
في سورية من يشتري ومن يبيع ،وتبقى الحقيقة أنها كانت وما زال��ت حربا
على العقول ،وأن الشك طريق اليقين ،وان مراجعة األفكار األصل في صناعة
المعقول ،وأن الحق المطلق سيبقى فلسطين ،وان تطلعنا ابعد من مساحة القهر
والجوع ،ومن تفاصيل الموضوع ،وما ترغب بسماعه الجموع ،سنجد األزمة
األكبر عند جبهة األعداء ،وقد تفككوا وضاعت عليهم الخطط ،وهم يعيدون البحث
عن هوياتهم وطبيعة األشياء ،وما اصابهم من شطط ،وكيف تمزقت نظرياتهم
عن الفلسفة ،وعن نهاية التاريخ ،والكتب المؤلفة ،وكيف سقطت العولمة ،في
قبضة عصبياتهم المظلمة ،وكيف خسروا حرب الصواريخ ،وشعروا بضربات
شعوبنا المؤلمة .وهم اآلن عالقون ،عاجزون عن التراجع وعاجزون عن التقدم،
وف��ي لحظة االستعصاء والضباب والغموض ،يبحثون عن المفر ويكثرون
العروض ،فال بأس إن نظرنا لتوازن الرعب ومثله توازن القلق ،وتوزان األلم
ومن كذب ومن صدق .وبالعربي الفصيح ،واللسان الصريح ،مهما دارت األيام،
وكثر الكالم ،ال يصح اال الصحيح .والصحيح ان سورية صنعت عالما ً قيد
ال��والدة ،وفي المخاض آالم ومصاعب ،وأن العروبة المستعادة ،لن تجد غير
الشام كاتب ،وأنه ولو طال طلوع الفجر بسبب الضباب ،فال بد من الصبر على
الصعاب ،وأن ساعة الصبح باتت قريبة ،وفيه النصر لسورية الحبيبة.
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درد�صة �صباحية
دعوها تختنق...

الفنان الأردني �سميح التايه �سيف �سفحات «البناء»

} يكتبها الياس ّ
عشي

كتبت:
في عام 1994
ُ
انتهت الحرب بين األردن و»إسرائيل»،
وقبلها بين منظمة التحرير و»إسرائيل»،
وقبلهما بين أنور السادات و»إسرائيل»،
تسجل ،على لوحة إلكترونية مضاءة ،ك َّل
و«إسرائيل» وحدها
ّ
ّ
األهداف ،والعرب يصفقون ،ويهزجون ،ويرقصون ،ويرفعون
راياتِ النصر !
تذ ّكروا جيداً...
ك ُّل العرب ،من المحيط إلى الخليج ،لن يستطيعوا أن يوقفوا
العكسي لمصلحة الكيان
الـمـ ّد «اإلســرائ ـي ـلــي» ،إذا بقي الـعـ ّد
ّ
الصهيوني؛
ومصلحتها في سالم ترسم خطوطه هي ،فهل نعطيها سالما ً
عربي به؟
ألي
ال مصلحة ّ
ّ
ماذا نفع ُل؟ بك ّل بساطة… ال تعطوها هذا السالم… دعوها
تختنق في ترسانتها الحربية.

دبو�س

نافذة �صوء

اقتصادا ً إيجابيا ً يع ّول عليه ويستشرف المستقبل
أيّ دولة في العالم تريد ان تبني اقتصادا
ّ
ويؤسس إلى نم ّو راسخ وحيوية ومعاصرة تضمن التطور المتواصل والنجاح… عليها إنْ
ّ
أرادت االقتداء بالتجارب األخرى أن تستثني المثال األميركي فورا ً وتنظر في أيّ اتجاه ّإال
في اتجاه النموذج األميركي … إدارة بالغة السوء… براغماتية بطريقة مفرطة وقرارات
عشوائية ،وتبديد وهدر ليس له مثيل ،يغطيها ويظهرها بمظهر ناجح ويتجاوز عيوبها،
وجود قوة عسكرية هائلة وترسانة نووية مرعبة يترتب عليها نهب لثروات الشعوب،
واستباحة لك ّل المحرمات ،ومراكمة لثروات مسروقة من الشعوب األخرى…
مشكلة هذا النمط العجيب من االقتصادات… انها لحظة ان تدرك الشعوب األخرى أهمية
االنفالت والتحلل من الهيمنة األميركية ،واالتجاه نحو االستقالل ووقف النهب األميركي فإنّ
أميركا تصبح في خطر الزوال الكلّي.
إليكم أمثلة على سوء اإلدارة الفادح لهذه الدولة… يُلقى في حاويات الزبالة األميركية

