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بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  ذكر 
سورية  في  مؤخراً  احتجزت  بالده  قوات  أن 
عصابة من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة 
عليها  كان  بأنه  اعترفت  المتحدة  الواليات 

تنفيذ مهمة ضد منشآت عسكرية روسية.
وق����ال ب��وت��ي��ن، ف��ي م��ق��اب��ل��ة م��ع ق��ن��اة 
موقع  عبر  نصها  نشر  األميركية   »NBC«
الممرات  موضوع  إلى  تطرقه  في  الكرملين، 
اإلنسانية،  المساعدات  بإيصال  الخاصة 
يقوم  حيث  إدلب  مثل  مناطق  هناك  أن  إلى 
ويقتلون  شيء  كل  بنهب  اإلرهابيون  فيها 

الناس. ويغتصبون 
التنف  منطقة  كذلك  ثمة  أن  إل��ى  وأش��ار 
األميركية،  ال��ق��وات  عليها  تسيطر  ال��ت��ي 
عصابة  على  القبض  مؤخراً  »ألقينا  وتابع: 
بأن  مباشر  بشكل  واعترفت  هناك  من  قدمت 
العسكرية  المنشآت  ضد  معينة  مهمة  لديها 

الروسية«.
تفاصيل  أية  الروسي  الرئيس  يذكر  ولم 
أخرى عن الحادث، لكن سابقاً أعلنت وزارة 
من  متعددة  محاوالت  عن  الروسية  الدفاع 
في  مواقعها  الس��ت��ه��داف  المسلحين  قبل 
بطائرات  حميميم  قاعدة  خاصة  سورية 

مسّيرة.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي، 

بالنسبة  تهديداً  الصين  تعتبر  ال  بالده  أن 
لها رغم تعزيز بكين قدراتها العسكرية.

على  رداً   ،»NBC« لقناة  بوتين،  وق��ال 
حدود  قرب  الصينّية  العسكرة  حول  سؤال 
أريد  التي  األولى  »النقطة  الشرقية:  روسيا 
اإلشارة إليها تكمن في أنه جرت خالل العقود 
استراتيجية  شراكة  عالقات  إقامة  األخيرة 
سابقاً  تحقيقها  يتم  لم  الصين  وبين  بيننا 

للثقة  كبير  مستوى  هناك  بلدينا.  تاريخ  في 
المتبادلة والتعاون في كل االتجاهات بينها 
التكنولوجيا  ومجال  واالقتصاد  السياسة 

التقني«. والتعاون العسكري 
الصين  أن  نعتقد  »ال  بوتين:  وأض���اف 
ال  وهي  صديق.  بلد  إنها  لنا.  تهديداً  تمثل 
تعلننا عدواً كما فعلت الواليات المتحدة. أال 

تعرفون أي شيء عن ذلك؟«.

بكين ل تمثل تهديداً لنا وهي بلد �شديق والقت�شاد ال�شينّي اأكبر من الأميركّي من حيث القدرة ال�شرائّية

بوتين: احتجزنا اإرهابّيين من منطقة »التنف«

الخا�ضعة للقوات الأميركّية
التيارات  م���ن  ع���دد  ورم����وز  ق����ادة  ب��ع��ض  ُي���ص���ّر   -
ويدافع  اإلصالحية،  تطلعاتهم  تأكيد  على  السياسيّة 
ويستحضرون  واق��ت��ن��اع،  بحماسة  م��ري��دون  عنهم 
ال��ت��ي يمر  ال��راه��ن��ة  ه��ذا اإلص���رار ف��ي محاكمة األزم���ة 
هذه  عن  بالمسؤوليّة  الشراكة  من  لتيبرأوا  لبنان،  بها 
توزيع  في  بالتصّرف  حصرّي  حق  وام��ت��الك  األزم��ة 

نصاب المسؤوليّة على خصومهم وحلفائهم.
الشخصية  السرقات  أن  هؤالء  يفوت  الذي  األمر   -
األزم��ة  ف��ي  ودوره����ا  ال��ف��س��اد  ع��ن��وان  تحت  المصنفة 
لالنهيار،  الحقيقيّة  لألسباب  نتيجة  إال  ليست  الراهنة 
تتناول  وت��ق��اري��ر  أرق���ام  ع��ن  ال��ح��دي��ث  لكل  يمكن  وال 
إال  أم��وال��ه��م  لتهريبهم  او  ل��ق��ادة  الشخصيّة  ال��ث��روات 
سياسي  نظام  هو  فالجوهر  االستنتاج.  هذا  تؤكد  ان 
وأولويات  برامج  بال  استدانة  معادلة،  على  قام  مالي 
الصرف،  س��ع��ر  لحماية  ال�����دوالرات  اج��ت��ذاب  ب��ه��دف 
وبالتوازي اإلنفاق عبر مؤسسات الدولة على توظيف 
القوى  وك��ل  رقابة،  بال  المشاريع  وتلزيم  قواعد  بال 
استثناء  ب��ال  الحكم  ف��ي  طوائفها  تمثل  ال��ت��ي  الكبرى 
كانت شريكاً في هذه الثنائية، طالما انها كانت شريكاً 
الفيتو  تضع  فلم  السلطة،  مواقع  في  طائفتها  بتمثيل 
سعر  حماية  في  عائداتها  واستعمال  االستدانة  على 
تمثله  ما  أضعاف  ينفقون  اللبنانيين  وترك  الصرف، 
وانتخابياً،  سياسياً  لرشوتهم  الحقيقيّة،  مداخيلهم 
على  الديون  إنفاق  لمنع  الفيتو  يستعمل  لم  أنه  وطالما 
وارتضى  وت��ل��زي��م��ات،  توظيفاً  ومؤسساتها  ال��دول��ة 
ومنع  حصص  لنيل  الفيتو  يستخدم  شريكاً  يكون  ان 
التلزيمات، ولو  حصص على غيره في التوظيف وفي 
سارق  أي  قيادييه  بين  ليس  أنه  صادقاً  اليمين  أقسم 

او مرتٍش.
او  الفيتو  يستعمل  لم  من  الكبرى  القوى  بين  هل   -
يّدعي أنه ال يملكه، فكيف يفسر لنا إذن كيف استطاع 
فرض حصوله على مواقع سيادية في الدولة رئاسية 
ووزارية يعرف اللبنانيون أن الجميع فرض حضوره 
مرة،  وال  ُيستعمل  لم  الذي  الطائفي،  الفيتو  بقوة  فيها 
سياسات  وال  ال��م��ال��ي��ة،  ال��س��ي��اس��ات  ل��وق��ف  م���رة،  وال 
ال��ت��وظ��ي��ف وال��ت��ل��زي��م��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ه��ادف��ة إلع���ادة 
الجميع  يستخدمها  التي  ذاتها  بالطريقة  النظام  إنتاج 
االختيارات  ف��ي  ت��م��اي��زه  ع��ن  بعضهم  ت��ح��دث  م��ه��م��ا 
تعامله  لنظافة  او  التوظيف  ف��ي  لمرشحيه  ال��ف��ردي��ة 
يمنع  لن  أهميته  على  الجانب  هذا  ألن  التلزيمات،  في 
فاالنهيار  الجميع.  فيه  ت��س��اوى  ول��و  االنهيار  وق��وع 
قدرة  بال  دي��ون  الجهنمية،  اللعبة  بالون  انفجار  نتاج 
الناس  لرشوة  الصرف  سعر  حماية  على  تنفق  سداد 
لحساب  يخضع  ال  وإلنفاق  وهمّي،  معيشة  بمستوى 
كان  وأين  والتلزيمات،  التوظيف  في  صحيح  أولوّيات 
رئاسية  حصة  ف��رض  في  لالستعمال  الجاهز  الفيتو 
له،  طلباً  وس��ن��وات  لشهور  البلد  وتعطيل  وزاري���ة  او 
والجاهز لالستعمال لرفض وفرض توظيفات بحساب 
من  حصص  ول��ف��رض  الطائفة،  ف��ي  ح��زب��ّي  أو  طائفّي 
يعلم  وه��و  المتوازن،  اإلنماء  عنوان  تحت  التلزيمات 
إال  منها  اإلنماء خطة غير موجودة وليس موجوداً  أن 

انتخابية؟ حصٌص 
)التتمة ص6(

نقا�ش لنّيات اإ�شالحّية مكبوتة اأحبطها الحليف: 

 

هل يمكن جمع التمو�شع الطائفّي مع الإ�شالح؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

الرئيس  لقاء  الدولي واإلقليمي عشية  المشهد  تحتشد عناصر 
لكن  بوتين،  فالديمير  ال��روس��ي  والرئيس  بايدن  جو  األميركي 
دأب  التي  التحدي  لغة  ب��إزال��ة  للقاء  م��ّه��دت  اإليجابية  المناخات 
عليها بايدن كلما تحدث عن العالقة مع روسيا، ليشير الى رغبته 
وفيما  ونجاحاته،  لذكائه  وت��ق��دي��ره  بوتين  م��ع  تفاهم  بصياغة 
تتشكل قضايا ثنائيّة ستستحوذ على حيّز رئيسّي من اللقاء الذي 
سيمتّد لخمس ساعات ما لم يتّم تمديده لجلسة إضافية، تتصّدر 
سعي  ظل  في  اإلقليمية،  الملفات  واألوكرانية  السورية  األزمتان 
الجغرافيا  م��ن  ال��خ��روج  لألميركي  تمّهد  مشتركات  ع��ن  للبحث 
السورية، وتمّهد لروسيا التساكن السلمي مع الجار األوكراني، 
بينما سيكون سهالً على الرئيسين التفاهم على مساندة التسوية 

الليبية.
الى جانب القمة األميركيّة الروسيّة مشاهد انتخابات جزائرّية 
مواالة،  حكومة  تشكيل  الجزائري  للرئيس  يتيح  ت��وازن��اً  حملت 
تستعّد  بينما  تشكيلها،  السهل  من  سيكون  نيابية  أغلبية  تحميها 
ويتجه  ي��ت��ق��دم،  ال��ن��ووي  وملفها  ال��رئ��اس��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  إي����ران 
التي  التقليدية  بالثنائية  محكوماً  ليصير  االنتخابي  التنافس 
يمثلها المحافظون الذين يحتشدون وراء المرشح السيد إبراهيم 

المحافظين  المرشحين  من  لصالحه  انسحابات  ظل  في  رئيسي، 
قّررت  ال��ذي  همتي  الناصر  عبد  والمرشح  تتواصل،  أن  ينتظر 

التيارات اإلصالحية دعم ترشيحه.
ال��ق��دس خ��ط��ف��ت األض�����واء ع��ن ك��ل ع��ن��اص��ر ال��م��ش��ه��د الدولي 
ال���ت���ي نظمها  واإلق���ل���ي���م���ي، م���ع م��س��ي��رة األع������الم ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة 
المستوطنون، في ظل خط سير رسمته الحكومة الجديدة، في أول 
اختبار لرئيسها نفتالي بينيت، في مواجهة محاولة سلفه بنيامين 
نتنياهو تفخيخ المسيرة بتأجيلها من الخميس الماضي الى أمس، 
ما  المسيرة  إلغاء  او  تأجيل  خاسرين،  خيارين  أح��د  على  رهاناً 
يسّهل الهجوم على الحكومة بتهمة الضعف والخضوع إلمالءات 
فصائل المقاومة، أو السير بالمواجهة وراء المستوطنين وسلوك 
التصعيد وصوالً لمواجهة تستعيد مشاهد معركة سيف القدس، 
مواجهة  ف��ي  الحكومة  يضع  م��ا  إقليمية،  ح��رب  لخطر  وص���والً 
لكن  ال��ت��ده��ور،  ه��ذا  لمنع  نتنياهو  أط��اح  ال��ذي  األم��ي��رك��ي  راعيها 
شبكة األمان التي وفرتها واشنطن لحكومة بينيت بالتنسيق مع 
مصر وقطر تمثلت برسم خطوط حمراء أمام المسيرة وضعتها 
الى  يوصلها  ما  المسيرة  سلوك  بتفادي  تمثلت  المقاومة،  قوى 
العربية، والتزمت  الى األحياء  أو يتيح دخولها  المسجد األقصى 
المستوطنين  بمنح  الخسارة  تعويض  محاولة  بذلك  الحكومة 
من فعاليات اإلرباك الليلي قرب حدود شرق غزة بعد تظاهرات رافضة ل� مسيرة األعالم)التتمة ص6(

بايدن وبوتين: لقاء 5 �شاعات للق�شايا الثنائية... وعلى الطاولة اأزمتا �شورية واأوكرانيا وت�شوية ليبيا 

»�ضيف القد�ض« يفر�ض اإيقاعه على حكومة بينيت وم�ضيرة الأعالم وير�ضم خطوطًا حمراء 

خلط اأوراق رئا�ضّي يرافق الطريق الم�ضدود اأمام الحكومة الجديدة... و�ضجال متعّدد الأطراف

�شّد النه�شة يطفو

 

على ال�شطح مجّدداً!

من  الرغم  وعلى  التام،  التعافي  عدم  من  الرغم  على 
والعصبية،  والتوتر  القلق  عن  بالبعد  األطباء  نصيحة 
الطبع  »إّن  تقول  التي  المأثورة  الشعبية  المقولة  أّن  إال 
في  كبير  ح��ّد  إل��ى  صحيحة  أن��ه��ا  ي��ب��دو  التطبع«  يغلب 
حالتي، فلم أتعّود على الراحة أو إعطاء العقل إجازة كما 
يفعل كثيرون ذلك بنجاح، لذلك لم أتوقف طوال الوقت 
متابعة  عن  للبيت  العودة  بعد  أو  بالمشفى  كنت  سواء 
أو  إقليمياً  أو  محلياً  سواء  الجارية  السياسية  األحداث 
التعاطي  في  األول��وي��ات  بفقه  أؤم��ن  أنني  وبما  دول��ي��اً، 
المثارة  السياسية  والقضايا  األح���داث  م��ع  والتفاعل 
والتي تشغل الرأي العام سواء داخلياً أو خارجياً، فقد 
التي  القضية  هي  المزعوم  النهضة  سد  قضية  كانت 
طفت على السطح مجدداً خالل هذا األسبوع باعتبارها 

أحد أهّم ملفات األمن القومي المصري الساخنة.
التواصل  لمواقع  المستمّرة  المتابعة  خ��الل  وم��ن 
االج��ت��م��اع��ي )ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا( الح��ظ��ت ال��ع��دي��د من 
أزمة  ع��ن  ال��ح��دي��ث  ي��ح��اول��ون  والسياسيين  النشطاء 
بين  عليها  األفعال  وردود  الكتابات  وتراوحت  السد، 
العاطفي  التعاطي  عن  وبعيداً  ومتشائمين،  متفائلين 
ي��م��ك��ن تصنيف  ال��ق��ض��ي��ة  م���ع  ال��م��ت��ف��ائ��ل وال��م��ت��ش��ائ��م 
إلى  يميل  األول  نوعين  إلى  للعقالنيّة  األقرب  الكتابات 
يطرح  أن  ويحاول  المصري  والمفاوض  الدولة  إدان��ة 
على  السد  خطورة  حول  والمعلومات  البيانات  بعض 
األمن  تستهدف  مؤامرة  هناك  وأن  المصريين،  حياة 
ال��ق��وم��ي ال��م��ص��ري ت��ش��ارك ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن القوى 
الدولية واإلقليمية، وبعض هؤالء يحاولون تقديم أدلة 
وبراهين علمية عبر خبراء وعلماء أجانب متخصصين 
ف��ي ب��ن��اء ال��س��دود ي��ؤك��دون ع��ل��ى أن ب��ن��اء ال��س��د بهذه 
مصر  ضد  عدائياً  عمالً  ذاته  حد  في  يمثل  المواصفات 
ألنه ليس بهدف توليد الكهرباء كما يّدعي اإلثيوبيون، 
)التتمة ص6(

 د. محمد سيد أحمد

وال  ال��ق��ت��ال  ع��ن  نبحث  ن��ش��أن��ا 
يبحث عنا القتال أبداً. نشأنا وفي 
نشأتنا عّز هو كّل معنى وجودنا 
معنى  ع��ن  بمتنازلين  ولسنا 

وجودنا لشيء في العالم.
سعاده

أعلنت القوات المسلحة العراقية، أمس، عن تحّركات بشأن االعتداءات 
التركية المتكررة على األراضي العراقّية، كاشفة عن تغطية مناطق بغداد 

بكاميرات مراقبة.
رسول،  يحيى  اللواء  المسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  قال 
في تصريح مع »وكالة األنباء العراقية«، إن »هناك تحركا دبلوماسياً من 
خالل وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن االعتداءات التركية 

المتكررة على األراضي العراقية«.
كافة،  الدول  سيادة  احترام  على  نص  العراقي  »الدستور  أن  وأضاف 
وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته«، مشّدداً على »أننا 
نرفض أن تكون األراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه 

أي دولة جارة«.
العراق، وفي حال  أنظارها سيادة  أمام  أن »تضع  ودعا رسول، تركيا 

يتولى  َمن  وهو  العراقي،  للجانب  تعطى  جهة  أية  عن  معلومات  ورود 
التعامل بشأنها«.

البرلمان  في  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  طالباني،  آالء  وكانت 
إقليم  في  عسكرية  قاعدة  إلنشاء  بالتمهيد  تركيا  اتهمت  قد  العراقي، 
من  أطنان  ونقل  اإلقليم  في  أشجار  وبقطع  البالد،  شمالي  كردستان، 

الخشب إلى الجانب اآلخر من الحدود.
وزعمت طالباني أن تركيا ومن خالل تجريفها األراضي في كردستان 
تمّهد إلنشاء قاعدة عسكرية هناك، داعية حكومة بالدها إلى اتخاذ موقف 
أن  واعتبرت  العراق«.  لسيادة  المتكررة  »االنتهاكات  سمتها  مما  رسمّي 
الذي تقوم تركيا به فيه جانبان سياسي  األراضي والبساتين  »تجريف 
حسن  واحترام  العراقي  للدستور  خرقاً  يعد  ذلك  أن  إلى  الفتة  وبيئي«، 

الجوار والمعاهدات الدولية.

بغداد تعلن عن تحّرك عاجل ب�ضاأن العتداءات التركّية المتكررة



الوطن / �سيا�سة2

ال�صراعات العالمّية

تحتفظ بطابعها ال�سابق 

{ د. وفيق إبراهيم 
هل  ولبنان،  العرب  بوضعية  يتعلق  هنا  المركزّي  السؤال 
هم في محور واحد؟ هل نشأت لهم مع نمو جائحة كورونا 

مصالح جديدة بّددت شملهم ونثرتهم بين أكثر من محور.
أما األسئلة األكثر إلحاحاً فهي عن حال العالم وأوضاعه، 
ال  وهل  التاريخية  بعالقاتها  القديمة  االحللالف  تحتفظ  وهل 
يزال هناك محوران كبيران اميركي روسي يجذبان خلفهما 
المصالح  مللسللتللوى  علللللى  بهما  الملتصقة  الللللدول  عللشللرات 

وااليديولوجيات؟
لجهة العرب فلم تفعل بهم كورونا أي جديد، فال يزالون 
متأثرين ومشتتين من دون أية إصابة بالجديد الذي ضرب 
انفسهم  يللجللدون  لعلهم  مغربها.  الللى  مشرقها  مللن  االرض 
متفقين على البقاء في خانة التقاعس من التخلف والتمحور 

حول االميركيين واالوروبيين.
مشرذماً  يزال  ال  العالم  أن  البداية  في  التأكيد  من  بأس  ال 

بين محورين اثنين ال ثالث لهما وهما روسيا واألميركيون.
لكن خطوط تحالفات هذين البلدين لم تتضح تماماً وفيما 
كان بإمكان العرب االلتحاق بالمحور السورّي اإليراني، نرى 
السياسية  النتائج  منتظرين  مبين  بصمت  اللوذ  فضلوا  أنهم 
لكورونا والصمت الذي يلف العالم بأسره، متقدمين خطوات 
بناء  نحو  تعدوه  وربما  األوروبلللي  األميركي  المحور  نحو 
العهد  ولللي  ان  والللمللعللروف  نفسها،  »إسللرائلليللل«  بللل  عللالقللات 
السعودي محمد بن سلمان يسلك مسلك حكام اإلمارات في 
الصهيوني وربما لحماية نفسه  بالكيان  عقد عالقات عميقة 

من أية احتماالت أميركية لتغييره.
الداخل األميركي  له حتى في  لذلك فإن »إسرائيل« حامية 
على  مفتوحة  عللرب  بجزيرة  ويعدها  مصالحها  يؤمن  ألنلله 
عالقات واسعة معها وقد تسّول له نفسه بناء عالقات نفطيّة 

واقتصادّية معها ال يستطيع األميركيون أنفسهم منعها.
فإذا ما أضفنا قطر واليمن الجنوبي الى السودان والسعودية 
واإلمللللارات والللمللغللرب، فللإن هللؤالء ال يشكلون وزنلللاً راجحاً 

يستطيع ترجيح كفة الكيان الصهيوني في عالم العرب.
للصراع  األساسية  العقدة  تشكل  قد  إضافية  نقطة  هناك 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  وهو  الصهيوني  العربي 
»حماس«  مواجهة  في  قوياً  وزنللاً  منفرداً  يشكل  الذي  عباس 

والجهاد والمنظمات األخرى.
للتنبيه فإن روسيا نفسها لم تعد بعيدة عن منطق محمود 
عباس بحل الدولتين الصهيونية والفلسطينية. اي شبه دويلة 
الكيان  دولة  جانب  الى  عباس  محمود  يديرها  للفلسطينيين 
فلسطين  أرض  فتصبح  المواصالت  المكتملة  الصهيوني 
الى  ينضمذ  قد  صغير  فلسطيني  جيب  مع  »اسرائيل«  تحمل 
الكيان الصهيوني في خاتمة المطاف، خصوصاً اذا اتضح له 
مدى صعوبة الظروف االقتصادية لكيانات صغيرة ال تنتج 

مما تستهلك وتعيش على المساعدات.
تجنح  التي  األساسية  الدولية  الصراعات  من  واحدة  هذه 
الروسي  الصراع  عن  ماذا  األميركي،  الفخ  في  السقوط  الى 

السابقة؟ بحدته  باق  هو  هل  – األميركي، 
األوروبية  اللللدول  عللشللرات  استنفار  الكرملين  يستطيع 
الموازنة  ألن  يعنيها  ما  لديه  ليس  لكن  خانته،  الى  والعالمية 

الروسية ال تزال خاسرة حتى اليوم.
هذا يستدعي مناوشات عالمية عميقة حتى يصل الجميع 
خصوصاً  القديمين،  الدوليين  المحورين  انتاج  إعللادة  الللى 
الكثير من  أن روسيا قد تدفع كثيراً من اجل هذا الهدف ألن 
حلفائها االشتراكيين أصبحوا ينتمون الى الدائرة الرأسمالية 
بحاجة  يجعلهم  مللا  بللنلليللوي  بشكل  خللاسللرة  ومللوازنللاتللهللم 
للمضخة األميركية االقتصادية التي قد تساعدهم عن طريق 

أحالفها األوروبيين والخليجيين واليابانيين.
ماذا يعني هذا الكالم؟

الى  الكبيرين  العالميين  الللمللحللوريللن  نحو  جللنللوح  هللنللاك 
بناء  إعلللادة  الللى  روسلليللا  انتقال  مقابل  واحللد  أميركي  محور 
وضعها االقتصادي مع االعتماد على القوة العسكرية لتأمين 
استمرار يسمح لها بمقاومة األميركيين وأية قوة أخرى قد 
تجد في نفسها القدرة على السيطرة على موسكو. الم يسبق 
عشر  التاسع  القرن  في  حاولوا  ان  األلمان  وبعده  لنابليون 
اقتصادية  وإمكانات  متفوقة  عسكرية  بأعتدة  روسيا  غزو 
بعد  ديارهم  إلى  موسكو  وطردتهم  هزموا  لكنهم  جداً  قوية 

معارك طاحنة خلدها التاريخ.
وربما  مستمرة  الللمللحللوريللن  مسيرة  ان  يللبللدو  حللال  بللأي 
بللإمللكللانللات اقلللل ملللن الللسللابللق، لللكللن اللللعلللرب ال يللعللرفللون اال 
االنضباط في المعسكر األميركي وال تعرف السعودية مثالً 
سورية  على  االنفتاح  وال  مصر  مع  التحالفات  تركيب  فنون 
وإيران وذلك للعثور على حلول نهائية إلشكاالتها االقليميّة.

اللللتلللفلللاؤل ألنلللهلللا تعطي  الللللى  الللمللطللالللعللات ال تلللدعلللو  هللللذه 
العالم  بشؤون  فيه  تتفرد  تقريباً  قرن  ربع  مهلة  االميركيين 
مع شيء من التمرد الروسي، فال يتبقى لموسكو إال دمشق 
التمرد  يستطيعون  الذين  بهم  الموثوق  الحلفاء  من  وطهران 
او  الله  األميركيين مع االستمرار في قتالهم عبر حزب  على 
بشكل مباشر في شرق الفرات وهذا يستنزف تلك التجّمعات 

األميركية في سورية والعراق.
لذلك يبدو ان تركيز الروس في هذه المرحلة قد يتركز على 
دعم الحشد الشعبي في العراق والجيش السوري في الشرق 
تستطيع  مختبرة  كآليات  لبنان  فللي  الله  وحللزب  والللحللدود 
أن  يؤكد  وهللذا  اإلسرائيليين،  ومقاومة  األميركيين  منازلة 
المحتلة  فلسطين  في  حماس  دعم  نحو  ايضاً  ذاهبة  روسيا 

انما على اساس حل الدولتين.
ما يؤدي إلى استيالد محور قد ال يكون ذائع الصيت لكنه 
ال بد أن يتمتع بحركية عسكرية واجتماعية واقتصادية قوية 

جداً.
العالم الى اين؟

لن تترك الصين روسيا تتفّرد وحدها في ميدان الصراع 
مع األميركيين ألنها تعرف ان رعاة البقر لن يتركوها وأنها 
هللدف اقللتللصللادي وسلليللاسللي لهم فللي كللل مللكللان، لللذلللك فإن 
الحلف الروسي – الصيني اإليراني السوري بوسعه منازلة 

األميركيين مع وضع حد لهم في ميدان القتال.
اأن�شطة ومواقف

المغرب لدى  التينة، سفير  الثانية في عين  الرئاسة  النواب نبيه بّري في مقّر  } استقبل رئيس مجلس 
التقى رئيس  البلدين، كما  الثنائية بين  العاّمة والعالقات  أكرين، حيث جرى عرض لألوضاع  لبنان محمد 

المجلس رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ القاضي محمد كنعان.
المستجدات  التينة،  النواب نبيه بّري، في عين  الفرنسية آن غريو مع رئيس مجلس  } بحثت السفيرة 
السياسية والموضوع الحكومي. كما عرضت غريو مع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، في 

»بيت الوسط«، آخر التطورات السياسية والعالقات الثنائية  اللبنانية الفرنسية.
الحريري،  سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  مينجيان،  تشيان  لبنان  في  الصيني  السفير  التقى   {
كما  المشترك.  التعاون  تعزيز  سبل  في  البحث  خاللها  جرى  بروتوكولية،  زيارة  في  الوسط«،  »بيت  في 
التقى  مينجيان رئيس »التيار الوطني الحّر« النائب جبران باسيل في زيارة تعارف، جرى خاللها البحث 
النبيذ  العمل بتصدير  االقتصادي، كما عودة  التعاون  أهمية تعزيز  الصينية وكذلك  اللبنانية  العالقات  في 

اللبناني إلى الصين والذي سبق لباسيل أن بحثه مع وزير خارجية الصين في الدوحة.
} أكد النائب قاسم هاشم، أن »الجميع ما زال يعّول على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بّري التي قد 
تكون الفرصة األخيرة«، الفتاً إلى أن »االتصاالت لم تنقطع وما زالت مستمّرة وإن بوتيرة أخّف، وهي على 
أكثر من مستوى وعلينا أن نكون متفائلين«، معتبراً أن »لبنان بلد المفاجآت«. وأشار إلى أن »اعتذار الرئيس 
المكلّف سعد الحريري ُطوَي في الوقت الحاضر، وهناك ترّيث إلعطاء فرصة لالتصاالت«، معلناً عن »تواصل 

فرنسي مع الرئيس بّري للدفع بالتأليف قدماً«.
} أعلنت المديرية العاّمة لألمن العام في بيان، أن المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم توجه  

امس إلى موسكو، في زيارة رسمية أليام عّدة. وسيلتقي مسؤولين في جمهورية روسيا االتحادية.
} سأل رئيس »تيار صرخة وطن« جهاد ذبيان في بيان، »هل بات سيناريو اعتذار الرئيس المكلّف سعد 
الحريري جاهزاً، بعد أن مّهد لهذه الخطوة؟ وهل سُيقرع جرس الثورة بعد االعتذار وتعود التحركات إلى 
الشارع؟«، الفتاً إلى أن »هذا السيناريو إن حصل فهذا يعني أن الشارع يتحرك بناء على اإلشارات التي تأتيه 

من هذه الجهة أو تلك داخلياُ وخارجياُ، خصوصاً أن كل األزمات التي وصلنا إليها وبلوغ الدوالر في السوق 
أكد  الشارع«. وإذ  إلى  للنزول  الثورية  المنتفضة والقوى  ألف ليرة، لم يدفع بالجهات  الـ16  السوداء عتبة 
»تأييده ألي تحركات مطلبية«، شّدد على أن »أي ثورة حتى تنجح يجب أن ترفع شعارات مطلبية وحياتية 

محقة فقط«.

