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ّ
ان قضيتنا ليست قضية منطق،
ً
فخصومنا يدركون ّ
أن لنا حقوقا...
وإذا لم نسترجع حقوقنا بالقوة
فعبثا ً نسترجعها ،لــذلــك نحن
مستعدّون للدفاع عن حقوقنا.
سعاده

A L - B I N A A
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�صراي� القد�س تث�أر للجعبري ب�إطالق ال�صواريخ ...وغرفة عمليّ�ت المق�ومة توؤكد وحدة الر ّد
لبن�ن تحت وط�أة تفجير  4اآب ...ون�صراهلل :ر ّد العتب�ر للتحقيق يبداأ بتنحية البيط�ر
السياسي
كتب المح ّرر
ّ

دون مـقــدمــات عسكرية أطلقت حكومة اôح ـتــال عــدوان ـا ً عسكريا ً على
غــزة ،وصفته بالعملية العسكرية التي تستهد· حركة الجهاد اإلسامي
في فلسطين ،بعد حملة استهدا· للحركة في الضفة الغربية ،وترجم جيش
اôحتال العملية بغارات شملت أنحاء قطاع غــزة ،تم خالها اغتيال القائد
البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري ،واستهدا· عدد من المواقع التابعة
للسرايا وحركة الجهاد ،ورافقت الحملة بيانات سياسية واضحة في السعي
لحصر العملية باستهدا· الجهاد ،ودعوة حركة حماس للبقاء على الحياد،
مع تنشي jدور الوسي jالمصري والضغ jالقطري والتركي لدفع حماس
إسرائيلي
وترقب نتائج المواجهة أليــام ،قبل أن تق ّرر المشاركة ،مع رهــان
ّ
على النجاح بالتخلص من الجهاد خالها ،واôستعداد للتوصل الى تفاهمات
مع حماس حول الحصار على غزة ،وقالت مصادر متابعة لمجريات الحرب
اإلسرائيلية الجديدة ،إن الحرب التي تشنها قــوات اôحتال تستعيد أجواء
حرب تموز  2006التي سعت لسح oحزب الله ،بهد· خل oتوازنات جديدة
على جبهة المواجهة مع لبنان ،لكن بنية أميركية معلنة لبناء شرق أوس jجديد،
عبر التوازنات الجديدة التي يفرضها التخلص من المقاومة في لبنان لو نجحت
الحرب بتحقي oأهدافها ،وانعكاس ذلك على التوازنات بوجه سورية وإيران،
في تلك الفترة ،أما اليوم فتقول المصادر إن أميركا وكيان اôحتال في مأزق
العجز عن خو÷ حرب بوجه دول وقو Èمحور المقاومة ،والعجز عن تحمل

تبعات التسويات ،سواء في مستقبل اôتفاق النووي بالشرو◊ اإليرانية ،أو
في التفاو÷ مع لبنان على خلفية تهديدات المقاومة ،في ملف النف jوالغاز،
أو في مستقبل الحصار على غزة وشرعنة عمل مرافئ ومطارات غزة ،ولذلك
وقع اôختيار على حركة الجهاد ليكون التخلص منها مدخاً لفر÷ توازنات
جديدة فلسطينياً ،يمكن خالها التساكن مع حماس المردوعة ،والواقعة تحت
تأثير ضغو◊ مصرية وقطرية وتركية ،ويمكن بذلك تحقي oوضع تفاوضي
مختلف مع إيران ولبنان.
الـمـصــادر المتابعة  ôتفصل بين الــرســائــل اإلسرائيلية الـهــادفــة لتحييد
حركة حماس ،وبين التطمينات األميركية اإلسرائيلية الى لبنان حول ملف
ترسيم الحدود ،والحديث عن تأجيل استخراج النف jمن حقول بحر عكا،
والتذرع باôنتخابات اإلسرائيلية لتأجيل إنهاء ملف الترسيم ،من جهة ،وبين
العرو÷ األوروبية الى إيران للعودة إلى مفاوضات فيينا حول ملفها النووي،
واôستجابة األميركية لطلب العودة ،دون أن توحي األيام األولى للتفاو÷
بأن شيئا ً فعليا ً قد تغير باتجاه الذهاب نحو اôتفاق مجدداً .وتعتقد المصادر
أن القرار األميركي بإطاق اليد اإلسرائيلية في هذه العملية يستهد· اختبار
فرصة النجاح ،فإذا تحق oالتخلص من “الجهاد ،ستكون هناك توازنات جديدة
تحكم العاقة األميركية اإلسرائيلية بالوضع الفلسطيني ،وعبره بكل من إيران
ولبنان ،وإذا فشلت تكون منصات التفاو÷ جاهزة للتحرك نحو التسويات.
(التتمة ص)4

القيادي البارز في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري

الحتالل يطلق عملية ع�صكرية جديدة في غزة ويغت�ل قي�دي ً� في «الجه�د»
ّ
النخ�لة :لي�س هن�ك خطوط حمر و�صنذهب ب�لر ّد حتى النه�ية
بعد إعــالن جيش االحتالل ”اإلسرائيلي“ بدء عملية عسكرية ضد
حركة ”الجهاد اإلسالمي“ في قطاع غزة ،أمس ،أكد األمين العام للحركة،
زياد النخالة أن ”هذا اليوم للنصر ،داعيا ً العدو إلى ”أن يتوقع قتاالً ،وال
مهادنة“.
ولفت النخالة ،في حوار تلفزيوني ،إلى أنّ العملية العسكرية للعدو في
غزة تعد ”اختبارا ً للمقاومة الفلسطينية“ ،مضيفا ً أنّ ”على المقاومين أن
يقفوا وقفة رجل واحد“.
وشدّد النخالة ،في مقابلة مع قناة ”الميادين“ ،على أن ”ليس هناك
خطوط حمر لدى الجهاد اإلسالمي ،وال توقف وال وساطات“.
مستبقا ً أي كالم عن وساطة مصرية بين المقاومة واالحتالل ،قال
النخالة” :ليعلم اإلخوة المصريين أن العدوان هو طبيعة االحتالل ،وسنرد
بقوة على هذا العدوان ،وسيكون هناك قتال سينتصر فيه شعبنا“.
ورأى النخالة أن ”من المبكر الحديث عن وساطة بعد سقوط شهداء
فلسطينيين“ ،مضيفا ً أن ”هذه الحرب فرضت علينا ،وسنذهب بالرد حتى
النهاية“.
وشدد النخالة على أنّ حركة الجهاد اإلسالمي ستضع كل مدن االحتالل
تحت ضرباتها ،وستقوم بتغيير المعادالت في المنطقة.
ومع تجدّد غارات طيران االحتالل ”اإلسرائيلي“ على غزة في الساعات
الماضية ،أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية سقوط عدد من الشهداء،
على رأسهم القيادي في حركة ”الجهاد اإلسالمي“ تيسير الجعبري.
بالتوازي ،ذكرت وسائل إعالم العدو أنّ االحتالل ”اإلسرائيلي“ بدأ
عملي ًة عسكري ًة ضد أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غ ّزة ،مشيرة
إلى تغيير مسارات الطائرات في مطار ”بن غوريون“ تحسبا ً إلطالق
صواريخ من قطاع غزة.
ونقلت ”القناة  “12العبربة عن رئيس مجلس األمن القومي سابقا ً
اللواء احتياط يعقوب عميدرور قوله” :يجب االستعداد لجولة واسعة“،
مؤكدا ً أنّ ”األمر بيد الجهاد اإلسالمي حاليا ً“.
وأضافت القناة أنّ ”قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي بدأت بالتدفق
إلى منطقة سديروت“ على حدود القطاع ،كاشف ًة أنّ ”الجيش اإلسرائيلي
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بعد انـتـهــاء ال ـحــرب العالمية الثانية ب ــدأت الوôيات
المتحدة تنخر◊ بك ّل اندفاع وقوة في صياغة عالم جديد،
يأخذ ُبعدا ً شموليّاً ،وهي تقود المعسكر الرأسمالي في
وجــه اôت ـحــاد السوفياتي ،الــدولــة العEمى الـتــي قادت
الشيوعي لخمسة عقود.
المعسكر
ّ
الوôيات المتحدة ما انفكت يوما ً عن الترويج لمبادئها،
وعلى تأكيد حرصها على نشر ودعم الحرية والديمقراطية
وحقوق اإلنسان في العالم .فهي وإنْ حرصت على تطبيo
هــذه المبادئ داخــل بــادهــا ،إ ôأنها ولــأســف ،طرحت
جانبا ً هذه المبادئ والشعارات ،وتعاطت مع دول العالم،
 ôسيما الدول النامية ،والدول التي تمتلك ثروات طبيعية،
مــن زاوي ــة مصالحها المتنوعة ،اôقـتـصــاديــة والمالية
والطاقوية ،واألمنية واôستراتيجية.
لذلك ،من النادر أن نجد دولة في أميركا الاتينية ،او في
أفريقيا ،او آسيا ،او الشرق األوس ،jاو أوروبا ،أفلتت من
التدخل األميركي السافر في شؤونها الداخلية ،أكان ذلك
من خال الضغو◊ السياسية ،او التهديد أو العقوبات،
أو الـحـصــار ،او الــوقــو· وراء اôنـقــابــات العسكرية،
وإثارة الفتن ،ونشر الفوضى ،وإشعال الثورات ،وش ّن
الـحــروب ،بغية اإلطاحة باألنEمة الوطنية التي ترفض
الهيمنة األميركية عليها.
(التتمة ص)4

نقاط على الحروف
حرب تموز في اآب...
ل�سرق اأو�سط جديد من غزة!
ناصر قنديل

صواري aالمقاومة الفلسطينية خال انطاقها من غزة باتجاه مواقع العدو ومستوطناته أمس
نشر بطاريات قبة حديدية في منطقة الوسط“.
بدوره ،اعتبر رئيس جهاز ”أمان“ سابقا ً اللواء احتياط عاموس يدلين
أنّ ”الهجوم في غزة هو رسالة للجهاد اإلسالمي“.

وتــح ـدّث إعــالم الــعــدو عــن ”فتح المالج Tفــي المنطقة الوسطى
والجنوبية“ ،مشيرا ً إلى أنّ ”العديد من مستوطني غالف غزة يغادرون
المنطقة خوفا ً من إطالق الصواريخ“.

«الإط�ر التن�صيقي» :نقبل
ب�نتخ�ب�ت برلم�نية مب ّكرة وهذه �صروطن�
بعد أيام من دعوة زعيم ”التيار الصدري“
السيد مقتدى الصدر إلى إخالء مبنى البرلمان من
قبل المحتجين ،أقام اآلالف من مناصريه أمس،
صالة يوم الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء
في بغداد.
ورفــع مناصرو ”التيار الصدري“ األعــالم
العراقية وصور السيد مقتدى الصدر ،وردّدوا
هتافات” :نعم نعم للسيد“ ،في إشـــارة إلى
األخير.

وكــان الصدر دعا المعتصمين من أنصاره،
األربعاء الماضي ،إلى االستمرار في اعتصامهم
إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية ،مطالبا ً بـ
”انتخابات مب ّكرة“.
في غضون ذلك ،أكد ”اإلطار التنسيقي“ عدم
ممانعته إجراء انتخابات نيابية مب ّكرة ،مشترطا ً
”تحقيق اإلجماع الوطني بشأنها ،وتوفير األجواء
اآلمنة إلجرائها“.
كما دعا ”اإلطار“ إلى ”احترام المؤسسات

الدستورية وعدم تعطيل عملها“.
وكان رئيس ”تحالف الفتح“ في العراق هادي
العامري أبدى تأييده ”إجراء انتخابات مبكرة“
في العراق ،فيما وصفت هيئة ”الحشد الشعبي“
خطاب الصدر بأ ّنه ”منصف بحق مجاهديها“.
بـــدوره ،أكــد األمــيــن الــعــام لـــ ”كتائب سيد
الشهداء“ في العراق ،أبو آالء الوالئي ،أنّ ”ال
تجديد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،
ٍ
ظرف كان“.
تحت أيّ
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حسين مرتضى
مع تسارع األحــدا Àعلى الساحة الفلسطينية وانتقالها
مــن مرحلة الـكـفــاح المسل` إلــى مرحلة توقيع اتفاقيات
السام والتطبيع المنفرد وظهور حركات مقاومة أشعلت
انـتـفــاضــات فــي الــداخــل الـمـحـتـ ّل ،كــان  ôبــ ّد مــن تشكيل
محور يدعم تلك الحركات ويحافظ على مضمون القضية
الفلسطينيّة بعيدا ً عن خيانة التطبيع.
فــي هــذا ال ـجــزء سـنـتـحـدّ Àعــن نـشــأة عــدد مــن حركات

المقاومة وعن دور الــدول التي تمثل محور المقاومة في
الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
بـعــد خ ــروج منEمة الـتـحــريــر الفلسطينية مــن معادلة
مقاومة اôحتال الصهيوني إلى معادلة أوسلو بدأت بعض
الفصائل الفلسطينية بالEهور على الساحة وبينها فصائل
إسامية .وقد شكلت حركة الجهاد اإلسامي جــزءا ً مهما ً
(التتمة ص)4

≠ الحقيقة األولى التي نعرفها معرفة اليقين عن العملية
العسكرية العدوانية لجيش اôحتال على غزة ،هي أنها
ليست حصيلة ان ــزôق نحو الـمــواجـهــة بفعل تداعيات
 ôيمكن السيطرة عليها ،حيث لــم يكن هـنــاك أي عمل
عسكري مصدره غزة يمكن الEن بأن العملية اإلسرائيلية
هي ر ّد عليه ،وأن التصاعد بين الرد والرد على الرد أوجد
مناخا ً من التصعيد ،فنحن أمام مبادرة واضحة من جيش
اختياري ،لكنه
استخباري
اôحتال نحو عمل عسكري
ّ
ّ
يفت` الباب أمام جولة تصعيد ،ربما تكون هي ما يصعب
السيطرة عليه.
≠ الحقيقة الثانية التي نعرفها ،هي أن ربــ jالعملية
باôعتبارات اôنتخابية اإلسرائيلية وشخصية يائير ليبيد
وحاجته إلثبات أهليته لقيادة الكيان ،يمكن قبوله ،لكن
بشرطين ،األول هو تفسير كيفية قبول القيادة العسكرية
واألمنية بالمخاطرة بعمل قد يستدرج مواجهة طالما
سعت القيادات العسكرية لتفاديها ،والثاني هو تفسير
الحسابات التي تتي` الثقة بأن مردود هذه العملية سيكون
تعزيزا ً لمكانة من يخو÷ غمارها ويقود تداعياتها من
الجانب اإلسرائيلي.
≠ الحقيقة الثالثة التي نعرفها هي أن تجارب المواجهة
المشابهة التي خاضها جيش اôحتال مع المقاومة في
غزة ،وصو ًôالى آخرها العام الماضي في معركة سيف
القدس تقول إن جيش اôحتال عاجز عن كسر معادôت
الــردع التي فرضتها المقاومة ،ســواء بالقدرة على منع
العملية البرية ضد غزة ،أو بتوازن الرعب الذي فرضته
صواري aالمقاومة بمداها وفعاليتها مع بلوغ تل أبيب
والقدس ،فما هي الحسابات التي تقف وراء المخاطرة
بتكرار الفشل ،انطاقا ً من مبادرة هجومية واضحة؟
≠ النتيجة األولــى التي نصل إليها ،هي أن مواجهات
ال ـقــدس قـبــل ش ـهــور قليلة وع ـجــز الـمـقــاومــة عــن فر÷
التحذيري،
معادôت الردع رغم السقف العالي لخطابها
ّ
رغم تفسيره من فصائل المقاومة بتعهدات الوساطات
الـعــربـيــة والــدول ـيــة ،خـلـقــت ل ــد Èال ـج ـهــات اإلسرائيلية
اôنطباع بعدم جهوزية المقاومة لجولة ثانية تشبه جولة
سيف القدس لعدم توافر القدرات الازمة ،خصوصا ً على
صعيد المخزون الصاروخي ،وأغلب الEن أن اôعتقاد
اإلسرائيلي بأن حركة الجهاد اإلسامي هي من يعاني
هذا النقص الصاروخي ما دفع جيش اôحتال لاعتقاد،
أن مبادرة الجهاد للر ّد هي التي كانت دائما ّ تفت` الباب
لجولة تنخر◊ فيها حركة حماس ،ولذلك غابت المبادرة
من الجهاد فغاب الر ّد المتوقع من قو Èالمقاومة بفعل هذا
العامل ،فلم تقع الجولة التي كانت متوقعة.
≠ النتيجة الثانية التي نصل إليها ،هي أن اختبار جيش
اôحتال فرضية استفراد حركة الجهاد اإلسامي في
الضفة الغربية قد أغر Èجيش اôحتال بإمكانية توسيع
نطاق هذا اôستفراد ،والرهان على توجيه رسائل التطمين
واإلغــراء إلى حركة حماس من جهة والضغ jعليها من
جهة مقابلة ،وضمان صمت الوسي jالمصري خصوصا ً
لفترة أيام كافية لتحقي oالهد· ،وضغ jالوسي jالتركي
والوسي jالقطري على حركة حماس لضمان تحييدها ،ما
يفت` الطري oلعملية عسكرية تبدأ بضربة استباقية مؤلمة
لما اتي` استهدافه بالضربة األول ــى مــن قــادة ومواقع
(التتمة ص)4
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ثالثة اأ�ضباب دفعت اأوروبا ال�ضتئناف المفاو�ضات النووية
} عبد معروف