ند�ء � ُ
ألقـد�س
ُ
} يوسف المسمار*
القـدس ما لألهل ِ قـد ُذهـ ِلوا
صاحت ْ بنا
ُ
َ
العيش باإلذالل ِ وا ْبـ ُتـذِلـوا؟!
واستعذبوا

الـوعي تسمـو في َتـمَـ ّرسـنا
فـنهـض ُة
ِّ
ِ
ـل
د
الـ
ينـتـهي
حتى
الصـدق
بـمـبـدأ
َجَ
ُ

أصـا َر في اللهـو ِ ما يُـرضي مطامحَ ـه ْم
أم صا َر في النوم ِ ما يُشفي أألُلى خملوا؟!

فـالعـمـ ُر شـئـنا ُه إقـداما ً وتــنـمـيـة ً
إنْ طــا َل أو َقــ َّل أو أودى به العَـجَ ـل ُ

مـاذا دهى األهـ َل حتى َ
ضـ َّل معـظـمـُه ْم
دربَ الكـرامات واستهـواهُ ـ ُم المَـلَـل ُ؟!

تـتـعـب موا ُكبـنا
منـذ ابتـدى الـدهـ ُر ل ْم
ْ
السبُـ ُل
تمشي الى المجـد مهما ضاقـتِ ُ

َ
اليأس من تـغـيـيـر ِ واقـعهـ ْم
فخيـ َّ َم
ُ
صهـيـونُ
ِ
َـخـتـزل
ي
للتاريخ
ر
وصــا
َ
ُ

فـقـوة ُ الحـق ِفي إنـجـيـلـنا قِـيـ َ ٌم
وقــوة ُ العــدل ِ في قـرآنـنـا ُشـعَــ ُل

كأنما العـُمـ ُر قــد ْ بـارتْ مـواسـ ُمـ ُه
وهَ ـ ْيـم َ
َـن السهـ ُّو والتـخـدي ُر والشل ُل

القـدس ياما دا َل من ُدوَل ٍ
قـد قالت
ُ
ُ
األزل
ودولــة ُ الحـق ِ فـيـها اسـتحـ َكـ َم

رب الناس ِ وانـعـدمتْ
وباتَ سكسونُ َّ
إرادة ُ الفـعـل ِ في اإلنسـان ،وأألمـ ُل

لـ ِدولــة ِ الشــ ِّر والعـدوان سـاعـ ُتها
ودولــة ُ الخـيـ ِر دنـيـا ما لهـا أجَ ـ ُل

دسـنا ولـ ِما
مـاذا دهى األهـ َل قالتْ قـ ُ ُ
ُ
أرض الحضارات ِ باألشرار ِ تحـتـفـل ُ؟!

جــ ِراح ُ بـيـروت تـحيـيني و ُتـنعشني
دمـــاء ُبغـداد في االعـماق تعـتـم ُل

يا أهـ ُل يا أهـ ُل َ
فاض الكي ُل وانفضحتْ
أعــذا ُر منْ ظـَنَّ أنَّ النص َر يُـرتجَ ـ ُل

ٌ
وصـد ُر عـمـَّان صـدري
خـافـق أبـدا ً
يا شــام يا شــا ُم فـي إقـدامـكِ األمَــ ُل

لم يـبـق للعـز ِ إال َّ الجـِـ ُّد فابـتـدعــوا
ُ
َـنخذل
بالجـ ِّد والجـهـد ِ عصرا ً ليس ي

يا فـتـيـة َ الحـق ِ ،يا أحـرار أيـنـكـ ُم؟
ما عـا َد قـلبي أسى اآلهـات ِيحـتـمـ ُل

