ك ّل أمة أو دولة إذا لم يكن لها ضمان
من نفسها من ق ّوتها هي ،فال ضمان
لها في الحياة على اإلطالق.
سعاده
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� 48ساعة حا�سمة والم�ؤ�شرات ترجح تكليف ميقاتي الإثنين ...ما لم يتمّ الت�أجيل ...الم�ستبعد

التيار ينفرد بت�سمية نواف �سالم ...والقوات تمتنع ...وجنبالط ينتظر نهاية الم�شاورات
باري�س تعهّدت بت�أمين الغطاء ال�سعودي وتذليل عقد الت�أليف ...و�شبكة دعم تمويلي
كتب المحرر السياسي
حتى الساعة الرئيس نجيب ميقاتي هو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الذي ستخرج
به اإلستشارات النيابية يوم اإلثنين ،وفقا لمرجع نيابي على صلة بالمشاورات الجارية
منذ ما قبل اعتذار الرئيس السابق سعد الحريري عن تأليف الحكومة ،والمشاورات التي
توصلت إلى تعديل موقف الحريري من مقاطعة اإلستشارات والتسمية إلى التوافق
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسمية البديل ،رجح المرجع أن تكون قد رست
على إسم الرئيس نجيب ميقاتي ،كما سبق لـ «البناء» أن توقعت قبل أسبوع ،مع اعتذار
الحريري ،ورغم معارضة التيار الوطني الحر تسمية ميقاتي رغم الحوارات التي دارت
بين رئيسه النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق واالرتباط في حزب الله وفيق
أي مرشح ،يبدو فوز ميقاتي
صفا ،وامتناع نواب القوات اللبنانية عن المشاركة بتسمية ّ
محسوما ً حتى لو سار التيار بتسمية السفير السابق نواف سالم ،ومقاطعة القوات التي
سبق وقامت بتسميته خير دليل على عدم طرح سالم كمرشح جدي ،فيما ينتظر النائب
السابق وليد جنبالط نتائج المشاورات حتى مساء األحد ،مع ترجيح موافقته على تسمية
ميقاتي رغم قيامه سابقا ً بطرح إسم سالم.
يعتبر المرجع النيابي أنّ ك ّل عملية البحث تت ّم بمتابعة فرنسية عن قرب كان لها الدور
الرئيسي بطرح تسمية ميقاتي ،وطالما انّ الحكومة المنشودة تأتي في إط��ار ترجمة
المبادرة الفرنسية فلباريس كلمة مؤثرة في التسمية ،سواء لجهة توفير الغطاء السعودي
الذي لم تنجح مساعي فرنسا في توفيره للحريري ،وال يتوقع ان تقوم بالمغامرة بدعم
تسمية ميقاتي دون التحقق من توافر ه��ذه التغطية ،خصوصا ً أنّ ميقاتي كما تقول

مي�سلون...
ووحدة الم�سار والم�صير
معن بشور
ُيحكى أنّ ضابطا ً لبنانيا ً كان يدرس في الكلية الحربية
ف��ي ح�م��ص ف��ي عشرينيات ال �ق��رن ال �م��اض��ي ،تشاجر
مع زميل لبناني له في الكلية الحربية التي كانت تض ّم
تالمذة سوريين ولبنانيين ،وسبب المشاجرة هو انّ
زميل ذلك الضابط قال أمامه «انّ يوسف العظمة بطل
معركة ميسلون مجنون» ...فثارت ثائرة ذلك الضابط
وقام بضرب زميله بكرسي وهو يصرخ فيه« :من أنت
حتى تقول عن بطل كيوسف العظمة انه مجنون»...
اسم الضابط اللبناني الشهم هو جميل لحود ،والد
الرئيس المقاوم العماد إميل لحود ،وبقيت تلك الحادثة
في سجالت الكلية الحربية في حمص ،التي أشارت أيضا ً
الى انّ لحود قد تأخرت ترقيته ألكثر من عام ألنه رفض
المشاركة في الحملة الفرنسية ض� ّد ال�ث��ورة السورية
الكبرى بقيادة سلطان باشا األطرش ،وهي ثورة كانت
ك�ث��ورات غيرها في الساحل ال�س��وري وغوطة دمشق
وري ��ف ح�ل��ب وح�م��ص وال �ج��زي��رة ال �س��وري��ة ومدينتي
حماة وحمص ودرع��ا وإدل��ب ،من ثمرات تلك المعركة
الخالدة التي خاضها يوسف العظمة وزي��ر الدفاع في
«الجيش العربي» رغم الفارق الكبير في موازين القوى
بين جيشه والمتطوعين فيه وبين الجيش الفرنسي
الذي كان يقوده الجنرال غورو ،والذي كان أول ما فعله
(التتمة ص)5