بري خالل لقائه سفير المغرب في عين التينة  )حسن ابراهيم(

خفاياخفايا

قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن 
اتصاالت من حكومة كيان االحتالل 

بالقيادة القطرية أّدت الى تقنين البث 
المباشر لقناة الجزيرة من القدس لتغطية 

مسيرة األعالم الصهيونية بعد مغادرة 
المسيرة لمنطقة باب العامود وتغيير 

لهجتها تحت عنوان المساهمة في التهدئة 
المتفق عليها برعاية أميركيّة. 
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لبنان محادثات فيينا والأمل

عون تابع  اإجراءات معالجة الأزمات

رئا�شة الجمهورية: المادة 53 من الد�شتور هي الممّر الوحيد لت�شكيل الحكومة

»لبنان القوي«: مع اأّي مبادرة للتاأليفالفرزلي من »بيت الو�شط«: لت�شوية تحت �شقف الد�شتور
 تت�شم بالحر�ص على الحقوق

االستناد  ضرورة  على  الجمهورية  رئاسة  شّددت 
في  التوّسع  وعــدم  بأحكامه  والتقّيد  الدستور  إلى 
ال  قواعد  ووضــع  جديدة  ــراف  أع لتكريس  تفسيره 
هي  الدستور  من   53 المادة  أن  مؤكدًة  معه،  تأتلف 

الممّر الوحيد لتشكيل الحكومة.
اإلعالم  مكتب  عن  أمس  صدر  بيان  في  ذلك  جاء 
الوقت  »في  بالقول  استهله  الجمهورية،  رئاسة  في 
حكومة  تشكيل  إلى  اللبنانيون  فيه  يتطلّع  الــذي 
االقتصادية  ــاع  األوض معالجة  على  تنكّب  جديدة 
بعد  سيما  وال  البالد،  في  المتردية  واالجتماعية 
10 أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان  مرور 
الحريري  سعد  الرئيس  تكليف  على  أشهر  و8  دياب 
الجمهورية  رئيس  يبدي  وفيما  الحكومة،  تشكيل 
لتسهيل  وتجاوب  استعداد  كل  عون  ميشال  العماد 
تصريحات  آخر  إلى  حين  من  تطالعنا  المهّمة،  هذه 
عملية  في  تتدخل  مختلفة  مرجعيات  من  ومواقف 
عليه  نــّص  ما  عفواً  أو  قصداً  متجاهلًة  التأليف، 
لتشكيل  اتباعها  الــواجــب  مــن  آلية  مــن  الدستور 
بين  االتــفــاق  بــضــرورة  ُتختصر  والتي  الحكومة، 
المعنيين  المكلّف  والرئيس  الجمهورية  رئيس 

حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم«. 
أضاف »وحيث أن ثّمة معطيات برزت خالل األيام 
واألصــول  الدستورية  القواعد  تجاوزت  الماضية 
المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع 
إلى  مدعوة  الحكومة،  تأليف  في  للمساعدة  مشكورة 
االستناد إلى الدستور والتقّيد بأحكامه وعدم التوّسع 
ال  قواعد  ووضع  جديدة  أعراف  لتكريس  تفسيره  في 
تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو 

مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على 
من  يعد  لم  ممارسات  وهي  التسهيل  وعدم  العرقلة 

مجال إلنكارها«. 
مع  تجاوبت  التي  الجمهورية  »رئاسة  أن  وأكــد 
والدة  لتحقيق  لها  ُقّدمت  التي  الطروحات  من  الكثير 
الكثير من اإلساءات  طبيعية للحكومة وتغاضت عن 
ولصالحيات  لها  المباشر  واالستهداف  والتجاوزات 
الذي  المصطنع  الزخم  أن  ترى  الجمهورية،  رئيس 
ال  الحكومة،  تشكيل  ملف  مقاربة  في  البعض  يفتعله 
أفق له إذا لم يسلك الممّر الوحيد المنصوص عليه في 

المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور«. 
ما  هل  أخيراً،  التساؤل  من  بّد  »ال  أنه  إلى  وأشــار 
التأليف  عملية  تعوق  وتدخالت  مواقف  من  يصدر 
يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية 
واقتصادية ال سابق لها ويحّقق حاجاتهم اإلنسانية 
من  إالّ  لها  جدية  حلول  ال  التي  الملّحة،  واالجتماعية 

خالل حكومة إنقاذية جديدة؟«.
لقاءات   ، بعبدا  قصر  أمس  شهد  آخر،  صعيد  على 
نيابية تناولت شؤوناً سياسية وانمائية ومعيشية، 
اتخذت  التي  اإلجـــراءات  عــون  الرئيس  تابع  فيما 
والمستلزمات  واألدويــة  المحروقات  أزمة  لمعالجة 
الطبية وحليب األطفال، حيث دعا األجهزة واإلدارات 
المحتكرين  مالحقة  فــي  »الــتــشــّدد  إلــى  المختصة 
وتحقيق  األسعار  لرفع  الراهنة  األوضاع  ومستغلي 

أرباح غير مشروعة«.
نقوال  ـــى  األول بــيــروت  نائبي  مــع  ــون  ع وعـــرض 
قطعتها  التي  »للمراحل  ترزيان  وآغوب  الصحناوي 
في  المتضّررة  والمباني  المنازل  ــالح  إص عملية 

االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي 
المتضّررين  إلى  ُقّدمت  التي  المادية  والمساعدات 
بأن  علماً  الجمهورية،  برئيس  الخاص  االعتماد  من 
إضافية  ليرة  مليار   50 تخصيص  أجل  من  عمل  ثمة 
الستكمال المساعدات والتعويض على المتضّررين«.

على  عــون  الرئيس  وتــرزيــان  الصحناوي  وشكر 
الدائمة  ومتابعته  المرفأ  انفجار  متضّرري  »دعمه 

لمسار التعويض عليهم«.
واستقبل الرئيس عون النائب ماريو عون، وأجرى 
معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة 

والمستجدات الحكومية.
الدامور  مستشفى  تلزيم  الى  البحث  تطرق  كما 
الحكومي تمهيداً لبدء الحفريات إلنشائه بدعم مباشر 
من الرئيس عون. وتناول البحث ايضا المراحل التي 
قطعها مشروع »أكاديمية االنسان للتالقي والحوار« 

التي ستنشأ في الدامور.
وأشار النائب عون الى أن رئيس الجمهورية ابلغه 
أن »عملية تنظيم األكاديمية قطعت شوطاً كبيراً وهي 
بها  يمّر  التي  الصعبة  الظروف  من  بالرغم  مستمّرة 

لبنان«.

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
سعد  المكلّف  الرئيس  أن   الفرزلي، 
الحريري »في قمة اإليجابية« وروحية 
هي  اإليجابية  هذه  وشكل  ومضمون 
في كنف رئيس المجلس النيابي نبيه 
»تضافر  ــوب    وج على  مشّدداً  بــّري، 
تسوية  إيجاد  أجل  من  جميعاً  قوانا 

وسبل الحّل، تحت سقف الدستور«.
أمس  زيــارتــه  بعد  الفرزلي  ــال  وق
الــحــريــري فــي »بــيــت الــوســط«، إن 
دولــة  لــزيــارة  الرئيسي  »الــمــوضــوع 
الرئيس هو الجهود التي ُبذلت وُتبذل 
من  البلد  إخـــراج  ــل  أج مــن  وســُتــبــذل 
خصوصاً  بها،  يتخبط  التي  الحالة 
على مستوى لزومية تأليف الحكومة، 
إلنتاج  إلــزامــيــاً  مــمــراً  تشكل  والــتــي 
لبنان  ووضــع  البلد  في  حّل  إمكانية 

على سكة الخالص«.
يقوم  الذي  الجهد  »مشكور  أضاف 
وبعد  بـــّري،  نبيه  الرئيس  ــة  دول بــه 
كشريك  إلــزامــي  ممّر  بأنه  ُســّمــي  أن 
حسن  السيد  لسماحة  إستراتيجي 
نصر الله، وهذا ما قاله سماحة السيد 
في كلمته التي سّببت الحراك الذي قام 
الغاية  بلوغ  من أجل  بّري  الرئيس  به 
»في  الحريري  أن  مؤكداً  المرتجاة«، 
ومضمون  وروحــيــة  اإليجابية  قمة 
كنف  في  هي  اإليجابية  هــذه  وشكل 
ويد دولة الرئيس نبيه بّري، المسؤول 
مسألة  على  كامالً  ائتماناً  يؤتمن  أن 
المسار في إيجاد الحلول إلخراج البلد 

مستجيب؟  من  هناك  فهل  أزمته.  من 
من  هناك  هــل  سميع؟  مــن  هناك  هــل 

مجيب؟ ال أدري«.
الرئيس  تــاريــخــه،  »حــتــى  وتــابــع 
على  الجواب  انتظار  في  يزال  ال  بّري 
تاريخه،  وحتى  ُبذلت.  التي  المساعي 
لم ُيبلَّغ إالّ بعض البيانات والتصاريح 
سلبياً،  موقفاً  طياتها  في  تحمل  التي 
التحفيز  بــاب  مــن  إالّ  يكون  أال  نأمل 
وإذا  حكومة.  تشكيل  فــي  لــإســراع 
وسهالً  فأهالً  الغاية  هي  هــذه  كانت 
من  يخرج  أن  فيجب  وإالّ  لها،  ونحن 
البال أن هناك إمكانية إلحراج الرئيس 

الحريري ومن ثم إخراجه«. 
وقـــال »الــرئــيــس الــحــريــري يعي 

تماماً الدور الموكل إليه، ويعي تماماً 
المهمة الملقاة على عاتقه، وهي مهمة 
يحمي  أن  فيها  واجبه  من  دستورية 
ومضمونه،  ومندرجاته  الدستور 
نصاً وروحاً، وأي تخلٍّ عن هذا الدور 
أعتقد  ال  وأنا  الدستور،  عن  تخلٍّ  هو 
وارد  في  الحريري  الرئيس  دولة  أن 
الدستوري  المضمون  عن  التخلّي 
للمهمة التي يقوم بها، وهذا أمر يجب 
أجل  مــن  جميعاً  قــوانــا  تتضافر  أن 
تحت  الــحــّل،  وسبل  تسوية  إيجاد 
نتعاون  وأن  الــدســتــور،  هــذا  سقف 
الغاية.  هــذه  بلوغ  أجــل  من  جميعاً 
ونحن نأمل أن نبلغ المرتجى في هذا 

الموضوع«.

الرئيس  برئاسة  الحكومة  تأليف  وأولوية  ضرورة  على  إصــراره  القوي«  لبنان  »تكتل  جّدد 
المكلّف سعد الحريري، معتبراً أنه يتوجب على األخير »أن يتشاور مع الكتل النيابية ويتفق مع 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشكيلة حكومية عمالً بروح الدستور ونّصه وبحسب 
من  الفرنسية  المبادرة  ضمن  من  الجميع  عليه  اتفق  وما  المعروفة،  الميثاقية  والمعايير  اآلليات 

دون إضاعة مزيد من الوقت أو ابتكار أعراف جديدة خارجة عن األصول«.
وأبدى التكتل في بيان بعد  اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل »مجدداً 
اإليجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بّري ومع أي مبادرة تؤدي الى 
التأليف مع وجوب أن تتّسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتّسم باإليجابية والحيادية لكي 

تؤتي ثمارها«.
تجاوبه  بسبب  التكتل  رئيس  على  إعالمية  حمالت  شن  يتّم  أن  األمــور  أغرب  »من  أن  ورأى 
واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة«، 
معتبراً أن هذا القرار  »يعود اتخاذه حصراً للتكتل وأحزابه وشخصياته وأعضائه، وليس لرئيس 
الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صالحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية 
كل وزير فيها، وذلك باالتفاق مع الرئيس المكلّف. وهذا األمر ال ينزع من التكتل حقه الدستوري في 
أن يوافق أو ال يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار 

مستقّل عّبر عنهما مراراً وتكراراً«.
خاصة  طلبات  دون  من  واألصول  الدستور  ضمن  الحكومة  لوالدة  يلزم  ما  بكل  »يقوم  أنه  واعتبر 
تتصل  جديدة  أعراف  »ابتكار  رافضاً  مسبقة«،  شروط  بال  تطبيقه  من  والتأكد  اإلصالح  التزام  سوى 
بمداورة مبتورة أو بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية أو بمثالثة مقّنعة تحت ستار حكومة ثالث 

ثمانات«، الفتاً إلى أنه »في حال تأكد أن الطريق مسدودة بالكامل فعندها ال مفّر من أبغض الحالل«.
المطلوبة  الوظيفة  لتؤدي  اإللكترونية  المنصة  تضبط  بأن  لبنان  مصرف  »حاكمية  وطالب 
منها أي أن تعكس السعر الحقيقي للدوالر األميركي في السوق وتتوقف األسواق الموازية، التي 
لبنان  مصرف  خسائر  حجم  تصغير  إلى  تلقائياً  يؤدي  بما  الدوالر  لسعر  مشبوهاً  ارتفاعاً  تشهد 
حسابات  في  الجنائي  التدقيق  بـ«أن  وذّكر  وجيوبهم«.  الناس  ودائع  من  وتسديدها  والمصارف 
مصرف لبنان بات ممراً إلزامياً لكل إصالح، ولن يحصل لبنان على أي دعم خارجي قبل إجرائه«، 
إلى »تسريع اإلجراءات إلعادة العمل به، وهو لن يسكت عن أي تلكؤ أو أي تأّخر بإطالقه  داعياً 

مجّدداً«.
قانون  بإقرار  اليوم  المشتركة   اللجان  اجتماع  من  ابتداًء  باإلسراع،  النيابية  الكتل  وطالب 

البطاقة التمويلية ووقف الدعم العشوائي.

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى الصحناوي في بعبدا أمس  

الحريري مستقبالً الفرزلي في بيت الوسط أمس  )داالتي ونهرا(

{ د. علي سّيد
  منذ مطلع نيسان 2021، تستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات 
اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج 
النووي اإليراني، من أجل تحقيق عودة الواليات المتحدة إلى اإللتزام 
باإلتفاق النووي، ورفع العقوبات األميركية عن إيران، وإحياء االتفاق 

النووي بالكامل.
األميركي  الرئيس  منه  انسحب  منذ  جللدي  بشكل  مهدد  اإلتللفللاق    
2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة على  السابق دونالد ترامب في 
إيران. ورداً على ذلك أوقفت إيران تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في 

اإلتفاق بشأن أنشطتها النووية.
تقدماً  تشهد  النووي  لإلتفاق  بالعودة  الخاصة  فيينا  مفاوضات    
إلى  التوصل  فللي  األطلللراف  كللّل  لللدى  حقيقية  إرادة  وهللنللاك  ملحوظاً، 
اتفاق. ويمكننا أن نالحظ أّن المفاوضات تدخل مرحلة جديدة وجدية، 
فالحلول العملية لم تعد بعيدة، وهناك انتقال في الصياغة والمباحثات 

من العبارات العامة إلى اإلتفاق على خطوات محددة نحو الهدف.
  الواليات المتحدة األميركية لن ترفع العقوبات قبل التأكد من التزام 
المباحثات  في  الزاوية  حجر  ذاته  بحّد  وهذا  النووي،  باإلتفاق  إيللران 
بنسبة  اإللتزام  أبللداً  تمانع  ال  اإلسالمية  الجمهورية  بأن  علمنا  ما  إذا 
التخصيب كما نص اإلتفاق النووي طبعاً مقابل رفع الواليات المتحدة 

للعقوبات وبشكل كامل بالتزامن مع عودة إيران لإلتفاق. 
  على هذه الخلفيات اتجهت األنظار الى محطتين أساسيتين أولهما 
إلى  كما  اإليراني  النووي  الملف  في  للبحث  المخصص  فيينا  مؤتمر 
العربية  المملكة  التي شهدتها بغداد قبل شهر بين  الثنائية  المحادثات 

السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية وسط سباق بينهما باعتبار 
اّن ما يمكن التوصل اليه يمكن ان يفتح الطريق الى الحّل في لبنان او 
الحكومة  تشكيل  أمللام  العوائق  اّن  صللّح  إْن  التفاهم  هللذا  مثل  يسهل 
في  الصراع  طرفي  ارتباط  ثبت  بعدما  داخلية  هي  مما  أكثر  خارجية 

لبنان بهذين المحورين.
الللمللتللحللدة األملليللركلليللة والجمهورية  اللللواليلللات  تللأكلليللد  بللالللرغللم مللن    
ملف  بللأّي  لها  عالقة  ال  فيينا  مفاوضات  أّن  على  اإليرانية  اإلسالمية 
طاولة  الى  طهران  إعللادة  وكيفية  اإليراني  النووي  الملف  سوى  آخر 
المفاوضات ووقف نشر الصواريخ الباليستية خارج أراضيها ووقف 
أعمال التخصيب التي بلغت نسبة الل 60 % باعتراف إيراني معلن وهو 
 »1  +  5« الللل  اتللفللاق  فللي  بها  تعهدت  % الللتللي   20 الللل  نسبة  يتجاوز  مللا 

الموقع بينهم في 14 تموز من العام 2015.
والسياسي  الحكومي  المستويين  على  الحالية  اللبنانية  األزمللة    
هي مشكلة لبنانية بإمتياز وحلها يجب أن يكون على أيدي اللبنانيين 
أنفسهم وباعتراف كل األطراف المحلية، ولكن من المؤكد أن تداعيات 
بارقة  لتعطيه  لبنان  على  إيجابيات  ستنعكس  حصل  حال  في  اإلتفاق 

أمل لينهض من جديد بعد هذا اإلنهيار على كافة المستويات.
في لبنان يبقى األمل معلقاً على نجاح إجتماعات فيينا بين أميركا - 

وإيران ما يسمح لفك الحصار المفروض على السلطة اللبنانية.
الفساد  طابعين:  يحمل  لبنان  فللي  اإلقللتللصللادي  الللوضللع  أن  شللك  ال 
إليه  آلت  ما  مسؤولية  مكوناتها  بكّل  السلطة  تتحّمل  والذي  المستشري 
في  وحلفائها  العالمي  اإلستكبار  قوى  تفرضه  الذي  والحصار  األمللور، 
منطقتنا على محور المقاومة وطبعاً لبنان جزء أساسي في هذا المحور.

الللمللفللاوضللات إلحياء  الللصللراع علللللى طللاولللة    عللنللدمللا يجلس طللرفللا 
ينعكس  أن  الطبيعي  فمن   2015 سنة  بينهم  ما  في  الموقعة  اإلتفاقية 
اإلقتصادي،  ووضعه  لبنان  وخاًصة  المنطقة  دول  على  اإلنفراج  هذا 
وكذلك  الصديقة  اللللدول  مللن  الللمللسللاعللدات  ووقلللف  الللمللالللي  فالحصار 
التصدير واإلستيراد هي ليست محض صدفة بل بتوجيهات أميركية 

إلضعاف لبنان والمقاومة.
إيران  تهديد  إلللى  فإضافة  إيلللران،  أمللام  تتراجع  أميركا  بللدأت  لقد    
بالسير في المسار النووي إلى آخره، وتحريك أذرعها الطويلة والقوّية 
بتوقيعها  كبيرة  استراتيجية  خطوة  على  طهران  أقدمت  اإلقليم،  في 
اتفاق تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني مع الصين لمدة 25 عاماً 
وهو خرق مؤثر يجب التحّسب منه، وهو ما يفّسر الوعود األميركية 
الجزلة إليران وما شهدناه مؤخراً من رفع القيود عن بعض المسؤولين 

اإليرانيين، وهذا األمر سيمتّد إلى دول اإلقليم ليشمل لبنان بالطبع. 
دون  من  فيينا  محادثات  في  األبيض  الللدخللان  تصاعد  مجّرد  إّن    
إغفال أهمية فتح القنوات بين إيران والسعودية، يعني أّن المنطقة تتجه 
إلى نوع من التراجع في حدة التوتر واإلستعداد لإلنتقال إلى مرحلة 
الحلول  اجللتللراع  فللي  تساعد  التي  اإليجابية  مللن  بنوع  تتسم  جللديللدة 

للمشاكل الموجودة وخاًصة على المستوى اللبناني.
حيث  فيينا  محادثات  في  محورياً  دوراً  يلعب  الزمني  العامل  إّن    
بعد  أّي  تموز  شهر  حلول  مع  اإلتللفللاق  على  التوقيع  في  رغبة  توجد 
صدور نتائج اإلنتخابات الرئاسية اإليرانية لتكون بمثابة فتح صفحة 
لإلدارة  الجديدة  األميركية  اإلدارة  من  نية«  »حسن  وبلللادرة  جديدة 

اإليرانية الجديدة.
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الأ�سمر ُيحّذر ال�سلطة

وُيعلن اليوم برنامج التحّرك 
وقفة في مخيم �ساتيال ت�سّديًا لما �ُسّمي »م�سيرة الأعالم« التي دعت اإليها قطعان المغت�سبين

مهدي: لو لم يبَق في فل�سطين اإل ك�سرة خبز لن تتوقف المقاومة حتى تحرير فل�سطين كّل فل�سطين

وقفة في برج البراجنة بدعوة من الف�سائل الفل�سطينية و»القومي«

انت�سارًا لفل�سطين وعا�سمتها القد�س في مواجهة قطعان المغت�سبين و»م�سيرة اأعالمهم«

لقاء ت�سامني مع القد�س وفل�سطين في بلدة الهي�سة بح�سور مدير مديرية وادي خالد في »القومي«: 

وادي خالد ملتزمة دوما بالمواقف الوطنّية واأّولها ق�سية فل�سطين ومقاومة الحتالل

عجمي زار �سفير �سورية وهّناأ بفوز الرئي�س الأ�سد

الأ�سعد: الحريري لم ينل 

المباركة والغطاء الأميركي ال�سعودي

غندور زار الجعيد في ذكرى وفاة يكن:

لحكومة م�سلحة وطنية تحفظ كرامة المواطن

سفير سورية مستقبالً عجمي أمس

الجعيد مستقبالً غندور والوفد أمس

بشارة  العام  العّمالي  االتحاد  رئيس  يعقد 
قبل  عشرة  الحادية  في  صحافياً  مؤتمراً  األسمر 
ظهر اليوم في مقّر االتحاد - كورنيش النهر إلعالن 
برنامج التحّركات ونقاط التجّمع لإلضراب المقرَّر 

غداً، كما جاء في بيان صادر عن االتحاد.
االتحاد  أن  إلى  بيان،  في  أش��ار  األسمر  وك��ان 
التطورات والمستجدات  »يتابع يومياً وعن كثب 
والخدمات،  السلع  أسعار  صعيد  على  الطارئة 
ويستوقفنا ما يتم تداوله بالخفاء عن إمكانية رفع 
مشاكل  أن  خصوصاً  مجدداً،  الخبز  ربطة  سعر 
عديدة تمّر فيها صناعة الرغيف في الفترة الراهنة 
فيها  فقدان عناصر أساسية تدخل  والناتجة عن 
كالخميرة والسّكر المدعوم والتلكؤ عن تأمينها مع 
مادة المازوت لتوفير حاجة السوق من الرغيف«. 

وحّذر باسم االتحاد المسؤولين من »الالمباالة 
وحاجات  شجون  بشؤون  معنيين  غير  وكأنهم 
في  ال��ع��ارم��ة  الفوضى  م��ن  يئّن  ال��ذي  الشعب 
والسلع  والمحروقات  ال��دواء  وفقدان  األس��واق 
الغذائية األساسية في ظل غياب الرقابة الفاعلة 
واإلجراءات الرادعة لضبط األمور ومنع االحتكار 
دون  من  الزاحف  الجوع  من  اإلنسان  وحماية 

رحمة«. 
العّمالي العام واتحاد  والتزاماً بدعوة االتحاد 
والمؤسسات  المستقلة  للمصالح  النقابات 
»نقابة  أعلنت  غ��داً،  العام  اإلض��راب  إلى  العاّمة 
اإلض��راب  المشترك«  النقل  ومستخدمي  عمال 

في  العاملين  »جميع  بيان  ف��ي  ودع���ت  ال��ع��ام 
نطاق  في  كل  الفّعالة  المشاركة  إلى  المصلحة، 
في  االتحاد  يحّددها  التي  التجّمعات  في  سكنه 
يعود  أن  وعسى  عّل  والمناطق  المحافظات  كل 
السياسيون والتجار ومّصاصو دماء الشعب إلى 

رشدهم وضمائرهم رأفًة بالبالد والعباد«.
نقابات  الت��ح��اد  التنفيذي  المجلس  وأع��ل��ن 
العّمالي  االتحاد  لقرار  تأييده  المصارف  موظفي 
ال��ع��ام ب��إع��الن اإلض����راب. وق���ال »ح��رص��اً على 
اإلنتاج  طرفي  بين  والتنسيق  التعاون  استمرار 
في القطاع المصرفي، ُيناشد مجلس االتحاد  سائر 
االتحاد  ن��داء  مع  التجاوب  المصرفية،  اإلدارات 
العام، والموافقة على توّقف العمل في  كل اإلدارات 
مطلب  مع  تضامناً  كافًة  المناطق  في  والفروع 
االتحاد العام بضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة 

َمَهّمة«.
إلى  البقاع  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  النقابات  ودع���ت 
المشاركة في اإلضراب الوطني العام، عند العاشرة 
من صباح غد في ساحة شتورة »استنكاراً لتردي 
سعر  في  الجنوني  واالرت��ف��اع  العاّمة  األوض��اع 
صرف الدوالر والمواد الغذائية واألدوية المدعومة 
إلى  والمهّربة  ال��س��وداء  السوق  في  ُتباع  التي 
حكومة  تشكيل  في  ب�«اإلسراع  مطالبًة  الخارج«، 
من اختصاصيين بصالحيات استثنائية إلخراج 
انتخابات  إجراء  على  والتركيز  األزمة  من  لبنان 

نيايبة في موعدها وعلى ترشيد الدعم«.

