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إح��ي��اء ل��ذك��رى ش��ه��داء م��ذاب��ح اإلب����ادة 
أقيمت  »سيفو«  السريان  بحق  العثمانيّة 
ص������اة ف����ي ك����ات����دارئ����ي����ة م������ار ج��رج��س 

البطريركية في باب توما.
إغناطيوس  م��ار  البطريرك  قداسة  وأك��د 
أن��ط��اك��ي��ة وسائر  ب��ط��ري��رك  ال��ث��ان��ي  أف�����رام 
الرئيس  األرث���وذك���س  ل��ل��س��ري��ان  ال��م��ش��رق 
في  العالم  في  السريانيّة  للكنيسة  األعلى 
كلمته أن الصاة من أجل أن نتذكر ما حدث 
تعّرض  حيث  إب��ادة  من  وغيرهم  للسريان 
المايين من المسيحيين وغيرهم من سكان 
المنطقة لإلبادة ومن أجل سام العالم ألن 
اإلنسان يستحق أن يعيش في أمن وسام، 

وهو ما أراده الله لإلنسانية جمعاء.
الثاني  أفرام  البطريرك  قداسة  وأضاف 
في  ولكن  ولنسامح  لنصلي  اليوم  نجتمع 
الوقت نفسه لنطالب من قام بهذه المجازر 
أن يعترف بما اقترفه من ظلم بحق إخوته 
في اإلنسانية، كما نصلّي من أجل أن يلهمنا 
وسعنا  في  ما  كل  نعمل  أن  أج��ل  وم��ن  الله 
السام  ولندخل  المذابح  هذه  تكرار  لمنع  

في قلوبنا وقلوب اآلخرين وليكون قدوتنا 
المحبة  رس���ول  المسيح  ال��س��ي��د  ذل���ك  ف��ي 

والسام.
وبعد الصاة أقيمت مسيرة شموع من 
كاتدارئية مار جرجس البطريركيّة وصوالً 

إلى حديقة الشهداء السريان، حيث وضع 
من  إكلياً  الثاني  أف��رام  البطريرك  قداسة 
لشهداء  ال��ت��ذك��اري  النصب  على  ال��زه��ور 
السريان  بحق  العثمانيّة  اإلب����ادة  م��ذاب��ح 

»سيفو«.

البطريرك مار اإغناطيو�س اأفرام الثاني تراأ�س القدا�س في باب توما وبح�شور ح�شد �شعبّي كبير

اإحياء ذكرى �سهداء مذابح الإبادة العثمانّية »�سيفو« 

بحق ال�شريان ال�شورّيين.. �شالة وم�شيرة �شموع
العماد ميشال عون  انتخاب رئيس الجمهورية  - منذ 
وتصويت رئيس مجلس النواب نبيه بري بورقة بيضاء، 
حليفهما  وت��رب��ك  بينهما،  ال��ع��اق��ة  تحكم  واإلش��ك��ال��ي��ة 
المشترك حزب الله، ويستفيد منهما شريكهما المضارب 
الحريري،  سعد  الحكومة  بتشكيل  المكلف  ال��رئ��ي��س 
الرئاسية  التسوية  في  بالخيانة  ب��ري  الرئيس  فشعور 
ألن  بل  أجوائها،  في  يضعه  لم  عون  العماد  ألن  يكن  لم 
الرئيس الحريري انفرد وفاجأه بها، رغم ما كان بينهما 
الوزير  ترشيح  منذ  بالتفاصيل  التنسيق  على  اتفاق  من 
لم  الحريري  فإن  وبالمقابل  فرنجية،  سليمان  السابق 
يأبه وربح كشريك منفرد في التسوية التي كان الرئيس 
بري يشكو دائماً من جهله مضامينها، لكن الذي دفع ثمن 
وعندما  الجمهورية،  رئيس  كان  لبري  الحريري  خيانة 
 17 استقال الحريري من رئاسة الحكومة بعد انتفاضة 
الحريري، لكن  تشرين لم يكن عون َمن غدر ببري، بل 
التجاذب الذي رافق تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب 
كان بين عون وبري، هنا من حق الرئيس عون أن يشعر 

باإلجحاف.
التيار  الرئيس ميشال عون ورئيس  - عندما يتجاهل 
الوطني الحر النائب جبران باسيل ومعهما التيار الوطني 
وبيئته  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س  ش���ارع  يشكل  ال���ذي  ال��ح��ر 
وال  الحريري  الرئيس  مع  الشراكة  مفاعيل  الحاضنة، 
يعتبرونها تستراً على الفساد وتخلياً عن اإلصاح، وال 
وحدة  اولوية  وضع  عن  تعبيراً  معراب  اتفاق  في  يرون 
االعتراف  ويرفضون  السياسي،  التفاهم  على  الطائفة 
طرفاً  الله  حزب  ال  يكن  لم  اللذين  التفاهمين،  هذين  بأن 
سبباً  كانا  بهما،  شريكاً  ب��ري  الرئيس  ك��ان  وال  فيهما، 
الرئاسي، ألنهما  العماد عون  الدولة في عهد  لفشل بناء 
المحاصصة  عنوانها  إصاحية،  غير  أول��وي��ات  فرضا 
للنصف األول من العهد، ويصرون بالمقابل على القول 
بري  الرئيس  تعطيل  نتيجة  ك��ان  ال��دول��ة  بناء  فشل  إن 
لمسيرة العهد، وإن التفاهم بين التيار وحزب الله فشل 
الدولة ألن الحزب منح األولوية لوحدة الطائفة  في بناء 
بري  الرئيس  حق  من  السياسي،  التفاهم  حساب  على 

ومن حق حزب الله أن يشعرا باإلجحاف.
الجمهورية  رئيس  إن  ب��ري  الرئيس  يقول  عندما   -
ال ي��ح��ق ل��ه ب��وزي��ر واح����د، ألن���ه ال ي��ص��وت ف��ي مجلس 
إجحافاً  ذل��ك  يعتبر  ب��أن  ع��ون  للرئيس  يحق  ال����وزراء، 
ويذكر بأن الرئيس ميشال سليمان نال دائماً حصة من 
الرئيس عون  ثاثة وزراء، ودون أي تمثيل نيابي، لكن 
الحكومة  أي وزير في  إنه ال يحق لسليمان  قال  َمن  هو 
األقل  على  وزراء  ثمانية  عن  اليوم  يتحّدث  وهو  يومها 
ولن  م��ش��ارك  غير  إن��ه  يقول  الحر  الوطني  التيار  بينما 
ذلك  يعتبر  أن  ب��ري  للرئيس  يحق  عندها  الثقة،  يمنح 
الحكومة  رئيس  أن  بري  الرئيس  يقول  وعندما  إجحافاً، 
هو الذي يجري االستشارات لإليحاء بأن ال دور لرئيس 
مرسومها،  توقيع  إال  الحكومة  تشكيل  في  الجمهورية 
فمن حق عون الشعور باإلجحاف، وعندما يرّد الرئيس 
عون بأن كام بري يكشف أن هناك من لم يغفر استعادة 
الدور والحضور بعد التنكيل بين عامي 1990 و2005، 
وعندما  بري،  الرئيس  بحق  كثيراً  يجحف  أنه  يعلم  فهو 
أكثر،  يجحف  الوسيط،  دور  يفقد  ب��ري  أن  ال��ى  يخلص 
)التتمة ص6(

اإجحافان ال ي�شنعان اإن�شافًا:

 

على هام�س الخالف الرئا�شّي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

خطفت قمة الرئيسين األميركي جو بايدن والروسي فاديمير بوتين األضواء 
والرئيسان  عادية،  غير  ظ��روف  في  ع��ادي،  غير  حدث  فهي  أم��س،  يوم  واألنفاس 
يمثان كل في بلده النخبة اآلتية من عمق التجارب والخبرات، وكل منهما يعبر عن 
التقّدم  الدولية، واحد يريد  مشروع يسعى لحجز مقعد فاعل لباده على الساحة 
ال��وراء، رئيس بنى  إلى  األم��ام، وآخر يسعى لوقف تراجع مكانة باده  الى  ببلده 
بهدوء مراكز قوة وفاعلية ال يمكن تجاهلها لدولة يقودها منذ عقدين، ورئيس يريد 
تنظيف وترميم ما خلفه سلفه من فوضى وخراب، وقد بدت القمة حاجة متبادلة 
في  النووية  لألسلحة  مخزون  وأخطر  أكبر  تمتلكان  فهما  والدولتين،  للرئيسين 
العالم، وتقعان على أغلب خطوط التماس في ملفات تبدأ من الحرب السيبرانية إلى 
خطوط االشتباك في أوكرانيا وسورية، وتستخدم في حربهما شعارات وأسلحة 
الجانب  م��ن  المعارضات  ودع��م  اإلن��س��ان  حقوق  كشعار  االلتباسات  بها  تحيط 
الشراكة  حق  في  سواء  موسكو  جانب  من  والحزم  الوضوح  ويقابلها  األميركي، 

أواالحتكام للقانون الدولي.
الرئيس  الرئيسين مؤتمراً صحافياً منفصاً، بدا فيه  القمة وعقد كل من  انتهت 
التسرع في  لكنه ال يريد  بخبرة شريكه وجديته،  الروسي حازماً وحذراً، مشيداً 
التي  األميركية  العميقة  والدولة  الكونغرس  داخل  القوى  مراكز  بانتظار  التفاؤل 
تناصب موسكو العداء، بينما ظهر بايدن مبشراً بمرحلة جديدة، وبأن األمور إلى 
األحسن، بعدما أكد كل منهما بلغته أن كل شيء كان واضحاً، فقال بايدن إنه أوضح 

ما يزعج حكومته ويدفعها للرد، وقال بوتين ال حاجة للتذكير بالخطوط الحمراء 
ومواقف  القمة  تابعت  م��ص��ادر  ق��رأت  ال��ك��ام،  سطور  بين  وم��ن  يعرفها،  فالكل 
السيبراني  باألمن  الخاصة  العمل  فرق  وتشكيل  السفيرين  ع��ودة  أن  الرئيسين، 
الشمالي،  القطب  في  التعاون  وتنظيم  التسلح  من  الحد  اتفاقيات  على  والتشديد 
إنجازات ليست بسيطة، بينما االحتكام للقرارات الدولية واالتفاقيات المبرمة في 
ملفات سورية وليبيا وأوكرانيا ترك وضع تفاصيله لوزارتي الخارجية في كل من 
موسكو وواشنطن، متوقعة تراجعاً أميركياً في قضية المعارض الروسي الكسي 
نفالني، وتسهياً روسياً للتعاون السيبراني، وانضباطاً اميركياً في إطار اتفاقات 
مينسك الخاصة بأوكرانيا، وتعاوناً لتسريع التسوية الليبية، أما بالنسبة لسورية 
العراق  في  األميركي  الوجود  مصير  بانتظار  سريعاً  تحركاً  المصادر  تتوقع  فلم 
الذي سيقّرر مصير القوات األميركية في سورية، وبانتظار معرفة حدود ومصير 
حركة  قالت  كابول  مطار  في  تركية  قوات  تمركز  حول  التركي  األميركي  التفاهم 
طالبان إنها ستعامله كقوات احتال، حيث سيقّرر ذلك كيفية تعامل األميركيين مع 

الملف الكردي في سورية، ومبرر بقاء قواتهم بالتالي.
في الشأن الداخلي الذي سيشهد إضراباً عاماً أعلنت الهيئات النقابية العمالية 
وغير العمالية المشاركة فيه، وأعلنت األحزاب السياسية المسؤولة عن الحكم 
المعارضة دعمه، بحيث صار المشهد سوريالياً يضيع فيه  الموجودة في  أو 
واعتراضاً  بوجهه  االحتجاج  يتم  والذي  منه  المشكو  على  االحتجاج  صاحب 
األوض��اع  بعنواني  اإلض���راب  ال��داع��ي��ة  الجهة  ربطت  وفيما  سياساته،  على 
بوتين وبايدن خال اللقاء في جنيف أمس)التتمة ص6(

بوتين وبايدن في قمة جنيف: عودة ال�شفراء ولجان اأزمات لل�شيطرة على الت�شعيد... وبدء الحلحلة 

�شجال بعبدا وعين التينة: ك�شف الم�شتور في الخالف بين ك�شر الجرة وال�شدمة الإيجابّية 

اإ�شراب التحاد العمالي بعد بيانات الأحزاب الم�شاركة: َمن يعلن الحتجاج وعلى َمن؟

ال�شعب اإذا اأراد... ي�شتطيع!

اقتاع  يريدون  الذين  وك��ّل  اللبنانيون،  سيعرف  متى 
األساليب  كّل  أّن  المفسدة،  الفاسدة  السياسية  المنظومة 
عن  يتراجعون  الطغمة  أرك��ان  تجعل  لن  اليها  لجأوا  التي 

فجورهم وغيّهم.
إقفال  الطغاة يتّم في عقر دارهم، وليس في  إّن اقتاع   
والبيانات  اإلطارات،  وحرق  النفايات،  بحاويات  الشوارع 
السخط  ع��ن  ب��اإلع��راب  وال  يومياً،  تتكّرر  التي  المنّمقة، 
أّي���ة نتيجة  ل��م ُتسفر ع��ن  ال��ت��ي  وال��غ��ض��ب، واإلض���راب���ات 
التي  بينها،  ما  في  المتزاحمة  باالجتماعات  وال  إيجابية، 

تجتّر مواضيعها وأساليبها، وتنظيراتها.
الشعوب  وت��ج��ارب  التاريخ،  حقائق  من  العبرة  خ��ذوا   
ال��ح��ي��ة. ه���ل س��ق��ط ل��وي��س ال���س���ادس ع��ش��ر ف���ي فرنسا، 
والقيصر وعائلة رومانوف في روسيا، وباتيستا في كوبا، 
والشاه محمد رضا بهلوي في ايران، وتشاوشيسكو في 
بن  العابدين  وزي��ن  ألمانيا،  ف��ي  برلين  وج���دار  روم��ان��ي��ا، 
بالشعارات،  سقطوا  هل  كثيرة،  واألمثلة  تونس،  في  علي 
واالجتماعات، واإلكثار من الشتائم، و»األدبيات« الاذعة، 
هذه  على  اللبناني  أّن  لطالما  الكاريكاتورية؟!  وال��رس��وم 
العقيم  الهزيل  فعله  ورّد  السلوك،  من  النمط  وه��ذا  الحال 
من  أص��اً  بها  يرتبط  ال��ذي  وه��و  السلطة،  أخطبوط  على 
خال نزعته الطائفية، والمناطقية، والعشائرية، وخضوعه 
الطوعّي لولي نعمته، فلن يخرج من المستنقع المميت الذي 

هو فيه...
)التتمة ص5(

 د. عدنان منصور*

إل��ى  تسير  ال��ت��ي  ل��أم��ة  هنيئاً 
تنشئ  أن  تعرف  سامية  أه��داف 
تاريخها... أما األمة التي تتشّبث 
الخنوع  ظّل  في  حتى  بالسالم... 

والذّل فال خير في حياتها.
سعاده

أظهر استطالع رأي ارتفاعاً كبيراً في نسبة دعم الفلسطينيين ل�»حماس« 
أن  المستطلعين  أرباع   3 نحو  اعتبر  التي  الماضي  الشهر  غزة  حرب  بعد 

الحركة حققت فيها انتصاراً على االحتالل الصهيوني.
وتوصل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى نتيجة 
إن  يقول  استنتاج  إلى  الفلسطينيين،  بين  مؤخراً  أج��راه  رأي  استطالع 
»شبه إجماع بانتصار حماس في المواجهة مع »إسرائيل« يحدث انقالباً 
لدى الرأي العام ضد السلطة الفلسطينية وقيادتها لصالح حركة حماس 
تأجيل  السلطة  قرار  العظمى  الغالبية  وترفض  المسلح،  للعمل  وتأييداً 
التشريعية  االنتخابات  بإجراء  الجمهور  من   70% ويطالب  االنتخابات، 
هي  حماس  حركة  إن  األغلبية  وتقول  »إسرائيل«،  عن  رغماً  والرئاسية 

األكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني«.
في  فلسطيني   1200 مع  لوجه  وجهاً  مقابالت  في  االستطالع  أجري 

الضفة الغربية وغزة األسبوع الماضي، بهامش خطأ بلغ 3 نقاط مئوية.
وكشف أن 53 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون أن حماس »هي األجدر 
بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني« بينما يفضل 14 بالمئة فقط حركة فتح 

العلمانّية التي يقودها عباس.
وأشار االستطالع إلى تراجع الدعم لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
إحياء  إعادة  في  »شريكاً  الدولي  المستوى  على  يعتبر  أنه  رغم  عباس، 

عملية السالم التي وصلت لطريق مسدود منذ زمن طويل«.
%14 من المشاركين في االستبيان إن حركة فتح بزعامة عباس  وقال 

هي األكثر جدارة بقيادة وتمثيل الشعب الفلسطيني.

ا�شتطالع: غالبية الفل�شطينّيين مع »حما�س« 

بعد »انت�شارها« على االحتالل ال�شهيونّي

 هل �شت�شتطيع حكومة بينت – لبيد

االإقالع في عملها...؟ 

كانت  إذا  م��ا  وف���ي  ذل���ك،  ف��ي  ال��ش��ك  ال��س��ؤال  يستبطن 
فتناقضاتها  ال��ح��ال��ي،  ال��ع��ام  نهاية  حتى  البقاء  تستطيع 
والخارجية،  الداخلية  والسياسة  العقيدة  تشمل  عديدة 
وهي تناقضات تجعل من بذور فنائها تنبت سريعاً، فيما 
سوف تقتصر إنجازاتها على محاوالتها البقاء، وعلى أنها 
به  ال��زّج  ومحاولة  الحكومة،  رئاسة  من  نتنياهو  أخرجت 
المنظورة  الفساد  إْن بسبب قضايا  السجن،  وراء قضبان 
من  األدراج  ف��ي  سيجدونه  م��ا  بسبب  وإْن  القضاء  أم���ام 

ملفات فساد وسوء إدارة في اآلتي من األيام.
الطيف، وهي  أميركي واسع  الحكومة بدعم  تتمتع هذه 
برغم  أم��ي��رك��ي،  واس��ت��ث��م��ار  ج��ه��د  حصيلة  ال��ق��ول  دق  إن 
اتفاق  عدم  – وبرغم  مكوناتها  مع  األميركي  االتفاق  عدم 
الحكومة نفسها مع مكوناتها – فما يجمع أطراف الحكومة 
األميركية،  اإلدارة  مع  جمعها  الذي  ذاته  األمر  هو  سوية، 
معه  الحسابات  وتصفية  نتنياهو،  بنيامين  السر  وكلمة 
عالم  من  إخراجه  ومحاولة  الحكومة  رئاسة  من  وط��رده 
السياسة نهائياً. بناء عليه ستدعم اإلدارة الديمقراطية هذه 
الحكومة بالسياسة والمال والغطاء األمني والدبلوماسي، 
للمحادثات  عرقلتها  عدم  ومقابل  الحكم  في  بقائها  مقابل 
ورفع  ال��ن��ووي  بالملف  يتعلق  بما  األميركية   – اإليرانية 
بالمشاغبة  الحق  هامش  الحكومة  أخ��ذت  وإن  العقوبات، 
الرعاية قد بدت  على االتفاق إعامياً وخليجياً، ولعّل هذه 
األميركية  اإلدارة  تدخلت  عندما  الفائت  الثاثاء  واضحة 
مباشرة وعبر مصر للسيطرة على أزمة »مسيرة األعام« 
التي مرت بهدوء وسط حالة من القلق والتوتر الشديدين 
مستويات  إل��ى  بسببها  األم���ور  تنزلق  أن  احتمالية  م��ن 

خطيرة.
الحكومة تقتصر على مفاهيم  من هنا فإن عناصر قوة 
وداخلياً،  أميركياً  نتنياهو،  مع  حسابات  وتصفية  ثأرية 
أكثر مما تعتمد على رؤى واستراتيجيات وهي حالة فريدة 
)التتمة ص5(

 سعاده مصطفى أرشيد*



استقبل مستشار رئيس الجمهورية 
أمل  السابق  النائب  الروسية  للشؤون 
أبو زيد أمس رئيس مجلس إدارة مصنع 
يوسف  الرزاق  عبد  لألدوية  أروان«   «
الدكتورة  العامة  والمديرة  عبدالله 
في  البحث  جرى  حيث  ده��ام،  روي��دة 
القيام  ال��واج��ب  العملية  ال��خ��ط��وات 
النهائي  االتفاق  توقيع  أج��ل  من  بها 
في   »v »سبوتنيك  ل��ق��اح  لتصنيع 
لبنان، بعد موافقة صندوق االستثمار 
التي  الخطوات  جميع  على  الروسي 

اتخذها مصنع »أروان«.
بسعادة  االتصال  اللقاء  أثناء  وتّم 
بو  شوقي  موسكو  في  لبنان  سفير 
السفارة  استعداد  أبدى  الذي  نصار 
تسريع  أجل  من  يلزم  ما  بكّل  للقيام 
ت��وق��ي��ع االت��ف��اق ال��ن��ه��ائ��ي وب��أق��رب 
فرصة. والجدير ذكره أّن هذه الخطوة 
رئيس  م��ن  وت��وج��ي��ه  بمباركة  ت��ت��ّم 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون 
ومساع من وزيري الصناعة والصحة 
وبذلك  حسن.  وحمد  الله  حب  عماد 
التي  القليلة  ال��دول  من  لبنان  يكون 
الروسي  االستثمار  ص��ن��دوق  يقبل 

التعاون معها لتصنيع اللقاح وتزويد المواطنين اللبنانيين به إضافة لتزويد الدول العربية المجاورة ألّن 
الكميات المنتجة حالياً في روسيا تكاد ال تكفي حاجة روسيا والدول المجاورة لها.

الوطن / �سيا�سة2

هل هناك تهديد �صينّي فعلّي 

للنظام العالمّي؟

{ د.وفيق إبراهيم
هناك  هل  هو  عليه  إجابة  عن  البحث  يجب  ال��ذي  السؤال 
تنّوعاتها  بشتى  األمم  منه  تستفيد  جديد  عالمّي  نظام  فعالً 

وجغرافيّاتها المتعثرة؟
ويرُد الجواب كصاروخ مرعب معلناً عن تشكل تاريخي 
منذ  الجديد  العالمي  النظام  به  المعنيّون  عليه  أطلق  لمحور 

السبعينيات في القرن العشرين.
على  األميركية  الهيمنة  تجسيد  من  أكثر  يفعل  لم  لكنه 
قليل  روس���ي  تحفز  ج��ان��ب  ال��ى  ح��دي��دي��ة  بقبضات  ال��ع��ال��م 
ال��ش��أن ب��ي��ن شبكة ت��ح��ال��ف��ات م��ن ث��الث��ة ان����واع م��ن ال���دول 
الشيوعية المرتبطة عقائدياً بروسيا الشيوعية ثانياً البلدان 
الروسي  ال��ع��داء  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ال��ى  الطامحة  االشتراكية 
األميركي، اما الثالثة فهي البلدان صاحبة االزمات المتنوعة 
منهم  األميركيين،  مع  وجيوبوليتيكياً  وسياسياً  اقتصادياً 
في  وتحالفاته  الناصر  عبد  الحصر   ال  المثال  سبيل  على 
الدول العربية االشتراكية او في اطار حلف باندونغ العالمي 

للدول المستقلة.
هذا التقسيم انتهى بسبب عجز روسيا عن االستمرار في 
تلبية هذا النوع من الدول باإلضافة الى الضعف االقتصادي 
بنصف  الخبراء  يقدره  الصميم  في  موسكو  اص��اب  ال��ذي 
صيني  لتطور  فسيحاً  مجاالً  ت��رك  االق��ل،  على  ونيّف  ق��رن 
تشمل  الرخيصة  السلع  فتصبح  العالم  فقراء  جانب  أخ��ذ 
كامل استهالكهم من »العلكة« الى مجمل المواد االستهالكية 

المندرجة في اطار المعلبات والسلع ومواد التنظيف.
هذه المدة كانت كافية لتثير قلق العرب عموماً واألميركيين 
خصوصاً، فهناك تنين أصفر خرج من قمقم التخلف يستقر 
المتحدة  الواليات  في  حتى  الشعبية  العالمية  األس��واق  في 

وأميركا وكندا واسواق الخليج.
وبذكاء مفرط في تفّهمه للصراع العالمي ابتعد الصينيون 
يلزم  بما  مكتفين  السالح  صناعة  في  العمودي  التطور  عن 
منه للدفاع عن انفسهم مضافاً اليه مصلحة روسيا في منع 

اآلخرين من التحّرش بالصين.
روسيا  وج��ه  ف��ي  العالم  ومعظم  اميركا  هناك  فأصبح 
والصين والبلدان المتمّردة على النمط الغربي االستهالكي 

وهي قليلة أصالً.
لكن ه��ذا التطور األص��ف��ر ل��م ي��ؤِد ال��ى اث���ارة ذع��ر غربي 
بين  عسكري  نزال  اي  دون  الحائل  روسيا  ظلت  فيما  كبير 
بأن يقف  الصيني  التنين  لهذا  الغرب والصين. وهذا سمح 
االقتصادية  المكانة  ع��ن  اقتصادي  عقد  م��ن  أق��ل  بعد  على 
المتخلّفة  الدول  الى خانة  لكنه دفع روسيا بدوره  الغربية، 
بعجز ملحوظ في موازنتها فأصبح الكالم يدور حول مدى 
قدرة األميركيين على خنق هذا التقدم الصيني، ال بأس هنا 
الزمني في  الفارق  العشر  السنين  ان مدة  الى  اإلش��ارة  من 
ليست كبيرة على  أميركا والصين  بين  االقتصادي  التطور 
بطبيعة  وتتعلق  الصين  لمصلحة  ب��وض��وح  ت��ب��دو  ف���وارق 

