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ال ب���أس أن ن��ك��ون ط��غ��اة على
المفاسدّ ،
ألن قضيتنا ليست إال
قضية الحق والخير والجمال
وليست هي ما يحتمل أن يكون
حقا ً أو ال يكون.
سعاده
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مفاو�شات فيينا في حلقتها االأخيرة قبل الح�شم بين النجاح والف�شل… وم�ساورات في العوا�سم

إ�صرائيلي تجاه اإيران ولبنان
أميركي وال
نتائج حرب غزة ومعادلت الردع تحكم الموقفين ال
ّ
ّ
هوك�صتاين يعاود الت�صالت… وجنبالط :الحياد مع «اإ�صرائيل» هرطقة و�صاألتقي بحزب اهلل
السياسي
} كتب المح ّرر
ّ
كانت حرب غزة في آب  2022حربا ً أميركيّة نفذتها
القيادة اإلسرائيلية السياسية والعسكرية ،كما كانت
حرب تموز  2006على لبنان ،مدخالً لصياغة شرق
أوس ��ط ج��دي��د .وك��ان��ت ح ��رب آب 2022
مخصصة
ّ
لتصفية حركة الجهاد كما كانت ح��رب تموز 2006
مخصصة لسحق ح��زب ال�ل��ه ،وف��ي الحالتين معيار
ّ
ال �ن �ج��اح ،ك��ان بتدمير ق ��درة المنظومة الصاروخيّة
على الوصول الى عمق المناطق الفلسطينية المحتلة،
ووض ��ع نظرية األم ��ن الصهيونية القائمة على نقل
الحرب الى أراض��ي الغير على المحك ،وميزان الردع
اإلسرائيلي القائم على تحويل ال�ق��درة التدميرية الى
سبب لمنع التفكير بالمواجهة أمام التحدّي ،وبالرغم
من الخسائر التي أوقعها ع��دوان تموز  2006بلبنان
انتهى بالفشل ال��ذري��ع وخ��رج��ت المقاومة منتصرة
ألنها نجحت بتثبيت معادلة ال��ردع وأص��اب��ت نظرية
األمن الصهيونيّة إصابة بالغة ،مع بقاء معادلة حيفا وما
بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا تسطع بصواريخها في
عمق فلسطين المحتلة؛ ومثلها انتهت حرب آب 2022
على غزة بالفشل ،رغم القتل واالغتيال والتدمير ،ألن
صواريخ المقاومة بقيت تتساقط على تل أبيب وتتسبب
بوقف الطيران في مطار بن غوريون ،وتفرض نزوح
المستوطنين عن مغتصبات غالف غزة ،وتؤدي لنزول
ماليين الصهاينة الى المالجئ ،وكان النجاح اإلضافي
للمقاومة التي مثلت طليعتها حركة الجهاد في فلسطين،
بتحقيق تطوير لمعادلة الردع باسم معادلة تحييد حركة
حماس من المواجهة مقابل تحييد المنشآت المدنية
والسكنية في غزة من االستهداف.

خروج المقاومة بهذا االنتصار التاريخي ال يتوقف
على درج��ة الوفاء بااللتزامات المتصلة ب��اإلف��راج عن
األسرى كما ورد في بيان التعهدات المصرية ،فالشرق
األوسط الجديد الذي كان يراد له أن يولد على أشالء قادة
ومقاومي حركة الجهاد دفن مع أكاذيب قادة االحتالل
عن نصر محقق ،وكما كان مخططا ً أن يجري استثمار
ن�ت��ائ��ج ال�ن�ص��ر ال�م�ف�ت��رض ف��ي إرس���اء م�ع��ادل��ة جديدة
في فلسطين ،وعبرها مع لبنان في مفاوضات الغاز
والنفط والترسيم ،وعبرهما مع إي��ران في مفاوضات
ملفها النووي ،تحول الفشل الى مصدر ارتباك للخطط
فاضطر األميركيون واإلسرائيليون إل��ى أخ��ذ بعض
الوقت لقراءة النتائج واتخاذ القرارات المتصلة بكيفية
التصرف.
في الملف النووي رفعت جلسات التفاوض في فيينا
وع��ادت الوفود إلى العواصم المعنية للتشاور ،وسط
معلومات عن بلوغ اللحظة الحاسمة للقرار بين النجاح
والفشل وشروط كل منهما ،والتبعات المترتبة على كل
من الخيارين.
ف��ي ملف النفط وال �غ��از م��ع لبنان ،وص��ل الوسيط
األميركي عاموس هوكشتاين ليل أمس إلى فلسطين
المحتلة ل�ل�ق�ي��ام بتقييم م�ش�ت��رك ل�م�س��ار التفاوض
والعروضالتييمكنتقديمهاإلعادةتنشيطالمفاوضات
وف��رص التوصل إل��ى ح��ل ،بعدما ك��ان مخططا ً تأجيل
البحث على قاعدة انتظار نتائج االنتخابات اإلسرائيلية،
ومحاولة تسويق التأجيل بتأجيل مواز لالستخراج من
حقل كاريش في بحر عكا.
في التداعيات أيضاً ،حسابات جديدة للواقفين على
الضفة األميركية السياسية لبنانياً ،عبر عنها كالعادة

مو�صكو :كييف تاأخذ اأوروبا رهينة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن كييف تأخذ أوروب��ا بأكملها كرهينة
بقصفها محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأش��ارت ال��وزارة ،في بي��ان ،إلى أنها «ترسل بانتظام معلومات محدثة
من الموقع إلى الوك��الة الدولية للطاقة الذرية ،وهو ما ينعكس في التعاميم
اإلعالمية للوكالة» ،ورأت أنه «من خالل توجيه نيران المدفعية إلى المفاعالت
العاملة وخ��زان ال��وق��ود ال��ن��ووي المستهلك ،ف��إن األوكرانيين يستهدفون
أنفسهم».
في السياق نفسه ،أ ّكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا،
أمس ،أن روسيا مستعدة لتقديم دعم لقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في
تنظيم زيارة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ،وبحصول الوكالة على
المعلومات الخاصة بالوضع مع المحطة.

لما كانت معركة «وحدة
ال�شاحات»  2022وما نتائجها؟

دائ� �م� �اً ،ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ول �ي��د ج �ن �ب��الط ،ال ��ذي تحدث
للتلفزيون األردني فقال إن الحياد والعدو اإلسرائيلي
على األب��واب هرطقة سياسية ،داعيا ً للحوار مع حزب
الله ،كاشفا ً عن لقاء قريب سيجمعه مع قيادة الحزب.
وتوجه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
ّ
العاشورائي في الضاحية
في الليلة األخيرة من اإلحياء
ّ
الجنوبية لبيروت ،بالشكر للجيش اللبناني والقوى
األمنية لحفظهم األمن وقيامهم باإلجراءات األمنية.
وق��ال السيد نصرالله« :ي��ا أب��ا عبد الله في العام
الهجري الجديد وعلى بعد مسافة الزمن في الحصار
وال��ج��وع والعطش ف��ي القتل وال��ح��رب النفسيّة في
التهديد واالغتيال والله يا أبا عبد الله نحن وعلى مدى
أربعين سنة كنا نعاهدك والليلة نعاهدك «ما تركناك يا
حسين».
وتتجه األنظار الى المواقف التي سيطلقها السيد
نصرالله في كلمته بختام المسيرة في العاشر من
محرم ،حيث يتط ّرق وفق معلومات «البناء» الى مجمل
المشهد اإلقليمي ،ال سيما التطورات األخيرة في فلسطين
المحتلة والعدوان على حركة الجهاد االسالمي وقطاع
غزة وتداعيات رضوخ العدو االسرائيلي لوقف الحرب
واتفاق الهدنة تحت ضغط تساقط صواريخ المقاومة
على المستوطنات اإلسرائيلية وتهديد المقاومة بتوسيع
بنك األهداف ،وبالتالي تأثير الهزيمة االسرائيلية على
موازين القوى في المنطقة وعلى االستحقاقات كترسيم
ال��ح��دود البحرية الجنوبية ،انطالقا ً من المشاريع
األميركية في المنطقة ال سيما صفقة القرن والتطبيع
العربي االسرائيلي في ضوء زيارة الرئيس األميركي جو
بايدن الى األراضي الفلسطينية المحتلة ،كما سيعرج
(التتمة ص )6

ال�صين توا�صل اأو�صع مناورات
بالقرب من تايوان

أعلن الجيش الصيني ،أم��س ،مواصلة مناوراته العسكرية بحرا ً وج��وا ً حول
تايوان.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني على موقع
التواصل االجتماعي «ويبو» إ ّنها ستقوم بالتدريب على شنّ هجمات ضد الغواصات
وغارات بحرية.
وجاء في بيان لقيادة الجيش الشرقية أنّ «جيش التحرير الشعبي ...يواصل
تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان ،مع التركيز
على عمليات مشتركة لص ّد الغ ّواصات والهجمات في البحر».
(التتمة ص )6

تركيا ...بين �شورية ورو�شيا
اإلى متى...؟!

جولة جديد ة من انت�شارات
المقاومة...

العميد د .أمين محمد حطيط*

د .جمال زهران*

حسين مرتضى*
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 ...نعود الخمي�س
تحتجب «البناء» ي��وم غد األربعاء
لمناسبة ذكرى عاشوراء التي تصادف
اليوم الثالثاء  9آب  ،2022حيث تتوقف
الصحف عن العمل ،وذل��ك عمالً بقرار
مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين
وات���ح���ادات ن��ق��اب��ات ع��م��ال الطباعة
وش��رك��ات توزيع المطبوعات ونقابة
مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك،
على أن تعود إلى قرائها صباح الخميس
المقبل.

نقاط على الحروف
عدم م�شاركة حما�ص
وتعزيز قدرة الردع!
ناصر قنديل
بات ثابتا ً أن حركة حماس لم تشترك في الر ّد
العسكري على العدوان اإلسرائيلي على غزة الذي
اإلسالمي
استهدف مواقع وقيادات حركة الجهاد
ّ
وجناحها العسكريّ سرايا القدس ،وسقط خاللها
عدد من المدنيين ،كما بات ثابتا ً أن حركة حماس
كانت على تنسيق تام مع حركة الجهاد خالل أيام
وساعات المواجهة ،وأنها كانت تتابع مجريات
المواجهة وتطمئن إلى ثبات معادالتها ،وتقدّم
التغطية السياسية الالزمة للجهاد للظهور كممثل
لإلجماع الفلسطيني المقاوم ،الذي تعبر عنه غرفة
العمليات المشتركة ،وقد قدّمت هذه المواجهة
نموذجا ً جديدا ً عن تقاسم أدوار بين الفصيلين
األساسيين في المقاومة ،حماس والجهاد ،وأنتجت
معادالت تستحق القراءة والنقاش ،لكن نقاش بقاء
حماس خارج المواجهة العملية والميدانية تحول
إلى االعتبارات العاطفية ،سواء بخلفية مواقف
مسبقة من حماس على خلفية موقفها من الحرب
على سورية ،أو بخلفية الرغبة برؤية المقاومة
موحدة في الميدان ،وبحكم ما تمثله حماس تقديم
ّ
مزيد من أسباب القوة التي تنزل باالحتالل المزيد
من الخسائر واألذى ،وترفع سقف المنجزات في
نهاية الجولة ،لكن هذه المخاوف التي تصل حد
التشكيك وتفترض أن ما وراء هذه الجولة هو
تفاهمات استراتيجية ليست مطروحة أصالً لدى
الجانب اإلسرائيلي ،ال مع السلطة الفلسطينية وال
مع حماس ،وال مع أي فلسطيني ،أو التمنيات التي
تصل حد تخيّل أن هذه الجولة هي آخر الحروب
بين المقاومة واالحتالل وسيتقرر على اساس
معادالت النار والسياسة فيها مستقبل الحرب.
ٍ
مناف للواقع الذي يحتمل جوالت وجوالت
وهذا
قبل بلوغ لحظة المنازلة الشاملة ،ويفترض
ابتكار أشكال من العمل والخطط التي تتيح تعزيز
معادالت الردع وتصليب بنية المقاومة.
النقاش العقالني يجب أن يتح ّرر م��ن أية
خلفية مسبقة وأن يناقش المشهد بما هو عليه،
في المقدّمات والسياق والنتائج .ففي المقدمات
من الواضح أن قرار العدوان اإلسرائيلي استند
إل��ى ثنائية قوامها ،من جهة تبلور ملف أمني
استخباري يتيح له تقدير إمكانية توجيه ضربة
قاصمة لحركة الجهاد وقدرتها الصاروخية،
تشارك في تكوينها مع أجهزة مخابرات عربية
(التتمة ص )6
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مرحلة فر�ض ال�قائع و�صياغة الت�ازنات ...

الحوار ال�شعبي...
اأ�سول م�سر المهدورة
} محمد شريف كامل

} نمر أبي ديب
*

«الحوار الوطني» ،الحوار غير معلوم الهدف
وال محدّد الخطوات وال نرى له أيّ جدول أعمال،
كذبة أخرى لحوار يس ّمى «الوطني» ولم يدع له
الوطن وال المواطنون ،بل هو حوار مشروط بأن
تعترف بشرعية حكم السيسي.
أنّ الحوار ليس هو الهدف ،ولكن الهدف يكمن
في الشرط «االعتراف بشرعية حكم السيسي»،
ولكن لماذا يبحث السيسي عن شرعية؟ وهل هو
في حاجة لها؟
لنجيب عن ذل��ك ،وع��ن مغزى وتوقيت ذلك
الحوار يجب أن نعود قليالً إلى الوراء.
لقد ب��دأ ذل��ك المخطط منذ عقود سبقت ذلك
االنقالب ،حيث كانت المرحلة األولى التي بدأت
بكامب ديفيد قد ركزت على إسقاط الدور الريادي
لمصر فأهدر ماضي مصر وحاضرها ،ثم جاء وقت
إهدار المستقبل الذي بدأ بتقسيم الشعب ،وبذلك
سهل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة وهي
إهدار مستقبل الوطن بتبديد ك ّل ثرواته وتسليم
مستقبله ومقدراته بالكامل للعدو.
ونرى ذلك جليا ً من خالل تبديد ثروات مصر،
المتمثلة في إهدار مياه نهر النيل باتفاقية 2015
التي أسقطت حق مصر التاريخي في مياه النيل،
وكذلك اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أهدر
مساحة كبيرة من المياه اإلقليمية المصرية في
البحر المتوسط كما سلم حقول الغاز المصري
ل��ل��ع��دو ،وك��ذل��ك التفريط ف��ي ج��زي��رت��ي تيران
وصنافير .وتضاعفت مديونية مصر بديون
غير مب ّررة بدّدت ثروتها الحالية والمستقبلية،
وسرقت مستقبل أبنائها ،بتبديد تلك الديون في
تخزين س��الح وف��ي مشروعات ال عائد منها إال
تسهيل االستيالء على مصر واألمة بالكامل.
وبدأت مرحلة بيع ما بقي من األصول بحجة
الحاجة ل��س��داد ال��دي��ون التي ت��ع�دّت فوائدها
السنوية نصف الدخل القومي ،وبدأت عملية البيع
بسعر منخفض أق� ّل بكثير من القيمة السوقية
للشركات والمصانع وال��ب��ن��وك بخدعة أنها
خاسرة بينما هي تحقق أرباحا ً كبيرة ،وبهذا يت ّم
االستحواذ ،أو ما يس ّمونه الشراء ،الذي سينتهي
ببيع ك ّل أصول مصر حتى قناة السويس.
الخطة قائمة على أس���اس سلب مصر ك ّل
أصولها ،والتي بها تفقد االستقالل السياسي
واإلرادة السياسية حتى بعد زوال ذلك النظام،
لذا يجب إسقاطه بثورة شاملة وليس بتغيير من
الداخل ،وهذا لن يكون إال بثبات الموقف وعدم
االعتراف بشرعية  2013وأن يت ّم إسقاطه بثورة
شاملة ،وذلك ألنّ الثورة لها قانونها الذي يسمح
لها بعدم االعتراف بك ّل ما سبقها وإسقاط ك ّل ما
بدّده هذا النظام.
ول��وأد مشروع الثورة قدّموا لنا بهذا الحوار
الوهمي وال��ذي شرطه األساسي هو االعتراف
بشرعية ه��ذا النظام ،فاالعتراف بشرعية هذا
النظام ليس المقصود منها «السيسي» ولكن
االع���ت���راف ب��ال��ن��ظ��ام ال���ذي ف��� ّرط ف��ي ال��ث��روات
والمقدّرات فيتحقق حلم المحرك الحقيقي لهذا
المشروع ،ف� بإسقاط فكرة ال��ث��ورة يت ّم إه��دار
الورقة الوحيدة القادرة على استعادة حقوق
مصر المسلوبة ،وعودة الريادة والوعي المفقود،
واللذين بهما فقط تتم ّكن األم��ة م��ن اس��ت��رداد
مقدراتها وثرواتها المبدّدة.
وهذا ما يجب أن يكون عليه الحوار الحقيقي.
*مهندس ومدير مشروعات ،مدونً وكاتب مستقل،
وعضو نشط في منظمات المجتمع المدني في كيبيك � كندا

خفايا
لفتت مصادر سياسية إلى تزايد أخطاء وزير
الخارجية من كالمه عن عدوان غير مب ّرر على
غزة بينما ممثلة األمم المتحدة تقول بحق
المقاومة للفلسطينيين وتفضح أكذوبة حق
الدفاع التي تحدّث عنها األميركيون إلى حديث
الوزير عن تحويالت للنازحين السوريين بينما
ال إمكانيّة تحويل أموال إلى سورية.