كافة  إليه  دعت  ال��ذي  العام  للنفير  تلبية 
والحزب  الفلسطيني  الوطني  العمل  فصائل 
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ان��ت��ص��اراً 
مواجهة  في  القدس  وعاصمتها  لفلسطين 
ُسّميت  ما  ينظمون  الذين  المغتصبين  قطعان 
مسجد  أم��ام  وقفة  أقيمت  األع��الم«،  »مسيرة 
فيها  شارك  البراجنة،  برج  مخيم  في  الفرقان 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  وفد 
مهدي  س��م��اح  األع��ل��ى  المجلس  عضو  ض��ّم 
رامي  اإلذاع��ة  عمدة  في  المساعد  والناموس 

فصائل  وممثلي  ق��ادة  جانب  إل��ى  ش��ح��رور 
القوى  وتحالف  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الفلسطينية.
التحرير  منظمة  فصائل  قيادة  عضو  وألقى 
كلمة  اليوسف  صالح  لبنان  في  الفلسطينية 
أّن  فيها  واعتبر  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
المنظمات االستيطانية تحاول استكمال تهويد 
على  واالعتداءات  المسيرات  خالل  من  القدس 
الفلسطيني  الغضب  يوم  أّن  إلى  الفتاً  القدس، 
لمقّدسات  المنظمات  هذه  تدنيس  لرفض  هو 

األهالي  على  اإلع��ت��داءات  ول��رف��ض  شعبنا، 
وللتأكيد  الفلسطيني،  الداخل  في  المرابطين 

على وحدة الشعب الفلسطيني.
الشعبية  الجبهة  لمسؤول  كلمة  كانت  ثم 
لبنان  في  العامة  القيادة   - فلسطين  لتحرير 
أبناء  إلى  التحية  فيها  وّجه  غازي  كفاح  أبو 
الشعب الفلسطيني المرابطين والصامدين في 
وجه المؤامرات التي تحيكها الواليات المتحدة 
الحرب،  خالل  من  تارة  والصهاينة  األميركية 
»مسيرة  يسّمى  م��ا  خ��الل  م��ن  أخ��رى  وت���ارة 

ساقطة  الرهانات  جميع  أّن  مؤكداً  األع��الم«، 
الفلسطيني  والشعب  المقاومة  أثبتت  بعدما 

أنهما جاهزان إلسقاط هذه المؤامرات.
وأكد أبو كفاح أّن الشعب الفلسطيني موحد 
إلى  الفلسطينية  القيادات  داعياً  الموقف،  في 
فلسطين  أجل  من  والتوّحد  خالفاتهم  تناسي 
معتبراً  موّحد،  وطني  عنوان  تحت  والقدس، 
أّن فلسطين ليست وحيدة في مقاومتها فجميع 
فلسطين  جانب  إلى  اليوم  يقفون  األمة  شرفاء 

وأهلها،

التي  األع��الم«  »مسيرة  ُسّمي  لما  تصّدياً 
العاصمة  في  المغتصبين  قطعان  إليها  دعت 
شهداء  مأوى  أمام  نّظمت  القدس،  الفلسطينية 
مخيم شاتيال، وقفة شارك فيها وفد من الحزب 
السوري القومي االجتماعي ضّم عضو المجلس 
في  المساعد  والناموس  مهدي  سماح  األعلى 
عمدة اإلذاعة رامي شحرور إلى جانب ممثلين 
والقوى  واألح��زاب  الفلسطينية  الفصائل  عن 
الوطنية اللبنانية، واللجان الشعبية وكشافة 

حركة فتح، وأهالي وفاعليات المخيم.
اإلجتماعي  القومي  السوري  الحزب   كلمة 
مهدي،  سماح  األعلى  المجلس  عضو  ألقاها 

وجاء فيها: 
مجّدداً نجتمع في وقفة ننتصر فيها ألرضنا 
مجّددين  ال��ق��دس  وعاصمتها  الفلسطينية 
فلسطين  أن  من  يتغير  ال  ثابت  على  ومؤكدين 
من بحرها إلى نهرها هي ملك لشعبنا المقاوم 
السابقة  أجياله  تعاقب  على  الصامد  البطل 
معركة  معاً  خضنا  لقد  والالحقة.  والحالية 
سيف القدس في مواجهة االحتالل الصهيونّي 
شعبنا  أبناء  وح��دة  بفضل  فيها  وانتصرنا 
انتصاراً  أمتنا  أب��ن��اء  وتكاتف  الفلسطيني 

ل في التاريخ. سيسجَّ
أضاف مهدي: نقول للعدو الصهيوني الذي 

تدنيس  بهدف  األع��الم  مسيرة  ُيسّمى  ما  ق��ّرر 
في  رأيتم  له  نقول  فلسطين،  عاصمة  القدس 
المرحلة  وفي  القدس،  سيف  السابقة  المرحلة 
المقبلة سترون سيف القدس ودرعها وترسها. 
فإياكم أن تجربونا مرة أخرى ألننا أكيدون من 
الفلسطيني  شعبنا  سيحدثه  جديد  انتصار 
بمساندة ومؤازرة كل َمن يؤمن بحقنا القومي 

في فلسطين .
كل  بدم  »قسماً  اليوم  الموقف  نجّدد  وقال: 
يبق  لم  لو  فلسطين،  أرض  دماؤه  روت  شهيد 
بزيت  مغّمسة  خبز  كسرة  إال  فلسطين  ف��ي 
هذه  تتوقف  لن  زعتر  رشة  وعليها  الزيتون 
المقاومة حتى تحرير فلسطين من بحرها إلى  

نهرها«.
الفلسطينية  القوى  تحالف  كلمة  وألقى 
مخيم  في  اإلس��الم��ي  الجهاد  حركة  مسؤول 
أن  فيها  اعتبر  والتي  علي  عبدالله  أبو  شاتيال 
المركزية  القضية  وستبقى  كانت  فلسطين 

لألمة.
العدو  أعالم  مسيرة  أن  عبدالله  أبو  ورأى 
ره��ان��ات  سقطت  كما  ستسقط  الصهيونّي 
الشعب  على  األخيرة  حربهم  في  الصهاينة 

الفلسطيني وقطاع غزة.
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  كلمة  وكانت 

التحرير  ومنظمة  فتح  حركة  سر  أمين  ألقاها 
حسن،  كاظم  شاتيال  مخيم  في  الفلسطينية 
الرجال  يوّحد  ال��ذي  هو  الميدان  أن  فيها  أكد 
فلسطين  إن  الحقيقي،  الميدان  هي  وفلسطين 
في كّل جزئياتها كلّها مقاومون، وفلسطين هي 

المسيح  سيدنا  عهد  منذ  األولى  المقاومة  مهد 
وبقي  اليهود  ج��ب��روت  وت��ح��ّدى  ق��اوم  ال��ذي 

صابراً.
أحمد  ألقاها  الوفاء  لحزب  كلمة  كانت  كما 

علوان.

شعبنا  أبناء  وكل  المقدسّيين  مع  تضامناً 
في فلسطين، عقد لقاء في دارة عضو مجلس 
الحاج  اللبناني  الشعبي  المؤتمر  في  عّكار 
خيرات خميس في بلدة الهيشة - وادي خالد، 
المستقلة  خالد  وادي  مديرية  مدير  حضره 
بري  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
العبدلله إلى جانب مسؤول الشؤون الدينّية 
الدكتور  اللبناني  الشعبي  المؤتمر  ف��ي 
منّظمة  فصائل  سّر  أمين  السحمراني،  أسعد 
الحاج  الشمال  ف��ي  فتح  وح��رك��ة  التحرير 
الحاج،  سلطان  أبو  يرافقه  فّياض  جهاد  أبو 
في  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  مسؤول 

من  وجمع  األحمد  درغ��ام  محمد  خالد  وادي 
المرّبين واألساتذة والمخاتير والوجهاء.

للمطران  مسّجلة  كلمة  اللقاء  تخللت   
المقدسّيين  أّكد فيها على صمود  عطالله حّنا 
الصهيوني  الكيان  مقاومة  في  وتالحمهم 
أّن  وأّك���د  وج��رائ��م��ه،  وعنصرّيته  المحتّل 
الفلسطينّية تشّكل األساس  الوطنّية  الوحدة 
في  حّنا  المطران  وأبلغ  االنتصار،  لصناعة 
بشكل  قائم  مقدسّياً  روحّياً  لقاًء  أّن  كلمته 
على  وللحّض  وللتوجيه  للتشاور  متواصل 
والحفاظ  التهويد  مواجهة  أجل  من  المقاومة 
وشكر  والمقّدسات،  القدس  شخصًية  على 

وتضامنهم. موقفهم  للحاضرين 
وفّياض  السحمراني  من  ك��ّل  تحّدث  ث��ّم 
مديرية  مدير  من  مداخالت  بعدها  وكانت 
الدويك  وللشيخ  »القومي«  في  خالد  وادي 
وَخلُص  األحمد  درغام  ومحّمد  حمود  ولطالل 
خالد  وادي  »أّن  على  التأكيد  إل��ى  اللقاء 
بالمواقف  دوم���اً  ملتزمة  األص���الء  بأهلها 
فلسطين،  قضّية  وأّولها  والعربّية،  الوطنّية 
على  حريصة  وه��ي  االح��ت��الل،  وم��ق��اوم��ة 
أشّقاء لبنان وبشكٍل خاّص سورية. كما رفع 
ولعموم  للمقدسّيين  تقدير  تحّية  الملتقون 
الفلسطينّيين في الضّفة وغّزة وكّل فلسطين، 

االنتصار،  حّققت  بطوالت  من  سّطروه  لما 
وزرعت الرعب والقلق في صفوف الغاصبين 

الصهاينة«.
التطبيع،  »م��ق��اوم��ة  إل���ى  ال��ل��ق��اء  ودع���ا 
مع  وشركائه،  العدّو  على  الحصار  وتشديد 
أو  سياسّية  وف��ود  إل��ى  دع��وة  لكّل  الرفض 
مباشر  بشكٍل  العدّو  مع  للقاء  دبلوماسّية، 
بأن  العرب  اللقاء  طالب  كما  مباشر.  غير  أو 
للمقاومة  حاضنة  ليكونوا  مواقفهم  يراجعوا 
بمختلف أشكالها مدنّية أو عسكرّية، فهذا هو 
وفي  فلسطين  كامل  لتحرير  الوحيد  السبيل 

القدس«.  قلبها 

عبد  علي  لبنان  في  السوري  السفير  استقبل 
عجمي  أحمد  السابق  النائب  أمس  علي  الكريم 
وشعباً  حكومة  لسورية  التهنئة  ق��ّدم  ال��ذي 
وجيشاً ولمحور المقاومة بفوز الرئيس الدكتور 

بشار األسد لوالية رئاسية جديدة.
وأشار عجمي إلى أّن الرئيس األسد الذي هزم 
وخرج  سورية،  على  الكوني  والعدوان  اإلرهاب 
ضمير  في  سيخلد  تاريخي  قائد  هو  منتصراً 

الشرفاء واألحرار.
بعض  على  االع���ت���داءات  عجمي  واستنكر 

قبل  من  لبنان  في  السوريين  المواطنين  أبناء 
بعض العنصريين والموتورين، مؤكداً أّن لبنان 
اإلخاء  بعالقات  مترابط  واحد  شعب  وسورية 
قلب  عن  دفاعاً  بالدم  تعّمدت  التي  والتضحية 

العروبة والمقاومة سورية االسد.
وفي ختام اللقاء قّدم النائب عجمي مجموعة 
كتب من تأليفه للسفير علي عبد الكريم الذي أشاد 
بالعالقات التاريخية بين سورية ولبنان ووحدة 
الشعب رغم كّل ما تعانيه المنطقة، مؤكداً على اّن 

سورية ستعود كما كانت حضناً لكّل الشرفاء... 

األس��ع��دي«  »التيار  ل���  ال��ع��ام  األم��ي��ن  رأى 
حصل  ال��ذي  كل  أن  األس��ع��د،  معن  المحامي 
تأليف  ملف  ح��ول  م��ن��اوش��ات  م��ن  ويحصل 
بين  متبادلة  تهديد  رسائل  »ه��و  الحكومة 
منهم  البعض  ب��أن  السلطوية  القوى  بعض 
قادر على تدمير البلد على رؤوس شعبه، إذا لم 
يأخذ ضمانات بعدم التعرض له أو محاسبته 
القضاء  أمام  والحقاً  أوالً  الدولي  القضاء  أمام 

اللبناني«.
وسأل في تصريح »في حال تأليف الحكومة 
إمكانها  ف��ي  م��اذا  ال��ي��وم،  لغاية  المستبعد 
المجتمع  ثقة  تأخذ  لم  إذا  وُتنجز،  تفعل  أن 
ترتيب  آخ��ر  في  لبنان  صّنف  ال��ذي  ال��دول��ي، 
»عدم  إلى  الفتاً  العالم«؟   في  الفاشلة  الدول 
حصول التوافق اإلقليمي والدولي حول لبنان 
وهو واضح للجميع«، والرئيس المكلّف سعد 
الحريري »لغاية اآلن لم ينل المباركة والغطاء 

من األميركي والسعودي«.
ح��ّول��ت  ال��س��ي��اس��ي��ة  الطبقة  »أن  ورأى 

اللبنانيين إلى رهائن، وهي ُتمعن في سياسة 
إذاللهم وإهانتهم«، معتبراً أن »االنهيار الشامل 
يملك  الشعب  يعد  لم  ألنه  الوحيد،  الحّل  هو 
السياسيه  الطبقة  عكس  على  ليخسره،  شيئاً 
من  وفائضاً  ش��يء  كل  تملك  التي  والمالية 
لبنان والخارج، وستفقد  المكّدسة في  األموال 
القبض على رقاب  قدرتها على استمرارها في 
»أن  على  مشدداً  وترغيباً«،  ترهيباً  اللبنانيين 
ال خوف على الذي اعتاد على األزمات الكبيرة 

والهّزات وكان يقوم في كل مّرة«.
غضبوني  جعفر  العميل  قضية  »أن  واعتبر 
هي نسخة طبق األصل مشّوهة عن جّزار الخيام 
العميل عامر فاخوري«، آسفاً »أن يصل كل من 
لديه  أن  لدرجة  الصهيوني  العدو  مع  تعامل 
حقوقاً وامتيازات تفوق بكثير أي مواطن لبناني 
وختم  الشهداء«.  وأهالي  المقاومين  وحتى 
الوصاية  تحت  واقع  مؤسساته  بكامل  »لبنان 
األميركية وال أحد في السلطة لديه القدرة على 

الوقوف في مواجهة أّي أمر أميركي«.

الوحدوي«  اإلسالمي  »اللقاء  من  وفد  زار 
العمل  »جبهة  مقر  غ��ن��دور،  عمر  ب��رئ��اس��ة 
وف��اة  ذك��رى  ف��ي  حسن  بئر  ف��ي  االس��الم��ي«، 
مؤسس الجبهة في لبنان الداعية فتحي يكن، 
حيث كان في استقبالهم المنسق العام للجبهة 

الشيخ الدكتور زهير الجعيد.
»عرض  بيان،  بحسب  اللقاء،  خ��الل  وت��ّم 
الصعيدين  على  والتطورات  األحداث  لمجمل 
على  يحدث  ما  سيما  ال  واإلقليمي،  الداخلي 
المحتلة  فلسطين  في  والجهاد  الرباط  أرض 
انتصاراً  تصنع  ان  مقاومتها  استطاعت  التي 
التضامن  روح  وأع��اد  جمعاء،  لألمة  كبيراً 

وااللتفاف حول القضية الفلسطينية«.
وأكد المجتمعون دور الداعية يكن »من أجل 

قام  الذي  الدور  وعلى  والكلمة،  الصف  توحيد 
اإلسالمي  العمل  لجبهة  ترؤسه  خالل  من  به 
مع إخوانه في وأد الفتنة الطائفية والمذهبية، 
وهو ما تجلى بأبهى صوره في إمامة الداعية 
وسط  في  والشيعة  السنة  من  للمسلمين  يكن 
كّل  على  وعملي  شرعي  بشكل  للرّد  بيروت 
منهج  دعم  في  وكذلك  والفتن،  التفرقة  دعاة 
ما  والذي  اإلسالمية،  الوحدة  وخط  المقاومة 
وتسير  تنتهجه  ال��ذي  والخط  النهج  هو  زال 

عليه الجبهة إلى اآلن«.
حكومة  »تأليف  إل��ى  المجتمعون  ودع��ا 
الوطن  إن��ق��اذ  إل��ى  تسعى  وطنية  مصلحة 
أكثر  المواطن  إذالل  وعدم  لمصلحته  والتنازل 

وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم«.

مهدي يلقي كلمته جانب من المشاركين في الوقفة
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�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

التنفيذية  اللجنة  عضو  ن��ّدد   {
رئيس  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني 
أحمد التميمي بمواصلة قوات االحتالل 
بشكل  الصحافيين  بحق  النتهاكاتها 
خاص،  بشكل  الرسمّي  واإلعالم  عام، 
في إطار انتهاكاتها لحق الفلسطينيين 
المحتلة،  ال��ق��دس  على  ب��ال��س��ي��ادة 

العاصمة األبدية لدولة فلسطين.
أمس،  له  بيان  في  التميمي  وق��ال 
إن »مواصلة قوات االحتالل منع عمل 
تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة 
الفلسطينّية،  السيادة  يستهدف  إنما 
ج��زءاً  بصفته  فلسطين  وتلفزيون 
عواملها،  وأح���د  ال��س��ي��ادة  ه��ذه  م��ن 
المدينة  تهويد  م��ح��اوالت  إط��ار  ف��ي 
الفلسطيني  طابعها  وإلغاء  المقدسة 
والعربي واإلسالمي، األمر الذي أفشله 
القدس  وأهالي  عامة  الفلسطينيون 

المحتلة بشكل خاص«.
} أص�����درت م��ح��ك��م��ة االح��ت��الل 
حكماً  المحتلة،  بالقدس  العسكرية 
مراد  المقدسي  األسير  على  بالسجن 
وغرامة  شهراً،   18 بالسجن  مساك، 

مالية 250 ألف شيقل.
األس���رى  ش���ؤون  هيئة  وأدان�����ت 
وال��م��ح��رري��ن ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا، أم��س، 
الشباب  من  االنتقام  حملة  استمرار 
القرار  آخرها  كان  والتي  المقدسيين، 
االحتالل  محكمة  عن  اليوم  الصادر 

بحق األسير مساك.
وأوضحت أن مثل هذه األحكام وما 
سياق  في  تأتي  غرامات،  من  يرافقها 
محاولة ردع المقدسيين في التصدي 
التي  والعنصرية  التهجيرية  للهجمة 
االحتالل،  حكومة  وتدعمها  توّجهها 

لتهجيرهم من بيوتهم.
بما  شعبنا  أن  الهيئة  وأك����دت 
بحقهم  متمسكون  القدس  أبناء  فيه 
ولن  االح��ت��الل،  دح��ر  حتى  النضالي 
عن  ال��ج��ائ��رة  األح��ك��ام  ه��ذه  تثنيهم 
وتضحياتهم  ن��ض��ال��ه��م  م��واص��ل��ة 

ووقوفهم في وجه هذا المحتل.
مازن  المياه،  سلطة  رئيس  قال   {
إلى  بحاجة  غ���زة،  قطاع  إن  غنيم، 
مواد  إلدخ���ال  وعاجل  سريع  تدخل 
ومستلزمات خاصة بإصالح األضرار 
المعالجة  الضخ  بمحطات  عالقة  لها 
مطالباً  الرئيسية،  المياه  وخطوط 
فتح  »إسرائيل«  إللزام  دولي  بضغط 
والحد  التجاري  سالم  أبو  كرم  معبر 
من كارثة إنسانية تطال كافة مناحي 

الحياة في غزة.

ال�سام

} هنأ العديد من القيادات السياسية 
االئ��ت��الف  م��ن  وال��ح��زب��ي��ة  والنقابية 
المصرية  السياسية  لألحزاب  الوطني 
في  السورية  السفارة  زيارتهم  خالل 
االستحقاق  بإنجاز  سورية  القاهرة، 
االنتخابي الرئاسي وفوز الدكتور بشار 
األسد باالنتخابات، منّوهين بالمشاركة 

الشعبية الواسعة في هذا االستحقاق.
حزب  رئيس  الشهابي  ناجي  وأك��د 
ال��ج��ي��ل وال��م��ن��س��ق ال��ع��ام ل��الئ��ت��الف 
المصرية  السياسية  لألحزاب  الوطني 
االنتخابات  في  الواسعة  المشاركة  أن 
الرئاسية أكدت تمسك الشعب السوري 
وثقته  وطنه  وسيادة  المستقل  بقراره 
وصالبة  وصمود  األسد  الرئيس  بقيادة 
أعتى  مواجهة  ف��ي  ال��س��وري  الموقف 

مؤامرة استهدفت سورية.

العراق

} قضايا فساد يكشف النقاب عنها 
حيث  مختلف  بإطار  المرة  ه��ذه  لكن 
عن  الرقابية  التقارير  من  عدد  تحدثت 
كبرى  شركات  بتهرب  تتعلق  قضية 
سداد  من  الخاص  القطاع  في  عاملة 
ما  طويلة،  سنوات  مدار  على  الضرائب 
مليارات  العامة  الخزينة  على  أض��اع 
الدوالرات، فيما تظهر بين الحين واآلخر 
قضايا فساد تسبب خسائر مالية كبيرة 

للدولة.
االتحادية،  النزاهة  هيئة  كشفت   {
تنفيذ  م��ن  مالكاتها  تمكن  ع��ن  أم���س، 
المثنى،  محافظة  ف��ي  ضبط  عمليتي 
متهمين  خمسة   )5( ضبطها  م��ؤك��دة 
مخالفة  بطريقة  أعمالهم  يمارسون 

للقانون.

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن

الأهداف الكامنة وراء جولة بايدن الأوروبية...

العراق يختار �سركة »رو�س اآتوم« الرو�سّية لبناء مفاعالت نووّية في البالد

بغداد: ندعو دول الجوار اإلى عقد حوار  لحل ق�ضايا المنطقة

م�ستوطنو »غالف غزة« يخ�سون النجرار لموجة ت�سعيد ب�سبب »م�سيرة الأعالم«.. وتاأّهب �سهيونّي

مواجهات بين االحتالل والفل�ضطينيين والمقاومة دعت للنفير العام

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
كأّنما استغرق اإلعداد للجولة الخارجية األولى للرئيس جو بايدن »50 عاماً«، بحسب 
الناطق باسم البيت األبيض جن ساكي، لتسويق خبرته السياسية الطويلة أمام نظرائه 
وجمهور األوروبيين، مقارنًة مع سلفه. وتشمل الجولة جملة لقاءات رفيعة المستوى، 

يتّوجها لقاء قمة بين رئيسي الدولتين العظميين جو بايدن وفالديمير بوتين.
  وقد درجت العادة في اللقاءات الدولية ذات الطابع االستراتيجي تصعيد كل طرف 
التحليل  هذا  في  سنتناول  خصمه.  مع  وتحقيقه  نقاشه  ينوي  عما  السياسي  خطابه 
الزاوية األميركية واألهداف الكامنة وراء جولة الرئيس بايدن األوروبية، على أن نستكمل 
في الجزء الثاني المقبل ما ستسفر عنه قمة الرئيسين بايدن وبوتين، والتي ينتظرها 
العالم بفارغ الصبر، لما تشيعه من أجواء وخيارات تنعكس سلباً أو إيجاباً على المرحلة 

المقبلة دولياً.
 مّهد الرئيس جو بايدن لألجواء الداخلية األميركية بنشره مقاالً في صحيفة »واشنطن 
بوست«، رّكز فيه على أهمية التحالفات عبر األطلسي »بقيادة واشنطن«، وتعزيز قدرة 
»المؤّسسات الديمقراطية على مواجهة التهديدات والتصدي لتحديات األعداء في العصر 
الحديث«، مؤّكداً في خالصته أّن »اإلجابة هي نعم. لدينا فرصة إلثبات ذلك هذا األسبوع 

في أوروبا« )»واشنطن بوست«، 5 حزيران/ يونيو 2021(.
مراكز القوى المؤثرة في صناعة القرار السياسي األميركي تدرك بشدة المدى الذي 
اإلدارة  سياسات  في  وشكوك  أمل  »خيبة  من  المختلفة  األوروبية  ال��دول  إليه  وصلت 
السابقة«، وخصوصاً في ملفات بارزة، أهّمها اشتراط واشنطن زيادة مساهمة دول حلف 
األطلسي في كلفة الدفاع المشترك إلى معدل %2،5 من ناتجها القومي، وفرض الرسوم 
الجمركية، وانسحاب واشنطن من المعاهدات الدولية – االتفاق النووي واتفاقية المناخ.
في  بايدن  الرئيس  مساعي  نجاح  على  كبرى  آماالً  السياسية  النخب  تعلّق  وعليه، 
جائحة  تحديات  على  والتغلب  ناحية،  من  وإصالحها  األطلسي  عبر  العالقات  ترميم 

كورونا، نظراً إلى التراجع الملحوظ الذي ألحقته باالقتصاد األميركي والعالمي.
 في السياق عينه، تباعدت أولويات دول الحلف األساسية، ألمانيا وفرنسا، اللتين 
عزفتا عن االنخراط في صراع واشنطن وبكين وما يستدعيه من مهام عسكرية رديفة 
للتواجد األميركي في المياه والقواعد اآلسيوية، بينما انفردت بريطانيا بإرسالها حاملة 
طائراتها الحديثة »الملكة اليزابيث«، وعلى متنها سربا طائرات مقاتلة من طراز »أف-

35«، لتعزيز التواجد العسكري األميركي مقابل الصين.
 ومن أبرز معالم تباين األولويات على جانبي األطلسي توقيع المجموعة األوروبية 
»االتفاق الشامل حول االستثمار« مع الصين، عقب فوز بايدن، بعد مفاوضات طويلة 
على  المكّثفة  األميركية  الضغوط  خلفية  على  حديثاً  وتجميده  سنوات،   7 استغرقت 

الصين.
من  األوروبية«  ال��دول  »تخّوف  إلى  واشنطن  في  الحاكمة  المؤّسسة  مراكز  تشير 
التماهي مع السياسات األميركية في المرحلة الراهنة، نظراً إلى خشيتها من عودة الحزب 
الجمهوري بتياره اليميني المتشّدد إلى السلطة، ليس في االنتخابات الرئاسية في العام 
في العام المقبل أيضاً، بحسب ما تتناقله  النصفية  االنتخابات  في  بل  فحسب،   2024

المؤشرات واستطالعات الرأي العام.
كما اعتبر األوروبيون إقحام الرئيس األميركي نفسه إلى جانب سياسات لندن األخيرة 
أمراً غير مبّرر، وذلك بإعالنه تأييد توحهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
فيما أطلق عليه سياسة تصدير »النقانق والشرائح الدسمة« إلى إيرلندا الشمالية التي 
تعارضها الدول األوروبية بشدة، على خلفية االحتقان العام، جراء انسحاب لندن من 

االتحاد األوروبي.
شؤون  في  المتخصصة  اليومية  السياسية  النشرة  أوضحت  الصدد،  ه��ذا  وف��ي 
األوروبية حيال تداعيات  السياسة  أروقة  ما يدور من قلق في  الكونغرس »رول كول« 
الرئيس  خسارة  منذ  تراجعاً  يشهد  لم  والذي  اليمين،  نحو  الجمهوري  الحزب  »اندفاع 
دونالد ترامب إعادة انتخابه«، وما سيترتب عليه من تكرار التجربة اإلقصائية السابقة 

)»رول كول«، 9 حزيران/ يونيو 2021(.
ضئيلًة  نسبًة  أن  األميركية،  السياسية  النخب  بحسب  أيضاً،  األوروبيون  يدركه  ما 

نسبياً من أصوات الناخبين األميركيين شّكلت الفارق لخسارة الحزب الجمهوري، وهو ما 
أوضحته صحيفة »واشنطن بوست« حين قالت إّن »الجمهوريين اقتربوا من السيطرة« 
على السلطتين التشريعية والتنفيذية في واشنطن، »بفارق 90،000 صوت« )»واشنطن 
بوست«، 9 شباط/ فبراير 2021(. ولوال تفشي جائحة كورونا وسوء إدارتها ربما، لتمّكن 