ما بعد الزيارة...
دور جديد للأردن

المصادر المقربة منه وضع جملة ش��روط لقبول تسميته ،أهمها رفض فكرة حكومة
االنتخابات ،فهو مص ّر على الترشح للدورة المقبلة وعلى ضمان توليه رئاسة حكومة ما
بعد االنتخابات ،بحيث يكمل ما سيبدأه مع الحكومة الحالية من مفاوضات مع صندوق
النقد الدولي يصعب ان تصل لخواتيمها في الشهور المتبقية قبل االنتخابات ،بحيث
تصير حكومته هي حكومة الفترة المتبقية حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون ،ولذلك
يص ّر ميقاتي على ضمانات فرنسية بالمساعدة في تذليل عقد التأليف التي قد تظهر في
العالقة مع رئيس الجمهورية بعد التكليف ،وهو يؤكد عدم رغبته بالبقاء مكلفا ً دون تأليف
ألكثر من أيام.
التوقعات بتأجيل االس�ت�ش��ارات النيابية تبدو منخفضة مع صعوبة أن يتقدّم بها
رئيس مجلس النواب ،وصعوبة أن يطلبها التيار الوطني الحر ،ما لم تطرأ مفاجأة بحجم
وصول التيار الى خالصة ال جدوى السير بتسمية سالم في خلط األوراق الذي أراده،
بعدما تحقق من ثبات حزب الله عند موقفه وقرار القوات بعدم التسمية وأرجحية تسمية
جنبالط ليمقاتي ،أو مفاجأة أخرى بحجم اعتذار ميقاتي عن قبول التسمية بعد وصوله إلى
بيروت ،ومشاركته مباشرة في المشاورات حامالً معه حصيلة ما سمعه من المسؤولين
الفرنسيين لجهة حجم الدعم التمويلي الذي يمكن توفيره لحكومته خالل الشهور التي
تسبق التوصل إلتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يمنع االنهيار واالنفجار ،بعدما بلغت
األمور مرحلة حرجة سواء في توافر المحروقات والدواء أو في سعر الصرف المرتفع
وانعكاسه على قدرة الناس على التحمل ألسعار المحروقات والدواء والغذاء.

قبل يومين من اإلستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية اإلثنين المقبل
في بعبدا ،علمت «البناء» أن «المشاورات مستمرة على خط بعبدا – حارة حريك – عين التينة

مجل�س ال�شعب ال�سوري في ذكرى معركة مي�سلون:
ّ
ن�ستمد منها القوة وال�صبر والعزيمة
أكد مجلس الشعب السوري
أنّ ذكرى معركة ميسلون «تمر
وس��وري��ة أك��ث��ر إص����رارا ً على
تحقيق االنتصارات وإثبات أن
شعبها ال يهون وال يضعف مهما
اشتدت المحن وعظمت الملمات
م��ن خ�لال التصدي والصمود
في وجه قوى الشر والعدوان
واإلره���اب الظالمي التكفيري
الجديد القديم والعائد بلبوس
مختلف وأشكال متجددة».
وأوضح المجلس ،في بيان،
بمناسبة الذكرى الواحدة بعد
المئة لمعركة ميسلون ،والتي
تصادف اليوم ،أنه «إذا كانت
ميسلون تشكل إح���دى أكثر
ال��ن��ق��اط المضيئة ف��ي تاريخ
النضال الوطني لشعبنا العربي
السوري في القرن العشرين فإن
قرار الشهيد يوسف العظمة مع
ثلة من رفاقه العظماء بخوض
معركة غير متوازنة في موازين
الحسابات العسكرية نظرا ً
للفارق الكبير في اإلمكانيات
وال��ق��درات القتالية م��ن حيث
العدد والعتاد شكل عالمة فارقة
ومفصالً مهما ً في مسيرة الكفاح
وال��م��ق��اوم��ة ض��� ّد المستعمر
الفرنسي الغاشم حيث عبدوا