كوالي�س
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن األفق مفتوح
للعودة الى فيينا لمواصلة مفاوضات العودة
إلى االتفاق النووي وإن إيران تستشعر القوة
سواء لحاجة أوروبا للغاز والنفط أو لتزايد
القلق األميركي من تقدم برنامجها النووي
أو لتراجع القدرة اإلسرائيليّة ،كما ظهرت في
حرب غزة األخيرة.

بالرغم من تطورات المشهد العالمي وإنعكاساته السلبية على ُمجمل دول
المواجهة ،حقق لبنان في ملف الترسيم البحري خطوات متقدمة حقيقية وثابتة على
مسار االنتقال التدريجي بالموقف السياسي والجهوزية العسكرية من خطوط الدفاع
االستراتيجية ،إلى مراحل فرض الوقائع في المعادلة النفطية ،والشروع في «صياغة
عناوين التحول السياسي والعسكري» وفق معايير وجودية وتوازنات ميدانية
أثبتت فيها الجهوزية اللبنانية ب� «االعتراف اإلسرائيلي» قدرة لبنان على خوض
حروب استثنائية ،والذهاب في المواجهة العسكرية إلى مساحات الترجمة الميدانية
للحدث ،في مشهد عجزت الواليات المتحدة األميركية بشخص عاموس هوكشتاين
ومعها «إسرائيل» ،عن احتواء مفاعيله السياسية ،وأيضا ً مؤثراته االقتصادية العابرة
في بعديها السياسي وحتى العسكري لجغرافيا «الغاز اإلسرائيلي» من جهة ،واألمن
النفطي في المتوسط من جهة ثانية ،انطالقا ً من عوامل عديدة ،من مؤثرات استراتيجية
أ َّكدت عليها جملة مسلمات من بينها «اإللزامية الزمنية» التي حدّد من خاللها «لبنان»
خطوط الفصل السياسي واالنتقال الهادف وال ُممَنهَج من مراحل تفاوضية إلى أخرى
عسكرية باتت فيها المعادلة اللبنانية محصورة في عنوانين ،قبول القوى المفا ِو َ
ضة
في شقها «األميركي» من خالل هوكشتاين و»اإلسرائيلية» بالشروط اللبنانية أو
الدخول في مواجهات عسكرية غير مضمونة النتائج إلسرائيل بالدرجة األولى وأمنها
النفطي مستقبالً.
ثانيا ً المتغيّرات الجوهرية في مقاربة الوسيط األميركي عاموس هوكشتاين لملف
الترسيم البحري بين لبنان والكيان «االسرائيلي» واالنتقال في السياسة التفاوضية
واألداء من معادلة (ال نتطلع إلى قانونية ما يحصل في ملف الترسيم ،إنما إلى ما
يمكن أخذه) كما ورد سابقا ً في تصريحات هوكشتاين ،إلى مراحل تل ّمس الضمانات
اللبنانية والمطالبة بعدم التع ّرض للمنشآت النفطية التي يشغلها «اإلسرائيلي» في
ك ّل من «كاريش» ومجمل النقاط النفطية المنتشرة داخل فلسطين المحتلة...
نتحدّث اليوم عن انتقال ُمربك في السياسات «اإلسرائيلية» وأيضا ً في النتائج
االستراتيجية المترتبة تباعا ً على ُمجمل األحداث المتالحقة إلى مراحل تقديم التنازالت

السياسية المؤلمة في ملف «الترسيم البحري» تحديداً ،كما وصفتها جهات «إسرائيلية»
عديدة ،وهنا تجدر اإلش��ارة إلى الفوضى التفاوضية التي تعيشها «إسرائيل» في
مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والتنازالت «اإلسرائيلية» المؤلمة التي
قدّمتها السلطة السياسية وما زالت ،تجدر اإلشارة إلى إمكانية تأجيل استخراج الغاز
من حقل كاريش كما أفادت وسائل إعالم عبرية ،وما تتض ّمنه هذه اإلشارات من عالمات
سياسية فارقة ،مؤثرة وأساسية في صياغة المستقبل «اإلسرائيلي» من جهة ،وتثبيت
متأخر لموازين القوى الجديدة السياسية وحتى العسكرية التي أفرزتها حرب تموز
 ،2006وأكدت من خاللها على جملة عوامل سياسية وحتى عسكرية من بينها معادلة
الردع اللبنانية التي رسمت من خاللها «فلسفة القوة» خطوط المواجهة الحالية بين
لبنان والكيان «اإلسرائيلي» وفقدت من خاللها «إسرائيل» عوامل استراتيجية عديدة،
وأخرى بارزة من بينها تصدّر الواجهة اإلقليمية عسكرياً ،وامتالك قرار الحرب.
انطالقا ً مما تقدّم تعيش المنطقة ومن ضمنها لبنان مراحل استثنائية في «طبيعتها
الوجودية» ،وأيضا ً في عناوينها السياسية ،النفطية وحتى االقتصادية العابرة
جسدت بفعل «التح ّوالت
للجغرافيا اإلقليمية من جهة ،وأيضا ً لل ُمسلمات التاريخية التي َّ
االستراتيجية» موازين قوى إقليمية جديدة وقدرات ردع عسكرية سمحت في عودة
لبنان ،ومن بوابة الترسيم البحري إلى دائرة االهتمام الدولي ،بالتزامن مع دخول
الكيان «اإلسرائيلي» بجميع مكوناته الداخلية ومقدراته السياسية والعسكرية زمن
الخيارات الصعبة ،و»التنازالت المؤلمة» التي أ َّكدت من خاللها جهات «إسرائيلية»،
عبر وسائل إعالم عبرية ،أنّ االتفاقية التي تتبلور مع لبنان في ملف الترسيم البحري
هي (استسالم إسرائيلي كامل يقابله انتصار كبير للبنان) في مراحل فرض الشروط
السياسية ،وتحصيل الحقوق النفطية.
ما يجري اليوم في الساحة الفلسطينية هو هروب «إسرائيلي» من أمر واقع سياسي
وآخر نفطي فرضه لبنان ،بموازين القوة الجديدة ومعادالت الردع االستثنائية على
الساحة اإلقليمية ،ما يجري اليوم قراءة محسوبة النتائج لفعل «إسرائيلي» ،يُراد من
خالله صياغة المواقف االستراتيجية في ملفات عديدة من بينها الترسيم البحري على
قاعدة «تأجيل التوقيع» لتمرير االنتخابات التشريعية «اإلسرائيلية» بأق ّل خسائر
ممكنة.

اجتماع في بعبدا در�ض مراحل اإعادة النازحين
حجار :الت�ا�صل مع �ص�رية قائم
ت���رأس رئ��ي��س الجمهورية العماد
ميشال ع���ون ،أم��س ف��ي قصر بعبدا،
اج��ت��م��اع �ا ً ح��ض��ره وزي����را الخارجية
والمغتربين والشؤون االجتماعية في
حكومة تصريف األع��م��ال عبد الله بو
صص لدرس
حبيب وهكتور حجارُ ،خ ّ
م��راح��ل تنفيذ خطة إع���ادة النازحين
السوريين إلى ديارهم والمعايير التي
سوف ُتعتمد فيها ،فضالً عن اإلجراءات
المتعلّقة بتنظيم هذه العودة وسوف
يُستكمل البحث في اجتماع الحق.
بعد االج��ت��م��اع ،ق��ال ح��ج��ار “تر ّكز
البحث بشكل أس��اس��ي على موضوع
النازحين السوريين والتطورات التي
حصلت خالل األسابيع الثالثة األخيرة.
م��ن ال��م��ؤك��د أن��ن��ا توافقنا م��ع فخامة
الرئيس على نقاط كثيرة على صلة
نسقنا المواقف،
بخطة عودتهم وق��د ّ
على أمل أن نعقد األسبوع المقبل بعض
اللقاءات إلنهاء المرحلة األساسية من

التوافق على المرحلة األساس في خطة
العودة”.
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ق���ال “السفير
السوري (علي عبد الكريم) لم ينتقد،
بل أوض��ح الكالم ال��ذي أدل��ى به وزير
الخارجية إلحدى الصحف ،والتوضيح
هو عملية طبيعية .فمن المؤ ّكد أنّ هناك
اليوم مواقف ،تكون أحيانا ً متناقضة
وأحيانا ً أخرى متكاملة .وقد أبدى وزير
الخارجية رأيه بنقطة معينة ،فحاول
السفير السوري إيضاح األمر .إنّ هذه
المواضيع طبيعية وبسيطة لكن ال
عالقة لها بعدم موافقة الدولة السورية
على عودة النازحين”.
وأك��د أنّ “التواصل مع سورية لم
ينقطع ،وليس من ال��ض��رورة اإلع��الن
عنه كلما حصل .فسورية دولة شقيقة
وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف
المليون ن���ازح ف��ي��ه ،ول��دي��ن��ا سفارة
وتربطنا بها عالقات يومية ،ولم ينقطع

الخازن :لالإ�صراع بحك�مة
اإنقاذ ُتمهّد لنتخاب
رئي�ض جديد
عبّر الوزير السابق وديع الخازن عن “قلقه البالغ من الحال
المهلكة التي وصلت إليها البالد” ،ووصف “التأخير المتمادي
في تشكيل حكومة ُتمهّد النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
بفصل جديد من مسرحية هزلية ال تنتهي يلهو بها المسؤولون
وهم يرقصون على آالم الشعب وآماله ببرودة غير مسؤولة ،في
وقت تتوالى الدعوات في الداخل والخارج للتعالي عن المصالح
الشخصية والحزبية وإنقاذ البلد بحكومة جديدة تلقى دعما ً دوليا ً
وارتياحا ً داخلياً ،تكون قادرة على وقف هذا االنهيار القاتل”.
وقال في بيان أمس “رغم تراكم األزمات والضائقة المادية ،ورغم
العرقلة في تشكيل الحكومة وتج ّذر الفساد وسيطرة المحتكرين
ّ
وتفشي األوبئة وازدياد السرقات ،لن ُتركِع
وارتفاع وتيرة اإلجرام
هذه األعباء اللبناني األصيل ،ولن تتم ّكن من إخضاعه .فاللبنانيون
في داخلهم ثورة صامتة وتوق للعيش بكرامة ولم تعد تنطلي
ّ
المحك”.
عليهم األالعيب بعدما بات مصيرهم على
ّ
مرت سنتان ونيّف على انفجار المرفأ ،وتدمير
أضاف “لقد
نصف العاصمة ونكبة أبنائها من دون أن تتظهّر بعد خيوط
الجريمة ،بل على العكس ،ترانا نشهد موجة انفالت أمني ُتهدّد
إستقرار البالد ،فيتساءل المواطن ،كل مواطنَ ،منْ من الزعماء
الكبار يرفض التضحية من أجل إنقاذ البالد؟ فالكل يرمي الكرة في
ملعب اآلخر ،والكل ير ّد التعطيل إلى غريمه ،أ ّما النتيجة فواحدة:
شلل يو ّلد شلالً ،وفشل يُنتج فشالً ،أزمة تليها أزمة وعقدة تتبعها
عقدة”.
واخ��اب الخازن بالمسؤولين “أن ي ّتقوا الله في استشعار
ح �دّة ه��ذه األزم��ات واإلت��ي��ان بحكومة إنقاذ على وج��ه السرعة
ُتمهّد النتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس التمادي في لعبة
التجاذب” ،مشيرا ً إلى أن “لبنان ينتحب تحت أنين الحاجة ونحن
نتلهّى بجنس الوزارة ،فارحموا الناس قبل أالّ يعود من أمل ُترجى
معه قيامة وطن”.

عون مجتمعا ً إلى بو حبيب وحجار في بعبدا أمس
التواصل أو العالقات يوما ً بين البلدين
على اإلطالق”.
وعرض عون مع السفير البريطاني
الجديد Hamish Cowell CMG
للعالقات اللبنانية  -البريطانية،
حيث أكد السفير البريطاني عزمه على
“تعزيز هذه العالقات واستمرارها في

المجاالت كافة”.
كما تناول البحث موقف لبنان من
المفاوضات الجارية لترسيم الحدود
ال��ب��ح��ري��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��م��ف��اوض��ات
الجارية مع صندوق النقد الدولي في
إط��ار خطة التعافي االقتصادي التي
وضعتها الحكومة.

ر�صالة من ع�ن اإلى اأمير قطر
سلّم كل من وزير اإلعالم في حكومة تصريف األعمال المهندس زياد المكاري والسياحة المهندس وليد
نصار ،رسالة خطية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ،تتعلق
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
بالعالقات الثنائية بين البلدين
ُ
تسلّم الرسالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ،خالل
استقباله للمكاري ونصار قبل ظهر أمس ،ترافقهما سفيرة لبنان لدى الدوحة فرح ب ّري .وخالل اللقاء ،جرى
استعراض عالقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.