الجمهوريون من »تحقيق هدفهم«، كما تعتقد دوائر سياسية متعددة في واشنطن.
وأردفت »رول كول«، نقالً عن »مركز التقدم األميركي«، قائلة: »األوروبيون قلقون من 
أن عودة أميركا قد تكون مؤقتة«، للداللة على شعار الرئيس بايدن بأّن بالده »عادت« 
لتتبوأ مركزها الدولي السابق. وشاطره الرأي »مجلس األطلسي« في واشنطن وقراءته 
لتوجهات »األوروبيين وشعورهم بالخيبة في األشهر األولى إلدارة الرئيس بايدن« في 
عدد من الملفات الرئيسية، واعتقادهم الشائع بأّن نزعة »أميركا أوال« التي رّوجها الرئيس 
السابق ترامب »لم تأِت من فراغ«، بل هي من صلب »االستثنائية األميركية«، بحسب 
شارلز كوبشان، المدير األسبق للشؤون األوروبية في مجلس األمن القومي خالل والية 

الرئيس أوباما، والباحث البارز في »مجلس العالقات الخارجية« المرموق.
الرئيس األميركي مع أفعاله  الدوائر السياسية األوروبية تباين تصريحات  رصدت 
وسياساته المعلنة، وخصوصاً تشديده على نّيته العمل بصورة جماعية، بينما »تصّرف 
الشركاء األوروبيين«،  المسبق مع  التنسيق  المواقف، من دون  انفراد في عدٍد من  على 
أبرزها إعالنه انسحاب القوات األميركية من أفغانستان في شهر نيسان/ إبريل الماضي 
على انفراد، ما دفع ألمانيا إلى »اإلسراع في بلورة خطة انسحاب منظمة لقواتها منها، 

والتي يبلغ تعدادها 1،300 جندي«.
آخر الحوادث بالنسبة لألوروبيين كان إعالن الرئيس بايدن، من دون أدنى تنسيق 
كورونا«  لفايروس  مضادة  لقاحا  اختراع  براءات  عن  المتحدة  الواليات  »تنازل  معهم، 

)صحيفة »نيويورك تايمز«، 6 أيار/ مايو 2021(.
ل�  في موازاة ظاهرة بروز اليمين األميركي المتطرف، تشهد أوروبا صعوداً ملحوظاً 
ألول  األلماني  )البرلمان(  الرايخستاغ  إلى  الوصول  استطاع  الذي  المتطرف«  »اليمين 
مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتعاش النزعات االنفصالية داخل »المملكة 
المتحدة« بعد بريكست. ويبدو أّن المشهد الفرنسي ال يقّل سوءاً عن نظيره في ألمانيا، 
مارين  اليمينية  المرشحة  منافسته  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  يواجه  أن  المتوّقع  فمن 
لوبان في االنتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تشير استطالعات الرأي الفرنسية إلى أّن 
»حظوظها أفضل بكثير من انتخابات العام 2017« )وكالة »رويترز« لألنباء، 9 نيسان/

إبريل 2021(.
مجموعة الّدول السبع

مّهد البيت األبيض لحضور الرئيس بايدن لقاء مجموعة »الدول السبع« الصناعية 
اللقاء الذي تحضره الدول الغربية، إضافة إلى  كمقّدمة لفرض األجندة األميركية على 
بصفة  مرة  ألول  دعوتها  عقب  والهند«،  واستراليا  أفريقيا  وجنوب  الجنوبية  »كوريا 

»ضيف«، تحشيداً للتوجه األميركي المناهض للصين وروسيا.
 وأوضح بيان البيت األبيض أن الرئيس بايدن ينوي الحصول على تأييد تلك الدول 
الجديدة«  الحرير  »طريق  خطة  لمنافسة  أفضل«،  بشكل  العالم  بناء  »إع��ادة  لخطة 

الصينية، بحسب بيان البيت األبيض في 12 حزيران/ يونيو 2021.
 لتسويق تلك الرؤية األميركية، تبّنى البيان الختامي للمجموعة خّطة »تبّرع الدول 
السبع إلى لدول النامية بنحو مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا، تكون حّصة الواليات 
المتحدة منها 500 مليون جرعة«، وتسليم »200 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي«، 

مع ما يترتب عليها من إنشاء صندوق مالي »لمساعدة الدول المحتاجة«. 
 أهمية تكتل »الدول السبع« ومستقبلها ال يزاالن قيد البحث، وسط انتشار شكوك داخل 
النخب السياسية األميركية في جدوى تلك المجموعة، في ضوء المتغّيرات والتطورات 
الدولية، وخصوصاً أّن العنوان الرئيسي ألجندتها يتمحور حول »إدامة التوتر مع روسيا 
والصين«، بينما يواجه القادة األوروبيون »قائمة طويلة من التحديات الداخلية، أبرزها 
إدارة تداعيات بريكست والمحافظة على قدر معقول من التماسك الداخلي، في ظّل تصاعد 
النزعات القومية«، بحسب وصف »مجلس العالقات الخارجية« في 8 حزيران/ يونيو 

.2021

مجلس  رئيس  »ينصح«  المتدهورة  وهيبتها  المتحدة  ال��والي��ات  سمعة  إلنقاذ 
العالقات الخارجية، ريتشارد هاس، صّناع القرار بتبّني »تكّتل جديد من القوى، يضّم 
الواليات المتحدة والصين واالتحاد األوروبي والهند واليابان وروسيا، ويضع نصب 
عينيه التعاون العملياتي، عوضاً عن التحالفات اإليديولوجية«، وتكون مهّمته »بحث 
إدارة القضايا ذات الطابع العالمي، مثل االقتصاد واألمن الدوليين وسياسة الطاقة«. 
روسيا  صعود  مواجهة  في  الغربي  التكتل  إنشاء  غرض  بانتفاء  واضحة  شهادة  إنها 

والصين.

قمة بايدن وبوتين
سيتّوج الرئيس بايدن جولته األوروبية بلقاء قمة مع نظيره الروسي فالديمير بوتين 
في جنيف في 16 حزيران/ يونيو الحالي، تتزاحم فيها الملفات الدولية والثنائية، وكذلك 
»االستقرار النووي االستراتيجي والصراعات اإلقليمية«، بيد أّن توقعات الطرفين بنتائج 
ملموسة تبقى باهتة ومتواضعة، كما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف، الذي قال: »ليس لدى روسيا توّقعات مبالغ بها« لنتائج القمة، على الرغم من 

أهمية المحادثات المباشرة بينهما.
صحافي  مؤتمر  عقد  يشمل  »ال  القّمة  لقاء  أّن  إلى  األميركي  الجانب  »ألمح«  بدوره   
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  بين   2018 العام  في  هيلسنكي  لقاء  بخالف  مشترك«، 
والرئيس الروسي بوتين، ما يدّل على »توتر وصراع محتدم« داخل دائرة صنع القرار 

األميركي.
 االستراتيجية األميركية الثابتة تعتبر »الصين، ال روسيا«، مصدر التهديد الرئيسي 
نهج  اّتباع  إلى  االستراتيجيين  مفّكريها  بعض  يدعو  التي  المتحدة،  للواليات  عالمياً 
»تحييد روسيا عن الصراع المباشر، وإبداء بعض الليونة تجاهها«، ما فّسره البعض 
»تنازالً« من الرئيس بايدن عن معارضة بالده لمشروع أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا 
»نورد ستريم2-«، وفي الطرف اآلخر تأكيد منه، قبل بدء جولته األوروبية، أّن »مسألة 
الهجمات اإللكترونية ستكون مدرجة« على جدول أعمال نقاش الجانبين، وفي الخلفية 
»تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي توّرط مجموعة قرصنة الكترونية مرتبطة بروسيا 
 3 العدالة«،  إلى  مجموعة »ريفيل«  العالم، وتقديم  أكبر شركة لحوم في  في استهداف 

حزيران/ يونيو 2021.
مع  »سيبحث  بايدن  الرئيس  أّن  ساكي  جن  األبيض  البيت  باسم  الناطق  وأك��دت   
الرئيس بوتين« قضية األمن السيبراني، في ظّل الهجوم اإللكتروني على شركة اللحوم 

المذكورة في 3 حزيران/ تموز 2021.
 وإمعاناً في نقل الرسالة بوضوح، صّرح وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 
لشبكة »سي أن أن«، الناطقة باللغة اإلسبانية، أنه »يتعّين على روسيا وقف الهجمات 
اإللكترونية«، وذلك في 4 حزيران الحالي، بينما قال الرئيس األميركي في وقت سابق: 
»في الوقت الحالي ليس لدى المخابرات األميركية أّي دليل على تورط روسيا في الهجوم 

على مشغل خط أنابيب كولونيال«.

حسين  ف��ؤاد  العراقي  الخارجية  وزي��ر  دع��ا 
في  العراقي  الجوار  دول  يجمع  حوار  عقد  إلى 
آلية  وتعزيز  النظر  وج��ه��ات  لتقريب  ب��غ��داد، 
الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم 

المنطقة.
شكري،  سامح  المصري  نظيره  لقائه  وخالل 
في  للمشاركة  للدوحة  زي��ارت��ه  هامش  على 
العرب  الخارجية  ل��وزراء  التشاوري  االجتماع 
الذي تستضيفه قطر، أكد حسين »حرص العراق 
بالدور  إيماناً  مصر،  مع  التشاور  تعزيز  على 

الفّعال الذي تضطلع به في المنطقة«.
بين  الثالثية  القمة  عقد  »أهمية  إل��ى  ولفت 
حوار  »عقد  إلى  داعياً  واألردن«،  مصر  العراق، 
لتقريب  بغداد  في  العراقي  الجوار  دول  يجمع 
والتفاوض  الحوار  آلية  وتعزيز  النظر  وجهات 

لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة«.
بالعالقات  االرت���ق���اء  س��ب��ل  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث 
في  تطويرها  على  المتبادل  والحرص  الثنائّية، 

جميع المجاالت.
في  ال��ت��ط��ّورات  آخ��ر  ال��ج��ان��ب��ان  بحث  كما 
المنطقة، و«ضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ 
حلحلة  باتجاه  والعمل  واالستقرار،  األمن  على 

الحوار،  اعتماد  خالل  من  واألزم��ات  المشاكل، 
وعدم التصعيد ألنه ال يخدم المنطقة«.

وشدد الجانبان على »أهمية تعزيز التشاور، 
التي  اإلقليمّية  القضايا  والتباحث حول عدد من 

تهم البلدين«.
العراقّية  الهيئة  رئ��ي��س  أع��ل��ن  ذل���ك،  إل��ى 
حسين  كمال  المشّعة  المصادر  على  للسيطرة 
الروسية  آتوم«  »روس  شركة  أن  أمس،  لطيف، 
النووية  المفاعالت  بناء  مشروع  بتنفيذ  ستقوم 
أن  مؤكداً  الكهربائّية،  الطاقة  لتوفير  البالد  في 
المباحثات مع الشركة قطعت شوطاً ممتازاً بهذا 

الشأن.
لبناء  توجه  »لدينا  تصريح:  في  لطيف  وقال 
الكهربائية في  8 مفاعالت نووية لتوفير الطاقة 
العراق، والحقيقة الرقم 8 للمفاعالت هو الحاجة 
الطاقة  % من   25 العراق، لكي نوفر  نّية  وليس 
 8 لبناء  نحتاج   2030 عام  في  نحتاجها  التي 
مفاعالت، نحن حالياً متوّجهين لهذا العدد ولكن 
المفاعالت  إنجاز جميع  أن يتم  ليس بالضرورة 

خالل هذه الفترة«.
وأضاف لطيف أن »العدد الخاص بالمفاعالت 
للحكومة  ق��رارات  هناك  أكثر،  أو  أقل  يكون  قد 

الخاصة  والتعاقدات  التمويل  مصادر  وهناك 
وغيرها«.

كما  سيتّم  المشروع  »تمويل  أن  لطيف  وتابع 
عملت مصر. مصر حصلت على قروض من بعض 
الحقيقة  في  ونحن  بالذات،  روسيا  ومن  الدول 
الجانب  مع  وممتازاً  جداً  متطوراً  شوطاً  قطعنا 
المرحلة  في  ويتضمن  المجال،  هذا  في  الروسي 
األولى قرض ويطفئ بعد سنوات من 10 إلى 20 
تعامل  »لدينا  وأكد  المفاعل«،  تشغيل  بعد  سنة 
السابق  العراقي  والمفاعل  روسيا  مع  سابق 
واألشياء  التسهيالت  أيضاً  روس��ي��ا،  من  ك��ان 
خالل  من  ممتازة  الروسي  الجانب  يقدمها  التي 

المباحثات بهذا الشأن«.
وأكد لطيف أن »الشركة التي ستنفذ المشروع 
هي »روس آتوم« وليست غيرها«، مشيراً إلى أن 
»هناك زيارة ستتم إلى موقع شركة روس آتوم 
دقيقة  فنية  تفاصيل  على  لالطالع  روسيا  في 
خالل  ستتم  »الزيارة  أن  مبيناً  العمل«،  وآليات 
سنذهب  حيث  اآلن  من  المقبلة  األربعة  األشهر 
الخاصة  الترتيبات  وضع  وسيتّم  روسيا  إلى 

بالمشروع«.
هي  الروسّية،  آتوم«  »روس  شركة  أن  يذكر 

هيئة رسمية حكومية تنظم عمل المجمع النووي 
العاصمة  في  الرئيسّي  مقرها  ويقع  الروسي. 
كانون   29 يوم  آتوم«  »روس  أنشئت  موسكو. 
الصناعة  ل���وزارة  خلفاً   ،1992 ثاني/يناير 
السوفياتي  االت��ح��اد  ف��ي  ال��ن��ووّي��ة  والهندسة 
االتحادية  الوكالة  وفق  تنظيمها  وأعيد  سابقاً. 

2004، وذلك  آذار/مارس   9 الذرية يوم  للطاقة 
وفقاً لقانون اعتمده البرلمان الروسّي في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2007، ووقعه الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، أوائل كانون األول/ديسمبر من 
إلى  الوكالة  تحويل  بموجبه  وتّم  نفسه،  العام 

مؤسسة حكومّية.

االح��ت��الل  جيش  بين  م��واج��ه��ات  ان��دل��ع��ت 
على  الفلسطينيين  من  ومجموعة  الصهيوني 
تنظيم  م��ن  س��اع��ات  قبل  غ���زة،  ق��ط��اع  ح���دود 
القدس  ف��ي  اس��ت��ف��زازّي��ة  مسيرة  مستوطنين 
ت��ع��ي��د اش��ت��ع��ال  أن  ُي��خ��ش��ى م��ن  ال��ش��رق��ي��ة، 

األوضاع.
أح��رون��وت«  »ي��دي��ع��وت  صحيفة  وذك���رت 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة: »ب������دأت م���واج���ه���ات ق��رب 
بين  غ��زة  ق��ط��اع  جنوبي  ال��ح��دودي  ال��س��ي��اج 
من  صغيرة  ومجموعة  اإلسرائيلي  الجيش 
فتى  إص��اب��ة  إل��ى  وأش���ارت  الفلسطينيين«، 

فلسطيني برصاصة في قدمه.
انطالق  من  ساعات  قبل  التطورات  تلك  تأتي 
القديمة  البلدة  ستجوب  التي  األعالم«  »مسيرة 
في  رقصة  فيها  المشاركون  ويؤدي  القدس  في 
البلدة،  أبواب  أحد  العربية  العامود  منطقة باب 
األمر الذي قد يشعل األوضاع مجدداً في القدس 
المدن  في  وحتى  غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة 
بحسب   ،)48( الفلسطيني  الداخل  في  العربية 

مراقبين.
الجديدة،  الصهيونية  الحكومة  وواف��ق��ت 
للوضع  تقييم  بعد  المسيرة  تنظيم  على  اإلثنين 
مع  بارليف«  »عومر  الداخلي  األمن  وزير  أجراه 

قادة أجهزة األمن.
المقاومة  ف��ص��ائ��ل  أع��ل��ن��ت  ال��س��ي��اق،  وف��ي 
وال��داخ��ل  وال��ق��دس  الضفة  ف��ي  الفلسطينية 
المسجد  في  وال��رب��اط  العام  النفير  المحتل، 
االحتالل  لمحاوالت  للتصّدي  المبارك،  األقصى 

والمستوطنين المساس به.
األع��الم«  »مسيرة  ستواجه  أنها  أك��دت  كما 
القدس  في  تنظيمها  المستوطنون  ينوي  التي 
الضفة  في  المسيرات  في  والمشاركة  المحتلة، 
والمسجد  القدس  على  للعدوان  رفضاً  وغ��زة 

األقصى.
حماس،  باسم  الناطق  ق��ال  السياق،  وف��ي 
سلوكه  على  االحتالل  »إصرار  إن  قاسم،  حازم 
االستفزازي في مدينة القدس، استهتار بمشاعر 
في  واألح��رار  واإلسالمية  العربية  الشعوب  كل 
العالم، واستخفاف بكل القيم اإلنسانية، وتمّرد 
الدولية، ويجب توحيد جهود كل  القوانين  على 
الصهيوني على  االحتالل  لمواجهة عدوان  األمة 

مقدساتها«.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في 
الستفزازات  قوة  بكل  ستتصّدى  أنها  فلسطين 
وستقف  المقّدسة،  المدينة  في  المستوطنين 
المساس  يحاول  من  كل  وجه  في  منيعاً  س��داً 

بالمسجد األقصى المبارك.
لالحتالل  يكون  »لن  بيان  في  الحركة  وقالت 
فهي  الدماء  سالت  وإن  حتى  ق��دم،  موطأ  فيها 

رخيصة ألجل األقصى«.
ما  مستوطنات  مستوطنو  عبر  ذل��ك،  إل��ى 
وخشيتهم  غضبهم  عن  غزة«،  ب�«غالف  تسّمى 
حماس  حركة  مع  المواجهة  تجدد  إمكانية  من 
االستفزازية  األعالم  مسيرة  بسبب  أخرى  مرة 
كالعادة،  الثمن  سيدفعون  ألنهم  القدس  في 

بحسب موقع »والال« العبري.
بمستوطنة  يقيم  ال��ذي  المستوطن  وق��ال 
تقوم  أن  »يؤسفني  ليبرمان:  عوفر  عام«  »نير 
القدس  ف��ي  تعيش  التي  المتطرفة  الجهات 
ال  أنا  الثمن،  سيدفع  َمن  ونحن  األعالم  بمسيرة 
نعترف  ان  يجب  لكن  المسيرة  إج��راء  أع��ارض 
إطالق  وقف  تستطيع  ال  »إسرائيل«  دولة  بأن 
وندفع  النتائج  سنتحمل  فإننا  لذلك  الصواريخ 

الثمن كالعادة«.
فولد  معيان  المستوطنة  قالت  جهته،  ومن 
هعسرا«:  »نتيف  مستوطنة  في  تعيش  التي 

بسبب  القدس  في  االحتفاالت  تعطيل  يمكن  »ال 
حكماء  نكون  أن  يجب  لكن  حماس؛  تهديدات 
المسار  لتغيير  بدائل وحلول وسط  ونبحث عن 
قيام  من  ونخشى  مناسب  غير  التوقيت  ألن 

حماس بإطالق صواريخ«.
ألن  اإلحباط  من  بحالة  »أشعر  وأض��اف��ت:   
اننا  على  دليل  وهذا  تهديداتها،  تواصل  حماس 
كما  األسوار  حامي  عملية  خالل  الردع  نحقق  لم 

يّدعون«.
وطالبت المستوطنة عدي لجزيئل، حكومتها 
مشيرًة  الغالف،  مستوطنات  بسكان  االهتمام 
هذه  في  يزداد  والهلع  الخوف  مستوى  أن  إلى 
من  خائفون  المستوطنات  وسكان  الساعات 

تجّدد إطالق الصواريخ.
»س��ك��ان  أن  ال���ع���ب���ري،  ال���م���وق���ع  وذك�����ر 
ض��رورة  هناك  ب��أن  قناعة  على  المستوطنات 
شروطها  تملي  أن  ل��ح��م��اس  ال��س��م��اح  ل��ع��دم 
يشعرون  لكنهم  »إسرائيل«؛  على  وسياستها 
بحالة من القلق والتوتر من التداعيات السلبية 

المسيرة«. لهذه 
األفضل  من  »أليس  المستوطنون:  وتساءل 
محسوبة  بخطوات  للقيام  بديل  عن  البحث 
غير  التوقيت  ألن  المسار،  تغيير  أو  ومدروسة 

مناسب والوضع قابل لالنفجار«.
والمحللين  الخبراء  من  ع��دداً  أن  إلى  ُيشار 
وأعضاء الكنيست طالبوا بتغيير مسار المسيرة 

أو الغائها خشية تجدد المواجهة مع غزة.
أن  العبري،  »والال«  موقع  ذكر  السياق،  وفي 
التأهب  حالة  رفعت  قد  كانت  االحتالل  شرطة 
المواجهات  تجدد  خشية  المحتل  الداخل  في 
مساء  ستجري  التي  األع��الم«  »مسيرة  عشّية 

اليوم في القدس.
عام  مفتش  ف��إن  العبري،  الموقع  وبحسب 

تعليماته  أصدر  شبطاي  كوبي  االحتالل  شرطة 
بوقف إجازات عناصر الشرطة في جميع المناطق 
ونشر المزيد من القوات في المدن المختلطة كاللد 

والرملة وحيفا وذلك خشية تجّدد المواجهات.
تعليماته  أص��در  شبطاي  فإن  الموقع  ووف��ق 
تستمر  التي  الطويلة  المناوبة  خطة  بتفعيل 
األلوية  قادة  وأمر  الميدانّية  للقوات  ساعة   12
لمنع  وب��ح��زم  األح���داث  م��ع  ال��ف��وري  بالتعامل 
لديهم  المتاحة  الوسائل  واستخدام  انتشارها 
الغاز  قنابل  إلط��الق  والحوامات  الهراوات  مثل 
وبنادق Ruger التي تستخدم في مناطق الضفة 

الغربية.
الشرطة  عناصر  من  المئات  نشر  وت��م  كما 

وحرس الحدود في المدن المختلطة واالستعانة 
بسرايا حرس الحدود العشرة التي تعمل حالياً 

في مناطق الضفة الغربية إذا تطلب األمر.
بسبب  سرية   16 تسريح  تأجيل  وت��ّم  كما 
اشتعال  من  والخشية  السائدة  التوتر  حالة 
لجماعات  األعالم  مسيرة  خلفّية  على  المنطقة 

المتطرف. اليمين 
عبر  دع��وات  فلسطينيون  ناشطون  ووّج��ه 
شبكات التواصل االجتماعي، لالحتشاد في باب 

العامود بالتزامن مع المسيرة االستفزازية.
قد  فلسطينية  بفصائل  م��س��ؤول��ون  وك��ان 
المسيرة،  بهذه  السماح  تبعات  م��ن  ح���ّذروا 

محملين حكومة االحتالل مسؤولية تداعياتها.

الحظت مصادر 
إعالمية انتقال حالة 

التوتر والتصعيد 
على وسائل التواصل 
االجتماعي من جبهة 

التيار الوطني الحر 
وتيار المستقبل إلى 

جبهات جديدة أصابت 
بعض شظاياها عالقة 

حركة أمل وحزب 
الله وعالقة حزب الله 
والتيار الوطني الحر 

بعدما كان التوتر على 
جبهة التيار وأمل قد 

بلغ مداه.
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االصالحية  الجبهة  باسم  المتحدثة  أك��دت 
عدم  من  الجبهة  »موقف  أن  على  منصوري  آذْر 
دعم أي مرشح لالنتخابات لم يتغير«، وذلك في 
اإلصالحات  جبهة  مجلس  عقده  اجتماع  ضوء 
دعم  حول  قرار  اتخاذ  أجل  من  أمس،  أول  ليلة 
محسن  أو  همتي  الناصر  عبد  المرشحين  أحد 

مهر علي زادة.
إّن  أمس،  صحافي،  مؤتمر  في  همتي،  وقال 
وإنه  يدعمونه  اإلصالحيين  من  كبيراً  »قسماً 
سيكون سعيداً في حال انسحاب مهر علي زادة 

لصالحه«.
والتجّمعات  االنتخابية  الحمالت  وتتواصل 
المؤيدة للمرشحين مع قرب موعد االنتخابات، 
انتخابياً  حيث شهدت العاصمة طهران تجّمعاً 

ألنصار المرشح ابراهيم رئيسي.
واحتشد أنصار رئيسي في ميدان هفته تير، 
وسط العاصمة طهران، رافعين صوره والفتات 
حملت عبارات تدعم المرشح لمواصلة السباق 

االنتخابي.
حملته  أعضاء  من  عدد  التجمع  في  وتحدث 
االنتخابية الذين دعوا الناخبين إلى التصويت 
لقيادة  األصلح  »الخيار  أنه  معتبرين  لرئيسي، 
قبل  من  ناله  الذي  التأييد  بعد  سيما  وال  البالد 

مجمع أساتذة الحوزة العلمّية في قم«.
الرئاسي  المرشح  أك��د  متصل،  سياق  في 
إبراهيم رئيسي أن »في جعبته برنامجاً إلقامة 

عزة  حفظ  بشرط  والغرب  الشرق  مع  عالقات 
إيران واستقاللها«.

تجّمع آخر، أقامه أنصار المرشح عبد الناصر 
حمل  حيث  اإلي��ران��ي��ة،  العاصمة  ف��ي  همتي 
أماكن  في  وجالوا  مرشحهم  صور  المشاركون 

عديدة ترافقهم سيارة تبث األناشيد الوطنية.
علي  المرشح  حملة  باسم  المتحدث  وأعلن 
وكان  االنتخابات.  من  انسحابه  زاكاني  رضا 

الدعاية  ضمن  الشباب  مع  لقاء  في  قال  زاكاني 
في  ستحدث  التي  »التغييرات  إن  االنتخابية 

البالد ستشمل األرياف بنحو أساسّي«.
وكان المرشح لالنتخابات الرئاسية اإليرانية 
محسن رضائي، أكد أنه »سيسعى في حكومته 
»الشعب  أن  مضيفاً  وضبطها«،  األسعار  للجم 
مستقبالً  األولى  السنة  خالل  سيشهد  اإليراني 

باعثاً على األمل والتفاؤل«.

كشفت وزارة الخارجّية المصرية عن فحوى رسالة الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التي سلّمها 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، خالل زيارته أول أمس للدوحة.

عن  اإلع��راب  تضّمنت  »الرسالة  أن  المصرية  الخارجية  وأوضحت 
أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العالقات بين البلدين خالل 
المرحلة الُمقبلة، والتطلع الستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف 
العالقات  مسار  يشهده  ما  مع  اتساقاً  الثنائي،  التعاون  آليات  مختلف 
المسائل  كافة  تسوية  في  ورغبة  ملموس  تقّدم  من  القطرية  المصرية 

العالقة في إطار ما نّص عليه بيان العال«.
وأكدت الوزارة أن »الرسالة حملت دعوة من الرئيس المصري إلى أمير 

قطر لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة«.
وأفادت وكالة األنباء القطرية، بأن »أمير البالد التقى وزير الخارجية 
المصري سامح شكري وتسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس المصري 

تتصل بدعم العالقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها«.
اإلقليمّية  المستجّدات  ب��أب��رز  تتصل  »ال��رس��ال��ة  أن  وأوض��ح��ت 

والدولّية«.
رسمّية  زي��ارة  في  الدوحة،  إلى  شكري  سامح  وصل  األح��د،  ومساء 
ل�«تعزيز التعاون والمشاركة في االجتماع التشاورّي لوزراء الخارجّية 

العرب، للتباحث بشأن الوضع العربي الراهن«.
توترت  عندما   ،2013 صيف  منذ  للدوحة  األولى  هي  شكري  وزيارة 
العالقات بين البلدين على خلفية رفض الدوحة خطوة اإلطاحة بالرئيس 

الراحل محمد مرسي.
بدورها قالت وزارة الخارجّية المصرّية في بيان: »حامالً رسالة من 
الرئيس السيسي، التقى وزير الخارجية سامح شكري أمير قطر تميم بن 
الدوحة«،  إلى  المدة(  الحالية )غير محّددة  زيارته  ثاني، خالل  آل  حمد 

دون تفاصيل أكثر.
طريق  في  إيجابية  خطوات  القطرية  المصرية  العالقات  وشهدت 
في  الماضي  الثاني  كانون  في  العال«  »بيان  توقيع  بعد  عودتها، 
ومصر  ناحية  من  قطر  بين  أزمة  على  الستار  أسدل  والذي  السعودية، 

والسعودية واإلمارات والبحرين من ناحية أخرى.
بن  محمد  القطري،  الخارجية  وزي��ر  أج��رى  الماضي،  آذار   3 وف��ي 
تلقى  كما  المصالحة،  إعالن  منذ  لمصر  زيارة  أول  ثاني  آل  عبدالرحمن 
قطر  أمير  من  هاتفياً  اتصاالً  الماضي،  نيسان   12 في  المصري،  الرئيس 

للتهنئة بحلول شهر رمضان.
الشهر  لمصر  ثانية  زي��ارة  في  القطرّي  الخارجّية  وزي��ر  وصل  كما 

الماضي، وقّدم دعوة للسيسي من أمير بالده لزيارة الدوحة.