الطريق بدمائهم الزكية أمام
األج��ي��ال الالحقة التي حملت
ال��راي��ة م��ن ب��ع��ده��م وت��اب��ع��وا
النضال باستبسال حتى جالء
آخ��ر جندي ع��ن أرض الوطن
وتحقيق االستقالل الكامل غير
المنقوص».
وأك��د المجلس «أنّ الشعب
السوري األبي ورج��ال القوات
المسلحة البواسل استلهموا قيم
وعبر ومعاني ملحمة ميسلون
واستمدوا منها القوة والصبر
والعزيمة وأسسوا من خاللها
لمرحلة ج��دي��دة ف��ي تاريخنا
الحديث والمعاصر عنوانها
التمسك بالحقوق والثوابت
الوطنية والتضحية بكل غال
وثمين في سبيل صون كل ذرة
م��ن ت��راب وطننا الحبيب من
خ�لال التصدي ألش��رس حرب
عرفتها ال��ب��ش��ري��ة وال��ص��م��ود
في وجه قوى الشر والعدوان
واإلره���اب الظالمي التكفيري
الجديد القديم والعائد بلبوس
مختلف وأشكال متجدّدة».
وبيّن المجلس «أنّ سورية
استطاعت تحقيق انتصارات
عظيمة أذه��ل��ت العالم أجمع
وأثبتت أننا شعب ال يهون وال

الهري في زمن
ال�سو�شيال ميديا

سعادة مصطفى أرشيد



تأتي أهمية زي��ارة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
إلى واشنطن ألكثر من سبب األول أنها زيارة أول زعيم
عربي للبيت األب�ي��ض بعد انتخاب ب��اي��دن ،وث��ان��ي هذه
األسباب أنها تأتي بعد أزمات أردنية منها ما هو داخل
العائلة األم��ر ال��ذي زع��زع مكانة الملك وأث��ار تساؤالت
ح ��ول ال �ع��رش ،وث��ال��ث ه ��ذه األس �ب��اب ه��و أنّ ال��زي��ارة
غير محدّدة الزمن وإنما مفتوحة للتمديد ،وراب��ع هذه
األسباب في الحفاوة البالغة وال��و ّد الخارج عن مألوف
تبسط
ال��زي��ارات الرسمية وتقاليد البيت األبيض ،فقد ّ
الرئيس األميركي في اللقاء وردّد أبياتا ً من قصيدة ييتس
الشهيرة :ك ّل شيء قد تغيّر ،فقد ولد جمال رائ��ع ،كما
أدار حديثا ً جانبيا ً حميما ً مع ولي العهد األمير حسين،
بعد مغادرة الملك وولي عهده المكتب البيضاوي ع ّرجا
على مكتب األم��ن القومي لمتابعه الملفات ،وتض ّمن
البرنامج الحقا ً زيارات لوزارة الخزانة ،وبالطبع وزارة
الخارجية وغير ذلك من إدارات ،ولع ّل تعريف ولي العهد
بأصول العمل وتعارفه مع رجال اإلدارة كان من األمور
األولوية.
سبق هذه الزيارة توقيع اتفاقية عسكرية بين المملكة
وال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة ،ح�ي��ث نقلت ال ��والي ��ات المتحدة
اث��ر التوقيع معظم قواتها العاملة في المنطقة لألردن
(التتمة ص)5