ن�شاطات

بو صعب وسفير قطر خالل لقائهما أمس
} بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس النيابي مع سفير قطر
في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهالوي في موضوع ترسيم الحدود البحرية والتطورات اإلقليمية
.كما استقبل بو صعب الوزير السابق مروان شربل وعرض معه األوضاع العا ّمة.
} عرض قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع قائد قوة األمم المتحدة الموقتة
في لبنان اللواء أرولدو الزارو عالقات التعاون بين ق ّوات “يونيفيل” والجيش اللبناني.
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œUN��«Ë d�d���« …dO�� WF�U�� s� UNOM�� ô W�ËUIL�«
Ác� v�≈ Q�K� U� ËbF�« ÒÊ√ Î «b�R�Ë ¨sOD�K� d�d���
W�U� s� tOK� oOC� U� ‚UM��« ÒÊ_ …—cI�« VO�U�_«
ÆW�ËUIL�« qzUB�
u�√ wK� U�UI�√ w�ö�ù« œUN��« W�d�� WLK� X�U�Ë
w� t�Ë
Ò ¨WO�UM�K�« W�U��« w� œUN��« ‰ËR�� sO�U�
W�U�Ë …e� w�U�√ v�≈Ë sO�ËUIL�« v�≈ WO���« UN��«b�
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ىdq h »«ن£°ù∏ØdG ΩódG ¢UÉخôà°SG øeR :…ó¡e ìÉª°S
¡U�b� —Q��� W�ËUIL�« qzUB�Ë ¨v�Ò Ë b� wMOD�KH�«
‰U�—Ë «b�U� s� ¡«bNA�« qÒ � ¡U�œË …œUI�« ¡«bNA�«
Æ‰UH�√Ë
ÊUM�� WFOK� »e??� w� ËdO� ‰ËR�� vI�√Ë
ÒÊ√ UNO� b??�√ WLK� r�U� bL�� w�«d��ù« w�dF�«
¨lO�D��« ‰UJ�√ W�U� �ضd� …dَّ ��« WO�dF�« »uFA�«
WKu��« w� vI���Ë X�U� sOD�K� ÒÊ√ vK� Î «œÒbA�
Âٌ ö� u� «c� dO� Âö� ÒÍ√Ë ¨W�_« WN�Ë œÒb�� w��«
Æj�U�
wMOD�KH�« wM�u�« n�U���« qzUBH� WLK� X�U�Ë
qzUB� ÒÊ√ UNO� b�√ ÊUL�� wK� U�UI�√ öO�U� rO�� w�
vI���Ë bNF�« vK� vI��� WOMOD�KH�« W�ËUIL�«
¨‰ö��ô« bÒ { W�_« ·d� s�Ë sOD�K� s� l�«b�
‰UH�√ X�d� w��« WO�dF�« WLE�_« ضF� Î «bI�M�
lL��Ë È√d� vK� Êu��cÔ� sOD�K� ‰uN�Ë ¡U��Ë
ÆÎUM�U� «u�dÒ �Ô� Ê√ ÊËœ r�UF�« s�
öO�U� rO�� w??� `�� W??�d??� d??� s??O??�√ v??I??�√Ë
sOD�K� —b??� ÒÊ√ UN�ö� s� b??�√ WLK� s�� rظU�
WN�«u� w??� s�b�u�
«u�uJ� Ê√ sOOMOD�KH�«Ë
َّ
sO�ËUIL�« v�≈ W�U�— Î UN�u�
¨w�uONB�« ‰ö��ù«
Ò
¨‰U�I�« U�U� w� sOD�«dL�«Ë ÷—_« vK� ÂuO�«
Ò
r�ö� ŸË—√ ÊËdD��
s�c�« ÊuOIOI��« …œUI�« rN�«
ÆsOD�K� a�—U� WO�e�« rNzU�b� Êu��J�Ë W�uD��«

 «�قوميWمهدي يلقي كلم

Î «—UB��« WH�Ë WOMOD�KH�« …—u��« qzUB� XLE�
Ò
w� VFA�« W�U� w� sOD�K� w� UM�F� ¡UM�_
WH�u�« w??� „—U??� b??�Ë ¨ Ëd??O??� w??� öO�U� rO��
w�uI�« Í—u��« »e��« w� vK�_« fK�L�« ”u�U�
ÈuI�«Ë »«e�_« s� ÊuK�L�Ë ÍbN� ÕUL� w�UL��ù«
s� bA�Ë ¨WOMOD�KH�« qzUBH�«Ë WO�UM�K�« WOM�u�«
ÆrO�L�« w�U�√
w�uI�« Í—u??�??�« »e??�??�« WLK� Íb??N??� v??I??�√Ë
rO�� w� ÂuO�« lL���∫ UNO� ¡U� UL�Ë ¨w�UL��ù«
Íc�« X�u�« w� …œuF�«Ë œuLB�« ULO�� b�√ öO�U�
W�dF� WK��L�« ÷—_« q�«œ UM�F� ¡UM�√ ÷u��
U�UB� ÊUO� WN�«u� w� œu�u�« »d� „—UF� s�
Æ‰ö��ù«
UN�œUM� W�ËUIL�« qzUB� qÒ � b�Ë W�dFL�« Ác� w�
ÒÊ√ t� X���Ë ËbFK� ÈÒbB��� UN�«u��Ë UN��—«uË
Ò
ÆqAH�U� ¡U� W�ËUIL�« …b�Ë n oA�
t�ôËU��
ËbF�« `�d� s� ¡«bNA�« …œUI�« ¡UI�—« ÒÊ√ ÍbN� b�√Ë
ô ? W�ËUIL�« Èu�Ë »«e�√ s�� ? UM�N� wH� ¨VUG�«
ÊuLK��O� …œU� tHK� bÒ �√ t�_ ô≈ Î «bzU� ÂËUIL�« `�B�
ÎöC� «c� Æd�d���«Ë dBM�« oOI�� v�� œUN��« W�«—
WE�K�« cM� uN� œUN��« »—œ —U��« s� qÒ � ÒÊ√ s�
ÆbON� ŸËdA� v�Ë_«
Âb??�« ’U??�d??�??�« s??�“ ÒÊ√ vK� Íb??N??� œÒb???�Ë

öتيU في شWمن «�وقف

«القومي» �سارك رابطة تر�سيحا الجتماعية بحفل تكريم الناجحين

áجنGôÑdG جôH «مîe AÉنHCG øe á«ª°SôdG äÉfÉëàe’G »a

 «�وفد «�قوميö… م�تقبUفظ حمUمح
qO�� w� ÊËUF��« ÒÊ√ Î «d��F� ¨lOL��« s� Î UM�UC�Ë Î «—“�آ
Î UEH� ¨UN� ÂUOI�« V??�«Ë WO�ËR�� ¨W�UF�« W�KBL�«
W�dF� w� X�c� w��« UO�C�K� Î U�uË ¡«bNA�« ¡U�b�
Æt�U�—Ë »U�—ù« d�œ
W�u��“ œuL�� —u��b�« …UL� k�U�� dJ� ¨t�N� s�
w�uI�« Í—u��« »e��« —Ëb� Î U�uÒ M� ¨t��MN� vK� b�u�«
·u�Ë ÒÊ√ Î «d��F�Ë ¨sOO�uI�« UO�C�Ë w�UL��ô«
¨ÎU�F�Ë Î UAO�Ë Î «bzU� ¨W�Ëb�« V�U� v�« w�uI�« »e��«
WN�«u� w� Î UFOL� UM�«d��« ‰ö� sL� ¨—ÒbI� n�u�
qLJ��ÔO� Íc�« —UB��ô« UMII� ¨WO�uJ�« WO�U�—ù« »d��«
ÆW�—u� »«d� …—– qÒ � vK� W�Ëb�« WDK� j���
VB�
UL� lOL��« l� ÊËUF��« vK� k�U�L�« œÒb� UL�
Ò
ÆUN�«bK�Ë WE�U�L�« ¡UM�√ W�KB� w�

Î UOL�dJ� Î ôUH��« WO�UL��ô« U�O�d� WD�«— X�U�√
Ãd� rO�� ¡UM�√ s� WOL�d�« U�U���ô« w� sO��UMK�
ÆW��U�Ë Î U��U� 250 v�≈ r�œb� qË s�c�« WM�«d��«
»e��« w� vK�_« fK�L�« ”u�U� ‰UH��ô« dC�
uC� ¨Íb??N??� ÕU??L??� w�UL��ù« w�uI�« Í—u??�??�«
sOD�K� d�d��� WO�«dIL�b�« WN��K� w�UO��« V�JL�«
WOK�_« WKL��« o�M� ¨qBO� vK� ÊUM�� w� UN�ËR��Ë
fOz— ¨—uA� sF� W??�Ò _« U�UC�Ë sOD�K� …dBM�
s� ÊuK�L� ¨…—UL� ‰œU� WO�UL��ô« U�O�d� WD�«—
”—«bL�« ¡«—b� s� œb�Ë ¨WOMOD�KH�« W�ËUIL�« qzUB�

w�UL��ô« w�uI�« Í—u??�??�« »e??�??�« s??� b??�Ë —«“
W�MN��« t� Î U�ÒbI� W�u��“ œuL�� —u��b�« k�U�L�«
Æ…UL� WE�U�L� Î «b�b� Î UE�U�� tMOOF��
¨·d��« ÊU�b� WOLK� ÂU� cHM� ¨åw�uI�«ò b�u�« rÒ {
…UL� W�cHM� ”u�U� ¨Í“«d��« s�� …UL� ÂU� cHMM�
ÊU�� WOLK� W�cHM� w� W??�«–ù« dظU� ¨g??�Ë—œ b�U�
Ær�K� dOL�« ‰UC� …UL� W�cHM� w� W�«–ô« dظU�Ë —Ëb�
¨t�UN� w� ÕU�M�« b�b��« k�U�LK� b�u�« vMÒ L�Ë
dO�J�« bN��« s� b�eL�« VKD�� WM�«d�« WK�dL�« ÒÊ√ Î «b�R�
qÒ � W�«“«Ë ¨¡UL�ù« bOF vK� ULO� ô ¨»Ëؤb�« qLF�«Ë
Æ»U�—ù« —U�¬
l� ÊËUF�K� œ«b??F??�??�« qÒ ??� w�uI�« b??�u??�« Èb???�√Ë
VKD�� w��« WO�b��« ôU�L�« w� Î UuB� ¨WE�U�L�«

…hGóÑdG «مîe »a »OÉ¡édG« QhõJ »¢ù∏HGôW ÜGõMCG«
V�d�« Y� UN�b�U��Ë UN�œUO� …œ«—≈ qCH�Ë ¨UN�UO�UJ�√
sDM�«Ë v�« VO�√ q� s� WM�UNB�« ¡«b�_« ·uH w�
Î U�UN�—«Ë W�UO� bÒ ? �_« »«d??�_« —U� r«uF� Î «—Ëd??�
ÆÎU�UH�Ë
w� WOM�u�« Èu??I??�«Ë »«e???�_« ·u??�Ë b�u�« b??�√Ë
W�ËUIL�« qzUB� w�U�Ë œUN��« W�d� V�U� v�« fK�«d�
ÆdNM�« v�≈ d���« s� sOD�K� qÒ � d�d�� W�dF� w�
‰ö��ô« bÒ { …dL��L�« W�ËUIL�« ÒÊ« b�u� b�√ Á—Ëb�
ÒÊ«Ë ¨wMOD�KH�« VFA�« W�KBL� ÊuJ�� w�uONB�«
¨WK�IL�« WN�«uLK� œ«bF��ô« w� …dL��� œUN��« W�d�
Î ULz«œ UN�«—b� e�eF� ‰ö� s�
d�d�� v�� `K�L�« ÕUHJ�« ZN� œUL��U� —«dL��ù«Ë
ÆsOD�K� qÒ �
W�dJ�F�« «—bI�« qÒ � q ِّFH�Ô r� U�«d��« ÒÊ« v�« —U�√Ë
ËbF�« bÒ { …dL��� ·«eM��ô« W�dF� ÒÊ«Ë ¨UNJK�L� w��«
nB�« …b�Ë vK� Î «œÒbA� ¨t� WHKJ�Ë WK�u� ÊuJ��Ë
bM� jI�� w��« U�U��« …b�ËË wMOD�KH�« wM�u�«
ÆlO�D��« «d�«R�Ë UIHB�« qÒ � UNOK�UI� Â«b�√

ÆrO�L�« w�U�√Ë »öD�« w�U�√ s� bA�Ë …c�U�_«Ë
—uA�Ë WD�«d�« d� sO�_ ULK� r�dJ��« ‰ö� XOI�√
vK� sO��UM�« »öD�« W�MN� vK� XFL�√ qBO�Ë
WO�UO��« WIzUC�« s� r�d�« vK� U�uII� w��« ZzU�M�«
ULO� ô ”UM�« lOL� UNM� w�UF� w��« W�œUB��ô«Ë
Æ ULO�L�« ¡UM�√
UNzUM�√ lOL�� sOD�K� W�U� vK� ¡U�D��« b�√Ë
Êu�b�� œuM� Î UFOL� rN� ÆrN�UUB��« nK��L�
U�U� w� sO�ËUIL�« V�U� v�≈ t�U�� w� qÒ � WOCI�«
ÆŸ«dB�«

fK�«d� w� WOM�u�« ÈuI�«Ë »«e�_« ¡UI� s� b�Ë —«“
vI��«Ë ÍË«b��« rO�� w� w�ö�ù« œUN��« W�d� dÒ I�
¡UC�√ s� Î «œb�Ë ©¡«u� u�√® b�u� ÂU�� W�d��« ‰ËR��
Æ‰ULA�« w� œUN��« W�d� …œUO�
”bI�« U�«d� …œU� œUNA��U� Í“UF��« b�u�« ÂÒb�
VFA�«Ë W�ËUIL�« ¡«bNA�Ë ÊUF�A�« UNOK�UI� s� WK�Ë
œUN��« W�d�� ÍœU??�d??�« —Ëb???�« UO�Ë ¨wMOD�KH�«
r�— w��« ”bI�« U�«d� ÍdJ�F�« UN�«—–Ë w�ö�ù«
ZzU�M�U� X�d� W�dFL�« w� …bO�Ë UN�H� b�Ë UN�√
w�Ë ¨Ê«bOL�« w� U�U��« …b�Ë vK� …b�R� …dB�M�
lMDBL�« w�uONB�« ÊUOJ�« bÒ�J� sO� w� ¨W�UO��«
W�œUL�« U�u��L�« W�U� vK� …dO�� dzU�� X�RL�«Ë
a�—«uB�« U�� X�U� Ê« bF� ¨WO�UO��«Ë W�uMFL�«Ë
s� dÒ � w��«Ë ¨UNLEFL� Î UOK�� WFMÒ BL�« nz«cI�«Ë
q�ِ� …eÒ � ·ö ِ� ÊÔb�Ô v�≈ WzbB�« WÒ�b�b��« UN��� ‰U�d�
v�« UNCF� qË UL� ¨ Ëd??�b??�Ë œËb??�√Ë ÊöI��
ÆÆÆVO�√ q�Ë ”bI�«
WK� r???�— w???�ö???�ô« œU??N??�??�« W??�d??� X??�U??D??�??�«

á«eÓYEG á∏«°Sh 592 تdÉMCG فGô°TE’G áÄ«ه
äÉYƒÑ£ªdG áªµëe ∏ىY
pK�Ë ¨ U�u�DL�« WLJ�� vK� XKO�Ô√Ë ¨WKO�Ë 592 v�≈
w�U���ù« XLB�« ‚d�� oÒKF�� UN�O��UG� UH�U�L�«
»UD�Ë Í√d�« ŸöD��« UH�U��Ë ÂÒ –Ë Õb�Ë dONA�Ë
ÆåWO�«d�
s�dA� q�� wzUNM�« d�dI��« —bB�Ô � W�ON�« Ê√ sK�√Ë
¡UL�√Ë W�U� qOUH��« tO� d�cM�Ëò q�IL�« ‰Ë_«
sJ� ¨ U�u�DL�« WLJ�� vK� W�U�LÔ �« WO�ö�ù« qzU�u�«
o� Êu�U� ÂUJ�√ v�≈ Î «œUM��«Ë WO�UHA�« vK� Î Ud�
ضF� dNE�Ô Ê√ W�ON�« œ«—√ ¨ U�uKFL�« v�≈ ‰uu�«
UN�Q� UN�ËUD�Ô w��« U�UN�ô« r��Ë ¨UN�b� UODFL�«
ÆådO�F��« W�d� bÒ { UN�√Ë UN�H� vK� WIKGM�
œËb� sL{ sJ� ¨dO�F��« W�d� l� s��ò r��Ë
Êu�UI�« U�U�≈ U�UD�√ w��« UO�öBK� Î UI�Ëِ Ë ÆÊu�UI�«
Ê√ U??�—Ëb??� WOMFL�« UN��« v??K??�Ë ¨U??�—Ëb??� Âu??I??�
o�� ÂUJ�√ —Ëb?? Âb� Ê√ Î UuB� ¨UN��«u� ÂuI�
ÁU�bN� U� u�Ë ¨XÒKH��« vK� l�AÔ
Ò � WO�ö�ù« U��RL�«
Æåw�U���ô« XLB�« ¡UM�√ Î UuB� ¨2022 ÂU�

¨ÊUM�� w� U�U���ô« vK� ·«d??�ù« W�O� XMK�√
WHK��� WO�ö�≈ WKO�Ë 592 t�uL�� U� X�U�√ò UN�√
WIÒKF�� UH�U�� V��� ¨ U�u�DL�« WLJ�� vK�
Õb�Ë dONA� s� ¨2022 ÂUF� w�UOM�« ‚UI���ôU�
‚d�Ë WO�«d� »UD�Ë Í√d�« ŸöD��« UH�U��Ë ¨ÂÒ –Ë
Æåw�U���ô« XLB�«
åe�UJ�ò e�dL� pKL�« b�� r�b� W�ON�« fOz— ‰U�Ë
Âö�ù« qzU�Ë q� w�ËR�� l� Î U�UL��« U�bI� UM�√ r�—ò
¨rNF� WOIOI� W�«d� b�d� UM�≈ rN� UMK�Ë U�U���ô« q��
¨rJOMF� ULK�� UMOMF� Í—u��b�« ‚UI���ô« «c� Ê≈Ë
¨Âö�ùU� oÒKF�� U�U���ô« Êu�UI� ’U� qB� „UMN�
pK� XH�U� «–≈Ë ¨Âö�ù« qzU�u� ‚uI�Ë U��«Ë „UM�Ë
ÆåWIÒ ���� U�uI� „UMN� U��«u�« WO�ö�ù« qzU�u�«
dO�� œb� b— UMFD��« ¨·«d�≈ W�ON� s��ò ·U{√
qzU�ËË WOzdL�« Âö�ù« qzU�Ë q� w� UH�U�L�« s�
l�«u� v��Ë WO�Ëd�J�ù« l�«uL�«Ë W�u�JL�« Âö??�ù«
UN�uL�� qËË ¨¡UM���« ÊËœ s� ¨w�UL��ù« q«u��«
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جولة جديدة
من انت�شارات المقاومة...
} حسين مرتضى