النظام االقتصادي للبلدين.
يساوي  األميركي  االستهالك  ان  الى  اإلشارة  هنا  تكفي 
العامل  كان  واذا  الصيني،  االستهالك  عشرة  اثنتي  بقيمته 
األدنى  الحد  ف��إن  دوالر  مئتي  شهرياً  يتقاضى  الصيني 
واح��دة.  م��رة  دوالر   3500 ال��ى  تصل  االميركية  ل��أج��ور 
وه���ذا ل��ه ت��ف��س��ي��ره ف��ي ارت���ف���اع ال���روات���ب وأك����الف الحياة 
اإلنفاق  على  القائم  العام  الغربي  النظام  ومجمل  األميركية 

واالستهالك.
ال يمكن إذاً اعتبار المقارنة بين النموذجين اساساً صحياً 
للحكم على األكثر تقدماً، لكن النموذج الصيني المعتاد على 
التقشف يهيئ شعبه لقيادة العالم ببطون مشدودة ويستعّد 

لدخول صناعة السالح بعقلية مكافحة مسبقة للغرب.
أميركا  أي  الغربية  السبعة  بقمة  ت��دف��ع  الوضعيّة  ه��ذه 
البطون  لتفريغ  وس��ائ��ل  ع��ن  للبحث  وحلفائهما  وأوروب����ا 
على  ينعكس  وه���ذا  ق��ات��ل،  ه���واء  م��ن  تحمله  مما  الصينيّة 
بموازنات  ضعيف  إط��ار  في  فتستقر  الروسية  االوض���اع 
أحالف  حبك  األصفر  التنين  على  ممنوع  أي  دائماً  خاسرة 
يعاود  أن  يجب  كما  أخ���رى،  وب��ل��دان  وإي���ران  روس��ي��ا  فيها 

االقتصاد الغربي تنظيم أوضاعه للقضاء على المنافسين.
ال ب��أس هنا م��ن اإلش����ارة ال��ى ان ال��غ��رب ه��و ال���ذي منع 
العراق من إقامة عالقات اقتصادية مع الصين وفعل األمر 
نفسه مع »اسرائيل«، وهو يمارس مثل هذا األمر مع الكثير 
من البلدان، إنما من دون إعالنات إعالمية تسيء الى سمعة 

االقتصادات الغربية.
العرب  جزيرة  شبه  ل��دول  مثالً  األميركيون  يسمح  فهل 
بن  محمد  ان  تؤكد  معلومات  هناك  الصين؟  مع  بالتعاون 
التهديدات  م��ن  نفسه  حمى  السعودي  العهد  ول��ي  سلمان 
في  لسعودي  اغتياله  بعد  منصبه  من  بإزاحته  األميركية 
عن  بالتوقف  نفسه  حمى  اس��ط��م��ب��ول،  ف��ي  ب���الده  س��ف��ارة 
على  تنفتح  اإلم��ارات  دول��ة  هي  وها  الصين،  على  االنفتاح 
»اسرائيل« وال تقترب من التنين االصفر، يبدو اذاً ان هناك 
عشرات الدول الممنوعة من التوغل في االقتصاد الصيني 
الن  التطبيق  صعب  أن��ه  يبدو  الغربي؟  الحظر  ينجح  فهل 
الحلف الثالثي قيد التكّون الصين - روسيا - إيران يمتلك 

أسناناً عسكرية حادة تجعل من الصعب تأديبه عسكرياً.
الحياة  اك����الف  ب��ارت��ف��اع  فتتعلق  األخ����رى  ال��ن��ق��اط  ام���ا 
التطور  الى  البلدان  وحاجة  العالمية  االقتصادية  واالزم��ات 
االقتصادي من طريق االكتساب من الصين كما ان ارتفاع 
أسعار السلع الغربية هي من العوامل التي تؤسس الرتفاع 

حّمى الصراع االقتصادي مع التنين األصفر.
مسألة  العسكرية  المسائل  ال��ى  المنافسة  انتقال  لكن 
المنافسة  ان  وه��ي  حتمية  نتيجة  يعطي  وه��ذا  ممكنة،  غير 
لكن  األس��ع��ار  رخ��ص  ال��ى  ت��ؤدي  ق��د  العالمية  االقتصادية 
ورفع  العالم  في  االولية  المواد  على  للسيطرة  يتجه  الغرب 

أسعارها بما يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الصينية.
ه���ذه واح����دة م��ن أش��ك��ال ال��ت��ن��اف��س ال���ذي ل��ن ي��رت��ق��ي الى 
المستوى العسكري، لكنه قد يؤدي إلى إحراق أسواق المواد 
األولية برفع متعّمد لأسعار، علماً ان روسيا ال تكن وداً كبيراً 

لصين كثيرة التطور اقتصادياً ال تشاركها في األرباح.

ن�شاطات

تأليف  ال��م��ك��لّ��ف  ال��رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل   {
»بيت  ف����ي  ال����ح����ري����ري،  س���ع���د  ال���ح���ك���وم���ة 
ألكسندر  ال����روس����ي  ال��س��ف��ي��ر  ال����وس����ط«، 
الخاص  المبعوث  حضور  في  روداك���وف، 
ل��ل��رئ��ي��س ال���ح���ري���ري إل����ى روس���ي���ا ج���ورج 
الدبلوماسية  للشؤون  والمستشار  شعبان 
آخر  معه  وع��رض  ال��ش��اب،  باسم  الدكتور 
والعالقات  لبنان  في  السياسية  التطورات 

الروسية. اللبنانية 
ج��وزاف  ال��ع��م��اد  الجيش  ق��ائ��د  التقى   {
وعضو  النائب  ب��ال��ي��رزة،  مكتبه  ف��ي  ع��ون، 

روي���ار،  غ��وي��ن��دل  الفرنسية  ال��دف��اع  لجنة 
الركن  العقيد  ال��ع��س��ك��ري  الملحق  ي��راف��ق��ه 
فابريس شابيل، وجرى البحث في عالقات 
اللبناني والفرنسي. التعاون بين الجيشين 

} ع����رض ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��ق��وى األم���ن 
ال���ل���واء ع��م��اد ع��ث��م��ان ف��ي مكتبه  ال��داخ��ل��ي 
السياحة  وزي��ر  مع  ال��ع��ام،   المقر  ثكنة  في 
والشؤون االجتماعية في حكومة تصريف 
المشرفية  رم����زي  ال��ب��روف��س��ور  األع���م���ال 
العاّمة.  ل��أوض��اع  مشرفية،  أك��رم  يرافقه 

الحريري وروداكوف في بيت الوسط أمس  )داالتي ونهرا(كما استقبل عثمان  النائب هادي حبيش.

خفاياخفايا

اتخذت األجهزة األمنية تدابير استنفار 
عالية في ظل االرتفاع المتزايد للتشنج في 
العالقات الرئاسيّة ومخاطر انعكاسه على 

الشارع في ظل تداخل السياسي باالقتصادي 
واالجتماعي ووجود مخاطر اختراقات 

للشارع. وتخشى القيادات األمنيّة من مخاطر 
خروج األمور عن السيطرة في مناطق 

حساسة.
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متى تفك عقدة »حيلة« المنظومة ال�سيا�سية ومن يطفئ نار فتيلها؟

�صجال حاّد بين بعبدا وعين التينة على خلفية اال�صتحقاق الحكومي 

عون: هناك رغبات في تهمي�ش دوري والحّد من �سالحياتي 

بّري: ال حّق د�ستوريًا له بوزير واحد ومبادرتي م�ستمّرة

رئي�ش المجل�ش عر�ش التطورات مع جنبالط
وميقاتي اأثنى على موقفه

اأبو زيد التقى اإدارة م�سنع »اأروان« لالأدوية:

ناأمل البدء قريبًا بت�سنيع »�سبوتنيك v« في لبنان

أبو زيد مع عبدالله ودهام

)حسن ابراهيم( بري مستقبالً جنبالط في عين التينة أمس  

مقّر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
الحزب  رئيس  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
جنبالط  وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي 
يرافقه النائب السابق غازي العريضي، حيث تناول 
المستجدات  وآخ��ر  العاّمة  األوض��اع  عرض  اللقاء 

السياسية، والسيما الملف الحكومي.
وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، غادر 

جنبالط عين التينة من دون اإلدالء بتصريح.
اتصاالً  ميقاتي  نجيب  الرئيس  أجرى  جهته،  من 
بالرئيس بّري، مثنياً على الموقف الذي أعلنه أمس 
التي  الدستورية  »والقواعد  الحكومة  تشكيل  بشأن 
اتفاق  عليه  نص  ما  بحسب  العملية،  ه��ذه  تحّدد 

الطائف ، بعيداً عن االجتهادات الشخصية«.
بّري  الرئيس  أعلنه  الذي  »الموقف  ميقاتي  وقال 
وضع النقاط األساسية على الحروف بعيداً عن كل 
على  إسقاطها  على  البعض  دأب  التي  االجتهادات 
االتجاهات  تصويب  وأعاد  الحكومي  التأليف  عملية 
إلى  األطراف  »جميع  ودعا  المطلوبة«.  الدستورية 
تسهيل مهّمة الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة وفق 
القواعد الدستورية الواضحة، ألن المماطلة والتأخير 
ووضع الشروط يتسّبب بمزيد من االستنزاف الذي 
ال قدرة ألحد على تحّمله«، الفتاً إلى أن بوادر التحّرك 
الشعبي  اليوم »مؤشر الى أن المعالجات باتت أكثر 

من ملحة وبشكل عاجل قبل بلوغ المحظور«.

تسارعت أمس التطورات الدراماتيكية لالستحقاق 
رئاستي  بين  ال��ح��اّد  السجال  عكسها  الحكومي 
تأليف  خلفية  على  ال��ن��واب  ومجلس  الجمهورية 
أمامها  الموضوعة  والعراقيل  العتيدة   الحكومة 
هذا  في  الدستورية   الجمهورية  رئيس  وصالحيات 

المجال.
على  ببيان  رّدت  النواب  مجلس  رئاسة  وكانت 
الصادر  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  بيان 
ال  التأليف  مبادرات  على  ترّكز  والذي  أمس  من  أول 

سيما مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بّري. 
الشعب  »باسم  المجلس  رئاسة  بيان  في  وجاء 
رئيس  تكليف  وق��رار  وأت��ح��رك،  تحركت  اللبناني 
هو  بل  الجمهورية  رئيس  إرادة  عن  خ��ارج  حكومة 
التشريعية،  السلطة  أي  النواب  ق��رار  عن  ناشىء 
الحكومة  لتأليف  النيابية  االستشارات  ُيجري  ومن 
الدستور(،  م��ن   64 )ال��م��اده  المكلّف  الرئيس  ه��و 
دولة  طلب  على  بناًء  أح��اول  أن  حقي  من  وبالتالي 
رئيس الحكومة المكلّف أن أساعده في أي مبادرة قد 
الذي  الجمهورية  رئيس  أن  سيما  وال  إليها،  يتوصل 
الحكومة  تأليف  مرسوم  توقيع  صالحية  له  تعود 
وأرسل  ذلك  في  رغبة  كل  أبدى  رئيسها  مع  باالتفاق 
لي رسالً عّدة بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في 
بمبادرة  سّمي  ما  إلنجاح  وخالفه  الجمهوري  القصر 
القاضي  وكان  الشخصي.  حضوري  دون  من  بري 
راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 وطالما حل 
موضوع الداخلية، إلى أن أصررتم على 8 وزراء + 2 
يسّميهم رئيس الجمهورية )الذي ال حق دستورياً له 
بوزير واحد، هو ال يشارك في التصويت( فكيف يكون 

له أصوات بطريقة غير مباشرة؟«.
أضاف »تعّطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات 
ينهار  القسطنطينية  وجدار  يتلوى  والشعب  تتآكل 
ال��غ��رب وال��ش��رق  م��ع رف��ض م��ب��ادرة واف���ق عليها 
فأقدمتم  الكريم:  طرفكم  إالّ  اللبنانية  األط��راف  وكل 
سعد  نريد  ال  تقولون  صراحة  البارحة  البيان  على 

الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار 
تكليفه ليس منكم، ومجلس النواب قال كلمته مدّوية 
ترحاالً  وليس  حّل  المطلوب  إليه.  رسالتكم  جواب 

والمبادرة مستمّرة«.
على  الجمهورية  رئاسة  في  اإلع��الم  مكتب  ورّد 
الرئيس بّري ببيان، استهله بالقول »أمٌر لن نتوقف 
مجلس  رئيس  دولة  عن  صدر  الذي  البيان  في  عنده 
)أمس(،  اليوم  ظهر  قبل  بّري  نبيه  األستاذ  النواب 
التخاطب  في  دولته  لدى  المألوف  غير  األسلوب  هو 

السياسي شكالً ومضموناً«.
أضاف »لكن، ما يجدر التوقف عنده باستغراب، أن 
يلقى البيان الذي صدر باألمس عن رئاسة الجمهورية 
خصوصاً  ب��ّري،  الرئيس  من  متوقعة  غير  فعل  ردة 
التركيبة  في  الجمهورية  رئيس  بموقع  يتعلق  ما  في 
الوطنية التي تكّرست في وثيقة الوفاق الوطني، وما 
على  السهر  في  ودوره  الوطن  وح��دة  من  إليه  يرمز 
الوطن  استقالل  على  والمحافظة  الدستور  احترام 
ووحدته وسالمة أراضيه، ما يجعله من خالل قسمه 
مصالح  على  المؤتمن  لصالحياته  ووفقاً  الدستوري 
يتحدث  أن  حقاً  المؤسف  وم��ن  وحقوقه.  الشعب 
على  بالحصول  الرئيس  حق  عدم  عن  بّري  الرئيس 
مشاركته  بعدم  ذلك  مبرراً  الحكومة،  في  واحد  وزير 
في التصويت، وكأنه أراد بذلك أن يؤكد ما بات مؤكداً 
بأّن الهدف الحقيقي للحمالت التي يتعّرض لها رئيس 
السلطة  تكوين  في  دوره  تعطيل  هو  الجمهورية، 
التشريعية،  السلطة  مع  عملها  ومراقبة  التنفيذية 
تحّمل  عن  أحياناً،  وبالقول  حيناً،  بالفعل  وإقصاؤه 

المسؤوليات التي ألقاها الدستور على عاتقه«.
وتابع »أّما أن يفهم الرئيس بّري من بيان األمس، 
»وافق  التي  المبادرة  يريد  ال  الجمهورية  رئيس  بأن 
سعد  الرئيس  يريد  وال  وال��غ��رب«  ال��ش��رق  عليها 
ما  النهج  هذا  على  ويبني  للحكومة  رئيساً  الحريري 
هو في رأيه حق أو غير حق، فإنه قّمة اإلنكار ومجافاة 
إرادة  مع  تجاوب  الجمهورية  رئيس  ألّن  الحقيقة، 

مجلس النواب وتّم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل 
الحكومة بقرار صادر عنه، بعد التغاضي عن الكثير 
من اإلساءات والتعّرض للرئاسة ولشخص الرئيس 
تشكيل  تسهيل  سبيل  في  ذل��ك  كل  والصالحيات. 
أع��راف  ابتكار  محاولة  م��ن  ال��رغ��م  على  الحكومة 
دستورية جديدة. كذلك، لم يطالب رئيس الجمهورية 
الثمانية،  الوزراء  على  زيادًة  اثنين  وزيرين  بتسمية 
وجود  عدم  رغم  على  الضامن  بالثلث  يطالب  لم  كما 

ما يمنع ذلك.
على  جاهداً  عمل  الجمهورية  رئيس  ف��إن  كذلك 
تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجاباً مع مسعى 
الرئيس بّري بدليل أنه أرجأ الحوار الذي كان ينوي 
في  دولته  أم��ام  المجال  في  إفساحاً  إليه،  الدعوة 
بأن  المكلّف  الرئيس  مراراً  وطالب  بمسعاه،  النجاح 
وتحّصن  بالميثاقية  تتمتع  متوازنة  تشكيلة  يقّدم 

الشراكة الوطنية وتؤّمن ثقة مجلس النواب«.
أيضاً  بّري  الرئيس  يتذّكر  أن  المفيد  وأردف »ومن 
أن »الكلمة المدّوية« التي صدرت عن مجلس النواب، 
أكدت وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلّف مع رئيس 
الذي  األمر  وهو  الحكومة  تشكيل  على  الجمهورية 
8 أشهر على التكليف،  لم يحصل رغم مرور أكثر من 
ولم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بّري لإلدراك بأّن 
ثّمة من لم يغفر بعد الستعادة الحضور والدور بعد 
سنين التنكيل واإلقصاء منذ العام 1990 حتى العام 

.»2005
الرئيس  دولة  ُيدرك  أن  بّد  ال  حال،  أّي  »في  وقال 
إلى  قوة  بكل  يسعى  الجمهورية  رئيس  أن  وغيره، 
ممارسات  افتعلتها  التي  الحكومية  ل��ألزم��ة  ح��ّل 
في  رغبات  وعّقدتها  الجميع،  عند  معروفة  باتت 
تهميش دور رئيس الجمهورية والحّد من صالحياته 
خير  اليوم  صدر  الذي  البيان  ولعّل  ومسؤولياته، 

دليل على ذلك«.
أضاف »إن رئاسة الجمهورية إذ تكتفي بما تقدم، 
تترّفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في بيان 

رئيس مجلس النواب، وُتسّجل له إيجابية وحيدة هي 
الرغبة في أن تبقى مبادرته مستمّرة لتسهيل تشكيل 
عن  أسقط  اليوم  الصادر  البيان  كان  وإن  الحكومة، 
وجعله  حلول،  إلى  الساعي  »الوسيط«  صفة  دولته 
حّق  لنفسه  يعطي  أن  يستطيع  ال  طرفاً  لألسف،  ويا 

التحّرك »باسم الشعب اللبناني«.
وختم »إن رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة 
الشعب، حريص على إنشاء سلطة إجرائية من خالل 
لألزمات  حلول  تقديم  على  ق��ادرة  إنقاذية  حكومة 
على  خطراً  تشكل  باتت  التي  والحياتية  المعيشية 

حياة اللبنانيين وعيشهم«.
ورّد المكتب اإلعالمي لرئاسة مجلس النواب على 
عن  صدر  ما  على  »جواباً  بالقول  الجمهورية  رئاسة 
الرغبة  لنا  الجمهورية،  رئاسة  في  اإلع��الم  مكتب 
تصدقونه،  أنتم  كنتم  إذا  إليه  ذهبتم  ما  نصدق  أن 
ميشال  الجمهورية  رئيس  فخامة  بأن  إياكم  مذّكرين 
عون هو صاحب القول: »بعدم أحقية الرئيس ميشال 
إلى  فلنذهب  وزارة«،  أو  وزارية  حقيبة  بأي  سليمان 

الحّل«.
إلى  الجمهورية  رئاسة  في  اإلعالم  مكتب  وسارع 
الرّد  قائالً »من المفيد تذكير من يلزم بأن كالم رئيس 
أحقية  عدم  حول  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية أو وزارة، 
له تابع أغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخالصته 
أي  انتخابه،  عند  لديه،  يكن  لم  سليمان  الرئيس  أن 
في  نيابية  كتلة  أكبر  بدعم  يحظ  ولم  نيابي  تمثيل 
حالياً.  عون  الرئيس  حال  هو  كما  النواب،  مجلس 
على  وزراء  ثالثة  سليمان  الرئيس  أُعطَي  ذلك،  ومع 
عهده،  نهاية  حتى  تشكيلها  تم  حكومة  كل  في  األقل 

فاقتضى التوضيح«.
والحقاً صدر عن المكتب اإلعالمي لرئاسة مجلس 
نصّدق  أن  نريد  ثانية  »مرة  فيه  جاء  بيان  النواب 
ونسأل، طالما األمر كذلك لماذا أعلن »التكتل« أنه لن 

يشارك ولن يعطي الثقة؟«

{ علي بدر الدين

صراع  استمرار  م��ب��ّرراً،  أو  مقنعاً  وال  مفيداً  وال  ج��ائ��زاً  يعد  ل��م 
والمال  السلطة  على  الحاكمة،  والمالية  السياسية  الطبقة  »جبابرة« 
المنسي  اللبناني  الدستور  في  و«النبش«  والتحاصص،  والنفوذ 
مكاتب  في  او  األرشيف،  وغ��رف  والخزائن  األدراج  في  والمركون 
الذين تكاثرت  السياسيين والقانونيين و«المحللين اإلستراتيجين«، 
الحكام  ول���دى  ال��ق��ص��ور  ف��ي  مستشارين  إل��ى  وت��ح��ّول��وا  أع��داده��م 
عامة،  ف��ائ��دة  وال  عمل  وال  لهم  دور  وال  النيابية،  الكتل  ورؤس���اء 
ينشطون فقط عندما »يدّب« الخالف بين مكونات الطبقة السياسية، 
الدستور لدعم مواقفها وصون مصالحها  التي تبحث عن مواد في 
وتغليب قراراتها، كما هو حاصل حالياً في سجال السلطات، وإثبات 
بشماعة  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  يتعلق  م��ا  ف��ي  والصالحية  الحق  ل��ه  م��ن 
تأليف الحكومة، التي لن تبصر النور أقله في هذا العهد مهما اجتهد 
البعض، وحاول إطالق رشقات من المواد الدستورية، واعتمد على 
مصطلحات إصالحية وميثاقية، و«هيّج« بيئاته الحاضنة، ورفع من 
محركات  وشغل  والشعبوية،  والمذهبية  الطائفية  خطاباته  منسوب 
زمن  ألّن  واإلعالمية،  والسياسية  والقانونية  الدستورية  ماكيناته 
الثقة  وألّن  رجعة،  غير  إلى  ولّ��ى  وقد  الناس  على  واالحتيال  اللعب 
والسلطوي  والمذهبي  الطائفي  السياسي  بالطقم  نهائياً  انعدمت 

والتحاصصي. 
وتصنيفه،  ت��وص��ي��ف��ه  يمكن  ال  ال��س��ل��ط��ة،  ق���وى  ب��ي��ن  يحصل  م��ا 

والدولة  والشعب  ال��وط��ن  بحق  اقترفته  مما  ال��ه��روب  خانة  ف��ي  إال 
والمؤسسات، وإللهاء للناس وشراء الوقت، ومحاوالت شّد عصب 
هذه  فيها  تنجح  فقد  لأسف  والمصفقين،  والمرتهنين  التابعين 
تزال قوية وق��ادرة على  أنها ال  إثبات  السلطة ألنها مجربة والهدف 
المّس  يفكر  او  ي��ح��اول  م��ن  لكّل  صاعين«  »ال��ص��اع  ورّد  المواجهة 
أحيطت  ال��ت��ي  واإلم��ت��ي��ازات  والحصص  والمصالح  بالصالحيات 
بالخطوط الحمر الممنوع االقتراب منها، تحت أّي عنوان او شعار، 

حتى لو سقط الهيكل »علينا وعلى أعدائنا«.
الطبقة السياسية، تدرك جيداً، ومنذ زمن، أنها لم تكن يوماً تملك 
الحكومات  تأليف  مثل  الكبرى،  االستحقاقات  في  وتحديداً  قرارها، 
تأثيرها  أّن  حين  في  والنيابية،  الرئاسية  االنتخابية  واالستحقاقات 
والتحاصص  وب��ال��ف��س��اد  بالشعب  التحكم  ف��ي  ي��ت��رج��م  ال��داخ��ل��ي، 
وتغطية  والخاص  العام  المال  ناهبي  مع  والتواطؤ  الصفقات،  وعقد 
الفاسد والمرتكب والمحتكر والتاجر الفاجر، األمثلة كثيرة، حيث اّن 
»المافيات« المحمية تسرح وتمرح على عينك يا دولة ويا شعب، من 
دون حساب او عقاب او قرارات رادعة، رغم كّل الضجيج اإلعالمي 
والمواقف العالية الصخب التي تهّدد وتتوّعد، في حين أّن االنزالق 
وعدالة،  واستقراراً  ومعيشياً  واجتماعياً  ومالياً  اقتصادياً  يتواصل 
وقد بلغ مرحلة السقوط النهائي المدّمر والقاتل، الذي ال يمكن إيقافه، 
وبات كرة نار تتدحرج لتحرق البالد والعباد، من دون ان يخرج أحد 
من قمقم المنظومة السياسية الحاكمة منذ ثالثة عقود، ليعلن توبته، 
بالحقائق  شعبه  ويصارح  البلد،  لصوص  وخفايا  أس��رار  ويكشف 

ألغازه، وهو يؤشر  فّك  او كابوس ال يمكن  انه مجرد حلم  واألدل��ة، 
إلى حجم تماسك الطبقة السياسية والمالية وحرصها على الوقوف 
مجتمعة ضّد هذا الشعب، الذي ازداد بفضلها فقراً وحاجة وجوعاً، 
وذالً يومياً، وهو يبحث عن حقوقه الحياتية والخدماتية والمعيشية، 

مع انه يدفع أثمانها من ماله وتعبه وكرامته.
المقطوع  ال��ب��ن��زي��ن  ب��ن��ار  ي��ك��ت��وي  ال��ش��ع��ب  اّن  ال��م��ب��ك��ي،  ال��م��ح��زن 
ومن  االستشفاء،  من  والحرمان  ال��دواء،  فقدان  وبنار  والمصاَدر، 
ومنظومة  المتاجر،  ف��ي  رؤيتها  مجرد  تلسعه  التي  األس��ع��ار  ن��ار 
السلطة تفتح شهرتها على »معارك« سياسية وميثاقية ودستورية، 
التي  الدستورية،  المواد  »حرب«  بعضها  على  وتشّن  واصطالحية، 
ال يفقهها الشعب وال عالقة له بها، ألنها ال تعنيه من قريب او بعيد، 
الوقود لسيارته والدواء لمرضه  تأمين  أولوياته منصبّة على  وألن 
البطالة،  تفشت  ان  بعد  عمل  على  وللحصول  ألط��ف��ال��ه،  والحليب 