يتخذ اإلعــام مكانة بــارزة في حياة الشعوب
وتط ّورها وتق ّدمها ،و ôيعر· أهمية اإلعام إô
أولئك النخب الواعية والمثقفة التي ما زالت أمينة
على تاريخها وتاري aشعبها ودم شهدائها.
ودور اإلعــام  ôيختلف عن دور المقاتل في
جبهات الـقـتــال ،و ôعــن دور العمل التنEيمي
والشعبي والطبي والخدمات المعيشية ،ومثلما
هــو الـطــب وال ـغــذاء ض ــرورة والـقـتــال ضــرورة،
أيضا ً لûعام ضرورة  ôيتجاوزها إ ôالقطاعات
المتخلفة والجاهلة من فئات معينة في صفو·
الشعب والقو Èالسياسية.
ك ـمــا أنّ اخ ـت ـيــار الـ ـع ــدو ôغ ـت ـيــال ال ـش ـهــداء
اإلعــامـيـيــن الـمـفـكــريــن :ك ـمــال نــاصــر وغسان
كنفاني ومــاجــد أبــو شــرار وغيرهم ،ومحاولة
اغـتـيــال المفكر الــدك ـتــور أن ـيــس صــايــغ وغيره
كان ليؤكد أهمية دور اإلعام في مسار الثورة
والــدفــاع عن القضية وحقوق الشعب ،كما كان
تماما ً اغتيال الـقـيــادات السياسية والعسكرية
الفلسطينية ،ألنّ العدو يعلم دور هذه القيادات
الفكرية واإلعامية ودور اإلعام وأهمية الكلمة
والمجات والنشرات التحليلية والتوثيقية في
تكون رأي عام لنصرة الثورة وحقوق الشعب.
و ôتختلف أهمية ميدان عن ميدان آخر ،فمن
يقف في ميدان العمل اإلعامي المهني والوطني
هو في ميدان العطاء وأبــرز مكانة له في ميدان
اôنتصار والدعم للشعب ،فاإلعام الذي يساهم
فــي بـلــورة وعــي وطني ويكشف زيــف اإلعام
المعادي ،في في قمة الفعل والعمل وليس غائبا ً
عن ميدان العطاء للشعب ،ومن  ôيعر· أهمية
اإلع ــام (م ـقــال ،خـبــر ،تحليل إخـ ـب ــاري )...هو
حتما ً إنسان سطحي وضجيجي وقصير النEر
ومتنكر لدماء الشهداء.
ولكن أي إعام؟
طبعا ً اإلعام الذي يحتاجه الشعب في مرحلة
التخبّ jواشتداد األزمات ،واإلعام الضروري
فــي مرحلة الـتـحــرر الــوطـنــي أو اإلنـمــائــي الحر
العادل ،هو إعام حر ،يدافع عن الوطن وقضايا
الـشـعــب ô ،يعتمد عـلــى مجاملة المسؤولين،
و ôيعتمد على طنين ال ـش ـعــارات والخطابات
وتسلي jالضوء على فتات اإلنجازات ،إنه إعام
هــاد· ،إعــام نقدي تحريضي يكشف مكامن
الـخـلــل وال ـف ـســاد ،ويـكـشــف زيــف إع ــام العدو
«اإلسرائيلي».
ً
وهــو إع ــام ه ــاد· أي ـض ـا ،ألنّ هــدفــه تكون
وعي وطني ،وتكوين رأي عام مساند ،وتعميم
الـثـقــافــة الــوطـنـيــة وح ـشــد ال ـطــاقــات ب ـع ـيــدا ً عن
حاôت اليأس واإلحبا◊ ،إعام يكشف للشعب
مــا ي ـجــري ول ـمــاذا ي ـجــري ،إع ــام وع ــي حركة
الــواقــع ومـســاره وصـيــرورتــه ،مــن أجــل تحديد
السياسات الضرورية للمعالجات والمواجهات،
فــالـشـعــارات العامة والـتـقــا◊ الـصــور  ôتكفي،
واإلعــام السطحي  ôيكفي ،بل المطلوب إعام
على مستو Èالمرحلة ،فك ّل قطاعات العمل وك ّل
السياسيين والقيادات الشعبية جميعها تحتاج
ل ـلــوعــي ،واإلعـ ــام هــو منبع وم ـصــدر الوعي
وبالتالي فالجميع يحتاج لûعام وك ّل مسؤول
ي ـح ـ ّدد اإلع ــام الــذي يــريــده على قياسه وعلى
مستواه.
ل ــûع ــام دور ت ـحــري ـضــي ك ــاش ــف للواقع
و ôيستر خلاً وعيوبا ً و ôيـبـ ّرر اôنتكاسات
واألزمـ ــات وال ـتــراج ـعــات ،بــل مهمته أن يسلj
الضوء عليها لمعالجتها وتجاوزها ،إنــه إعام
الــوعــي والـكـشــف والـتــوضـيــ` ،هــو إعــام النقد
وتفكيك الوعي الزائف وهذا ميدان صراع  ôيق ّل
أهمية عن الميادين األخر Èالعاملة بصدق دفاعا ً
عن الوطن وقضايا الشعب.

خفايا
نقل الوسي jاألميركي إلى لبنان تطمينات
إسرائيلية بأن الموافقة على الطلبات اللبنانية قد
تمت لكن  ôيمكن توقيع اôتفاق اآلن والمطلوب
المساعدة باôنتEار حتى ما بعد اôنتخابات
اôسرائيلية دون فت` باب التصعيد للمقاومة،
وبعد العدوان على غزة ربطت مصادر المقاومة
الرسالة بالعدوان.

كوالي�س
تقول مصادر في محور المقاومة إن احتماôت
توسع المواجهة من غزة الى جبهات أخر Èفي
توسع العدوان نحو حرب برية
المنطقة قائمة إذا ّ
سعى اإلسرائيلي لتفاديها دائماً ،ألن وقوعها
يعني ان كل خطوات التفاو÷ األميركية مع إيران
ولبنان هي جزء من سيناريو تغطية استفراد غزة
ومقاومتها.

} حسن حردان
ما الذي استدعى جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا،
قد تكون النهائية ،على الرغم من حزمة العقوبات األميركية الجديدة
التي فرضت على إيــران ،ور ّد طهران بتشغيل أجهزة طرد مركزي
متطورة في برنامجها النووي...
يُقال إنّ مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيف
بوريل قدّم مقترحا ً التفاق مرحلي أخذ فيه ببعض المطالب وترك
مطالب أخــرى للتفاوض ..هل من الممكن ردم الفجوة بين إيران
وأميركا ،أم أنّ واشنطن ستستم ّر في موقفها الرافض تلبية مطالب
طهران؟
مقترح بوريل يشتمل على صيغة ح ّل وسط يلبّي جزءا ً من مطالب
إيران ،ويبقي على الجزء اآلخر رهن التوافق اإليراني األميركي ...فما
هي هذه الصيغة:
العودة إلى اتفاق عام  2015على قاعدة رفع العقوبات األميركية
االقتصادية والمصرفية عن إيران وشركاتها ورفع الحظر عن أموال
إيران المج ّمدة في المصارف األميركية والغربية ،مقابل عودة إيران
إلى التزاماتها باالتفاق ،وتأجيل المسائل الخالفية ال سيما رفع
الحرس الثوري اإليراني عن قائمة اإلرهاب األميركية ،ومطالبة طهران
بضمانات أميركية لعدم تكرار انسحاب أميركا من االتفاق ،مقابل

احتفاظ إيران بما لديها من كميات يورانيوم مخصب ،وأجهزة طرد
مركزي متطورة ،على انّ البحث في هذه المسائل الخالفية سيت ّم
خالل الستة أشهر المقترحة لالتفاق لبناء الثقة ،وتقريب وجهات
النظر للتوصل إلى اتفاق نهائي يوقع بين األطراف الدولية المعنية...
لكن السؤال الــذي يطرح في هذا الصدد هو ،لماذا هذا السعي
األوروبي لتقديم اقتراحات للتوصل إلى اتفاق مرحلي والعمل على
بناء الثقة؟
ولماذا تبدي واشنطن االستعداد للعودة إلى المفاوضات؟
في هذا السياق يمكن رصد ثالثة أسباب تدفع أوروبا ومن ورائها
أميركا إلى ذلك ،وهي:
السبب األول ،حاجة أميركا واالتــحــاد األوروبـــي للنفط والغاز
اإليراني ،لالستغناء عن الغاز والنفط الروسي ،او تأمين النقص في
إمدادات الغاز الروسية قبل قدوم فصل الشتاء..
السبب الثاني ،القلق الغربي من التطور الملحوظ في برنامج
إيران النووي والذي حقق قفزات نوعية مع تشغيل إيران أجهزة طرد
مركزية أكثر تقدّماً...
السبب الثالث ،والقلق الغربي من التط ّور الها ّم في العالقات
االقتصادية بين إيران وروسيا والصين ،وبالتالي فشل العقوبات
األميركية في حصار وعزل إيران ..ال بل انّ تشديد العقوبات أدّى
إلى بدائل اقتصادية إيرانية غير مشروطة ،تغني إيران عن إغراءات

الغرب االقتصادية المشروطة ،وهي بدائل روسية صينية توفر
استثمارات كبيرة في شتى المجاالت في إيران ،الى جانب تعزيز
التبادالت التجارية بين البلدان الثالثة بالعمالت الوطنية بدال ً من
الدوالر..
انطالقا ً مما تقدّم ،يتضح انّ االتحاد األوروبــي ما كان ليتحرك
ويقدم االقتراحات ،لوال انه لم يشعر بأنّ مسار األمور لم يعد يسير
في مصلحته ،بل انّ إيران باتت تسير في اتجاه يقودها إلى االستغناء
عن االتفاق والعالقات مع الغرب ..وبالتالي وجد الغرب أنّ الوقت
لم يعد يعمل لمصلحته ،وانّ حاجته لالتفاق مع إيران باتت اكثر
من حاجة طهران له ..مع العلم انّ إيران لها مصلحة باالتفاق لما له
من انعكاسات ايجابية هامة على اقتصادها وتعزيز دورها اإلقليمي
والدولي كالعب مه ّم في سوق النفط والغاز من ناحية ،وكدور مؤثر
في المنطقة من خالل عالقاتها مع أطــراف محور المقاومة وزيادة
منسوب الدعم لها مع عودة ارتفاع عائدات إيــران المالية ان كان
نتيجة بيع النفط والغاز ،أو كان نتيجة استرداد أموالها المج ّمدة في
البنوك العالمية من ناحية ثانية ،وهو ما يقلق كيان العدو الصهيوني
ويجعله يعمل على عرقلة مثل هذا االتفاق..
لهذا إذا كانت هناك من إمكانية أو فرصة للتوصل إلى اتفاق هذه
المرة فإنها تعود بالدرجة األولى إلى حاجة الدول الغربية الماسة
الى ذلك...

�صبيتري مو ِّدع ًا عون :الكر�صي الر�صولي �ص ُيوا�صل م�صاعدة لبنان
أكد السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري
قرب فرنسيس والكرسي الرسولي ،من لبنان كما ومن
اللبنانيين واللبنانيات ،مشدّدا ً على “أن الكرسي
الرسولي سيواصل مساعدة لبنان”.
كــالم السفير الــبــابــوي جــاء بعد لقائه رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون ،في قصر بعبدا ،في
زيــارة وداعية بعد انتهاء مهمته في لبنان ،وقبيل
انتقاله إلى مق ّر عمله الجديد سفيرا ً للكرسي الرسولي
في المكسيك .وأمــل سبيتري بعودته مجددا ً إلى
لبنان.
من جهته ،شكر رئيس الجمهورية للسفير البابوي
“الجهود التي بذلها خالل مهمته في لبنان ،وال سيما
في السنوات األخيرة التي كانت حافلة بالتحديات
الكبرى” ،متمنيا ً له النجاح والتوفيق في مهمته
الجديدة ،آمالً أن يُبقي لبنان في قلبه وصلواته.
وكــان اللقاء ،مناسبة ،استعرض فيها عون مع
سبيتري العالقات الثنائية بين لبنان والكرسي
الرسولي ،شاكرا ً للبابا فرنسيس “اهتمامه الدائم
بلبنان وعنايته بالشعب اللبناني ،واللذين تجسدا
أخــيــرا ً في الــنــداء الــذي وجهه إلــى العالم من أجل
لبنان” ،في ختام اللقاء العام الذي أجراه في حاضرة

الفاتيكان يوم األربعاء الماضي.
وللمناسبة ،وتــقــديــرا ً لــجــهــوده ،منح رئيس
الجمهورية السفير البابوي وسام األرز الوطني من
رتبة ضابط أكبر.
إلى ذلك ،استقبل عون في حضور الوزير السابق
غابي ليون ،مطران زحلة وبعلبك للروم األرثوذكس
المطران أنطونيوس الصوري وعرض معه لشؤون
وطنية عا ّمة ،كما تط ّرق البحث إلى حاجات قرى
شرق زحلة وأوضاع المقالع والكسارات فيها التي
ُتشكل مورد رزق ألهالي هذه القرى .وتناول البحث
ضــرورة دعم الصناعة اللبنانية وتسهيل اإلنتاج
الزراعي ووضع كهرباء زحلة.
واستقبل رئيس الجمهورية ،في حضور المستشار
الدبلوماسي لدى الرئاسة أسامة خشاب ،سفير لبنان
في كندا فادي زيادة الذي أطلعه على أوضاع الجالية
اللبنانية في كندا والعالقات اللبنانية  -الكندية
وسبل تطويرها في المجاالت كافة.
ُ
وأكد زيــادة “تعلّق اللبنانيين في كندا بوطنهم
األم ،وعملهم الــدائــم من أجــل مساعدة ذويهم في
لبنان على تجاوز المرحلة الدقيقة التي يم ّر بها البلد
حاليا ً” .منوها ً “بتضامن أبناء الجالية اللبنانية في

عون يسلم سبيتري وسام األرز الوطني من رتبة ضاب jأكبر
كندا وتعاونهم لخدمة وطنهم والوقوف إلى جائب
أبنائه”.
على صعيد آخر ،أوضح مكتب اإلعالم في رئاسة

(داôتي ونهرا)

الجمهورية ،أن “ما نشرته صحيفة “ليبراسيون”
الفرنسية عن “ بيع “ جــوازات سفر لبنانية لغير
لبنانيين ،خبر كاذب وال أساس له من الصحة”.

ب ّري عر�ش مع ز ّواره الأو�صاع
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري،
في مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،وفدا ً
من عائلة السيد موسى الصدر ض ّم كريمتيه
حوراء ومليحة الصدر ،في حضور رائد شرف
الدين.
وقدّمت حــوراء الصدر إلى الرئيس ب ّري
كتابا ً بعنوان “اجمتعنا من أجل االنسان”،
وهو عبارة عن محاضرة اإلمــام الصدر التي
ألقاها فــي كنيسة الكبوشيين فــي بيروت
مترجمة إلى  10لغات عالمية.
وعرض رئيس المجلس األوضــاع العا ّمة
وآخر المستجدات وشؤونا ً تشريعية خالل

لقائه رئيس لجنة التربية والتعليم العالي
النائب حسن مراد .واستقبل سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية مجتبى أماني همداني ،في
زيارة بروتوكولية في مناسبة تو ّليه مهماته
الديبلوماسية الجديدة سفيرا ً لبالده لدى
لبنان .كما عرض مع السفيرة الفرنسية آن
غريو األوضاع العا ّمة والعالقات بين لبنان
وفرنسا.
واستقبل الرئيس ب ّري أيضا رئيس هيئة
الشراء العام جان العلية والعالمة السيد علي
فضل الله وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان
جورج خوري.

بري مع عائلة اإلمام الصدر

لبنان يدعم �ضيادة ال�ضين ووحدة اأرا�ضيها

الخارجية دعت التحاد الأوروبي للتعاون
وو�صع خارطة طريق لعودة النازحين اإلى ديارهم
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ،أنها ّ
اطلعت
على بيان الممثل األعلى للشؤون الخارجية األوروبية
باسم االتحاد األوروبي حول الوضع في لبنان الصادر
بتاريخ  30تموز الماضي .وإذ شكرت الــوزارة ،في
بيان ،االتحاد األوروبي ودوله األعضاء على «اهتمامهم
ومتابعتهم لألوضاع في لبنان» ،أشارت إلى «أن لبنان
يُواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في
تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش  % 80من
اللبنانيين تحت خط الفقر .قد تتعدد أسباب هذه األزمة
االقتصادية الحادّة وتتشابك ،بين إصالحات داخلية
واجبة تسعى الحكومة جاهدة إلقرارها إضاف ًة إلى
إجراء التصحيح البنيوي المطلوب ،والتزامات دولية
أهمها إنجاز االتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي
لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام .ولكن ،ال
يُمكننا أن نتجاهل أن أحد األسباب الرئيسية لما يرزح
تحته لبنان م ّتصل بأعباء األزمة السورية وتداعياتها،
والسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».
وأضــافــت “ش ّكل الــوجــود الكبير للنازحين

السوريين على األراضي اللبنانية سببا ً رئيسيا ً لألزمة
االقتصادية العميقة ،ونتيجة لذلك بــدأت الفئات
االقتصادية األكثر ضعفا ً من اللبنانيين تتنافس على
الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع
النازحين السوريين والالجئين الفلسطينيين الذين
أصبحوا يشكلون معا ً حوالى  40%بالمئة من عدد
اللبنانيين ،ما أدى أخيرا ً إلى زيادة نسبة التوترات
والحوادث األمنيّة بين سائر الفئات االقتصادية األكثر
ضعفا ً في لبنان”.
ً
ولفتت إلى أنه “بعد انقضاء أحد عشر عاما على
بدء األزمة السورية ،زادت مخاوف لبنان حيث تبين
له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الــدول المانحة
لــعــودة النازحين السوريين إلــى ديــارهــم بكرامة
وأمان ،أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض
الدول أخيرا ً” ،معتبر ًة “استمرار ربط العودة بالح ّل
السياسي في سورية ،في ظ ّل انسداد واضح ومعلوم
من الجميع في األفق السياسي ،يعني بقاءهم في لبنان
إلى أجل غير مس ّمى” .وتابعت “كذلك ،أدّت التطورات

الدولية المتسارعة إلى تغيّرات جذرية في أولويات
المجتمع الدولي واهتماماته بعيدا ً عما يحصل في
سورية”.
وأوضحت أنــه “مضى أكثر من عقد على وجود
النازحين السوريين في لبنان ،وهم بمعظمهم نازحون
اقتصاديون يستفيدون مــن المساعدات الدولية
المباشرة واالنتقائية من دون الــمــرور بالسلطات
الرسمية اللبنانية ،وما تؤ ّمنه لهم من مداخيل بالعملة
الصعبة يرفدون بها الداخل السوري” ،مؤكد ًة أنه “لم
يعد لبنان قادرا ً على االستمرار بالوسائل التقليدية
الم ّتبعة اآليلة إلى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم،
بدل البحث عن وسائل إلعادتهم إلى ديارهم بصورة
كريمة وتدريجية وآمنة”.
أضافت “وحرصا ًم ّنا على أوضاع لبنان االقتصادية
واالجتماعية واألمنية  ،نخشى أنه لن يكون أحد بمنأى
عن تداعيات هذه األزمــة ،ال سيما مع تزايد ظاهرة
زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبــا،
بالرغم من تشدّد السلطات اللبنانية في منع هذه

الظاهرة .وانطالقا ً من المصلحة المشتركة اللبنانية
األوروبية بإيجاد ح ّل مستدام لملف النزوح السورييحمي لبنان اجتماعيا ً واقتصاديا ً وأمنيا ً ويقي الدول
األوروبية استباقيا ً تبعات أي تدهور محتمل ،وإذ تثني
الوزارة على الجهود المبذولة من دول االتحاد األوروبي
للتخفيف من التداعيات اإلنسانية لألزمة السورية،
تدعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع
خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين
تدريجا ً إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصا ً على استقرار
لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا”.
عــلــى صعيد آخـــر ،اســتــقــبــل وزيـــر الــخــارجــيــة
والمغتربين في حكومة تصريف األعمال عبد الله بو
حبيب ،سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان
تشيان مين جيان.
وردا ً على سؤال أعرب بو حبيب عن “دعم لبنان
لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأهمية احترام مبدأ
“الصين الواحدة” ،مشيرا ً إلى” أهمية ح ّل أي نزاع أو
خالف بالطرق السلمية”.