م �ج �دّدا ً تنتهي ج��ول��ة م��ن جوالت
ال� �ع� �م ��ل ال � �م � �ق� ��اوم ف� ��ي فلسطين
المحتلة بتحقيق ع��دد م��ن األه��داف
االستراتيجية للمقاومة.
ب ��داي ��ة ل �ق��د رك���ز ك �ي��ان االح �ت��الل
الصهيوني في العدوان على غزة قبل
عدة أيام على مجموعة من األهداف
بإمكاننا تلخيصها بما يلي:
أوالً :ك�س��ر إرادة ح��رك��ة الجهاد
اإلسالمي عبر اغتيال عدد من قادتها
العاملين في قطاع غزة.
ثانياً :الفصل بين حركات المقاومة
ف��ي فلسطين المحتلة عبر محاولة
االستفراد بحركة الجهاد اإلسالمي
وتركيز العدوان على استهداف قادة
وأماكن الحركة في قطاع غزة.
ثالثاً :محاولة إظهار ق��درات كيان
االح �ت��الل األم�ن�ي��ة والعملياتية عبر
تنفيذ عمليات اغتيال واستهدافات
لتحركات المقاومة ف��ي ظ � ّل األزمة
السياسية داخل الكيان المحت ّل.
ف��ي ق��راءة سياسية وميدانية لما
حدث خالل األيام الماضية نجد بأنّ
كيان االح�ت��الل قد فشل في تحقيق
أه � ��داف ال� �ع���دوان وف���ق المعطيات
التالية:
أوالً :ل �ق��د أث �ب �ت��ت ح��رك��ة الجهاد
اإلس ��الم ��ي ق��درت �ه��ا ف��ي ال � ��ر ّد على
ال � � �ع� � ��دوان ع� �ب ��ر ت��ن��ف��ي��ذ رش� �ق ��ات
ص� ��اروخ � �ي� ��ة م� ��رك� ��زة اس �ت �ه��دف��ت
م�س�ت��وط�ن��ات االح��ت��الل ل�ت�ص��ل تلك
ال � �ص� ��واري� ��خ إل � ��ى م� �ن ��اط ��ق تعتبر
حساسة أم�ن�ي�ا ً وه��ي ضمن النطاق
الضيق للقبة الحديدية.
ثانياً :لم يتم ّكن كيان االحتالل من
الفصل بين ح��رك��ات ال�م�ق��اوم��ة فقد
ت ّم ال��ر ّد عبر غرفة عمليات مشتركة
ل �ل �م �ق��اوم��ة ك �م��ا ب ��رز دور أساسي
ل� � «ك�ت��ائ��ب ش �ه��داء األق �ص��ى» والتي
ع� ��ادت إل ��ى ال �ع �م��ل ال �م �ق��اوم بشكل
واضح في العدوان األخير ،وبالتالي
فإنّ كيان االحتالل بات يواجه وحدة
ب �ي��ن ح��رك��ات ال �م �ق��اوم��ة ب �ع �ي��دا ً عن
التجاذبات السياسية في ما بينها.
ثالثاً :لقد فشل كيان االحتالل في
إظ �ه��ار ق��درات��ه األم�ن�ي��ة والعسكرية
بمواجهة المقاومة حيث ل��م يصمد
التوسط
في هذه الجولة وأسرع إلى
ّ
لتطبيق هدنة وفق شروط المقاومة.
وهنا ال ب ّد لنا من التأكيد بأنّ قلق
ك�ي��ان االح �ت��الل الحقيقي يكمن في
الضفة الغربية حيث تنشط خاليا
المقاومة بشكل سري لتكون الضفة
الغربية محط أن �ظ��ار ال �ع��دو خاصة
م��ع ن�ج��اح ح��رك��ة الجهاد اإلسالمي
بإيجاد خاليا لها تعمل بشكل منفرد،
لذلك كان تركيز كيان االحتالل على
اع �ت �ق��ال ع��دد م��ن ال �ق��ادة الناشطين
في الضفة ليكون الفشل بعد إجبار
ك �ي��ان االح �ت��الل ع�ل��ى إط ��الق سراح
المعتقلين وع��دم تمكنهم من تفكيك
خ��الي��ا ال�م�ق��اوم��ة وت �ح��دي��دا ً الخاليا
التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي.
ما جرى في غزة هو جولة انتصار
جديد للمقاومة ضمن سلسلة جوالت
غيّرت المعادالت على أرض الميدان
لتثبت المقاومة مجدّدا ً قدرتها على
التحرك في فلسطين المحتلة األمر
ال � ��ذي ي �ش �ك��ل ن �ق �ط��ة ق� ��وة إضافية
لمحور المقاومة.

لما كانت معركة
«وحدة ال�شاحات»  2022وما نتائجها؟
} العميد د .أمين محمد حطيط*
عن سابق تخطيط وتصميم أقدمت «إسرائيل» على ارتكاب جريمة اغتيال أحد
القياديين في حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني ،اغتيال شكل شرارة أضرمت النار في
الميدان وأدخلت المعتدي في مواجهة عسكرية مع الحركة مواجهة أرادتها «إسرائيل»
للتغطية على فشل هنا أو خيبة هناك وجدت نفسها أمامها في األسابيع األخيرة وأرادت
من العدوان الذي اقتدحته أن يشكل لها تعويضا ً عن خسائر او تغطية لفشل او ترميما ً
لردع يتآكل.
بيد أنه في األصل قد ال يكون دقيقا ً السؤال لماذا اعتدت «إسرائيل» ،فالعدوان
و»إسرائيل» متالزمان على الدوام وانّ وجود «إسرائيل» بذاته يشكل عدوانا ً متماديا ً
ومستمرا ً منذ أن اغتصبت فلسطين في العام  ،1948ومع ذلك نجد محطات لتطوير
العدوان تجد فيها «إسرائيل» أسبابا ً مباشرة طارئة تضاف للتاريخ الدائم ،وهذه المرة
نرى أنّ أسبابا ً ثالثة دفعت «إسرائيل» الرتكاب عدوانها في آب الحالي من العام ،2022
العدوان الذي نفذ على مدار أيام ثالثة انتهت بوقف إطالق النار بوساطة مصرية.
أما األسباب الثالثة تلك فنراها متمثلة أوال ً باالنسداد السياسي الداخلي في
«إسرائيل» التي وجدت نفسها اآلن مضطرة للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة هي
الخامسة في سنتين ،والثاني يظهر في الفشل اإلقليمي في إنشاء هيكلية أمنية عربية
تقودها «إسرائيل» في مواجهة محور المقاومة عامة وإيران خاصة ،والسبب الثالث
تشكل في لبنان الذي فرض عبر مقاومته معادلة االستخراج المتقابل للغاز والنفط
بحيث يكون اإلنتاج على جانبي الحدود البحرية أو ال يكون ألحد.
مدفوعة بهذه األسباب اختارت «إسرائيل» أن تنفذ عدوانا ً تستفرد فيه حركة الجهاد
اإلسالمي التي هي فصيل فلسطيني مقاوم يعتبر األقرب الى إيران من الجميع كما
يعتبر حلقة الربط األساسية بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة خاصة بعد
دخول حركة حماس في الوضع الذي هي فيه بعد خروجها من سورية وتعذر عودتها
إليها .ولذلك اختارت «إسرائيل» توقيت الجولة الجديدة من العدوان لتحقق أهدافا ً
طي صفحة المعادالت التي أنتجتها معركة «سيف القدس» وأه ّمها معادلة
ثالثة أ ّولها ّ
الردع المتبادل وحماية األقصى من غزة ،والثاني ّ
دق إسفين بين الجهاد اإلسالمي
وبقية فصائل المقاومة مع رغبة في إدخال الجهاد في صراع مع حماس ،والثالث
سحق القدرات القتالية للجهاد اإلسالمي على ان يكون ذلك بدءا ً الستراتيجية االستفراد
والتدمير.
لفد اختارت «إسرائيل» مناسبة وجود األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد
نخالة في إيران لتنفذ عملية االغتيال ولتبدأ عدوانها الذي حدّدت له أسبوعا ً يمكن ان
يتمدّد الي  10أيام ،اختارت ذلك لتجبر المسؤول الفلسطيني على قيادة المواجهة من
طهران وعندها تس ّوق عدوانها بأنه ض ّد فصيل فلسطيني � إيراني ال تستهدف فيه قطاع
غزة ،وهو مكر وخداع خبيث اعتادت «إسرائيل» عليه وتطمئن الى نجاحها في تسويقه
عند «عرب التطبيع االبراهيمي».
هذا في األسباب والدوافع واألهداف ،أما في النتائج فإنّ صورتها كما يبدو لم تأت
نفصل في تلك النتائج نرى
وفقا ً لما شاءت «إسرائيل» ورغب به بعض العرب .وقبل أن ّ
من المفيد التذكير بالقواعد التي تعتمد لتقييم نتائج حرب أو معركة عسكرية ويحدّد
بمقتضاها ما إذا كان في األمر نصر أو هزيمة ،ففي تلك القواعد انّ المهاجم ينتصر إذا
حدّد أهداف هجومه ثم حققها بالهجوم ،والمدافع ينتصر إذا منع المهاجم من تحقيق
أهداف هجومه ،وبالتالي فإنّ السؤال عن المنتصر يعني السؤال عن مدى تحقيق
«إسرائيل» ألهداف عدوانها ومدى نجاح حركة الجهاد اإلسالمي ،الفصيل المقاوم
الوحيد الذي استهدف بالعدوان وتصدّى له ،مدى نجاحها في منع تحقق هذه األهداف،
وفي التفصيل نرى:
في الهدف األول أيّ تعطيل معادالت الردع التي نشأت ما بعد «سيف القدس» ،في
هذا نعتقد أنّ «إسرائيل» فشلت في تحقيق األمن النفسي للصهاينة واضطرت لرؤية
مليون منهم في المالجئ في أكثر من منطقة من الجنوب الى القدس وتل أبيب وعزز

هذا المشهد بذاته قدرة الردع الفلسطيني على إحداث األثر المطلوب خاصة لجهة
التأثير السلبي علي قرار الحرب ،األمر الذي يضع المسؤول «اإلسرائيلي» في المستوى
السياسي أوال ً ثم العسكري أمام عامل ضاغط يمنعه من استسهال اتخاذ قرار الحرب
ومن إطالة المواجهة اذا حصلت ،وهذا ما رأيناه من مواقف هؤالء المسؤولين الذين
أبدوا خشيتهم من تدحرج األمور إلى حيث تثير الندامة لديهم والدخول في دوائر من
القلق والخطر ليسوا جاهزين للتعامل معها خاصة أنّ «إسرائيل» عجزت عن إسكات
مصادر النار او إسقاط ك ّل الصواريخ التي ُو ّجهت اليها.
وفي الهدف الثاني أيّ تفكيك وحدة المقاومة الفلسطينية ،بدا جليا ًمنذ اللحظة األولى
للعدوان انّ «إسرائيل» تريد االستفراد بحركة الجهاد مع تحييد باقي الفصائل المقاومة
وفي رأسها حركة حماس ،ما يتسبّب الحقا ً بنزاع داخلي بين تلك الفصائل ،لكن الوعي
العميق لدى حركة الجهاد حال دون الوقوع في الفخ وح ّول التحدّي الى فرصة وجاءت
تسمية المعركة الدفاعية باسم «وحدة الساحات» ردا ً معبّرا ً على النية الخبيثة تلك،
ثم كان استثمار إحجام حماس عن المشاركة في القتال ردا ً عمليا ً آخر ،استثمار حصل
على وجهين األول لصالح المدنيين إذ جرى عبر الوسطاء القطريين واألتراك ،وتحقق
عبرهم تفاهم غير معلن مضمونه امتناع «إسرائيل» قدر اإلمكان عن استهداف المدنيين
في غزة مقابل عدم مشاركة حماس في المواجهة ،والثاني فرصة إظهار قدرات حركة
الجهاد علي المواجهة بمفردها واستمرارها في الميدان او وقف النار بقرارها هي وليس
تنفيذا ً لتفاهمات تعقد دون الوقوف على رأيها،
أما في الهدف الثالث أيّ موقع حركة الجهاد اإلسالمي وقدراتها .هنا يكمن الهدف
الرئيس للعدوان وقد ظهر ذلك من خالل استهداف القادة او البنية العسكرية والقتالية
فيها ،وتأكد من خالل قرار «إسرائيل» بوقف العدوان من جانب واحد ،لكن الميدان أظهر
انّ «إسرائيل» فشلت في تحقيق هذا الهدف حيث انّ الجهاد اإلسالمي اعتبرت نفسها
غير معنية بالقرار «اإلسرائيلي» وانها مستمرة في المعركة حتى حصول اتفاق معها،
وأثبتت انها تحتفظ بقدرات كافية لالستمرار في المواجهة ،وهذا ما تأكد من خالل
الصواريخ ال�  ١٥٢التي أطلقت بعد ظهر يوم األحد في الساعات الخمس التي سبقت
دخول وقف إطالق النار االتفاقي حيّز لتنفيذ،
والى ما تقدّم يُضاف أيضا ً تحقق مسألة استراتيجية هامة لم يكن يتوقعها أحد
وجاءت نتيجة فرضت نفسها على الجميع وباتت أمرا ً واقعا ً على الصعيد الفلسطيني
وهي موقع حركة الجهاد اإلسالمي في البنية القيادية الفلسطينية ،وهنا نذكر أنه
قبل العام  1982كانت القيادة الفلسطينية او جهة صنع القرار الفلسطيني محصورة
بمنظمة التحرير التي تتولى حركة فتح السلطة التامة فيها ،ومع ظهور حماس
وتجذرها دخلت حركة حماس شريكا ً غير رسمي او لنقل شريكا ً واقعيا ً في صنع القرار
الفلسطيني ،وكانت حركة الجهاد اإلسالمي إما مه ّمشة كليا ً أو يُستأنس برأيها دون ان
يكون موقفها ملزماً ،خاصة في المسائل الميدانية من وقف نار وتهدئة وما إليها ،أما اآلن
فقد ظهرت حركة الجهاد اإلسالمي بأنها العنصر المسؤول والجهة التي يت ّم التفاوض
معها بمفردها لوقف إطالق النار وهو أمر يحصل للمرة األولى منذ إنشاء الحركة قبل
أربعة عقود،
وفي الخالصة نجد انّ معركة «وحدة الساحات» حققت نصرا ً للمقاومة الفلسطينية
بشكل عام صنعته حركة الجهاد اإلسالمي التي منعت «إسرائيل» من تحقيق أهداف
عدوانها فأنزلت فيها هزيمة واضحة أق ّر بها االعالم «اإلسرائيلي» الذي ذهب بعضه
لوصفها بالهزيمة «المدوية» ،أما على الصعيد الفلسطيني فقد شكلت المعركة مناسبة
إلعادة تشكل الخريطة السياسية والعسكرية وإلظهار قوة حركة الجهاد اإلسالمي ذات
االلتزامات العقائدية المعروفة ،والتي لم تنخرط مطلقا ً في مفاوضات التسوية وترى
انّ مواجهة إسرائيل ال تكون إال بالمقاومة ،وسيكون لهذا األمر تداعياته على مجمل
القضية الفلسطينية ،وبذلك تكون حركة الجهاد جديرة بالثناء على ما حققته في هذه
المعركة من إنجازات.
*أستاذ جامعي � باحث استراتيجي