وانقطع الرزق وشحت االموال التي لم تعد تكفي إلطعام جائع.
والعلنية،  منها  السرية  والمصطنعة  الجدية  العبثية  السجاالت  أن 
لن تخدم سوى أطرافها ومصالحهم، وهي بداية غير مشجعة لآلتي 
األعظم واألخطر، وقد بات لبنان المنكوب وشعبه المنهوب على عتبة 
االنتخابات النيابية والرئاسية والبلدية، التي تنذر بالشر المستطير، 
والشعب  موعدها؟  اقترب  إذا  فكيف  اآلن،  منذ  حماوتها  ب��دأت  وقد 
الصبر  على  ع��اج��زاً  وب��ات  والفتيلة«  »الحيلة  حتى  خسر  اللبناني، 
وإطفاء  الحاكمة،  السياسية  المنظومة  »حيلة«  عقد  لفّك  واالنتظار 

فتيلها الطويل.
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اإلدارة  وال��م��وازن��ة،  المال  لجان  صادقت   
والشؤون  والعمل  العاّمة  الصّحة  وال��ع��دل، 
والتجارة  الوطني  االق��ت��ص��اد  االجتماعية، 
نقابة  إن��ش��اء  على  والتخطيط،  والصناعة 
مشتركة  جلسة  في  وذلك  للنفسانيين  إلزامية 
نائب  برئاسة  النيابي،  المجلس  في  عقدتها 
وزراء  وحضور  الفرزلي  إيلي  المجلس  رئيس 

وممثلين عن اإلدارات المعنية.
فريد  ال��ن��واب:  من  لجنة  اللجان  وشّكلت   
الحجار وعلي  البستاني، ياسين جابر، محمد 
والتوفيق  التمويلية  البطاقة  لدراسة  ب��ّزي،  
تكتل  قانون  واقتراح  الحكومة  مشروع  بين 
وزير  شرح  الجلسة  وخ��ال  القوي«.  »لبنان 
باسيل  جبران  والنائب  وزن��ي  غ��ازي  المال 
بها،  تقدما  التي  القوانين  ومشاريع  اقتراحات 
اقتراح  أّما  المقبل.  األسبوع  بها  البت  أمل  على 
الدرس  قيد  ي��زال  ال  فهو  العام  الشراء  قانون 
األربعاء  سُتعقد  أخ��رى  جلسة  إلى  ويحتاج 
المقبل الستكمال البحث في شأنه، على ما قال 

الفرزلي.
الوطني  االقتصاد  لجنة  رئيس  وت��ح��دث 
البستاني،  فريد  النائب  والتخطيط  والتجارة 
الغد  قبل  اليوم  الحكومة  تشكيل  إل��ى  فدعا 
واالص��ط��ف��اف��ات  العقبات  ك��ل  ع��ن  وال��ت��رّف��ع 

السياسية والمناكفات حتى نخلص البلد«.
في  هو  نطرحه  ال��ذي  الدعم  »ترشيد  وق��ال 
مع  ولكننا  الحكومة،  ط��رح  من  قريب  المبدأ 
البطاقة  أّما  مفاجئاً.  وليس  تدريجي  ترشيد 
والتكتل،  الحكومة  تطرحها  التي  التمويلية 
لكن  المبدأ.  في  لبعضهما  قريبان  فاالثنان 
تكون  أن  يمكن  التكتل  بطاقة  تطبيق  بنظرنا 
الفئات  جميع  لتضم  ع��دال��ة  وأك��ث��ر  ف��وري��ة 
ضمن  مادي  لدعم  بحاجة  هي  التي  اللبنانية 
من  وذل��ك  اإللكترونية،  التمويلية  البطاقة 
 IMPACT منصة  على  موجودة  آلية  خال 
أيضاً  تغطي  وس��وف  المركزي  التفتيش  في 
العام  النقل  وسائقي  والحرفيين  المياومين 
أن  حين  في  العمل،  عن  والعاطلين  والخاص 
آلية تطبيق البطاقة التمويلية التي تقدمت بها 
وتتطلب  التطبيق  صعبة  برأينا  هي  الحكومة 
الوقت  بعض  تستغرق  ق��د  إداري���ة  خ��ط��وات 

والشعب ال يمكنه االنتظار بعد اآلن«.
ودعا البستاني النواب إلى »تضافر الجهود 
التمويلية«  البطاقة  هذه  إلقرار  سوياً  والعمل 
خطة  وتطبيق  تبني  »على  الحكومة  وح��ّث 

ترشيد الدعم فوراً للمحافظة على ما تبقى من 
المالي  النهوض  على  والعمل  المودعين  أموال 
واالقتصادي بالبلد ووقف التهريب واستعادة 
العافية االقتصادية من خال تحفيز الصادرات 
الممكلة  إلى  خصوصاً  العالم،  إلى  اللبنانية 
بدأنا  إننا  حيث  الشقيقة،  السعودية  العربية 
لضبط  المعابر  مراقبة  خطة  نتابع  وس��وف 

تجارة المخدرات«.
 وشّدد على ان »ال ترشيد للدعم قبل حصول 
المواطن بيِده على البطاقة التمويلية«، مضيفاً 
الشؤون  وزارة  تطبقه  ال��ذي  المشروع  »أّن 
االجتماعية على العائات األكثر فقراً سيستمر 
ضمن آلية دعم البنك الدولي، وأن سعينا اآلن 
المانحة  المصادر  من  إضافي  دعم  حشد  هو 
المال  البطاقة، وهذا بدأ في لجنة  لتمويل هذه 
يوم االثنين الماضي، بحيث يتم ترشيد دعمها 

من المصرف المركزي«.
ك��م��ا ت��ح��دث أم��ي��ن س���ر ك��ت��ل��ة »ال��ل��ق��اء 
ناقا  الحسن  أبو  هادي  النائب  الديمقراطي« 
االشتراكي،  التقدمي  والحزب  الكتلة  موقف 
رافعاً الصوت بوجه السلطة، قائاً »أخيراً بعد 
سبعة أشهر وصل مشروع البطاقة التمويلية، 
بعد سبعة أشهر من تضييع الفرص والمراوحة 

والتسويف«.

التهويل ب�ضرب �ضّد النه�ضة لن يكون

 

لأّن م�ضر وال�ضودان واثيوبيا داخل ال�ضلة الأميركية

{ عمر عبد القادر غندور*

 92 تمتلك  االثيوبية  الجوية  القوات  أّن  األميركي  بور«  فايزر  »غلوبال  موقع  ذكر 
واّن  العالم،  في  الجوية  القوات  أقوى  بين   68 ترتيبها  تجعل  متنّوعة،  حربية  طائرة 
الجيش االثيوبي لديه ترتيب أفضل على مستوى القوة العسكرية اإلجمالية بين 140 
162 ألف  60 عالمياً بإجمالي عدد جنود  دولة األقوى في العالم، إذ يأتي في المرتبة 

جندي ليس بينهم قوات احتياطية.
اتفاق  بــدون  النهضة   لسّد  األول  الملئ  إكمال  مع  متزامناً  التقرير  هذا  نشر  يأتي 
أصبحنا  أننا  السودانيون  يقول  للسّد  الثاني  الملئ  بداية  ومع  األطراف،  لجميع  ملزم 
األضعف في أّي مفاوضات الحقة يعني خسارتنا الي قضية قانونية حول السّد وبتنا 
تطلق  ان  من  وبــدالً  إغراقنا،  او  تعطيشنا  على  القدرة  تمتلك  اخرى  دولة  رحمة  تحت 
الطبيعي للفيضان  المنسوب  اثيوبيا رصاصة واحدة، يكفي ان تزيد متراً واحداً على 

إلغراقنا...
على  حصلت  إذا  مكّعب  متر  مليار  بعشرين  يقّدر  مائي  عجز  من  مصر  وتشتكي 

حصتها كاملة من مياه النيل، وان الملء الثاني للسّد يشكل ضرراً هائالً لمصر...
ولم يعد خافياً على أحد اّن الديبلوماسية المصرية حطمت رقماً قياسياً في سياسة 
بما  وخاصة  واالخــالق  والعرف  الدولي  القانون  تطبيق  الــى  والــدعــوة  النفس  ضبط 
تاريخية  بــروابــط  بينها  ما  في  ترتبط  التي  والشعوب  الــدول  بين  بالعالقات  يتعلق 

واقتصادية. وجغرافية 
النهضة، نحن نرى  المستجّد وما سيجّد في موضوع سّد  المسار  بعد استعراض 
بكّل وضوح اّن الواليات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في مصر والسودان واثيوبيا، 
وال يمكن للدول الثالث الخروج عن طاعتها. وإذا ظن الحكام العرب اّن انبطاحهم أمام 
فهم  شوكة  أعلى  ويصبحون  قرارهم  يملكون  يجعلهم  قد  وتسليماً  تطبيعاً  الصهاينة 
حكومة  قيام  على  معقباً  بايدن  جو  الرئيس  قال  كما  المتحدة  الواليات  وان  واهمون، 
حليف  خير  هي  المتحدة  الواليات  »اّن  نتنياهو،  لحكومة  خلفاً  »إسرائيل«  في  جديدة 
إلسرائيل« ما يعني اّن أميركا ال تخدم الدول العربية المطبّعة وغير المطبّعة وال تتأخر 

عن سحقها إذا كان ذلك في مصلحة »إسرائيل« وال تتأخر لحظة واحدة!
وال نهاية لهذا التحقير والتذليل اال بالعودة الى محور المقاومة.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

الب�شتاني: ال تر�شيد للدعم
قبل اأن يت�شّلم المواطن البطاقة التمويلية

لجنة للتوفيق بين م�ضروعي الحكومة و»لبنان القوي« 

البستاني متحدثاً في مجلس النواب أمس

منظمة  وفصائل  اللبنانية  الوطنية  األح���زاب  لقاء  أق��ام 
أمام  وقفة  الفلسطينية  القوى  وتحالف  الفلسطينية  التحرير 
مقر اإلسكوا في بيروت انتصاراً لفلسطين في مواجهة ما ُسّمي 

مسيرة األعام الصهيونية.
شارك في الوقفة عضو المجلس األعلى في الحزب السوري 
جانب  إلى  وفد  رأس  على  مهدي  سماح  االجتماعي  القومي 

ممثلين عن األحزاب والفصائل.

ألقاها أمين  الفلسطينية  القوى  الوقفة كلمة لتحالف  تخللت 
رفيق  هاني  أبو  لبنان  في  االنتفاضة  فتح  حركة  مسؤول  سره 
رميض، فيما ألقى كلمة لقاء األحزاب عصمت العريضي، فكلمة 
المكتب السياسي للجبهة  ألقاها عضو  التحرير  فصائل منظمة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان علي فيصل، 

كما كانت كلمة لحزب الله ألقاها علي ضاهر.
وأجمعت الكلمات على رفض تدنيس العاصمة الفلسطينية 

األمة  بحق  التمسك  وعلى  المغتصين،  قطعان  قبل  من  القدس 
في فلسطين التي ال يمكن أن تتحرر إال تحت ضربات المقاومة. 
خيار  صحة  على  دليل  خير  إال  ال��ق��دس  سيف  معركة  وم��ا 

المقاومة.
ووجه الجميع تحية إكبار إلى أهلنا الصامدين داخل األرض 
ضّد  الوجودية  الحرب  خوض  في  يستمرون  الذين  المحتلة 

قوات االحتال.

»القومي« �شارك في وقفة لقاء االأحزاب والف�شائل الفل�شطينية

اأمام االأ�شكوا انت�شارًا لفل�شطين وتاأكيدًا للتم�شك بخيار المقاومة

األح�����زاب   م���ش���ارك���ة  أن  ي���ب���دو 
إليه  الذي دعا  التحرك  السياسية في 
ستكون  اليوم  العام  العّمالي  االتحاد 
واس���ع���ة،  ت��ح��ت ع��ن��وان ض���رورة 
بالخطوات  والقيام  حكومة  تأليف 
وض��رورة  الوضع  إلنقاذ  المطلوبة 
ووضع  المطلوبة  اإلصاحات   إجراء 
طالب  السياق  وف��ي  ط���وارئ.   خطة 
بشارة  العام  العّمالي  االتحاد  رئيس 
األسمر في بيان، الهيئات االقتصادية 
مصارف  وجمعية  التجار  وجمعيات 
دعا  ال���ذي  اإلض���راب  بتأييد  لبنان 
وإفساح  الخميس  اليوم  االتحاد  إليه 
والعمال  الموظفين  أم���ام  ال��م��ج��ال 
الوطني،  اليوم  ه��ذا  في  للمشاركة 
على  االنهيار  حال  رفض  عن  للتعبير 
مجمل المستويات والمطالبة بتأليف 
والتوجه  اختصاصيين،  حكومة 
كورنيش   - االتحاد  مقّر  إلى  بكثافة 
والنصف  عشرة  الحادية  في  النهر 

قبل ظهر اليوم.
للمشاركين  »التعّرض  من  وح��ّذر 
عملهم  ف��ي  وتهديدهم  والموظفين 

لعدم المشاركة«.
إلى  اللبناني  الشعب  دع��ا  كذلك 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ت��ح��ّرك��ات ال��ي��وم 
للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ »ألنه 
من غير المقبول أن يعاني الناس من 

عدٍد هائل من المشاكل«.
جمعية  أع��ل��ن��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
اليوم  أبوابها  ستقفل  أنها  المصارف 
ال��ع��ام، على أن  ف��ي إط��ار اإلض���راب 
تعمل  العاّمة  المصارف  إدارات  تبقى 
قرار  ووفق  العمل  مقتضيات  بحسب 
ُعلم أن مصرف  كل مصرف. في حين 
كالمعتاد  اليوم  أبوابه  يفتح  لبنان 

والحركة ستبقى على طبيعتها.
وع��ش��ّي��ة اإلض����راب أك���د »ات��ح��اد 
لبنان  ف���ي  ال��ع��م��ال��ي��ة«  ال��ن��ه��ض��ة 
العمال  ن��ق��اب��ات  جامعة  و«ات��ح��اد 
والمستخدمين«، في بيان، أهمية دور 

االتحاد العّمالي العام »في ظّل الوضع 
وانعكاساته  المترّدي  االقتصادي 
واجتماعياً،  معيشياً  المواطنين  على 
الدخل  وذوي  العمال  على  سيما  ال 
العمال  مصالح  حماية  في  المحدود، 
والقيام  وحقوقهم  والمستخدمين 
التصعيدية في حال عدم  بالخطوات 
التي تمثل مطلب  اإلستجابة لمطالبه 

كّل مواطن وعامل«.
ودع��ا اإلت��ح��ادان الى اإلس��راع في 
بالخطوات  والقيام  الحكومة  تشكيل 
المطلوبة لمعالجة األزمة االقتصادية 
اللبناني  االقتصاد  عجلة  وإط���اق 
الشرائية  للقدرة  االعتبار  وإع���ادة 
الذين  ال��ت��ج��ار  لجشع  ح��ّد  ووض���ع 
ويتاعبون  االح��ت��ك��ار  ي��م��ارس��ون 
المواطن  حساب  على  السلع  بأسعار 
الذي بات عاجزاً عن تحّمل أعباء غاء 

األسعار والمعيشة.
أوسع  على  االت��ح��ادان  ش��ّدد  كما 
اليه  دعا  ال��ذي  التحرك  في  مشاركة 
الخميس  يوم  العام  العمالي  االتحاد 
عن  تعبيراً   ،2021 ح��زي��ران   17
وللمطالبة  ومعاناتهم  الناس  وجع 

بحقوقهم المشروعة.
ودعا تيار المستقبل في بيان، إلى 
العام   العّمالي  دعوة  االتحاد  تلبية 
»ورفع  اليوم  واالعتصام  لإلضراب 
المطالب  سقف  تحت  عالياً  الصوت 
على  اللبنانيين  توحد  التي  الملّحة 

اختافهم«.
متعّهدي  تجّمع  رئ��ي��س  وأع��ل��ن 
بيروت  مرفأ  في  والتفريغ  الشحن 
التجّمع  تأييد  بيان  في  عواد  جوزف 
موظفي  نقابة  دع��ت  كما  للتحرك، 
مرفأ  ف��ي  الحبوب  إه���راءات  وع��م��ال 
إلى  المسؤولين  بيان،  في  بيروت 
اإله��راء  لموظفي  ف��وري  حّل  »إيجاد 
عن  واح���داً  يوماً  يتوقفوا  لم  الذين 
وتابعوا  المرفأ،  انفجار  بعد  العمل 
وأثبتوا  االقتصاد  وزارة  في  العمل 

هذه  بين  وم��ن  وتفانيهم.  جدارتهم 
االقتصاد«.  بوزارة  إلحاقهم  الحلول 
ودعت موظفي اإلهراء إلى »المشاركة 
االتحاد  مقّر  في  المركزي  التجّمع  في 

العّمالي«.
قطاع  في  العمالي  المكتب  ودع��ا 
الحّر«  الوطني  »التيار  ف��ي  المهن 
االتحاد  بدعوة  االلتزام  إلى  بيان  في 
العّمالي العام إلى اإلضراب استكماال 
وعدم  »اإلسراع  شعار  تحت  للضغط 

التلكؤ في تأليف حكومة فوراً«.
وأعلنت »نقابة مستوردي األدوية 
بيان،  في  المستودعات«  وأصحاب 
وضّم  العّمالي  االتحاد  مع  تضامنها 
ص��وت��ه��ا إل���ى ص��وت��ه، ودع���ت إل��ى 
أسرع  في  حكومة  تشكيل  »ض��رورة 
نقابات  »اتحاد  ودع��ا  ممكن«.  وق��ت 
لبنان«  في  والضمان  التأمين  قطاع 
جميع موظفي وعمال شركات التأمين 
اإلنتاج  ووك��اء  الصحي  والتعاضد 
الحياة«  على  »التأمين  شركات  في 
في  الكثيفة  المشاركة  إلى  بيان،  في 
النقاط  في  والتجّمع  اليوم  اإلضراب 
العّمالي  االتحاد  رئيس  حّددها  التي 

العام.
مستخدمي  »نقابة  أعلنت  كذلك 
ال���ص���ن���دوق ال���وط���ن���ي ل��ل��ض��م��ان 
االجتماعي« في بيان »التزامها الدعوة 
المستخدمين  ودعت  اإلضراب«.  إلى 
في  الكثيفة  المشاركة  »إلى  والعّمال 
التحّركات التي ينظمها االتحاد اليوم. 
المحروقات  موّزعي  نقابة  أعلنت  كما 

التزامها اإلضراب.
وأعلنت نقابات عّمال ومستخدمي 
تأييدها  الزهراني  في  النفط  منشآت 
العّمالي  وتضامنها مع دعوة االتحاد 
»بكل الخطوات المنوي اتخاذها بدءاً 
من اإلض��راب ال��ع��ام«  ودع��ت جميع 
المستخدمين في المنشآت إلى التزام 

اإلضراب.
العام  االتحاد  ينّفذ  السياق،  وفي 

النقل  وع��م��ال  السائقين  لنقابات 
لدعوة  استجابًة  تضامنية  »وقفة 
مستديرة  عند  العام  العّمالي  االتحاد 
ظهر  قبل  عشرة  الحادية  في  ال��دورة 
المشاركون  ينضّم  وبعدها  اليوم، 
مقّر  في  المقّرر  المركزي  التجّمع  إلى 
عشرة  الحادية  في  العّمالي  االتحاد 

والنصف.
ل�«نقابة  التنفيذي  المجلس  وأكد 
طيران  ش��رك��ة  وع��م��ال  مستخدمي 
التابعة«  والشركات  األوسط  الشرق 
طارئ،  اجتماع  إثر  أصدره  بيان  في 
العّمالي  االتحاد  جانب  الى  »وقوفه 
العام في مسيرته«، ودعا إلى التوقف 
 12.00 الساعة  من  اليوم   العمل  عن 
13.00 والتجّمع أمام  وحتى الساعة 
»للتعبير  الخارجي  الشركة  مدخل 

عما وصلنا إليه«.
ب����دوره، أص���در »ات��ح��اد ال��وف��اء 
لنقابات العمال والمستخدمين« بياناً 
جدية  مشاركة  »أوس��ع  إلى  فيه  دعا 
نطاق  ف��ي  حضور  وأوس���ع  وفاعلة 
المكان  في  ت��واج��ده  ومناطق  عمله 
االتحاد  تحديدات  بحسب  والزمان 

العّمالي العام واالتحادات والنقابات 
حتى  عالياً  الصوت  ورفع  القطاعية 

تكون التحّركات فاعلة ومؤّثرة«.
وأع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
الشمال  في  الحكومية  المستشفيات 
اليوم.  العام  اإلضراب  في  مشاركتها 
المستخدمي  لجنة  دع���ت  ك��ذل��ك،  
والمتعاقدين واألجراء في »مستشفى 
الجامعي«   الحكومي  الحريري  رفيق 
اإلضراب اليوم اوالتجّمع عند الساعة 
العاشرة قبل الظهر في القاعة العاّمة 
وضعنا  ف��ي  »للبحث  للمستشفى 
الحالي والتخاذ القرارات المستقبلية 
الملّحة التي تضمن حقوقنا المعنوية 
من  أع���وام  منذ  الضائعة  وال��م��ادي��ة 
ال��رت��ب  لسلسلة  رج��ع��ي  م��ف��ع��ول 
وغيرها  األج��راء  ودرج��ات  والرواتب 
من الحقوق التي أصاً تهاوت قيمتها 
وتمّنت  م��أس��وي«.  بشكل  الشرائية 
على »الزماء األخذ في االعتبار، وكما 
العناية  تقديم  التزام  العادة،  جرت 
الطبية الكاملة إلى المرضى الداخلين 
غسيل  مرضى  وإلى  المستشفى  إلى 

الكلى والعاج باألشعة«.

األقطار  من  ومشارك  مشاركة  بحضور 500 
يمثلون  العالم  أحرار  من  العديد  ومن  العربية 
للمنتدى  الخامسة  الدورة  انعقدت  دولة،   37
لفلسطين  العدالة  أج��ل  من  ال��دول��ي  العربي 
سي  والرائد  كارك  رامزي  »دورة  عنوان  تحت 
وترأس  »زوم«.  تطبيق  عبر  بورقعة«،  لخضر 
القومي  للمؤتمر  العام  المنسق  االفتتاح  جلسة 
– اإلسامي خالد السفياني وتحدث فيها كل من 
منسق المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة 
لفلسطين  علي فخرو )البحرين(، األمين العام 
الدين  ن��ور  للشغل  التونسي  العام  لاتحاد 
الدولي  العربي  المركز  رئيس  نائب  الطبوبي، 
)لبنان(،  حافظ  زي��اد  والتضامن  للتواصل 
مجدي  العربي   القومي  للمؤتمر  العام  األمين 
جنوب  رئيس  رفيق  )م��ص��ر(،  المعصراوي 
دفاعه  ووزي��ر  مانديا  نلسن  الراحل   إفريقيا 

روني كاسلرز.
عام  مديرة  من  ترحيبية  بكلمة  الملتقى  بدأ 
والتضامن  للتواصل  الدولي  العربي  المركز 
الجلسة،  السفياني  افتتح  ث��م    مكحل  رح��اب 
أن  مقرراً  كان  الذي  الملتقى  هذا  »نفتتح  قائاً 
حالت  كورونا   جائحة  ولكن  تونس  في  ُينّظم 
خاص  بشكل  ُينّظم  الملتقى  فهذا  ذل��ك،  دون 
على  الصهيوني  العدوان   –  1 بأمرين  ويتميز 
الشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء فلسطين 
2 -  كما ُينظم  المحتلة وهذا أمر، فعاً، جديد، 
على  ث��اٍن  انتصار  تحقق  وق��د  الملتقى  ه��ذا 
الكيان الصهيوني على جرائمة العنصرية ضد 
اإلسامية  مقدساته  وعلى  الفلسطيني  الشعب 
الملتقى  وه���ذا  فلسطين،   ف��ي  والمسيحية 
الشعب  مكونات  كل  التأمت  وقد  أيضاً  ُينظم 
معركة  تخوض  أن  واستطاعت  الفلسطيني 
انتصرت  التي  المتاحة   باإلمكانات  موحدة 

على أعتى أسلحة الدمار التي استعملها الكيان 
لحظة  بعد  الملتقى   هذا  ويتميز  الصهيوني، 
يستطع   لم  عندما  الصهيوني  الكيان  فيها  جّن 
أن يحقق غايته من عدوانه على فلسطين فبدأ 
يرتكب جرائمه اإلرهابية )...( وقد رأينا تفاعاً 
من  وتفاعاً  واإلسامي  العربي  المستوى  على 
مليونية  مظاهرات  نظمت  بحيث  العالم  أحرار 
التفاعل  ه��ذا  متابعة  ال��ض��روري  من  وأصبح 

وتمتينه«.
ف���خ���رو ع��ل��ى أه��م��ي��ة  من جهته، ركز  
الدور الدولي بتكريس العدالة لشعب فلسطين 
وقضيته، وحّيا الناشطين الدوليين، داعياً إلى 
الجهات  بين  والتشبيك  التعاون  أطر  تطوير 
المناصرة لقضية فلسطين بتشكيل قوة ضغط 
الدولية  الرسمية  المراكز  مستوى  على  فاعلة 

لوقف االعتداءات على الشعب الفلسطيني.
الحق  »أن  مداخلته  ف��ي  الطبوبي  وأك���د 
بنظرنا  وهو  بذاته  قائم  أبدي  حق  الفلسطيني 
زالوا   ما  والفلسطينيون  للسلم.  األس��اس  هو 
يرزحون تحت وطأة االحتال الصهيوني وهو 
التضامن  واجب  العالم  أحرار  من  يستدعي  ما 
لحقه  واالن��ح��ي��از  الفلسطيني  الشعب  م��ع 
في  المستعَمرة  الشعوب  آخر  وهو  التاريخي 

المعمورة«.
أن  إل��ى  ف��أش��ار  حافظ  تحدث  ث��م   
ظروف  في  »يمّران  العربي  والعالم  فلسطين 
رسم  في  ساهمت  وإقليمية  دولية  وتحّوالت 
فلسطين  لقضية  ج��دي��دي��ن  وم��س��ار  مشهد 
بشكل  تراجعت  جهة،  فمن  العربي.  والتحّرر 
واالستكبار  الهيمنة  قوى  وبنيوي  إستراتيجي 
عموماً  الغرب  ودول  المتحدة  ال��والي��ات  أي 
التابعة،  المطّبعة  والدول  الصهيوني  والكيان 
للهيمنة  مناهضة  ق��وى  تقّدمت  وبالمقابل 