ما َ
كان في الله ِّو لألحرار ِ ُمـؤ َتـمَـ ٌل
بل كان بالجـ ِ ِّد عـ ُّز الناس ِ يَـكـتـمـِلُ

قــدس القداساتِ عـ ُّز الشعب في وطن ٍ
ُ
ُ
والتاريخ وال ُمـ ُثـ ُل
فـيه ابـتـدى البـد ُء

َ
ُ
عاشق اللهـ ِّو
يا
عشـق اللهـ ِّو مهزلة ٌ
ما كان في اللهـ ِّو إال َّ الـوه ُم والفشـ ُل

فـحـقـد سكسون واليهـود ُمنطـفئ
ُ
نخذل
مهما طغى الحقـدُ ،إن الحِ قـ َد ُم

فأجم ُل العـيش في الـدنيا مجاهـدة ٌ
الكس ُل
وأقـبح العـيش ِ في الـدنيا هُ ـ َو
َ
ُ

ٌ
ِعــدل ال يُـغـَـيّـ ُرهـا
شــريـعـة ُ الله
ظل ُم الطواغيت ِ مهما جهـدهَ ْم بَـ َذلـوا

لـ ْم يخـلـق الله ُ إنـســانا ً لتـسـلـيـة ٍ
بل حـ ِكـمَـ ُة الله ِ أن يـرقى بـه العَـمَـ ُل

وشـرعـة ُ العـ ِّز يا أحـرار آيـتـها:
القدس إال َّ
الوعي والعَـمَـ ُل
ال يُـنـقـ ُذ
َ
ُّ

مـطامـحـنـا
فإن عـَمـلـنا كـما تـقـضي
ُ
للـمـجـد ِ والـعـ ِّز حـتـما ً دائما ً نص ُل

فـصفـقـ ُة القـرنِ ال تـعـني لـنا أبـدا ً
إالّ
َ
الـهــوان الـذي بالـ ُذ ِّل يـنجـبـ ُل

وإنْ لهَـ ْونـا وهـ ِ ْمـنا في مثـالـبـنـا
ال شيء نـرجو سوى ما يُنـتـ ُِج َ
الخـبَـ ُل

ما ج ّرأ َ تـرامب أن يُبدي حماقـته
َ
والخـبَـل
إالّ الخـياناتُ والتضليـ ُل

ما قيمة ُالعقـل ِ في اإلنسان ِ إنْ بَطلتْ
مـواهب العقل ِ واستشرى بها َ
الزغـ ُل؟!
ُ

إن شئت ُم النص َر ثوروا طهّروا وطنا ً
من كل من خان واجتثوااأللى سفلوا

أليس في العـقـل ِ ما يسمـو بـقـيـمتـنا
َ
ويجع ُل َ
الخ َ
ـلـق بالخـال َّق ِ يتصـ ُل؟!

هـذا نـدائي ألبنائي األلى انطـلقـوا
َ
الكـون بالتحرير واشتعلوا
وأشعلوا

كي ينـتابـنا َ
شـل ٌل
ل ْم نـُوهَ ـب العـقـ ُل ْ
في الروح ِ والنفس ِ أو ينتابنا الهَـبَـل ُ

ُّ
محروس ومنـتص ٌر
فالحق بالبذ ِل
ٌ
ُّ
والحـق بالجبنِ مهـدو ٌر ومنخـذلُ

فالعـقـ ُل فـيـنا هُ ـ َو اإلنـسـانُ منطلق ٌ
بالفـكـر ِ والفـن ِ واإلبـداع ِ منـشـغـ ُل

ٌ
خائف وج ٌل
شعب
القدس
ال ينص ُر
َ
ٌ
ٌ
ناهض بط ُل
شعب
القدس
بل ينص ُر
َ
ٌ

ال وقـتَ للهـوِّ ،إنَّ الـوقتَ غالبنا
وغـالـ ُِب الـوقت ِ ذاك العام ُل البطـ ُل

ثورواعلى الظل ِم واجتثوااأللى ظلموا
إنْ شئـتـ ُم العُ ـمـ َر باإلنصاف يكـتمـ ُل

ِّ
الحق نـُدر ُكـها
بالجـ ِّد ال الله ِّو دربَ
َ
ُ
نخـتـزل
واآلفاق
ونـدرك الخـيـ َر،