تركيا ...بين �شورية ورو�شيا
اإلى متى...؟!
} د .جمال زهران*
تعتبر دعوة الرئيس بوتين ،ألردوغان ،للقاء ثان في سوتشي ،بعد ثالثة أسابيع
من اللقاء الثالثي في قمة طهران ،أمرا ًبالغ األهمية ،تعكس إصرارا ً واضحا ً وصريحا ً
ومباشرا ً من جانب روسيا ،إلنهاء األزمة السورية بصورة حاسمة ،ال تقبل ميوعة أو
مماطلة أو تأجيالً.
فقد تض ّمنت مق ّررات قمة طهران التي انعقدت بعد ثالثة أيام من قمة جدة ،وكذلك
البيان الختامي الصادر عن هذه القمة ،أنّ من بين القضايا الحاسمة واجبة التنفيذ
بسرعة وحسم ،هي األزمة السورية .ويستلزم ذلك ،انسحابا ً تركيا ً من األراضي
السورية ،وإنهاء االحتالل التركي لجزء من أراضي سورية ،تصل نسبتها بين -10
 ،15%في الشمال الغربي حتى الشمال السوري ،حتى تستق ّر المنطقة ،وتعود
سورية إلى ممارسة دورها القيادي في اإلقليم والمنطقة العربية.
في نفس الوقت فإنّ ذلك يساعد في اتجاهين ،ممارسة الضغوط على أميركا
للخروج من الشمال السوري (الزور والرقة إلخّ ،)...
وفك السيطرة على البترول
السوري ،وفي نفس الوقت فإنّ الضغوط ستستم ّر على الكيان الصهيوني ،لوقف
عدوانه المتك ّرر على سورية ،ومن ثم تعود سورية إلى ممارسة دورها ،وتح ّل
أزماتها االقتصادية الداخلية التي وصلت إلى متاعب حقيقية للشعب السوري،
وسط الحصار األميركي األوروبي الظالم ،بقوانين من جانب واحد ،تفتقر إلى أبسط
درجات الشرعية الدولية ،وفي مقدمتها «قانون قيصر».
فالقضية اآلن في ملعب أردوغ��ان ،حيث لم تعد أمامه من فرصة جديدة في
الته ّرب من مسؤولياته ،لتخفيف حدة التوتر في اإلقليم ،والبداية هي االنسحاب من
األراضي السورية لحدود ما قبل اندالع األزمة في سورية ،في مارس /آذار ،2011
والتطورات الالحقة التي بدأت بحشد اإلرهابيين المدعومين من أجهزة المخابرات
األميركية والغربية والمم ّولين من دول عربية اعترفت بذلك علنا ً ورسمياً ،وتسعى
لغسل يديها مما حدث اآلن.
ومن خالل حصر أ ّولي ،فإنّ اللقاء األخير في سوتشي هو الثالث في ذات المكان
(سوتشي) ،حيث عُ قد اللقاء األول في  17أيلول /سبتمبر  2018بين بوتين
وأردوغان ،بعد انطالق مسار أستانة في يناير /كانون الثاني  ،2017لح ّل األزمة
السورية.
وكان قد تمخض عن اللقاء األول بين الرئيسين (الروسي /التركي) ،االتفاقية
الخاصة بمناطق خفض التصعيد ،ونزع السالح الثقيل من مسلحي النصرة
في إدلب وجوارها .وفي ضوء هذه االتفاقية ،كان قد أنشئ ( )12مركز مراقبة
عسكرية للجيش التركي في المنطقة .ومن أسف بدال ً من التزام تركيا بالتنفيذ،
فإنها أنكرت ذلك وأمرت قواتها بالتوغل في المنطقة في يناير /كانون الثاني

 ،2018فسيطرت على مدينة عفرين والمناطق المجاورة لها ،في أبريل /نيسان
 .2018ثم تناسى أردوغان االتفاق الذي كان قد حدّد له شهرا ً واحدا ً اللتزام
تعهّداته في إدلب ،وقام بالتوغل شرق الفرات في أكتوبر /تشرين األول .عام
 ،2019للمرة الثانية بغطاء أميركي أصالً ،كما حدث في عفرين ،وجرابلس ،في
أغسطس /آب عام  .2016فقامت قوات أردوغان بالسيطرة على المنطقة الممتدة
من تل أبيض إلى رأس العين بطول نحو ( )100كيلو متر ،وعمق يصل إلى 30
ك.م ،وبدعم من الفصائل السورية المختلفة ،وذلك بحجة إبعاد الميليشيات
الكردية من الحدود مع تركيا.
ثم كان اللقاء الثاني في (سوتشي) ،في  23أكتوبر /تشرين األول  ،2019بعد
أكثر من عام بأسابيع ،من اللقاء األول ،وذلك إثر قيام قوات الجيش التركي بالتوغل
في شرق الفرات ،األمر الذي فرض من تركيا /أردوغان ،ورقة وعنصرا ً رئيسيا ً في
ح ّل المعضلة السوية ،خصوصا ً في منطقة الشمال الشرقي .فقد سيطر الجيش
أسس
التركي بالتنسيق والتعاون مع ما يس ّمى «الجيش الوطني السوري» .الذي ّ
في أنقرة في سبتمبر /أيلول  ،2019على نحو  10%-9من األراضي السورية
شرق الفرات وغربه!! ولم يتوقف الجيش السوري ،حيث تحرك لتحرير بعض
البلدات المجاورة في إدلب ،اعتبارا ً من صيف  ،2019لتصبح أنقرة أمام تح ّد جديد
اعتبارا ً من صيف  ،2019في عالقاتها بموسكو ،خصوصا ً بعد مقتل  36عسكريا ً
تركيا ً في قصف جوي في فبراير /شباط ،2020 ،األمر الذي دفع بالرئيس التركي
أردوغ��ان ،لزيارة موسكو على عجل ليوقع مع الرئيس بوتن في  5مارس /آذار
 ،2020اتفاقا ً جديداً ،بشأن إدلب وجوارها ،كان من شأنه حدوث هدوء واستقرار
نسبي .ولكن من أسف ،ظ ّل الموقف التركي على ما هو عليه ،حيث االستمرار في
احتالل أراضي سورية ،رغم اتفاقيات سوتشي  1و  ،2وموسكو ،وقمم عديدة بين
بوتين وأردوغ��ان ،بعضها كان الرئيس اإليراني طرفا ً رئيسيا ً في عهود ورؤساء
إيران المتعاقبين ،وجميع هذه االتفاقيات أق ّرت احترام استقالل الجهورية العربية
السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.
والسؤال :هل سيلتزم أردوغ��ان ،بوثيقة لقاء (سوتشي) الجديد ،بين بوتين
وأردوغان ،وينسحب من األراضي السورية ،تمهيدا ً إلنهاء األزمة السورية؟! وفي
تقديري أنّ ضغوط موسكو على أنقرة ،بعد لقاء طهران الثالثي ،ستكون أكثر فاعلية
في ضوء التداعيات والتطورات الحادثة في اإلقليم والنظام الدولي ،وبالتالي فإنّ
احتمال التزام أردوغان المراوغ ،بما يت ّم االتفاق عليه هذه المرة ،سيكون كبيراً ،ألنّ
العواقب ال تعمل في صالحه ،وذلك جوهر المقال المقبل.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واألمين العام المساعد للتجمع
العالمي لدعم خيار المقاومة.

يوم الفداء
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كرمت الطلبة الناجحين في ال�سهادة الإعدادية بذكرى ا�ست�سهاد �سعاده
منفذ ّية حلب في
«القومي» ّ
ّ

الق�مي المنتمي لق�صيتها والم�ؤمن بحتمية انت�صارها
المنفذ العام طالل ح�ري :الأمة ال�ص�رية تنه�ض باإن�صانها
ّ
إحياء لذكرى استشهاد باعث
النهضة أن��ط��ون س��ع��اده ،كرمت
منفذية حلب في الحزب السوري
القومي االجتماعي الطلبة الناجحين
في الشهادة اإلع��دادي��ة خالل حفل
حضره إلى جانب منفذ عام حلب
طالل ح��وري ،وكيل عميد التنمية
اإلداري��ة في الشام عاطف حوري،
ناموس منفذية حلب معاوية هنانو،
ناظر المالية خالد ح��وري وناظر
التربية والشباب براء جلقان.
ب��دأ االح��ت��ف��ال ب��ال��وق��وف دقيقة
صمت على أرواح شهداء الحزب
واألم���ة وع��زف نشيد الجمهوريّة
ونشيد الحزب.
ع��رف��ت ال��ح��ف��ل م��ي��س حسنة
فتحدّثت عن معاني الذكرى ،مؤكدة
اهتمام ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي بتنشئة األجيال على
قيم الخير والحق والجمال وبناء
�ي
اإلن���س���ان ال��ن��ه��ض��ويّ ال��ص��راع� ّ
المنتمي إلى قضية تساوي وجوده.
ث��م أل��ق��ى ال��ش��ب��ل ل��ي��ث س��ع��اده
قشقش كلمة األشبال ،فقال :نحن
أش��ب��ال م��ن��ف��ذي��ة ح��ل��ب ع��ازم��ون
على المضي في التعلّم والنجاح،
ألن المجتمع معرفة والمعرفة
ق��وة ،وب��ال��ع��ل��م نحصن مجتمعنا
ونصون قضيتنا.
��وج���ه ال��ش��ب��ل ل��ي��ث قشقش
وت� ّ
بالشكر إلى عمدة التربية والشباب
ل��م��ا ت��ول��ي��ه م��ن اه��ت��م��ام وعناية
ومتابعة لألشبال.
وألقى ناظر التربية والشباب
براء جلقان كلمة فقال:
نك ّرم اليوم ثلة من طلبة حزبنا،
ذلك ألن الطلبة هم نقطة االرتكاز في
العمل القومي ،وهم جزء ال يتجزأ من
قوة حزبنا الذي انخرط في معركة
ال��دف��اع ع��ن أرض��ن��ا ف��ي مواجهة
اإلرهاب والتطرف.
وأش����ار ج��ل��ق��ان إل���ى أن طلبة
حزبنا ك��ان��وا وال زال���وا حاضرين
ف��ي الجامعات يرفعون الصوت
ض��د ج��رائ��م اإلره����اب واالح��ت��الل
وحين تطلّبت المواجهة أن يكونوا
نسوراً ،لم يتأخروا عن االنخراط في
تشكيالت ”نسور الزوبعة“ ليقاتلوا
الى جانب الجيش السوريّ .
وقال :الطلبة والنسور واألشبال
ه��م أج��ي��ال النصر اآلت���ي ،ولذلك
نعمل على صقلهم ودع��م��ه��م في
المجاالت كافة�
واستذكر جلقان الطلبة الشهداء
الذين كانوا يدرسون في جامعة

حلب ،ومنهم الشهداء ن��وزت عبد
الباقي وبسام حج شعبان وعبد
الغني مصري الذين ك��ان��وا مثاال ً
ي��ح��ت��ذى وان���م���وذج���ا ً ي��ق��ت��دى في
األخالق القومية االجتماعية.
وأك�����د ج��ل��ق��ان ال��م��ض��ي ال��ى
األم���ام على خطى زعيمنا انطون
سعاده ،فلنصون عقيدتنا التزاما ً
ك��ام�الً بحزبنا وثقة بمؤسساتنا
الرسمية وعمالً دؤوبا ً لعزة سورية
وحياتها.
وح� ّ
�ث الطلبة على السير بهدي
العقيدة ال��ت��ي وضعها س��ع��اده،
فالطلبة ه��م المستقبل ال��واع��د،
موجها ً التحية ال��ى شهداء
وختم
ّ
الحزب السوري القومي االجتماعي
(نسور الزوبعة) وشهداء الجيش
السوري.

حوري

وألقى منفذ عام حلب طالل حوري
كلمة قال فيها:
إنّ الوعي والمعرفة هما السالح
األم��ض��ى ف��ي ب��ن��اء اإلن��س��ان غاية
الحياة ومنطلق الحياة ،فمن يكسب
م��ع��رك��ة األح����داث يكسب معركة
المصير القومي .
أنتم أجيال النصر اآلت��ي ،أنتم
أم��ل األم��ة وسبيل ارتقائها ،أنتم
م��ن ق��ص��ده��م س��ع��اده ح��ي��ن ق��ال:
”إني أخ��اط��ب أج���ي���اال ً ل��م تولد
بعد“ ،فسعاده آمن بنا أمة عظيمة
المواهب جديرة بالمجد والخلود،
وهو القائل” :أنا أم��وت أما حزبي
فباق ..أنا أموت أما أبناء عقيدتي
فسينتصرون وسيجيء انتصارهم
انتقاما ً لموتي“.
أض�����اف ح������وري :ف���ي ذك���رى
استشهاد باعث النهضة القومية
االجتماعية أنطون سعاده نجدد
العهد على االستمرار على طريق
الصراع من أجل نهضة األمة وعزها،
وأن نستمر في العمل لبناء اإلنسان
النهضوي الجديد ،فاألمة تنهض
ب��إن��س��ان��ه��ا المنتمي ال���ى قضية
والمؤمن بحتمية االنتصار ،ونحن
نؤمن أننا مالقون اعظم انتصار
ألعظم صبر في التاريخ.
وق��ال :نبارك لألشبال نجاحهم
وتفوقهم والشكر الجزيل ألسرهم
وأس��ات��ذت��ه��م وم��درب��ي��ه��م ،فالنبت
الصالح ينمو بالعناية .والشكر
ل��ع��م��دة ال��ت��رب��ي��ة وال��ش��ب��اب التي
ترعى األشبال عبر نظارات التربية
والشباب ومن خالل المخيمات التي

ميس حسنة

ناظر التربية وال�صباب براء جلقان :للم�صي على خطى زعيمنا انط�ن �صعاده
ول�صيانة عقيدتنا التزام ًا كام ًال بحزبنا وبم�ؤ�ص�صاتنا الر�صمية لعزة �ص�رية وحياتها
ترتقي ببنائهم الروحي والمناقبي
واإلب����داع����ي وإط�����الق م��واه��ب��ه��م
وتوظيفها لمصلحة األمة.
القومي
وختم :التحيّة لجيشنا
ّ
في الشام بقيادة السيد الرئيس
يجسد مالحم
ب��ش��ار األس���د ال���ذي
ّ

البطولة والفداء في مواجهة اإلرهاب
العالمي ولنسور الزوبعة نسور
ّ
العز القومي.
ب��ع��د ذل����ك ،ت��س �لّ��م ال��م��ك � ّرم��ون
شهادات تقديرية من عمدة التربية
والشباب وهدايا رمزية.

كما ت��م تسليم المدربين أحمد
ع��ط��ع��ط ووي�����س ع���ط���ار دروع�����ا ً
تقديرية.
تخللت ال��ح��ف��ل ق��ص��ي��دة ”هذه
جراحي“ للشاعر الشهيد كمال
خير بك ألقاها الشبل أحمد بيبرس

حوري .كما قدم الشبل الطيب هنانو
مقطوعتين موسيقيتن على الغيتار
ليختتم كورال أشبال منفذية حلب
الحفل بباقة من األغاني واألناشيد:
”بالحراب“ و“بلدي سورية“
و“ارفعوا ايديكم بالعالي“.

منفذية ال�سويداء في «القومي» ّ
وكرمت طلبة ناجحين ب�سهادات تقدير
نظمت اأم�سية �سعرية بمنا�سبة عيد الجي�ش ّ

المنفذ العام با�صم ر�ص�ان :بالتالحم والتكاتف ا�صتطعنا ك�صر الم�ؤامرة المحاكة على بالدنا

ناظر اإلذاعة كنان الغجري

بمناسبة عيد الجيش ،وبرعاية عمدة الثقافة والفنون
الجميلة في الحزب السوري القومي االجتماعي ،نظمت
منفذية السويداء في ”القومي“ أمسية شعرية في مكتبها،
قدّمها الشاعران القوميان أيمن تركي الزغبي وناصر فارس
القودة ،وحضرها عضو المجلس األعلى سمير الملحم
ومنفذ عام السويداء باسم رضوان وأعضاء هيئة المنفذية

الشاعر أيمن الزعبي

ومديرا مديريتي السويداء األول��ى والثانية ،ونخبة من
ملتقى شعراء ومحبي الزجل والفنون في سورية.
ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها ناظر اإلذاع��ة كنان
الغجري تحدّث فيها عن بطوالت وتضحيات الجيش
السوري وعن معاني وقيم الشهادة في نفوس السوريين
القومييناالجتماعيين.