وبنيوي  إستراتيجي  بشكل  أيضاً  األميركية 
المقاومة  ومحور  والصين  روسيا  من  كل  تضم 
أميركا  دول  من  وعدد  أوروب��ا  وشرق  آسيا  في 

الاتينية«.
الفلسطيني  الشعب  أك���ّد  »ل��ق��د  وأض���اف   
وحدته رغم كل المؤامرات لتفتيته ونزع هويته 
وكّي وعيه لذلك فإن من واجبنا جميعاً دعم هذا 
ولتمكينه  اإلنجازات  لتحصين  الجّبار  الشعب 
في االنتقال إلى مرحلة تالية في الصراع حتى 
إلى  البحر  من  الفلسطيني  التراب  كامل  تحرير 
النهر.  لذلك هدف هذا الملتقى هو توفير الدعم 
واالقتصادي  والقانوني  والسياسي  المعنوي 
وإن  فلسطين  في  للشعب  والثقافي  واإلعامي 
تقديم  عن  عاجزاً  المترّهل  العربي  النظام  كان 

الحد األدنى من واجباته«.
تكن  »ل��م  كلمته  ف��ي  ال��م��ع��ص��راوي  وق���ال 
عنواناً  اخترناها  التي  لفلسطين،  العدالة 
2015، تعني  لمنتدانا السنوي هذا، منذ العام 
والمؤتمرات  العربي  القومي  المؤتمر  في  لنا 
اإلعداد  في  الشريكة  واالتحادات  والمؤسسات 
تحرير  هي  واح��دة  كلمة  سوى  المنتدى،  لهذا 
النهر.  إلى  البحر  من  فلسطين  كل  فلسطين، 
السماوية  الشرائع  عليها  تنّص  كما  فالعدالة 
وأي  للحق،  إحقاق  هي  الوضعية،  والقوانين 
وطن  في  الحق  مثل  ألهله  بإعادته  أجدر  حق 
في  مصادرتها،  تّمت  حرية  في  اغتصابه،  تّم 
أرض جرى وضع اليد عليها لبناء مستوطنات 

استعمارية لمن ال يملك حقاً بها«.
العدالة  إلى  الطريق  أن  ندرك  »دائماً  أضاف 
أولها  م��ت��وازي��ة،  خطوط  عبر  يمّر  لفلسطين 
على  الفلسطيني  الداخل  في  المقاومة  تصعيد 
فلسطين،  جوار  وفي  الوطنية  الوحدة  أرضية 
وإسقاطه  التطبيع  مناهضة  تصعيد  وثانيها 

إحكام  وثالثها  واإلسامية،  العربية  بادنا  في 
أحد  يفقد  لكي  الصهيوني  الكيان  على  العزلة 

أهم ركائز وجوده«.
أّما كاسلرز فتحدث عن تجربته مع مانديا 
واألبارتايد  العنصرية  محاربة  في  وعملهما 
الصهيوني  االح��ت��ال  ك��ي��ان  ينتهجها  ال��ت��ي 
دولة  قيام   إلى  ودع��ا  المحتلة.  فلسطين  في 

فلسطينية من النهر إلى البحر.
الجلسة الثانية ترأسها األمين العام المساعد 
الشفي  سمير  للشغل  التونسي  العام  لاتحاد 
السياسي  المستوى  الدعم على  وتناولت سبل 
الورقة  وفي  )مصر(،  نافعة  حسن  ورقتها  قدم 
المستوى  على  الدعم  سبل  بعنوان  الثانية 
نقوال  السابق  الوزير  ورقتها  وقدم  االقتصادي 
في  النسر  تحالف  عام  منسق  ونائب  التويني 

الواليات المتحدة األميركي ريتشارد بيكر.
الجلسة الثالثة ترأسها األمين العام السابق 
التحاد المحامين العرب عمر زين وتناولت سبل 
الدعم على المستوى القانوني والحقوقي وقّدم 
ورقتها  النقيب عبد الرحيم الجامعي )المغرب( 

وأيمن سامة )مصر(.
الرابعة فترأسها رئيس جمعية  الجلسة  أّما 
سابقاً  ُع��م��ان  سلطنة  ف��ي  واألدب����اء  الكتاب 
على  الدعم  سبل  وتناولت  ال��ع��دوي  خميس 
ورقتها  م  وق��دّ والثقافي  اإلعامي  المستويين 
نقيب الصحافيين الفلسطينيين  ناصر أبو بكر، 
سورية   في  الدولية  القدس  مؤسسة  عام  مدير 
سفارة  في  الثقافي  والمستشار  المفتاح  خلف 
لبنان   ف��ي  االي��ران��ي��ة  اإلسامية  الجمهورية 

عباس خامه يار.
وسُتعقد اليوم ثاث جلسات وجلسة اختتام 
بعنوان: ما العمل؟ وتكون بمثابة ورشات عمل 

تتناول األبعاد المتعّددة لسبل دعم.

تحرك �شعبي ونقابي وا�شع اليوم بم�شاركة االأحزاب  

للمطالبة باالإ�شراع بتاأليف حكومة اإنقاذ وبدء االإ�شالحات

افتتاح اأعمال المنتدى العربي الدولي من اأجل العدالة لفل�شطين

وكلمات تناولت �شبل الدعم ال�شيا�شي واالقت�شادي والقانوني واالإعالمي والثقافي

د. بشارة األسمر

ف�شل اهلل: ماذا فعلتم وتفعلون يا كّل الم�شوؤولين
الإيجاد الحلول ووقف اإذالل النا�س؟  

 اعتبر رئيس »لقاء الفكر العاملي« السيد علي عبد اللطيف فضل الله أننا نعيش في لبنان اليوم، 
مع األسف الشديد، أسوأ وأبشع واقع ممكن أن يعيشه اإلنسان، حيث ينهار كّل شيء وفي المقّدمة 
منظومة األخاق والقَيم، وهذا هو السبب األساسي الذي أّدى إلى االنهيار االقتصادي واالجتماعي 

الذي وصل اليوم إلى أدنى الدرجات.
وقال السيد فضل الله »لقد وصل االنهيار إلى القطاعات األساسية مثل القطاع الصحي، حيث 
المريض يمكن أن يموت أمام المستشفى ألن ال إمكانية  أّن  انهارت الخدمات ووصلنا إلى مرحلة 

لعاجه«.
أبسط  في  الناس  إذالل  حاالت  إال  نرى  وال  يوم،  بشكل  تتفاقم  األزمات  إال  نرى  »ال  قائاً:  وتابع 

حاجاتها ومقّومات حياتها اليومية، حتى حليب األطفال الرّضع أصبح غير موجود في األسواق!
وسأل فضل الله: »ماذا فعلتم يا كّل المسؤولين وماذا تفعلون؟ إنكم بعدم تحّملكم مسؤولياتكم 
والمبادرة سريعاً إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الناس، إنما ترتكبون الجريمة الكبرى بحق 

الوطن وناسه وأجياله«.
الوزير  القضية قضية وزراء وَمن يسّمي هذا  إلى أن »ال مسوغات تسمح لكم بذلك، هل  وأشار 
ونطقتم  دهراً  سكّتم  قد  الحالة  هذه  في  وأنتم  هذه،  مهزلة  أّي  أقّل!  له  وَمن  أكثر  له  وَمن  ذاك!  أو 
األساسية  اإلنسانية  الحاجات  مسألة  ألّن  الصغير،  إلى  الكبير  من  بكم  كفرت  قد  والناس  كفراً... 
وخاصة المتعلقة بكرامة الناس، هي أهّم بكثير من كّل االعتراضات السياسية والفئوية والطائفية 
وكّل االعتبارات التي تجعلنا ال نتقّدم لنحّق الحق ونقول إّن تلبية هذه الحاجات هي أهّم من كّل 

مواقعكم وسياساتكم«.
وأضاف فضل الله »اّن الناس تستفيق كّل يوم على أزمة جديدة، من أزمة المودعين الذين سرقتم 
أموالهم، إلى أزمة الحاجات الغذائية، إلى أزمة المحروقات، إلى األزمات الطبية وأزمة الدواء... كّل 
ذلك وال نسمع إال كاماً بكام! سائاً المسؤولين أين هي مكافحة الفساد التي تحدثتم عنها طوياً؟ 

وأين هو التدقيق الجنائي الضي لم يعد أحد يأتي على سيرته بعدما ُطوَي في األدراج؟ 
الفوضى  حالة  وقف  إلى  المكلف  والحكومة  الجمهورية  رئيسي  الله  فضل  السيد  دعا  وختاماً 
والتوافق  الحوار  لغة  بتحكيم  الوطنية،  المحرمات  ارتكاب  عن  والكّف  الوطن  بمصير  والعبث 
على إنقاذ كّل المكونات اللبنانية من أخطار الفساد السياسي والمالي المتفشي«، ُمحذراً من »أّن 

استمرار الوضع على ما هو عليه من استعصاء ينذر بأسوأ العواقب على كّل المستويات«.
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 r�œ  ‰ö??�  s�  ¡«dIH�«   u??�  »U��
 V�«Ë—  h��  UL�  sO��dL�«  iF�
 s�  oI��M�Ë  WO�UL��ô«  W�U�d�«

ÆåÈËUJA�« Ác�
 ÊQ�  q�I�  ôò  ∫w??L??�U??J??�«  l??�U??�Ë
 rN�u�Ë  ¡«d??I??H??�«  W??�??�d??�  ‰u??�??�??�
 Îôö??G??�??�«Ë W??L??�œ …œU???� r??N??�??�«Ë—Ë

Æå U�U���ö�
 fOz—  s??K??�√  ¨d???�¬  bOF�  v??K??�
 q�u��  s�  ¨f�√  ¨WO�«dF�«  W�uJ��«
 WE�U��  w�  ådJ�U��  …—e��ò  ÊUJ�

Æ…d�«cK� n��� v�≈ ¨s�b�« Õö�
 l�uL� t�—U�“ ‰ö� wL�UJ�«  ‰U�Ë
 WL�d�  ÊUJ�  ‰Òu�M�ò  ∫å…—e�L�«ò
 ¨…d�«cK�  n���Ë  ŸËdAL�  dJ�U��

 sOO�«dF�«   UO�C�  bK��Ë  b Ò�L�
 ·dAM�ò ∫·U{√Ë ÆårNL�ö� b�R�Ë

Æå «¡«d�ù« Ác� vK� d�U�� qJA�
 WO�«dF�«  W�uJ��«  fOz—  —U??�√Ë
 Èb??�≈ b??N??� ÊU??J??L??�« «c???�ò Ê√ v???�≈
 sO��  UN�  ÈbM�  w��«  —“U�L�«  lA�√
 w��«  W��d��«  ¡U�b�«  Ác�  ÆWO�U��ù«
 w�«dF�«  Ê«b�u�«  XEI�√  UM�  XDI�

ÆåVFA�« ·UO�√ q� bM�
 ÎUF�«œ  ¡U�b�«  Ác�  X�U�ò  ∫l�U�Ë
 tII�  Íc???�«  dO�J�«  dBM�«  “U??�??�ù
 ¨WO�U�—≈  …u�  v��√  ÂU??�√  ÊuO�«dF�«
 WO�«dF�«  WOM�u�«  W�uN�«   “e???�Ë

ÆåÎUFOL� sOO�«dF�«  b�ËË
 …—e��  åg??�«œò  rOEM�  VJ�—«Ë
 V�U�Ë  ÍdJ��  1700  u��  o��
 r�U�  W�ËdFL�«  W�dJ�F�«  WOKJ�«  w�
 s�b�«  Õö�  WE�U��  w�  ådJ�U��ò
 ÕU��«  U�bM�  ¨2014   u??O??�u??�  w??�

Æ‚«dF�« »d�Ë ‰UL� w� o�UM�
 vK� —UM�«  åg�«œò d�UM� oK�√Ë
 ¡«dF�« w� W��d�  U�U�� s� U�U�C�«
 «u�—  r�  s�Ë  ¨WK�œ  dN�  ·UH{  vK�

ÆdNM�« w� rN���
 WO�—U��«  …—«“Ë  XMK�√  ¨p�–  v�≈
 VK� sO�� œ«R� d�“u�« Ê√ ¨WO�«dF�«
 sO��«d�  ‰U�—≈  WO�dF�«  WF�U��«  s�

ÆWK�IL�« WOF�dA��«  U�U���ö�

 w�  ‚«d??F??�«  WLK�  sO��  v??I??�√Ë
 WO�—U��« ¡«—“u� Í—ËUA��« ŸUL��ô«
 Áœö�ò  Ê≈  ‰U??�Ë  ÆW�Ëb�«  w�  »dF�«
 w�U���«  ‚U??I??�??�??�«  v??K??�  WK�I�
 ¨tO�  WO�«dIL�b�«  …dO�LK�  ÍdOB�
 ¨»d??F??�«  UNzUI�Q�  UNM�  Î «“«e???�???�«Ë
 WO�dF�«  ‰Ëb??�«  WF�U�  V�UD�  UN�S�
 WOKLF�« dO� W��«dL� sO��«d� ‰U�—S�
 q�UL� VKD� …u�√ ¨WK�IL�« WO�U���ô«

Æåw�Ëb�« s�_« fK�� v�≈ Âb�
 WO�«dF�«  W�uJ��«  wF�  b???�√Ë
 WzbN��  ·b??N??�  ŸUL��ô  dOC��K�
 d�R�  w��«Ë  ¨WIDML�«  w�  ŸU???{Ë_«
 w�  wK�«b�«  l??{u??�«  vK�  ÎUO�U��≈
 —«u��« ‰Ëœ lOL� W�—UAL�Ë ¨‚«dF�«
 W�U{≈ ¨WO�ö�ù«Ë WO�dF�«  ¨w�«dF�«
 ZOK��« ‰Ëb� ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ v�≈

ÆWO�dF�« dB� W�—uNL�Ë ¨WO�dF�«
 ‚«dF�«  ÃU���  U??�ò  Ê√  ¨·U???{√Ë
 W??�—«u??�  W�O�  oK�  u??�  WIDML�«Ë
 U�UCI�«  r???�√  W��UFL�  W??�??�U??M??�

Æå U�b���«Ë
 Ê√ v??�≈ ¨w??�«d??F??�« d??�“u??�« —U???�√Ë
 w�  WOK�«b�«  q�UAL�«  s??�  Î «¡e???�ò
  U�«dBK�  ”U??J??F??�«  w??�  ‚«d??F??�«
 ≠  WOLOK�ù«Ë  ¨WOLOK�ù«  ≠  WOLOK�ù«

ÆåWO�Ëb�«
 —bB� n??A??� ¨Èd????�√  W??N??� s??�

 ¨WOF�dL�«  bA�  Ê√  ¨f??�√  ¨w�«d�
 ¨wFOA�«  wM�b�«  l�dL�«  s�  »ÒdIL�«
 w�  „—U??A??�  s??�  ¨w�U��O��«  wK�
 bA��«   «uI�  ÍdJ�F�«  ÷«dF��ô«

Æw�U��« dNA�« W�UN� w�FA�«
 w��«  qzUBH�«ò  Ê≈  ¨—bBL�«  ‰U�Ë
 s�  o�U�  X�Ë  w�  UN�UIA�«  XMK�√
 bA�®  fO�Q�Ë  w�FA�«  bA��«
 ¨w�U��O��«  s�  »dIL�«  ©WOF�dL�«
 VI�dL�«  ÷«dF��ô«  w�  „—UA�  s�
 uO�u�  W??�U??N??M??�  w??�??F??A??�«  bA�K�

Æåw�U��«
 œuF�  W�—UAL�«  Âb�ò  Ê√  ¨·U{√Ë
 ‚UIA�ö� UN�F�œ w��« UN�«– »U��ú�
 oKF��  X??�U??�  w??�??�«Ë  ¨b??A??�??�«  s??�
 sO�«uI�U� t�«e��«Ë bA��« WO�öI��U�
  «uIK� ÂUF�« bzUI�«  «—«d�Ë WO�«dF�«

ÆåW�K�L�«
 bA�  Ë√  ¨WOF�dL�«  bA�  ÊuJ��Ë
 ©W�bIL�«   U��FK�  W���®   U��F�«
 ÂU�ù«ò  W�d�  ∫w�Ë  ¨qzUB�  l�—√  s�
 ”U�F�«ò  W??�d??�Ë  ¨åWO�U�I�«  wK�
 ¡«u�Ë  ¨åd��_«  wK�ò  ¡«u�Ë  ¨åWO�U�I�«

ÆåWOF�dL�« —UB�√ò
 bA��«  w� —bB� nA� ÂU�√  q��Ë
 ÊuJO�  ÷«dF��ô«ò  Ê√  ¨w�FA�«
 ÁdC��  s�Ë  ¨w�U��«  dNA�«  W�UN�
 ¨bA��«  dO�   U��R�  Ë√  ·«d???�√

 WE�U�� v�≈ œ«bG� s� V�cO� YO�
 œ«b??�√  r�bI��  œö??�??�«  ‚dA�  v??�U??�œ
 t��K�√Ë  ¨t�«bF�Ë  ¨t�UO�¬Ë  ¨t�«u�

Æå·d�√ dJ�F� w� ¨…b�b��«
 X�U�  rO��  u�  ¨·d??�√  dJ�F�Ë
 åoK�  Íb�U��ò  W�UL�  tO�  rOI�
  UOMO�UL�  cM�  W{—UFL�«  WO�«d�ù«
 Â«b�  ÂUE�  s�  r�b�  w{UL�«  ÊdI�«
 UNM�  œd�  d�¬  Á—œUG�  Ê√  q��  ¨sO��

Æ2013 ÂU� w�
 20 s� d��√ò Ê√ v�≈ ¨—bBL�« —U�√Ë
 ÷«dF��« w� Êu�d�AO� q�UI� n�√
 W�—b�   UO�¬  v�≈  W�U{ùU�  ¨bA��«
  «dzU�Ë  ¨t�UO�¬  v�≈  XHO{√  …b�b�

Æå…dO��

 bA��«  q�œ  ¨…dO�_«  ÂU??�_«  w�Ë
 W�uJ��«  l??�  d??�u??�  w??�  w??�??F??A??�«
 ¨wL�UJ�«  vHDB�  W�Uzd�  WO�«dF�«
 w�  ÍœU??O??I??�«  ‰U??I??�??�«  WOHK�  v??K??�

Æ`KB� r�U� ¨bA��«
 f�Q�  w�FA�«  bA��«  Ê√  d�c�
 rOEM�  …dDO�  bF�  2014  uO�u�  w�
 e�d�  ¨q�uL�«  WM�b�  vK�  åg�«œò
 Î «—Ëœ ©bA��«® VF�Ë ¨ÈuMO� WE�U��
 WO�«dF�«   «uI�«  …b�U��  w�  Î «dO��
 g??�«œ  d??�œ   UOKL�  w??�  WO�UEM�«
 Ê√  q��  ¨W??O??�«d??F??�«  Êb??L??�«  d??�d??�??�Ë
  ]uB� Êu�U� UN�b� W�O� v�≈ ‰ Òu���

Æ»«uM�« fK�� w� tOK�

q»Ñ©°ûdG ó°ûë∏d q…ôµ°ù©dG ¢VGô©à°S’G »a ∑QÉ°ûj ød zá q«©LôªdG ó°ûM{ ∞°ûµj Qó°üeh ..á∏Ñ≤ªdG á q«©jô°ûàdG äÉHÉîàfÓd ø«ÑbGôe ∫É°SQEG á q«Hô©dG á©eÉédG øe Ö∏£j ¥Gô©dG

  ..á«HÉîàfG áª°SO IOÉe º¡ÑJGhQh AGô≤ØdG ∫ qƒëàH πÑ≤f ’ :»ªXÉµdG

IôcGò∏d ∞ëàe ≈dEG zôµjÉÑ°S IQõée{ ¿Éµe πjƒëJ ø∏©jh

  «¡«b��«  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  …—«“Ë  X??�«œ√
 w�  UNOM�u���Ë  ‰ö��ô«   UDK�   «“«eH��«Ë
 vB�_«  b��LK�  WK�«u�L�«   U�U���ô«Ë  ¨”bI�«
 ÊuM�u��L�« UNIK�√ w��« rzU�A�« …dJM��� ¨„—U�L�«
 UN�d���«Ë  Âö��«Ë  …öB�«  tOK�  bL��  ‰u�dK�

ÆsOLK�L�« sO�ö� d�UA� vK� ÎU�—U� ¡«b��«
 W�“«eH��ô«  …dO�L�«  bNA�  Ê√  …—«“u??�«   b??�√Ë
 ¡UH�« s� sJL�� s� ‰ö��ô«  «u� W�UL�� Òr� Íc�«
 ¨…uI�U� WK��� WO�dA�« ”bI�« Ê√ WIOI� q�U�� Ë«
 r�œuLB�  «u�UD��«  sOO�bIL�«  sOM�«uL�«  Ê√Ë
 ÷d�Ë  ”bI�«  W�u�  W�UL�  wLK��«  rN�«d�Ë

Æ‰ö��ô« W�Ëœ vK� WOM�u�« rN�œ«—≈
 åÂö???�_«  …dO��ò  vÒL��  U??�  X�J�  ∫X??�U??�Ë
 ‰ö��ô«  d�u�Ë  …—u??�  ”bI�«  w�  W�“«eH��ô«
 UL�—u�  lA�√  w�  WCOG��«  W�dBMF�«Ë  w�ö�ù«
 ULO�  W�dJ��  WMJ�  v�«  ”bI�«  q�u��  YO�  s�
 ‰UJ�√ lA�√ »UJ�—«Ë b�b� s� UN�ö��« …œU�≈ t�A�
  «¡«b��«Ë   «œUF�≈Ë   ôUI��«  s�  qOJM��«Ë  lLI�«
 s�Ë  ¨sOO�bIL�«  sOM�«uL�«  o��  WOEH�Ë  W�b��
 W�—UC��«  WM�bL�«  W�uN�  fL�Ë  t�uA�  WKL�
 W�d�_«  ÷d??�  W�ËU��  YO�  s??�Ë  ¨WO�UO��«Ë
 ÂUOI�«Ë  WOKOz«d�ù«  Âö�_«   U��  l�—  d��  …uI�U�
 ‰ö��ô« »«d�� W{ËdH�Ë Wz—U� W�œuLK�  UB�d�
 Í—UC��«Ë  w�u�UI�«Ë  w��—U��«  l??�«u??�«  vK�
 UN�—«u�Ë  ”bIK�  w??�ö??�ô«  w�O�L�«  w�dF�«
 …U�UFL�  W�U{ùU�  «c�  ¨WIO�F�«  UN�bK�Ë  UN��“√Ë
 ¡«d??�  UN�  o��  Íc??�«  rKE�«Ë  W�bIL�«  WM�bL�«
 WÒO�UDO��ô«  q�J�«Ë  ÊUDO��ôU�  UNDO��Ë  UN�«d�≈
 WO�dF�«  UN�z—Ë  ”bI�«  l�«Ë  vK�  WKOI��«  WL�C�«
 UNLKF�  `L��  ‰ö��ô«  W??�Ëœ  ÆUNM�  fHM��  w��«
 2000  s�  d��√  W�«d��  œu�UF�«  »U�  w�  l�d�  Ê√
 «–≈ UN�uM� s�� ULMO� wKOz«d�« s�√ q�—Ë w�d�
 ¡UM�√  b�√  q��  s�   «c�U�Ë  wMOD�KH�«  rKF�«  l�—
 W�dBMF�«  “d��Ë  ¨sOO�bIL�«  UNOM�«u�Ë  ”bI�«
 dNL���  ‰ö��ô«  W�Ëœ  ÂUO�  w�  ÎUC�√  WOKOz«d�ù«
 WOMOD�KH�«  …UO��«  qODF�  q�UIL�U�Ë  UNOM�u���
 Ÿ—«uA�«Ë W�—U���« ‰U�L�« ‚ö�≈Ë œu�UF�« »U� w�

 …dO�L�«  w�  sO�—UAL�«  —Ëd�  qON���   U�dD�«Ë
 wMOD�KH�« s�«uL�« vK� Íb�F� ULMO� ¨W�“«eH��ô«
 w� n�ËË WE�K� n�u� «–« tKI�F�Ë ÷—_« V�U�
 `L��  ‰ö��ô«  W�Ëœ  ÆÊU�  V��  Í_  œu�UF�«  »U�
  uL�U�  ·U�N�«Ë  ¡UMG�«Ë  h�d�U�  UNOM�u��L�
 ¨œu�UF�«  »U�  w�  W�dBMF�«  rzU�A�«  qO�Ë  »dFK�
 qzU�u�« lOL� Âb����Ë wMOD�K� ÍQ� qJM� ULMO�
 lML�Ë  ¨W�œUF�«  ÁUOL�U�  ‘d??�«  UNO�  UL�  ÁœUF�ù
 sOD�K�  W�d�  q�√  s�  ·U�N�«  s�  sOOMOD�KH�«

Æ”bI�« UN�L�U�Ë
 ‰Ëb??�«Ë  sOOL�_«  sO�ËR�L�«  …—«“u??�«  X��U�Ë
 WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«  UN��bI�  w??�Ë  W�U�
 ‚«—Ë_«  jK�  Âb??�Ë  ¨UN�UOÒL�L�  —u??�_«  WOL��
 ¨œö��«Ë  WO�C�«  sO�  …«ËU�L�«Ë   UO�ËR�L�«Ë
 WO�UJ�«  …√d��U�  wK���«Ë  ·u��«  s�  —Òd���«Ë
 WK�UJ�« WO�ËR�L�« ‰ö��« …uI� åqOz«d�≈ò qOL���
 WK�«u�L�«  W�“«eH��ô«  UN�«¡«b��«  s�  …d�U�L�«Ë
 w�  UN�UDO��«Ë  UN�ö��«  —«dL��«  s�Ë  ”bI�«  w�
 qBH�« ÂUE�  UO�«b�Ë ZzU�� s�Ë ¨sOD�K� ÷—√
 vK�  WK��L�«  sOD�K�  w�  t�ÒdJ�  Íc�«  ÍdBMF�«
 ÷—_«  Í√b��  ”U??�√  vK�  Âö��«  oOI��  ’d�

ÆåsO��Ëb�« q�åË Âö��« q�UI�
 Àb��L�«  r�U�  Â“U??�  ‰U�  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 vK�  w�uONB�«  nBI�«  Ê≈  ”UL�  W�d�  r�U�
 VFA�«  s�UC�  n�u�  WK�U�  W�ËU��  ¨…e�  ŸUD�

ÆW�bIL�« WM�bL�« l� t��ËUI�Ë wMOD�KH�«
 vK�  WODG�K�  ¡U�  nBI�«  Ê«  `�dB�  w�  b�√Ë
 WO�uONB�«  W��RLK�  W�u��L�«  dO�  „U�—ù«  W�U�
  ∫·U??{√Ë  ÆåÂö??�_«  …dO�L�ò  wL��  U�  rOEM�  w�
 s�  ÊuF�«b�  WK�U��«  t��ËUI�Ë  UM�F�  qEO�
 q�U�  s�  q��L�«  œd??�  v��  UM�U�bI�Ë  UM�uI�

ÆUM{—«
 W�ËUILK�  sOF�u�  ‰ö??�??�ô«   «d??zU??�  XHB�Ë
  U�u�U��« ‚ö�≈ vK� Òœd�« r�e� f�u� ÊU�Ë …eG�
 26  ‰UF��«  v�«   œ√  w��«Ë  …e�  ŸUD�  s�  W�—U��«

Æf�« ‰Ë√ ÎUI�d�

¢Só≤dG ™e áehÉ≤ªdG øeÉ°†J ∞bƒd á∏°TÉa ádhÉëe IõZ ∞°üb ¿CG äCGQ z¢SÉªM{

∫ÓàM’G ájô°üæY äó q°ùL zΩÓYC’G Iô«°ùe{ :ˆG ΩGQ
:záq«WGô≤ªjódG{h záq«Ñ©°ûdG{

áªjôL áfÉØY »e IÉàØdG ΩGóYEG
Iƒ≤H qOôdG ÖLƒà°ùJh ÉæÑ©°T ÖgôJ ød

 …—u��b�« WÒOMOD�KH�« …U�H�« Â«b�≈ WL�d� sOD�K� d�d��� WÒO�FA�« WN���« XH�Ë
 ¨ÊU�—_«  WKL�J�  WL�d�Ë  W�Ëœ  »U�—≈  UN�Q�  ¨W�«c�Ë  W��  qJ�Ë  œ—U�  Âb�  W�UH�  w�

Æœd�« V�u���
 fJF�  UM�F�  ¡UM�_  t�«bN��«  w�  Âd�L�«  ‰ö��ô«  —«dL��«  ÒÊ√  WN���«   d���«Ë
 s�  «ÎbOH���  ¨WÒO�Ëb�«  oO�«uL�«Ë  sO�«uI�«  qJ�  t�UH���«Ë  ¨w�«d�ô«  w�UH�«  tF�U�

ÆwM�_« oO�M��«Ë lO�D��«Ë ¨WÒO�Ëb�« XLB�« W�U�
 V�u���  WL�d��«  Ác�  UNM�Ë  ‰ö��ô«  rz«d�  vK�  œd�«  ÒÊ√  vK�  WN���«   œÒb�Ë
 ¨…b Ò�uL�«  WÒOM�u�«  …œUOI�«  qOJA�Ë  ¨tF�  „U���ô«  dz«Ëœ  lO�u�Ë  W�ËUIL�«  bOFB�
 ÁœuM�Ë  ‰ö��ô«  rz«d��  ÍÒbB��«  UN�UN�  sL{  lI�  w��«  WÒO�FA�«  W�UL��«  ÊU��Ë

Æ uL�« e�«u� vK�
 W�U���« —«dL��U� U�L�� s� t��ËUI�Ë UM�F� ÒÊ√ Î…b Ò�R Ô� ¨UN�UO� WN���« XL��Ë

ÆW�ËUIL�« —UB��«Ë ”bI�« nO� W�dF� t�b�√ U� «c�Ë ¨œ— ÊËœ s� wMOD�KH�« Âb�«
 Â«b�ù«  WL�d�  ¨…bA�Ë  ¨sOD�K�  d�d���  WO�«dIL�b�«  WN���«  X�«œ  ¨UN�N�  s�
 ÕU�� ¨W�UH� w� …—u��b�« WOMOD�KH�« W�UA�« o�� œ—U� Âb�Ë ¨WÒO�uONB�« WÒO�«bOL�«
 WO�uONB�« WL�d��« pK� Ê√ …b�R� ¨WK��L�« ”bI�« ‚d� w�UL� U�e� W�d� »d� ¨f�√

ÆWO�U��ù« b{ WL�d�Ë ¨»d� WL�d�� v�d�Ë W�NML� WL�d� w� WFA��«

 ...™«Ñ£àdG ¥ÉØJG ºZQ

 IƒYóH Üô¨ªdG  Qhõj á q«æg

zá«ªæàdGh ádGó©dG{ øe

 »e�  ¨WOLM��«Ë  W�«bF�«  s�  —bB�  b??�√
 qO�UL�«  Ê≈  ¨WO�dGL�«  W�uJ��«  fOz—
 W�d��  w�UO��«  V�JL�«  f??O??z—  ¨WOM�
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قمة »البحث«

بين بايدن وبوتين 

{ سماهر الخطيب
كثرت التكهنات وتزايدت التوقعات 
حول نتائج القمة التي ضبطت عقارب 
بين  ما  أم��س،  توقيتها  على  الساعة 
لتحصيل  منهما  كل  يسعى  زعيمين 
فاتورتها  صرف  من  تمّكنه  مكاسب 

في المجتمع الدولي..
قبل  إليه  التطرق  تّم  ما  كل  ورغ��م 
أّن  إال  تحليالت  من  القمة  تلك  انعقاد 
لكل  انتصاراً  يعتبر  انعقادها  مجّرد 
فالديمير  الروسي  فالرئيس  منهما. 
روسية  مكانة  لخلق  يسعى  بوتين 
يستثنى  ال  العالمية  الساحة  على 
بعين  أخ��ذن��ا  إذا  ومفعولها  فعلها 
االعتبار أّن أحد أهم محركات سياسته 
الخارجية هو الشعور بضرورة إعادة 
في  تستحقها  التي  المكانة  إلى  بالده 
في  الحدث  هذا  مثل  ويساهم  العالم 
تحقيق هدفه، لذا فإن القمة بحد ذاتها 

انتصار..
جو  األميركي  نظيره  يسعى  فيما 
»بايدينية«  حالة  خلق  إل��ى  بايدن 
األميركية  ال��س��اح��ة  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
يستثنى  ال  العالمية  قبل  الداخلية 
فاعلها في تأطير الداخل األميركي بعد 
وسط  األميركي  البيت  تضعضع  أن 
ترامبية  سياسات  م��ن  عليه  م��ّر  م��ا 
متناقضة انعكست سلباً على الشعب 
المنافس  كون  عن  ناهيك  األميركي 
ومواجهتها  الصين  هو  اليوم  األب��رز 
ضرورة. فالهدف لدى بايدن مختلف، 
ن��وع��اً م���ا، وه���و وض���ع روس��ي��ا في 
على  الصندوق  ووض��ع  »ص��ن��دوق« 
أخ���رى..،  مشاكل  لديه  ألن  ال���رّف، 
القمة  في  بايدن  رسالة  أّن  يعني  ما 
بسيطة مفادها »طالما أنكم ال تفعلون 
شيئاً يستفز بالدي، فلدّي ما هو أهم 

اآلن في الداخل وفي أقصى الشرق«.
يجتمعا  أن  المهم  من  كان  أنه  كما 
فبايدن  المغلقة،  األب����واب  خ��ل��ف 
البعض  بعضهما  يعرفان  وبوتين، 
توضيح  على  ق���ادران  وهما  ج��ي��داً. 
وسوف  البعض  لبعضهما  شيء  كل 
»اللعبة«  تهدئة  على  ذل��ك  يساعد 

الدولية بين البلدين.
الرئيسين  ك��ال  ف���إّن  وب��ال��ت��ال��ي 
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��م��ا ي��ح��م��الن��ه في 
النصر  أّن  إال  ملفات  م��ن  حقائبهما 
يطفو  حيث  لقائهما،  بمجرد  حليفهما 
الملف األبرز على جميع الملفات وهو 
رؤيته  تحقيق  على  منهما  كل  ق��درة 
التي جاء بها والتي حكماً تحققت مع 
وصول كل منهما إلى فيال »ال غرانج« 
جنيف،  السويسرية  العاصمة  في 

ومصافحة كل منهما اآلخر..
سقف  ورف��ع  األوه��ام،  عن  وبعيداً 
اختراقات  ح��دوث  نحو  التوقعات 
المحتملة  السيناريوات  فإن  فورّية، 
أن  يمكن  التي  الوسط  للحلول  هي 
يتوّصل إليها الزعيمان هي السيناريو 
على  ب�«اتفقنا  يعنون  والذي  األصح 
بحث..«، أي وضعت كل الملفات التي 
وضعت  حقيبته  في  منهما  كل  حملها 
ف��ي ح��ق��ب��ة واح����دة ح��م��ل��ت ع��ن��وان 

»البحث«!
ف��ال��رئ��ي��س��ان ب��ح��ث��ا االس��ت��ق��رار 
اإلقليمية  والنزاعات  االستراتيجي 
السيبرانية  الهجمات  أغلب  أن  ورغم 
الواليات  داخ��ل  من  تنفذ  العالم  في 
طلبات  على  ترد  لم  فإنها  المتحدة، 
بشأن  روس��ي��ا  وج��ه��ت��ه��ا  ت��وض��ي��ح 
القمة  أن  إال  السيبرانية  الهجمات 
بمشاورات  للبدء  اتفاق  عن  أسفرت 

حول قضية تلك الهجمات.. 
ال�«ب  قمة  في  الرئيسان  وتوصل 
الدبلوماسي  التوتر  تهدئة  إلى  – ب« 
إعادة  على  اتفقا  حيث  البلدين  بين 
لمكان  واألميركي  الروسي  السفيرين 
بدء  على  اتفقا  كما  قريباً  عملهما 
الخارجية  وزارت���ي  بين  م��ش��اورات 
ال��روس��ي��ة واألم��ي��رك��ي��ة ح���ول كل 
الجانبان  وأبدى  التعاون  اتجاهات 
لتقريب  س��ب��ل  إي���ج���اد  ف���ي  رغ��ب��ة 

المواقف.
مصّمماً  األميركي  الجانب  بدا  فيما 
العالقة  للقضايا  حلول  إيجاد  على 
خالل  عدائية  أي  مالحظة  ع��دم  مع 
القمة حيث تبنى الرئيسان في نهاية 
االستقرار  حول  مشتركاً  إعالناً  القمة 
حمله  »ما  أن  يؤكد  ما  االستراتيجي 
بايدن  سجله  قد  جعبته  في  بوتين 
في قصاصة ورق وضعها في جيبه«! 
الجملة  ه��ذه  ف��ي  المقصود  ول��ي��س 
منهما  كالً  بأّن  فحواها  إنما  حرفيتها 
التي  القمة  هذه  عبر  لمراده  توصل 
مع  تترجم  جديدة  مواقف  ستسجل 
الملفات  جميع  على  لتنسحب  الوقت 
المشترك  االهتمام  وذات  الشائكة 

بينهما.
سلفه  عكس  على  بايدن  أّن  وبما   
أن  جيداً  يعي  فإنه  واقعيته  بزيادة 
العالم اليوم يعيش مخاض التعددية 
يسير  أن  ضرورة  يؤكد  وما  القطبية، 
ألغام  ع��ن  بعيدة  متزنة  خطى  ف��ي 
كل  تصعق  باتت  التي  الواحد  القطب 
بايدن  ولربما  بها  القول  يحاول  من 
أكثر مما مضى  اليوم بحاجة لبوتين 
في  الشائكة  الملفات  معظم  إدارة  في 
أن  بعد  واألق��ص��ى،  األوس��ط  الشرق 
أثبت بوتين نجاعته في إيجاد توازن 
واألض��داد  األح��الف  بين  المنطقة  في 
القيام  أميركا  تستطع  ل��م  م��ا  وه��و 
رأس  على  تربعها  ف��ت��رة  ط���وال  ب��ه 
يترجم  حكم  ولأليام  العالمي  الهرم 
القمة  في  تم  الذي  »البحث«  خاللها 
بعض  خاللها  سنعيش  أح��داث  إلى 
التجاذبات في منطقتنا، إنما لن تزيد 
والدة  خاللها  تشهد  وجيزة  فترة  عن 
مكانه  يأخذ  الكل  جديد  عالمي  نظام 

فيه..

�ن�سحاب ز�ده وز�كاني من �ل�سباق �لرئا�سّي.. وروحاني يك�سف عن �سبب جلو�س �أميركا

على طاولة �لمحادثات.. وغرو�سي يوؤكد �سرورة �نتظار �لحكومة �لجديدة

�أكبر حزب �إ�سالمّي جز�ئرّي يفتح �لباب 

لدخول �لحكومة �لمقبلة لكن ب�سروط محّددة

مباحثات لأكثر من ثالث �ساعات ما بين بايدن وبوتين

ولقاء �لقّمة حوى �لكثير من �لملفات �لم�ستركة 

اإليرانية  اإلنجازات  »أعظم  عن  أمس،  روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس  كشف 
التي أرغمت أميركا على الجلوس على طاولة المحادثات في فيينا«.

أعظم  أحد  هو  المئة  في   3.6 بنسبة  االقتصادي  النمو  »إن  روحاني:  وق��ال 
أن »النمو االقتصادي  اإلنجازات اإليرانية في ظل هذه الظروف الصعبة«، مضيفاً 

قضية مهمة أرغمت الواليات المتحدة للجلوس على طاولة المحادثات في فيينا«.
السنوات  خالل  البالد  أوضاع  لتحسين  حكومته  جهود  عن  روحاني  وتحدث 
الثماني األخيرة، وخصوصاً آخر ثالث سنوات، حيث واجهت البالد تشديد الحظر 
»كورونا«،  فيروس  انتشار  تداعيات  الى  إضافة  االقتصادية  والحرب  األميركي 
وموضوع الجفاف الذي تشهده البالد خالل هذا العام، مؤكداً أن »هذه المواضيع 

ستشهد انفراجاً في المدة المتبقية لحكومته وهي شهران تقريباً«.
وأكد روحاني »أهمية المشاركة في االنتخابات«، معتبراً أنها تساهم في تقرير 
أبناء  روحاني،  دعا  كما  الجمهوري.  اإلسالمي  النظام  قوة  وتعزز  البالد،  مصير 
الشعب اإليراني إلى »المشاركة الواسعة في االنتخابات الرئاسية التي ستجري 

غداً الجمعة«، مؤكداً أن »اإلعراض عن صناديق االقتراع لن يحل أي مشكلة«.
من جهة أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن »مساعي إحياء االتفاق 
جديدة«،  إيرانية  حكومة  تشكيل  تنتظر  أن  يجب  إيران  مع   2015 لعام  النووي 

مضيفة أن »االتفاق يحتاج إلرادة سياسية من جميع األطراف«.
»ال  صحيفة  مع  مقابلة  في  غروسي،  رافائيل  للوكالة  العام  المدير  وق��ال 
المحادثات  إليها  وصلت  التي  المرحلة  عن  سؤال  على  رداً  اإليطالية،  ريبوبليكا« 
الضروري  من  سيكون  النقطة،  هذه  عند  أنه،  يعرف  »الكل  االتفاق:  إحياء  بشأن 

انتظار الحكومة اإليرانية الجديدة«.
فنية  قضايا  مع  تعاملت  أسابيع  منذ  الجارية  »المناقشات  غروسي  وأضاف 

معقدة وحساسة جداً، لكن المطلوب هو اإلرادة السياسية من جميع األطراف«.
وقال غروسي، يوم األحد، إنه من »الضروري عقد صفقة نووية مع إيران، وإال 

فإن هذا يعني أننا نحلق عميانا«.
إذا كان  جاء حديث غروسي مع »موقع أكسيوس« األميركي، عندما سئل عما 
يعتقد أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية نشط، فأجاب: »ال، ال توجد معلومات 
تشير إلى ذلك في الوقت الحالي«. لكنه أثار مخاوف بشأن تكثيف إيران للتخصيب 

إلى جانب انخفاض رؤية المجتمع الدولي في األشهر األخيرة.
 ،60% وقال غروسي: »هذا أمر خطير للغاية، عندما تقوم بالتخصيب بنسبة 
تكون قريباً جداً، ال يمكن تمييزها تقنياً عن المواد المستخدمة في صنع األسلحة. 
تقليصه،  يتم  لدينا  التفتيش  إلى  الوصول  أن  حقيقة  مع  هذا  تجمع  عندما  لذلك 

عندئذ أبدأ في القلق«.
بدوره، قال متحدث باسم الحكومة اإليرانية إنه »من المتوقع أن يشكل الرئيس 

الجديد حكومته بحلول منتصف آب«.
وتنتهي فترة والية الرئيس الحالي حسن روحاني يوم الثالث من آب.

فيينا  في  النووي  االتفاق  إحياء  محادثات  من  السادسة  الجولة  واستؤنفت 
السبت الماضي بين إيران وقوى عالمية.

وسحب الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب الواليات المتحدة من االتفاق 
اليورانيوم  تخصيب  عن  إيران  كشفت  الحين  ذلك  ومنذ   ،2018 عام  في  النووي 
بمستويات تتجاوز بكثير حدود االتفاق، لكنها من الناحية الفنية تقل عن مستوى 

التي تعتبر درجة نقاء األسلحة.   90%
وستجري االنتخابات الرئاسية في إيران غداً الجمعة، كما ستجري انتخابات 
الدورة السادسة للمجالس البلدية اإلسالمية في المدن والقرى والدورة التكميلية 
الشورى  لمجلس  األول��ى  التكميلية  وال��دورة  القيادة،  خبراء  لمجلس  الثانية 

اإلسالمي في دورته الحادية عشرة.
السباق  من  انسحابه  زاده  علي  مهر  محسن  المرشح  أعلن  الصدد،  هذا  في 
من  انسحابه  فضلي  رحماني  الرضا  عبد  الداخلية  وزي��ر  مبلغاً  الرئاسي، 

االنتخابات. 
للترحيب  »نظراً  إنه  قائالً  زاكاني،  رضا  علي  المحافظ  المرشح  وانسحب  كما 
الشعبي الواسع بالسيد إبراهيم رئيسي، أعتبر أنه المرشح األفضل، انسحب من 
الترشح االنتخابي وأمنح صوتي للسيد رئيسي، وآمل أن يحقق تغييرات جذرية 

في البالد«.
من جهته، دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي الريجاني 
االيرانيين إلى المشاركة في االنتخابات الرئاسية، مضيفاً أن »اختالف التوجهات 
ومخططات  للنظام  العاّمة  المصالح  اإليرانيين  ُتنسي  أال  يجب  والشكاوى 

األعداء«.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن مصادر مطلعة أن »210 أعضاء في البرلمان 

طالبوا 4 مرشحين أصوليين باالنسحاب لمصلحة إبراهيم رئيسي«. 
أعضاء البرلمان سلّموا رسالة إلى كل من محسن رضائي وسعيد جليلي وعلي 
رضا زكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي دعوهم فيها إلى االنسحاب من أجل 
دعم فوز رئيسي، وتمكينه من تشكيل حكومٍة قوية، خصوصاً أن كل االستطالعات 

ُتشير إلى تقّدمه.
االقتصادي بدون  إن »التطوير  الناصر همتي، أمس،  المرشح عبد  بدوره، قال 

تعامل قوي مع الخارج ودبلوماسية اقتصادية قوية غير ممكن«.
خارجية  سياسات  أستخدم  وأن  العقوبات  رفع  تريد  »حكومتي  وأض��اف: 
تخدمني في موضوع التطوير االقتصادي، لهذا أدعو الدكتور محمد جواد ظريف 

أن يكون معاون الرئيس أو وزير الخارجية في طاقم حكومتي«.
وقال عبد الناصر همتي، أول أمس، إّن »قسماً كبيراً من اإلصالحيين يدعمونه 
أوضحت  فيما  لصالحه،  زادة  علي  مهر  انسحاب  حال  في  سعيداً  سيكون  وإنه 
المتحدثة باسم الجبهة االصالحية آذْر منصوري أن موقف الجبهة من عدم دعم 

أي مرشح لالنتخابات لم يتغير«.
السلطة  رئيس  وهم  مرشحين   5 الرئاسية  االنتخابات  في  يتنافس  وبذلك 
محسن  النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  أمين  رئيسي،  إبراهيم  القضائية 
رئيس  نائب  جليلي،  سعيد  النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  عضو  رضائي، 
عبد  المركزي  البنك  ومحافظ  هاشمي،  زاده  قاضي  حسين  أمير  الشورى  مجلس 

الناصر همتي.
رئيس لجنة االنتخابات في إيران جمال عرف صّرح، في وقت سابق، أنه »وبناًء 
المواطنين  من   47% إلى   37% فإن  االلكترونية،  المواقع  في  االستطالعات  على 
يحق  شخص  مليون   59 من  أكثر  وهناك  االنتخابات،  في  سيشاركون  اإليرانيين 

لهم االقتراع«.

الجزائر،  في  إسالمي  حزب  أكبر  )حمس(،  السلم«  مجتمع  »حركة  أعلنت 
محددة  بشروط  لكن  القادمة،  الحكومة  دخول  أمام  الباب  »تفتح  بأنها  أمس، 

تتعلق بمدى تطابق برنامج الحكومة مع رؤيتها السياسية«.
جاء ذلك على لسان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، خالل مؤتمر صحافي 
في مقّر الحزب في العاصمة الجزائر، للتعليق على نتائج االنتخابات البرلمانية، 
التي جرت السبت وحلت الحركة ثالثة فيها بموجب نتائج رسمية غير نهائية 

أُعلنت الثالثاء.
وقال مقري إن حزبه »سعيد بهذه النتيجة« التي حصل عليها في االنتخابات، 
والتي تجعله »مرتاحاً للعمل في كل االتجاهات« في إشارة إلى إمكانية البقاء 

ككتلة معارضة أو المشاركة في الحكومة المقبلة.
المعلنة  »النتائج  مقري:  أضاف  المقبلة،  الحكومة  دخول  إمكانية  وبشان 
برنامجنا  في  ورد  كما  بإصالحات  والقيام  الحكومة  بقيادة  لنا  تسمح  ال 
االنتخابي«. قبل أن يستدرك محدداً ما يبدو أنها شروط لاللتحاق بأية حكومة، 
فيه  وهل  رؤيتنا؟  من  يقترب  وهل  الحكومة،  دخول  عرض  »سندرس  بالقول: 
واقعيته،  ونقيم  العرض  سندرس  البلد؟  لخدمة  استراتيجي  وح��وار  جدية 

ولدينا مؤسسات في الحزب هي َمن تحسم في الموقف النهائي«.
وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أن »يقود الحكومة وزير أول 
للرئيس(  أغلبية رئاسية )موالية  التشريعية عن  االنتخابات  في حال أسفرت 

)تابعة  برلمانية  أغلبية  عن  االنتخابات  أسفرت  حال  في  حكومة  رئيس  أو 
للمعارضة(«. 

صالحيات  دون  من  الحكومة  لعمل  منّسق  هو  الجزائر  في  األول   والوزير 
ويتبع الرئيس، أما رئيس الحكومة فيترأس حكومة لها أغلبية برلمانية ولديه 

صالحيات. 
أول  الجزائر، محمد شرفي،  المستقلة لالنتخابات في  السلطة  وأعلن رئيس 
أمس، النتائج الرسمية غير النهائية لالنتخابات، التي أُجريت السبت الختيار 
407 نواب في المجلس الشعبي )الغرفة الوطنية للبرلمان(، وهي نتائج مؤقتة 
ينتظر أن يصدر بشأنها المجلس الدستوري رأيه في ظرف 10 أيام بعد دراسة 

الطعون.
وحسب شرفي، حّل حزب التحرير الوطني )الحاكم سابقاً( في المركز األول 
ب�64  السلم  مجتمع  حركة  ثم  مقعداً،  ب�78  المستقلون  يليه  مقاعد،  ب�105 

مقعداً.
)حزب  الديمقراطي  الوطني  التجمع  مقعداً،  ب�57  الرابع،  المركز  في  وحل 
ب�جبهة  متبوعاً  أويحي/محافظ(،  أحمد  المسجون  األسبق  ال��وزراء  رئيس 
الوطني«  »البناء  وحركة  بالمئة(،   11.8( مقعداً  ب�48  )محافظ(  المستقبل 

)حزب مرشح الرئاسة اإلسالمي عبد القادر بن قرينة( ب�40 مقعداً.
من جهة أخرى، قال مقري، في المؤتمر الصحافي أمس، إن »تجاوزات خطيرة 

البرلمان  المقاعد في  أكبر من  وقعت خالل االنتخابات حرمت حزبه من حصة 
المقبل )أكبر من 64 مقعداً المعلنة(«.

وعن طبيعة هذه التجاوزات، قال إن »طابعها تقني يتعلق بتغيير محاضر 
 5( العتبة  ونظام  الملغاة  األوراق  حساب  في  وتالعبات  مكاتب  عدة  في  الفرز 

بالمئة( لحرمان الحركة من مقاعد بعدة واليات«.
وشّدد مقري على أن »هذه الممارسات معزولة ولها طابع محلي ونبرئ رئيس 
المستقلة  السلطة  رئيس  وحتى  فيها  السياسية  المسؤولية  من  الجمهورية 
لالنتخابات محمد شرفي الذي ال يعلم بتصرفات مسؤولي فروعها بالواليات«.