توافق على اسم
تفض حتى الساعة إلى
– بيت الوسط منذ عطلة عيد األضحى حتى الساعة ولم
ِ
ٍ
معيّن لتكليفه تأليف الحكومة رغم الترجيحات التي يت ّم التداول بها عن تكليف الرئيس نجيب
ميقاتي ،ما قد يدفع الرئيس عون إلى تأجيل االستشارات بطلب من إحدى الكتل النيابية لمنح
فرصة جديدة للمشاورات.
وأكدت المصادر أنّ ميقاتي يحوز على دعم ثالث كتل حتى اآلن هي التنمية والتحرير والمستقبل
واللقاء الديموقراطي فضالً عن كتلة الوسط المستق ّل ،وأش��ارت مصادر قناة «المنار» الى انّ
الرئيس بري يفضل التنسيق مع الحريري بالموضوع .مشيرة الى توجه التيار الوطني الحر الى
تسمية السفير نواف سالم ،ولفتت الى تأجيل إصدار بيان الصادر عن اجتماع تكتل لبنان القوي
الى اليوم ،ولفت أحد المصادر الى احتمال عدم تسمية احد.
مصادر مطلعة على موقف ميقاتي رجحت لـ»البناء» تكليف ميقاتي اإلثنين المقبل ،مستبعدة
تأجيل االستشارات ،مشددة على أنّ ميقاتي هو األوفر حظا ً حتى الساعة رغم اعتراض بعض
األط��راف ،كاشفة أنّ المشاورات أفضت إلى تكوين أغلبية نيابية معينة لتكليف ميقاتي لكن
ستتضح أكثر في عطلة نهاية االسبوع .وأوضحت المصادر أن «رئيس تيار العزم لم يطرح
شروطا ً أو مطالب قبل التكليف نظرا ً لصعوبة وخطورة ودقة األوضاع على كافة المستويات
والتي ال تسمح لشروط ومفاوضات قبل التكليف ،فالخيارات ضيقة ج��دا ً ولبنان آي��ل الى
االنهيار» .وأك��دت المصادر ب��أنّ «ميقاتي مستع ّد لتح ّمل هذه المسؤولية اإلنقاذية وتأليف
الحكومة بأسرع وقت ممكن إذا توافرت الظروف وبالتعاون مع كافة الكتل والقوى السياسية
والمجتمع الدولي والدول الخارجية» ،مضيفة ال ب ّد من إنقاذ البلد .خاصة أنّ الظروف االقليمية
والدولية مؤاتية لتأليف حكومة بمعزل عن شخصية الشخص المكلف وذلك لمنع االنهيار
المحتوم ،على أن يصار الى البحث بكل الملفات والقضايا في وقت الحق بعد التأليف» .وحذرت
مصادر ميقاتي من أنه إذا لم يت ّم تأليف حكومة بسرعة وبتسهيل من كل االط��راف لتأليف
حكومة إنقاذية من اختصاصيين من أصحاب الكفاءات والخبرة ،فلن يبقى أي حدود لالنهيار.
(التتمة ص)5

نقاط على الحروف
م�أزق فكرة الدولة
في لبنان

الشهيد يوسف العظمة

يضعف مهما اش��ت��دت المحن
وعظمت الملمات وإننا سائرون
ف���ي ط��ري��ق ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر
الناجز والنهائي بفضل تالحم

شعبنا العظيم وجيشنا البطل
وإيماننا المطلق بحكمة وتبصر
وشجاعة قائدنا المفدى السيد
الرئيس بشار األسد».

«�سد الخراب» وا�ستح�ضار
عمالء «كامب ديفيد» للكيان ال�صهيوني!...
د .محمد سيد أحمد

منذ أعلنت إثيوبيا في العام الماضي عن الملء األول
لس ّد النهضة بشكل منفرد والقضيّة تصاعدت لواجهة
ال��رأي العام ،حيث أصبحت هي القضيّة األه��م واألبرز
التي يتحدث عنها القاصي والداني ،سواء بعلم أو بغير
علم ،خاصة أننا في عصر السوشيال ميديا التي أصبحت
فيه المعلومات غزيرة وغير مح ّققة بشكل جيد ،حيث
ينطبق عليها ما يطلق عليه في التراث الشعبي اختالط
الحابل بالنابل.
وخ�لال الثالثة شهور األخ �ي��رة وم��ع إع�لان إثيوبيا
عن نيتها للملء الثاني لخزان السد بشكل منفرد أيضاً،
ودون الوصول التفاق دولي ملزم يحفظ لدولتي المصب
حقوقهما التاريخية المشروعة في مياه النيل والقضيّة
ع���ادت م��ن ج��دي��د لتشغل ب ��ال ال� ��رأي ال �ع��ام وتشكلت
مجموعات على م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي مهمتها
تضليل الرأي العام وتقليبه على قيادته السياسيّة.
وفي ما يتعلق بقلق الرأي العام فهو مشروع خاصة
ف��ي ظ��ل غياب المعلومات الدقيقة والفنية ح��ول السد
ومراحل بنائه وتشغيله واألضرار التي يمكن أن تصيبنا
ف��ي ح��ال��ة ع��دم ال��وص��ول الت �ف��اق دول ��ي م�ل��زم إلثيوبيا
يحفظ لنا حصتنا في مياه النيل التي تمثل شريان حياة
المصريين ،وخ�ل�ال ال�ش�ه��ور ال �ث�لاث األخ �ي��رة ظهرت
(التتمة ص)5