الشاعر لؤي أبو عمار

الشاعر مروان عكوان

ثم تحدث المنفذ العام باسم رضوان مرحبا بالحضور،
ومثنيا ً على مشاركتهم وتحدث عن بطوالت الجيش
السوري ونسور الزوبعة ،وما حققوه من انتصارات.
وأكد أننا أصحاب حق وق��ادرون ،واستطعنا بالتالحم
وتكاتف أبناء أمتنا كسر المؤامرة المحاكة على بالدنا.
والى باقة من القصائد قدمها الشاعران الزغبي والقدودة،

الشاعر ناصر فارس القودة

كانت قصيدة للشاعر لؤي ابو عمار وقصيدة للشاعر مروان
عكوان.
أعقب األمسية الشعرية تكريم للطلبة الناجحين في
الشهادة اإلعدادية ،وقام الملحم ورضوان وأعضاء هيئة
المنفذية بتسليم شهادات تقديرية لهم موقعة من عميد
التربية والشباب.
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مفاو�شات فيينا في حلقتها االأخيرة ( ...تتمة �ص )1
السيد نصرالله الى التطورات األمنية في العراق
والدور األميركي في خلق التوتر والفتنة وتعميق
األزمة السياسية .كما يتحدث عن آخر التطورات
ف��ي ك��ل م��ن اليمن وس��وري��ة ف��ض �الً ع��ن تحديد
موقف حزب الله من الملفات الداخلية السياسية
واالقتصادية ال سيما ملف ترسيم الحدود واألزمة
االقتصادية والهبة اإليرانية وأزم��ة النازحين
السوريين.
وتترقب األوس��اط السياسية والرسمية عودة
الوسيط األميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت
لنقل الرد اإلسرائيلي إلى المسؤولين اللبنانيين.
وإذ لم يحدد هوكشتاين موعد عودته ،كشف إعالم
إسرائيلي أمس أن الوسيط األميركي موجود في
«ت��ل أبيب» ويتابع ملف الترسيم ،إذ لم يخرج
المجلس ال���وزاري المصغر بقرار نهائي وسط
انقسام في الموقف بين فريق مؤيد لتوقيع االتفاق
في أيلول المقبل لتجنب الحرب العسكرية والمضي
باستخراج الغاز واستغالل الحاجة األوروبية،
وبين فريق آخر يرفض التنازل عن ما يدّعيه العدو
أنه حدوده النفطية وكذلك الرضوخ لتهديد حزب
الله ،وبالتالي تأجيل استخراج الغاز من كاريش
الى ما بعد االنتخابات في «إسرائيل».
وإذ من المتوقع أن يعقد المجلس ال��وزاري
المصغر ف��ي كيان االح��ت��الل اجتماعا ً لمتابعة
رج��ح خبراء في الشأن االسرائيلي
التطوراتّ ،
ل�»البناء» أن تذهب الحكومة االسرائيلية الى
تأجيل استخراج الغاز من كاريش ال��ى ما بعد
االنتخابات ألسباب عدة أبرزها:
 إبعاد شبح الحرب مع حزب الله بعدما أقرجميع المسؤولين االسرائيليين بجدية تهديدات
السيد حسن نصرالله ،وأن أي��ة ح��رب سترتب
تداعيات استراتيجية كبرى على «اسرائيل» ال
سيما إذا تدحرجت ال��ى ح��رب اقليمية ،ال سيما
أن الحكومة والجبهة الداخلية االسرائيلية لم
تستطيعا احتمال أيام قتال قليلة مع حركة الجهاد
االسالمي واضطرت مرغمة للرضوخ التفاق وقف
اطالق نار وهدنة واسقاط أهداف العدوان االخيرة
على حركة الجهاد وعلى قطاع غزة.
 ال��ه��روب م��ن تجرع ك��أس ال��رض��وخ لحزبالله والتنازل عن ما يزعمه العدو أنه «الحدود
االسرائيلية» ،ما سيمنح المعارضة ورقة سياسية
الستثمارها ضد الحكومة الحالية ،وثانيا ً سيشجع
قوى وحركات مقاومة أخرى الستخدام التهديد
بالحرب العسكرية ضد «إسرائيل» لفرض مزيد
من التنازالت.
ولذلك يميل المجلس ال���وزاري المصغر وفق
ال��خ��ب��راء ال��ى ال��خ��ي��ار األق���ل كلفة وه��و تأجيل
االستخراج تحت ذريعة األسباب التقنية.
واستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس
بوصعب في مكتبه في المجلس النيابي ،سفير
قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهالوي
وبحث معه في موضوع ترسيم الحدود البحرية
والتطورات االقليمية.
في غضون ذلك ،تمكنت االتصاالت والوسطاء
من إخماد النيران التي اشتعلت على جبهة التيار
الوطني الحر ورئاسة الحكومة ،إال أنها لم تنجح
بإعادة الزخم إلى المشاورات على خط تأليف
الحكومة التي ال ت��زال متوقفة وف��ق م��ا أش��ارت
مصادر «البناء» ،الفتة الى أن «الرئيس المكلف
نجيب ميقاتي ال يبذل أي جهد باتجاه إحياء
االتصاالت مع رئيس الجمهورية ميشال عون»،
متسائلة :هل يعقل أن تقف مشاورات التأليف
عند تفصيل ترتيب لقاء بين رئيسي الجمهورية
والمكلف؟ ما يعزز فرضية أن المؤلفين سلموا
بصعوبة تأليف حكومة جديدة في ظل ضيق
المدة الزمنية قبل الدخول في المهلة الدستورية
لالستحقاق الرئاسي في األول من أيلول ،ورهان
ميقاتي والفريق السياسي المعارض للعهد على
رحيل الرئيس عون ما ينعكس سلبا ً على وضع
تياره السياسي وصهره النائب جبران باسيل،
وان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د خ���ارج االص��ط��ف��اف��ات
السياسية ،أما التيار الوطني الحر فيرفض تأليف
حكومة ال يكون له حصة وزارية وازنة تضمن له

تمثيله الطائفي والسياسي إن انتقلت صالحيات
رئيس للجمهورية ال��ى الحكومة بحالة تعذر
انتخاب الرئيس ووقوع الفراغ في سدة الرئاسة
األولى.
وفيما يسعى رئيس ح��زب ال��ق��وات اللبنانية
سمير جعجع للتوافق مع قوى التغيير على مرشح
ً
مستقال
موحد لرئاسة الجمهورية ،عقد  16نائبًا
للمرة األولى في مجلس النواب اجتماعاً ،لمحاولة
تقريب وجهات النظر في ما بينهم ،وسط مقاطعة
كتلة ن��واب صيدا لالجتماع والتي تضم أسامة
سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ،علما ً
أنه تم توجيه الدعوة لهم للحضور .لكن أجواء
مطلعة على االجتماع تشير الى أن المجتمعين
موحد .ويهدف اللقاء
فشلوا بتشكيل تكتل نيابي
ّ
ال��ى مناقشة ج��دول أع��م��ال الجلسات النيابية
وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع
أخرى.
على الصعيد االق��ت��ص��ادي والمعيشي ،أعلن
وزي��ر المال في حكومة تصريف األعمال يوسف
الخليل ،أن «الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب
المتقاعدين ،وال��ت��ي يستفيد منها ق��راب��ة المئة
وعشرة آالف متقاعد».
وشهد ي��وم أم��س ،إض��راب �ا ً لقطاع المصارف
التزاما ً بقرار جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب
تحذيري «ليكون دع��وة للجميع إل��ى التعامل
بجدية ومسؤولية مع األوض��اع الراهنة بهدف
السير نحو التعافي الحقيقي» ،على أن «يُترك
للجمعية العمومية التي ستنعقد غدا ً األربعاء أن
تق ّرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظا ً على
مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين
بها من موظفين ومودِعين ومساهِ مين وسواهم،
وي��ك��ون األرب��ع��اء ي��وم عمل ع��ادي �ا ً ف��ي القطاع
المصرفي».
سجل سعر صرف الدوالر
وإثر إضراب المصارف ُ
ارتفاعا ً تجاوز ال�  31ألف ليرة للدوالر الواحد في
السوق السوداء ،إال أن خبراء اقتصاديين يرجحون
ل�»البناء» انخفاض سعر الصرف وعودته الى
ما كان عليه قبل اعالن اإلض��راب مع فتح أبواب
ال��م��ص��ارف ص��ب��اح ال��غ��د .كما توقعوا استقرار
سعر الصرف عند حدود ال�  30ألف ليرة يستمر
العمل بالتعميم  ،161لكن الخبراء يتخوفون من
التداعيات السلبية للحرب القضائية – المصرفية
على سوق الصرف والوضع االقتصادي عموماً.
وفي سياق ذلك ،أكد المكتب اإلعالمي للرئيس
ميقاتي ،إلى أنّ «ما يردده بعض االعالم من كالم
منسوب زو ًرا ال��ى رئيس الحكومة المكلف عن
وصول سعر صرف الدوالر الى  60الف ليرة كذب
وتضليل ويندرج في سياق الحمالت المعروفة
األهداف ،فاقتضى التوضيح».
من جهته ،وقع رئيس الجمهورية ميشال عون،
تسعة قوانين أق ّرها مجلس النواب في وقت سابق،
أبرزها القانون الرقم  295تاريخ 2022/8/8
القاضي بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي
الموازنة العامة لعام  2022بقيمة  10000مليار
ليرة لبنانية منه  7400مليار الحتياطي لتغذية
مختلف بنود الموازنة و 2600مليار الحتياطي
العطاءات للعام .2022
وت���ردّدت معلومات ع��ن أن الرئيس ع��ون لم
يو ّقع «قانون السرية المصرفية» ألنه لم يشمل
رجعي» ،ويتعارض مضمون إقراره
أي «مفعول
ّ
في البرلمان مع شروط صندوق النقد الدولي .كما
أكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أن
الرئيس عون لن يوقع قانون الدوالر الجمركي قبل
اتخاذ اإلج��راءات االقتصادية والمالية المناسبة
الحتواء أي تداعيات على المواطنين.
على الصعيد األمني ،أعلنت قوى األمن الداخلي
في بيان ،عن توقيف أربعة أشخاص من الفا ّرين
من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت.
وع��ل��ى صعيد أم��ن��ي آخ���ر ،ت��ع � ّرض م��س��ؤول
االرت��ب��اط والعالقات العامة في األم��ن الوطني
الفلسطيني سعيد العسوس الى محاولة اغتيال
داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان ،وتم نقله
الى المستشفى وحالته حرجة.

ال�شين توا�شل اأو�شع مناورات ( ...تتمة �ص )1
وأج���رى الجيش سلسلة غير مسبوقة من
التدريبات البحرية والجوية في مناطق قريبة
من ت��اي��وان عقب زي��ارة رئيسة مجلس النواب
األميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.
ّ
ونظمت الصين أوس��ع مناورات عسكرية في
تاريخها بالقرب من تايوان التي تعتبرها جزءا ً
من أراضيها ،حاشدة لها طائرات وسفنا ً حربية
وصواريخ باليستية.
وكشفت وزارة النقل التايوانية في بيان ،أمس
األحد ،أ ّنه مع حلول ظهر األحد عاد الوضع إلى
طبيعته في  6من «مناطق الخطر» ال� 7التي

طلبت الصين من شركات الطيران تفاديها ،في
ّ
مؤشر إلى انحسار جزئي للتمارين.
ّ
ب���دوره ،أك��د وزي��ر الخارجية الصي��ني،
وانغ يي ،األحد ،أنّ «تاي��وان ليس��ت ج��زءا ً من
الواليات المتحدة ب��ل أراض صين��ية» ،الفت��ا ً
ّ
«ستح��طم أوه���ام» سل��طات
إل��ى أنّ الصين
الجزيرة بش��أن تحق��يق االس��تقالل ب��دعم م��ن
واش��نطن.
كما اتهم وانغ ،الحكومة األميركية ب��»التخطيط
لزيارة بيلوسي المفاجئة لتايوان ،بهدف إحداث
أزمة وزيادة وجودها العسكري في المنطقة».

لجنة المو ّؤ�صر تبحث تحويل تعوي�ش نهاية الخدمة لمعا�ش تقاعدي
ت��رأس وزي��ر العمل في حكومة
تصريف األع��م��ال مصطفى بيرم
اجتماعا ً ف��ي مق ّر ال���وزارة للجنة
المؤشر ،لعرض ومناقشة المشروع
ال��ذي أنجزته اللجنة المختصة
في إدارة الضمان االجتماعي بنا ًء
على كتاب صادر من وزارة العمل
لتفعيل الفقرة الخامسة من المادة
 54م��ن ق��ان��ون تنظيم الضمان
االجتماعي.
وأوضح بيرم «أن تعويض نهاية
الخدمة ال��ذي كان يساوي مثالً 60
ألف دوالر أو  80ألف دوالر أصبحت
قيمته عمليا ً حوالى ال� 2000دوالر
ولم يعد له أي قيمة ،بالتالي فإن هذه
الفقرة من المادة الخامسة في قانون
الضمان ُتتيح للعامل خيار آخر وهو
أن يطلب معاشا ً تقاعدياً».
ولفت إلى أن هذا األم��ر «هو عمل
إص��الح��ي م��ه��م ج����دا ً ألن ك��ل دول
العالم اعتمدت هذا النظام االختياري
باستثناء ثالث دول من بينها لبنان،
ولذلك نحن بهذا العمل نقوم بخطوة
الى األم��ام مهمة ج��داً .ولقد قدم لنا

بيرم مترئسا ً اجتماع لجنة المؤشر أمس
مدير عام الضمان الدراسة المطلوبة
إلنصاف العامل» ،معلنا ً أن��ه «ت ّم
االت��ف��اق على أن الجلسة المقبلة
ستكون مبنيّة على دراسة بالتعاون
م��ع منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة وه��ي
أص��الً موضوعة ولكن تحتاج إلى
إيضاحات ،وإذا اقتضى األمر سيتم
اللجوء إلى دراسة اكتوارية إضافية
وأيضا ً سيكون هناك لجنة لبعض
الخبراء القانونيين إلع��داد صياغة
واض��ح��ة ف��ي بعض المصطلحات
والمواد».

وأوضح أن» ذلك سيتم على أساس
المعاش ال ُمص ّرح عنه للضمان وهو
ال��ي��وم  2.600.000ل ل .وأهمية
ّ
المؤشر أنها س ُتبقي اجتماعاتها
لجنة
مفتوحة لمواكبة ال��ت��ط��ورات بما
يضمن ال��ت��وازن انطالقا ً م��ن إف��ادة
العامل الذي هو الطرف األكثر تض ّررا ً
وأيضا ً بما يُراعي أصحاب العمل،
تج ّنبا ً لحصول إرباك على الساحة
اللبنانية نظرا ً إلى التغيّرات الحادّة
ّ
والتضخم الذي
في سعر الصرف
يحصل».