ووفقه، فإن »الحركة ستقّدم طعوناً أمام المجلس الدستوري تتضمن دالئل 
حول هذه التجاوزات«.

جنيف،  في  غرانج«  »ال  فيال  في  األميركية  الروسية  القمة  مباحثات  جرت 
واستغرقت قرابة خمس ساعات، فيما أفاد الكرملين بأن »إجراءات غير مسبوقة 

اتخذت لضمان األمن والسالمة، على خلفية جائحة كورونا«.
وانتهت الجلسة الموّسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف بعد 

أن استمرت حوالي ال�3 ساعات ونصف.
حيث عقد الرئيسان اجتماعاً موسعاً واحداً وليس اثنين كما كان مخططاً له.
وقد استمرت المفاوضات بين بوتين وبايدن في شكل ضيق قرابة ساعتين.

وسبق وأن وأشار الكرملين في وقت سابق الى أن »القمة ستتكون من ثالثة 
الخارجية  وزي��ري  بحضور  وبايدن  بوتين  بين  مباحثات  أولها  يضم  أج��زاء 

الفروف وبلينكن«.
مسائل  »هناك  أن  أمس،  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  أعلن  قد  وكان 

كثيرة تراكمت في العالقات الروسية األميركية«.
جنيف:  في  بايدن  جو  األميركي  نظيره  مع  لقائه  مستهل  في  بوتين  وقال 
تتطلب  التي  القضايا  من  العديد  األيمركية  الروسية  العالقات  في  »تراكمت 

مناقشة على أعلى مستوى. وآمل أن يكون اجتماعنا مثمراً«.
مع  القمة  لقاء  انطالق  قبيل  أمس،  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  أعرب  فيما 

أنه  مؤكداً  اللقاء،  هذا  بتنظيم  سعادته  عن  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
»يمكن التوصل إلى تعاون مشترك بين البلدين«.

القمة مع بوتين في جنيف  بدء  بايدن، في تصريحات صحافية قبيل  وقال 
بين  ممكن  المشترك  التعاون  أن  نتفق  أن  وعلينا  اللقاء  هذا  بتنظيم  »سعيد 

البلدين لتحسين العالقات الروسية األميركية«.
يمكننا  وأين  مشتركة،  مصالح  التقاء  نقطة  تحديد  »سنحاول  بايدن  وتابع 
التعاون، وأين ال يمكننا«، مضيفاً: »أعتقد أنه من األفضل دائماً أن نلتقي وجهاً 

لوجه«.
إخراج  لحظة  األميركي،  نظيره  مع  نكتة  الروسي  الرئيس  تبادل  قد  وكان 
التي  اللحظة  ففي  بينهما.  المرتقبة  القمة  انطالق  قبيل  القاعة  من  الصحافيين 
طلب فيها ضباط األمن من الصحافيين والمصورين مغادرة المبنى، قال بوتين 

شيئاً ما، مع ابتسامة، لبايدن، ما جعل الرئيسان يضحكان.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  السويسري،  الرئيس  استقبل  قد  وكان 

واألميركي جو بايدن، بعد وصولهما الى قصر »ال غرانج« في جنيف.
قمة  في  سيشارك  األميركي  الجانب  من  بأنه  إن«  إن  »سي  شبكة  وذك��رت 
الخارجية  وزي��ر  ونائب   ، بلينكين  أنتوني  الخارجية  وزي��ر  من  كل  جنيف، 

للشؤون السياسية فيكتوريا نوالند، وسفير الواليات المتحدة في روسيا جون 
سوليفان، والمدير األول للشؤون الروسية في مجلس األمن القومي إريك جرين، 

ومساعد الرئيس لألمن القومي جيك سوليفان.
فيما ضم الوفد الروسي مساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية 
سيرغي الفروف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وسفير 
روسيا لدى الواليات لمتحدة أناتولي أنطونوف، ورئيس أركان القوات المسلحة 

الروسية فاليري غيراسيموف، وعدداً من كبار المسؤولين الروس.

الرئي�س ال�سودانّي يحّذر

 

من الفو�شى والت�شظي في البالد

الله  عبد  السوداني  ال��وزراء  رئيس  أعلن 
حمدوك أنه، خالل مؤتمر باريس األخير لدعم 
من  دوالر  مليار   15.5 شطب  عن  ال��س��ودان، 
مليار   60 البالغة  الخارجية  السودان  ديون 

دوالر.
وأك���د ح��م��دوك ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أن 
تنفيذاً  ك��ان  الراهن  االقتصادي  »البرنامج 
لهذا  اختياره  تم  أن  منذ  طرحها  لسياسات 
مصلحة  غير  أح��د  م��ن  إم���الء  دون  الموقع 
أنه كان »صريحاً وشفافاً  السودان«، مضيفاً 

مع الشعب السوداني منذ البداية«.
الهدف  مصاحبة  سياسات  »هناك  وتابع: 
منها تخفيف عبء تنفيذ البرنامج وأن إحدى 
المباشر  الدعم  تقديم  هي  السياسات  ه��ذه 
للمواطنين ما يستدعي من الناس العمل الجاد 

وتسجيل أسرهم لالستمتاع بهذا الحق«.
أدى  قد  صعوبته  رغم  »الطريق  إن  وق��ال 
من  السودان  اسم  رفع  منها  طيبة  نتائج  إلى 
مما  باريس  مؤتمر  وانعقاد  اإلره��اب  قائمة 
سيؤدي إلعفاء ديون السودان ومن ثم جذب 

االستثمارات«.
ودعا حمدوك إلى »الحفاظ على األمن وعلى 
إدخال  وع��دم  التشظي  ضد  السودان  وح��دة 
البالد في حالة من االنقسام«، مضيفاً أن »ما 
وتعٍد  تخريب  من  األحيان  بعض  في  يحدث 

على المواطنين وممتلكاتهم ال يشبه الثوار«.
وأش���ار إل��ى أن »ب��الدن��ا ت��واج��ه ظ��روف��اً 
وينتشر  ووحدتها،  تماسكها  تهّدد  قاسية 
القبلية،  التفرقة  وروح  الكراهية  خطاب  فيها 
من  لحالة  تقودنا  أن  يمكن  التشظيات  وهذه 
مما  النزاع  تفشي  على  تساعد  كما  الفوضى، 
قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على األخضر 

واليابس«.

هل �شت�شتطيع حكومة ... )تتمة �ص1(  ال�سعب اإذا اأراد ...

استعداد  )تتمة �س1(  على  وبايدن  الديمقراطيين  أن  يبدو  وال  السياسة،  في 
لمغفرة اإلهانات المتكررة التي وجهها نتنياهو لهم في السابق، 
ومنها إعالنه عن بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة أثناء زيارة 
بايدن لتل أبيب عندما كان نائباً للرئيس، وكذلك خطابه الفظ في 
الكونغرس في أيام أوباما األخيرة، أما عناصر ضعف الحكومة، 
فهي عديدة وكما ورد أعاله وتمّس االيدولوجيا والسياسة وإدارة 
رئيس  عن  يعرف  العقائدّي،  الشأن  في   ،- تنفيذياً   – العمل 
القبعة  يلبس  متدّين  حكومة  رئيس  أول  انه  الجديد  الحكومة 
االحتالل، وأول رئيس حكومة يمارس  تاريخ دولة  اليهودية في 
مجلس  في  فاعل  عضو  وهو  الكنس،  على  ويترّدد  دينية  شعائر 
»حق«  هي  فلسطين  كّل  أّن  ويرى  الغربية،  الضفة  مستوطنات 
صحراء  إلى  الجليل  إلى  الغربية  الضفة  من  غيرهم  دون  لليهود 
النقب، ويرى أّن الوعد الرباني يشمل ما هو أكثر من فلسطين، فمن 
»حق«  هو  التوراتي،  النص  – حسب  الكبير  النهر  إلى  مصر  نهر 
المعاصر، في حين يرى  المنطوق  لليهود ومجال حيوي لهم في 
والقدس  )ج(  ومناطق  باألغوار  يكتفون  أنهم  اليمين  في  حلفاؤه 
البرلمان  وفي  الحكومة  في  شركاءه  فإّن  لذلك  وإضافة  طبعاً، 
عباس  وجماعة  ميرتس  حزب  مثل  تماماً،  مناقض  منظور  لديهم 

منصور وبعض األصوات االحتياطّية من النواب العرب.
– المتدّينين، بحقوق استثنائّية، فهم  يتمتع اليهود الحريديم 
يدفعون  وال  اإللزامية  الخدمة  يؤّدون  وال  الجيش  في  يخدمون  ال 
الدينية  المشروعية  وإعطاء  الصالة  هي  ووظيفتهم  الضرائب، 
قانون  سن  ضرورة  الدفاع  وزير  يرى  فيما  وللحكومات،  للدولة 
يحمل  من  كّل  )ويلزم  العسكرية  الخدمة  ب��أداء  يلزمهم  جديد، 
الجنسية اإلسرائيلية، بمن فيهم الفلسطينيون(، أما وزير المالية 
فهو ال يرى بهم إال مجموعات طفيلية، تعيش على جهد من يعمل 
وهو  البلد،  عن  ويدافع  االقتصاد  في  ويسهم  الضرائب  ويدفع 
بدوره يرى أّن عليهم العمل واإلنتاج ودفع الضرائب وهي أعمال 
تحتاجها البالد أكثر من صالتهم ودعائهم. والتناقض هنا حيث 
هؤالء هم مصدر شرعية الحكومات الدينية وهم جمهور التطّرف 

الذي جاء بالحكومة أصالً.
إلى  تفتقد  الحكومة  هذه  فاّن  أيضاً،  العقائدي  الجانب  وفي 
مع  للتعامل  مضطرة  كانت  فقد  الصهيو–يهودية،  المشروعية 
تستطيع  ال  وهي  بأصواتهم  الثقة  ونالت  الفلسطينيين،  النواب 
البقاء دون دعمهم البرلماني، وهؤالء بدورهم، لديهم مسؤوليات 
أهله  وبيوت  بيته  زال  ال  النقب،  بدو  من  أحدهم  جمهورهم،  أمام 

مهّددة بالهدم.
– الحكومية في )إسرائيل( تطول،  قائمة الخالفات الحكومية 
وتحتاج إلى صفحات وأبحاث، ويمكن تسجيل بعض المالحظات 
أدائها  فور  األساسية  وظيفتها  أنهت  الحكومة  فهذه  السريعة، 
القسم وتسلمها الحكم، وذلك بأّن نتنياهو قد أصبح خارج الحكم، 
إعادة  ملف  أن  ثم  وتبايناتها،  خالفاتها  في  سريعاً  وستنشغل 
تتّم  أن  يجب  أنها   - اآلن  حتى   – األميركي  يرى  التي  غزة  اعمار 
ازدهار  وبسرعة، وأن يتلوها دعم مالي واسع قادر على تحقيق 
وتوفير رفاه عيش ألهل غزة، وأّن لذلك وظيفتين، األولى أّن أهل 
جديدة  حرب  في  الدخول  عدم  على  حرصاً  أكثر  سيكونون  غزة 
طول  بعد  ثمارها  يجنون  أخ��ذوا  التي  مكتسباتهم  على  حرصاً 
والثانية  ريحها،  هبت  إْن  الحرب  رياح  تذروها  قد  والتي  معاناة 
في إمكانية إيصال حركة حماس إلى االندماج في مشروع سالم 
يبدأ بهدنة طويلة المدى. هذا في حين يرى وزير الدفاع غانتس 
أذًى  توقع  غزة،  مع  جديدة  لجولة  بحاجة  أنهم  الجيش،  ومعه 
وألماً بالغاً بالمقاومة والبنى التحتية للقطاع، بحيث تستعيد بها 

)إسرائيل( قدرتها وسمعتها الردعية.
خصمها  بمثل  خصم  وجود  الحكومة  سيواجه  ما  أشّد  ولعّل 
وما يملكه من قدرات وخداع، وهو وال شك سوف يتقن المعارضة 
من  ويملك  الطويلة،  حكمه  سني  خالل  السياسة  أتقن  ما  بمقدار 
الدهاء والمكر والمراس ما ال يملكونه في الحكومة، ولديه القدرة 
على استعمال الخطاب العلماني والديني في وقت واحد والخطاب 
السياسي والعسكري – األمني كذلك، األمر الذي فعله في خطابه 
األخير في جلسة الثقة، فقد رأى أّن وجوده في الحكم هو ضمان 
عن  يدافعوا  أن  من  أضعف  خصومه  أّن  واعتبر  الدولة،  لوجود 
أمن الدولة أمام األميركان، وفي موضوع الملف النووي اإليراني 
كما يفعل هو... واعتبر نفسه في منزلة النبي موسى، أو في مثل 
خالصة  بهم،  األرض  الرب  فخسف  اليهود  خذله  عندما  حالة، 
أيامها  اللدود  الحكومة لن تهنأ وسيجعل خصمها  إّن هذه  القول 

غاية في الصعوبة.
)إسرائيل(  بها  تنشغل  س��وف  ستطول،  ك��م  نعلم  ال  فترة 
– حكومي وصراع حكومة  الداخلية، صراع حكومي  بصراعاتها 
– معارضة، ولعلها قد تكون أياماً ثمينة للفلسطيني ليعيد قراءة 
المشهد بروية، ويعمل على إنهاء االنقسام، وعلى إعادة بناء نظام 

سياسي بما يعود على فلسطين وأهلها بالخير...
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير – جنين – فلسطين المحتلة.

دارهــم وال من  إال في عقر  يتّم  الطغاة ال  اقتالع  إّن 
لمرة  ولــو  اللبنانيين  تــاريــخ  يسجل  فمتى  خــارجــه. 
بالقوة،  انتزاعاً  يتتزعوا  ان  استطاعوا  أنهم  واحــدة، 
قتلة  دمائهم،  مصاصي  عقر  من  وحقوقهم  كرامتهم 

الوطن والشعب؟
سيظّل  أم  المقهور،  الشعب  جماهير  تفعلها  هل 
الــبــغــاة الــطــغــاة قــابــعــيــن صــامــديــن، يــمــعــنــون بكّل 
على  شعب  نهب  في  ضمير  أو  شرف  وبال  وقاحة، 
المكشوف، وقهره وإذالله، واالستخفاف به؟! متى 
المنظومة  هذه  وحقيقة  حقيقتهم  اللبنانيون  سيعي 
الــفــاجــرة الــقــاتــلــة الــمــدّمــرة لــهــم، والــتــي ابــتــلــوا بها 
من  اجتثاثها  كيفية  فــي  النظر  إلعـــادة  عــقــود،  منذ 

الجذور؟
ال مستحيل على الشعب إْن قّرر ذلك، لكن من العار 
أن يبقى على ما هو عليه، عبداً، أسيراً، منبطحاً، ذليالً، 
لطغمة قهرته واستعبدته، وقضت على آماله وأحالمه 

ويومه وغده.
عقله  من  اللبناني  المواطن  ينزع  كي  الوقت  حــان 
على  ولألسف  يومياً  تترّدد  مخّدرة،  مقولة  وتفكيره، 
لبنان  فــي  التغيير  أّن  الــمــواطــنــيــن،  وألــســنــة  مسامع 
العقول  له  تــرّوج  الــذي  القاتل  األفيون  إنه  مستحيل! 
البسيطة  والعقول  جهة،  من  السلطة  داخــل  الخبيثة 

المغفلة من جهة أخرى.
من  ففيه  حقوقه،  انــتــزاع  على  قــادر  الشعب  نعم   
هذا  وجــه  عــن  يمحو  أن  يستطيع  فــعــل،  إْن  مــا  الــقــوة 
تاريخه، سّطرها مجرمون  الوطن صفحة سوداء من 

مارقون، لصوص المال واالحتكارات،
 ال وطنية لهم، وال حياء وال إحساس!

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.



على  اإلب��ق��اء  ب��إع��ان��ه  استبشر  أن���ه  ط��ال��م��ا 
الحريري  الرئيس  أخ��رى  وم��رة  م��ب��ادرت��ه، 
وبري  عون  للرئيسين  المضارب  الشريك 

يبتسم.
الشعب  بحق  يتم  الحقيقّي  اإلج��ح��اف   -
التطلع  س��وى  أم��ام��ه  ليس  ال���ذي  اللبناني، 
الجمهورية  رئ��ي��س  ب��ي��ن  ال��ت��اق��ي  ل��ع��ودة 
الفرص  لفتح  ال��ن��ي��اب��ي،  المجلس  ورئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة، ألنهما  ت��ش��ك��ي��ل  أم����ام  م���ج���دداً 
أن ليس من طريق سوى  يعرفان ويقوالن 
ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ل��ت��ك��ون ح��ج��ر األس����اس 
ف���ي م��س��ي��رة ال ض��م��ان��ات ب��ن��ج��اح��ه��ا، وال 
نهجاً  الحكومة  ستتخذها  التي  بالسياسات 
من  س���وداوي���ة  األق����ل  ستبقى  لكنها  ل��ه��ا، 
اللبنانيين  حق  ومن  البديلة.  السيناريوات 
ت��ن��ازل أي م��ن رئيسي  ل��و  ال���س���ؤال، م���اذا 
الجمهورية او الرئيس المكلف عن شروطه 
ضمانة  مقابل  الحكومة،  والدة  تعطل  التي 
الخيارات  بمشاركته  به،  يثق  الذي  الحليف 
بعد سقوط الحكومة، فالتيار الوطني الحر 
يملكان  الله  حزب  ضمانة  مقابل  تنازل  إذا 
معاً قدرة إسقاط الحكومة في اليوم الثاني 
مؤذية،  إش���ارات  اول  ظهور  م��ع  ل��والدت��ه��ا 
بديلة  لتسمية  نيابية  اس��ت��ش��ارات  وعندها 
يتفقان عليها، والرئيس الحريري إذا تنازل 
االستقالة  ق��درة  يملك  ب��ري  ضمانة  مقابل 
ال��رئ��ي��س بري  أق��ن��ع  ال��ث��ان��ي إذا  ال��ي��وم  ف��ي 
وتبقى  معه،  التعايش  يمكن  ال  ما  بحصول 
حكومته لتصريف األعمال وعدم المشاركة 
أيهما  ح���ال  ك��ل  وف���ي  م��ن��ه.  ب��دي��ل  بتسمية 
باللجوء  يلوحان  اللذين  للفريقين  أفضل 
والذهاب  النواب  مجلس  من  االستقالة  الى 
ذلك  يفعا  أن  مبكرة،  نيابية  انتخابات  إلى 
بشروطهما  يتشددان  حكومة  تشكيل  قبل 
لتشكيلها، او ان يسها التشكيل واالستقالة 
من المجلس النيابي ورقة احتياط باقية، مع 
يبررها  جوهرياً  سبباً  ستضمن  أنها  فارق 
الجمهور وحليف موثوق على  عندها بنظر 

األقل.
اإلنصاف،  لبعض  إال  يحتاج  ال  لبنان   -
يصنعا  ول���م  يصنعان  ال  اإلج��ح��اف��ي��ن  ألن 
ومسؤولية،  ح��رص  ذل��ك  وق���ول  إن��ص��اف��اً. 
ينتظر  فربما  يقوله،  لمن  سيئ  توقيت  في 
لضفة  يصفق  ومن  انحيازاً  إع��ان  البعض 

ويدين األخرى.

بوتين وبايدن ... )تتمة �ص1( 
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مناقصة عامة
رقم  1191 /م ع إ / م م / 3

الساعة الحادية عشرة من نهار الثالثاء 
وزارة  تجري   2021/6/29 في  ال��واق��ع 
لإلدارة  العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع 
المناقصات  قاعة  في  القوامة  مصلحة   -
الكائنة في مبنى عفيف معيقل - أول طريق 
مبيدات   : لتلزيم  عامة  مناقصة  الحدت 

لصالح الطبابة العسكرية لعام 2021
 /3 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 

م ع إ / م ق / 1 تاريخ  2021/3/30.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  ه��ذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  ف��ي  ال��خ��اص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  القوامة  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 

لإلدارة - مكتب عقد النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/6/14
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 478

إعالن
عن مناقصة عمومية

يعلن المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
عمومية  مناقصة  إج��راء  في  رغبته  عن 
أعمال  لتلزيم  المختوم  الظرف  بطريقة 
صيانة آالت تصوير المستندات الموجودة 
في قسم من مكاتب المركز التربوي للبحوث 
والمطبعة  الدكوانة   - الرئيسي  واإلنماء 
والمعلمات،  المعلمين  ودور  الفيل  سن   -
من  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  وذلك 
 2021/7/8 فيه  ال��واق��ع  الخميس  ي��وم 
الطابق األول قاعة االجتماعات في المبنى 
المهنية  المدينة  ف��ي  للمركز  الرئيسي 

.الدكوانة.
الراغبة  والمؤسسات  للشركات  يمكن 
على  الحصول  المناقصة  في  باإلشتراك 
المديرية اإلدارية في  دفتر الشروط من قلم 
اعتباراً  الرسمي  الدوام  أوقات  خالل  المركز 

من نشره في الجريدة الرسمية.
البريد  بواسطة  أو  باليد  العروض  تقدم 
المضمون إلى قلم المديرية اإلدارية. الطابق 
التالي:  العنوان  على  المركز  في  الثامن 

المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
المدينة المهنية . الدكوانة

ص.ب 55264
سن الفيل . لبنان 

الرسمي،  ال���دوام  أوق���ات  خ��الل  وذل���ك 
أقصاها  مهلة  خالل  العروض  ترد  أن  على 
اليوم  يسبق  عمل  يوم  آخر  دوام  نهاية  قبل 
األربعاء  يوم  أي  المناقصة  إلجراء  المحّدد 

الواقع فيه 2021/7/7
2021 10 حزيران 

رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
بالتكليف

جورج نهرا 
التكليف : 480

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 
في  البلدي  النطاق  كامل  في  الموجودة 
تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثالثاء 
اإلطالع  يمكن   2021/07/06 في  الواقع 
على دفتر الشروط الخاص لهذه المناقصة 
خالل أيام الدوام الرسمي وتقدم العروض 
دفتر  في  عنها  المنصوص  لألصول  وفقاً 
هذه  تصل  أن  على  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  العروض 
إلجراء  المحدد  اليوم  يسبق  عمل  يوم  آخر 
المناقصة. سعر الدفتر خمسة ماليين ليرة 

لبنانية الغير.
الغبيري 2021/6/10
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل

إعالن عن فقدان سند تمليك بحري 
البري  للنقل  العامة  المديرية  تفيد   
جورج  جوزف  وزنة  السيدة  أن  والبحري 
الحصول  بطلب  تقدمت   قد  قسطنطنيان 
ضائع  ع��ن  ب��دل  بحري  تمليك  سند  على 

Casana : لمركب الصيد  المسمى
ذي المواصفات التالية:

B - 5568 : رقم تسجيل المركب
تاريخ ومكان اإلنشاء :  بيروت 1991 

نوع المحرك: YAMAHA - قوة : 25  
61RK-1022632 : حصان رقم

 DIKO : اإلسم السابق للسفينة
من  التقدم  إعتراض  أي  لديه  لمن  يمكن 
رئاسة مرفأ بيروت خالل مهلة خمسة عشر 
لإلتصال  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً 

.03878103
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف
أيمن كركر

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

احد  عن  السمراني  جميل  انطون  طلب 
بدل  سندات  نعوم  ال��ب��دوي  مرتينا  ورث��ة 
 708 و   654 و   117 ل��ل��ع��ق��ارات  ض��ائ��ع 

بسلوقيت. 
للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  بوكالته  الغ��ا  محمود  أحمد  طلب 
ضائع  ب��دل  سندين  الغ��ا  عبدالله  عيشة 

بالعقارين 1893 و 1904 السفيرة. 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب أحمد علي جابر باألصالة عن نفسه 
سند بدل عن ضائع بالعقار 5604 المقسم 

32 زيتون طرابلس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

أحد  بصفته  حسين  سميح  محمد  طلب 
عن  ب��دل  سند  حسين  رش��اد  سميح  ورث��ة 
زيتون   6 المقسم   -  6804 بالعقار   ضائع 

طرابلس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن صادر عن القاضي العقاري اإلضافي 
في الشمال

القاضي زينب رباب
بوكالته  حبيب  جورج  المستدعي  تقدم 
ع���ن ج��رج��س ح��ب��ي��ب ب��اس��ت��دع��اء رق��م 
اسم  تصحيح  بموجبه  يطلب   2021/6
الفوقا  تنورين   4683 رق��م  العقار  مالك 
من  بدالً  حبيب  بطرس  انطونيوس  ليصبح 

انطانيوس بطرس انطانيوس حرب .
أن  مالحظات  أو  اعتراض  له  فمن  لذلك 

يتقدم بها أمام القاضي المذكور.
الكاتب خالد ديب

إعالن صادر عن القاضي العقاري اإلضافي 
في الشمال

القاضي زينب رباب
بوكالته  حبيب  جورج  المستدعي  تقدم 
ع���ن ج��رج��س ح��ب��ي��ب ب��اس��ت��دع��اء رق��م 
اسم  تصحيح  بموجبه  يطلب   2021/7
الفوقا  تنورين   4768 رق��م  العقار  مالك 
من  بدالً  حبيب  بطرس  انطونيوس  ليصبح 

انطانيوس بطرس انطانيوس حرب .
أن  مالحظات  أو  اعتراض  له  فمن  لذلك 

يتقدم بها أمام القاضي المذكور.
الكاتب خالد ديب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

ط��ل��ب م��ه��دي ح��ج��ازي وك��ي��ل سعدى 
الموسوي  محمود  علي  لمورثها  الموسوي 
على  الموسوي  محمد  علي  اسمه  ال���وارد 
للعقار  العقارية سند بدل ضائع  الصحيفة 

ارزون.  215
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

السيد  شريف  وكيل  شعبي  احمد  طلب 
اسعد  عباس  اسعد  محمد  وكيل  بزون  علي 
لموكلته ناهد محمد اسعد سند بدل ضائع 

للعقار 647 مزرعة مشرف.
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

وكيل  فرحات  معروف  المحامي  طلب 
محمود  خليل  علي  لموكله  محمود  خليل 

سند بدل عن ضائع للعقار 2 ديركيفا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

علي  لموكله  محسن  موسى  حسن  طلب 
 170 حسن محسن سند بدل ضائع للعقار 

عيتيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

صالح  لموكله  مونس  منذر  يحي  طلب 
 429 للعقار  ضائع  بدل  سند  مازح  محمود 

طرفلسيه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

خضره  علي  محمد  الحاج  يوسف  طلب 
لموكلته آمنه الحاج محمد علي خضره سند 

بدل ضائع للعقار 253 الحلوسية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي يوسف شلهوب سندات تمليك 
 –  843  –  113 للعقارات  ضائع  عن  بدل 

850 طرفلسيه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

الخولي  الدين  سعد  الباسط  عبد  طلب 
بدل  سند  حبلي  نزيه  محمد  دينا  لموكلته 

ضائع للعقار 767 بقسطا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بدل  سند  مشورب  وهبه  حسين  طلب 
ضائع للعقار 539 بيسارية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

طلب حسين عباس حمزه لموكله احمد 
فضل حاموش شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

رقم 1208 المجيدل
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة - 
مصلحة العمليات - دائرة خدمات الخاضعين، المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه 
للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية واإلسترداد في  مديرية الضريبة على القيمة المضافة، 
مبنى وزارة المالية،  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور 
التبليغ  يعتبر  وإال  اإلعالم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل  منهم  كل  اسم  تجاه 
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر 

هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
217261RR212920315LBمؤسسة جوني فنيانوس للتجارة

311749RR133450889LBجمعية أوكسيليا - لبنان

686470RR209444280LBالرهبانيه الباسيليه المخلصيه

2110341RR209441345LBامل كامل كوسا

التكليف : 484

االإفادات واالمتحانات ال�شكلّية:

مهزلة التعليم...!