يـصلـح العُ ـمـ ُر اال يـو َم نـجـعـلـ ُه
ال
ُ
بـعـــرش الله تـتـصـ ُل
للعــ ِّز دنـيـا
ِ

ُ
العـدل أن تـبـقى مشـاعـلُـنا
هـذا هُ ـ َو
مهـما طـغى الـويـ ُل رغ َم الوي ِل تشتعـلُ

حوالي  250بليون دوالر من الطعام سنوياً… يُصرف على الحيوانات األليفة في البيوت
األميركية حوالي  100بليون دوالر سنوياً… خدمة الدين العام حوالي  450بليون دوالر
سنوياً… ميزانية وزارة الدفاع األميركية هي حوالي  750بليون دوالر سنوياً ،يذهب جزء
ال بأس به إلدارة أكثر من ألف قاعدة موزعة في جميع انحاء ألعالم ،ال تؤدّي أيّ دور سوى
ممارسة الهيمنة على شعوب العالم…
يعني ببساطة … خالل السنوات العشرة األخيرة خسرت أميركا ما ال يق ّل عن  15تريليون
داع لخسارتها… دولة تقتات على مآسي الشعوب األخرى… تسرق
دوالر لم يكن هنالك ٍ
ثرواتهم وتستولي على ما يملكون لتستمتع بعد ذلك بتبديدها .دولة وصل دينها العام
الى ما ال يق ّل عن  120%من الناتج القومي اإلجمالي… هي دولة وصلت الى منطقة ما بعد
اإلفالس.

سميح التايه

ا�ستمرار عمليات الترميم في قلعة الح�سن بعد عودتها لخريطة الجذب ال�سياحي
عادت قلعة الحصن العام الماضي إلى خارطة
الجذب السياحي نتيجة لمشروعات الترميم والتأهيل
المتك ّررة التي تشهدها حيث بلغ عدد زوارها نحو 15
ألف زائر بينهم وفود عربية وأجنبية.
وتع ّرضت القلعة المسجلة منذ عام 2006على
الئحة التراث العالمي لمنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة العتداءات تخريبية وسرقة من
التنظيمات اإلرهابية طوال عامي  2012و 2013قبل
أن يعيد رجال الجيش العربي السوري األمن واألمان
لها في آذار .2014
وبدأت بعد ذلك مديرية اآلثار والمتاحف في تنفيذ
عمليات ترميم واسعة للقلعة من إجــراء دراســات
المسح الجوية عبر طائرة بدون طيار لبناء نموذج
ثالثي األبعاد بدقة واضحة لمبنى القلعة.
وتهدف أعمال الترميم والتأهيل الجارية في القلعة
إلعــادة ألقها وموقعها التاريخي األثــري كما تؤكد
نعيمة محرطم مديرة القلعة لمراسلة «سانا» ،مشيرة
إلى أنّ العام الفائت شهد تنفيذ بعض بنود مشروع
تأهيل المسار السياحي والثقافي في القلعة والممول
من وزارة السياحة.
ويتض ّمن هذا المشروع إزالة المنجور الحديدي

لواجهة كــوة قطع التذاكر واستبداله بواجهة
خشبية وتجهيز نحو  24لوحة تعريفية لمسارات
القلعة وإنارة األسطبل األول وتركيب منجور معدني
لبرج بنت الملك واإلعالن عن استثماره كاستراحة
وكافتيريا إضافة إلى أعمال تنظيف وازالة ألعشاب
لخط الــزيــارة وتنفيذ ســالســل حماية لبعض
المواقع.
وأشــارت محرطم إلى أهمية مذكرة التفاهم التي
تم توقيعها في حزيران من العام الماضي بين وزارة
الثقافة ومديرية اآلثار والمتاحف وهيئة مار أفرام
السرياني البطريركية للتنمية لتنفيذ مشروع ترميم
برجي الظاهر بيبرس والكنيسة ومحيطهما.
بـــدوره المهندس حـــازم حنا رئــيــس الشعبة
الهندسية في القلعة ذكر بأنّ مذكرة التفاهم تشمل
ثــالث مراحل حيث بــدأ العمل في المرحلة األولــى
المتعلقة بترميم واجهة برج الظاهر بيبرس وترميم
قبوة البرج ومحيطه والباب المؤدي إلى برج السلطان
قالوون والدرج المالصق لواجهة برج الظاهر بيبرس
والقوسين في السور الخارجي الغربي قرب البرج.
أما المرحلتان الثانية والثالثة تتض ّمنان تركيب
أبواب ونوافذ خشبية لبرج الكنيسة وترميم الستارة