لم�صلحة من قطع الأ�صجار المع ّمرة في رمي�ش؟
} عمر عبد القادر غندور*
يتبيّن انّ مجرى التطورات واألحداث المتجدّدة مكرا ً وكذبا ً ونذالة،
انّ هامش تجاوز خطايا اآلخرين يضيق ويضيق حتى بات الكريم
يُطف Tالشمع بالدمع ،والناس في غفلة من ذلك ال يراعون حرمة وال
عشرة ،وقد زاغــت عنهم األبصار وبلغت قلوبهم الحناجر يظنون
بأبناء وطنهم وجيرانهم الظنون ،ولو سئلوا الفتنة ألجابوها!
باألمس كانت واقعة التحقيق مع المطران موسى الحاج عند نقطة
األمن العام اللبناني عند معبر الناقورة قادما ً من كيان العدو ومعه ∞≤
حقيبة تحتوي على كميات من األدوية (امانات) ونحو ∞∞ ٥ألف دوالر
مرسلة الى مواطنين خالفا ً للقانون! وقد قامت قيامة بكركي والديمان
ولم تزل على األمن العام والحكومة والدولة والقانون!
وباألمس أيضاً ،استجدّت واقعة بلدة رميش الحدودية ،وسمعنا
سلسلة من التعليقات الشاحنة والشاجبة والساخطة والمهدّدة
بالثبور وعظائم األمور! إضافة الى حملة إعالمية ص ّورت األمور على

غير حقيقتها ،وأيقظت إحدى اإلعالميات من نومها ،فأرغدت وأزبدت
بكالم سفيه ال يمتّ الى الحقيقة وال بنسب الى االحترافية المهنية.
ماذا حصل؟
نحن نستشهد بتوضيح أدلى به رئيس بلدية رميش السيد ميالد
العلم قال فيه انّ الحادثة عفوية وغير حزبية وسببها انّ مواطنا ً من
رميش كان يقوم بـ «التحطيب» خالفا ً للتنبيهات التي كنا نك ّررها،
وندعو الى الحوار وعدم االستفزاز.
بينما اعتبر مغرضون انّ جهة حزبية أطلقت النار على مواطنين
كانوا «يشحلون» األشجار ثم حضروا الى البلدة مهدّدين متوعّ دين
أهالي رميش بالتهجير...
وللتوضيح انّ جمعية «أخضر بال حدود» التي تقيم مركزا ً بالقرب
من رميش وهي معنية بزراعة األشجار وليس قطعها ،خصوصا ً في
منطقة مالصقة لفلسطين المحتلة ،وتعتبر المحافظة على األشجار
واجبا ً وطنيا ً تحرص المقاومة على تكثيفها ،ولوحظ انّ قطع أشجار
السنديان المع ّمرة في الجانب اللبناني من شأنها ان يكشف األرض

اللبنانية ،وقد صودف انّ مواطنا ً من رميش كان يــداوم على قطع
األشجار المع ّمرة في محلة اسمها «قطمون» تزامنا ً قد يكون بالصدفة
مع حملة «إسرائيلية» تع ّري األرض من األشجار المع ّمرة ،وال نقول انّ
ذلك كان يحصل بالتزامن مع قطع األشجار في خراج رميش.
والحرص على تواجد األشجار وخصوصا ً المع ّمرة في الجانب
اللبناني ضرورة أمنية بامتياز.
أما الحديث المتواتر في بعض وسائل اإلعالم والتصريحات ذات
الصلة التي تتحدث بك ّل وقاحة عن نية المقاومة تهجير أهالي رميش
وإجالئهم عن بلدتهم هو كالم جائر وغير صحيح وغير وارد .وبوسع
هؤالء الغيارى من «السياديين» ان يسألوا أهالي رميش والقرى
المماثلة هل حصلت «ضربة كف» منذ عام التحرير ∞∞∞≤ وهل جرت
تعديات او استفزازات او مضايقات؟
قليل من الحياء...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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ن�صر اهلل :لإخراج ملف انفج�ر المرف�أ
من التوظيف ال�صي��صي
دعا األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله إلــى إعــادة فتح المسار القضائي
من جديد في قضية انفجار مرفأ بيروت وأن
يُحاسب المسؤول عن هذه المصيبة ،معتبرا ً أن
“أول الطريق ووسطه وآخره ،هو أن يتم إخراج
هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم أن
تصلوا إلى الحقيقة”.
جــاء ذلــك في كلمة للسيد نصرالله خالل
المجلس العاشورائي المركزي لحزب الله
في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهلها
بالتوقف عند الذكرى السنوية الثانية النفجار
مرفأ بيروت ،مجددًا تعازيه لعائالت الشهداء
الذين سقطوا في هذا االنفجار ومتمنيا ً الشفاء
التام للجرحى.
وتوجه السيد نصر الله بالشكر إلى “إخواني
الجرحى الذين شرفونا هذه الليلة بحضورهم
الكريم والميمون ،هؤالء الجرحى الذين تشكلوا
مــن أجــيــال عـــدّة ،ليعبّروا عــن مسيرتنا في
األربعين ربيعاً ،وليؤكدوا هذا االلتزام والوفاء
والبقاء والثبات على طريق المقاومة”.
وعرض “لجهاد التبيين” في مسيرة حزب
الله ،وقال إن “جهاد التبيين خالل األربعين
عاما ً بدأ منذ اليوم األول في مقاومتنا” ،مؤكدا ً
أ ّنه “ما كانت المقاومة لتحصل على التأييد
واالحتضان والمساندة الشعبية لوال جهاد
التبيين”.
وتط ّرق إلى مشاريع اإلفساد التي تقوم بها
الواليات المتحدة األميركية في العالم ،موضحا ً
“أن فتح أبواب الهجرة من قبل الدول الغربية
لدواع إنسانية ،بل نتيجة الحاجة إلى
ليست
ٍ
اليد العامل”.
وشـــدّد السيد نصر الــلــه على “أننا في
مواجهة ذات بعد سياسي أمني واقتصادي
وثقافي ومعنوي وروحي وفي كل الجبهات،
وهذه المعركة ال ُتؤجل”.

«القومي» اأدان العدوان ال�صهيوني على قط�ع غزة:
الدم�ء الزكية ل�صهداء المق�ومة �صتنت�صر على الحتالل

السيد نصرالله متحدثا ً في المجلس العاشورائي
وتــط ـ ّرق إلــى الــذكــرى السنوية الثانية
النفجار مرفأ بيروت وقال “ما ال ّ
شك فيه أنّ
حادثة المرفأ مؤلمة وقاسية جدًا على جميع
اللبنانيين ،معتبرا ً أن “أهم مشكلة واجهتها
هذه المصيبة هي التوظيف السياسي البشع
منذ اليوم األول للحادثة” ،وأنّ “اللوم يقع
على الجهات السياسية واإلعالمية التي خطفت
هذه المصيبة ووظفتها سياسيا ً منذ الساعات
األولى” ،مضيفا ً “استغلوا هــذه الــجــراح

بشكل قبيح ووقــح لخدمة هدفهم السياسي
ومشروعهم في مواجهة حزب الله والمقاومة”.
وقال “ال تزال الدعاية مستم ّرة ضد حزب
الله رغم أننا شرحنا وأوضحنا أن ال صلة لنا
بالباخرة وال بالنيترات .نحن لدينا متفجرات
أصلية وعسكرية وال نحتاج لنيترات األمونيوم
لتصنيع متفجرات يدوية”.
وتــابــع “أص ّروا على اســتــخــدام الــدمــاء
المظلومة في االستهداف السياسي .التحقيق

ّ
معطل ألن قاضي التحقيق ال يقبل التنحي.
ّ
هناك ضباط ومسؤولون سياسيون لم يُحقق
معهم ،وهناك مظلومون في السجون نتيجة
المسار القضائي الم ّتبع” .ودعــا إلــى إعــادة
فتح المسار القضائي من جديد وأن يُحاسب
المسؤول عن هذه المصيبة ،وقال “أول الطريق
ووسطه وآخــره ،هو أن يتم اخراج هذا الملف
من التوظيف السياسي إذا أردتم أن تصلوا إلى
الحقيقة”.

ذكرى كارثة  4اآب :م�صيرات لأه�لي ال�صهداء والجرحى
ودعوات لتحقيق نزيه وتطبيق الد�صتور لك�صف الحقيقة
بمناسبة الذكرى الثانية النفجار مرفأ بيروت ،ن ّفذت اللجنة
التأسيسية لتج ّمع أهالي شهداء وجرحى ومتض ّرري انفجار
مرفأ بيروت وقفة أمام بوابة الشهداء الرقم  3للمرفأ.
وأكد المتحدث باسم اللجنة التأسيسية إبراهيم حطيط،
أنّ “خوفنا كان من أن تصبح قضيتنا مرتعا ً وملعبا ً لألالعيب
السياسية” ،الفتا ً إلى أنّ “الباخرة دخلت بموافقة من يونيفيل
المولجة بتطبيق الــقــرار  1701الــذي يمنع أســاسـا ً دخول
المتفجرات والنيترات والمسيرات والمفرقعات .والباخرة كان
متفجرة .وعلى الرغم من علم قائد الجيش
على متنها مــواد
ّ
السابق جان قهوجي بوجود هذه المواد على الباخرة لم يُح ّرك
ساكنا ً”.
وراى أنّ قهوجي تص ّرف بعبثية “ولم يُتلف المتفجرات،
كما أنّ المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق
بيطار لم يعمل على استدعائه” ،مشيرا ً إلى “أننا طلبنا مواعيد
من الرؤساء الثالثة ل ُنخبرهم عن الجرحى ،ونطلب تسويتهم
بشهداء الجيش ،لكنهم (ضحكوا علينا) وح ّولوا الجرحى
إلى الضمان االجتماعي الذي ال يوجد فيه أساسا ً أيّ ضمانات
لهم”.
وتوجه حطيط إلى القاضي بيطار ،قائالً “من ّ
حق الرأي العام
أن يعلم إلى أين وصلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت”،
مشيرا ً إلى أنّ “البيطار ساهم في انشقاقنا عن باقي أهالي
الضحايا”.
ّ
ونظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ ثالث مسيرات،
انطلقت األولى من قصر العدل ،في حين انطلقت الثانية من
وسط بيروت ،بينما خرجت الثالثة من مركز فوج اإلطفاء في
وتوجهت جميعها نحو تمثال المغترب.
الكرنتينا،
ّ
واستذكر سياسيون وأحزاب وفاعليات هذا الكارثة ،مطالبين
بالعدالة النزيهة والتحقيقات الشفافة.
وغ ّرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على
“تويتر” ً
قائال “بعد عامين على فاجعة  4آب ،أشارك أهالي
الضحايا والجرحى حزنهم ،وعائالت الموقوفين معاناته”،
مؤكدا ً التزامه “بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة،
يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية ،بعيدا ً عن أي
تزوير أو استنسابية أو ظلم ،لمحاسبة كل من يثبت تو ّرطه ،ألن
ال أحد فوق القانون”.
كما غ ـ ّرد رئيس مجلس النواب نبيه ب ـ ّري على “تويتر”،
معتبرا ً أن “شهداء الرابع من آب شهداء كل لبنان هم ضحايا
جريمة أصابت كل لبناني في الصميم ،مجددا ً ودائما ً المسار
الذي يوصل حتما ً إلى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور
أمس الحاجة إلى
والقانون” .أضاف “إننا اليوم جميعا ً في
ّ
تح ّمل المسؤولية الوطنية .الرحمة للشهداء والصبر والسلوان
لذويهم ولكل لبناني وحفظ الله لبنان”.
من جهته ،كتب رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي
على “تويتر” ،إنه “يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة
الحقيقة الكاملة ،لترقد أرواح الضحايا بسالم وتتبلسم قلوب
ذويهم .لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين

حطي jمتحدثا ً في المؤتمر الصحافي
وتبرئة المظلومين ،وال قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة،
مهما طال الزمن”.
بدوره ،غ ّرد الجيش اللبناني عبر حسابه على “توتير” ً
قائال
“في الذكرى الثانية النفجار مرفأ بيروت الكارثي ،عزاؤنا ألهالي
الشهداء العسكريين والمدنيين ،وتحية إكبار للذين بلسموا
جراحهم وعادوا إلى الحياة .منهم نستلهم العزيمة لالستمرار،
واألمل في أن تستعيد عاصمتنا قريبا ً بريقها ومكانتها».
واعتبر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن في بيان ،أنه “في الذكرى السنوية الثانية إلنفجار
مرفأ بيروت ال يسعنا إالّ أن ننحني إجالال ً أمام أرواح الضحايا
الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من تاريخ لبنان .وإننا ،إذ
نؤكد وقوفنا إلى جانب أهالي الضحايا مطالبين معهم بتحقيق
العدالة وإظهار الحقيقة كاملة ،نستصرخ ضمائر المسؤولين
بأن يتعاونوا للوصول إلى الحقيقة التي ُتح ّرر و ُتريح”.
وتابع “فرئيس الجمهورية ،الذي هو أعلى سلطة في البالد
وفي خطوة مسؤولة ،قد رفع يومذاك الغطاء والحصانة عنه
واضعا ً نفسه بتصرف القضاء ،فحريّ بباقي المسؤولين أن
يحذوا حذوه .ال ّ
شك بأن المرحلة التي نعيشها اليوم مليئة
بالمخاطر و ُتنذر بش ّر مستطير ،وأن ال شــيء يُنقذنا سوى
وحدتنا الوطنية وعدم استجرار الحروب اإلقليمية والصراعات
الدولية إلــى الساحة اللبنانية ،ومــا ال شـ ّ
ـك فيه أن االتفاق
اللبناني  -اللبناني الداخلي يبقى األساس الذي من دونه لن
يُكتب النجاح ألي مسعى دولي أو نيات حسنة تجاه لبنان كما
أشار إليه باألمس قداسة الحبر األعظم عندما استذكر جريمة
المرفأ قائالً :آمل أن يواصل لبنان ،بمساعدة المجتمع الدولي،

السير على طريق الوالدة الجديدة ،والبقاء وفيا ً لدعوته في أن
يكون أرض سالم وتعددية ،حيث يُمكن للجماعات من مختلف
األديان أن تعيش في أُخ ّوة”.
وأعلنت حركة “أمل” في بيان ،أنه “في ذكــرى الفاجعة
األليمة التي أصابت في الصميم كل لبنان من أقصاه إلى أقصاه
وأصابت العاصمة بيروت بكارثة وطنية ،نقف بكل احترام
وإجــالل أمــام أرواح الشهداء الذين ال تــزال ذكراهم حاضرة
في نفوس كل اللبنانيين وضمائرهم ،ونتمنى عاجل الشفاء
للجرجى الذين يعانون جراحا ً مضاعفة لفقدان األحبّة وآالم
الجراح التي أصابتهم وخسارة جنى العمر ج ّراء األضرار التي
ذهبت بتعب السنين”.
وأكدت “الموقف المبدئي الثابت الذي أعلنته منذ اليوم األول
لالنفجار الكارثي ،وهو ضرورة إجراء تحقيق جدّي وش ّفاف وفق
الدستور والقوانين المرعية اإلجراء بما يكشف الحقيقة ويُح ّقق
العدالة التي ُتطمئن النفوس و ُتض ّمد الجراح في مسار قضائي
واضح ونزيه بعيدا ً من االستثمار السياسي والتسويف الذي ال
يؤ ّمن إالّ مصالح من يقف وراءه ،والتحريض الطائفي والمذهبي
الذي كاد أن يُطيح السلم األهلي ،نتيج ًة لسياسة اإلمالءات التي
تفوح منها رائحة الفتن ،وتقفز فوق الحقيقة التي نتمسك بها”.
بأمس الحاجة
وختمت الحركة “نحن الــيــوم ،جميعاً،
ّ
لتح ّمل المسؤولية الوطنية والعمل إلحقاق العدالة وكشف
الحقيقة التي ُتسقط كل أنواع التضليل واألباطيل و ُتريح قلوب
اللبنانيين عموما ً وأهالي الشهداء والمصابين جميعهم .رحم
الله الشهداء و َمنّ على الجرحى بالشفاء”.