د .جمال زهران



إنّ سد النهضة «األثيوبي» ،المعروف بـ «سد الخراب»،
يمثل تحديا ً وجوديا ً للشعب المصري ،وتضيق ك ّل يوم،
بل كل ساعة ف��رص مصر ،ومعها ال�س��ودان في تجنب
أو تفادي اآلث��ار الكارثية لهذا السد المؤامرة من بدايته
وحتى اآلن .وال شك أنه لم يعد متبقيا ً من الزمن إال أيام
قليلة ،وتتالشى لألبد خيارات استخدام القوة العسكرية
إلزالة هذا السد من الوجود ،واعتباره كأن لم يكن ،مع
تصاعد حدة المواجهة األثيوبية الفجة مع جيرانها في
مصر وال �س��ودان ،ب��ل ويصبح ه��ذا السد يحمي نفسه
بنفسه!! وقد كانت اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس
 2015بين مصر وال�س��ودان وأثيوبيا ،هي االتفاقية
الكارثية ،وال ت��زال سرية حتى اآلن ،ول��م تعرض على
البرلمان المصري ،وطبقا ً للمادة ( )151من دستور
مصر لعام  ،2014فهي غير شرعية وغير دستورية!!
وم��ن أس��ف أن��ه ال ي��زال ص��ان��ع ال �ق��رار ف��ي م�ص��ر ،وفي
السودان متمسكا ً بها رغم االستخدام السيّئ من جانب
أثيوبيا لها في كل المحافل الدولية واإلقليمية ،وحققت
انتصارات بال ح��دود ،وهي مستمرة حتى يصير السد
أم��را ً واقعاً ،في ذات الوقت ال��ذي تصمت السلطات في
مصر والسودان ،على ما يحدث ،بخالف «الكالم الذي
يمثل ضجيجا ً بال طحن» ،ترويضا ً للشعبين المصري
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ناصر قنديل
 من مفارقات الخطاب السياسي واإلعالمي الترويجلوهم إمكانية وج��ود قضاء وجيش وإدارة مالية تعتمد
اي المصلحة العليا للدولة بمعايير السيادة
معايير دولتيةّ ،
والقانون ،بغياب وجود الدولة نفسها ،وليس المقصود
التفسخ والتالشي الراهنين
إطالقا ً ما يجري في ظ ّل حال
ّ
في حال السلطة وعجزها عن التماسك ،ففي أش ّد درجات
تماسك السلطة لم تكن هناك دولة بالمعنى الجدي للدولة،
اي مرجعية موحدة ناظمة للمجتمع واألفراد وفقا ًللقوانين،
وشأن تماسك السلطة وتراجعه منفصل عن شأن وجود
دول��ة وع��دم وج��وده��ا ،وبغياب الدولة تصير مرجعيات
المؤسسات في لحظات تماسك السلطة مرسومة عبر
السقوف التي ترسمها السلطة نفسها وليس الدولة،
كمثل كل سجل التعامل القضائي والعسكري والمالي
خالل سنوات ما يس ّميه اللبنانيون باالستقرار ،فالجيش
ينطلق من نص يلزمه بتنفيذ القرار السياسي للحكومة،
والمصرف المركزي يم ّول ،والقضاء ال يبادر بل ينتظر،
وعندما تتفسخ السلطة وتفقد تماسكها ،تصير مرجعيات
القضاء والجيش والمصرف المركزي ،في طور التحول
إلى سلطات رديفة ،تسعى برضاها أو مرغمة ،مثلها مثل
السلطة المتفسخة ،الى توفير شروط التأقلم مع تحديات
األزم��ة وتوفير مقومات البقاء كدائرة مغلقة تضاف الى
نظام الدوائر المغلقة القائم ،أو إلى السعي المتالك أوسع
رصيد ممكن في إعادة تكوين السلطة المقبلة ،عبر تقديم
أوراق االعتماد للجهات التي ستتولى المهمة ،وهي حكما ً