{ بياريت فريفر
ال يخفى على أحد مقدار الخوف الذي يعيشه اللبنانّيون جّراء األزمات المعيشّية التي تضرب 
بلدهم وتدفع بهم إلى مستقبٍل يكتنفه الغموض، غير مدركين لما ينتظرهم وهم واقفون في طوابير 
ليبحثوا عن الفتات المتساقط من موائد الزعماء والمحتكرين والفّجار ليمألوا بما تيّسر بعضاً من 

الحليب، والمواد الغذائية والمحروقات، واألدوية... 
المواطن  حياة  لتضرب  مشكالته  عظمت  وطن  أرض  على  والصمود  البقاء  معارك  هول  أمام 
بالكامل، وأمام هول المعاناة المتكاثرة التي أضحت محّطات يومّية، ال ُيخفى أيضاً مقدار التدهور 
كثيرة  عوامل  نتيجة  اللبنانّية،  المدارس  في  التعليم  وجودة  التعلّمّية  المستويات  في  الحاصل 
اّتحدت لتضرب ما كان يتغّنى به لبنان. فلم تكتِف المشكالت االقتصادّية والسياسّية والحياتّية 
بأن تعيق سبل العيش الكريم، بل دخل وباء كورونا ليقضي على ما تبّقى من حياة، وليزيد الطين 

بلّة كاشفاً عن عري النظام السياسي الحاكم وعجزه عن تأمين أبسط متطلّبات العيش. 
ليستشّفوا  البعيدون  كما  القريبون  يقصده  والمعرفة  العلم  منارة  البلد  هذا  كان  باألمس، 
اليوم  هو  ها  بإنجازاتها.  العالم  تذهل  أن  استطاعت  أدمغًة  صّدر  الذي  هو  والخبرات،  المعارف 
يتخّبط بصراعات وانقسامات مختلفة غير قادر على الخروج منها، إّنما على العكس لها ارتدادات 

خطيرة على نفوس مواطنيه. 
فعلى الصعيد التربوّي الذي بات قاب قوسين من االنهيار التام، فبدل من أن يكون تلك المنارة 
المضيئة أضحى عبئاً يرهق األهل في المدارس الخاّصة، وظلماً للمتعلمين الذين في الكثير من 
األحيان ال يجدون لهم مقاعد وحّتى منّصات التعلّم عن بعد نتيجة عدم قدرة المدارس الرسمّية 
على مجاراة الواقع المعاش، ونتيجة استفحال الطبقة السياسّية باإلضعاف المتعّمد للمدارس 

الرسمّية تطبيقاً لمصالحهم الخاّصة.
ففي السنوات األخيرة، وضعت جودة التعليم تحت المجهر، وبحسب المختّصين والباحثين 
في  تفّرغ  ألن  معّدة  معلومات  تلقين  عملية  بات  حيث  رونقه،  من  الكثير  التعليم  فقَد  التربويين 
االمتحانات وال تحمل أّي معنى من معاني النقد والتحليل. ال يقف األمر عند هذا الحّد، بل ما يشهده 
لبنان مؤخراً من »توزيع إفادات وشهادات« يميناً ويساراً ضرب كّل معاني التربية والتعليم. كما 
حّط كورونا رحاله ليكون سبباً إضافياً في فشل المسيرة التعليمية، الذي حمل معه بدعة التعلّم 

عن ُبعد للصغير كما للكبير غير آبٍه بما يكتسبه هؤالء من معارف وخبرات.
ال يقف األمر عند هذا الحّد، لألسف، فبدل من أن يكون األهل السند الرئيس إلى جانب أبنائهم 
في اكتسابهم للمعلومات، باتوا هم َمن يخوضون اإلمتحانات عنهم وكأنه، إذا تفّوق األبناء في 
العالمات امتلكوا ما يريدون لمتابعة تحصيلهم العلمي، وهم في الحقيقة ال يملكون أدنى المعارف 

المطلوبة ليستحّقوا الترفيع. 
باإلضافة إلى ضعف الجودة، ال يمكن إغفال النظر عن انحدار القيم األخالقية لدى المتعلّمين، 
باتوا  ألّنهم  تجاههم،  االحترام  معاني  ّكل  فقدوا  المتعلّمين  أّن  اعتبروا  الذين  المعلمين  فبحسب 
ينتظرون ورقًة ترّفعهم بالصفوف دون عناٍء وجهد، وهم ال يتكلّفوا عناء متابعة الدروس عن ُبعد 

أو أقلّه أن يستذكروا ما يعطيه معلّموهم. 
وكأن  للتجارة،  وحّتى  المال  وكسب  للرزق  مصدراً  أضحى  بل  رسالة  يعد  لم  التعليم  وكأّن 
المعلم هو المسؤول عن مصائب الحياة والمعاناة اليومّية ليضحي عبئاً ثقيالً على طالبه ويفقد 

هيبته.
على  رحاله  حّط  الذي  الصعب  المعيشي  الوضع  عن  التغاضي  يمكن  ال  أخرى،  جهة  من  أّما   
شرائح المجتمع كاّفة، وبات المتعلّمون يضرسون من الحصرم الذي يؤكل على موائد السياسيين 
اّن نسبًة كبيرًة من هؤالء قد وقعوا ضحية الفقر وعدم قدرة  والقّيمين على شؤون البلد. بحيث 
أن  على  أُجبروا  كما  الدولة،  ألدوار  تام  غياب  ظّل  في  التعليم  متطلبات  أبسط  تأمين  على  األهل 
األوالد  عمالة  أرقام  في  هائٍل  ارتفاٍع  عن  ناهيك  الصغيرة،  أحالمهم  منهم  سلبت  هموماً  يتحّملوا 

خصوصاً أّن األزمة اللبنانية أردت بأكثر من %50 من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر.
التعليمية؟ ما  الجودة  إعادة ما تهّدم؟ كيف يمكن تحسين  الثمن؟ كيف يمكن  الذي يدفع  من 
يطرحها  أسئلة  ومهارات؟  معارف  سنين  من  كورونا  انتزعه  ما  إلعادة  الموضوعة  الخطط  هي 
األهل كما المعلّمون، أسئلة يطرحها مجتمع يسعى أن ينفض غبار القهر والذّل عنه ويعمل جاهداً 
على بناء وطن. فقبل الغوص في تعويض النقص الحاصل في المعارف يجب اوالً االنكباب على 
الكبير،  النقص  لتعويض  مالئمة  خطط  وضع  ثّم  ومن  تهّدمت  التي  األخالقّية  القيم  نسج  إعادة 
فالمتعلمون لم يتعلّموا إال القليل القليل ألنهم ُوعدوا إما بإفادات أو بامتحانات شكلّية تساوي بين 
من يستحق النجاح بالذين ال يستحقونه. لذلك، ينبغي العمل على إيجاد سبٍل لتحسين الجودة 

التربوّية  لئال تغدو كابوساً يرعب الجميع. 
أوقفوا مهزلة اإلفادات واإلمتحانات الشكلّية وال تساهموا في انهيار ما تبّقى من قالع لبنان. 

المعيشية وتأّخر تشكيل الحكومة، زاد الوضع المعيشي 
تدهوراً، وانفجر الوضع الحكومي بسجال عالي السقوف 
بين بعبدا وعين التينة، خرجت فيه المواقف عن المعهود 
من انتقاء الكلمات ومراعاة خطوط الرجعة، بحيث تضمنت 
المواقف كشفاً للمستور من خاف مزمن، دفع المصادر 
المتابعة للشأن الحكومي للتساؤل عما إذا كان يمثل كسراً 
للجرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، كما توحي المواقف المتضمنة 
في البيانات، او صدمة إيجابية ستحّرك المسار الحكومي، 
كما بدا من اإلشارات األخيرة لترحيب بعبدا ببقاء مبادرة 
بري، وكام بري عن بقاء مبادرته وقوله فلنذهب للحل، 
على  بالحصول  نيته  الجمهورية  رئيس  نفي  على  تعقيباً 
وتوقعت  وزراء،  الثمانية  لحصة  اإلضافيين  الوزيرين 
المصادر أن يبدأ حزب الله حركته على حليفيه الرئيسيين 
الصدع  لرأب  ومحاولة  وتداعياته  السجال  لتواصل  منعاً 

واستئناف المساعي على الجبهة الحكومية.
وتطّور السجال على خط بعبدا – عين التينة إلى حرب بيانات ظّهر 
حقيقة الخالف وغياب االنسجام السياسي بين رئيسي الجمهورية 
لن  التي  الحكومية  األزمة  عمق  كشف  وبالتالي  النيابي  والمجلس 
والمشاورات  االتصاالت  توقف  ظل  في  العاجل  القريب  في  تنفرج 
 – األميركية  القمة  من  المنتظرة  اآلم��ال  آخر  بانتظار  كامل  بشكل 
الروسية والمفاوضات والحوارات على الساحة اإلقليمية، أن تؤدي 
الكامل  االنهيار  إلى  البلد  انزالق  دون  يحول  داخلي  حل  إنتاج  إلى 
اإلضراب  في  للمشاركة  المتتالية  الدعوات  مع  المحتوم  واالنفجار 

الذي دعا إليه االتحاد العمالي العام اليوم.
انتقادات  وج��ه  ال��ذي  التينة  عين  بيان  بعد  السجال  وانطلق 
الذعة للرئاسة األولى بالقول: »طالما حل موضوع الداخلية إلى أن 
ليس  )الذي  الجمهورية  رئيس  يسميهم   2  + وزراء   8 على  أصريتم 
له حق دستوري بوزير واحد فهو ال يشارك بالتصويت فكيف يكون 
ينهار  والبلد  شيء  كل  متعطل  مباشرة(.  غير  بطريقة  أص��وات  له 
والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع 
رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل االطراف اللبنانية اال 
طرفكم الكريم. فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون ال نريد 
تكليفه  وقرار  حقكم،  من  ليس  هذا  للحكومة.  رئيساً  الحريري  سعد 
ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مّدوية جواب رسالتكم إليه. 

المطلوب حّل وليس ترحال؛ والمبادرة مستمرة.«
ورّد مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية بالقول: »البيان الصادر 
الحقيقي  الهدف  بأن  مؤكداً  بات  ما  يؤكد  أن  أراد  بري  الرئيس  عن 
في  دوره  تعطيل  هو  الجمهورية  رئيس  لها  يتعّرض  التي  للحمالت 
التشريعية،  السلطة  مع  عملها  ومراقبة  التنفيذية  السلطة  تكوين 
المسؤوليات  تحمل  عن  أحياناً،  وبالقول  حيناً،  بالفعل  وإقصاؤه 
إلى أن »رئيس الجمهورية  القاها الدستور على عاتقه«. ولفت  التي 
لم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم 
وختم  ذلك«.  يمنع  ما  وجود  عدم  رغم  على  الضامن  بالثلث  يطالب 
مبادرته  تبقى  ان  في  الرغبة  هي  وحيدة  إيجابية  »تسجل  البيان: 
مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وإن كان البيان أسقط عن دولته 
صفة »الوسيط« الساعي لحلول وجعله ويا لألسف طرفاً ال يستطيع 

أن يعطي لنفسه حق التحرك »باسم الشعب اللبناني«.
ولم يتأّخر رد عين التينة على بيان رئاسة الجمهورية، مذكراً بأن 
أحقّية  »بعدم  القول:  صاحب  هو  عون  ميشال  الجمهورية  »رئيس 
الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة«. فلنذهب الى 
الحل«. فرّدت رئاسة الجمهورية مذكرة بأن »الرئيس سليمان لم يكن 
لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم أكبر كتلة نيابية 
في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً. ومع ذلك، اعطي 
تشكيلها  تّم  حكومة  كل  في  األقل  على  وزراء  ثالثة  سليمان  الرئيس 
ثانية  »مرة  سائالً:  لبري  اإلعالمي  المكتب  فرّد  عهده«.  نهاية  حتى 
نريد أن نصدق ونسأل طالما األمر كذلك لماذا أعلن »التكتل« أنه لن 

يشارك ولن يعطي الثقة«؟
تاركاً  الرئاستين  سجال  عن  بنفسه  المستقبل  تيار  نأى  وفيما 
لعين التينة التصّدي للرئاسة األولى، أيدت مصادر المستقبل بيان 
ُيقال  كان  ما  وكشف  الحروف  على  النقاط  »وضع  أنه  معتبرة  بري 

سابقاً بأن رئيس الجمهورية هو من طلب من بري التدخل«.
تأليف  »مساعي  أن  ل�»البناء«  سياسية  جهة  من  أكثر  وأك��دت 
بحقن  مّدها  يجدي  يعد  ولم  الفائقة  العناية  في  دخلت  الحكومة 
التنفس االصطناعي، إذ بات واضحاً أننا أمام أزمة ثقة بين الرئيسين 
التعايش بينهما في حكومة واحدة باتت  عون والحريري وإمكانية 
فيها  يدخل  كبرى  خارجية  تسوية  إط��ار  في  إال  مستحيلة  شبه 
األميركي بقوة في الملف اللبناني وتضغط على كامل األطراف لتقديم 
التنازالت وتسهيل تأليف الحكومة، وسوى ذلك مجرد لعب وتصفية 
حسابات في الوقت الضائع بانتظار ما ستفرزه المفاوضات والقمم 

الدولية واإلقليمية«.
ولفت مصدر مقرب من بعبدا ل�»البناء« أن »الحريري ال يريد تأليف 
الحكومة بسبب الرفض السعودي له وقد أكد ذلك أكثر من مسؤول 
ويرمي  واهية  بحجج  الحريري  يتذرع  ولذلك  وعربي،  روسي  دولي 
المسؤولية  من  يتهرب  لكي  الجمهورية  رئيس  على  التعطيل  كرة 
وتساءلت  الدولي«.  والمجتمع  اللبناني  العام  الرأي  أمام  والضغط 
يستطيع  ال  فيما  التكليف  بورقة  متمسكاً  الحريري  سيبقى  متى  إلى 
التأليف طيلة ثمانية أشهر؟ وهو يعرف أن البلد على حافة االنهيار 

ويحتاج الى حكومة إلنقاذه ومنعه من االنفجار«؟.  
لفتت  السجال،  أطراف  بين  اتصاالت  أو  لقاءات  أية  ُتسجل  ولم 
زيارة رئيس الحزب االشتراكي وليد جنبالط الى عين التينة، حيث 

التقى الرئيس بري وغادر من دون اإلدالء بأي تصريح. 
وفي غمرة اشتعال النار السياسّية بين عون من جهة وكل من بري 
الذي نأى بنفسه  الحر  الوطني  التيار  والحريري، برز موقف رئيس 
الحريري«.  برئاسة  حكومة  بتشكيل  »تمّسكه  معلناً  السجال  عن 
لمناقشة  المشتركة  اللجان  اجتماع  بعد  النجمة  ساحة  من  وأعلن 
قانون البطاقة التمويلية: »هناك بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة 
ملقاة  كبيرة  مسؤولية  وهناك  اللبنانيون  يعيشه  الذي  الذل  بسبب 
التمويلية.  الدعم والبطاقة  النواب في موضوع ترشيد  على مجلس 
القضية طارئة جداً وال يجوز بقاء الدعم استنسابياً فيما الصهاريج 
تمر عبر الحدود تحت أعين القوى األمنية وبمشاركتها أحياناً وفقط 
ويبعد  الدعم  موضوع  جزئياً  يحل  للقانون  بإقراره  النواب  مجلس 

النقمة الكبيرة اآلتية«.
السيد  الله  حزب  في  التنفيذي  المجلس  رئيس  سأل  المقابل  في 
هاشم صفي الدين: »هل يعرُف بعُض الذين يدفعون باتجاِه انهياِر 
بنيِة الدولِة ومؤسساِتها، هل يعرفوَن بالضبط أيَن سيصبُح لبناُن 

بعَدئذ؟«.
صفي  حّذر  بيروت  منطقِة  في  والمبلّغيَن  العلماِء  مَع  لقاٍء  وخالَل 
لبناَن  الَن  ومؤسساِتها  الّدولِة  انهياِر  بفكرِة  االستخفاِف  من  الدين 
جمُعه  ُيعاَد  أن  جداً  الصعِب  من  انفراٍط  حالِة  أماَم  عنَدها  سيكوُن 
أن  اللحظِة  تلَك  الى  نصَل  ال  كي  المطلوَب  أنَّ  وأّكَد  جديد،  من  ه  ول�مُّ

تكوَن هناَك جهوٌد صادقٌة وحقيقيٌة لتدارِك ما أمكن.
والهيئات  والنقابات  القطاعات  كافة  م��ن  دع���وات  وسّجلت 
الدولة  وموظفي  الضمان  الى  المصارف  من  للمشاركة،  االقتصادية 
دعا  الذي  اإلضراب  في  للمشاركة  والممرضين  المطار  بعمال  مروراً 
اليه االتحاد العمالي العام اليوم احتجاجاً على األوضاع المعيشية 

الصعبة، ولفتت دعوة تيار المستقبل الى المشاركة.
حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ترأس  اإلضراب  وعشية 
مكافحة  موضوع  في  بحث  اجتماعاً  الحكومية،  السرايا  في  دياب 
االحتكار والتخزين والتهريب، حضره عدد من الوزراء وقادة األجهزة 

األمنية.
نشاهده  »ما  أن  الى  االجتماع  مستهل  في  كلمته  في  دياب  ولفت 
تمأل  الناس  الدولة.  غياب  عن  نماذج  ويقدم  مخيف  الشوارع  في 
لفكرة  الطريق  يمهد  ألنه  كارثية،  ونتائجه  مخيف  أمر  وهذا  الفراغ، 
األمن الذاتي، وبالتالي يعني الفوضى المنظمة وتشرذم البلد. لذلك 
واألمن.  والقضاء  اإلدارة  في  المسؤولين  الجميع:  تعني  المسؤولية 
لكن هذه المسؤولية تقع أوالً على عدم تشكيل حكومة منذ أكثر من 
10 أشهر«. وتابع: »في ظل الحصار على البلد والقرار الخارجي بعدم 
البلد صعبة جداً، خصوصاً  مساعدة لبنان، أصبحت الحلول ألزمة 
في غياب حكومة قائمة لديها صالحيات. لذلك نحن معنيون اليوم 

بتخفيف وطأة األزمة على الناس وعدم تركهم لتداعياتها«.
وبعد انتهاء االجتماع، أعلن الوزير رمزي المشرفية اتخاذ بعض 
عملية  واقتراحات  توصيات  وت��ال  سرية،  بقيت  التي  اإلج���راءات 
من  الطلب  ومنها:  المواطنين  على  األزم��ة  لتخفيف  وموضوعية 
المهربين  بحق  القضائية  اإلجراءات  في  التشدد  القضائية،  األجهزة 
تطبيق  في  والتشدد  االحتكار  أو  بالتخزين  س��واء  والمتالعبين، 
نظام وأيام العبور بين لبنان وسورية، بانتظار نقل نقطة التفتيش 

الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية«.
الى  مشيراً  حسن  حمد  الدكتور  العامة  الصحة  وزير  تحّدث  كما 
أنه »وبعد بيان مصرف لبنان أعتبر أن كل موجودات المستودعات 
ومغروسات  ومستلزمات  مخبرية  كواشف  من  المستوردين  عند 
المستشفيات  على  اليوم  صباح  من  موزعة  تكون  أن  يجب  طبية 

والصيدليات والمختبرات«.
األمنية عرضوا خالل االجتماع  أن قادة األجهزة  »البناء«  وعلمت 
باألسعار  والتالعب  والتهريب  التخزين  حجم  كشفت  أمنية  تقارير 
الوقود  محطات  أم��ام  األمنية  واإلش��ك��االت  الفوضى  ال��ى  اضافة 
يوم  كل  تتطور  التي  والمستشفيات  والسوبرماركات  والصيدليات 
الى حوادث إطالق نار. وأشارت مصادر وزارية وحكومية ل�»البناء« 
التي  والمافيات  األزم��ات  تجار  مكافحة  في  صعوبة  »هناك  أن  الى 
نافذة  وجهات  وسياسية  حزبية  قوى  من  والتغطية  الدعم  تتلقى 
الفلتان  الدولة، لذلك ستعمل الحكومة قدر استطاعتها للحد من  في 
من  المصادر  وح��ذرت  كلياً«،  عليه  القضاء  يمكن  ال  لكن  الحاصل، 
الشارع  في  اجتماعي  انفجار  لحصول  المختلفة  المؤشرات  تجمع 
اليوم  من  ستبدأ  عدة  مناطق  وفي  متعددة  أمنية  أحداث  ستتخلله 
عدد  في  ام��س  ي��وم  انطلق  ال��ذي  الطرقات  وقطع  اإلض���راب  خ��الل 
وضعت  االمنية  االجهزة  أن  ايضاً  »البناء«  وعلمت  المناطق«.  من 
بالتنسيق فيما بينها خطة امنية لتنظيم تعبئة الوقود امام المحطات 
ومكافحة التهريب والتصدي لالشكاالت االمنية وقطع الطرقات التي 
قد تحصل في التحركات الشعبية اليوم ال سيما لجهة دخول طابور 

خامس الفتعال توترات أمنية«.
وعشية المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، أشار مسؤول في 
إلى  لوكالة  رويترز،  تصريح  في  الفرنسية،  المسلحة   وزارة  القوات 
ال��دوالرات  من  الماليين  عشرات  لجمع  ستسعى  عالمية  »قوى  أن 
لتقديم مساعدة طارئة للجيش خالل اجتماع اليوم بهدف منع انهيار 
الجيش«. وأوضح المسؤول أن » الجيش اللبناني  هو العمود الفقري 
لن  والمؤتمر  البالد،  في  األمني   تدهور  الوضع  عدم  ويضمن  للبنان، 
غذائية   لتقديم  مواد  وإنما  اللبناني،  الجيش  روات��ب  لدفع  يسعى 

وإمدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش، وحتى  الوقود«.
في غضون ذلك، وبعد حضور الوسيط األميركي في ملف ترسيم 
جون  السفير  المحتلة  فلسطين  مع  الجنوبية  البحرية  الحدود 
الترسيم،  مفاوضات  تحريك  إلعادة  أيام  منذ  بيروت  الى  دوروشيه 
على  زي��ارات  بسلسلة  المفاوض  اللبناني  العسكري  الوفد  يقوم 
في  المفاوضات  إليه  آلت  ما  على  إلطالعها  الرئاسية  المرجعّيات 
الوسيط  دعى  ما  إذا  الطاولة  إلى  العودة  وإمكانية  األخيرة  جلستها 

األميركي إليها.
دياب  الرئيس  أم��س،  الوفد  زار  أي��ام،  منذ  بعبدا  زيارته  وبعد 
بسام  الركن  العميد  العسكري  الوفد  وضّم  الحكومي.  السراي  في 
والسيد  شباط  وسام  السيد  بصبوص،  مازن  الركن  العقيد  ياسين، 
نجيب مسيحي. وأطلع الوفد دياب على الحصيلة النهائية لجوالت 

المفاوضات الست.
»الوفد  أن  إلى  ل�»البناء«  الملف  على  مطلعة  مصادر  وأش��ارت 
التي  الشروط  على  األخيرة  التفاوض  جلسة  في  اعترض  اللبناني 
ال�  مساحة  على  التفاوض  حصر  وأهمها  اإلسرائيلي  الوفد  وضعها 
860 كيلومتراً مربعاً، فيما تمسك الوفد اللبناني بالتفاوض من الخط 
المتنازع عليها لتشمل 1290 كلم مربعاً«.  المساحة  أي توسيع   29
وكذلك  اإلسرائيلي  الوفد  فاجأ  اللبناني  الوفد  »موقف  أن  وكشفت 
فاجأ الوسيط األميركي الذي أجرى سلسلة اتصاالت لالستفسار عن 
حضور الوفد من عدمه في الجلسة التالية، ولم يتأكد من هذا األمر إال 

عند الساعة 11 ليالً قبل انطالق الجلسة الثانية التي لم تحصل«.
»أي  فإن  ل�»البناء«  العسكري  اللبناني  الوفد  أج��واء  وبحسب 
عودة للتفاوض لن تتم قبل تراجع العدو عن موقفه األخير وشروطه 
المسبقة التي تعرقل استمرار التفاوض«، مؤكدة على أن »لبنان لن 
يتراجع عن خط ال�29 الذي يثبت حقوقه في الثروة النفطية ويحمي 
األجواء  وتلفت  اللبنانية«.  اإلقليمية  المياه  في  البحرية  البلوكات 
التي  األخرى  الخطوط  كل  نسف   29 بالخط  لبنان  »تمسك  أن  إلى 
الشروط  وكل  السابقون  األميركيون  الموفدون  لها  وسّوق  بها  تقّدم 
انطالقاً من حقوق  واقعاً جديداً  أمراً  والخطوط اإلسرائيلية، وفرض 

لبنان السيادية والموثقة«.
األميركي  الوسيط  ع��ودة  بين  مراقبة  أوس���اط  ربطت  وفيما 
في  الحكومي  السياسي  المشهد  في  فجأة  طرأ  الذي  التغيير  وبين 
مع  تسوية  إلى  التوصل  على  أميركي  ره��ان  ظل  في  »إسرائيل«، 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي جاءت بمساٍع أميركية، أوضحت 
المصادر المطلعة أن »ال ربط بين الحدثين، لكون الوسيط األميركي 
قّرر موعد زيارته إلى بيروت قبل أن يتبين مآل الوضع الحكومي في 

»إسرائيل««.
لعشر  ربما  طويالً  المفاوضات  أمد  »يمتد  أن  المصادر  وتوقعت 
سنوات بسبب التعقيدات في الملف السياسية والتقنية واالقتصادية 
في  بشروطهما  وتمسكهما  النفط  استخراج  إلى  الطرفين  وحاجة 
والصمود  بالصبر  التحلي  يتطلب  »األمر  أن  مؤكدة  نفسه«.  الوقت 
حول  وااللتفاف  الوطني  الموقف  وتماسك  وح��دة  على  والحفاظ 
اللبنانية  األزمة  مصير  »ربط  أن  المصادر  وأكدت  المفاوض«.  الوفد 
إّن  بل  وعملي،  واقعي  غير  النفط  واستثمار  باستخراج  االقتصادية 
ليس  لكن  الطويل  المدى  على  للبنان  خالصاً  تشّكل  النفطية  الثروة 
على المدى القصير، وبالتالي اإلنقاذ يكون عبر تأليف حكومة جديدة 

وإصالحات مالية واقتصادية ونقدية«.