أن  الخارجية الصينية، أمس،  أعلنت وزارة 
في  النووية  الطاقة  لمحطة  الحالي  »الوضع 
مؤكدة  الفنية«،  المعايير  مع  يتوافق  تايشان 
الطاقة  محطة  ح��ول  اإلشعاعي  »الوضع  أن 

النووية طبيعي«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وق��ال 
الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحافية، 
النووية  الطاقة  لمحطة  الحالي  »الوضع  إن 
تايشان يتوافق مع المعايير الفنية، وال توجد 
محطة  حول  اإلشعاع  مستوى  في  انحرافات 

الطاقة النووية«.
في وقت سابق ، ذكرت شبكة »سي إن إن« 
تقريراً  الماضي  األسبوع  تلقت  أنها  األميركية، 
محطة  في  إشعاعي«  »تهديد  ح��دوث  بشأن 
وتقوم  النووية،  للطاقة  الصينية  تايشان 

بالتحقق من ذلك.
تجدر اإلشارة إلى أن التقرير جاء من شركة 
»فراماتومي« الفرنسية التي تساعد في تشغيل 

محطة الطاقة النووية في تايشان بالصين.
على  أم��س،  بكين،  علقت  أخ��رى،  جهة  من 
ال���ص���ادرة ع��ن ح��ل��ف شمال  ال��ت��ص��ري��ح��ات 
في  األخير  االجتماع  خالل  )الناتو(  األطلسي 

بروكسل بشأن التهديد الصيني.
عن  »التوقف  على  »الناتو«  الصين  وحثت 

المبالغة في نظرية التهديد الصيني«.
األطلسي  حلف  »بيان  أن  الصين  وأضافت 
تقدير  وأس���اء  السلمي  الصين  تطور  ش��ّوه 
الحرب  عقلية  على  ويعتمد  الدولي  الوضع 

الباردة«.
دائماً  ملتزمون  »نحن  رده��ا:  في  وتابعت 

ممنهجاً  تحدياً  نشكل  ولن  السلمية  بالتنمية 
ألحد، لكن إذا أراد أحد أن يشكل تحدياً ممنهجاً 

لنا فلن نقف مكتوفي األيدي«.
ينس  »الناتو«،  لحلف  العام  األمين  وأعلن 
ستولتنبرغ، أن »الحلف يراقب التعاون النشط 
المتزايد بين روسيا والصين الذي يمثل تحدياً 

خطيراً«.

الحمالت االنتخابّية والتجّمعات 

تتوا�صل مع قرب موعد االنتخابات

للمرة االأولى يلتقي �صكري باالأمير تميم 

وال�صي�صي يدعو اأمير قطر لزيارة م�صر في اأقرب فر�صة

بكين تعّلق على الو�صع في محطة تاي�صان النووّية

وترّد على ت�صريحات الناتو وتطلق عدة تحذيرات

برنامج لقاء بوتين وبايدن والوفد المرافق روحاني يعتبر زيادة االإنتاج مفخرة االقت�صاد االإيرانّي

االإعالن عن اأول ا�صتراتيجّية اأميركّية لمكافحة االإرهاب المحلّي

وبايدن يو�صح روؤيته للعالقات مع االتحاد االأوروبّي والناتو 

اإ�صبانيا تدر�س �صّم �صبتة ومليلة ب�صكل كامل اإلى منطقة �صنغن االأوروبّية

ما�س ال ي�صتبعد فر�س عقوبات اأميركّية جديدة

على خط »التيار ال�صمالي 2«

فرن�صا توؤكد ا�صتمرارها في ا�صتخدام الطاقة النووّية 

ل�صنوات عديدة مقبلة

كييف تتوّقع ت�صّلم خطة عمل للح�صول على ع�صوية الناتو عام 2022

»تحقيق  أن  روحاني  حسن  الرئيس  أكد 
سياسة  مواصلة  ظ��ل  ف��ي  االن��ت��اج  زي���ادة 
مفخرة  ُيعّد  االميركية  القصوى  الضغوط 

بتأريخ االقتصاد االيراني«.
وأعرب حسن روحاني في كلمة باجتماع 
الحكومية  االق��ت��ص��ادي  التنسيق  هيئة 
الصناعيين  ل�«جهود  تقديره  عن  أم��س، 
بهذا  والمهندسين  والعمال  والمستثمرين 

الجانب«.
وأعتبر أن »الحرب االقتصادية تعد جريمة 
كضحية  إي��ران  وأن  االنسانية  ضد  صامتة 
وثيقة  بدورها  ستقدم  الإلنساني  العمل  هذا 

للعالم حول جريمة أصحاب الحظر«.
الرئيس  جرائم  وثيقة  بجانب  أن  وبّين 
التي  ت��رام��ب  ال��س��اب��ق دون��ال��د  األم��ي��رك��ي 
وضعت عقبات في مسار تقدم وتطور البلد 
وقطاع  الناس  بمعيشة  وأض��رت  وشعبه 
وثيقة  صياغة  يتوجب  والعالج،  الصحة 

حول المقاومة وإدارة الحرب االقتصادية.
محافظ  اس��ت��ع��رض  األث��ن��اء  ه��ذه  وف��ي 
حول  تقريراً  بالوكالة،  اإليراني  المركزي 

واألداء  الشتاء  لفصل  الكلية  المؤشرات 
 2020 آذار   20 المنتهية  المالية  السنة  في 
لمؤشرات  إيجابية  نتائج  أظهرت  والتي 

الفصل  بهذا  القطاعات  مختلف  في  اإلنتاج 
وجائحة  االقتصادية  الحرب  تداعيات  رغم 

كورونا.

فالديمير  الروسي  الرئيس  بين  المحادثات  بأن  الكرملين  أعلن 
أجزاء،  ثالثة  من  ستتألف  بايدن،  جو  األميركي  ونظيره  بوتين، 
شاي  استراحة  تتخللهما  موّسعين،  واجتماعين  ضّيق،  اجتماع 

وقهوة.
يوري  الرئيس  مساعد  الروسي،  للرئيس  المرافق  الوفد  وسيضّم 
باسم  والناطق  الف��روف،  سيرغي  الخارجية  ووزي��ر  أوش��اك��وف، 
الواليات  ل��دى  الروسي  والسفير  بيسكوف،  ديمتري  الكرملين، 
المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس األركان العامة للقوات المسلحة 
سيرغي  الخارجية  وزير  ونائب  غيراسيموف،  فاليري  الروسية 
ريابكوف، ونائب مدير اإلدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث 

الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر الفرينتيف.
وصرح مساعد الرئيس الروسي، دميتري أوشاكوف، أنه »لم يتم 
بوتين  بين  مشترك،  صحافي  مؤتمر  عقد  حول  اتفاق  إلى  التوصل 

وبايدن بعد القمة«.
وبخصوص احتمال توقيع وثائق في ختام القمة قال أوشاكوف، 
إلى أن »وزارة  إن »هذه المسألة لم يتم حسمها حتى اآلن«، مشيراً 

الخارجية تجري مشاورات حول هذا الموضوع«.
وقال مساعد الرئيس الروسي إن »العالقات بين روسيا االتحادية 
أن  إلى  مشيراً  حرجة«،  نقطة  في  تكون  تكاد  المتحدة  والواليات 

»القمة يجب أن تساعد في التقريب بين المواقف«.
ومن المقرر أن يبحث الرئيس الروسي ونظيره األميركي مجموعة 

من القضايا اإلقليمية، بما في ذلك أوكرانيا وسورية.
واالستقرار  البلدين،  بين  العالقات  الرئيسان  سيناقش  كما 

االستراتيجي، ومكافحة وباء كورونا.

نشر البيت األبيض أمس، أول استراتيجية 
التشريعات  في  ع��رف  ما  لمكافحة  وطنية 

األميركية ب� »اإلرهاب المحلي«.
وجاء في بيان نشر على الموقع اإللكتروني 
من  »الهدف  أن  األميركية،  ل��إلدارة  الرسمي 
التهديد  ه��ذا  م��واج��ه��ة  ه��و  االستراتيجية 
وتحسين  األميركي  القومي  باألمن  المحدق 

تجاوب الحكومة الفيدرالية معه«.
المحلّي  »اإلره��اب  أن  إلى  البيان  وأش��ار 
المتحدة،  الواليات  في  جديداً  تهديداً  ليس 
وأنه تهديد تعّرض له األميركيون كثيراً جداً 

خالل السنوات األخيرة«.
اإلره���اب  »م��ف��ه��وم  أن  اإلدارة  وذك����رت 
األميركي،  للقانون  وفقاً  يشمل،  المحلي 
األنشطة التي تنطوي على أعمال خطرة على 
الجنائية  القوانين  وتنتهك  اإلنسان،  حياة 
للواليات المتحدة أو أي والية منفردة، وتبدو 
السكان  إك��راه  أو  ترهيب  إل��ى  تهدف  أنها 
المدنيين، للتأثير على سياسة الحكومة عن 
على  التأثير  أو  اإلك��راه،  أو  الترهيب  طريق 
سلوك الحكومة عن طريق الدمار الشامل أو 
المقام  في  وتحدث  االختطاف،  أو  االغتيال 
اإلقليمية  القضائية  ال��والي��ة  ضمن  األول 

للواليات المتحدة«.
األك��ث��ر  أن »ال��ع��ن��ص��ري��ن  ال��ب��ي��ان  وذك���ر 
هما  اليوم  المحلي  اإلره��اب  تهديد  في  فتكاً 
ال��دواف��ع  ذوو  العنف  ف��ي  المتطرفون   )1(
عن  يدافعون  والذين  العرقية،  أو  العنصرية 
في  المتطرفون   )2( األبيض،  العرق  تفّوق 
العنف المناهضون للحكومة أو للسلطة، مثل 

ميليشيات المتطرفين في العنف«.
وأشارت الوثيقة إلى أن »وزارة الخارجية 
األميركية، شأنها شأن األجهزة االستخبارية 
معلومات  تتلقى  القانون،  إنفاذ  ومؤسسات 
من شركاء الواليات المتحدة في الخارج، عن 

األبعاد الدولية للتهديد المذكور«.
ستتواصل  الخارجية  »وزارة  أن  وأضافت 
كيانات  تصنيف  يمكن  كان  إذا  ما  تقييم  في 
المحلي  باإلرهاب  مرتبطة  إضافية  أجنبية 
على أنها منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابية 
القانونية  المعايير  بموجب  محددة،  عالمية 
الخزانة  »وزارة  أن  وتابعت  الصلة«.  ذات 
القانون،  إنفاذ  سلطات  مع  بالتنسيق  تقوم، 
وتحليل  تحديد  سبل  تحسين  باستكشاف 
فيما  المحليين،  لإلرهابيين  المالي  النشاط 
تحسين  على  الداخلي  األم��ن  وزارة  تعمل 
تحليلها للمعلومات مفتوحة المصدر لتحديد 
أنها ستنشئ  التهديدات في وقت مبكر«، كما 
التحليل  وم��ش��ارك��ة  لتلقي  منظمة  »آل��ي��ة 

الحكومي وغير الحكومي الموثوق به«.

ووفقاً للبيان فإن الحكومة األميركية تعمل 
لتعزيز  الموظفين  فحص  »تحسين  على 
الذين  المحليين  اإلرهابيين  تحديد  أساليب 
قد يشكلون تهديدات داخلية. وسينظر مكتب 
إدارة شؤون الموظفين في تحديثات النماذج 
في  الحساسة  للوظائف  للتقدم  المستخدمة 
تساعد  أن  يمكن  والتي  الفيدرالية،  الحكومة 
اإلرهابية  التهديدات  تحديد  في  المحققين 
وزارة  تبذل  وبالمثل،  المحتملة.  المحلية 
الداخلي  األمن  ووزارة  العدل  ووزارة  الدفاع 
اإلرهابيين  توظيف  ع��دم  لضمان  ج��ه��وداً 
في  أو  العسكرية  صفوفنا  ف��ي  المحليين 
وتحسين  القانون،  تطبيق  أجهزة  صفوف 

عمليات الفحص والتدقيق«.
الواليات  حكومة  التزام  الوثيقة  وأك��دت 
الديمقراطية  في  الثقة  ب�«تعزيز  المتحدة 
المساعدة  تقديم  على  وقدرتها  األميركية 
»اإلدارة  أن  على  مشددة  األميركي«،  للشعب 
ستظل  ب��اي��دن،  جو  الرئيس  من  وبتوجيه 
خطر  من  والحد  العنف  معالجة  على  مركزة 
التعبير  على  ب��ح��ذر  الحفاظ  م��ع  العنف، 
السلمي عن مجموعة واسعة من اآلراء وحرية 

تكوين الجمعيات السياسية«.
تأتي هذه السياسة الجديدة بعدما أجرت 
في  لإلرهاب  العام  هذا  واسعاً  تقييماً  اإلدارة 
تفوق  فكرة  مناصري  أن  إلى  خلص  الداخل 
هم  المسلحة  والجماعات  األبيض  العرق 

أخطر تهديدات لألمن القومي.
بعد  ج��دي��دة  أهمية  األم���ر  ه��ذا  واكتسب 
السابق دونالد ترامب  الرئيس  هجوم أنصار 
على مبنى الكونغرس في السادس من كانون 
في  بايدن  فوز  إلحباط  محاولة  في  الثاني 

انتخابات الرئاسة.
وفي الميزانية المقترحة المعلنة في الشهر 
الماضي طلب بايدن 100 مليون دوالر إضافية 
لتمويل تدريب وتعيين محللين وممثلي ادعاء 

لمنع أي نشاط إرهابي وردعه.
سبل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اإلدارة  تعكف  ك��م��ا 
الذين  الموظفين  لرصد  االتحادية  الحكومة 
قد يشكلون تهديداً داخلياً، فضالً عن السعي 

لمشاركة هذه التقنيات مع شركات خاصة.
في سياق منفصل، صّرح الرئيس األميركي 
جو بايدن، أمس، بأن رؤيته لعالقات الواليات 
الناتو  وحلف  األوروبي  االتحاد  مع  المتحدة 
سلفه  رؤي��ة  عن  جوهرياً  اختالفاً  تختلف 

دونالد ترامب.
في  األوروب��ي��ة  األميركية  القمة  وقبيل 
بروكسل قال بايدن: »أعتقد أن لدينا إمكانية 
االتحاد  مع  جنب  إل��ى  جنباً  للعمل  رائعة 
يسّرنا  وذل��ك  الناتو،  مع  وكذلك  األوروب���ي، 
بالغاً  اهتماماً  تهتم   المتحدة  الواليات  جداً. 
بتحّسن عالقاتها مع كل من االتحاد األوروبي 
والناتو. إن رؤيتي )لهذه الموضوع( تختلف 

كثيراً عن رؤية سلفي«.
الواليات   - األوروبي  »االتحاد  القمة  وُتعّد 
العاصمة  تستضيفها  ال��ت��ي  ال��م��ت��ح��دة«، 
بين  قمة  أول  أم��س،  بروكسل،  البلجيكية 
توليه  منذ  بايدن  جو  فيها  يشارك  الجانبين 

الرئاسة األميركية.
سابقاً  أعلنت  األوروبّية  المفوضّية  وكانت 
االنتعاش  موضوع  على  ستركز  »القمة  أن 
وضمان  ك��ورون��ا،  جائحة  بعد  االقتصادي 
من  الواقية  اللقاحات  إلى  العادل  الوصول 

فيروس كورونا«.

شمال  في  ومليلة  سبتة  جيبي  ضم  اإلسبانية  الحكومة  تدرس 
أعلنته  ما  وفق  األوروبية.  شنغن  منطقة  إلى  كامل  بشكل  أفريقيا 

وزيرة الخارجية اإلسبانية، أرانشا غونزاليس اليا، أمس.
دخولهما  بالجيبين  المحيطة  البلدات  من  المغاربة  وبإمكان 
بحراً  أو  جواً  السفر  عند  مطلوبة  تكون  لكنها  تأشيرة،  دون  حالياً 

إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفّية من التأشيرات في 
أوروبا.

قضايا  بشأن  البلدين  بين  خالف  ظل  في  الخطوة  هذه  وتأتي 
اإلسبانّية  الخارجية  وزيرة  وامتنعت  الغربّية.  بالصحراء  مرتبطة 

عن التعليق بشأن هذا الخالف.

يستبعد  ال  أنه  أمس،  ماس،  هايكو  األلماني،  الخارجية  وزير  صّرح 
»التيار  الغاز  أنابيب  خط  مشروع  على  جديدة  أميركية  عقوبات  فرض 

الشمالي 2« )نورد ستريم 2(.
العقوبات  موضوع  كان  إذا  ما  حول  سؤال  خالل  ماس  إجابة  جاءت 

على خط الغاز قد انتهى، فرّد »لن أقول أنه لن يحدث شيء آخر«.
»الديمقراطيين  إن  األميركية  »ب��ل��وم��ب��رغ«  لوكالة  م��اس  وق���ال 
والجمهوريين في الواليات المتحدة ليسوا إيجابيين بشأن مشروع نورد 

ستريم 2«.

وتابع ماس قائالً »حتى ال يظل هذا الموضوع على شكل نزاع ويتفاعل 
بين ألمانيا والواليات المتحدة فإن لدى واشنطن خططها«.

االتحاد  في  المسال  الطبيعي  للغاز  ت��رّوج  التي  واشنطن،  وقامت 
األوروبّي، بإدخال تدابير تقييدّية مراراً ضد »نورد ستريم 2« والشركات 

المشاركة في بنائه.
وأكدت ألمانيا بدورها أن »االتحاد األوروبّي مهتم بخط أنابيب الغاز، 
وأن المشروع ذو طبيعة تجارية«. وقال فيكتور زوبكوف رئيس مجلس 

إدارة »غازبروم« إن »نورد ستريم - 2« سينتهي هذا العام.

أكدت وزيرة البيئة الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن بالدها ستستمر في 
استخدام الطاقة النووية لسنوات عديدة مقبلة.

وجاء ذلك بعد أن قامت الشركة الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية، 
محتملة  قضية  بفحص   ،»EDF« النووية  الطاقة  لمحطات  المشغل 
في  النووية  للطاقة  محطتها  في  الخاملة  الغازات  بتراكم  مرتبطة 

الصين.
وأشارت باربرا بومبيلي إلى أن »الطاقة النووية تمثل أكثر من 70% 

من الكهرباء المولدة في فرنسا«، وأضافت: »سنستخدم الطاقة النووية 
لسنوات مقبلة«.

طاقة  بالضرورة  ليست  النووية  »الطاقة  أن  إلى  الوزيرة  لفتت  كما 
خضراء، نظراً لتوليدها من النفايات«.

وكانت »EDF« قد أوضحت أول أمس أنها أبلغت بزيادة تركيز بعض 
الدائرة األولية للمفاعل رقم »1« بمحطة »تايشان«  النبيلة في  الغازات 

للطاقة النووية في الصين.

دميتري  األوك��ران��ي،  الخارجية  وزي��ر  أعلن 
كوليبا، أمس، أن »كييف تتوقع تلّقي خطة عمل 

للحصول على عضوية الناتو في عام 2022«.
جاء إعالن الوزير األوكراني كوليبا بصفحته 
»إعالن  إنه  فيها  قال  »فيسبوك«،  على  الرسمية 
دوماً  لكنني  الناتو،  قمة  في  لنا  بالنسبة  جّيد 
يجب  الجيدة  التصريحات  إن  للشركاء  أق��ول 

هو  فعل  وأف��ض��ل  ج��ي��دة،  أف��ع��ال  تتبعها  أن 
عام  في  للعضوية  عمل  بخطة  أوكرانيا  تزويد 

.»2022
الوزراء  رئيس  نائبة  قالت  سابق،  وقت  وفي 
واألوروب����ي  األوروب����ي  للتكامل  األوك��ران��ّي��ة 
»السلطات  إن  ستيفانيشينا،  أولغا  األطلسي، 
لتزويد  قوية  إش��ارة  تلقي  تتوقع  األوكرانّية 

قمة  أثناء  الناتو  عضوية  عمل  بخطة  كييف 
الحلف في حزيران«.

شمال  وحلف  روسيا  بين  العالقات  وتشهد 
بسبب  توتراً  األخيرة،  اآلون��ة  خالل  األطلسي، 
من  بالقرب  العسكري  الحلف  وج��ود  زي���ادة 
موسكو  تعتبره  الذي  األمر  الروسّية،  الحدود 

خرًقا للوثيقة األساسية للعالقات مع الحلف.
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التعليق ال�سيا�سي

كالم الأ�سد في الم�س�ألة القومّية 

الرئاسّية، وما أظهرته من حضور  خالل استقباله وفوداً عربية مهنئة باالنتخابات 
تجّسد  التي  وقيادته  األسد  الرئيس  حول  السوري  الشعب  التفاف  حجم  يؤكد  شعبي 
المشروع القومي، قّدم الرئيس األسد مقاربته للمشروع القومي على ركيزتين رئيسيتين، 
األولى دعوة للمثقفين والنخب بتقديم المشروع القومي بصفته مشروع انتماء وتخفيف 
بين  والمصالح  للمصير  جامعة  فالهوية  القومّي.  الخطاب  من  العقائدّية  الجرعات 
دعوته  والثانية  عقائدي،  قومي  مفهوم  الى  االنتساب  أبوا  ام  ارتضوا  األمة،  مكونات 

لصياغة خطاب قومّي قادر على ربط المشروع القومّي بمصالح الناس.
في قضية الهوية القومية واالنتماء القومي، سبق للرئيس األسد مراراً أن خاض في 
موقع  من  القومّية  المسألة  لفهم  يدعو  وهو  وعلمانية،  دينية  شخصيات  مع  نقاشات 
كونها موضع الهوية الجامعة التي يعاملنا الصديق والعدو على أساسها. وهذه المّرة 
يضيف زاوية مقاربة تتصل بخطر التقسيم الذي عندما يصيب بلداً سينتقل كالعدوى 
إذا  اإلرهاب خطراً  أنه في تجربة سورية كان تجّذر  ان نضيف  إلى بالد أخرى، ويمكن 
سنوات  وقبل  أمتها،  وعن  عنها  سورية  فقاتلت  سواها،  فسيستهدف  سورية  في  نجح 
كان المشهد الطائفي يحاصر سورية من جنباتها اللبنانّية والعراقّية، ولم يتأخر الداء 
عن محاولة الفتك بسورية، وما انتصارها عليه إال بشارة خير لفرص مشابهة في لبنان 

والعراق، فتبني سورية نموذجاً للدولة لنفسها وألمتها.
في قضية العالقة بين االنتماء القومي ومصلحة الناس، يقّدم األسد وصفة مباشرة 
ضيقة،  نخباً  اال  تستقطب  لن  العقيدة،  عناصر  حول  مجادلة  من  فبدالً  القومي،  للعمل 
تربط  التي  المصلحّية  المشتركات  تناول  النخب،  وتتولى  المثقفون  يخوض  ال  لماذا 
مكونات األمة، ففكرة السوق المشرقّية على سبيل المثال، وما تشكله من أساس لتكامل 
الى نسبة عالية من االكتفاء، بين بلد قوي  بلدان قادرة على التساند والتبادل وصوالً 
والصحية،  التعليمية  بالخدمات  وثالث  والطاقة  بالنفط  وآخر  والصناعة  الزراعة  في 
وبدالً من اعتماد العمالت األجنبية التي تستنزف الثروات لم ال يقوم التبادل بين هذه 
الدول بالعمالت الوطنية، ومثل ذلك أسئلة عن معنى ربط دولنا بخطوط سكك حديدّية، 

وسواها من العناوين التي يستشعر الناس فيها مصالحهم.
نصر سورية كان فعل قيادة، والمشروع القومي سواء كان على حجم سورية الطبيعية 
أو على حجم البالد العربية، يحتاج قائداً كاألسد تجتمع حوله القوى والنخب القومية، 

وربما يكون التكامل المشرقي أول اإلنجازات التي يجب أن ينتجها هذا المشروع.
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

وكيل  ال��دي��ن  ع��ز  سليمان  أح��م��د  طلب 
المحامي وسيم قليط لموكله علي أحمد أبو 

خليل سند بدل ضائع للعقار 484 القليلة 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب حيدر علي عقيل لمورثه علي حسن 
 -  84 للعقارات  ضائع  بدل  سندات  عقيل 

الحنية الجبين و8   236  - 108
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

بدل  سند  غساني  خليل  وسيم  طلب 
ضائع للعقار 9/2103 العباسية 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

زن��ت��وت  المجيد  ع��ب��د  إب��راه��ي��م  ط��ل��ب 
بدل  سندات  المجيد  عبد  ممدوح  وسوسن 

ضائع للعقار 15/524 عبرا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

تمليك  سندات  فواز  حسين  محمد  طلب 
بدل ضائع للعقارين 952 و 953 غسانية 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب رفيق عبد العادل عويدات بوكالته 
بدل  ملكية  سند  ع��وي��دات  رام��ز  أيمن  ع��ن 

ضائع للعقار رقم 5922 شحيم 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن عن مناقصة عامة 
صادر عن بلدية الغبيري

رغبتها  ع��ن  ال��غ��ب��ي��ري  ب��ل��دي��ة  تعلن 
المزروعات  صيانة  أشغال  مشروع  تلزيم 
الموجودة في كامل النطاق البلدي في تمام 
الساعة العاشرة صباح يوم الثالثاء الواقع 
في 2021/07/06 يمكن اإلطالع على دفتر 
خالل  المناقصة  لهذه  الخاص  ال��ش��روط 
وفقاً  العروض  وتقدم  الرسمي  الدوام  أيام 
لألصول المنصوص عنها في دفتر الشروط 
قبل  العروض  هذه  تصل  أن  على  الخاص، 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 
يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة. سعر 

الدفتر خمسة ماليين ليرة لبنانية الغير.
الغبيري 2021/6/10
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل

تعلن النقابه العليا الصحاب صالونات التزيين 
والمكياج في لبنان عن اعالن انتخابات فرعيه 

للنقابه بتاريخ 5/7/2021 
من الساعه الحاديه عشر حتى الساعه الثانيه 
عشره في مقر النقابه عاليه شارع البسين من 
يرغب بالترشيح تقديم الطلب بمقر النقابه وإذ 

لم يكتمل النصاب يعاد بعد اسبوع بنفس المكان 
والزمان بمن حضر

باب  ساحة  في  االستفزازّي  االحتفال  فرصة 
سار  طويل  ليوم  آمنة  نهاية  وكانت  العامود، 
على حافة الهاوية، بعدما نجحت معركة سيف 
الجديدة  الحكومة  على  إيقاعها  بفرض  القدس 
التي  الحمراء  الخطوط  برسم  معاً،  والمسيرة 