جهات خارجية ،ويكفي كمثال أن نذكر بكيفية تعامل
القضاء والجيش مع مسألة تطال السيادة مثل مسألة
العميل عامر الفاخوري بين ق��رار اإلف��راج عنه وضمان
ان�ت�ق��ال��ه ال��ى ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ،وم �ث��ال ت�ع��ام��ل حاكم
المصرف المركزي مع كل الملف المالي بخلفية الخط
األح �م��ر وال �ض��وء األخ �ض��ر ال�ل��ذي��ن تضعهما واشنطن،
ومثال التعامل األمني والقضائي مع فضيحة التجسس
السعودي اإلماراتي ،التي تسبّبت حادثة مماثلة لها بأزمة
بين واشنطن وبرلين رغم تحالفهما العميق.
أي مجتمع ه��و أن يتشكل
 ش ��رط ق �ي��ام دول ��ة ف��ي ّكمجتمع موحد تحركه قضايا الدولة التقليدية ،كالسيادة
واألمن والتنمية ،وينقسم حول النظر إليها أفقياً ،وتتحرك
شرائحه بين التشكيالت السياسية ص�ع��ودا ً وهبوطاً،
وه�ك��ذا تتناوب األح ��زاب على ام�ت�لاك األغلبية الالزمة
للحكم ،وتتشكل مقابلها األقلية التي تتولى المعارضة
بانتظار تح ّولها إلى أكثرية فتحكم ،بينما في لبنان يقوم
االنتظام االجتماعي ضمن دوائر مغلقة تمثلها الطوائف،
ينقسم المجتمع ع�ب��ره��ا ع �م��ودي �اً ،ويتشكل االنقسام
داخلها عموديا ً أيضا ً على أس��اس عائلي أو مناطقي أو
حزبي ،وعندما تتهدّد السيادة أو يفقد األم��ن أو ينهار
مستوى المعيشة ،ال يحدث التهاب ث��وري في المجتمع
يطلق مقاومة وطنية شاملة دفاعا ً عن السيادة ،أو يستنفر
الشعب لاللتفاف حول مؤسساته العسكرية واألمنية طلبا ً
لألمن ،أو يتجمع الفقراء ومحدودو الدخل في انتفاضة
للتغيير رفضا ً لالنهيار ،انما تزداد الدوائر المغلقة إحكاما ً
بإغالقها ،فيصير انتهاك السيادة حتى لو ك��ان بحجم
االجتياح «اإلس��رائ�ي�ل��ي» موضوعا ً لتعميق االنقسام ال
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تركيا و�إيران بلدان كبيران
ّ
لكن �سورية قلب ال�شرق الأكبر
} د .وفيق إبراهيم
يتباهى األت��راك واإليرانيون بأنهم من أكبر الدول
�ج�م�ي��ن م�ص��ر وه ��ي البلد
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ُم�ح� ِّ
األساسي في الجناح العربي – األفريقي اآلسيوي
من المنطقة العربية .بدورها ،لم تكترث إيران لجزيرة
العرب واليمن ،فهي ترى فيهما مناطق تاريخية إنما
مضروبة بستار من التخلف واالنصياع للغرب مع
وجود عائالت حاكمة متسللة من القرون الوسطى ال
تزال تمسك باألنظمة وممالكها بسلسلة قائد قبيلة لم
تعد تتالءم مع المعاصر من التاريخ والسياسة.
ك �ي��ف ن��وص��ف ال � ��دول ال �ك �ب��رى؟ ب �ع��دي��د السكان
وتاريخية الحكم السياسي ووجود موارد اقتصادية
كافية لحاجات السكان مع ق��درة على حماية الدولة
بتدابير داخ�ل�ي��ة وخ��ارج �ي��ة ،فالداخلية ه��ي القدرة
ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال ��دول ��ة ب�ش�ك��ل ع �س �ك��ري واقتصادي