عدم م�شاركة حما�ص وتعزيز قدرة الردع! ( ...تتمة �ص )1
وأوروبية وأميركية ،ومن جهة مقابلة إلى فرضية
وض��ع معادلة استهداف غ��زة ومنشآتها المدنية
والحكومية وأب��راج��ه��ا السكنية ومستشفياتها
ومدارسها في كفة ومشاركة حماس في المواجهة
في كفة ثانية .ومع الضربة األولى التي نتج عنها
اغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري،
أعلن االحتالل عن أهدافه وأوصل الرسالة إلى حماس
عبر األقنية العربية التي يتم عبرها التواصل األمني
والسياسي والمالي ،وإذا أردن��ا التح ّرر من البعد
العاطفي في القراءة ،ووضعنا جانبا ً ما يسود قواعد
الفريقين من مشاعر العتب والتباري والتنافس،
نستطيع القول إن قيادات الجهاد وحماس توافقت
على آلية في إدارة الحرب ،عبّر عنها بيان غرفة
العمليات المشتركة من جهة ،وقيام الجهاد بتصدّر
المواجهة وتحمل تبعاتها الرئيسية من جهة موازية،
على قاعدة أنه في أية لحظة تبدو أعباء المواجهة فوق
طاقة الجهاد منفردة ،فلن تترك حماس الحرب تذهب
نحو منح االحتالل فرصة تحقيق نصر ،ستدفع هي
وكل قوى المقاومة أثمانه بصورة ال قدرة ألحد على
تح ّملها.
لقد كنا أم��ام مشهد غير م��أل��وف ،حيث تسنى
للجهاد ،من جهة التح ّرر من أعباء حملة تدميرية
شاملة تستهدف غزة وتحملها تبعاتها أمام الشعب
الفلسطيني ،وهو مكسب كبير يريح قيادة المقاومة في
خوض حرب استنزاف طويلة ،لكن شرطه وثمنه أن
تبقى حماس خارج القتال ،ومن جهة موازية و ّفر ذلك
لقيادة الجهاد حرية أكبر في قبول ورفض عروض
وقف النار وشروطها وموعدها ،بعد أن تح ّررت من
شراكة حماس في القرار ،وما يحمله من تأثر حماس
بضغوط ال تقيم لها الجهاد اعتباراً ،وشرط اإلفادة
من هاتين الميزتين هو أن تتم ّكن الجهاد من النهوض
منفردة بأعباء تثبيت م��ع��ادالت ال���ردع ،رغ��م آالم
الضربة األولى ومفاجأتها ،وما سيليها من ضربات
مشابهة .وك��ان ه��ذا هو التحدي ال��ذي نهضت به
الجهاد أيما نهوض ،بصورة أبهرت األعداء واألصدقاء
في الوقت ذاته ،حيث انتظمت التشكيالت العسكرية،
والصاروخية منها خصوصا ً التي تعمل تحت قيادة

الشهيدين القائدين تيسير الجعبري وخالد منصور،
وأدّت مهامها بصورة غير قابلة للتخيل ،سواء في
مهارة إدارة النيران وتدرجها ،أو في إظهار نظام
السيطرة والقيادة في وجبات صاروخية جماعية
يستحيل إطالقها ب��دون قيادة مركزية مسيطرة
بالكامل على منصات اإلطالق ،خصوصا ً في اليوم
الثالث عندما ب��دا ان االحتالل يريد وق��ف الجولة
وإنهاءها عند حدود ما اعتقد أنها إنجازاته.
في الحصيلة ثبتت معادلة أراد االحتالل كسرها،
وألجل كسرها كانت خطة االستفراد للجهاد واغتيال
قادتها ،وهي معادلة استهداف العمق اإلسرائيلي
ّ
تعطل دورة الحياة
بصواريخ المقاومة بصورة
فيها ،وعندما حصل ذلك ظهر االغتيال مجرد انتقام ال
وظيفة عملياتية له وال مردود عسكريا ً يترتب عليه،
ومثله بد أن تحييد حماس مجرد توفير فرصة لتحييد
المدنيين والمنشآت المدنية تخفف األعباء عن كاهل
الجهاد ،وفي الحصيلة ،بعيدا ً عن نتائج االلتزام
اإلسرائيلي باتفاق وقف إط��الق النار لجهة مصير
األسرى من الضفة الغربية ووحدة الساحات ،صارت
الصورة الجديدة الناتجة عن هذه الجولة ،تقوم على
معادلة ردع جديدة مزدوجة مختلفة ،تمتلك عبر شقها
األول حركة الجهاد فرصة قيادة المقاومة في الضفة
والقدس واألرض المحتلة عام  48تحت شعار وحدة
الساحات ،وتستطيع حمايتها عبر تكرار معادلة الردع
التي فرضتها منفردة في هذه الجولة ،وبالتوازي ّ
شق
ثانٍ تمتلكه حماس عنوانه أن حماس سوف تتدخل
في أية مواجهة إذا تم المساس بالمنشآت المدنية
والمدنيين في أية مواجهة بين االحتالل والجهاد على
خلفية مشروع المقاومة ووحدة الساحات ،وصوال ً
ألن تتحمل حماس مسؤولية وضع معادلة الردع
التي تمتلكها في كفة مقابل المطالبة بفك الحصار
وتبادل األسرى ،باعتبارها مرجعية غزة والمسؤولة
عن توفير الحد األدنى من شروط الحياة فيها.
تكامل في األدوار ولد من رحم التحدّي الذي فرضه
االحتالل على قوى المقاومة ،وحولته قوى المقاومة
إل��ى فرصة سترافق المواجهات المقبلة وتترك
بصماتها على اإلنجازات المقبلة.

التعليق ال�سيا�سي
البانيز اأف�شل من وزير خارج ّيتنا
خرجت عن مف ّوضة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة المعنية بغزة مواقف خالل العدوان اإلسرائيلي وبعده،
تستحق المتابعة والقراءة والتقدير ،والمقارنة بمواقف وزارات الخارجية العربية الركيكة والمثيرة للغثيان،
كأنها تتحدّث بلسان دولة أوروبية أو أميركية ،أو عن قضية تقع على بلد وشعب يبعد عنا آالف الكيلومترات،
وال تربطنا بهما ال صلة قربى وال وحدة مصير.
ربما يكون كالم وزير خارجيّة لبنان عن حرب غزة مناسبا ً لوزير الخارجية األميركية ،وليس ألي وزير
خارجية عربي ،فهو يقول إن العدوان على غزة هو غير مب ّرر ،مانحا ً العدو حقا ً افتراضيا ً في حملة عسكريّة مبررة
في ظروف مختلفة .وهذا الموقف ال يختلف عن الموقف األميركي المتط ّرف الذي صدر عن الخارجية األميركية
والبيت األبيض اال بتقدير الظروف ،حيث رأت واشنطن العدوان مبررا ً لمنحه صفة حق الدفاع عن النفس.
حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة ثابت ومنصوص عليه في القوانين الدولية ،وكيان االحتالل بوجوده ذاته
عدوان مستمر على فلسطين وأرضها وشعبها ،لكن هذا الكالم الذي استعصى على لسان وزير خارجيتنا وجد
طريقه على لسان المبعوثة األممية فرانشيسكا البانيز.
قالت البانيز إن مبدأ الدفاع عن النفس ال ينطبق على أي أعمال عسكرية تقوم بها «إسرائيل» ألنها قوة احتالل،
واحتاللها يقع خارج القانون الدولي واإلنساني ،وكل عمل عسكري تقوم به هو امتداد لالنتهاك األصلي الذي
يمثله االحتالل بذاته ،بصفته أصل العدوان ،بينما ما يقوم به الشعب الفلسطيني يندرج تحت عنوان الدفاع عن
النفس باعتباره مقاومة لالحتالل ،وحق الفلسطينيين بالمقاومة متأصل في حقهم في الوجود كشعب.
من حق أي عربي يقرأ تعليقات وزير خارجيته على العدوان اإلسرائيلي على غزة أن يتساءل ،ما الذي يجعل
مندوبة أمميّة تنتمي لبلد أجنبي تتجرأ بقول كالم نابض بالحق والقانون ،بينما تخرس ألسنة وزرائنا عن
النطق بمثل ما نطقت به ،بل ربما من حق هذا المواطن أن يتمنى لو تكون هذه المندوبة وزيرة لخارجية بلده.
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s� …d�H�« ‰ö??� WO�d��« WO�u� WM�b� UNHOC���
UI�U�L�« v�Ë√ X�U�Ë ¨Í—U��« »¬ 18 W�UG�Ë 9
s�b�« bF� sO��ö�« s� q� UN{U� w��«Ë ¨ÍœdHK�
s� g�N�« V�ö�« nA� YO� WOL� bL��Ë g�N�«
«—UB��≈ 3 oI� U�bM� WOMH�« WO�UM�« s� WO�U� …¡UH�
n�u� w�U��—uL�« s� q� vK� 0 – 3 W�O�M� WO�U���
vK�Ë 32 ‰« —Ëb??K??� q??�Q??�Ë 64 ???�« —Ëb???�« w??� r�U�
vK�Ë 16 ?�« —ËbK� q�Q�Ë U�u�¬ sO�UOM� ÍbM�Ë_«
Ê√ q�� wzUNM�« l�— —ËbK� q�Q�Ë ÊU� bL�� w�U���U��«
ÔUO�U� nMBL�«u�Ë 3 – 1 sO�√ bO� w�«d�ù« ÂU�√ d���
bI� WOL� bL�� V�ö�« t�N� s� ÆW�uD��« Èu��� vK�
w�«d�ù« l� 32 ‰« —Ëb�U� …«—U�� ‰Ë√ w� W�dI�« t�F�Ë√
3 – 2 W�uFB� d��Ë © Î U��U� nMBL�« ©ÊUO�ô¬ ULO�
ÆW�u� …«—U�� ÂÒb� b� U�bF�
»—bL�« nA� bI� ZzU�M�« ÁcN� WOMH�« …¡«dI�« w�Ë
„UJ��ù« u� W�—UAL�« s� ”U�_« ·bN�« Ê√ »d� bL�√
«—bI�U� Êu�uH�� sO��ô q�� s� …d���« »U���≈Ë
`�dL�« w�«d�ù« o�dH�« Î UuB� WOMH�« UO�UJ�ù«Ë

»°Tƒ°ûëj äÉë«°VƒJ
á∏°ùdG ádƒ£Hh Ö«£îdG ∫ƒM

Èb�« ¨‰uK�√ 19 w� oKDMO� Í—Ëb�« ÊQ� t� UMK� U�bM�Ë
ô ÍœU�Ë u� ULO� t�öD�« b�uL� UM��dF� s� tzUO��«
°p�c� ULN� rK�

…óëàdG ¢SCÉc »a ¢ù∏HGôW Ωõ¡j AÉØ°üdG
q
¬àYƒªée Qó°üàjh
ájRÉ¨dG ∫OÉ©j áªµëdG

‰ö� w�uA�� wK�« WLJ��« ÍœU??� fOz— b??�Ò √
wL�— ¡vO� Í√ „UM� fO� t�√ ¨tF� wH�U� ‰UB�«
ÂdC�L�« V�ö�U� WK��« …d� o�d� rO�b� Ÿu{u� w�
rO�b��« Ÿu{u� w� v��ò ∫ `{Ë√Ë ¨VOD��« ÍœU�
rKF� ô UM�_ ¨‚UO��« «c� w� …uD� ÍQ� rI� r� w�M�_«
Â«bI��« UOKL� Ê√Ë Î UuB� ¨Í—Ëb�« oKDMO� v��
¨åœuIF�« W�UO w� W�b�«Ë Y�d��« VKD�� V�U�_«

r�O� s�c�« W�«U��« o�dH�« V�U�√ dOB� Íd�u��«
ÆwzUN� qJA� r�œUL��«
l� W�“UG�« »U�� ‰œUF� ¨ÎUC�√ Íb���« ”Q� w�Ë
b�� sO�√ VFK� vK� ¨©1≠1® W�O�M� WLJ��« o�d�
s� W��U��« W�u��« U��UM� sL{ ¨ÊËbL�� w� —uM�«
»U�A�« l�—Ë ÆÍb���« ”Q� W�uD�� U�uL�L�« —Ëœ
—Ëœ s??� Ãd�O� …b??O??�Ë WDI� v??�≈ Áb??O??— W�“UG�«
4 bOd� «—bB�� WLJ��« q�Q� sO� w� ¨ U�uL�L�«
QD� bF� U�bB� ◊UI� 3 ?� UO�U� U�d�“ Âö��«Ë ◊UI�
…«—U�L�« bN�Ë Æ—«b� œUL� „«d�S� W�“UG�U� Í—«œ≈
wK� V�ö�« d�� W�“UG�« »U�AK� dJ�� ·b� qO���
WIO�b�« w� WLJ��« ‰œU� r� ¨©10® WIO�b�« w� U{—
WLJ��« bF���Ë Æd�� u??�√ ‰UO�«œ tL�� d�� ©38®
¨wzUNM�« nB� —Ëb�« w� tO�U� wK�_« ¡U�ù« WN�«uL�
ÆU�d�“ Âö��« ÁdOEM� ¡UHB�« wI�K� sO� w�

0≠1 W�O�M� fK�«d� ÁdOE� vK� ¡UHB�« o�d� “U�
w� ¨ÂbI�« …dJ� WODOAM��« Íb���« ”Q� W�uD� sL{
VFK� vK� ¨sOM�ù« f�√ ¨ULNMO� X�d�√ w��« …«—U�L�«
s�� `��Ë ÆtO�u� w� ÍbK��« å»UN� œ«R�ò lL��
WIO�b�« w� bO�u�« …«—U�L�« ·b� ’UM��« w� WL�e�
bOd� WO�U��« W�uL�L�« …—«b ¡UHB�« Î U��U� ¨2´90
b� ¡UHB�« ÊU�Ë ¨wzUNM�« nB� —Ëb�« mK�O� ¨◊UI� l�—√
tO�U� wK�_« ¡U�ù« ÂU�√ WO�U���ô« t�«—U�� w� ‰œUF�
ÆtK�L� ·bN� Î U�U��≈
oO�— —UD� d�� ¨sOM�ù« f�√ ÊUM�� v�≈ qËË «c�
Ë—u� ËU�U� r� sOO�U� sO��ô W�ö� ¨w�Ëb�« Íd�d��«
‚U���ö� ¨ôU� b�� ‚«“—Ë qO��M�U� Êu��u�Ë w��U�
sO��ö�« ‰U�I��« w� ÊU??�Ë Æ¡UHB�« o�d� »—U���
sO��ô ‰uË dE�ML�« s�Ë ¨¨W�«Ë√ dOA� o�dH�« d�b�
n�u� wMH�« d�bL�« —dI� Ê« vK� U��d� sOO�UGM�

á¨«∏°SófƒÑdG ìÉààaEG »a äGô°TDƒeh äÉbQÉØe
…bF� ¨2023≠2022
2023 2022 ÂbI�« …dJ� w�UL�_« v�Ë_« W�—b�« Í—Ëœ r�uL� WO�U���ô« W�u��« XKH�
Æ ôôœË «d�R� s� t�KL� UL� U�bM� n�u��« ÷d�H� U�—UH�
ød�dO� …œu� ?
cM� w�KOA� l� w�UL�_« r�UNL�« d�F� Ê√ bF� m�e��ô —u�� ‰U� Ê“«— v�≈ d�dO� uLO� œuF� UL�—
m�e��ö� ÍcOHM��« fOzd�« sJ� qFH�U� r� ‚UH�ô« ÊQ� WO�UL�√ Âö�≈ qzU�Ë sNJ��Ë ÆsO�U� q�� t�ULC�«
vH� tMJ� ål�D�U� ÂUL��ö� dO�� V�ô t�≈ò ·ö��MO� ‰U�Ë Æ¡w� Í√ r�� vH� ·ö��MO� dHO�Ë√
ÆåÎUO�U� b�b� V�ô Í√ l� ‚UH�ô«
Êd�U� ·«b�√ ?
d�Ë— t�«b� ‰UI��« cM� Êü« v�� sO�OL�— sO�«—U�� w� Î U�b� 11 a�uO� Êd�U� “d�√
VI� Í—Ëb�« ÕU���« w� 1≠6 —uHJ�«d� X�«d�M�≈ o��Ë ÆW�uK�d� v�≈ wJ��Ëb�UHO�
»—bL�« ‰U�Ë Æw{UL�« Ÿu��_« WO�UL�_« d�u��« ”Q� w� m�e��ô vK� 3≠5 “uH�«
«c� ·«b�_« qO��� WO�ËR�� ÊuKL��O� d��√ sO��ô Ê≈ ÊUL�K�U� ÊUO�u�
Æ —uHJ�«d� ÂU�√ sOHK��� sO��ô W�L� q�� qFH�U�Ë ¨r�uL�«
X��œu� WIH ?
¨dO�¬ ÊUO��U�O� b�b��« b�«uK� q�b� œU��≈ s� b�uL�—Ëœ UO�Ëd� »d��«
‚UH�ô qu��« bF� ¨wzUOLOJ�« ÃöF�« VKD�� YO�� Â—u� t��Uù bF���L�«
w�
©ÎU�U� 34® X��œu� „—UA� r�Ë Æs�u� r�UN� X��œu� w�uD�√ l� wNH�
ÆÎU��d� b�uL�—Ëœ w� w�� h�H� lC�O�Ë tJ�U� vK� 1≠3 s�u� “u�

Ö«JôàdG IQGó°üH ßØàëj ∞jó«aóe »°ShôdG

¬«Ñëe øÄª£j ƒdÉZGR Rƒé©dG ÜQóªdG

VO�d� …—«bB� n�bO�b� qOO�«œ w�Ëd�« kH��«
ÍbM�u��« s� q� ÂÒbI� sO� w� ¨»dCL�« …d� w�d���
W��d� Í—u� ÊËdO�U� w�UD�d��«Ë ‘U�—u� d�u�
“U�Ë ÆÎUO�«u� dA� ÍœU��«Ë d�UF�« s�e�dL�« ö��O�
”u� …—Ëb� b�_« ÂUF�« «c� t�UI�√ ‰ËQ� n�bO�b�
Î UONM� ¨W�KB�« V�öL�« vK� WOJO�JL�« ”u�U�
WOzUNM�« U�—U�L�« w� Î UO�«u� rz«e� fL� s� WK�K�
f�—U� …—Ëœ w� w{UL�« ÂUF�« d??�«Ë√ w� √b??�
UO�«d��√ W�uD� w� …—U���« UN�KK��Ë “d��ULK�
‰«œU� q�U�«— w�U��ô« b{ ÂUF�« lKD� W�u�HL�«
wzUM��« ÂbI� ¡U�Ë ÆsO��uL�L� Î U�bI�� ÊU� Ê√ bF�
dMO� pO�U� w�UD�ù« »U�� vK� ¨Í—u�Ë ‘U�—u�
Âb� r�uL�« «c??� Á—«d??� VI� sO���d� l�«d�L�«
ÂUF�« UN�I� “d�√ w��« sDM�«Ë …—Ëœ w� W�—UAL�«
¨Î«e�d� 26 ¨”u�dO� pO� w�«d��_« ÂbI�Ë Æw{UL�«
nOu� VO�d� qC�√ w� ¨ÎUOL�U� 37 W��dL�« q��O�
s� ÆÊËbK�L�Ë W�uD� s??� …d??O??�_« W��M�« qD�
nOË ¨U�uOAO� u�ONO�u� w�U�UO�« ÂbI� ¨t�O�U�
sJ�Ë ¨ÎUOL�U� 54 e�dL�« q��O� W��d� 42 ¨”u�dO�
Î UOL�U� 48® t�dO�� w� t� VO�d� qC�√ s� Î «bOF�
W�bM�u��« ‰«e� ô ¨ «bO��« Èb�Ë Æ©2020 ÊU�O� w�
WO�u��_« s� dO�� ‚—UH� …—bB�� pO��uOH� UG�≈
U�ËœU� ôËU� WO�U��ù« X�e��« ULO� ¨XO�U��u� XO�√

»—bL�«Ë V�ö�« q�“«d��« åW�uI�√ò ¨f??�√ —œU??�
Î U�u� 12 vC�√ U�bF� ¨vHA��L�« u�U�«“ u�—U� o�U��«
U� V��� ¨w�HM��« “UN��« w� ÈËbF� t��U≈ ¡«d�
“uH� h�� ‰ËÒ √ ¨u�U�«“ ÊUJ�U� U�Ë Æw�� —bB� œU�√
ÁœöO� bOF� ‰UH��ô« ¨»—bL�Ë V�ö� r�UF�« ”QJ�
W�UMF�« v�≈ t�u�œ bF� ¨t�eM� w� sOF���«Ë ÍœU��«
w� ËdO�U� Íœ u�— w� —Ëœ «—U� vHA��� w� …e�dL�«
Æw{UL�« “uL� 26
YO� Â«dG���≈ l�u� vK� t��H d�� u�U�«“ dA�Ë
…b� ÂU�√ bF� ål�U�� n�√ 116?� å“u�F�« Vzc�«ò vE��
Î UI�d� ·U{√Ë Æå113% W��M� qC�√ X��√ ¨W�F
Î «dJ�ò vK�_« v�≈ t�UN�≈ l�d� u�Ë t� …—uB� Á—uAM�
Æå°Èd�√ …d� w�uKLÒ ��� Ê√ rJOK� Êü« °rJL�œ vK� Îö�e�
U� U�bF� ÂbI�« …d� ö�� w� tL�« u�U�«“ ÊËÒ œË
r� ¨©1962Ë 1958® V�ö� r�UF�« ”QJ� “U� s� ‰ËÒ √
1974® —ËU�MJ� f��«d� w�UL�_« q�� ¨©1970® »—bL�
Æ©2018Ë 1998® ÊUA�œ tO�b�œ w��dH�«Ë ©1990Ë
fL� w??� „—U??� Íc??�« bO�u�« ¨Êü« v�Ò � ‰«“ U??�Ë
jI� UNM� …b�«Ë d�� ¨r�UF�« ”QJ� WOzUN� U�—U��
Æ1998 ÂUF�« w� U��d� ÂU�√ p�– ÊU�Ë ¨»—bL�
UJ�d�√ ‰U�b�u� w� WI�U��« W��M�« w� u�U�«“ qL�Ë
‰ö� ¨«d�—U� u�d��√ ”u�—U� »—bLK� Î «b�U�� 1994
Æq�“«d�K� W�L��« r�UF�« »UI�√ l�«—

ÆÍ—U�Ò U� U�—U� WO�U�uO�« s� Y�U��« e�dL�«
¨UMOJ�U�U� U??�—«œ WO�Ëd�« X�bI� ¨q�UIL�« w�
qC�√ w� Î UOL�U� WF�U��« W��dL�« q���� e�«d� W�ö�
‰UO�«œ WO�dO�_« XF�«d�Ë ÆUN�dO�� w� UN� VO�d�
q���Ë UO�Ë_« dAF�« s� Ãd��� V�«d� 8 eMO�u�
ÆÎUOL�U� dA� l�U��« e�dL�«

r�UF�« ”Q� ‰«e� ô U�—UJ�≈ sJL� ô w��« t�H�� sJ�
Î U�—b� Î U��b� tMOOF� bF� –« ¨pO�JL�« w� 1970
wL�UF�« t��u�� v�≈ ÁœU� åU��U��« uB�«—ò V��ML�
vK� Âu�M�« s� W�uL��Ë d�U� VF� »uK�Q� Y�U��«
Êu�dO�Ë ËU��u�Ë uOM�“dO�Ë tOKO� …—uD�_« rN�√—
tOKO� V�U� v�≈ VF� Ê√ u�U�«e� o�� ÊU�Ë ÆuMOKOH�—Ë
Æ1962Ë 1958 w�IK� “uH�« ‰ö� ©ÎU�U� 81®
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

درد�صة �صباحية
ما هكذا تورد االإبل
يا غبطة البطريرك...
} يكتبها الياس ّ
عشي
ما هكذا تورد اإلبل يا غبطة البطريرك.
غزّة تشتعل ،ووك��االت األنباء تعلن ،صباح األح��د ،عن مجزرة أخرى ذهب
ضحيتها ثمانية وثالثون شهيدا ً فلسطينيا ً بينهم إثنا عشر طفالً وامرأتان ،عدا
مئات الجرحى.
وفيما كان الجرح يعبر في عيون األطفال ،وينغرز كالخنجر في اللحم ،ويعود
بك إلى كفر قاسم وقانا ،وفيما العالم يتف ّرج ،واألمم المتحدة تراقب ،والمطبّعون
شركاء ،ويهود الداخل شامتون ،رحت أنتظر موقفا ً من الكنائس المسيحية،
فتقرع أج��راس الحزن ،وتندّد وتستنكر ،من فوق منابرها الناشطة ك ّل أحد،
مجزر ًة ار ُتكبت في األراضي المقدسة.
بل كنت أكثر من س��ا َذج وأن��ا أراه��ن ب��أنّ بطريرك إنطاكية وسائر المشرق
بشاره الراعي ،سيستبدل خطاباته السياسية األَحدية ،ولو ألحد واحد ،بكلمة
يعزّي بها أهالي الضحايا ،ويشاركهم درب اآلالم ،حتى ال أقول يدين بها الكيان
الصهيوني ،فخسرت ال��ره��ان ،وأتحفنا غبطته بمط ّولة أخ��رى م��ن مطوالته
السياسية.
الموقف الرمادي ،يا غبطة البطريرك ،ال يحترمه أحد ،والنأي بالنفس في إدانة
المجرمين يزيد من ساديتهم ،ويح ّفزهم الرتكاب مجازر أخرى ال تق ّل وحشية
م ّما رأيناه في األيام الثالثة الماضية.

نافذة �صوء
ُواجهان بالفجور
الخطاأ والف�شل ال ي َ
في نظرة العقيدة القوم ّية االجتماع ّية
O erro e o fracasso não são confrontados com a imoralidade
Na ideologia Nacionalista social
} يوسف المسمار*
قلة من الناس يشكرون شاتميهم ،والعنيهم ،والمسيئين إليهم ،وال يمكننا
معرفة هؤالء القلة إال بصعوبة بالغة ،ولكن معظم الناس ال يسامحون .ومن
البديهي أن يتلقى الش ّتامون واللعّ انون والمسيئون الى الناس من الذين
شتموهم ولعنوهم وأس��اؤوا اليهم أضعاف أضعاف ما كالوه لغيرهم من
الشتائم واللعنات واإلساءات.
ومنطق العقل السليم والراجح يقول :ال يشتم اآلخرين أو يسيء اليهم اال
الذين سقطوا من عالم األخ��الق والمناقب ،وتش�� ّوهت عقولهم ،و ُمسخت
نفسياتهم ،واضمحلت مزاياهم اإلنسانية وأصبح��وا مخلوقات غير
طبيعية.
أما العقالء فال ي��ردون على الذين يشتمونهم أو يلعنونهم بالشتيمة
واللعنة ،بل يسعون بعقولهم وحكمتهم أن ينقذوا الذين شتموهم ولعنوهم
من مساوئ السلوك حتى يتحقق التفاهم بين أبناء األمة الواحدة ،وتنتصر
وتسود العالقات الودية بين األمم.
هذه هي حقيقة جوهر فلسفة التفكير السوري القومي االجتماعي لحل
القومي ،وحل مشاكل األمم للتعامل في ما بينها وترسيخ
مشاكل المجتمع
ّ
أواصر التضامن الدولي وتعزيزه.
وكم كان حكيما ً العالم االجتماعي والفيلسوف أنطون سعاده في قوله:
«لقد أسستُ حزبا ً ألرفع به رأس كل مواطن ،فمن أراد تحطيم رأسي ،فأنا
ال أريد إال سالمة رأسه».
هذه هي سمة التفكير القومي االجتماعي الجديد الذي ُتقدّمه الفلسفة
السورية القومية االجتماعية الجديدة للعالم كله ،ليكون مؤهالً لبلوغ درجة
إنسانية حضارية أجود وأجمل ،حيث يتعزز مفهوم الكرامة اإلنسانية الذي
شعاره أن:
«الفوضى ال ُتحارب بالفوضى بل بالنظام» ،والخطأ ال يُواجه بالخطأ بل
بالتصحيح ،وكذلك الخطأ والفشل ال يُواجَ هان بالفجور بل بالوعي والحكمة
والفضائل.
*ترجمة لمقال نشر بالبرتغالية.
**المدير الثقافي للجمعية الثقافية السورية – البرازيلية التابعة للحزب
السوري القومي االجتماعي.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»
صدرت في بيروت عام 8591

المدير اإلداري
نبيل بونكد

دبو�س

يدنا كانت هي العليا...

إذا كان تدمير البيوت وقتل المدنيين بمثابة إنجاز من وجهة
النظر «اإلسرائيلية» ،فلقد حققت دولة اإلحالل مكسبا ًتكتيكياً ،ولكن
الموقف وعلى أيّ معيار نستخدمه لتحديد المنتصر والمهزوم في
هذه الجولة األخيرة من الصراع الدموي مع هذا الكيان المارق
يستدعي تقييما ً ال يختلف عليه اثنان في المنحى االستراتيجي.
لقد ُمنيت دولة اإلحالل بهزيمة استراتيجية مد ّوية .فشل آخر
على مستوى االستراتيجية يُراكم على إخفاقات متواصلة على
مدى أكثر من عشرين عاماً ،وهي الفترة الزمنية التي أو ّد أن أطلق
عليها مرحلة التعادل ال ّردعي والتي تتلو تف ّوقا ً ردعيا ً للعدو ،ثم
ردعي لمحور المقاومة.
يليها بعد ذلك تف ّوق
ّ
فلسف ّيا ً ك ّل تغيير يطرأ في الكون يم ّر بمراحل ثالث ،المرحلة
الموجبة ثم المرحلة المتعادلة ثم المرحلة السالبة ،حتى في
التكوين الفيزيائي لمك ّونات الكون هنالك المتشبّث بالمركز ثم
الحيادي ثم المتفلّت من الجذب المركزي ،نحن نندفع شيئا ً فشيئا ً
نحو التسيّد الردعي ،وحينها فويل لهذا العدو الذي تمادى كثيرا ً

التوحش كثيرا ً وراكم من شحنة رافضة لوجوده إلى ما
واستمرأ
ّ
فوق اإلشباع...
سيت ّم سحقه وتبديد وجوده في اآلتي القريب من الزمن ،حتمية
تاريخية ال مناص من وقوعها ،فكما تدين تدان ،ومن قتل بالسيف،
بالسيف يُقتل ،ننظر بالكثير من اإلعجاب لتلكم الرؤوس الباردة
التي أدارت هذه الجولة ،وتيرة مترويّة في البداية في إطالق
الصواريخ ،أخذت تتصاعد بطريقة مدروسة الانفعالية ،تشير
الى أنّ أولئك الذين قاموا بإدارة الصراع يتمتعون بقلوب قدّت من
فوالذ ،ورؤوس باردة ال يستف ّزها ك ّل براكين األرض ،هكذا تكون
القيادة ،وهكذا تدار أمور الحرب ،مكسب استراتيجي آخر يُضاف
الى مجموعة اإلن��ج��ازات االستراتيجية وهو االلتفاف الماحق
للحاضنة الشعبية في غزة لنهج المقاومة وهو في النقيض تماما ً
لما أراده العدو.

سميح التايه

المرت�صى ا�صتقبل النحاتة رندة نعمة
استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف
األعمال القاضي محمد وسام المرتضى في
مكتبه في قصر الصنائع النحاتة العالمية
رندة نعمة ،وتم التداول في إمكانية وضع
نصب يمثل االبجدية داخل المكتبة الوطنية
فضالً عن إقامة نصب ضخم خارجها يرمز
إلى أهمية دور المكتبة على مستوى بث
الوعي والمعرفة في المجتمع اللبناني.
كما تناول اللقاء البحث في ع��دد من
األف��ك��ار والمواضيع التي م��ن شأنها أن
تؤسس لتعاون بين ال���وزارة والفنانة
نعمة.

ندوة حواريّة تناق�ش م�صتقبل ال�صحافة المطبوعة في �صورية
نظم اتحاد الصحافيين في سورية ندوة
حواريّةبعنوان«مستقبلالصحافةالمطبوعة
في سورية» شارك فيها رئيس تحرير صحيفة
الوطن وضاح عبد ربه والمدير العام السابق
لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر
زي��اد غصن وأداره��ا رئيس تحرير صحيفة
تشرين السابق محمد البيرق ،وذلك في المركز
الثقافي في أبو رمانة.
حضر الندوة عضو القيادة المركزية لحزب
البعث العربي االشتراكي مهدي دخل الله
ونائب رئيس اتحاد الصحافيين رائدة وقاف
وعضو االتحاد وعضو المكتب التنفيذي في
اتحاد الصحافيين اإلعالمي محمد الخضر،

وع��دد م��ن رؤس���اء تحرير بعض الصحف
ومجموعة من الصحافيين واإلعالميين.
و ُتع ّد هذه الندوة األولى من سلسلة ندوات
تأتي تزامنا ً مع عيد الصحافة السورية الذي
يصادف الخامس عشر من الشهر الحالي
والتي ستطرح تساؤالت اإلعالميين وأصحاب
الشأن ممن لديهم مساهمة فعالة في الصحافة
السورية.
ون��اق��ش ال��ح��ض��ور مستقبل الصحافة
الرقمي اإللكتروني وعدم
الورقيّة والتحول
ّ
التوقف أم��ام التقدم التكنولوجي والتط ّور
بنقل الخبر عبر التطبيقات ومنصات التواصل
االجتماعي مع مداخالت عدة من قبل الحضور

اإلدارة والتحرير
بيروت � شارع الحمراء � استرال سنتر
هاتف 01-748920 � 1 � 2
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني albinaa.News@gmail.com

التوزيع شركة األوائل 01-666314 � 5

المدي�ر الفن�ي
محمد ر ّم ��ال

الذين تحدثوا عن أبرز المشكالت التي حالت
دون ع��ودة الصحف الورقية إل��ى الساحة
اإلعالمية.
وطرح البيرق عدة تساؤالت منها لماذا لم
تعد الصحافة المطبوعة إلى ما كانت عليه
قبل جائحة ك��ورون��ا ..م��ؤك��دا ً أن الصحف
اإللكترونية واإلع��الم اإللكتروني عبارة عن
وسيلة جديدة وليست بديلة عن الصحافة
المطبوعة .فالتطور في المحتوى الصحافي
طبيعي وحتمي بالتزامن مع لغة العصر
وبما يلبي احتياجات الجمهور فالصحافة
المطبوعة صناعة ثقيلة بحاجة ال��ى دعم
مالي وحكومي عال.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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