الحملة الأهلية للحف�ظ على الثروة البحريّة:
انطالق المراكب واليخوت اإلى الن�قورة في  13اآب
عقدت “الحملة األهلية للحفاظ على الثروة
البحرية” ،مؤتمرا ً صحافيا ً برعاية وزير
الثقافة الدكتور محمد مرتضى ،الذي اعتذر عن
عدم الحضور بسبب اجتماع طار∆ في السرايا
منسق الحملة األهلية
الحكومية ،فيما حضر
ّ
الدكتور هاني سليمان ،منسق عام “الحملة
األهــلــيــة لنصرة فلسطين وقــضــايــا األ ّمة”
معن بشور ،وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي ض ّم ناموس المجلس األعلى سماح
مهدي وناموس عمدة شؤون التنمية اإلدارية
رامي شحرور ،وممثلو أحــزاب وقوى وطنية
وقومية لبنانية وفلسطينية.
اف ُتتح المؤتمر بكلمة لسليمان قــال فيها
“أردناها حملة بحرية جامعة من ك ّل لبنان
بمناطقه ومحافظاته وأطيافه كافة تتمسك
بحقوق لبنان وسيادته على موارده الطبيعية.
والــوطــن الــيــوم أمـــام تــح ـدّي الــصــمــود رغم
المعاناة ،وأمام تحدّي النصر رغم المؤامرة”.
أضاف “نحن اليوم عشية إنجاز تاريخي
يتم ّثل بصيانة حقوقنا الطبيعية ،وما كان لهذا

اإلنجاز أن يتحقق لوال عوامل القوة الحاضرة
المتمثلة بمقاومتنا كلبنانيين مجمعين على
وحدة الموقف” ،مشيرا ً إلى “ أن رعاية وزارة
الثقافة لهذا التح ّرك البحري من شماله إلى
جنوبه باتجاه بلدة الناقورة تمسكا ً بحقوق
لبنان بمواجهة األطماع الصهيونية هي رعاية
مباركة ومــشــكــورة ،نأمل مــن كــل الـــوزارات
والمؤسسات الرسمية والشعبية أن تبذل
الجهد الكافي إلنجاز هذا النشاط الوحدوي
الوطني “.
وقـــال “كونوا كــثــرا ً يــوم  13آب 2022
عشية عيد النصر في  14آب  ،2006يوم عاد
الجنوبيون إلى ديارهم يومها كان الزحف
الب ّري مذهالً للعدو قبل الصديق .اجعلوا من
 13آب  2022يوما ً مذهالً للعدو قبل الصديق
أيضا ً”.
وختم “عاش لبنان ،عاشت وحدة اللبنانيين
بمواجهة األطماع الصهيونية ،عاشت اإلرادة
المقا ومة الحاضرة أبــدا ً في ميادين الشرف
والكرامة”.
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ثــم تحدث األمــيــن الــعــام السابق التحاد
المحامين العرب المحامي عمر زيــن الذي
وصف هذه المبادرة بأنها “مبادرة وطنية
بامتياز وهــي دليل على تمسكنا بحقوقنا
النفطية والغازية” ،معتبرا ً أن “هذه المبادرة
يجب أن يشترك فيها أكبر عــدد ممكن من
الجمعيات والمنظمات التي تعمل منذ بداية
الموضوع التفاوضي وان ال تنازل عن الخط
 29وأن المبادرة هي دعم التمسك بصورة
حاسمة بثروات لبنان النفطية والغازية في
الب ّر والبحر”.
وقال نائب رئيس أصحاب المراكب واليخوت
علي نعمة في مداخلته “عندما تحدث معي
الدكتور هاني سليمان عن هذه المبادرة كنت
متحمسا ً جدا ً للمشاركة فيها بفعالية عالية”،
داعيا ً “كل من لديه مركب للمشاركة في هذه
التظاهرة البحرية الوطنية”.
بــدوره أشــار الدكتور ريــاض خليفة ،إلى
أن “مجموعة كبيرة من الشباب تعمل على
إنجاح هذه التظاهرة البحرية الوطنية” .ودعا

الحاضرين إلى المشاركة بفعالية “ألنها تثبت
حق لبنان السيادي في نفطه وغازه”.
ولفتت الــدكــتــورة هبة قبيسي إلــى “أن
الحملة انطلقت مــن مــبــادرة وطنية لقيت
تجاوبا ً كبيرا ً من الناس من المدن اللبنانية
التي ستشارك في هذه الحملة التي ُتثبت أن
اللبنانيين متمسكون بحقوقهم الوطنية في
الب ّر والبحر”.
وختم سليمان المؤتمر بــإعــالن أعضاء
لجنة المتابعة المكونة من المحامي عمر زين
(بيروت) ،د .رياض خليفة (جبل لبنان) ،د.
هبة قبيسي (الجنوب) ،مأمون مكحل (رئيس
جمعية شبيبة الهدى في بيروت) ،علي نعمة
(الجنوب) ،فيصل درنيقة (طرابلس) ،عبد
الله الترياقي (صيدا) .كما أعلن سليمان “أن
التنسيق تام مع القوى األمنية وهناك تسهيالت
ًقدمت من وزير األشغال العا ّمة والنقل الدكتور
علي حميّة بإصدار تعليماته للمراف Tلتسهيل
ك ّل األمور للمشاركين”.

أدان الحزب الـســوري القومي اôجتماعي الـعــدوان الصهيوني على قطاع
غزة ،واغتيال القائد في «سرايا القدس» تيسير الجعبري وعدد من القماومين
والمدنيين بينهم طفلة.
وأشار ”القومي“ في بيان أصدره أمس ،إلى أنّ العدوان الصهيوني الجديد
على قطاع غــزة ،تصعيد خطير فت` الباب أمــام جولة جديدة من المواجهات،
سترتب على العدو أثمانا ً باهEة ô ،تق ّل عن تلك التي ترتبت عليه في عملية
”سيف القدس“.
أضا· :أنّ العدو الصهيوني لم يكن ليجرؤ على القيام بهذا العدوان لو ôتواطؤ
بعض األنEمة العربية وسيرها معه في مخط jتصفية المسألة الفلسطينية
وإنتاج التطبيع مساراً .ولكن ما لم يحسبه العدو جيداً ،أنّ المقاومة الفلسطينة
وحدها وبالقدرات التي تمتلكها ،قــادرة على تحويل العدوان الصهيوني إلى
فرصة للمقاومة تحق oمن خالها نصرا ً مؤزرا ً ومعادôت جديدة.
وأكد القومي ،أنّ إعان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة عن وحدة
الصف المقاوم ،قطع الطري oأمام العدو باستفراد فصيل مقاوم بعينه ،فك ّل قوÈ
المقاومة وفصائلها في قطاع غزة وك ّل فلسطين ،على قلب وعقل واحد في هذه
المواجهة ،وفي ك ّل مواجهة مصيرية مع الكيان الغاصب حتى زواله عن أر÷
فلسطين طال الزمان أم قصر.
وح ّمل القومي ،كيان العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن الجرائم المتمادية
التي يرتكبها بح oأبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم ،مؤكدا ً أنّ هذه الجرائم لن
تبقى دون ر ّد يحفظ كرامة وعنفوان أهلنا وأبناء شعبنا.
وحيا الحزب السوري القومي اإلجتماعي الشهداء األبطال وأكد أنّ الدماء الزكية
التي روت أر÷ فلسطين ستنتصر على اôحتال بك ّل صلفه وغطرسته ،وعلى
ك ّل من يقف في صف ذاك العدو ،راعيا ً وداعما ً وأولئك المطبّعين والمتواطئين.

وختم :إ ّننا مع كل قوى المقاومة نخوض مواجهة واحــدة مصيرية ض ّد االحتالل
واالرهاب ،واننا لمنتصرون حتماُ في هذه المواجهة.

«القومي» ي�ص�رك «فتح» في تكريم
طالبه� المتف ّوقين في بيروت

أقام المكتب الطالبي لمنطقة بيروت في حركة فتح حفالً تكريميا ً للطلبة المتف ّوقين في قاعة كلية
الدعوة اإلسالمية ـ بئر حسن ،وقد حضر الحفل ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي
اإلجتماعي سماح مهدي إلى جانب أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان اللواء فتحي أبو العردات وعدد من مسؤولي الحركة ،ممثلو األحــزاب والقوى الوطنية
اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،مديرة منطقة لبنان الوسطى في األونــروا ،وممثلو اللجان
الشعبية ،شخصيات وطنية لبنانية وفلسطينية ،ممثلو الجمعيات والهيئات والتيارات اللبنانية
والفلسطينية ،مدراء المدارس والطاقم التعليمي والطالب المك ّرمون وأهالي الطالب.
قدّمت الحفل الطالبة منى طوزة .وكانت الكلمة األولى ألمين عام حركة األمة الشيخ عبد الله
أسسها الشيخ
جبري الذي بارك للطالب الذين جدُّوا وكدُّوا للتف ُّوق .وأكد انّ جميع الصروح التي ّ
الراحل عبد الناصر الجبري ستظ ّل في خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وكانت الكلمة الثانية ألمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطيني في لبنان اللواء
فتحي أبو العردات ،تقدّم في بدايتها بأسمى التبريكات إلى الطلبة المتفوقين ،واعتبر أنّ المعركة
مع اإلحتالل اليوم وك ّل يوم هي بالعلم والمعرفة ،مؤكدا ً أنّ التف ّوق هو الطريق األقصر للنصر،
ألنّ الجهل والفقر هما من أل ّد أعداء الشعب الفلسطيني ،مشدّدا ً على أنه بالعلم والمعرفة يتسلّح
الشعب الفلسطيني لمواجهة العدو الصهيوني البغيض والجسم السرطاني الدخيل على المنطقة
العربية.
وألقت كلمة الطالب المتف ّوقين الطالبة لين وليد القاسم ،رأت فيها أنّ اجتماع اليوم هو لالحتفال
بنهاية حقبة وبداية حقبة جديدة ،مشددة على أنّ االحتفال لن يكون األخير ألنه بداية مرحلة
جديدة عنوانها المجد خارج األرض.
ثم قدّمت فرقة البيادر لوحات ودبكات فنية وتراثية وفولكلورية فلسطينية على أنغام األناشيد
الثورية،
بعدها ت ّم تكريم المتف ّوقات والمتف ّوقين في الثانوية العامة بكافة فروعها بدرجة جيد جدا ً وجيّد
والمتف ّوقين في شهادة البريفيه بدرجة جيد جدا وجيد ،وذلك بتقديم هداية وشهادات تقدير.

الأحزاب العربية دانت العدوان على جنين:
لتعزيز الوحدة الميدانية بين جميع الف�ص�ئل
دانت األمانة العا ّمة للمؤتمر العام لألحزاب العربية ،االعتداءات الصهيونية على مخيم جنين
واالعتقاالت التي ينفذها جيش العدو والتي تؤكد «همجية العدو ،واستمراره في محاوالته لكسر
صمود شعب غزة واستهداف فصائل المقاومة الفلسطينية».
وأعلن األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح ،في بيان ،أن “األمانة العا ّمة
لألحزاب العربية ُتتابع االعتداءات الصهيونية على قطاع غزة واقتحام جيش االحتالل لمدينة
جنين ،وما شهدته من مواجهات بين مجاهدي المقاومة ،الذين خاضوا معركة بطولية واشتباكات
مع قوات االحتالل ،والتي أدّت إلى استشهاد المناضل ضياء رياض الكفريني برصاص االحتالل
في المخيم واعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ بسام السعدي بعد إصابته وصهره
الشاب أشرف الجدع”.
ودان صالح هذه االعــتــداءات المتك ّررة ،كما دان جريمة اعتقال السعدي والجدع .وأعلن
“تضامننا الكامل مع حركة الجهاد االسالمي ومع عائلة المعتقلين ،مؤيّدا ً “المواقف واإلجراءات
التي اتخذتها الحركة وعلى رأسها “سرايا القدس” وإعالنها االستنفار العام في صفوف مقاتليها
كر ّد مبدئي على العدوان الصهيوني”.
ودعا إلى “تعزيز الوحدة الميدانية بين جميع الفصائل المجاهدة” ،كما طالب بـ”أوسع حملة
تضامن عربية وإسالمية وعالمية مع المقاومة الفلسطينية إلطالق المناضل السعدي وجميع
األسرى واألسيرات في سجون االحتالل الصهيوني”.
وحيّا “المجاهدين الذين تصدّوا للغزاة الصهاينة ،وألحقوا بجنود العدو الهزيمة وأجبروهم
على االنسحاب ،فرسموا قواعد اشتباك وتوازن ردع جديدين”.
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الر ّد الذي بدأت به سرايا القدس الجناح العسكري
لحركة الجهاد اإلسالمي على اغتيال أحد أبرز قادتها
واستهداف مواقعها ،بعد بيان يؤكد وحــدة الــر ّد من
غرفة العمليات المشتركة في غزة ،حملته صواريخ
استهدفت مواقع تتراوح بين جوار غزة ومدن عسقالن
واسدود وصوال ً الى جوار تل أبيب ،بينما قامت حكومة
االحتالل بتفعيل قبتها الحديدية للتصدي لصواريخ
الجهاد ،وأعلنت العمل بحالة الطوار∆ وتجنيد  25ألف
من االحتياط ودعت المستوطنين الى عدم توقع نهاية
العملية بسرعة ،وستظهر الساعات واأليــام القليلة
المقبلة أجوبتها على أسئلة من نوع ،كيف ستتصرف
حركة حماس بما يتعدى التضامن السياسي الى
االنخراط الفعلي لقوات القسام في الرد؟ وما هي حدود
قدرة سرايا القدس على تحمل تبعات المواجهة المنفردة،
ولو بغطاء سياسي من حماس وسائر الفصائل؟ وهل
ستتمكن حكومة االحتالل من فرض معادلة عسكرية
تتمثل بتحقيق نجاحات في غزة ،مقابل الحد من فعالية
الصواريخ التي تنطلق من غزة؟
مصادر في المقاومة تؤكد أن الساعات واأليام المقبلة
ســوف تؤكد للقيادة األميركية واإلسرائيلية ،ان كل
الرهانات التي بنيت عليها العملية العدوانية خاطئة،
وأن الفشل الــذي منيت به عمليات سابقة سيتك ّرر
وبصورة أشد قوة هذه المرة ،وأن تكامل قوى المقاومة
نهائي وال رجعة عنه،
في فلسطين وخــارج فلسطين
ّ
وأن التسويات التي تته ّرب منها كل من أميركا وكيان
االحتالل ليست اال حقوقا ً مسلوبة سيت ّم تحريرها،
وليست تنازالت اختيارية يمكن التحكم بقبولها أو
رفضها ،طالما أن البديل هو حرب ال قدرة على األميركي
واإلسرائيلي على المجازفة بخوض غمارها.
لبنانياً ،كانت الذكرى السنوية الثانية النفجار مرفأ
بيروت ،مناسبة إلطــالق مواقف مختلفة من القضية
ومسار التحقيق العدلي فيها ،وبعدما استغل خصوم
المقاومة المناسبة إلطالق اتهامات لحزب الله بتحميله
مسؤولية جلب النترات وانفجارها بالتالي ،ر ّد األمين
العام لحزب الله على هذه االتهامات وقام بتفنيدها،
معتبرا ً ان المدخل لتصحيح مسار التحقيق يبدأ من
تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي أخذ
التحقيق الى أهداف سياسية ال عالقة لها بالمجريات
التي يفرضها السعي لإلجابة عن ســؤال َمــن سمح
بإدخال السفينة وتفريغ حمولتها والحفاظ عليها في
المرفأ؟
وأشار األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
خالل كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي
يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ،الى أن
«جهاد التبيين خالل األربعين عامًا بدأ منذ اليوم األول
في مقاومتنا» ،مؤكدًا أ ّنــه ما كانت المقاومة لتحصل
على التأييد واالحتضان والمساندة الشعبيّة لوال جهاد
التبيين.
وتط ّرق السيد نصر الله إلى مشاريع اإلفساد التي تقوم
بها الواليات المتحدة األميركية في العالم ،وقال« :نحن
مستهدفون من قبل قوى الطغيان ..أميركا وبعض القوى
الغربية يعملون على مدى عشرات السنين على مشروع
إفساد البشرية».
وتابع« :تص ّوروا اليوم ،سفارات أميركا ،وفي أكثر من
بلد في العالم ترفع علم المثليين ،وتطلب من اآلخرين
أن يرفعوا علم المثليين .أميركا تدير الدعوة إلى الشذوذ
ِّ
وتسخر لهذا وسائل ضخمة جدًا .هم يخوضون
واإللحاد،
ضدنا ،باإلضافة للحرب العسكرية واالقتصادية حربًا
دينية وثقافية».
ولفت إلى أن مستشا ًرا لثالثة رؤساء أميركيين يقول،
إنّ أميركا وأوروبــا تسيران إلى الموت والنهاية بسبب
التفكك األسري والزنا .ويقول ،إذا سرت ثقافة المثلية،
فسوف ينقطع النسل والمجتمع سيهرم.
وأوضح ،أن فتح أبواب الهجرة من قبل الدول الغربية
ــدواع إنسانية ،بــل نتيجة الحاجة إلــى اليد
ليست لـ
ٍ
العاملة.
وشدّد السيد نصر الله على أننا في مواجهة ذات بعد
سياسي أمني واقتصادي وثقافي ومعنوي وروحي وفي
كل الجبهات ،وهذه المعركة ال ُتؤجل.
وتط ّرق السيد نصرالله إلى الذكرى السنوية الثانية
النفجار مرفأ بيروت ،مؤكدًا أ ّنه مما ال شك فيه أنّ حادثة
المرفأ مؤلمة وقاسية جدًا على جميع اللبنانيين .واعتبر
أنّ أهــم مشكلة واجهتها هــذه المصيبة هي التوظيف
السياسي البشع منذ اليوم األول للحادثة ،الف ًتا إلى أنّ
اللوم يقع على الجهات السياسية واإلعالمية التي خطفت
هذه المصيبة ووظفتها سياسيًا منذ الساعات األولى..
استغلوا هذه الجراح بشكل قبيح ووقح لخدمة هدفهم
السياسي ومشروعهم في مواجهة حزب الله والمقاومة.
وقال« :ال تزال الدعاية مستم ّرة ضد حزب الله رغم أننا
ّ
ووضحنا أن ال صلة لنا بالباخرة وال بالنيترات..
شرحنا
نحن لدينا متفجرات أصلية وعسكرية وال نحتاج لنيرات
األمونيوم لتصنيع متفجرات يدوية».
وأضــاف« :أصـــ ّروا على استخدام الدماء المظلومة
في االستهداف السياسي ..التحقيق معطل ألن قاضي
التحقيق ال يقبل التنحي ..هناك ضباط ومسؤولون
سياسيون لم يُحقق معهم ،وهناك مظلومون بالسجون
القضائي المتبع».
نتيجة المسار
ّ
ودعا السيد نصر الله إلى إعادة فتح المسار القضائي
من جديد وأن يُحاسب المسؤول عن هذه المصيبة ،وقال:
«أول الطريق ووسطه وآخره هو أن يتم إخراج هذا الملف
من التوظيف السياسي إذا أردتم ان تصلوا الى الحقيقة».
وكــان لبنان أحيا الذكرى السنوية الثانية النفجار
المرفأ على وقع انهيار  ¥صوامع من إهراءات المرفأ في
التوقيت نفسه النفجار المرفأ في  ¥آب بعد التصدع
الذي أحدثه االنفجار في مبنى اإلهــراءات وإثر الحرائق
التي سرعت هذه االنهيارات المتتالية .كل ذلك وسط
انقسام بين أهالي ضحايا االنفجار وتظهر ذلك بمسيرات
وتحركات وخطابات ومطالبات مختلفة .ففي حين اتهم
بعضهم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالتPمر على
قضيتهم ،أيد البعض اآلخر بيطار متهمين السلطة وبعض
الجهات السياسية بعرقلة التحقيق من خــالل رفض
تعطيل عمل وتحقيقات بيطار وكف يده.
اال ان البارز والمستجد هو الرسائل الحادة والشديدة
وجهها بعض االهالي الى الدولة الفرنسية
اللهجة التي ّ
خالل مسيرتهم التي انطلقت من قصر العدل الى السفارة
الفرنسية في بيروت ،حيث اتهموا فرنسا بالتخلي عن
اهالي الشهداء والرئيس الفرنسي بالتنكر لوعوده لألهالي
والتراجع عنها .والجديد ايضا ً هو مطالبة بعض االهالي
بلجنة تقصي حقائق دولية علما ً انهم يؤيدون تحقيقات
بيطار!
وجه أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت رسالة إلى
كما ّ
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا
فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة
وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.
واستغربت مصادر سياسية عبر «البناء» المطالبات
بتحقيق دولي فيما التحقيق الوطني يمكن أن يستكمل
تحقيقاته والتوصل الى الحقيقة وإجراء المحاكمات اذا
تقيد والتزم بالنصوص واالصول الدستورية والقانونية.
وتساءلت المصادر :هل يمكن أن يعطل قــاض مسار
تحقيق في انفجار هائل كانفجار المرفأ؟ وهل جرى زرع
القاضي بيطار عمدا ً وخلق اإلشكال السياسي والشعبي
حــولــه وتشعيب القضية وتسييسها بــهــدف عرقلة
التحقيق والوصول إلى ما وصلنا اليه من فوضى قانونية
وسياسية وشعبية وإبقاء الجرح الوطني مفتوحا ً على
التوظيف السياسي واالستخدام في ســوق المصالح
الداخلية والخارجية؟
وفيما تح ّول البلد الى كتلة انهيارات على مختلف
الصعد .استمر االشتباك اإلعالمي والسياسي على جبهة

التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي وتد ّرجت الى مستوى عنيف وغير مسبوق
ما حول الحكومة الى خبر كان ومهمة شبه مستحيلة وفق
اوساط مطلعة لـ»البناء» ال سيما أن التعايش والتساكن
بين عون وميقاتي تحت سقف حكومي واحد لم يعد ممكنا ً
في ظل تباعد التوجهات واألهداف وتعميق الخالف .ما
يؤكد وفق المصادر بأن ال حكومة في العهد الحالي وما
نعيشه من سجاالت واتهامات وحرب كالمية وسياسية
ما هي اال نذر وتمهيد للمعركة الرئاسية التي يتحضر لها
الجميع ويشحذون جميع أسلحتهم وأوراقهم .علما ان
المصادر ترجح تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وللذهاب الــى فــراغ ألشهر عــدة ريثما تنضج ظــروف
التسوية الخارجية.
الوطني
ّار
ي
«الت
في
والتواصل
اإلعالم
وعاودت لجنة
ّ
الح ّر» فتح النار على ميقاتي بالقول في بيان« :من أنت
وما هو تاريخك المليء بالفساد ومن تمثل شعبيا ً وما هي
إنجازاتك الوطنية لتتطاول على تيار تاريخه النضال؟
كيف لك أنت الذي أمضيت سنيّك بالصفقات والسمسرات
والعموالت أن تتناول من قضى عمره في الساحات دفاعا ً
عن الوطن واستقالله والدولة ومؤسساتها بمواجهة
المحتلين والطامعين والفاسدين؟» .وأضاف البيان «أنت
بنيت مسيرتك السياسية على استرضاء الخارج فيما بنى
التيّار مسيرته على التصدّي لمؤامرات الخارج .أنت جعلت
من بطاقة االئتمان المصرفي هوية لك ،فيما هوية التيّار
الوحيدة هي لبنان .أمرك عجيب يا نجيب ،فأنت تتهم
الوطني الح ّر بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجا ً
التيّار
ّ
لحياتك منذ أن بدأت في لبنان خالل الحرب بالمتاجرة
بالخطوط واالتصاالت الدولية المشبوهة ،وانتقلت بعدها
الى سورية تستجدي نظامها لتجمع من قطاع االتصاالت
فيها ثــروة قبل أن تنقلب عليها ،مــاال ً
وسياسي ،فبات
ً
موقفها منك معروفا ً ( )...طفح الكيل ولن نسمح ألمثالك
بأن يتطاول على تيّار سياسي وشعبي مع َّم ٍد بدم الشهداء
ومحصن بشرعية الناس .أما أنت فمن أنت في السياسة
ّ
ولم تتجرأ على الترشح ولم تتمكن من إيصال أي نائب،
ومن أعــارك ثوب شرعّ يته بتسميتك ينزعه عنك ساعة
يشاء .كيف تسمح لنفسك أن تتطاول على أكبر كتلة
نيابية وتحقد عليها ،فقط ألنها رفضت أن تس ّميك لرئاسة
الحكومة بعدما اخ َت َب َرت عجزك وعدم إقدامك ال بل جبنك
التخاذ أي قرار ال يرضي معلّميك في الداخل ،ولهاثك وراء
الخارج خوفا ً على مصالحك .نكتفي بهذا اآلن وأي تطاول
إضافي منك سيكون ردّنا عليه بمزيد من التفاصيل التي
سوف تنكشف تباعا ً عنك وعن فسادك».
على األثر ،ر ّد المكتب اإلعالمي لميقاتي في بيان جاء
فيه« :الناس في واد و»تيار قلب الحقائق» في واد ،ولذلك
سيكون ردنــا مقتضبا ً ولمرة أخيرة منعا ً للتمادي في
االبتزاز السياسي وفي سجاالت عقيمة ليس أوانها في
ظل االوضــاع التي يمر بها البلد عموما ً وقطاع الكهرباء
خصوصاً .إن بيان « التيار» يعكس نظر صاحبه في
مرآة منزله .وألننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن
الضرب بالميت حرام ،لن نضرب في «ميت التيار» مكتفين
بهذا القدر ،ومستلهمين بتص ّرف قول األديب سعيد تقي
الدين «ما أفصح «حامل العقوبات الدولية» على فساد
موصوف ،عندما يحاضر بالع ّفة والنزاهة واالستقامة».
وعاد التيار ورد على ميقاتي بالقول« :ك ّنا متأكدين أنك
لن تستطيع أن تر ّد أو أن تدافع عن أي من الوقائع واألرقام
التي تدينك بفسادك في اعمالك داخل الدولة وخارجها ،وال
أن تس ّمي لنا اسما ً أو شركة أو أن تورد رقما ً تدين به التيار
أو رئيسه.
ولكن ب ّما أنك لم تستطع إال االستعانة بالعقوبات
االميركية التي وصفتها من خوفك بالعقوبات الدولية التي
لم تخف رئيس التيار وتدفعه لقطع عالقته مع حزب الله،
فإنها هي ما يخيفك في مسألة قبول هبة الفيول اإليرانية
أو المساس بالنظام والمنظومة المالية المفروضة على
لبنان وبأي من اركانها وانت واحد منهم .صاحب المال
الفاسد ال يمكن أن يكون يوما ً رجل دولة».
فيما تساءلت مصادر نيابية واقتصادية عبر «البناء»
عن سبب تجاهل وتلكؤ ومماطلة ميقاتي من العرض الذي
قدّمه السيد نصرالله للفيول االيراني وهو ال يحرك ساكنا ً
إزاء ازمة الكهرباء ومعاناة الشعب للبناني اليومية جراء
انقطاع التيار الكهربائي فيما يكتفي بكيل االتهامات للتيار
بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء والعجز الذي يرتبه هذا
القطاع ويقوم بحرمان الشعب اللبناني من هبات خارجية
نفطية غازية كهربائية اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
من إيــران وروسيا والصين والعراق وبالتالي يتماهى
مع الحصار الخارجي االميركي الخليجي االوروبي على
لبنان خوفا ً على مصالحه المالية والسياسية الشخصية.
وتساءلت لماذا ال يقنع األميركيين بتحرير خط الغاز
العربي إذا كــان ال يجرؤ على إقناعهم بقبول الفيول
االيراني؟ وعلمت «البناء» في هذا السياق ان خط الغاز
العربي الى لبنان لن يفعل بسبب تعقيدات عدة داخلية
وخارجية تتعلق بالمصلحة االميركية التي تريد ابقاء
الحصار على لبنان وتجويع شعبه للضغط بملف ترسيم
الحدود الــذي يبدو أنــه بلغ خواتيمه اإليجابية حتى
الساعة بانتظار الرد االسرائيلي النهائي على المقترح
اللبناني الذي من المتوقع ان يأتي به الوسيط األميركي
هوكشتاين االسبوع المقبل وبالتالي ال غاز من مصر وال
كهرباء من األردن في الوقت الراهن.
وسط هذه األجــواء تتفاقم االزمــات المعيشية .وقد
أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم «اإلضراب ابتدا ًء من
االثنين ∏ آب ≤≤∞≤ ،على أن تق ّرر الجمعية العمومية
للمصارف التي ستنعقد في العاشر من آب الموقف الذي
تراه مناسبا ً في هذا الشأن» ،وذلك ألن «األوضاع الشاذة
التي حاولت المصارف قدر اإلمكان التعامل معها بمرونة
ولو على حسابها ،بلغت ح ّدا ً لم يعد مقبوالً ،وهي لم تعد
تستطيع أن تتح ّمل المواقف المض ّرة والشعبوية على
حسابها وحساب االقتصاد ،وهي تجد نفسها مضطرة
إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية

ومسؤولية مع األوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي
الحقيقي».
وتوقع خبراء اقتصاديون عبر البناء ان ينعكس إضراب
المصارف سلبا ً على سوق الصرف والسيولة بالدوالر
التي يحتاجها السوق ال سيما التجار الستيراد المحروقات
والسلع والمواد الغذائية فضالً عن تضرر الموظفين الذين
لن يستطيعوا قبض رواتبهم والمساعدات االجتماعية من
المصارف رغم الجهود التي تبذلها وزارة المال بالتعاون
مع الوزارات إلنجاز جداول الرواتب التي تأخرت بسبب
إضراب القطاع العام .وتوقع الخبراء ارتفاعا ً تدريجيا ً
وسريعا ً لسعر صرف الدوالر اذا لم تتم معالجة االزمة
المصرفية القضائية .وقد سجل سعر الصرف أمس ارتفاعا ً
ملحوظا ً بلغ ∞∞∑∞≥ ليرة في السوق السوداء.
ورأس رئيس حكومة تصريف األعمال اجتماع «لجنة
األمن الغذائي» قبل ظهر أمس في السراي.
وبعد اللقاء قال وزيــر االقتصاد أمين سالم «تطرق
االجتماع الى موضوع انتهاء أزمة الخبز وتواجده في
السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة األجهزة
مشكورة ،والتي تتعاون مع وزارة االقتصاد من خالل
اآللية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية
توزيع القمح والطحين بين االفران والمطاحن والرقابة
المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط
في صناعة الخبز العربي ،بعد ان تم استغالله سابقا ً
وادى الى انقطاع هذه المادة .كلنا امل وثقة ان في حال
استمر العمل بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك ازمة خبز
مجددا ،خصوصا ً ان قرض البنك الدولي سيكون قيد
التنفيذ خالل فترة شهر من اآلن ،واالعتمادات ستبقى
مفتوحة الستيراد القمح حتى تنفيذ القرض» .تابع« :نظرا ً
لعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة،
ونظرا ً للضرورة والعجلة ،وبعد اطــالع السيد رئيس
الجمهورية ،وتشجيعا ً لإلنتاج الداخلي وتحفيزا ً لمزارعي
القمح الصلب والطري والشعير ،يطلب إليكم اإلشراف
على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40
ألف طن تقريبا ً من قبل المطاحن المحلية ،وذلك وفقا ً آللية
تصدر عنا بناء القتراحكم واقتراح السيد وزير الزراعة،
على أن يُعرض الموضوع الحقا ً على أول جلسة لمجلس
الــوزراء على سبيل التسوية» .أضــاف« :نظرا ً للظروف
االستثنائية التي نمر بها ،ولضرورة دعم المزارع ،اتخذنا
هذا القرار الذي سيوفر الوقت وعناء المرور باألليّة السابقة
تسهيالً لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين ،فالهدف
األسمى واألســاســي هو دعــم الــمــزارع اللبناني تحفيزا ً
لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان أمال م ّنا بالتوصل
لالكتفاء الذاتي».
على صعيد آخر اطلعت وزارة الخارجية والمغتربين
على بيان الممثل األعلى للشؤون الخارجية األوروبية
باسم االتحاد األوروبــي حول الوضع في لبنان الصادر
بتاريخ  30تموز  .2022وعليه اوضحت ان «لبنان يواجه
أزمــة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه
المعاصر والتي بات معها يعيش  % 80من اللبنانيين
تحت خط الفقر .قد تتعدّد أسباب هذه األزمة االقتصادية
الحادّة وتتشابك ،بين إصالحات داخلية واجبة تسعى
الحكومة جاهدة إلقرارها إضافة الى إجــراء التصحيح
البنيوي المطلوب ،والتزامات دولية أهمها إنجاز االتفاق
النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار
التعافي المستدام .ولكن ،ال يمكننا أن نتجاهل أن أحد
األسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء
األزمــة السورية وتداعياتها ،ال سيما النزوح السوري
الكثيف إلى لبنان» .اضافت الخارجية :ش ّكل التواجد
الكبير للنازحين السوريين على األراضي اللبنانية سببا ً
رئيسيا ً لألزمة االقتصادية العميقة ،ونتيجة لذلك ،بدأت
الفئات االقتصادية األكثر ضعفا ً من اللبنانيين تتنافس
على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع
النازحين السوريين والالجئين الفلسطينيين الذين
أصبحوا يشكلون معا ً حوالي  40%بالمئة من عدد
اللبنانيين ،مما أدى مؤخرا ً إلى زيــادة نسبة التوترات
والحوادث األمنيّة بين كافة الفئات االقتصادية األكثر
ضعفا ً في لبنان».
على مقلب آخر أدان الحزب السوري القومي االجتماعي
العدوان الصهيوني على قطاع غزة ،واغتيال القائد في
«سرايا القدس» تيسير الجعبري وعدد من المقاومين
والمدنيين بينهم طفلة.
وأشار «القومي» في بيان أصدره أمس ،إلى أنّ العدوان
الصهيوني الجديد على قطاع غزة ،تصعيد خطير فتح
الباب أمام جولة جديدة من المواجهات ،سترتب على
العدو أثمانا ً باهظة ،ال تق ّل عن تلك التي ترتبت عليه في
عملية «سيف القدس».
وأضــاف :أنّ العدو الصهيوني لم يكن ليجرؤ على
القيام بهذا العدوان لوال تواطؤ بعض األنظمة العربية
وسيرها معه في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية
وإنتاج التطبيع مساراً .ولكن ما لم يحسبه العدو جيداً،
أنّ المقاومة الفلسطينية وحدها وبالقدرات التي تمتلكها،
قادرة على تحويل العدوان الصهيوني إلى فرصة للمقاومة
تحقق من خاللها نصرا ً مؤزرا ً ومعادالت جديدة.
وأكد «القومي» ،أنّ إعالن غرفة العمليات المشتركة
لفصائل المقاومة عن وحدة الصف المقاوم ،قطع الطريق
أمــام العدو باستفراد فصيل مقاوم بعينه ،فك ّل قوى
المقاومة وفصائلها في قطاع غزة وك ّل فلسطين ،على قلب
وعقل واحد في هذه المواجهة ،وفي ك ّل مواجهة مصيريّة
مع الكيان الغاصب حتى زواله عن أرض فلسطين طال
الزمان أم قصر.
وحـ ّمــل «الــقــومــي» ،كيان الــعــدو الصهيوني كامل
المسؤولية عن الجرائم المتمادية التي يرتكبها بحق أبناء
شعبنا الفلسطيني المقاوم ،مؤكدا ًأنّ هذه الجرائم لن تبقى
دون ر ّد يحفظ كرامة وعنفوان أهلنا وأبناء شعبنا.
وشدد الحزب على أ ّننا مع كل قوى المقاومة نخوض
مواجهة واحدة مصيرية ض ّد االحتالل واالرهــاب ،وإننا
لمنتصرون حتما ً في هذه المواجهة.
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ومقدرات لحركة الجهاد وسرايا القدس ،وبعدها يمكن لûخال بالتوازن العسكري بوجه الجهاد،
أن يبني معادلة استقرار عسكري من نوع جديد مع غزة وفي سائر األراضي الفلسطينية.
≠ النتيجة الثالثة التي نصل إليها ،هي أن عملية بهذا الحجم من المخاطر  ôيمكن خوضها من
قبل جيش اôحتال دون موافقة ومشاركة من واشنطن .فالكيان في وضع سياسي وعسكري ô
إسرائيلي
يحتمل المخاطرة ،وواشنطن في وضع استراتيجي في المنطقة  ôيحتمل تبعات فشل
ّ
أميركي بالعملية راف oزيارة
ينعكس على توازنات المنطقة .وهذا يعني أرجحية وجود قرار
ّ
الرئيس األميركي إلى المنطقة ،تجعل من العملية اإلسرائيلية تكرارا ً للمعادلة التي حملها قرار
أميركي مشابه بحرب تموز  ،2006لمحاولة تعديل توازنات المنطقة من بوابة ضرب قوة رئيسيّة
في المقاومة ،واعتبار الفوز بهذا الرهان بداية لوôدة شرق أوس jجديد.
≠ في آب  2022محاولة شطب وسح oحركة الجهاد اإلسامي في فلسطين تك ّرر ما سبo
وحد Àفي تموز  2006لمحاولة شطب وسح oحزب الله في لبنان ،والهد· واحد ،رسم توازنات
جديدة تحكم المنطقة ،ما يرسم عامات استفهام كبر Èحول وظيفة مرسومة لمفاوضات فيينا
حول الملف النووي اإليراني ،وتطمينات الوسي jاألميركي للبنان حول مفاوضات النف jوالغاز،
لتوفير فرصة األيام المطلوبة لتحقي oالهد· ،وفي حال الفشل المسارعة للسير بالتسويات التي
تضمن توقيع اôتفاق النووي مع إيران ،والقبول بتوقيع اتفاق النف jوالغاز مع لبنان بشروطه،
وفت` الباب لمفاوضات مع غزة لتلبية شرو◊ المقاومة لضمان التهدئة.
≠ إطاق الصواري aمن غزة حمل أولى الرسائل حول قدرة المقاومة على خو÷ جولة أخر،È
وأسق jالرهان على ضعف المقدرات ،أما الرهانات األخر ÈفتنتEر رسائل تسقطها ،والرسائل
المطلوب أن تصل الى جيش اôحتال معلومة من قبل قو Èمحور المقاومة ،سواء من حركة
حماس أو إيران أو حزب الله أو فصائل المقاومة في العراق واليمن ،وستبدأ بالEهور تباعاً.
≠ في المنطقة شرق جديد ستEهر معدôته ،وزمن استياد شرق أوس jأميركي جديد انتهى
الى غير رجعة.
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 بلغت الوقاحة بالكثيرين من خصوم المقاومة وبعض األبواق التي تنطق بالحقد عليها ،بلوغ مرحلة توجيه أصابعاالتهام الى حزب الله بالوقوف وراء جلب النترات التي تفجرت في مرفأ بيروت وأدت إلى كارثة أصابت لبنان واللبنانيين،
وكانت سخافة وتفاهة االتهام تحول دون مناقشته سابقاً ،لكن توسع نطاق التفاهة يفرض وضع االتهام قيد الفحص.
عندما وقع االنفجار جاءت إلى لبنان تحت عنوان المساعدة في التحقيق بعثات فنية عالية الخبرة من كل من أميركا
وفرنسا ،وكان معلوما ً أن مهمتها تقع بين احتمالين ،تدمير أي أدلة يمكن أن تشير إلى صلة الجهات الغربية أو اإلسرائيلية
بالتفجير ،أو محاولة إيجاد ادلة تسمح بتوجيه االتهام الى حزب الله ،وكان الفتا ً خروج التحقيقات األميركية والفرنسية
بخالصة واحدة ،هي القضاء والقدر كسبب لالنفجار ،من جهة ،وعدم التورط بأي تلميح لتحميل حزب الله أية مسؤولية
عن جلب النترات.
 ال حاجة لمناقشة فرضية تحميل سورية المسؤولية المشابهة التي يقوم باجترارها بعض السياسيين واإلعالميينالمبرمجين على العمالة او الحقد او كليهما ،ألن هذا االتهام مثله مثل اتهام حزب الله ،مردود عليه سلفا ً بداعي انتفاء
الغرض ،بسبب حجم ما يمتلكه الفريقان من مقدرات عالية من المتفجرات وإمكانية الحصول عليها وتخزينها بعيدا ً عن
اللجوء إلى هذا النوع البدائي والتخزين المكشوف والمحفوف بالمخاطر لكن يبقى ما هو أهم!
 أن يكون حزب الله او سورية وراء جلب النترات وتخزينها في مرفأ بيروت يستدعي قدرتهما على ترتيب قبولاليونيفيل وتواطئها ،ومشاركة قائد الجيش السابق والمسؤولين المعنيين الذين وردوا في المراسالت الخاصة بالملف،
باعتبار أن القرار  1701أناط باليونيفيل والجيش مسؤولية منع وصول المتفجرات ،خصوصا ً عبر البحر إلى لبنان،
فكيف تمكنا من تجاوز هذه العقدة بالحصول على موافقة اليونيفيل والجيش ،واألهم كيف تمكنا من الحصول على قرار
القاضي جاد ثابت وقضاة آخرين بإدخال السفينة ثم تفريغ حمولتها ثم قرارات رفض إخالئها من المرفأ؟
 إذا كان ذلك حصل بالتواطؤ وهؤالء كلهم شركاء لحزب الله او سورية او كليهما ،فلماذا التردد بتوقيفهم جميعا ًواتهامهم بالتورط في التفجير بوعي وشراكة عن سابق تصور وتصميم بالجريمة ،وليكشفوا للتحقيق عندها لحساب
من فعلوا ذلك؟
 إذا انطلقنا من أن الحلقة األولى في التحقيق تبدأ مع الجهات التي سمحت للباخرة وحمولتها بدخول المرفأ وتخزينما عليها ،والجهات التي منعت إخالءها ،يصير استبعاد السير بهذه الحلقة كافيا للمعرفة بأن ثمة جهة تمت مراعاتها
بالسماح بدخول المتفجرات وتخزينها ،يمكن معرفة هويتها ووالئها من هوية ووالء الذين سهلوا التخزين ومنعوا
الترحيل ،وهو والء وهوية الجهة ذاتها التي تحمي هؤالء من أية مالحقة في التحقيق ،وهي قطعا ليست حزب الله وال
سورية ،وهي الجهة التي جاء التحقيق الفرنسي واألميركي لمنع كشفها ،وكشف من يقف وراءها ،ومن كان يشغلها في
الحرب على سورية بنقل المتفجرات الى الجماعات التي كانت تقاتل هناك ضد حزب الله وضد سورية.
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ال يه ّم واشنطن نوع األنظمة التي تتعامل معها ،أكانت
ديمقراطية ،او دكتاتورية ،او عسكرية ،او اوتوقراطية ،او
اوليغارشية ،أو دينية طائفية ،بمقدار ما يه ّمها أن تتماشى
هذه األنظمة مع مصالحها وسياساتها التي ترسمها على
خريطة العالم ،وتكون في خدمتها.
ازدواجية المعايير والسلوك األخالقي االنتهازي ،تجلى
بشكل ال لبس فيه ،عندما كانت واشنطن تطيح عبر جهاز
مخابراتها  CIAباألنظمة الديمقراطية المنتخبة من قبل
الشعوب ،حيث كانت تعتبرها أنظمة مستبدة ،تنتهك
الحريات وحقوق اإلنسان ،على اعتبار أنّ «الجريمة» التي
ترتكبها هذه األنظمة بنظر واشنطن ،تكمن في أنها تعارض
سياسة الواليات المتحدة وتدخالتها ونفوذها ،وتقف في
وجه سياسات الهيمنة التي تتبعها.
لكن «صدقية» ونظرة الواليات المتحدة حيال األنظمة
الدكتاتورية ،والعائلية ،والفردية ،التي تنتهك فعالً حقوق
اإلنسان ،وتقمع الحريات ،لها وضعية خاصة عند واشنطن،
ما يدفعها الى ّ
غض النظر عنها ،طالما أنها تدور في فلكها،
وتعمل فــي خدمة مصالحها السياسيّة ،واالقتصادية،
واألمنية .بذلك تثبت الواليات المتحدة بشكل قاطع ،انّ
ما يعنيها هي مصالحها فقط ال المباد∆ ،حتى ولو جرفت
مصالح أميركا في طريقها سيادة الدول وحقوق شعوبها،
وحريتها ،واستقرارها .
فأين لبنان من هذه المعادلة لجهة النفوذ ،والتأثير،
واالحتواء األميركي؟ إذا كانت الدول حريصة على التمسك
باستقاللية قرارها السيادي ،في الداخل والخارج ،بعيدا ً عن
تدخالت القوى الدولية في شؤونها ،فهل هذا الحرص ينطبق
فعالً على الدولة اللبنانية ،وعلى القيادات السياسية التي
حكمت وتحكم لبنان وتدير سياساته ،حيث من المفترض
فيها ،المحافظة على سيادته ،وصون قراره المستق ّل؟!
ضغوط أميركية شرسة ومتواصلة على البلد ،وال أحد من
المسؤولين يعترض أو يرفض ،او يندّد او يضع حدا ً لها.
واشنطن تتدخل في ك ّل صغيرة وكبيرة ،تراقب ،تطالب،
تنتقد ،تملي ،تعطي توجيهاتها ،تلقن الدرس لهذا وذاك ،تطلب
وتأمر ،و»المندوب السامي» يصول ويجول ،متجاوزا ً حدود
تص ّرفاته ،والضوابط ،واألعراف ،والقواعد الدبلوماسية ،غير
عاب Tباألصول ،واللياقات ،فيما المسؤولون في سكون تا ّم،
وكأنّ على رؤوسهم الطير.
عقوبات تفرضها واشنطن على لبنان ،وداتا المعلومات
عن المؤسسات واألفراد والمصارف وما فيها من أسرار البلد
ومسؤوليه ،أصبحت في حوزتها ،وال أحد من المسؤولين
يجرؤ على االعــتــراض ،أو يرفض تزويدها بما تطلبه من
معلومات حساسة في غاية األهمية.
واشنطن تالحق لبنانيين ،توقفهم ،تحاكمهم ،وال أحد من
المسؤولين يهت ّم بتوقيفهم ،او يالحق قضيتهم! وإذا ما أوقف
لبنان عميالً لـ «إسرائيل» ،نجد المندوب السامي ومَن وراءه
ويحتج ،ويطلب إطالق سراحه ،فيلبّى طلبه ،وبعد
ينتفض
ّ
ذلك يخرجه من البالد بطريقته الخاصة المهينة !
دول تعرض على لبنان معدات وأسلحة مجانية ،وفي
مقدمة هذه الــدول روسيا .إال أنّ واشنطن تقف بالمرصاد،
وتعترض على أيّة صفقة ،فيما لبنان يستجيب لواشنطن
ويرضخ إلرادتها !
الصين أعربت عن استعدادها للقيام بتنفيذ مشاريع
تنموية وبنيوية ،وخدمية كبيرة ،ولبنان الرسمي يلتزم
الصمت« ،احتراماً» لتح ّفظ أميركا السلبي على العروض
الصينية .
إيران أعربت عن استعدادها الشديد منذ سنوات ،وال تزال،
لتزويد لبنان ،بالنفط والغاز والكهرباء ،وبك ّل ما يحتاجه دون
ألحت مرارا ً وتكرارا ً
قيد او شرط ،وبحوافز تشجيعية .كما ّ
على الجانب اللبناني ،تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت
الموقعة مع لبنان ،في مختلف المجاالت ،والتي بلغ عددها
أكثر من  32اتفاقا ً وبرتوكوال ً منذ عام  1997وحتى اليوم،