الشمالية قرب برج بنت الملك وتدعيم الجدار الشمالي
لإلسطبل الثاني المطل على الخندق المائي للقلعة.
يُشار إلى أنّ قلعة الحصن واحدة من أكبر القالع
في العالم وأه ّم وأضخم قالع القرون الوسطى وتتميّز

بموقعها المطل وزخارفها ونقوشها وتصميمها حيث
يعود تاريخ بناؤها األول إلى القرن الـ  15قبل الميالد،
ثم تع ّرضت ألعمال بناء عديدة مع المرداسيين وزمن
الحروب الصليبية ثم المماليك.

«مرايا ال�سم�س» لـ محمد ح�سين بزي...
الأنثى بين ا�ستلهام الموروث وتاأ ّمالت الج�سد
} د .ياسين بن عبيد*

*شاعر قومي مقيم في البرازيل.

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

هدْ ر...

بأيّ طريق يفضي اإلنساني إلى التجريدي؟ ما هي
وسيلة المج ّرد الختزال المحسوس؟ هل هناك حدود
لتوحيد الثنائيّة بين هذين العالمين المتباعدين بأكثر
من مسافة؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،ينوء ــــــ وال أحسن ـــــ
فع ٌل شعري ُم ْش َرب برؤية ميتافيزيقية ناهضة على
مقدار جمالي ما .هذا الذي يقترحه ــــــ في إجماله ــــــ
المنجز الشعري لألديب واألكاديمي اللبناني الدكتور
محمد حسين ب ّزي .يتوفر المنجز المذكور على حبل
واص ٍل بأعمق سياقات الكتابة في المشرق العربي.
تلك التي يؤثثها أداء شعري يستأنف تقاليد ال يزال
وص َف ُتها ،منطلقة ـ ال ّ
لها حكم المرجعية ِ
شك ـ من
الوضعيات ال ُم ْح َد َثة الناجمة عن المثاقفة بمعناها
الشمولي ،والمتهيِّئة من التقاربات الثقافية التي بدأ
النظام الثقافي العربي /اإلسالمي يعرفها.
إذا كان محمد حسين ب ّزي ال يُش ِّكل استثناءً ،بما
أنّ كثيرا ً من مُجَ ايليه ومن السابقين عليهم جميعا ً
الحسي منعطفا ً نحو التجريد
يسافرون ذوقيا ً بين
ّ
وملتصقا ً به ،وبين ال ُم َت َخيَّل ُم َطوَّعا ً للقيم الحسية،
فإنّ له فضيل ًة حصري ًة ـ شكالً على األقل ـ تتجه به نحو
العصي على المنافسة .فالموضوعة المهيمنة
التمثيل
ّ
في آخر دواوينه (مرايا الشمس)** ،المو ّزعة على
ثالثين نصا ً َّ
مؤطرا ً خالفيا ً بين العمودي ،وقصيدة
التفعيلة والشعر المنثور ،ال تخرج ـ ّإال قليالً ـ ع ّما
سيصبح خصوصية موضوعية الفتة :المرأة !