تّم التقيد بها.
سياسياً  الغارب  على  الحبل  أن  بدا  لبنانياً، 
واقتصادياً وإعالمياً، فال شيء يبّشر بالخير، 
ال مبادرات تتقدم، وال معالجات ظرفية تبلسم 
الجوع  حاجات  بعض  وتجيب  الناس،  أوجــاع 
بلغ  األوراق  وخلط  الفقراء،  أبــواب  يدق  الــذي 
بــمــنــأى عــن االشتباك،  تـــزال  كــانــت ال  أمــاكــن 
ال  جماعيّة  جنون  بحفلة  أشبه  الــبــالد  وبــدت 
تزينه  الجماعّي،  باالنتحار  قــرار  بغير  توحي 
خطابات المزايدات بمن هو األشد حرصاً على 
يمثل  التي  الصالحيات  باب  من  طبعاً  الوطن، 

فيها طائفته.
إلنعاش  يستعّد  بري  نبيه  الرئيس  كان  وفيما 
مبادرته عبر إطالق جولة مشاورات جديدة وتكليف 
معاونه السياسي النائب علي حسن خليل التواصل 
محاولة  في  بالتأليف  المعنية  األطراف  مختلف  مع 
أخيرة إلحداث خرق في جدار األزمة، تجّدد االشتباك 
بيت   - التينة  عين   – بعبدا  جبهة  على  السياسي 
الرئاسة  أص��درت��ه  تصعيدي  بيان  بعد  ال��وس��ط، 
األولى صّوب بأسلوب موارب على الرئاسة الثانية 
في انتقاد صريح ألدائها ودورها كجهة وسيطة بين 
الجمهورية  رئاسة  اعتراض  يخفي  ما  النزاع  طرفي 
على طروحات الرئيس بري، وبالتالي يؤشر الى أن 
ومرشحة  طويل  أمد  إلى  مستمرة  الحكومّية  األزمة 
للمزيد من التأزم في ظل السباق المحموم بين تأليف 
والمالية  االقتصادية  األوض��اع  واتجاه  الحكومة 
التي  الكبير  االجتماعي  االنفجار  إلى  والمعيشية 
القطاعات  مختلف  في  ومؤشراته  معالمه  تتجلّى 
المقبل بدعوة  التي ستشارك في اإلضراب الخميس 

من االتحاد العمالي العام.
ض��رورة  على  الجمهورية  رئ��اس��ة  ش���ّددت  وق��د 
االستناد الى الدستور والتقّيد بأحكامه وعدم التوّسع 
في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد ال 
هي  الدستور  من   53 المادة  ان  وأكدت  معه.  تأتلف 
بيان  في  وقالت  الحكومة،  لتشكيل  الوحيد  الممّر 
الجمهورية  رئاسة  »إن  اإلعالمي:  مكتبها  عن  صدر 
قّدمت  التي  الطروحات  من  الكثير  مع  تجاوبت  التي 
وتغاضت  للحكومة،  طبيعية  والدة  لتحقيق  لها 
واالستهداف  والتجاوزات  اإلس��اءات  من  الكثير  عن 
ترى  الجمهورية،  رئيس  ولصالحيات  لها  المباشر 
أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة 
الممر  يسلك  لم  إذا  له  افق  ال  الحكومة،  تشكيل  ملف 
الفقرات   53 المادة  في  عليه  المنصوص  الوحيد 
من  بد  »وال  وختمت  الدستور«.  من  و5  و4  و3   2
وتدخالت  مواقف  من  يصدر  ما  هل  أخيراً،  التساؤل 
اللبنانيين  مصلحة  يخدم  التأليف  عملية  تعوق 
الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية ال سابق لها 
الملحة،  واالجتماعية  اإلنسانية  حاجاتهم  ويحقق 
التي ال حلول جدية لها إال من خالل حكومة إنقاذية 

جديدة«؟.
الضروري  »م��ن  أّن��ه  بعبدا  مصادر  وأوض��ح��ت 
الشمل  يلّم  وأن  ُيبادر  أن  يريد  طرف  كل  يتقّيد  أن 
ويتوسط لإلسراع، ومشكوراً، بوالدة الحكومة، بأكثر 
من معيار وفي مقدمها الحياد، أي أن يكون صاحب 

مبادراً  يكون  وأن  الوسط  موقع  في  م��ب��ادرة،  أي 
المشاورات  وتفاصيل  حيثيات  لكل  ومتفهماً  حقيقياً 
ويحصر  واضح  »الدستور  أن  وُتوضح،  الجارية«. 
وإذا  المكلّف،  والرئيس  الجمهورية  برئيس  التأليف 
كانت كل المبادرات الداخلية والخارجية وكل الزخم 
الموضوع من قبل المرجعيات السياسية، لم يؤد إلى 
الحكومة،  تأليف  من  الحريري  سعد  الرئيس  تمكين 
وتسأل  يتحقق«.  لن  األم��ر  هذا  أن  ذلك  معنى  فإن 
إلى  والمراوحة  التأليف  عدم  »أسباب  عن  المصادر 
على  وتقوم  بسيطة  العملية  أن  العلم  مع  اليوم، 
عون  الرئيسين  بين  واالتفاق  بالدستور  االلتزام 

والحريري«.
وصفت  التي  أوساطه  عبر  المستقبل  تيار  ورّد 
بري  نبيه  الرئيس  ضد  بال�»هجومي  بعبدا  بيان 
وموقف المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى«. وقالت 
االب��واب  يقفل  عون  ميشال  »الرئيس  إن  األوس��اط 
ال  انه  المآلن  بالبيان  ويعلن  المبادرات  وجه  في 
الحريري  برئاسة  حكومة  يريد  ال  حكومة،  يريد 
دور  الى  سينسب  الملفات  معالجة  في  تقدم  أي  ألن 
حكومة  يريد  ال  »عون  أن  الى  وأش��ارت  الحريري«. 
تتمكن  لن  انها  يدرك  ألنه  أخرى  شخصّية  برئاسة 
الحال  إبقاء  يفضل  عون  فإن  وبالتالي  اإلقالع،  من 
استقالت  اعمال  تصريف  حكومة  عليه،  هو  ما  على 
من تصريف االعمال، وادارة شؤون البالد بما يتيسر 
من القصر الجمهوري وعبر المجلس األعلى للدفاع. 
الجينات  في  التعطيل  بالقول  المصادر  وختمت 

العونّية، وال امل بخرق حقيقّي«.
الرئيسين  بين  اللقاء  ُيعقد  لم  ذلك،  غضون  في 
رئيس  نائب  بزيارة  عنه  استعيض  والحريري  بري 
مجلس النواب إيلي الفرزلي الى بيت الوسط، حيث 
يزال  ال  بري  »الرئيس  أن  الحريري  لقائه  بعد  أعلن 
وحتى  بذلت.  التي  المساعي  على  الجواب  بانتظار 
والتصاريح  البيانات  بعض  إال  يبلَّغ  لم  تاريخه، 
التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً ويجب أن يخرج 
من البال أن هناك إمكانية إلحراج الرئيس الحريرّي 
ومن ثم إخراجه. فهو يعي تماماً المهمة الملقاة على 
أن  فيها  واجبه  من  دستورية  مهمة  وه��ي  عاتقه، 
يحمي الدستور ومندرجاته ومضمونه، نصاً وروحاً، 
وأي تخّل عن هذا الدور هو تخّل عن الدستور، وأنا ال 
أعتقد أن دولة الرئيس الحريري في وارد التخلّي عن 

المضمون الدستورّي للمهمة التي يقوم بها«.
صدر  بياناً  اإللكترونّية  المواقع  أحد  أورد  وفيما 
عن عين التينة رداً تصعيدياً على بيان بعبدا أوضح 
ما  »كل  ان  بيان  في  بري  للرئيس  االعالمي  المكتب 
ورد في هذا اإلطار غير صحيح وأن ال شيء في عين 

التينة اسمه »مصادر«.
وأشارت أوساط قيادية في حركة أمل ل�»البناء« 
إلى أن »أفق تشكيل حكومة جديدة مسدود حتى اآلن 
ولم تؤِد جولة االتصاالت واللقاءات األخيرة للرئيس 
على  عّولت  لكنها  األزم��ة«.  جدار  في  خرق  الى  بري 
»لقاء مرتقب بين الرئيسين بري والحريري للتشاور 
الخيارات  كافة  وت���دارس  لألزمة  مخارج  إليجاد 
القائمة«. ولفتت األوساط إلى أن »الرئيس بري قام 
عدة  مخارج  وق��دم  مضنية  جهوداً  وب��ذل  عليه  بما 
للتوفيق بين الطرفين، لكنه اصطدم بجدار المواقف، 
االطراف  كافة  سيعطي  بل  ييأس  ولن  لم  أنه  علماً 
وسيجّدد  الحالي  األسبوع  نهاية  حتى  أخيرة  مهلة 
وبيت  بعبدا  مع  للتواصل  أخيرة  بمحاولة  مسعاه 
الوسط والنائب جبران باسيل لتذليل العقد المتبقية 
ومن بعدها لن يقف رئيس المجلس مكتوف األيدي 
وسيحّمل  األزم���ة  ح��روف  على  النقاط  وسيضع 

األطراف المسؤولية عن تعطيل الحلول«.

»الرئيس  أن  ل�»البناء«  مطلعة  مصادر  وأف��ادت 
بري  وات��ج��اه  ال��واق��ع  ه��ذا  وإزاء  وب��اس��ي��ل  ع��ون 
يعدان  التعطيل،  مسؤولية  لتحميلهما  والحريري 
المستويات  ع��ل��ى  تصعيدية  ل��خ��ط��وات  ال��ع��ّدة 
ُتعرف  ول��م  والشعبية،  والدستورية  السياسية 
إلى  ألمحت  المصادر  لكن  الخطوات«.  هذه  طبيعة 
التينة  وعين  الوسط  بيت  على  للتصويب  »خطوات 
المكلف  الرئيس  من  الحر  الوطني  التيار  طلب  مثل 
االعتذار. ومبادرة رئيس الجمهورية لتوجيه رسالة 
المرحلة  تفاصيل  على  فيها  يطلعهم  اللبنانيين  إلى 
كما  الساعة  حتى  الحريري  تكليف  منذ  الماضية 
رسالته  عبر  السابق  في  ال��ن��واب  مجلس  خاطب 
الحر  الوطني  التيار  ع��ودة  ال��ى  إضافة  الشهيرة. 
الحقائب  ضمن  من  المالية  حقيبة  طرح  الى  مجدداً 
موضع الخالف ورفض تخصيصها للطائفة الشيعّية 
انطالقاً من رفض تخصيص أية حقيبة ألية طائفة أو 

حزب أسوة بتخلي التيار عن حقيبة الطاقة«.
ل�»البناء«  الله  وحزب  أمل  ثنائي  مصادر  ولفتت 
عبر  الحزبين  قيادتي  بين  مستمّر  تنسيق  ال��ى 
التخاذ  المرحلة  تطورات  في  للتشاور  الخليلين 
المصادر  بحسب  يمكن  ال  إذ  المناسب.  الموقف 
خطوات  اتخاذ  من  بّد  وال  الواقع  هذا  في  »االستمرار 
االجتماعي  المستوى  على  األق���ل  على  سريعة 
ومنع  األزم��ة  من  للحّد  واالق��ت��ص��ادي  والمعيشي 
االنهيار الشامل لتعزيز صمود المواطنين ريثما يتم 
ال  »لبنان  أن  على  وشّددت  جديدة«.  حكومة  تأليف 
يزال يخضع لحصار أميركي غربي أوروبي خليجي 
عن  فضالً  واالقتصادي  المالي  الصعيد  على  عربي 
تعطيل الحلول السياسية والحكومية«. ونّبهت الى 
أن »هذه القوى الخارجية تخّير لبنان بين المقاومة 
التي تواجه المشاريع الخارجية وتحقق االنتصارات 
المصادر  وأوضحت  االقتصادي«.  االنهيار  وبين 
االجتماعية  الفائقة  العناية  في  دخ��ل  »لبنان  أن 
انعكاسات  بانتظار  األف��ق  في  حلول  وال  والمالية 
أنها  لبنان«. كما  اإلقليمية والدولية على  التسويات 
حذرت من أن »الخطوات التي تقوم بها األحزاب في 
يمكنها  ال  الصمود  على  المواطنين  لمساعدة  لبنان 
جزءاً  تحل  فهي  الدولة،  تخلفه  ال��ذي  الفراغ  ملء 
تسوية  عن  غنى  وال  محدودة  ولفترة  األزم��ات  من 
اإلقليمّية  بالرعاية  تحظى  حكومة  تنتج  سياسية 

والدولّية إلنقاذ لبنان من االنهيار«.
األميركية  المفاوصات  على  مطلع  مصدر  وأشار 
لم  اإلقليمية  الدولّية  »التطورات  ان  الى  الروسية 
تتظهر كلياً حتى الساعة، وبالتالي لن تنعكس على 
لبنان في وقت قريب، وبالتالي تأخر الحل السياسي 
لالنتظار  المكلف  الرئيس  يدفع  ما  وهذا  الحكومي 
السعودي  الموقف  يلين  عله  الدولي  الوضع  لجالء 

منه وينعكس ايجاباً على لبنان«.
الكترونياً  القوّي بعد اجتماعه  وجّدد تكتل لبنان 
وأولوية  »ض��رورة  على  إص��راره  باسيل  برئاسة 
تأليف الحكومة برئاسة دولة الرئيس المكلّف سعد 
الكتل  مع  يتشاور  ان  عليه  يتوّجب  الذي  الحريري 
تشكيلة  على  الجمهورية  رئيس  مع  ويتفق  النيابية 
وبحسب  ون��ّص��ه  الدستور  ب��روح  عمالً  حكومية 
اتفق  وما  المعروفة،  الميثاقية  والمعايير  اآللّيات 
دون  الفرنسية  المبادرة  ضمن  من  الجميع  عليه 
جديدة  أع��راف  ابتكار  او  الوقت  من  مزيد  إضاعة 

خارجة عن األصول«.
مع  المطلقة  اإليجابية  »م��ج��دداً  التكتل  وأب��دى 
المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري ومع 
تتسم  أن  وجوب  مع  التأليف  الى  تؤّدي  مبادرة  أية 
بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم باإليجابية 

والحيادية لكي تؤتي ثمارها«.
وأكد أن »التكّتل يقوم بكل ما يلزم لوالدة الحكومة 
ضمن الدستور واألصول دون طلبات خاصة سوى 
شروط  بال  تطبيقه  من  والتأكد  باإلصالح  االلتزام 
جديدة  أع���راٍف  »ابتكار  التكتل  ورف��ض  مسبقة«. 
في  مزعومة  بحصرية  او  مبتورة  بمداورٍة  تتصل 
ستار  تحت  مقّنعة  بمثالثة  او  والتسمية  التأليف 
بأن  للتكّتل  تأّكد  حال  وفي  ثمانات.  ثالث  حكومة 
أبغض  من  مفر  ال  فعندها  بالكامل  مسدود  الطريق 

الحالل«.
لقاءات نيابية  في غضون ذلك، شهد قصر بعبدا 
فيما  ومعيشية،  وإنمائية  سياسية  شؤوناً  تناولت 
اتخذت  التي  اإلج���راءات  الجمهورية  رئيس  تابع 
والمستلزمات  واألدوية  المحروقات  أزمة  لمعالجة 
الطبية وحليب األطفال، حيث دعا األجهزة واالدارات 
المحتكرين  مالحقة  في  »التشدد  ال��ى  المختصة 
وتحقيق  األسعار  لرفع  الراهنة  األوضاع  ومستغلي 

أرباح غير مشروعة«.
الحياتية  لألزمات  بالحلول  الوعود  تظهر  ولم 
الواقع، في ظل استمرار طوابير  اليومية على أرض 
رغم  الوقود  محطات  أم��ام  المرصوصة  السيارات 
عمد  فيما  ال��م��ح��ط��ات،  على  ال��م��ح��روق��ات  ت��وزي��ع 
عند  المحطات  أمام  سياراتهم  ركن  الى  المواطنون 
لتعبئة  مكان  لحجز  األول��ى  والفجر  الليل  ساعات 
بلغ  فيما  االن��ت��ظ��ار.  م��ن  س��اع��ات  لتفادي  ال��وق��ود 
السيارات  الذل ذروته عندما وقفت طوابير  مسلسل 
لساعات امام معظم محطات الوقود في شارع الحمرا 
في بيروت ليتفاجأ المواطنون بأن المحطات رفضت 
تعبئة السيارات بسبب عدم تسلمها المحروقات من 
قبل شركات التوزيع. وعلمت »البناء« في هذا الصدد 
أن أسباب التأخير بتسليم المحروقات مالية لتأخر 
عراقيل  أن  أعلنت  كما  للشركات.  االعتمادات  صرف 
النفط  استيراد  تواجه  وسياسية  ومالية  تقنية 
وقد  مستمرة  األزمة  أن  يعني  ما  لبنان  الى  العراقي 
تطول وال حلول جذرية. ومن جهة أخرى لم تترجم 
بها  يقوم  التي  المداهمة  عمليات  الواقع  أرض  على 
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  في  الصحة  وزير 
الشح  استمر  إذ  األدوي��ة،  لمستودعات  حسن  حمد 
من  الكثير  إف��راغ  رغم  الصيدليات  في  االدوي��ة  في 
ارتفاعاً  السوبرماركات  شهدت  كما  المستودعات. 
والحليب  واللحوم  الغذائية  السلع  بأسعار  اضافياً 
واأللبان واألجبان بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر 
من  المزيد  لتحقيق  األمر  هذا  التجار  استغل  حيث 

األرباح.
ووسط هذا الواقع المأساوّي، أعلن رئيس االتحاد 
سيقوم  االتحاد  أن  األسمر  بشارة  العام  العمالي 
بجملة تحركات يوم الخميس حيث ستكون تجّمعات 
الصوت  وسترفع  اللبنانية  المناطق  مختلف  في 
تشكيل  هو  األساسي  العنوان  أن  الى  الفتاً  عالياً، 
حكومة إنقاذ. وفي حديث تلفزيوني قال »لسنا هواة 
قطع طرقات، لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ ُيمارس 
القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني«. وأّكد 
تبغي  ال  العام  العمالي  االتحاد  تجمعات  أن  األسمر 
في  التواجد  وإنما  األعمال،  تعطيل  أو  الطرقات  قطع 

الشارع من أجل المناشدة لتشكيل الحكومة«.
وإذ أبدى أكثر من مرجع رسمي استغرابه لغياب 
عن  ال��وزراء  وأغلب  األعمال  تصريف  لحكومة  كامل 
مسؤولياتها  بأدنى  قيامها  وعدم  الحادة  األزم��ات 
وزاري���ة  اجتماعات  سلسلة  أن  »ال��ب��ن��اء«  علمت 
اليوم  الحكومي  السراي  ستشهدها  أمنية  قضائية 
للبحث بملفات حياتية عدة ال سيما أزمة المحروقات 

والدواء وغالء األسعار واالحتكارات.

بــنــفــســه عن  نـــأى  ــار  ــكــب ال بــيــن  ــق  ــري ــاك ف ــن إذا كـــان ه  -
في  يتواضع  فهو  ذلك  ورغم  الله،  حزب  فهو  المحاصصة 
كلنا مسؤولون،  اآلخرين ويقول  األستذة اإلصالحيّة على 
شريك  لكنه  الــســيــاســات،  رســم  فــي  الــشــراكــة  بنسب  لكن 
العماد  وصول  لفرض  أشهره  الذي  الفيتو  استعمال  بعدم 
الوطني  التيار  حّصة  لفرض  وقبلها  للرئاسة،  عون  ميشال 
لم  لكنه  طائفته،  لحصة  استعمله  مما  أكثر  الوزارّية،  الحر 
واإلنفاقيّة  الماليّة  السياسات  بوجه  الفيتو  هــذا  يستعمل 

والنقدّية. وهذه شراكة بالمسؤولية.
- األرقام في لبنان وجهة نظر، فعندما ُيحكى عن رقم 40 
مليار دوالر كلفة الكهرباء دون أن تحل أزمتها، وال يقال إن 
 40 اي  الفيول،  الدولة تدفع كل سنة ملياري دوالر لشراء 
مليار بعشرين سنة، الن أحداً ال يريد ان يعترف ان السبب، 
رفع  مسؤولية  تحّمل  يريد  بالمطلق،  أحد  ال  أحد،  ال  أن  هو 
جدوى  ذات  الكهرباء  لتصبح  الجباية  وتحسين  التعرفة 
وفي  الجميع.  فيه  تشارك  انتخابي  واالعتبار  اقتصادية، 
المسؤولية،  وحده  بتحميله  الحر  الوطني  التيار  ُيظلم  هذا 
تحالفه  فشل  عن  يتحّدث  عندما  التيار  فــإن  بالمقابل  لكن 
ــع حــســاب وحـــدة الطائفة  الــحــزب وض الــلــه ألن  ــزب  مــع ح
به  يلقي  الــذي  نفسه  الشيء  يفعل  باإلصالح،  السير  فوق 
للتيار  يمكن  فهل  ظلماً،  مسؤولية  بعبء  عليه  اآلخـــرون 
حزب  عطلها  الــتــي  لــإصــالح  معركته  عــن  يــتــحــّدث  عندما 
حدث  متى  يخبرنا  أن  الطائفية،  الحزب  أولوية  بسبب  الله 
التيار والرئيس سعد  المشتركة بين  الحكومة  ذلك، في ظل 
أم  الرئاسية،  التسوية  عن  الناتج  العسل  وشهر  الحريري، 
في مرحلة اتفاق معراب الذي ال صفة له إال السعي لوحدة 
الطائفة، أم بعد سقوط حكومة التسوية الرئاسية وقد دخلنا 
التيار  إســقــاط  الملّونة  الــثــورة  عــنــوان  االنــهــيــار، وكــان  فــي 
طالما  أحمر،  خط  العهد  معادلة  وفق  مدافعاً  الحزب  ووقف 
الرئيس ميشال عون حصراً، ألنه قبل  أنه يتحدث عن عهد 
التيار  حصة  ليفرض  الفيتو  حق  يستعمل  الحزب  كان  ذلك 

الوزارية وصوالً لفرض رئاسة الجمهورية؟ 
عن  يــــدور  الــحــديــث  أن  وقــبــلــنــا  هــــذا،  كـــل  نــســيــنــا  اذا   -
نقدية  وقـــراءة  االنــهــيــار،  دخولنا  بعد  إصالحيّة  انتفاضة 
معراب  التفاق  ومثلها  عنها،  نسمع  لم  الرئاسية  للتسوية 
لم نسمع عنه أيضاً، وان التيار وفق عدد من ناشطيه يريد 
خلفيات  ينكر  ال  أحداً  ألن  ذلك،  نصدق  وقد  جذرياً،  تغييراً 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون اإلصــالحــيــة والــالطــائــفــيــة، فيصير 
الرئيس  اعتبار  من  ينطلقون  الذين  رمــوزه  لبعض  السؤال 
بين  بــري  نبيه  الرئيس  ويضعون  خصماً  الحريري  سعد 
الثالث،  النائب وليد جنبالط بحليفهما  الخصوم، ويصفون 
ويوجهون سهام التصعيد بوجه حزب الله ويعتبر بعضهم 
السؤال،  حقنا  من  التيار،  على  عبئاً  صار  معه  التحالف  أن 
إن  يقولون  فهم  اإلصــالح،  معركة  خوض  هؤالء  يريد  بمن 
رئاسة الجمهورية ال تملك الصالحيات الالزمة لذلك وبهذا 
يفسرون مرحلة التسوية الرئاسية، فهم اذن يرفعون راية 
يريدون  انهم  غير  بقي  وهل  آخــر،  مشروع  لنيّة  اإلصــالح 
العماد عون كتعبير  الذي رسمه  الخط  بعيدا عن  التيار  أخذ 
الضمني  تماهيهم  عن  كتعبير  لبنان،  بوحدة  االلــتــزام  عن 
التيار  عنوان  استعمال  ومحاولة  اللبنانية  القوات  حزب  مع 

الفدرالية؟  لترويج سياساتها 
السياسة،  مــمــارســة  فــي  أخــالقــي  شـــرط  ــتــواضــع  ال  -
والفاعلة  النافذة  السياسية  قــواه  جميع  أن  لبنان  ومشكلة 
يخّصها،  فــيــمــا  أعـــــذاراً  ــه  ل وتــجــد  الــطــائــفــي  بــالــداء  مبتلية 
وترغب  لتخطيه،  غيرها  على  تعجيزية  شــروطــاً  وتــضــع 
عن  المسؤولية  بإلقاء  اإلصالحّي  الواعظ  دور  بممارسة 
االنهيار الشامل على الغير خصماً او حليفاً، والرئيس فؤاد 
السنيورة يقول إنه لو اتبعت نصائحه لما وصل البلد الى ما 

وصل اليه! عجيب غريب لبنان!

بل هو سد يستهدف تخزين المياه بهدف التحكم فيها 
مصر  يجعل  ما  وهو  المستقبل،  في  يدفع  لمن  وبيعها 

رهينة لإلرادة اإلثيوبية وَمن يقف خلفها.
هو  ما  إل��ى  يذهبون  َم��ن  الكتابات  ه��ذه  بين  وم��ن   
الكتمال  محاولة  أي  أن  يعتبرون  حيث  ذلك  من  أبعد 
المصري،  القومي  األمن  على  بالغاً  ضرراً  تمثل  البناء 
ملزم  دول��ي  اتفاق  توقيع  ت��ّم  لو  حتى  إن��ه  فيقولون 
حصصهما  وال��س��ودان  لمصر  يضمن  لإلثيوبيين 
يضمن  ال��ذي  َمن  األزرق،  النيل  مياه  في  التاريخية 
بعد اكتمال بناء السد بنفس المواصفات التي فرضها 
المستقبل  في  سيأتي  من  التزام  استمرار  اإلثيوبي 
بعد  السد  استهداف  عدم  سيضمن  ومن  االتفاق،  بهذا 
االستهداف  هذا  سيكون  وبالتالي  وتشغيله  اكتماله 

مدمراً للسودان ومصر.
والمفاوض  الدولة  بشقيه  السابق  الطرح  ويدين 
اإلثيوبيين  مع  الوقت  وتضييع  استهالك  في  المصري 
االستراتيجية  الرؤية  أن  الكتابات  تلك  أصحاب  ويرى 
عن  المسؤولين  لدى  غائبة  المصري  القومي  لألمن 
المفاوض  ليصف  يتطرف  من  وهناك  الملف،  إدارة 
الواقع،  لألمر  والمستسلم  األيدي،  بالمغلول  المصري 
والذي لن يفعل شيئاً، وبالتالي يصدر هؤالء بكتاباتهم 
يتابع  الذي  العام  للرأي  اإلحباط  عقالنية  تبدو  التي 
وبالطبع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  كتاباتهم 
عسكرّي  عمل  عبر  السد  تدمير  غير  حل  هؤالء  يرى  ال 
الحرب  أّن عواقب  العواقب، حيث يؤكدون  مهما كانت 
ستكون أهون من عواقب استكمال بناء السد حتى مع 

الوصول التفاق دولي ملزم إلثيوبيا.
وصفها  يمكن  التي  الكتابات  من  الثاني  النوع  أما 
الذين  والسياسيين  الكتاب  لبعض  فهي  بالعقالنية 
يقّيمون الوضع بموضوعية شديدة، محاولين إنصاف 
الدولة والمفاوض المصري الذي لم ينشأ هذا الوضع، 
ولم يكن موجوداً منذ اللحظة األولى لعملية بناء السد 
الروح  رفع  الكتابات  تلك  أنصار  ويحاول  المزعوم، 

كل  إدراكهم  من  الرغم  فعلى  العام،  للرأي  المعنوية 
المخاطر المحتملة لعملية بناء السد، إال أنهم يؤمنون 
تدير  التي  المصرية  للدولة  السيادية  األجهزة  بقدرات 
ملفات األمن القومي باقتدار تاريخياً، ويؤكد هؤالء على 
أن أجهزة الدولة المصرية ال تعمل بشكل عشوائي، بل 
تمتلك خبرات علمية متنوعة وكبيرة وتعلم كل كبيرة 
وما  السد،  بناء  ومراحل  بعملية  يتعلق  فيما  وصغيرة 
تصيب  أن  يمكن  أضرار  من  البناء  عملية  على  يترتب 

حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
التفاوض  عملية  أن  الكتابات  هذه  أنصار  وي��رى   
ومحاولة الوصول التفاق دولي ملزم إلثيوبيا ال يمكن 
أن تكون عبثية، خاصة أن القيادة السياسية المصرية 
اإلضرار  األح��وال  من  حال  بأي  تسمح  لن  أنها  أكدت 
خط  النيل  مياه  وأن  النيل،  مياه  من  مصر  بحصة 
القومي  أمننا  أحمر، ومن يشك في قدراتنا على حماية 
فليقترب ليرى الرد بعينه، لكن الدولة المصرية تحاول 
وثانياً  إثيوبيا،  مع  التفاوض  مراحل  كل  استنفاد  أوالً 
وواجباته،  مسؤولياته  أمام  الدولي  المجتمع  وضع 
ثم ثالثاً وحين تسد كّل األبواب وتفشل كل المحاوالت 

السلمية يكون الخيار األصعب.
العام  ال��رأي  إث��ارة  يحاولون  من  لكل  نقول  لذلك 
غير  في  الحرب  طبول  دق  ويحاولون  كتاباتهم،  عبر 
ملفات  ي��دي��رون  بمن  تامة  ثقة  على  نحن  موعدها، 
األمن القومي المصري وعلى رأسها ملف سد النهضة، 
ونعلم جيداً امتالكهم لكل البيانات والمعلومات الفنية 
وغير الفنية حول السد، والتي تفوق ما تمتلكونه أنتم، 
لكن في إدارة ملفات األمن القومي المسكوت عنه يكون 
فاألمن  العام،  للرأي  والمعلوم  المعلن  من  بكثير  أكبر 
لمناقشاتها  مجال  ال  دقيقة  لحسابات  يخضع  القومي 
عبر وسائل اإلعالم، خاصة مواقع التواصل االجتماعي 
القومي  األم��ن  قضايا  عن  الحديث  استباحت  التي 
رقيب،  أو  حسيب  دون  السد  قضية  ومنها  المصري 

اللهم بلغت اللهم فاشهد.   