دون تجاوب ملموس ،فيما المسؤولون الذين يعيشون على
كوكب آخر ،ص ّم بكم ،صامتون كصمت القبور! صمت متع ّمد،
كي يرضى المندوب السامي!
لبنان يسعى للتنقيب عن النفط والغاز ،وواشنطن تضغط
على الشركات المختصة مل ّوحة بالعقوبات عليها ،للتوقف
عن عملها ،وحملها على االنسحاب من حقول التنقيب بذرائع
وحجج واهية ،وال أحد يندّد او يبدي استياءه ـ وهذا أضعف
ّ
بحق دولة وشعب.
اإليمان ـ من السياسة المستبدّة الظالمة
واشنطن تتع ّمد حصار اللبنانيين ،وتجويعهم ،وإرهاقهم،
من أجل تركيعهم ،وهذا يت ّم من خالل منع لبنان من التز ّود
بالمساعدات اإلنسانية والمادية الحيوية ،وبأنواع الطاقة
التي تخفف من معاناة اللبنانيين.
واشنطن تتدخل في تعيين أحد ما في مركز حساس ،وتضع
الفيتو على مالحقة مسؤول آخر فاسد ،الركن األساسي لمافيا
تهريب األمــوال ،والعلة والسبب الرئيس في انهيار العملة
الوطنية ،وفقدان ثقة العالم بالنظام المالي للبلد.
ليقل لنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبك ّل صراحة ،هل
الدولة اللبنانية وحكومتها ،والشعب اللبناني اليوم يعيش
فعالً في ظ ّل دولة «االستقالل» يقودها «الغيارى» على سيادة
لبنان ،وما أكثرهم»! أم أننا فعالً نعيش في جلباب انتداب من
نوع آخر ،أال وهو االنتداب األميركي ،الذي له الكلمة الفصل
والقرار في ك ّل صغيرة وكبيرة؟!
إلــى متى سيظ ّل لبنان واللبنانيون أســرى سياسات
الواليات المتحدة ،وهي تمارس أبشع سلوك القهر واإلذالل
بحقهم ،بغية حملهم على الركوع ،وأخذ لبنان في ما بعد ،الى
المكان الذي تريده واشنطن وترسمه له ،حتى يكون تابعا ً
لها ،يــؤدّي دوره في خدمة مصالحها ،ومصالح حلفائها،
وعلى رأسهم الكيان «اإلسرائيلي».
إلى متى ستظ ّل الحكومات اللبنانية عاجزة عن اتخاذ
القرار الوطني الحر ،وغير قادرة على حسم مواقفها السياديّة
المستقلة تجاه دولة تعاقبها دون وجه حق ،وترفض بالتالي
العروض والتقديمات والمساعدات من الدول الصديقة!
وهــل عجز الحكومات فــي عــدم اتــخــاذهــا اإلجــــراءات،
والقرارات الشجاعة التي تصون مصالح اللبنانيين ،مردّه
الى كون لبنان يقع فعالً ال شكالً تحت سلطة ونفوذ االنتداب
األميركي ،الذي بحوزته بنك معلومات يحفظ فيه ك ّل األسرار
والخفايا العامة والخاصة عن المسؤولين ،التي تجعل منهم
رهينة في يد األميركي ،الذي باستطاعته ان يبت ّزهم في أيّ
وقت يشاء ،ويالحقهم ،ويكشف النقاب عنهم ،وعن «أفعالهم
العظيمة» ،ويرفع متى أراد وحين تدعو الحاجة ،البطاقات
الحمراء في وجوههم ،ومن ثم ج ّرهم الى استحقاق مكلف،
مد ّمر لهم ،ال يتم ّنونه ال من قريب أو بعيد؟!
الوضع الحالي في لبنان يذكرنا بالمادة  22من ميثاق
عصبة األمم عام  ،1919التي أشارت فيها «الى االنتدابات
التي تشكل مجتمعات وصلت الى مرحلة من التطور ،بحيث
يمكنها الوجود كدول مستقلة معترف بها ،وتخضع بصورة
مؤقتة للمساعدة والنصح اإلداري من قبل االنتداب ،الى أن
يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على النهوض وحدها،
وتكون رغبات هذه المجتمعات هي العامل الرئيسي في
اختيار الدولة المنتدبة».
ال ندري إذا كان لبنان حتى اليوم ،لم يصبح فيه قادرا ً بعد،
على «النهوض» وحده ،وله الرغبة في اختيار دولة تنتدبه،
و»تنصحه» و»تساعده» على طريقتها الخاصة !
أجيبونا يا قادة المنظومة السياسية «الحاكمة» وأدعياء
السيادة ،بصراحة على ســؤال يحيّرنا ،عـ ّل منكم يأتينا
الجواب الصادق ،والخبر اليقين :هل نحن فعالً في ظ ّل دولة
االستقالل الوطني ،أم نخضع «لمساعدة» و»نصح» وأوامر
االنتداب األميركي الجديد ،ونعيش تحت ظله ،إلى حين أن
يصبح لبنان ،عمالً بالمادة  22للعصبة ،قادرا ً على النهوض
وحده...
*وزير الخارجية والمغتربين األسبo
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من محور الصراع مع كيان االحتالل ،كما أنها لم تكن
على عالقة جيدة مع تنظيم اإلخوان المسلمين منذ بدايات
المؤسس لها
تشكيلها وخاصة بعد أن خاب أمل القائد
ّ
فتحي الشقاقي بجماعة اإلخوان الذين تــردّدوا في القيام
بعمليات مسلحة ض ّد «إسرائيل».
كما أنّ موقف حركة الجهاد ما زال رافــضـا ً لمهادنة
العدو أو المصالحة معه بدولة وبدون دولة فهدفها تحرير
فلسطين .وترفض الحركة المشاركة في انتخابات المجلس
التشريعي للسلطة الفلسطينية وهي حركة مقاومة مسلحة
لعبت دورا ً بارزا ً في ص ّد ك ّل عدوان «إسرائيلي» على غزة.
أما حركة حماس فتعود جذورها إلى حركة اإلخــوان
المسلمين ،وهي ال تؤمن بأيّ حق لليهود الذين أعلنوا دولتهم
عام  1948في فلسطين ،ولكن ال تمانع في القبول مؤقتا ً
وعلى سبيل الهدنة بحدود عام  ،1967ولكن دون االعتراف
لليهود الوافدين بأيّ حق لهم في فلسطين التاريخية.
الصهيوني لم يكن
وألنّ الــصــراع مع كيان االحــتــالل
ّ
مقتصرا ً على الفصائل الفلسطينية بل كان حاضرا ً لدى
عدد من الدول العربية ،فقد كانت سورية في قلب الصراع
الفلسطيني هو شأن سوريّ ،
العربي «اإلسرائيلي» ،فالشأن
ّ
هذا عدا عن كون سورية أحد مراكز التحرك القومي نحو
الوحدة العربية .وتأكيدا ً لهذه العالقة تناول الكاتب بداية
عالقة حركة فتح مع سورية حيث يذكر خليل الوزير في
كتابه «البدايات» عن سماح سورية عبر قائد سالح الجو
حافظ األسد بانتقال شحنات األسلحة الجزائرية إلى فتح
عبر القواعد العسكرية السورية عام Æ1965
وألنّ سورية شكلت العمود الفقري في محور المقاومة فقد
ت ّم استهدافها في بداية العام  2011عبر دعم المجموعات
اإلرهابية المسلحة تحت عنوان «الربيع العربي» ،وهنا ال ب ّد

من التركيز على دور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في دعم
القضية الفلسطينية والمساهمة في دعم فصائل المقاومة
في مواجهة كيان االحتالل الصهيوني.
يسرد السعدي مجريات األحداث في سورية منذ بداياتها
وما تخللها من مظاهرات لم تكن سلمية وصــوال ً لعدوان
غربي استعماري مستم ّر منذ عــام  2011تاريخ بداية
العدوان على سورية وبدايات ما ُس ّمي بـ «الثورة السورية»
ومساعي التسوية السلمية التي ت ّم القفز عليها وإحباطها
وأسباب فشل المبادرات السلمية ومبادرات السالم للخداع
والتضليل.
إنّ األسباب المعلنة والحقيقية للعدوان على سورية
كانت تهدف إلى تقسيم سورية والسماح للمجموعات
اإلرهابية المسلحة بالسيطرة على الجغرافية السورية ومن
ثم يت ّم إدخال سورية في دوامة الحرب الداخلية وصوال ً الى
تغيير النظام ،ثم االنتقال لضرب المقاومة اللبنانية وقطع
شريان اإلمداد الحيوي لها الذي يم ّر عبر سورية قادما ً من
إيران وإيقاعها في فخ الفتنة المذهبية وإشغالها بمعارك
داخلية تضعف من حضورها وقوتها في مواجهة الكيان
«اإلسرائيلي».
ومع تنامي قدرات محور المقاومة انتقل عدد من األنظمة
العربية إلى إعالن موقفها من كيان االحتالل الصهيوني عبر
توسيع اتفاقيات التطبيع إال أنّ صمود محور المقاومة أسقط
ما ُس ّمي بصفقة القرن ليستم ّر الصراع مع كيان االحتالل
الصهيوني ولتبقى الــالءات الثالث «ال صلح ،ال اعتراف،
ال تفاوض» أقوى من التاءات الثالث والتي كان عنوانها
«تمثيل ،تسوية ،تصفية» وتبقى التاء المغي]بة ،وتتمثل في:
تحرير ك ّل األرض ،وتحرر اإلنسان العربي...
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ّ
ّ
إنكليزي
الدوري ال
�صبعة تعديالت جديدة في
طالت التبديل والتعبير والتحكيم والت�صجيع
سيشهد موسم الــدوري اإلنكليزي الممتاز
 23-2022الـــذي انطلق أمـــس ،عـــددا ً من
الــتــغــيــيــرات فــي الــقــواعــد .وقــــررت رابــطــة
الــدوري اإلنكليزي الممتاز إجراء  7تعديالت
على البطولة ،قبل أن تبدأ عجلة المسابقة
بالدوران.
 1ـ التبديالت
على الرغم من أنه ُسمح لألندية بإجراء 5
تبديالت في كل مــبــاراة خالل فترة جائحة
كورونا قبل موسمين ،إال أنه تم إرجاع القواعد
إلى وضعها الطبيعي في الــدوري اإلنكليزي
( 3تبديالت) في الموسم الماضي .ومع ذلك،
اشتكى العديد من المدربين طوال الموسم من
عدم قدرتهم على إجراء المزيد من التبديالت
أثناء المباريات إلتاحة المجال لعدد أكبر من
الالعبين للمشاركة ،والحفاظ على مستوى
لياقة الفريق ،ونتيجة لــذلــك ،ت ـ ّم السماح
بخمسة تبديالت خالل المباريات.
 2ـ التسجيالت الصوتية
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي أنها ابتداء
من الموسم الجديد ،ستنشر تسجيالت صوتية
بين الحكم الرئيسي لكل مباراة ،وحكم تقنية
الفيديو (الفار) .هذا األمر سيرفع من مستوى
اإلثارة ،ويطمح إلشراك المشاهدين بشكل أكبر
في المباريات ،حيث سيستطيع المشاهد فهم
القرارات التحكيمية وكيفية اتخاذها.
 3ـ العطلة الشتوية