المدير اإلداري
نبيل بونكد

استلهام الموروث

ال يُخفى أنّ هذا المجال موطأ قدم لمن انحاز من
الشعراء ،أمثال محمد حسين بــزي ،إلى التصوّف
واستلهم موروثه ،فالمسوا تقليدا ً أدبيا ً يرفض أن
يشيخ .ال عليه ـ في منظور هــؤالء وفي أدائهم ـ من
الماضوية ما دام متغيّراً ،وعلى امتداده فهو عميق
التج ّذر في الوعي الشعري ،فهو في نهوضه على
األنثى بوصفها وسيطا ً جماليا ً ال يزال يفرض نظامه
وطرائقه ،ويستوطن م َّ
َحال المرجعية بما ال يقبل
المراجعة والنقض.
وعيا ً بهذه الغايةُ ،يهِيب الشاعر ب ّزي ـ على امتداد
ص ْون
منطوقه ـ بليلى التجريدية على طريقة من ال ي ُْح َ
من شعراء التصوّف عَ َرباًُ ،ف ْرسا ً إلى حيث تنتهي
اإلثنية .يتخذها بؤرة للتأ ّمل بما يبعث على الظن
بأ ّنها لديه كيان رمزي عميق يدفع إليه أحد شيئين:
إ ّما ثقافة التجريد وإ ّما عدم القدرة على تجسيد الصور
الساكنة في وعيه الشعري .في ك ّل الحاالت ،ليلى
ب ّزي (ص ،)39 .مرفقة بعشتار (ص ص)61/33 .
وبلقيس (ص )81 .ومريم (ص ص )81/57 .هي
ح ّمالة بك ّل وضوح لسيميائية التماهي بالمفاهيمي
الحسي .بعيدا ً عن
ال ُمتاح ،بقوة اإللهام ،بالمتشكل
ّ
الشبقية ،وأبعد ما يكون عن اإلثــارة ،يركز الشاعر
عميقا ً على المالمح الجسدية للمرأة بوصفها حامالً
معانيها ووسيطا ً جمالياً ،بالمفهوم العالئقي ،بين
والمحب؛ هذا الذي يقرأ مالمحها انطالقا ً من
المحبوب
ّ
أفق انتظاره ،وبتعبير بديل :بنا ًء على الوعي بجدلية
الفيزيائي وما ليس كذلك!

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923
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التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

تأ ّمالت الجسد

يتأ ّمل محمد حسين ب ّزي السياق الجسدي أكثر
من تأ ّمله الجسد نفسه ،يحيل على القيَم النبيلة
الحس األنثوي ،في أيّ سياق كان ،أكثر
الطالعة من
ّ
من جنوحه إلى شهوانية يتوارد عليها الخطاب
األنثوي الكالسيكي .ال المكان وال الزمان بإمكانهما
اإلتيان على هذا التأثير العميق واالنتقائي،
الملح
ّ
ح ّد التج ّذر في مراس أدبي متمحض لتأ ّمل األنثى
وحدها .ك ّل النصوص المولودة في خرائط غير
متجانسة ،وفــي وضــعــيــات غير متقاربة بكل
تأكيد ،من بيروت إلى دبــي ،مــرورا ً باإلسكندرية
وبغداد ،تعكس هذا اإلصرار على اإلبحار في األنثى
بمركزيتها في إنجا ٍز بدأ يأخذ مكانه في الزمان،
يستوطن الحقل الثقافي ويلفت الن ّقاد على أكثر
من صعيد .هل يعني ذلك أنّ شاعرية محمد حسين
ب ّزي تدين في وجودها لالنحياز إلى األنثى وحدها؟
وهل تنهض َملَكا ُته عليها وحدها ،في وسط صريح
االحتفاء بما هو نص أنثوي أو أنثى تركب النصوص
ركوب الفاتحين؟!
في انتظار المزيد من الحفر في أعمال هذا الشاعر
الالفت ،سنقول إنّ االهتمام الذي يثيره ،في المشرق
على وجــه الخصوص ،في سياق نقديّ متنوّع،
األكاديمي (رسالة دكتوراه
باإلضافة إلى حضوره
ّ
في الفلسفة عن السهروردي) وانفتاحه على آفاق
بعيدة ،ك ّل ذلك يدفع إلى االعتقاد بأنّ الرجل يستفيد
من مالمسته للكوني أوالً ،وبأ ّنه يستثمر في التشكل
الفيزيائي ليتخذ منه ملمحا ً ال غاية ،وبأ ّنه ،في

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

األخير ،يجهد لالنخراط في تقاليد تتجاوز اآلني .من
أجل هذا ـ على األق ّل ـ يستحق محمد حسين ب ّزي أن
يُقرأ.
*أكاديمي وشــاعــر مــن الــجــزائــر .مختص في
التصوف المقارن.
**الصادرة عن دار األمير ،بيروت.2016 ،

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