أكبر  نووية،  رؤوس  حمل  على  قادرة  صينية  جوية  مقاتالت  نفذت 
توّغل من نوعه حتى اآلن في تايوان، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إن »28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تشمل 
مقاتالت وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع 
الجوي التايوانية أمس«، وذلك في أكبر توغل من نوعه حتى اآلن، فيما 

لم ترّد وزارة الدفاع الصينية على طلب وكالة رويترز للتعليق.
مقاتلة  طائرات  »أرسلت  أنها  التايوانية  الدفاع  وزارة  وأضافت 
صاروخّية  أنظمة  نشر  تّم  كما  الصينّية،  الطائرات  وإبعاد  العتراض 

لمراقبتها«.
السبع  الصناعية  الدول  مجموعة  رؤساء  أصدر  أن  بعد  ذلك  يأتي 
الكبرى بياناً مشتركاً يوم األحد انتقدوا فيه الصين بسبب مجموعة من 

القضايا، وأكدوا على أهمية السالم واالستقرار في مضيق تايوان.
لحماية  ضرورية  بأنها  المهام  تلك  الماضي  في  الصين  ووصفت 

سيادة البالد والتعامل مع »التواطؤ« بين تايبه وواشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان سابق إن بكين تعارض 
بشدة أي شكل من العالقات الرسمية بين الواليات المتحدة األميركية 

وتايوان، مشيرة إلى أن الصين تقّدمت باحتجاج رسمي على ذلك.
بتايوان،  المتعلقة  القضايا  تناول  في  الحكمة  توخي  إلى  ودعت 
التي  االنفصالية  القوى  إلى  خاطئة  رسائل  أي  إرسال  عن  واالمتناع 

تقويض  من  مزيد  لتجنب  تايوان«،  »استقالل  يسمى  ما  إلى  تسعى 
عبر  واالستقرار  السالم  وتقويض  األميركية(   - )الصينية  العالقات 

مضيق تايوان«.
كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن »مبدأ الصين الواحدة 
إلى »العالقات  خط أحمر ال يجوز تجاوزه في مسألة تايوان«، مشيراً 

األميركية الصينية يجب أن تقوم على هذا األساس«.
»مجموعة  أن  أمس،  األميركية،  البحرية  أعلنت  متصل،  سياق  في 
حاملة الطائرات األميركية رونالد ريغان دخلت بحر الصين الجنوبي 

في إطار مهمة دورية«.
خالل  القتالية  المجموعة  »تجري  إنه  لها  بياٍن  في  البحرية  وقالت 
وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات 
بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دّوارة، وتدريبات هجومّية بحرية، 

وتدريبات تكتيكية منّسقة بين وحدات السطح والجو«.
الجنوبّي،  الصين  بحر  جزر  معظم  على  سيادة  لها  إن  بكين  وتقول 
وتشكو من العمليات األميركية في المنطقة التي تشّكل ساحة تجاذب 

مع واشنطن. 
وتعتبر الصين المالحة في مياه تلك الجزر تعّدياً على سيادتها، في 
حين تعتبر الواليات المتحدة ودول أخرى أن المنطقة عبارة عن مياه 

دولية مفتوحة للجميع.

وكان األسطول ال�7 األميركي قد أكد أن »واشنطن ستلتزم في الطيران 
واإلبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي«.

حربية  سفينة  من  الصينية،  البحرية  طلبت  الماضي،  شباط  وفي 
توتٍر  أول  في  الصين،  بحر  في  عليها  متنازع  منطقة  مغادرة  أميركية 
للواليات  رئيساً  بايدن  جو  تنصيب  منذ  الطرفين  بين  النوع  هذا  من 

المتحدة.
جون  إس  إس  يو  األميركية  »السفينة  إن  الصيني  الجيش  وق��ال 
مكاين الحربية دخلت إلى المياه اإلقليمية لجزر شيشا بدون إذن«، في 
إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل وهي عبارة عن أرخبيل 

جزر مرجانية صغيرة.
من جهته، أعلن سالح البحرية األميركي في حينها عن تموضع قوات 
إضافية في شمال منطقة »الخليج« في الشرق األوسط بعد انسحاب 
بحر  محاذاة  إلى  لها  المرافقة  والمجموعة  »نيميتز«  الطائرات  حاملة 

الصين الجنوبي.
حاملة  مجموعة  أن  األميركية،  البحرية  أعلنت  الثاني،  كانون  وفي 

الطائرات »تيودور روزفلت« دخلت بحر الصين الجنوبي. 
»المجموعة  إن  والهادي«  الهندي  المحيطين  »منطقة  قيادة  وقالت 
الهجومية دخلت الممر المائي إلجراء عمليات روتينية، ولضمان حرية 

البحار، وبناء شراكات تعّزز األمن البحري«.

اقتحام طائرات �صينّية »نووّية« مجال تايوان الجوّي 

وحاملة طائرات اأميركّية تدخل بحر ال�صين الجنوبّي



7مرويات قومية

فأحطناه  برلين  إلى  الزعيم  وصل   1938 عام   «
القوميين االجتماعيين بكل ما نملك من محبة  نحن 
سعاده  أن  قيل  م��ال��ي.  إن��ف��اق  وم��ن  ح��راس��ة  وم��ن 
بتخصيص  أم��ر  هتلر  وأن  المانيا  في  هتلر  قابل 
برلين  من  المسافر  القطار  في  أول��ى  درج��ة  جناح 
االجتماعيين  القوميين  أن  والحقيقة  روما)1(  إلى 
فيه  يتالقى  موعد  على  يحصلوا  أن  استطاعوا 
رئيس  فقبل  الهتلرية  الشبيبة  رئيس  مع  الزعيم 
بدأت  أن  وما  ساعة.  بربع  المقابلة  محدداً  الشبيبة 
حتى  األلماني  والمسؤول  سعاده  بين  المحادثات 
يعتذر  جعله  بالمعلم،  كبيراً  إعجاباً  األخير  أعجب 
بلطف عن استقبال زواره، بحيث استمرت المقابلة 

ساعة ونصف الساعة .
جناحاً  للزعيم  خصص  ال��ذي  هو  الرئيس  هذا 

خاصاً في القطار إعجاباً به وتكريماً لشخصه.
عن  نقالً  قبرصي  عبدالله  األمين  لنا  رواه  ما  هذا 
في  طالباً  سنتئذ  كان  الذي  القاضي  محمد  األمين 
المانيا، وكان من بين رفقاء مديرية برلين المستقلة 
عام  أللمانيا  زيارته  عند  سعاده  استقبلوا  الذين 

البرازيل. إلى  1938 في طريقه 
التحق  قد  القاضي  محمد  األمين  كان  ذلك  قبل 
بكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت، حيث 
تعّرف على الحزب وأقسم، بعدها تولى مسؤوليات 

محلية في كل من بيروت والغرب)2(.
األمين  يفيد  القاضي،  محمد  األمين  انتماء  عن 
»من  مجلده  م��ن  األول  ال��ج��زء  ف��ي  جريج  ج��ب��ران 
الباشا)3(  محمد  الرفيق  أن   « )ص214(  الجعبة« 
انتماء  تحقيق  على  عمل  الحزب  إلى  انتمى  أن  بعد 
ثم  الشويفات  من  القاضي  محمد  الطالب  نسيبه 
على صديقه عباس الحلبي من بعقلي »، الذي تعين 
تضم  كانت  التي  العامة  للمديرية  ناموساً  الحقاً 
تعين  كان  وال��ذي  الجنزير،  وساقية  بيروت  رأس 

الرفيق نجيب حالوي مديراً لها بصورة مؤقتة)4(.
المذكورة  الصفحة  في  جريج  األمين  ويضيف 
»تلة  محلة  في  القاضي  محمد  منزل  إّن  فيقول  آنفاً 

الخياط« أصبح مركزاً لالجتماعات الحزبية.
تعقد  كانت  الخياط  تلة  منطقة  في  منزله  في 
االجتماعات اإلدارية واإلذاعية، مما عرضه أكثر من 
تمكن  أنه  مهى  السيدة  عقيلته  تفيد  للمالحقة.  مرة 
بزي  متنكراً  المنزل  من  التواري  من  األيام  أحد  في 
الدرك  من  قوة  جاءت  عندما  »شيخة«  درزية  إمرأة 

العتقاله بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه.
األمين  غ��ادر  األرج��ح،  على   ،1937 العام  في 
محمد القاضي إلى المانيا لمتابعة دراسته، فانضم 
إلى مديرية الحزب التي كان يتولى إداراتها الرفيق 
مصون عابدين بك حتى إذا وصل سعاده إلى برلين 
وتعّرف على وضع العمل الحزبي فيها أصدر قراره 

بإعفاء المدير وتعيين الرفيق سروري بارودي.
زي��ارة  القاضي  األمين  رغ��ب  فترة،  م��رور  بعد 
يتعّرض  ك��ان  ال��ح��زب  أّن  إال  ال��وط��ن،  ف��ي  أه��ل��ه 
تّم  أن  إلى  حزبياً  نشط  ذلك  مع  للمالحقات)5(. 
القبض عليه فأمضى في السجن وفي معتقل »المية 
ومية« ما يزيد على ثالث سنوات، أمكنه خاللها أن 

يعّمق من ثقافته الحزبية، والعامة.
محمد  األمين  غ��ادر  السجن،  من  خروجه  بعد 
دراسة  تابع  فيها،  وال��ده.  من  بطلب  فنزويال  إلى 
بالتجارة  أعماله  في  والده  ساعد  بالمراسلة،  الطب 
كان  للمسؤوليات،  وتوليه  الحزبي  نشاطه  وتابع 
آخرها مسؤولية منفذ عام لمنطقة الغرب الفنزويلي 
)مراكيبو، كابيماس، بونتوفّيو وغيرها(. حيث كان 
محطة  الحقاً،  كراكاس  في  ثم  كابيماس  في  منزله 
من  كل  في  المقيمين  االجتماعيين  القوميين  لجميع 

المدينتين أو الوافدين إليهما.
يروي األمين عبدالله قبرصي أن األمين القاضي 
ونجح،  كابيماس،  مدينة  في  محالً  أسس  أن  بعد 
وحقق له مكانة مرموقة فيها، دعته شركات ومحالت 
في  لها  متجوالً  وكيالً  يكون  أن  إلى  كبرى  تجارية 
مختلف مناطق فنزويال، على أن يحصل على نسبة 
جيدة من أرقام المبيعات. هذه الوظيفة ساهمت في 
أن يكون األمين القاضي على تماس مباشر مع فروع 
الحزب ومع القوميين االجتماعيين ليس من ناحية 
المتابعة الحزبية، فقط، إنما في حل المشاكل التي 
كانت تحصل بين القوميين أنفسهم، كما مع غيرهم 
من المواطنين، بحيث بات يعرف لديهم بأنه »حالل 

المشاكل« .
األمين  يضيف  القاضي،  محمد  األمين  تمتع  لقد 
ومجموع  ال��رف��ق��اء  ل��دى  مطلقة  بثقة  ق��ب��رص��ي، 
بهم،  ومعرفة  اتصال  على  كان  الذين  المواطنين 
ناحية  من  س��واء  جميعهم،  لهم  حّية  ق��دوة  وشكل 

العقيدة أو األخالق أو حسن التعامل.
انتقل  الشركات،  مع  الجديد  عمله  تولى  أن  بعد 
واشترى  كراكاس،  العاصمة  إلى  القاضي  األمين 
دارة جميلة )فيال( في منطقة Bela Vista )المنظر 

الجميل( .
كريماً،  والعام،  الحزبي  تعاطيه  في  حازماً  كان 
صدره،  كما  بيته،  يكون  أن  على  وعامالً  مناقبياً 
األمين  يعرف  ما  على  صنوه،  للجميع.  مفتوحاً 
في  تولى  الذي  مفرج  شفيق  األمين  كان  قبرصي، 
فنزويال مسؤولية منفذ عام وكان ركناً للحزب فيها 

على مدى سنوات غير قليلة.
تروي عقيلته الفاضلة مهى أبو علوان أن األمين 
الذي  العضال  ال��داء  بحقيقة  علم  عندما  محمد، 
أصابه، دمعت عيناه. فبادره أحد الرفقاء المقّربين 
الشجاعة  علمتنا  وقد  تبكي  أنت  بالقول:  منه  جداً 
واإلقدام ومواجهة الموت على خطى زعيمنا سعاده 
أنا ال أخاف الموت، ولكني  ؟ » أجابه األمين محمد: 
هم  وأطفاالً  وفية،  محبة  زوجة  سأفتقد  ألني  أبكي 
ومسيرة  أحببتهم،  ورف��ق��اء  إل��ي،  الحاجة  بأمس 

نضال لم تكتمل فصولها بعد ».
إلى  الخبيث  الداء  القاضي  األمين محمد  وصارع 
أن وافته المنية في فنزويال عام 1974 فأقيم له مأتم 
حزبي حاشد بدا كأنه مهرجان، حيث غطت أكاليل 
القوميون  نعشه  وراء  وسار  المنزل،  شرفات  الزهر 
االجتماعيون وحشد من أبناء الجالية ومن أصدقائه 

الفنزويليين.
وضعت  فقد  الزوبعة،  بعلم  جثمانه  لف  ومثلما 
األمين  صورة  حملت  البرونز  من  لوحة  مدفنه  فوق 
أنها  كلمات  جانب،  وإلى  حمراء،  وزوبعة  الراحل 

تقدمة من عائلته ومن رفقائه.
فنزويال،  أرض  في  القاضي  محمد  األمين  يغيب 
بحقيقته  وبشر  له  وعمل  وطنه  عشق  ال��ذي  هو 
وصارع في سبيل عزته وانتصاره. مثله مثل اآلالف 
من رفقائه عبر الحدود الذين بقوا مشرعين إيمانهم 
وعاملين لعقيدتهم، وألمتهم، وهم - قسراً - موزعون 
كل  نفس  وفي  رحلوا  لقد  أخرى.  أراض  بواطن  في 
إلى وطنهم ليواروا فيه  أنهم لم يعودوا  منهم لوعة 
الثرى، ولم تتكحل أعينهم بالنصر الذي طالما هتفت 

له حناجرهم، وصارعوا من اجله .
هم، وغيرهم من رفقاء رحلوا عنا بالجسد، أمانة 
في أعناق رفقائهم، اآلن وفي كل أوان، ودعوة إلى أن 
يحفظوا حزبهم، أن يصونوه عافية وأخالقاً ومفاهيم 
حياة جديدة، أن يكونوا أوفياء لقسمهم ولزعيمهم، 
وبارين بعقيدتهم وبأمتهم، وأن يبقوا على هتافهم 

حياً إلى أن يتحقق النصر ويطلع فجر جديد.

بطاقة شخصية
األب: إبراهيم القاضي .

األم: استير السوقي .
مواليد: الشويفات 1913/8/5 .

اقترن من السيدة مهى أبو علوان .
ورزق منها: فريد، نبيل، نور عقيلة الدكتور وليد 

أبو رسالن، وداد عقيلة السيد فريد نجيب صعب. 
أنهى سنة ثالثة طب، ثم تابع الدراسة بالمراسلة 

.
عمل في التجارة العامة.

توفي بالداء الخبيث عام 1974 .
من  ال��زواج  بطلب  محمد  األمين  تقدم  عندما   {
في  مانعت  له،  زوجة  أضحت  التي  علوان  أبو  مهى 
دراستها  تتابع  أن  ترغب  كانت  ألنها  األم��ر  ب��ادئ 
الجامعية، فأرسل لها هدية وهي عبارة عن مصباح 
وأرسل  القراءة،  تحاول  ضريرة  فتاة  تحته  تجلس 
النفوس  ينير  العلم  عليها:  كتب  بطاقة  الهدية  مع 
والمصباح ينير الطرقات، فاستعيني بهما في طريق 

الحياة، التي هي طريق الحق والخير والجمال ».
كانت هذه الهدية وما تضمنته من معان، الطريق 
الفتاة مهى أبو علوان، فوافقته على  إلى عقل وقلب 

الزواج.
بهدوئه  وك��رم��ه،  بعطفه  تمّيز  لقد  عنه:  تقول 
التفاعل  على  وبقدرته  حضوره  بقوة  ذكائه،  وحّدة 
سبيل  في  مناضالً  مؤمناً  محيطه،  ومع  عائلته  مع 

تحقيق أهداف أمته.
يجدر التفريق بين الرفيق محمد القاضي، الطالب 
غادر  والذي  الشويفات  من  األميركية،  الجامعة  في 
وبين  األمانة،  رتبة  الحزب  في  ومنح  فنزويال  إلى 
بيصور،  من  هو  إنما  االس��م،  هذا  يحمل  آخر  رفيق 
الثالثينات  في  تولى  أي��اس،  سوق  في  تاجراً  كان 
مسؤولية منفذ عام بيروت بالوكالة، إنما لم يستمر 

طويالً في الحزب.

هوامش
ف���ي ال���ج���زء ال��ث��ان��ي م���ن ك��ت��اب��ه »س��ع��اده 
ال��م��ه��ج��ر« يفيد األم��ي��ن ن���واف ح���ردان  ف��ي 
مدينة  إل��ى  بالقطار  برلين  غ��ادر  سعاده  أن 
البواخر  إح��دى  أقلته  ومنها  »بريمرهافن« 
كان  حيث  السنغال  في  دك��ار  إل��ى  المتجهة 
الرفيق أسد األشقر )األمين، رئيس الحزب 
األمين  – حسب  أي  ان��ت��ظ��اره.  ف��ي  الح��ق��اً( 
حردان – لم يتجه عائداً من برلين إلى روما 

ومنها إلى البرازيل.
إنما  قبرصي.  عبدالله  األم��ي��ن  ع��ن  نقالً 
ليس في األجزاء األربعة  من  كتاب  األمين  
جبران  جريج »من الجعبة« ما يشير إلى أن 
الثالثينات  في  تولى  القاضي  محمد  األمين 
الغرب  أو  ال���غ���رب،  ع���ام  م��ن��ف��ذ  م��س��ؤول��ي��ة 
األمين  أس��م��اء  ي���ورد  ه��و  فيما  ال��س��اح��ل��ي، 
حسن ريدان، الرفيق د. محمد أمين تلحوق، 
أمين  محمد  واألمين  نصر،  طنوس  الرفيق 

أبو حسن.
تولى في الحزب أكثر من مسؤولية منها 
تولى  س��ع��اده.  ط��رده  داخلية،  عميد  وكيل 
الحقاً مديرية اليانصيب الوطني، وانصرف 
سنوات  منذ  توفي  والتأليف.  الكتابة  إل��ى 

قليلة.
ب���ي���روت ف���ي أوائ�����ل سنوات  ن��ش��ط ف���ي 
فيها  محلية  مسؤوليات  وتولى  التأسيس 
ثم انتقل بحكم العمل إلى »ضهور الشوير« 
فيها.  الحزبي  العمل  مؤسسي  م��ن  وك���ان 
غادر إلى الواليات المتحدة حيث توفي فيها 
إلى آخر سنوات  وكان بقي قومياً اجتماعياً 

حياته.
بعد اندالع الحرب العالمية الثانية راحت 
القوميين  تالحق  الفرنسي  االنتداب  ق��وات 

االجتماعيين، وتعتقل العديدين منهم.

في: 2021/06/09       
لجنة تاريخ الحزب 

عن  مصّورة  نسخة  إلينا  أحالت  ال��زور  دير  منفذية  كانت 
ورئيس  لصاحبها  دمشق،  في  الصادرة  الكفاح  عدد  من  جزء 
 78/11/2 رقم  الصادرة  بها  مرفق  سعيد،  أمين  تحريرها 

2010/09/03، ننقلها بالنص الحرفّي:  تاريخ 
المحكمة  أم��ام  االجتماعيين  القوميين  محاكمة  »أثناء 
سرّية،  جمعية  إل��ى  االنتساب  بجرم  بدمشق  العسكرية 
األسماء  كانت  دفعات،  على  والمحاكمة  كبيراً  العدد  وكان 
/28 تاريخ   135 العدد  »الكفاح«)*(  صحيفة  في  الواردة 

تموز/1955. 
الزور،  دير  لمنفذية  تابعين  أعضاء  األسماء  هذه  بين  من 

هم: 
جودت عياش )متوفي(

خالد جدوع )متوفي(
وليم سيمون )مقيم في دمشق ومنقطع(

عطا الله فطوط )مقيم في لبنان – سن الفيل(
وهذا  بجلدي،  الجريدة  في  االس��م  )ورد  بحادي  جوزيف 

خطأ- متوفي(
أحمد مضحي )متوفي(

كتم  بتهمة   1980 عام  اعتقاله  )تم  اليوسف  جاسم  أمين 
بهذا  عالقة  ال  أنه  ص��ّرح  أنه  مع  ديني  تنظيم  عن  معلومات 

حتى  مصيره  معرفة  نستطع  لم  اجتماعي  قومي  ألنه  التنظيم 
اآلن(.

– متوفي(. ناجي حطاب )ناظر مالية المنفذية سابقاً 
 – السابق  المنفذية  المشهور )ناظر تدريب  عدنان دهموش 

استقال بسبب حالته المرضية(
عبدالله إدريس )الصحيح إدريس عبدالله – متوفي(

صالح حريب )متوفي(
فائز رجب )متوفي – كان قد انتقل إلى حزب البعث(«.

التالية،  فهي  »الكفاح«  عدد  في  الواردة  األخرى  األسماء  أما 
أّي  آملين مّمن يعرف عن  الرفقاء  إلى عدد مم  ادناه  وقد أشرنا 

رفيق ورد اسمه، أن يكتب إلى لجنة تاريخ الحزب. 
إبراهيم إلياس الشمالي: من بلدة اليازدية، التي منها أيضاً 

الرفيق المقدم جميل حجار. 
القومية  الثورة  حوادث  في  سعاده  رافق  بركات:  صبحي 
اإلعداد  في فترة  االجتماعية وقاد سيارته، وقد ورد عنه كثيراً 

القومية االجتماعية.  للثورة 
المعّممة  النبذة  العميد. مراجعة  األمين،  القادر تحوف:  عبد 
عنه على موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية 

 .www.ssnp.info
مسؤوليات  المتولي  المحامي،  األمين،  الموصللي:  بشير 

كثيرة في لبنان والشام )مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 
أشرنا  كّنا  صحافي،  السوري،  الجنوب  من  نّصار:  فاروق 

إليه أكثر من مرة، وكثيراً عن والدته ساذج نّصار. 
سعيد مخلوف: األمين، أبرز نّحاتي سورية. مراجعة النبذة 

المعممة عنه على الموقع المذكور آنفاً.  

)*( جريدة الكفاح: ال نملك معلومات عنها. ندعو من يعرف الى 
ان يكتب الى لجنة تاريخ الحزب. 

نبذة  نشرت  كنُت   2020/07/29 بتاريخ 
عرفته  كنت  ال��ذي  حمادة،  محمد  الرفيق  عن 
األميركية،  الجامعة  في  ثم  بعقلين،  في  طالباً 
الحقاً  متولياً  فيها،  الحزب  لمديرية  فمديراً 
حضور  إل��ى  اإلذاع���ة،  عميد  وكيل  مسؤولية 
الفت في أكثر من ميدان، ودائماً مميزاً بكفاءاته، 

بذكائه، بمناقبه، وبحضوره الالفت . 
مؤخراً، وفيما كنُت أرّتب الرفوف في مكتبتي، 
عثرت على نسخة من ديوانه »نواقيس الفجر 
الغالف،  عن  صورة  جانب  إلى  أورده  اآلخر«، 
الراحل  الرفيق  ع��رف  من  جديدة  م��رة  داعياً 

محمد حمادة إلى أن يكتب ما يغني سيرته. 

في: 2021/01/26 
لجنة تاريخ الحزب 

{ الرفيق سامي سماحة 

ناشطاً  سماحة  سامي  الرفيق  عرفت 
مسؤوليات  ومتولياً  بعلبك  منفذية  ف��ي 
ع���دي���دة ف��ي��ه��ا، ث���م ان��ق��ط��ع��ت ع��ن��ه بحكم 
ثم  الحدود  عبر  ش��ؤون  لعمدة  انصرافي 

لتاريخ الحزب.
على  صفحته  ع��ل��ى  ل��ه  ق����رأت  م���ؤخ���راً 
علي  األمين  عن  القيّمة  كلمته  الفايسبوك 
ن��ب��ذة غنية عنه  ن��ش��رت  ال���ذي كنت  ن��زه��ة 

بتاريخ 2016/12/06، 
ال��رف��ي��ق سامي  ال���ي���وم ك��ل��م��ة  وأن���ش���ر 
سماحة آمالً ان يزّودنا الحقاً بالكثير من 

الكتابات المفيدة لتاريخ الحزب.
ل. ن. 