بسبب انطالق كــأس العالم الشتوي في
تشرين الثاني ،سيتوقف البريميرليغ في
منتصف الموسم ،ألول مرة تاريخياً ،قبل أن
يستكمل منافساته بعد نهاية المونديال.
وسيتوقف الــدوري اإلنكليزي الممتاز 40
يــومـاً ،بين  14تشرين الثاني و 25كانون
األول ،قبل أن يعود في فترة األعياد المنتظرة.
وستكون هناك أيضا ً فترة توقف دولية واحدة
فــي الــخــريــف ،فــي أيــلــول  ،بـــدال ً مــن الثالثة
المعتادة ،وستنتهي مراحل المجموعات من
المسابقات األوروبية بداية تشرين الثاني.
 4ـ جامع الكرات
سيتم توفير  10كرات جاهزة لالستخدام
(واحــــدة مــع الحكم الــرابــع وثمانية حول
الملعب) ،لمنع إضاعة الوقت خالل المباريات،
األمر الذي يحصل أحيانا ً بسبب بحث حامل
الكرات عن كــرة لمنحها لالعب ،عند خروج
كرة المباراة الرئيسية من الملعب .وسيتمركز
أولئك الذين يقفون وراء المرمى في منطقة
معينة لمنعهم من تعطيل تقنية خط المرمى.
 5ـ حظر المشجعين
ستطبق قواعد أكثر صرامة في كرة القدم
اإلنكليزية هــذا الموسم نحو المشجعين
الذين يقتحمون أرض الميدان ،بغض النظر
عما إذا كان ذلك لالحتفال بالفريق الفائز أو
اإلساءة إلى العب في الفريق المنافس .وسيتم
فــرض حظر فـــوريّ على الجمهور المقتحم

تجديد الثقة بالهيئة الإدارية والت�صديق على البيانات
خالل «عمومية» المجل�ش الغترابي اللبناني لالأعمال

متوسطا ً عددا من المشاركين
الدكتور فواز
ّ
ألرض الملعب ،مــع فــرض عقوبات أقسى
على أي من المشجعين الذين تثبت إدانتهم
بحيازة الشماريخ أو األلعاب النارية ،عدا
عن المالحقة القضائية.
 6ـ تمركز حارس المرمى
سيتمكن حــراس المرمى اآلن من الوقوف
خلف خط المرمى قبل ركــالت الترجيح من
أجل زيادة الزخم للتصدي ،بعد أن كان عليهم
أن تكون قــدم واحــدة على خط المرمى عند
تنفيذ الركلة.
 7ـ حركة الركوع على الركبة

سيتوقف العبو الدوري اإلنكليزي الممتاز
عــن الــركــوع  ،حــركــة ارتــبــطــت بمناهضة
العنصرية وتبنتها حركة “حياة السود
مهمة” ،قــبــل كــل مــبــاراة فــي المسابقة
المحلية .وقررت فرق الــدوري التوقف عن
ممارسة هذه الحركة قبل المباريات ،بعد
اجتماع لقادة األندية الـ ،20ألنها “فقدت
أهميتها” ،وسيتم تطبيق حركة الركوع
خالل مناسبات معينة تستدعي الوقوف
ضــد العنصرية ،كما سيتم تطبيقها في
المباريات النهائية المحلية.

 57ا ً
ألفا ح�صروا تقديم ليفاندوف�صكي في «كامب نو» اإن�صحاب دجوكوفيت�ش من دورة مونتريال ب�صبب «اللقاح»!
ليبقى رونالدو �صاحب الرقم الأعلى بـ  75ا ً
ألفا

قدّم نادي برشلونة ،مهاجمه الدولي البولندي
روبرت ليفاندوفسكي ،الذي تم التعاقد معه مؤخرا ً
من نــادي بايرن ميونخ ،لجماهيره في ملعب
«كامب نو» صباح اليوم ،الجمعة.
وحضر التقديم أكثر من  57ألف مشجع في
مدرجات الملعب ،ليكون هذا أكبر عدد لحضور
تقديم العب جديد في تاريخ برشلونة .ويعتبر
من بين أكثر األعداد الذين حضروا لتقديم العب في
العموم ،حيث يتصدّر تقديم كريستيانو رونالدو
كالعب لريال مدريد القائمة بـ  75ألف مشجع.
وخالل تقديمه إلى الجماهير على أرض الملعب،
ظهر مهاجم برشلونة الجديد بالقميص رقم  9مع

البرسا ،في داللة على أنه سيحصل على الرقم من
زميله ممفيس ديباي.
وارتدى ليفاندوفسكي القميص رقم  12مع
البلوغرانا مع بداية انضمامه للفريق عندما شارك
فيالمعسكرالتحضيريللموسمالجديدبالواليات
المتحدة وفي المباريات الودّية أمام أندية ريال
مدريد ويوفنتوس ونيويورك ريد بولز.
يذكر ،أن العديد من التقارير في الساعات
األخيرة كشفت أن ممفيس ديباي ،الذي يرتدي
القميص رقــم  9مع الــنــادي الكتالوني ،سارع
وتواصل مع برشلونة من أجل فسخ تعاقده مع
الفريق.

5

يواصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس
كورونا ،وذلك مع اضطراره لالنسحاب من دورة مونتريال لأللف نقطة للماسترز في كرة المضرب،
بسبب عدم قدرته على دخول كندا ،وفق ما أعلن المنظمون.
وكان من المستبعَد أن يتم ّكن المصنف سادسا ً عالميا ً راهنا ً من خوض دورة مونتريال التي
ستنطلق بعد غ ٍد اإلثنين ،في ظل القواعد المفروضة من السلطات المحلية على الوافدين من خارج
يخص إلزامية تلقي لقاح «كوفيد .»-19وسبق لمدير الدورة أوجين لوبيير أن استبعد
البالد في ما
ّ
مشاركة دجوكوفيتش ،قائالً الشهر الفائت« :إما أن تقوم الحكومة الكندية بتغيير القواعد المتعلقة
باللقاح وإما أنه سيش ّمر عن ساعديه ليحصل على اللقاح .لكني ال أعتقد أن هناك واقعية في أي
من هذين السيناريوين».
وعلى غرار دورة مونتريال ،من المستبعَ د أن يتمكن دجوكوفيتش من المشاركة في بطولة
الواليات المتحدة المفتوحة ،آخر البطوالت األربع الكبرى والمق ّررة على مالعب فالشينغ ميدوز
بين  29آب و 11أيلول.

ّ
البحريني �صان جرمان يدعم روما بفينالدوم لمو�صم واحد
الدوري
اأول لعب يحمل الجن�ص ّية الإ�صرائيل ّية في
ّ

تقديم درع الوفاء إلى نيفين حداد الرفاعي
جــددت الجمعية العمومية للمجلس
االغترابي اللبناني لرجال األعمال ثقتها
بهيئتها اإلدارية التي يرأسها منذ تأسيسها
في العام  2001الدكتور نسيب فواز ،وذلك
خالل إنعقادها في فندق النكستر ـ بيروت،
بحضور حشد كبير مــن أعضائها الذين
توافدوا من جهات العالم األربع .واستهلت
أعمال الجمعية بالنشيد الوطني اللبناني
ثــم الــوقــوف لدقيقة صــمــت وفـــا ًء لــروح
فقيدها صاحب الدور الفاعل ،الدكتور غياث
الرفاعي ،مع تقديم درع الوفاء والتقدير
لعقيلته السيدة نيفين حداد.
فــي التفاصيل ،وقــبــل إنــطــالق أعمال
الجلسة ،وبطلب من الدكتور فواز  ،ع ّرف
الــحــاضــرون بأنفسهم مــن خــالل نبذات
مختصرة حول أعمالهم ووظائفهم وأدوارهم
وفعاليتهم في البالد التي يقيمون بها.
بعدها كانت كلمة ترحيبية مــن رئيس
المجلس الدكتور نسيب فــواز ،أشار فيها لقطة من سير أعمال الجلسة
إلى مناقبية الراحل غياث الرفاعي الفتا ً إلى
تضحياته معددا ً المهام التي كان يقوم بها
في خدمة المجلس ،وكعادته في كل اجتماع ،لفت فواز إلى أهداف المجلس قائالً »:نتعارف
على بعضنا ،ونتعاون مع بعضنا ،ونعمل معا ً في لبنان وخارجه ،لنساعد وطننا عبر
نقصر في مساعدة البلد
مجاالت عدّة ،صناعيا ً وسياحيا ً واقتصاديا ً وغير ذلك ،وكذلك ال
ّ
الذي نعيش فيه ،وهذا من باب رد الجميل لمن أوصلنا إلى ما نحن عليه ،وأبواب المجلس
مفتوحة دائما ً للراغبين في االنتساب اليه ،مع سعينا المستمر لتفعيل دوره وعمله وتوسيع
بيكار إنتشاره».
وفي كلمته ،استعرض مدير العالقات العامة في المجلس الدكتور دال ح ّتي ،مسيرة
المجلس على مدى  22عاماً ،لجهة تنظــيم المؤتمرات والمساهمة في اإلنتشار ،موضحاً:
«أصبحنا نجتمع ونتحرك تحت مســ ّمى (بالنت ليبــانون) من منــطلق إنتشارنا في كل
بقاع المعمورة ،وال نبالغ إذا قلــنا بأن الكرة األرضية أسمها لبنان ،نعتز بكم جميعاً،
حب
حضوركم أسعدنا ،وتعريفاتكم عن أنفسكم جعلتنا نفتخر بكم ،أدعوكم لإلدمان على ّ
لبنان».
وفي الشق المالي ،أسهب المدقق المالي ضياء ع ّمار في تفنيد الواردات والمصروفات
وفقا ً للمعايير الدولية للمحاسبة ،مع تفصيل األرقام الخاصة بأعباء التشغيل واالشتراكات
وغيرها ،ليختم الفتا ً إلى أن الرئيس نسيب فواز غالبا ً ما يعمل على سد العجز الناتج ما
بين ميزاني الوارد والصادر.

إنتخابات بطعم التزكية والروح الرياضية

من منطلق التعاون على الخير ،والتسابق في ميدان التط ّوع ،جرت االنتخابات في أجواء
مفعمة بالتزكية والتصفيق ،وكان قد استهلها المرشح إلى مركز نائب الرئيس التنفيذي
بسام كبّارة باالنسحاب ،مفسحا ً المجال لفوز السيدين فهيم الجميّل وطارق فواز ،علما ً
أن جميع الترشيحات المقدّمة فازت بالتزكية ليتش ّكل المجلس في دورته الحالية من
السادة:
ـ نسيب فواز (رئيساً).
ـ فهيم الجميل وطارق فواز (نائبين تنفيذيين للرئيس)
ـ أحمد الزين (أمين عام السر التنفيذي)
ـ وسيم كوثراني (أمينا ً الصندوق)
ـ نيفين حداد (نائبا ً ألمين صندوق)
ـ دال حتي (مديرا ً للعالقات العامة)
بانتظار أن يصار الحقا ً إلى تعيين مدير التنمية االغترابية من قبل المجلس المنتخب.
كما أعلن الرئيس فواز أسماء سفراء المجلس في كافة البالد مع المهام الموكولة اليهم.

مناقشات وطروحات

أعلن نادي الحد الرياضي البحريني ،عن انضمام المحترف اإلسرائيلي الفلسطيني،
فادي زيدان ،للعب في صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي خالل منافسات الموسم
الرياضي .2023-2022
بذلك يكون ألول مرة منذ تطبيع العالقات بين الدولتين يلتحق العب عربي إسرائيلي في
المسابقة البحرينية.
وينحدر زيدان البالغ  29عاماً ،من قرية الكبابير في حيفا ،وسبق له أن لعب في صفوف
عدة فرق رياضية إسرائيلية وفلسطينية وعربية.
ومنذ أيلول  2020طبّعت “إسرائيل” العالقات مع ثالث دول عربية ،اإلمارات والبحرين
والمغرب.

وصل العب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى إيطاليا لوضع اللمسات األخيرة على
صفقة انتقاله على سبيل اإلعارة الى نادي العاصمة روما قادما ً من باريس سان جرمان الفرنسي.
وكان في استقبال الالعب في مطار كيامبينو في روما عشرات المشجعين.
وأمس خضع إبن الـ  31عاما ً للفحص الطبي قبل إتمام صفقة االنتقال .ومن المتوقع أن ينتقل
فينالدوم الذي ال يدخل ضمن خطط مدرب سان جرمان الجديد كريستوف غالتييه ،على سبيل
اإلعارة لموسم واحد مع خيار شراء يبلغ حوالي  8ماليين يورو بعد عام.
وفي موسمه األول في العاصمة الفرنسية بعد وصوله من ليفربول االنكليزي صيف العام
الفائت ،لم ينجح الهولندي في فرض نفسه مع الفريق الذي يرتبط به بعقد حتى  ،2024إذ كان
يدخل بديالً في معظم الوقت وشارك أساسيا ً فقط ثالث مرات في دوري أبطال أوروبا و 18في
الدوري الفرنسي.

في الختامُ ،فتح باب المناقشة وتقديم االقتراحات الهادفة إلى تفعيل دور المجلس والسعي إلى
استقطاب جيل الشباب لالنضمام اليه ،وهنا استرسل المتحدّثون ،في تقديم أفكارهم وتطلّعاتهم
في هذا المجالُ ،
وطرحت عدّة مبادرات في خدمة الشباب اللبناني.

�صم كوكوريال
ت�صيل�صي يتفق مع برايتون على ّ

هومنتمن (لبنان) �صارك في دورة ريا�ص ّية عالم ّية
وح�صد  58ميدال ّية مل ّونة في  11لعبة
شــاركــت بــعــثــة ريــاضــيــة مــن جمعية
هومنتمن (لبنان)(ذكور وإنــاث) في دورة
األلــعــاب الــريــاضــيــة العالمية لجمعيات
هومنتمن فــي الــعــالــم والــتــي أقــيــمــت في
العاصمة األرمينية يريفان على مدى عشرة
أيام.
وتحمل هــذه الـــدورة النسخة الـــ ، 11
وكانت قد أبصرت النور في العام .1978
وض ّمت البعثة ،التي ترأسها عضو اللجنة
العليا لهومنتمن (لبنان) هراير ساتويان،
 57شخصا ً ( 7إداريين و 50العب والعبة).
هذا ،وشــارك في الحدث الرياضي الدولي
الكبير ،الــذي يقام كــل أربــع ســنــوات840 ،
رياض ّيا ً من  21دولــة تنافسوا في  11لعبة
جماعية وفردية.

وفــي النتائج المحق ّقة ،كــانــت “غلّة”
هومنتمن (لــبــنــان) وفــيــرة إذ حـ ّقــق العبو
والعبات وطن األرز ما مجموعه  58ميدالية
مو ّزعة كاآلتي 33 :ميدالية ذهبية و 9ميداليات
فضية و 16ميدالية برونزية.
واخــتــيــر خــمــســة ريــاضــيــيــن لبنانيين
 ))MVPمن بين العشرة األفضل في البطولة.
كما حصدت البعثة اللبنانية خمس جوائز
تقديرية.
وبعد عــودة البعثة إلــى لبنان ،أوضــح
ســاتــويــان أن البطولة كانت ناجحة بكل
المقاييس وأن نتائج بعثة هومنتمن (لبنان)
كانت مميزة ،وما عدد الميداليات التي أحرزها
لبنان سوى دليل على ذلك .ون ّوه بانضباط
الالعبين والالعبات خالل البطولة.

أعلن نادي تشيلسي ،أمس الجمعة ،رسمياً ،اتفاقه مع إدارة نادي برايتون على ضم الالعب
اإلسباني كوكوريال .وقال تشيلسي في بيانه“ :بعد ورود تقارير من العديد من وسائل اإلعالم هذا
األسبوع ،يمكننا أن نؤكد أنه ت ّم التوصل إلى اتفاق مع برايتون على صفقة مارك كوكوريال بعقد
يمتد لست سنوات”.
وكان الالعب الذي نشأ في برشلونة ( 24عاماً) هدفا ً للعديد من األندية وخاصة مانشستر
سيتي قبل أن يقرر اللعب في صفوف البلوز.
وقدّم كوكوريال أدا ًء جيدا ً مع برايتون في الموسم المنصرم األمر الذي جعله هدفا ً لتشيلسي.