التعليق ال�سيا�سي

رحيل نتنياهو وقدوم رئي�شي

يرمز بنيامين نتنياهو الى آخر ملوك »بني إسرائيل« بالنسبة لكل معسكر اليمين في كيان االحتال، رغم انتماء خليفته الضعيف نفتالي 
بينيت إلى المعسكر ذاته. فالظروف التي أملت رحيل نتنياهو ترافقت مع ضعف الكيان وفشله العسكري، سواء بقبته الحديدية التي عجزت 
عن صد صواريخ المقاومة عن كبريات مدن الكيان التي تقصف للمرة األولى منذ قيامه، أو بعجزه الناري عن تدمير الصواريخ ومنصات 
إطاقها وأنفاق تخزينها، أو بهروبه من عملية برية كانت تنتظره فيها صواريخ الكورنيت، وقبوله بوقف النار بقرار من نتنياهو، رغم ذلك، 
كما ترافق الرحيل مع إنهاء زمن استقال الكيان وبدء خضوعه للوصاية األميركية بالتزامن مع العودة األميركية المحسومة لاتفاق النووي 
األفول  الجديدة عنوانها  نتنياهو نهاية مرحلة وبداية مرحلة، والمرحلة  نتنياهو، وهو محّق بذلك، ما يجعل من رحيل  إيران، كما قال  مع 

لحضور الكيان كقوة كبرى في اإلقليم.
يرمز المرشح الرئاسي اإليراني األوفر حظاً السيد إبراهيم رئيسي الى الشرائح السياسية والنخبوية الداعمة للحرس الثورّي في إيران، 
مقدرات  وبناء  الذاتي،  االكتفاء  وتحقيق  التكنولوجيا  توطين  على  تعتمد  تنمية  خطط  واتباع  الغرب  عن  االستقال  مشروع  تضع  والتي 
عسكرية تمنح إيران القدرة على مواجهة أية تحديات عسكرية، وفي طليعتها المضي ببرنامج صاروخي متصاعد، وتلتزم بدعم حركات 
المقاومة في المنطقة، وتعتبر فلسطين قضيتها المركزية، ما يجعل من وصوله عامة على صعود إيران وتثبيتاً لمكتسبات تحققت للمحور 
الذي تقوده طهران، وإعاناً عن تبلور مشروع محور المقاومة بصورة رسميّة، كقوة تعاظم قدراتها ويتنامى حضورها، وتشكل الشريك 

الندي الذي ال يمكن تجاهله للقوى الكبرى، الصديقة وغير الصديقة على مستوى كل ما يتصل بالمنطقة.
ليس تزامن األفول والصعود صدفة إال لجهة تقارب أيام االستحقاقات، أما جوهر التزامن فحتمي، ألنه ما كان ممكناً أن يبدأ زمن أفول 
المقاومة  أمام تحديات مثلها نمو مقدرات حركات  الكيان، ووضعه  إال ألن هناك من نجح باستنزاف هذا  المنطقة  الكيان كقوة عظمى في 
المدعومة من إيران، وصوالً إلى تحول هذه التحديات للطبيعة االستراتيجية، وعجز الكيان عن حلها، وبدء تحّولها الى تحديات وجودية، 

فكما يبشر رحيل نتنياهو بتعمق مأزق الكيان، يبشر صعود رئيسي ومعه إيران ببدء حقبة جديدة في المنطقة هي حقبة محور المقاومة.
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 لبنان ي�ست�سيف بطولة اآ�سيا في التايكوندو

اأكثر من األف العب والعبة من 23 دولة

ُتفتتح رسمياً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بطولة آسيا الـ24 بالتايكواندو 
التي ينظمها االتحاد اللبناني للعبة في »مجّمع نهاد نوفل« )ذوق مكايل( برعاية رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون. وهي المرة األولى التي تقام فيها بطولة قارية على هذا 
المستوى في لبنان ومصّنفة »جي 4«. ويشارك في البطولة أكثر من ألف العب والعبة 
دولة   23 من  الحر(  )القتال  والكيوروغي  الوهمي(  )القتال  البومسيه  مسابقات  في 
آسيوية اضافة الى مشاركة أميركية وآسيوية وأفريقية وأوروبية في  بطولة »البارا« 

المفتوحة )ذوي االحتياجات الخاصة(.
فارتينيه  والرياضة  الشباب  ــرة  وزي االفتتاحي  الحفل  في  الحضور  وسيتقّدم 
وعسكرية  سياسية  وفاعليات  البطولة  راعــي  الجمهورية  رئيس  ممثلة  أوهانيان 
ورياضية واقتصادية وبلدية وصحية ورئيس االتحاد اآلسيوي البروفسور كيو سيوك 
لي وأركان االتحاد القاري، رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة في البطولة. وأوضح 
رئيس االتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة أن االتحاد أنهى تحضيراته 
الى أن اإلجراءات التنظيمية والصحية القت االرتياح  التنظيمية لحفل االفتتاح مشيراً 

الكبير لدى  أركان االتحاد اآلسيوي ولدى جميع وفود الدول.

بعد خ�سارة المنتخب ال�سورّي من ال�سين

 

معال يطالب المدّرب معلول باال�ستقالة 

معلول  نبيل  المنتخب  مدرب  السوري  الرياضي  االتحاد  رئيس  معال،  فراس  انتقد 
وطالبه باالستقالة عقب الخسارة أمام الصين 1-3 في الجولة األخيرة من الدور الثاني 
للتصفيات اآلسيوية المزدوجة، وبالرغم من صدارة سورية للمجموعة األولى وتأهلها 
إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022، إال 
أن معال انتقد مستوى المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس: »أطالب نبيل معلول 
باالستقالة فهو لم يقدم أي إضافة للمنتخب«. وكان معال، رئيس أعلى سلطة رياضية 
اتحاد كرة  أم« بأن استمرار معلول »هي مسؤولية  في سورية صّرح إلذاعة »شام أف 
القدم... وهناك تجاهل لبعض الالعبين ومعلول ال يستحق المبالغ المالية«. وكان اتحاد 
الكرة السوري تعاقد مع التونسي معلول لموسمين في آذار 2020 مقابل مليون يورو، 
على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثالثين 
ألف يورو شهرياً، مع إضافات أخرى، منها عالوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب 
للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، و%10 من مكافأة التأهل التي يحصل عليها 
االتحاد السوري من االتحاد الدولي »فيفا« بحال تأهله إلى المونديال. بيد أن اتحاد الكرة 
السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة، بسبب الحجز على أمواله المجّمدة في 
االتحادين الدولي واآلسيوي تنفيذاً لعقوبات قيصر. وكان معلول تولى تدريب منتخب 
في  متتالية  انتصارات  خمسة  حقق  الذي  إبراهيم  فجر  السوري  للمدرب  خلفاً  سورية 
أمام  المتبقية  المباريات  في  التصفيات  استكمال  لمعلول  وترك  المزدوجة،  التصفيات 
المالديف وغوام والصين. من جهة ثانية، أثارت تغريدة موّحدة أطلقها عدد من العبي 
المنتخب، على غرار محمود المواس وأسامة أومري وعمرو الميداني ومارديك مردكيان 
التواصل االجتماعي جدالً عقب  وإبراهيم عالمة، على صفحاتهم الشخصية في مواقع 
دون  التأهل«،  مبروك  صراعات  ضحية  نبقى  »رح  فيها:  وجاء  الصين  أمام  الخسارة 
أمس،  التونسية  إم«  إف  إذاعة »موزاييك  الصراعات. وأشارت  إلى ماهية هذه  اإلشارة 
نقاًل عن مصادرها إلى أن نبيل معلول قام بتوجيه خطاب رسمّي عن طريق محاميه إلى 

االتحاد السوري لكرة القدم إلعالمه بفسخ عقده.

منّظمو ويمبلدون يخّف�سون جوائز الم�سابقة

العام،  ــذا  ه المالية  الجوائز  أن  للتنس،  ويمبلدون  لبطولة  المنظمون،  أعلن 
دوالر(. مليون   49.4( إسترليني  جنيه  مليون   35 مــن  بقليل  أكــثــر   ستصبح 

البطولة  2019، عندما أقيمت  5.2 بالمئة عن جوائز نسخة  وهو ما يقل بمقدار بنسبة 
آلخر مرة على األراضي العشبية. وكانت ويمبلدون البطولة الوحيدة الكبرى في التنس، 
التي أُلغيت في العام الماضي )2020( بسبب جائحة كوفيد19-، وستعود هذا العام 
في موعدها المعتاد، على أن تنطلق مباريات القرعة الرئيسية في 28 حزيران الحالي. 
أو  للرجال  سواء  الفردي،  منافسات  ببطل  الجائزة  قيمة  في  انخفاض  أكبر  وسيتعلّق 
للسيدات، حيث سينال 1.7 مليون جنيه إسترليني بدالً من 2.35 مليون في 2019. وقال 
نادي عموم انكلترا، منظم ويمبلدون، في بيان: »كما هو حال السنوات السابقة، وخاصة 
في مثل هذا العام الصعب بالنسبة لالعبين، سينصب تركيز توزيع الجوائز على الالعبين 
في األدوار األولى للمسابقة«. وأضاف »سيحصل أربعة العبين فقط )المتأهلون إلى ما 
قبل النهائي والنهائي( في كل من منافسات الفردي )للرجال والسيدات( على جوائز أقّل 
الحال  الرجال، وكذلك  المنظمون أن نهائي منافسات  2019«. وأكد  مما كانت عليه في 
للسيدات، سيقام بحضور 15 ألف متفرج، وهي سعة الملعب الرئيسي بالكامل. ويجب 
على المشجعين التسجيل، ابتداء من يوم األربعاء )أمس(، عبر منصة إلكترونية، قبل أن 

تبدأ عملية بيع التذاكر ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي في لندن.
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لها  اجتماعاً  االنتخابية  اللجنة  عقدت 
الثالثاء  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد  مقر  في 
لمنصب  المقّدمة  الترشيح  طلبات  وتسلّمت 
الرئيس وعددها اثنان )2( ولعضوية اللجنة 
التنفيذية وعددها ثمانية عشر )18(. وبعدما 
جرى التداول والبحث والتدقيق في قانونية 
لالتحاد  الــداخــلــي  للنظام  وفــقــاً  الطلبات 
قررت  واالنتخابي.  األســاســي  والنظامين 
الرئيس  لمنصب   )2( طلبين  قبول  اللجنة 
عضوية  لمنصب  طلباً   )17( عشر  وسبعة 
قانونية،  بصورة  مقدمة  التنفيذية  اللجنة 
المرعية  القانونية  المواد  الى  استناداً  وذلك 
طلبات  بقبول  القرار  اتخاذ  وتــم  اإلجـــراء.. 
أدناه،  أسماؤهم  المذكورة  السادة  ترشيح 
وفقاً  الترشيح  طلبات  ورود  بحسب  وذلــك 

لتاريخ اإليصال المثبت لتسديد الرسوم :
لمنصب  الــمــقــبــولــة  الــتــرشــيــح  طــلــبــات 

الرئيس :
هاشم حيدر.    1

حجيج. موسى    2
لمنصب  المقبولة  الترشيح  طلبات  ب- 

العضوية :
ريمون   - الصايغ  عصام   - قبيسي  مازن   
الدويهي  سمعان   - مكي  موسى   - سمعان 
محمود   - ســوالج  جــورج   - شهيب  وائــل   -
الله  عبد   - برسوميان  واهـــران   - الربعة 
النابلسي – أحمد قمر الدين - أسعد سبليني 
إبراهيم  - نظرت  ريكور سوكونيان - وفيق 
- إميل رستم - رائد الصديق - ناصر عذره. 
وتم رفض طلب ترشيح واحد لعدم استيفائه 

القانونية. الشروط 

أوهانيان تبارك تأهل المنتخب
باركت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، 
تأهل  األربــعــاء،  أمــس  أوهانيان،  فارتينيه 
تصفيات  من  الحاسم  للدور  لبنان  منتخب 
 .2023 آســيــا  وكـــأس   ،2022 الــمــونــديــال 
الرسمي  حسابها  عبر  أوهــانــيــان،  وقــالــت 
لكرة  لبنان  منتخب  »تأهل  »تويتر«:  على 
والدور   ،2023 آسيا  أمم  نهائيات  إلى  القدم 
 ،2023 الثالث الحاسم المؤهل لكأس العالم 
وابتسامة  أمل  وبارقة  مضيئة  عالمة  شّكل 

ــن أســـود ومــعــتــم«، وذلـــك في  فـــرح، فــي زم
الشعب  يعانيها  التي  ــات  األزم إلــى  ــارة  إش
الوزيرة  تغريدة  وجــاءت  حالياً.  اللبناني 
حكومية،  شخصية  من  رسمي  تصريح  كأول 

وتأهل  المهم.  تأهله  األرز  لمنتخب  تبارك 
الثاني في  المركز  منتخب لبنان بعدما احتل 
خلف  نقاط،   10 برصيد  الثامنة،  المجموعة 

كوريا الجنوبية المتصدرة بـ16 نقطة.

لجنة االنتخابات الخا�صة باتحاد كرة القدم

تعلن االأ�صماء المر�ّصحة للرئا�صة والع�صوّية

منتخب ويلز يق�صي
على اآمال االأتراك في اأوروبا

األمم  الـ16 لبطولة كأس  في دور  وضع منتخب ويلز قدماً 
التركّي بهدفين  مهًما من نظيره  األوروبّية، بعدما خطف فوزاً 
نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الثانية 
إيرون  وتمكن   .»2020 »يــورو  لبطولة  الثانية  للمجموعة 
رامسي من تسجيل الهدف األول لمنتخب ويلز في الدقيقة 43 
بعد تسلّمه تمريرة طولية من غاريث بيل. بعدها فشل غاريث 
أهدر  أن  بعد  بالده،  منتخب  لمصلحة  الفارق  توسيع  في  بيل 
العارضة.  فوق  بها  أطاح  حيث   ،61 الدقيقة  في  جزاء  ضربة 
وقضى كونور روبرتس على آمال المنتخب التركي في العودة 
بعد أن أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 94، ليضع ثالث نقاط 
الفوز، رفع منتخب ويلز  غالية في جعبة منتخب بالده. بهذا 
رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة األولى، فيما 
المركز  في  النقاط  من  صفر  عند  تركيا  منتخب  رصيد  توقف 
الرابع واألخير بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، ليقترب 

من توديع البطولة.

السابق  اإلســبــانــي  الــقــدم  ــرة  ك نجم  ــد   أك
لبرنامج  سفيراً  كونه  إن  هيرنانديز  تشافي 
استضافة  ألن  الكثير؛  لــه  يعني  قطر  إرث 
عالم  في  نوعه  من  األكبر  الحدث  لهذا  قطر 
الوقت  ذلك  في  سفيراً  تكون  وأن  القدم،  كرة 
مع  مقابلة  في  تشافي  وأوضح  للفخر.  مدعاة 
في  »أعيش   : )د.ب.أ(  األلمانية  األنباء  وكالة 
لشرف  وإنه  اآلن،  حتى  سنوات  ست  منذ  قطر 
في  العمل  من  بتمكني  أتشّرف  لي…  عظيم 
العظيم،  الحدث  المشروع مع منّظمي هذا  هذا 
والتي  قطر،  في   2022 العالم  كأس  بطولة 
ونصف  عــام  مــن  أقــل  انطالقها  عــن  يفصلنا 
ــدت خــالل  ــه الـــعـــام«. وأشــــار تــشــافــي: »ش
أحرزته  الذي  التطور  مدى  هنا  إقامتي  فترة 
وأعتقد  ــإرث  ل سفيراً  بـــدوري  وأعــتــز  قطر، 
من  تاريخية  نسخة  شــك  بــال  ستكون  أنها 
المونديال  لشكل  توّقعاته  وعن  المونديال«. 
التحضيرات  يــرى  وكيف  قطر،  فــي  المقبل 
للحدث الكبير وما إذا كان يتوقع أن يكون هذا 
تشافي  قال  سابقيه،  عن  مختلفاً  المونديال 
مطرداً  نمّواً  قطر  في  إقامتي  خالل  »شهدت   :
التحتية  البنية  مشاريع  بتنفيذ  يتعلق  ما  في 
وطــرق  ــادات  ــت اس مــن  بالبطولة  المتعلقة 
وفنادق ومطاعم، وجميعها آخذة في التحّسن 

والتطّور عاماً بعد عام وتستطيع أن تلمس هذا 
»االستعدادات  وأضــاف:  لألفضل«.  التغيير 
الناس  وسيتفاجأ  متسارعة؛  بوتيرة  تمضي 
إلى  يأتون  حينما  البالد  عليه  ستكون  بما 
إنني  قطر.  في  الحياة  طبيعة  ويــرون  هنا 
في  والعمل  عائلتي،  مع  هنا  بالعيش  سعيد 
رياضة أعشقها وهي كرة القدم«. وعن طبيعة 
أداء  على  تأثيرها  ومــدى  البطولة  وتوقيت 
نجم  تشافي  أوضح  المشاركة،  المنتخبات 
توقيت  »سيعطي  سابقاً:  اإلسباني  برشلونة 
لالعبين.  إضافية  ميزة   2022 قطر  مونديال 
الثاني  تشرين  شهري  في  ستعقد  أنها  وبما 
الــحــرارة  درجـــات  ستكون  األول،  وكــانــون 
بين  ما  عادة  تتراوح  فهي  القدم،  لكرة  مثالية 
24 درجة مئوية خالل هذا الوقت من  18 إلى 
هذا  في  البطولة  استضافة  أن  وأرى  العام، 
والمشجعين  لالعبين  إضافية  ميزة  التوقيت 
على حد سواء«. وأضاف: »أعتقد أن الالعبين 
هذا  فــي  مستوياتهم  أفضل  فــي  سيكونون 
منتصف  مع  يتزامن  فهو  العام،  من  الوقت 
حول  الــدول  من  العديد  في  الكروي  الموسم 
أننا  وأعتقد  أوروبـــا،  في  خصوصاً  العالم، 
وسيكونون  الالعبين  من  أفضل  أداء  سنرى 
مع  بالتزامن  باللعب  مقارنة  حيوية  أكثر 

انتهاء الموسم الكروي«.
بالمشجعين  يتعلق  ما  »في  تشافي:  وتابع 
منهم  السابقة  البطوالت  تطلبت  والجماهير، 
منتخبات  لتتبع  والسفر  التنقل  من  الكثير 
المشجعون  يحتاج  فلن  قطر،  في  أما  بالدهم. 
من  سيتمكنون  حيث  إضافية،  برحالت  للقيام 
الوقت  عليهم  يوفر  بما  واحد،  مقر  في  اإلقامة 

والمال. وفي ذلك ميزة إضافية لالعبين، حيث 
مقر  في  والتدريب  اإلقامة  بمقدورهم  سيكون 
وحينما  البطولة.  فترة  طوال  واحد  ومعسكر 
سترى  االعتبار،  بعين  المقومات  تلك  تأخذ 
فيها العديد من المميزات، وعليه فتغيير موعد 
البطولة والطبيعة المتقاربة المسافات لها من 

األمور اإليجابية للجميع«.

الدور  مشارف  على  نتس  بروكلين  فريقه  دورانــت  كيفن  النجم  وضع 
المنطقة  )نهائي  للمحترفين  األميركي  السلة  كرة  لدوري  النهائي  نصف 
 108-114 الشرقية( عندما ساهم في فوزه على ضيفه ميلووكي باكس 
دورانت  وفرض  النهائي.  ربع  الــدور  سلسلة  من  الخامسة  المباراة  في 
متابعة  و17  نقطة   49 مع  دابل«  »تريبل  بتحقيقه  للمباراة  نجماً  نفسه 
و10 تمريرات حاسمة، ليعيد فريقه إلى سكة االنتصارات بعد خسارتين 
النهائي،  الثالث لنتس على باكس في سلسلة ربع  الفوز  متتاليتين. وهو 
بعدما كسب المباراتين األوليين على أرضه قبل أن يخسر الثالثة والرابعة 
على أرض ميلووكي. وبات نتس بحاجة إلى فوز واحد لبلوغ نصف نهائي 
على  ميلووكي،  في  الخميس  اليوم  السادسة  المباراة  وستقام  الــدوري. 
الحاجة.  السبت في حال  الحاسمة  السابعة  المباراة  أن يستضيف نتس 
وفي التفاصيل، فقد عاد نتس من بعيد محّوالً تخلفه بفارق 17 نقطة قبل 
سبع دقائق من نهاية الربع الثالث إلى فوز غال بفارق ست نقاط في نهاية 
لمصلحته  األول  الربع  حسم  الذي  باكس  من  قوية  البداية  وكانت  اللقاء. 
ميلووكي  وواصــل   .)43-59( األول  الشوط  ينهي  أن  قبل   ،)15-29(
أفضليته في الربع الثالث ووسع الفارق إلى 17 نقطة في منتصفه، قبل أن 
يقلب أصحاب األرض الطاولة مقلصين الفارق في نهايته إلى 6 نقاط )81-

87(. وواصل نتس انتفاضته في الربع األخير وسجل في إحدى فتراته 17 
نقطة مقابل خمس نقاط فقط للضيوف، قبل أن يحسمه لمصلحته بفارق 
12 نقطة )33-21( بينها ثالثية وأربع رميات حرة لدورانت في الدقيقتين 

األخيرتين.
نقطة  بعد  على  وأنهاها  للمباراة  الكاملة  الـ48  الدقائق  دورانت  ولعب 
وقال  اإلقصائية.  األدوار  في  النقاط  عدد  في  القياسي  رقمه  من  واحــدة 
أشعر  أنني  مدربي  أخبرت  لكني  دقيقة  كل  للعب  أخطط  أكن  »لم  دورانت 
أنني بحالة جيدة ودعني أتحمل األمر«. وحقق دورانت رقماً قياسياً جديداً 
قبل  كارتر  فنس  إنجاز  محطما  فاصلة،  مباراة  في  النقاط  عدد  في  للفريق 
نقطة. وواصل نتس مشواره نحو النهائّي رغم   43 سجل  عندما  عاماً   15
خوضه أغلب مباريات األدوار اإلقصائية بغياب أحد نجومه الكبار دورانت 
وإيرفينغ وجيمس هاردن. في المقابل، كان أنتيتوكونمو أفضل مسجل في 
12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة،  34 نقطة مع  صفوف باكس برصيد 
ثماني  مع  نقطة   19 هوليداي  وجرو  نقطة،   25 ميدلتون  كريس  وأضاف 

تمريرات حاسمة، وبروك لوبيز 15 نقطة مع ست متابعات.

ت�صافي: توقيت المونديال رائع لالعبين

والجماهير تنتظرهم في تجربة فريدة في قطر

الدوري االأميركّي بكرة ال�سّلة للمحترفين

دورانت ي�صع نت�س على م�صارف ن�صف النهائّي
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Æt�eO� Ã—u�� s�—U� «d�Ë√ s�
 sC��� oA�œ «d�Ë√ —«œ Ê√ d�cÔ�

 WO�uHLO��«  W�dH�«  wL�—  qJA�Ë
 ÂU�  W�«b�  cM�  W�—u��«  WOM�u�«
 —«b�«  ‚d�  r�√  s�  …b�«u�  2012
 …dL���  ÎU???{Ëd???�  ÂÒb??I??�  w??�??�«Ë
 W�dH�«  XK��  Ê√  o��  UL�  UNO�
 Í—UC��«  UNN�Ë   “d�√Ë  W�—u�
 WO�d�  q??�U??�??�Ë   U??�U??�d??N??�  w??�
 ÕU���ô«  qH�  XO�√  UL�  ÆWO�M�√Ë
 …œUOI�  oA�œ  «d�Ë_«  —«b�  wL�d�«
 VBM�  qGA�  Íc??�«  ÊU�—œu��U�
 ÂU�  cM�  W�dHK�  w??�U??�_«  bzUI�«
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