لنا  بالنسبة  األمين  كان  نزهة  على  األمين 
نراه.  أن  ونتمنى  نتخايله،  عادي،  غير  قومي 
بداية  في  الحزب  على  تعّرفنا  الذين  فنحن 
السبعينات، لم تسنح لنا فرصة التعّرف على 
المنطقة.  في  واحداً  أميناً  يوجد  ال  ألنه  أمين، 
بدأت الحرب في لبنان، وبدأت عملية االنتقال 
المعلمين  دار  من  انتقلت  اآلمنة.  األماكن  الى 
بعلبك  في  المعلمين  لدار  فرع  الى  زحلة  في 
عملي  وانتقل  اللبنانية.  الدولة  استحدثته 
بدأنا  »بعلبك«  ال��ى  »زح��ل��ة«  م��ن  ال��ح��زب��ي 
طلبة  مجموعة  بعلبك،  في  الفتاً  حزبياً  نشاطاً 
إنشاء  بسيطة  فترة  خالل  استطاعوا  ثانويين 
اّن  المنفذ  حضرة  أخبرنا  كبير.  طالبي  تنظيم 
والتحق  المدينة  في  سكن  نزهة  علي  األمين 
وأخ��ي��راً  كبيرة،  فرحتنا  كانت  بالمنفذية، 
السوري  ال��ح��زب  أم��ن��اء  أح��د  بيننا  سيكون 
ولم  ينفع،  اللقاء  يعد  ولم  االجتماعي.  القومي 
طلبت  المعرفة  فشهية  ينفع،  الحديث  يعد 
أكثر، طلبت أن نعرف تاريخ األمين، وماذا فعل 
صرت  لقاءات،  عدة  وبعد  أميناً.  أصبح  حتى 
اللقاءات  زي��ادة  في  ساهم  مما  إليه،  األق��رب 

وزيادة اكتساب المعلومات والمعارف. 
الحزب  الى  أساء  المواطنين  أحد  أّن  أذكر 
المنفذية  مكتب  الى  فاستدعيته  سافر،  بشكل 
أعادها  إْن  وأهّدده  عال  بصوت  أهينه  ورحت 
دخل  يتوقعه.  لم  ما  له  فسيحصل  ثانية  مرًة 
مني  وطلب  الغرفة،  ال��ى  فجأة  علي  األمين 
خاطر  يطّيب  وراح  ثانية،  غرفة  الى  المغادرة 
منخفض،  وصوت  سلسلة  بطريقة  المواطن 
من  الشاب  خ��رج  كثيراً  يطل  لم  وق��ت  وبعد 
ما  أنسى  ال  الغرفة.  الى  األمين  ودخل  المكتب 
أنك  يعني  عالياً،  صوتك  يكون  عندما  قاله: 
يتعطل  أعصابك  تفقد  وعندما  أعصابك  فقدت 
عن  وتعجز  النقاش  أو  الحوار  فتخسر  عقلك، 
باختصار  تقديمها،  تريد  التي  الرسالة  تقديم 

تكسب خصماً، بدالً من أن تكسب صديقاً.
وِثق بي األمين علي وفتح ذاكرته. أخبرني 
عن تجربته في الصحافة مع رياض طه، هذه 
رياض  مع  اختلف  ألنه  تطل  لم  التي  التجربة 
دراسة  أنهى  اإلع��الم.  في  العمل  طرائق  على 
األميركية،  الجامعة  في  الزراعية  الهندسة 
حضر ندوات المحاضرات العشر كاملة، كّحل 
منطقة  في  يمشي  وهو  الزعيم  برؤية  عينيه 
المنارة. يقف األمين علي يحاول تقليد الزعيم، 
بالناس  الشارع  يمتلئ  بدأ  كيف  ويخبرني 
علي  األمين  عاد  هناك.  الزعيم  يمّر  كان  عندما 
االنتماء  يمين  أقسم  عندما  عثمان.  النبي  الى 
قرأ:  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  الى 
الى  منها  أتمكن  مساعدة  ك��ّل  أق��ّدم  وأن   ...«
كان  متى  الحزب  أعضاء  من  عامل  عضو  أّي 

إليها«.  محتاجاً 
ال��ج��رداء  القرية  عثمان،  النبي  ال��ى  ع��اد 
الزراعة  عصر  العصر  الجرداء.  المنطقة  في 
أن  ق��ّرر  علي  األمين  البستنة.  عصر  وليس 
عصر  الى  الزراعي  العصر  من  المنطقة  يحّول 
البستنة، وبالتالي من عصر اإلقطاع الى عصر 

القومية االجتماعية. العقيدة السورية 
األمين  تجربة  آنذاك  الحزب  قيادة  قرأت  لو 
ملحقاً  كتبت  لكانت  عثمان  النبي  في  علي 
مع  العالقة  بطريقة  عالقة  له  االنتماء،  لقَسم 
في  االختصاص  أصحاب  ودور  المواطنين، 

بعث النهضة السورية القومية االجتماعية.
قومية  قرية  عثمان  النبي  أصبحت  كيف 

اجتماعية؟
لم يبدأ األمين علي بتشجير أراضيهم فقط، 
لكّل  كانت  المثمرة  األش��ج��ار  غ��رس  فحملة 
المواطنين دون استثناء ودون مقابل للمهندس 
الزراعي. لم يقم األمين علي نزهة حلقة إذاعية 
الحزبية،  الوحدة  إنشاء  مشروع  في  واح��دة 
جاءت الحلقات اإلذاعية بعد تقديم اإلرشادات 
استطاع  التشجيرية.  النهضة  في  والمساهمة 
كل  ال��ى  الحزب  ُيدخل  ان  نزهة  على  األمين 
منازل النبي عثمان، وصار في كل منزل قومي 

المنزل  صار  حتى  الوقت  يطل  ولم  اجتماعي، 
السوري  الحزب  في  وأطفاله  وشبابه  بشيبه 
النبي  أصبحت  وبالتالي  االجتماعي،  القومي 

عثمان قرية قومية اجتماعية.
الى  على  األمين  انطلق  عثمان  النبي  ومن 
من  وك��م  واللبوة،  كالعين  المجاورة  القرى 
ب��أّن  ونتفاجأ  اللبوة  بساتين  ف��ي  كنا  م��رة 
األمين علي هو من رسم خريطتها وقّرر نوعية 
عاصمة  أصبحت  عثمان  النبي  ألّن  أشجارها. 
مخيم  عثمان،  النبي  في  المخيم  كان  الحزب، 

العودة الى الشام. 
حكايات  ال��ش��ام  ال���ى  ال��ع��ودة  ول��م��خ��ي��م 

وحكايات. 
الدفاع  عميد  طلب  علي:  األم��ي��ن  يخبرنا 
التي  للمهمة  تجربة  إج���راء  ج��دي��د  غ��س��ان 
الدفاع،  عميد  حضر  المخيم،  رفقاء  سينفذها 
بتنفيذ  البدء  الرفقاء  من  علي  األمين  طلب 
المهمة، وسار عميد الدفاع واألمين علي خلفهم 
دون أن يدري أحد منهم، وعندما تأكد حضرة 
طلب  ال��ت��ام��ة،  الجهوزية  م��ن  ال��دف��اع  عميد 
االنتهاء من التجربة، فأعطى أوامره بالعودة، 
االلتزام  تعلموا  لكنهم  وغضبوا  الرفقاء  وهاج 

باألوامر.
وطلبت  أح��د  يذكرها  لم  التي  القصة  أم��ا 
قبوله  أو  كتابتها  أو  تسجيلها  علي  األمين  من 
وصل  ال��ذي  ال��س��الح  قصة  ه��ي  أكتبها،  ب��أن 
سيصل  أنه  الدفاع  عميد  أخبره  عثمان.  النبي 
محملتان  طائرتان  عثمان  النبي  سماء  الى 
أن  دون  السالح  استالم  المطلوب  بالسالح، 
علي  األمين  سّير  األمر.  بهذا  مواطن  أي  يعرف 
عدم  الناس  من  طلبت  المنطقة  في  دوري��ات 
خروجهم من المنازل، ألنهم سينفذون مناورات 
جميع  التزم  وبالفعل  عسكرية،  لخطط  عملية 
عندهم  الحزب  فأوامر  الخروج،  بعدم  السكان 
أهّم بكثير من أوامر الدولة. وكان عميد الدفاع 
رسما  قد  علي  األمين  العام  المنفذ  حضرة  مع 
الالزمة  المتطلبات  وج��ّه��زا  المطار  خريطة 
المطلوبة.  األم��اك��ن  في  البراشوت  لسقوط 
م��ض��ت ل��ي��ل��ة ه��ادئ��ة ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن في 
صاخبة  كانت  لكنها  والجوار،  عثمان  النبي 
حضرة  االجتماعيين،  القوميين  على  ومقلقة 
الطائرتين  وص��ول  ينتظران  والمنفذ  العميد 
والقوميين االجتماعيين ينتظرون المهمة التي 

سينفذونها. 
وصلت الطائرتان في الموعد المحّدد وبدأت 
المحددة.  األماكن  البراشوت في  إنزال  بعملية 

ترك العميد المنطقة وعاد الى بيروت.
 ي��ق��ول األم��ي��ن ع��ل��ي: أن��ج��ز ال��ق��وم��ي��ون 
المهمة  م��ن  األول���ى  المرحلة  االجتماعيون 
الثانية.  المرحلة  ال��ى  وانتقلوا  ت��ام  بنجاح 
فك  صعوبة  واجهتهم  الثانية،  المرحلة  في 
لم  وتجارب  محاوالت  عدة  وبعد  البراشوت، 
كنت  أنا  وقال  مني  الرفقاء  أحد  تقّدم  تنجح، 
اللبناني وأملك خبرة  عسكري مظلي بالجيش 
من  مجموعة  حوله  فاجتمع  البراشوت،  فك 
يمض  ولم  البراشوت  فك  وتعلموا  القوميين 
وقت طويل حتى أصبح السالح في المخازن. 

اكتشفت  البراشوت  ع��دد  استلمت  عندما 
مهمة  أنهيت  أن  بعد  لذلك  واحدة.  ناقص  انه 
مباشرة  بيروت  الى  توجهت  السالح  تخزين 
دخلت  أن  ما  بالنقص.  العميد  حضرة  ألعلم 
هذه  واحدة  ناقص  العدد  بادرني،  حتى  عليه 
مصيبة  عملتلنا  كانت  الملعونة  البراشوت 

ألنها شكلّت خطراً على الطائرة. 
رصاصة  أو  س��الح  قطعة  رفيقاً  يطلب  لم 
الى  او  أحدهم،  مراقبة  الى  احتج  لم  واح��دة. 

العمل  خطورة  يعلمون  فهم  الصارم،  التنبيه 
الذي يقومون به. انتهت فترة التدريب وبسبب 
وقف  العميد  قرر  مصر  على  الثالثي  العدوان 

العملية. انتهت مهمة القوميين في المخيم.
إنهاء  طالباً  م��رات،  ع��دة  المركز  راجعت 
المسؤولين.  من  أحد  يتجاوب  ولم  المخيم، 
عمل  وأنهيت  وح��دي  ال��ق��رار  ات��خ��ذت  عندها 
وأعلمت  بيوتهم  الى  الرفقاء  وأرسلت  المخيم 

المركز بالقرار.
سألت األمين علي: كيف تفصل رفيقاً تزوج 

على زوجته وجمع بين زوجتين؟
زوجتين  بين  يجمع  الذي  الرفيق  أجابني: 
أعباء  يحمل  أن  يستطيع  ال  واح��د  منزل  في 

القضية. 
وصل الموت الى داخل منزله. فقد وضع له 
أخصام الحزب عبوة في المنزل، لكنها لم تكن 
األضرار  فاقتصرت  فيها  ينام  التي  الغرفة  في 
ما  صورة  على  المنزل  وبقي  الماديات،  على 

بعد التفجير الى تسعينات القرن الماضي.
كنا   1957 انشقاق  عن  علي  األمين  حّدثني 
نترك  جعلنا  ما  حصل  ولكن  االنتفاضة  مع 
كان  عندما  المركز  ال��ى  ون��ع��ود  االنتفاضة 
واألمين  أذهب  كنت  دمشق.  في  الحزب  مركز 
فنلتقي  المركز  لزيارة  الساتر  عبد  مصطفى 
بما  فنزّودهم  المركزيين  المسؤولين  معظم 
األحيان  أكثر  بتوجيهاتهم  ويزّودوننا  عندنا 
اإلذاعة  عميد  حضرة  مقابلة  علينا  يتعذر  كان 
األمين عصام المحايري، وحين نسأل الرئيس 
غاطساً  زال  ما  لنا:  يقول  عنه  المسيح  عبد 
منه؟  تريدون  ماذا  نوم«  »ُخّمة  أنه  النوم  في 
الرئيس  هذا  ما  نقول  ونحن  المركز  من  نعود 

العظيم.
الرفيق  سألنا  المركز  ال��ى  وصلنا  وم��رة 
األمين  عن  والخروج  الدخول  عن  المسؤول 
وصل  فقد  ال��ن��وم  غرفة  ف��ي  أج��اب��ن��ا:  عصام 
سألنا  الشام  شمال  في  جولة  من  ساعة  منذ 
فلعب  نوم«  »خمة  بأنه  فأجابنا  عنه،  الرئيس 
قصمت  التي  الشعرة  ولكن  رؤوسنا  في  الفار 
مصطفى  واألم��ي��ن  ذهبت  ه��ي:  البعير  ضهر 
ناموس  سألنا  ال��م��رك��ز،  ف��ي  الرئيس  للقاء 
الرئيس يتناول طعام  الرئاسة عنه فأجابتنا: 
الترويقة، وترويقته اليوم كانت قصبة سوداء 
ان  وقبل  الرئيس  مكتب  الى  دخلنا  »مقلية«. 
أم��وال،  في  ما  مفلّس  ح��زب  ب��ادرن��ا:  نجلس 
طلبت  فقد  الترويقة  بطعام  حتى  نقتصد  الزم 
اليوم  الترويقة  تكون  ان  الناموس  حضرة  من 
»كشك مغلي«. نظرنا الى بعضنا وطار الكالم 
في  الوقت  مضى  كيف  أعرف  ال  رؤوسنا،  من 
مكتب الرئيس. وما أن خرجنا من المركز حتى 

خرجنا من تنظيم االنتفاضة. 
علي  األمين  األم��ل  فقد  عندما  بالمناسبة، 
بالتنظيم  التحق  ال��ح��زب  ب��ن��اء  إع���ادة  م��ن 
المسّمى )الحزب السوري القومي االجتماعي � 
االنتفاضة( وتعّين منفذاً عاماً، وبعد فترة من 

الزمن قّدم استقالته معللّها بفشله.
كيف  المركزيين،  المسؤولين  قيامة  قامت 
بالمناوبة  وراح��وا  بالفشل؟  االستقالة  يبّرر 
يبتسم  كان  ناجح،  عام  منفذ  بأنه  يقنعونه 

ويصّر على االستقالة.
حدثني ايضاً: التقيت بحضرة عميد اإلذاعة 
ومطعم  أوتيل  في  الدين  تقي  سعيد  الرفيق 
سعادة.  ميشال  الرفيق  لصاحبه  السليكت 
بعد  دمشق  من  الرئيس  جلب  المهمة  كانت 
المهمة  في  المشاركين  من  كان  المالكي.  مقتل 
ديب  األمين  صعد  عندما  كردية.  ديب  األمين 
بزوجتي.  أوصيك  وق��ال:  الّي  نظر  بالسيارة 

وصيتك  أُن��ف��ذ  يهمك  وال  استشهد  جاوبته: 
جميع  ومعه  دي��ب  األمين  ع��اد  طبعاً.  كاملة 
عبد  جورج  واألمين  العملية  في  المشاركين 
االسباني،  السفير  ثياب  ارتدى  الذي  المسيح 
يقودها  كان  التي  السفارة  سيارة  الى  وصعد 
المقعد  االجتماعيين وجلس في  القوميين  أحد 
عدت  االذاع��ة.  عميد  حضرة  ورافقه  الخلفي 

واألمين ديب الى النبي عثمان بالسالمة. 
قلّة يعرفون دور األمين علي في انقالب عام 
استالم  مسؤوليته  كانت  فقد   .1962  �  1961
يصل  ل��م  ول��م��ا  ال��م��ح��دي،  دي��ك  ف��ي  الضباط 
الضباط اليه تأكد من فشل االنقالب وعاد الى 

منزله. 
م��ن ط��رائ��ف��ه، ي��ق��ول األم��ي��ن ع��ل��ي: زارن��ي 
وبدأنا  استقبلته  موعد،  دون  المديرية  مدير 
لكالم  يمّهد  وبدأ  الحزب  أوضاع  عن  الحديث 
شو  عارف  مش  علي  أمين  يا  يقوله.  أن  يريد 
يملك  بأنطلياس  رفيقنا  في  معك،  احكي  بدي 
لوازم  منه  تستدين  أنك  ويقول  ماركت  سوبر 
المنزل وخاصة أنواع الويسكي الغالية ومنذ 
لم  طبعاً  شاكياً  فجاءني  ي��راك،  يعد  لم  مدة 
أن  المستحيل  من  أنه  وأفهمته  الخبر  أصّدق 
له  قلت  نزهة.  على  األمين  الرجل  هذا  يكون 
السوبر  وعنوان  الرفيق  اسم  أعطني  عليك  ال 
السوبر  الثاني  ال��ي��وم  ف��ي  قصدت  م��ارك��ت. 
ثمنها  دفعت  األغراض،  بعض  طلبت  ماركت، 
تفاجأ  نزهة.  علي  األمين  أن��ا  للرفيق  وقلت 
له  قلت  باالعتذارات.  يمطرني  وراح  الرفيق 
ألّحيت  لكني  ذكره  عدم  علّي  أصّر  المبلغ.  كم 
فدفعته  المبلغ  وذك��ر  دف��ت��ره  ففتح  عليه، 
الرفيق  هذا  يفقد  ال  أن  أردت  ألنني  كامالً  له 
على  أطلعني  االجتماعيين.  بالقوميين  الثقة 

أوصاف منتحل الصفة فعرفته.
على  القبض  الدولة  وألقت  االنقالب  فشل 
منهم  وك��ان  نزهة  علي  باسم  التقته  من  كّل 
أن نكون في نفس  منتحل الصفة وشاء قدره 

الغرفة.
نزهة  علي  العسكري  ن���ادى  كلما  ف��ك��ان 
السجن  من  يخرج  ان  أمل  على  إليه  يركض 
منهوكاً،  مطحبشاً  يعود  وكان  سبيل،  بإخالء 
»من  ألقول  ابتسم  وكنت  الضرب،  من  مكّسراً 
هذا  يستحق  حسابي  على  الويسكي  ش��رب 
العذاب عني«، يتابع األمين علي: بدأت رحلة 
النقل  عملية  تتّم  كانت  آخر  سجن  الى  انتقالنا 
الى  ويصعدا  رفيقين  بمعصمي  كلبجة  بوضع 
أن  عاصي  مهدي  واألمين  فاتفقت  الكميون. 
أحد  فناداه  الكميون  الى  وصلنا  معاً.  نكون 
الضباط، شو يا مهدي بدك تعمل وزير داخلية 
أعادونا  الحظ  ولحسن  بالكرباج،  وضربه 
له  وقلت  فعدنا  اكتملت.  الكميون  حمولة  ألن 

معالي الوزير شوف حدا غيري؟
يشتم  اشتراكي  شخص  الغرفة  في  ك��ان 
وال��ده  أس��م��اه  التي  الساعة  ويلعن  ال��ح��زب 
الشخص  ه��ذا  يكون  ان  مهدي  فقّرر  باسمه 
األمين  أخبرني  االن��ت��ق��ال.  رحلة  ف��ي  زميله 
مهدي ان االشتراكي خفف عنه كثيراً، ألنه كان 
فيرّكز  ويولول  يعترض  الجندي  يضربه  كلما 

الجندي عليه وينساني. 
هذا بعض ما قاله األمين علي نزهة. 

الزاروب الثقافي 
لألمين علي نزهة

متعدد  ع��ل��ي،  لألمين  الثقافي  ال����زاروب 
الّخالصات والِعبر. أثبت األمين علي اّن التفكير 
العملي المرتكز على العقيدة السورية القومية 
يجمع جميع المواطنين مهما كانت مستوياتهم 

الثقافية.
يمكن  أنه  الثقافي  علي  األمين  زاروب  أثبت 
االجتماعي  القومي  المتحد  إق��ام��ة  للحزب 
بعادات وتقاليد قومية إجتماعية. أثبت زاروب 
الفردية  المبادرة  أن  الثقافي  نزهة  على  األمين 
القرارات  باتخاذ  القيادات  تلكأت  إذا  واجبة، 
الالزمة، لذلك رأيناه ُينهي أعمال المخيم بقرار 

منه.
الثقافي،  ن��زه��ة  علي  األم��ي��ن  زاروب  أك��د 
النصب  على  االخالقية  القيم  منظومة  انتصار 

واالحتيال.
نزهة  علي  األم��ي��ن  زاروب  تجربة  أك���دت 
تعديالت  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ض����رورة  ال��ث��ق��اف��ي، 
الى  النهضة  وص��ول  على  تساعد  دستورية 
الشعب، وذلك عندما بدأ عمله الحزبي بتقديم 

المساعدة لجميع المواطنين. 
الثقافي،  علي  األم��ي��ن  زاروب  اس��ت��ط��اع 
نموذجاً  قرية  عثمان  النبي  م��ن  يجعل  أن 
القوميين  السوريين  جميع  لزيارتها  يطمح 

االجتماعيين.
الثقافي،  نزهة  علي  األمين  زاروب  أستطاع 
بتقاليد  عالقة  لها  جغرافية  ثوابت  يبني  أن 
قومية ومنها جبل الزوبعة. زاروب األمين على 
نزهة الثقافي دليلنا الى إعادة البناء واستكمال 

التأسيس.

الأمين الم�ضّع محمد القا�ضي

بع�ض من تاريخنا الحزبي في ال�ضام

الأديب، والفنان، والرفيق الممّيز  محمد حمادة

الأمين علي نزهة الوجه الحزبي الم�ضيء

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

على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل، ذلك أننا كأّمة، استمرار مادي روحي 
راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود 

القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفأّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.
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األمين محمد القاضي وزوجته السيدة مهى أبو علوان 



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

أقامت شعبة الهالل األحمر في شقا بمشاركة من مديرية شقا التابعة لمنفذية السويداء 
القومي االجتماعي حفال حاشداً في قرية دوما في السويداء تكريماً  في الحزب السوري 
للفنان المعطاء ابوسليم غازي حمزة، وتحية للشهداء الذين ارتقوا نتيجة الهجوم اإلرهابي 

الذي نفذه تنظيم »داعش« على عدد من مناطق محافظة السويداء قبل ثالثة أعوام.
حضر حفل التكريم محافظ السويداء المهندس همام دبيات، أعضاء قيادة فرع حزب 
البعث العربي االشتراكي في السويداء رئيس االتحاد الرياضي في السويداء، رئيس فرع 
الهالل األحمر في السويداء نواف قرموشة وفعاليات من المؤسسات الحزبية والسياسية 

واإلغاثية ورجال دين وجمع من اهالي بلدة دوما.
كما حضر مدير مديرية شقا في »القومي« عالء مجيد بوحسون مع عدد من أعضاء هيئة 

المديرية ومجموعة من القوميين.
الفنية  أعماله  تقديرية، نظراً ألهمية  الفنان حمزة درعاً  المحافظ دبيات  هذا وقد سلّم 

والتراثية وعطائه الدؤوب.
اإلره��اب  مواجهة  في  الصمود  إرادة  على  وش��ّددت  الشهداء  حّيت  كلمات  وألقيت 

والمؤامرات.

تحتضن  دمشق،  في  البحر  عباب  لتمخر  النجاة  سفينة  تعود 
في  الشمس،  أرض  فوق  للحياة  شوقاً  تتلّهف  تزل  لم  أصواتاً 

معركة أزلّية واجه الخير فيها الشر على الدوام.
بطوالت  فيها  تجّسدت  التي  سورية(  )قصة  المسرحية  تروي 
الكبير  المسرح  انتصب  حيث  جديد،  من  السوريين  وانتصارات 
والمنتصر  الشر،  بوجه  الخير  أخرى،  مرة  نفسه  التاريخ  يعيد 
على الدوام صاحب الحق واألرض على وقع سنابك الخيل، ومن 

قلب قيظ النار.
تحت شعار »أرُض الشمس ُتشرُق بوجودكم« نظمت مبادرات 
»أرض  الكبرى  الميدانيِة  التاريخيِة  المسرحيِة  شعبية  سورية 

وذل��ك  دم��ش��ق،  ري��ف  ف��ي  زي��ن��ب  السيدة  مدينة  ف��ي  الشمس« 
بمشاركة 200 فنان لتقديم عرض مسرحّي يعتبر األول من نوعه 

في البالد.
السوري  الشعب  وانتصارات  بطوالت  ي��روي  الفني  العمل 
بصريٍة  ومؤثراٍت  لألحداث،  واقعيٍة  ُمحاكاٍة  ِضمن  التاريخ،  عبر 
حسين  إخراج  من  وهو  سورية،  في  مرة  ألول  تستخدم  جذابة، 
بزرا وإنتاج علي إسماعيلي، وتّم إنتاجه وعرضه بالمشاركة مع 

مؤسسة المسرح والموسيقى السورية.
وسائل  الى  تحّدث  الفعالية،  هذه  منظمي  أحد  نظام،  فتحي 
لكونه  سواه،  عن  العرض  هذا  ميزت  التي  اإلمكانات  عن  اإلعالم 

العروض  عن  ما  نوعاً  مختلف  وه��و  الطلق  ال��ه��واء  في  يجري 
من  كبير  لعدد  يتيح  ما  مغلقة  أماكن  في  تجري  التي  المسرحّية 
 2500 الجمهور أن يكون حاضراً في هذا المكان، حيث يهتم نحو 

شخص ليحضروا المسرحية يومياً.
وأكد نظام أن الشعب السوري رغم كل ما تعّرض له من حروب 
للحياة  ومحباً  بأرضه،  ومتمسكاً  صامداً  زال  ما  أنه  إال  وإرهاب 

والفن والتاريخ والثقافة، لكونه »شعباً حياً ويحّب الحياة«. 
وعن  س��وري��ة،  قصة  ي��روي  ال��ع��رض  ه��ذا  أن  نظام  وأوض���ح 
تاريخ هذه المنطقة منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا، ويقسم هذا 
تاريخ  عن  تتحدث  التي  المرحلة  هو  األول  قسمين:  إلى  العرض 

مصاعب  من  واجهوه  وما  السماوية  الرساالت  وأصحاب  األنبياء 
تحّديات  عن  يتحّدث  والثاني  زمانه،  حسب  كل  رسالتهم  لنشر 
العصر الحديث والتي كان أبرزها معركة ميسلون بقيادة يوسف 
العظمة، حرب تشرين التحريرية ضد العدو »اإلسرائيلي« بقيادة 
الرئيس الراحل حافظ األسد، والحرب التي انتصر فيها السوريون 

بقيادة الرئيس بشار األسد.
منذ بدء الخليقة، لطالما كانت هناك ضغينة متوقدة على هذه 
يقف  دائماً  كان  الخير  أن  إال  خراباً،  الشر  فيها  عاث  التي  األرض 
إلى  ببطء  فتتهاوى  المسرحية،  لينهي  يده  يرفع  أخ��رى،  مرة 

جانبه لينتصر الحق من جديد على »أرض الشمس«.
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التراث ال�شورّي والذاكرة ال�شعبّية في معر�س »ذاكرة ويا�شمين«
استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة معرض »ذاكرة 
وضّم  والوطن،  والتراث  والفن  الحب  بين  جمع  الذي  وياسمين« 

المعرض أكثر من 30 عمالً لفنانين محترفين وآخرين فطريين. 
خمسة عشر مشاركاً معظمهم من النساء تراوحت أعمارهم بين 
ال�16عاماً وال� 75 عاماً من مجموعة خطوة حضروا عبر أعمالهم 

مؤكدين على التراث السوري وإحياء الذاكرة الشعبية.
وهذا المعرض هو الخامس الذي تنظمه مجموعة خطوة وفق ما 
قال الفنان أسامة دياب لوسائل اإلعالم حيث يقام سنوياً لمجموعة 
وما  مواهب،  وأصحاب  فطريات  وفنانات  منزل  وربات  سيدات 
في  الحضارة  وزوايا  الجمال  مكامن  رصدها  العام  هذا  دورة  مّيز 
مجتمعنا السوري فشمل كل مكونات الوطن الجغرافية والسكانية 
من صحراء وجبل وفولكلور ولباس ومستلزمات الحياة، متمنياً 
للفن السوري أن يكون بحجم المسؤولّية الملقاة على عاتقه رغم 

كل الملمات.
االنتماء  يعني  بالتراث  االهتمام  أن  المشاركون  الفنانون  وأكد 
الى الوطن، وسورية غنية بالجمال ويجب على الفنان التشكيلّي 

إحياء هذا التراث وإبراز الغنى من خالل فنه.
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