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

درد�صة �صباحية
اأبجدية �ضعاده الح�ضارية

ّ
والحل...
الت�ضخي�ص
هكذا تحدث كارل ڤون كالوزڤيتز ،إذا كنت في عداد األبطال ،إذن فأين هي جراحك؟
ولكن فالسفة الحرب األميركيون لهم رأي آخر ،إذا كنت في عداد األبطال ،فأين هي
جراح اآلخرين؟ وإذا كنت غير قادر أو غير راغب على استخدام قوتك الذاتية في
الصراع ،إذن ،استخدم قوة اآلخرين ،فالعالم ملي ٌء باألغبياء والمرتزقة...
في الحرب العالمية الثانية ،جلست أميركا في الناحية األخرى من العالم ونأت
بنفسها عن القتال المحتدم في أوروبــا ،وطفقت تتف ّرج عن بعد على ذلك المشهد
الدراماتيكي ،حيث طحن األوروبيون بعضهم بعضا ً في حرب ضروس ،أكلت األخضر
واليابس ،فتركتهم يستنزفون بعضهم بعضاً ،ولم تتدخل حتى الربع الساعة األخير
كي تجني ثمار النصر ،وتنسب معظمه الى ذاتها ،س ِّم ذلك انتهازية ،سمِّه الأخالق،
ولكن الذي ظفر بك ّل الثمرات هي أميركا ،وتسيّدت م ّذاك العالم ،وهيمنت كما شاء لها
ان تهيمن.
اآلن تستعيد أميركا التجربة بتص ّرف ،روسيا مشتبكة مع أوروبا في صراع مرير،
لصراع مع الصين ،وسبع أو ثماني دول في منطقة الشرق
ودول شرق آسيا تتهيّأ
ٍ
األوسط تستع ّد لخوض صراع مع إيران ومحور المقاومة ،وكفى الله األميركان ش ّر
القتال ،الك ّل ينزف ،ولم نسمع بسقوط جندي أميركي واحد!...
ك ّل الذي تريده أميركا في إدارة هذه الفلسفة المستحدَثة من الصراع هو أدوات
موجودة في ك ّل بلد ،تأتمر بأمر أميركا ويجزل لها العطاء ،وتستحوذ على مفاصل بالغة
الحساسية في جسم الدولة ،سوا ًء في الجيش او في المؤسسات المالية او في اإلعالم
او في مواقع القيادة كيما تسيطر على مطابخ صناعة القرار في هذه الدول ،ثم ال نلبث ان
نرى امتثاال ً مطلقا ً لحيثيات فلسفة الصراع األميركية من قبل ك ّل هذه الدول...
وال أجد شخص ّيا ً مخرجا ً من هذا االرتهان سوى بخطوتين ،األولى رصد األدوات
بمعنى آخر ،تحديد من هم أولئك الذين
وتحديدها ،والثانية إزالــة هذه األدوات،
ً
ولمنافع شخصية يضعون ذاتهم بتص ّرف دولة الهيمنة ،ومن ثم اجتثاثهم ،وال أجد
من ذلك مناصّ ،
وإال دفعنا من وجودنا ومن حريتنا أثمانا ً باهظ ًة الى يوم يوعدون.

} يكتبها الياس ّ
عشي

المشهد السادس
المحصلة؟
ّ
ً
إن هذه التراتبية المنهجية تؤكد أنّ لسعاده لغة واحدة
هي لغة العقل ،وأنــه استطاع ،عبر هذه اللغة ،أن يخاطب
ألي
بأي طائفة آمنوا ،أو ّ
أي كيان انتموا ،أو ّ
السوريين إلى ّ
ألي بيئة اجتماعية نشأوا فيها .
أو
منه،
عرق انحدروا
ّ
وهذه هي األعجوبة التي اجترحها سعاده !
وماذا بعد؟
ولماذا «الفوضى» إذا كان سعاده بك ّل هذا الوضوح؟
وع ــا َم نختلف إذا كــانــت الـقــواعــد سليمة ،ورياضيّة،
وش ــامـ ـل ــة ،وم ـم ـن ـه ـجــة ،وبـ ـعـ ـي ــدة ع ــن ه ــذي ــان الـ ـ ـ «أنـ ــا»
ونرجسيتها؟
علينا الـيــوم قبل الـغــد ،والـعــالــم العربي يعيش أصعب
مراحله التاريخية في ظ ّل التطبيع مع «إسرائيل» ،أن نعيد
للحزب هــذه اللغة الحضارية التي وضــع أنطون سعاده
أبجديتها ،دون أن نتن ّكر للّهجات المتعدّدة التي خبرها
سعاده ،فحاور أصحابها في ديمقراطية ود ّقــة ،دون أن
يتخلى عن مبادئه الثابتة .
(وغدا ً المشهد األخير من أبجدية سعاده).

سميح التايه

اإدراج «متحف عزت مزهر» على لئحة المتاحف الوطن ّية الر�صم ّية
المرت�صى :لبنان بلد الإبداع والتاألق والعزة

نافذة �صوء
االجتماعي
القومي
ممار�ضة التفكير
ّ
ّ
برهان انت�ضار االأمم الراقية*
Exercitando o pensamento social nacional، comprovando a
vitória das nações

يوسف المسمار**
االجتماعي والفيلسوف أنطون سعاده في تعاليمه الفلسفية القومية االجتماعية
قال العالم
ّ
الجديدة هذه العبارات:
«األمة التي تنظر دائما ً وأبدا ً إلى الوراء ال تستطيع السير الى األمام ،وإذا هي سارت فإنها
تعثر ،فلننظر دائما ً الى مثلنا األعلى إلى األمام».
أساسي
جزء
هي
انكساراتنا
ألن
انتصاراتنا
نذكر
وقال أيضاً« :يجب أن نذكر انكساراتنا كما
ّ
من عظمة نهضتنا متم ٌم لتاريخها».
وقال أيضا ً وأيضا ً
«الشعوب الغبيّة تفع ُل برجاالتها ما يفعله األطفا ُل بألعابهمّ ،
يحطمونها
ُ
ثم يبكون طالبين غيرها».
ولذلك ،علينا أن نترك أولئك الذين يدعوننا للعودة إلى تعاليم أنطون سعاده ،ألننا لم نتوقف
أبدًا عن العمل وفق تلك التعاليم من اللحظة التي اعتنقنا فيها تعاليم مدرسة الفلسفة السورية
القومية االجتماعية ومنهجيتها.
ونؤكد ،بال أدنى شك ،أن التعاليم المذكورة هي التعاليم الوحيدة الحقيقية إلضاءة الطريق
الصحيحة لتقدم األمة ،وأن النظام القومي االجتماعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النهضة
السوريّة وبلوغ أهدافها ومثلها العليا.
وفي الوقت نفسه ،نحن فخورون وسنظل فخورين بكل انكساراتنا ومعاناتنا وآالمنا
وجراحنا ودمائنا وتشردنا وشهدائنا كفخرنا بانتصاراتنا.
ولذلك ،ال يمكننا أبدًا أن نسمح ألنفسنا بتشويه صورة أي رفيق أو عضو مسؤول في حزبنا،
أو أي مواطن خالفنا الرأي حتى لو قدم لألمة قطرة من النضال ،وحتى لو لم يقدّم أي شيء ،ألنه
يكفينا أنه قاوم ويقاوم الصعوبات واآلالم التي قاومناها ونقاومها من أجل نصر نهضة أمتنا
بقدوة معلمنا الذي لم يتردّد للحظة عندما تطلبت القضية أن يقدّم دمه من أجل قضية نهضة
األمة قائالً:
«اذا كان القوميون االجتماعيون ضعفاء وقيتهم بنفسي وجسدي ،وإذا كانوا جبناء أقصيتهم
عني ،واذا كانوا أقوياء سرتُ بهم الى النصر».
وهذا القول ينطبق على كل وطني شريف يقاوم أعداء األمة ،ولم يقل تناولتهم بكل فرية
ورميتهم بكل شتيمة .والفرق واضح بين الجبناء والضعفاء ،والخونة والمخلصين ،والعجزة
واألقوياء.
فما لم يساعد أقوياؤنا ضعفاءنا في تقديم المساعدة التي يتمكنون منها في الفكر والعمل
والبطولة ،فكل قواهم الفردية الشخصية ال يمكن أن تكون عملية ومفيدة للعقيدة واألمة وحركة
النهضة ومقاومة أعداء األمة والتصدي لهم.
فالنافع الذي تحتاجه نهضة كل أمة في الزمن العصيب هو التفكير القومي االجتماعي
السليم ،والعقلية األخالقية الراقية ،والخطاب الحكيم الهادي ،والممارسة الفاضلة العالية
وليس البلبلة الفكرية ،والنيات المشبوهة ،والمماحكات الكالميّة ،واألفعال المد ّمرة.
فإذا كان «المجتمع معرفة والمعرفة قوة» ،فإن القطعان البشرية ،بالتأكيد ،ثمارها الجهالة،
وحيث يسود الجهل ويسود الخراب.
واذا كان التفكير القومي االجتماعي دليل األمم في الحياة ،فإن ممارسة هذا التفكير هي برهان
انتصار األمم.
إن تغيير حياة األمم لألفضل ليس لعبة أطفا ٍل صغار ُتر ّوج لها وسائل الدعاية الخداعة
وتدعمها غوغائية الثرثارين ،بل على العكس إن التغيير من أجل األفضل يقوم على نظرة
واع ،ومؤمن ،وعامل ،ومنتج ،ومبدع،
واضحة ،وعقيدة صحيحة ،يعتمد عليها شعب كفؤ راشدٍ ،
وثابت في جهاده مهما عظمت التضحيات.
*ترجمة لمقال نشر بالبرتغالية.
**المدير الثقافي للجمعية الثقافية السورية البرازيلية التابعة للحزب السوري القومي
االجتماعي.

رعــى وزيــر الثقافة فــي حكومة تصريف
األعمال القاضي محمد وسام المرتضى حفل
التكريم الذي دعت إليه رئيسة «جمعية عزت
مــزهــر» سمر عطايا مزهر فــي متحف مزهر
في بلدة الناعمة ،بالتعاون والتنسيق مع
كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة
اللبنانية ،حيث ك ّرمت رئيسة مدرسة القلبين
األقدسين في الدامور المربّية األخــت راغدة
األسمر والمربّية هناء غملوش من المدرسة
الرسميّة في بيروت ،بحضور رئيس أساقفة
بيروت سابقا ً للموارنة المطران بولس مطر،
عميد جامعة األلبا الدكتور اندريه بخعازي،
نائبة رئيس بلدية الناعمة ميشلين مطر ممثلة
رئيس البلدية زاهر مزهر وحشد من أهل الفن
واألصدقاء والشخصيات.
وكانت كلمة ترحيبية للسيدة سمر مزهر،
معربة عن ارتياحها لـ»مشاركة األصدقاء في
هذا التكريم في البيت الذي يحفظ مسيرة عمل
وإنتاج زوجها الفنان عزت مزهر».
كما كانت كلمات لكل من الدكتور محمد
حسني الحاج باسم «جمعية عــزت مزهر»،
وعميدة كلية الفنون الجميلة والعمارة نهى

الغصيني ،والمكرمتين األســمــر وغملوش
واإلعالمية داليا مزهر.
وبعد جولة للوزير المرتضى في أرجــاء
وأقـــســـام الــمــتــحــف ،حــيــث أبــــدى إعــجــابــه
بمنحوتاته وأشغاله ،تحدث في ختام الحفل،
الثقافي الهام
فأعرب عن سروره «لهذا الموقع
ّ
الذي تركه الفنان الراحل عزت مزهر» ،وأكد أن
«هذا الموقع هو مكان صمت وتأمل ووعي»،
مشيرا ً الــى أن «مناطق الناعمة والــدامــور
ومناطق أخرى ،ولقاءهم مع عائلة شكر ،في
متحف عزت مزهر ،هو تدبير إلهي ،في هذه
الظروف ،ليقول لنا كلبنانيين كم نحن في حالة
غفلة ،وبحاجة للصمت والتأمل ،لكي نستعيد
الوعي لنفهم من نحن».
وأضـــاف« :نحن أحسن نــاس على وجه
األرض ،ونعيش فــي أفــضــل بلد على وجه
األرض ،إال اننا نعيش في حالة جحود بحق
أنفسنا وبحق بلدنا» ،مؤكدا ً ان «هذا التنوع
ليس موجودا ً في مكان آخر على وجه االرض،
وهو مصدر نعمة وتعاون وتعاضد» ،مشددا ً
على ان «لبنان بلد االبداع والتألق والعزة».
ورأى ان «مشكلة لبنان أن شعبه ال يعي

النعمة التي انعم الله علينا بها ،وهي نعمة ان
تكون في لبنان وسط هذا التنوع الرائع» ،مثنيا ً
على القدرات الموجودة لدى اللبنانيين.
وأشار المرتضى الى انه «كان أحد تالمذة
الفنان الراحل مزهر ،استاذ الرسم والنحت في
مدرسة الليسيه ناسيونال في العام ،1982
الذي كان يبقى معنا كطالب في المدرسة خالل

فترة بعد الظهر بسبب القصف اإلسرائيلي
على بيروت ،كي ال نشعر بالخوف» .وأشاد
بمنحوتات الفنان مزهر ورمزيتها ومعانيها.
وأعلن «إدراج متحف عزت مزهر على الئحة
المتاحف الوطنية الرسمية».
وفــي الختام ق ـدّم الوزير المرتضى درعـا ً
تقديرية لكل من األسمر وغملوش.

ّ
ال�صوري في الالذق ّية
فني تكريم ًا لجرحى الجي�ش
حفل ّ
أقيم في دار األسد للثقافة في الالذقية حفالً فنيا ً لجمعية
المقعدين وأصدقائهم ومديرية الثقافة ومعهد محمود العجان
للموسيقى تكريما ً لجرحى الجيش العربي السوري وذلك
بالتزامن مع ذكرى عيد الجيش.
الحفل الذي قدّمه كورال وطن الغار بعنوان (عليكم سالم..
تالقي األجيال) شارك فيه طالب أوركسترا معهد محمود العجان
وجرحى الجيش العربي الــســوري الذين قـدّمــوا مقطوعات
موسيقية وأغاني وطنية ولوحات فنية تجسد مسيرة وحكاية
وطن.
وقال حسين سلهب مدرب وقائد األوركسترا في معهد العجان
وقائد كورال وطن الغار لوسائل االعالم ،إن المشاركة بهذا الحفل
جاءت عربون محبة للجيش العربي السوري وتكريما ً لجرحاه
وبمشاركة طالب من أوركسترا المعهد من عمر  9إلى  16عاما ً
بهدف التأكيد على فكرة تالقي األجيال في بناء الوطن والدفاع
عنه ،موضحا ً أن التحضيرات استمرت على مدى  6أشهر.
وأشارت شذى محمد مديرة معهد محمود العجان إلى أهمية
هذا العمل المشترك من ناحية التقنيات الموسيقية وطريقة
العزف ومــا رافقه من أغــان وطنية مثل (آمــن يقينا) و(حلم
األرض) وغيرها من األغاني الوطنية.
بدوره الجريح ابراهيم التزه أكد أن صدق الرسالة النابعة من
القلب قادرة على أن تمنح التفاؤل واألمل رغم االصابة وتجعل
الجرحى يرفضون اإلحساس بالعجز والتسلح بالعزيمة القوية
واإلصرار.

كما بين الجريحان إبراهيم مصطفى وعلي كردوش أن الحياة
مستمرة وال تقف عند إصابة أو جــرح بل تستمر باستمرار
العزيمة واألمل بغد أفضل.
وأشــارت أحالم ديب عضو مجلس إدارة جمعية المقعدين
وأصدقائهم إلى أنه للعام الخامس على التوالي تتابع الجمعية

لتدريب واحــتــضــان الجرحى وتشجيعهم على المشاركة
بفعاليات وطنية توصل رسالتهم وبطوالتهم.
ونوه كل من أحمد حمود عازف تشيللو ودلع الجردي عازفة
فيوال بأهمية هذه التجربة التي جعلتهما يعزفان بمشاركة
جرحى الجيش بعيدهم مؤكدين أن الرسالة واحــدة والهدف

ملتقى �صيلينا الخام�ش في عيون الوادي فر�صة لتالقي الفنانين ال�صوريّين والعرب
اإلبداعي
قدّم  15فنانا ً تشكيليا ً سوريا ً وعربيا ً نتاجهم
ّ
في ختام ملتقى سيلينا الثقافي الفني الذي يُقام للعام
الخامس في عيون الوادي بريف حمص.
الملتقى الذي أصبح تقليدا ً ثقافيا ً سنويا ً له بصمته
الخاصة ورواده من الفنانين والمبدعين وحمل هذا
العام اسم (العب ريشة) وكان نتاجه أكثر من  40لوحة
تشكيليّة اختلفت مواضيعها وأساليبها.
وتــحــدث الفنان بسين الــريــس مدير الملتقى عنه
لإلعالم ،فقال« :سيلينا نشاط فني ثقافي يُقام بقرية
عيون الوادي يدعى له الفنانون التشكيليون والنحاتون
والــشــعــراء والمثقفون ويــشــارك بــه أهــالــي المنطقة
والسياح وهو فرصة لتالقي الفنانين واالطــالع على
مختلف التجارب .وتميز هذا العام بمشاركة فنانين من
لبنان والعراق».

وأوضــح الريس أن الملتقى تــرك بصمته المميزة
وحظي باهتمام كبير وهــو يحرص دومــا ً على دعوة
الفنانين المخضرمين والشباب الموهوبين والخريجين
الجدد لتشكيل حالة من التواصل بين األجيال.
وركز الفنان عبد الله أبو عسلي في أولى مشاركاته
ضمن الملتقى على مواضيع الطبيعة من خالل لوحتين
واقعيتين استوحاهما من جمال المكان وروعته ،مبينا ً
أن سيلينا مشروع ثقافي مهم ستكون له نتائج إيجابية
في المستقبل.
واستوحى الفنان التشكيلي أسامة عماشة لوحاته
من وحي المثيولوجيا األسطورة التي حملت طابعا ً
جسد في إحدى لوحاته رجالً
وجدانيا ً تعبيريا ً حيث ّ
يحتضن سمكة بحنان .والسمكة مــن وجهة نظره
تعبر عن المرأة لتحمل لوحته معاني العطاء والحب؛

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

المدير اإلداري
نبيل بونكد

فيما اختزل في لوحته الثانية قصة شهرزاد وشهريار
وحاكى تضحيات يوحنا المعمدان في الثالثة.
عماشة الذي جاء من مدينة السويداء للمشاركة في
الملتقى أشار إلى أن األلوان التي استخدمها مستوحاة
من أيقونة السيدة العذراء فهي مزيج بين ورق الذهب
واللونين األخضر واألحــمــر ،مبينا ً أنــه يشارك للمرة
الثالثة في الملتقى الذي يعتبره فسحة لإلبداع والجمال
في ربوع قرية وادعة.
شارك الفنان ستار درويش من العراق بثالث لوحات
بتقنيات مختلفة أبــدع فيها بتجسيد األمــل والفرح
بطريقة عشوائية من خالل شخصية الطفل بمختلف
حاالته الحياتية.
وبين درويـــش أنــه جسد الطفل ألنــه أكثر الناس
صدقا ً وقدرة على التعبير عن شعوره بعيدا ً عن القيود

والعقالنية ،مــؤكــدا ً أهمية الملتقى ومــا يتضمنه من
أساليب فنية مختلفة وهو انعكاس للبيئة الحاضنة له
من وجهة نظره.
كما كان للفنانة سراب الصفدي من السويداء أيضا ً
مشاركة بثالث لوحات استخدمت فيها مواد مختلفة فحم
– اكريليك – كوالج حيث آلفت بين مختلف التكوينات
بطريقة مميزة لتجسد حكايا المرأة وحياتها الخاصة
(هدوءها عالقتها مع محيطها ..حياتها الخاصة) لتفتح
من خالل رسومها نوافذ مختلفة على عالم المرأة الواسع
وتفاصيله.
وبينت الصفدي أن ملتقى سيلينا يقدّم للفنانين
المشاركين تجربة جديدة ،مشيرة إلى المناخ الداعم
والملهم واإليجابية التي كانت ســائــدة خــالل فترة
الملتقى.
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