وسياسي ،والخارجية تتعلق باستعداد الدولة لحماية
استمراريتها م��ن أي هجمات خارجية أو انفعاالت
شعبية داخلية .ضمن هذا اإلطار ،يمكن اعتبار تركيا
وإي��ران بلدين تاريخيين يتمتعان بكل المواصفات
التاريخية للدول ،وسبق أن أدّيا معا ً أدوارا ً سياسية
على مستوى المنطقة العربية والشرق األوسط قبل
تشكله ،حتى أنّ األت��راك أدّوا أدوارا ً أوسع من إيران
أدركت مناطق إسالمية وتصارعت مع دول أوروبية
وحاربت بلدانا ً غربية أساسية.
ل�ك� ّن ه��ذا ال��وض��ع ال يكفي لحصر صفة األهمية
السياسية عليهما بمفردهما ،فسورية صمتت على
االستعمار العثماني بعد العام  1516ألسباب دينية
واع�ت�ب��رت أنّ البعد اإلس�لام��ي ك� ٍ
�اف ل�ف��رض الطاعة
ع�ل�ي�ه��ا ،ك�م��ا أنّ ال��ع��راق اس �ت �ك��ان إلي� ��ران للتجانس
المذهبي بين البلدين ،إال أنه ال يجوز نسيان األهمية
السورية قبل انتشار اإلسالم ٍ
بألف عام تقريبا ً حيث
أس��س ال �س��وري��ون ع �ش��رات ال ��دول وح�ك�م��وا منطقة
ّ
تشمل ت�ق��ري�ب�ا ً ج��زي��رة ال �ع��رب وال �م �ش��رق بعشرات
الممالك واالإم��ارات ،فتبيّن ولمدة طويلة أنهم سادة
«بحر ال ��روم» قبل تسميته بالبحر المتوسط وقبل
تلقيبه أيضا ً من قبل العرب الفاتحين ببحر الالذقية.
أما اسم البحر المتوسط فتلى هذه التسميات ونتج عن
صراعات بين دول سورية وق��وات أوروبية بمعركة
ذات الصواري.
م��ا ينتج ه��ذه المعطيات أنّ أهمية ال��دول ال تقاس
فقط بعديد سكانها ومدى مساحاتها .فها هي اليونان
ت �ق��ارب س��وري��ة وتمكنت قبل أل�ف��ي ع��ام تقريبا ً من
اجتياح الشرق األوسط وأوروبا.
ما هي إذا ً المواصفات التي تعطي سورية لقب بلد
كبير؟ الضخامة هنا هي في التاريخ وسورية كسبته
من خ�لال سيطرتها على كل المنطقة المجاورة لها
واستتباعها لك ّل المناطق األخ��رى التي تعتبر جزءا ً
أساسيا ً منها.
ً
ّ
كيف يمكن إذا لكل من تركيا وإيران اعتبار نفسيهما
دولتين كبيرتين وحيدتين في المنطقة وهما تعرفان
تاريخية سورية وأهميتها في سياسات المنطقة؟
وللتواضع نسألهم :كيف لهما تجاهل أهمية سورية
وعدم تقييم أدوارها التاريخية؟
لذلك ،ال يجوز أب��دا ً رب��ط أهميات ال��دول بالتاريخ
الكبير ،فالواليات المتحدة األميركية عمرها ال يزيد
عن مئتي عام تقريبا ً وهي من كبريات الدول في العالم
وك��ذل��ك دول أوروب ��ا التي ال تزيد أع�م��اره��ا ع��ن عدة
قرون وتمكنت من السيطرة على العالم في قرنين من
الزمن.
هنا يتبيّن أنه ليس من حق باحثين أتراك وإيرانيين
الزعم بأنّ بلديهما هما فقط الوحيدين الكبيرين في
ال�ش��رق األوس ��ط ،م��ع التنبيه إل��ى أنّ تسمية الشرق
األوسط هي حديثة من مطلع القرن العشرين وتركيا
بلد حديث ال يعود تاريخه إلى أكثر من بضعة قرون،
فيما تتميّز إي ��ران بصداماتها م��ع ال �ع��راق وجزيرة
العرب وليس مع سورية.
لتبيان أه�م�ي��ة س��وري��ة ،تكفي اإلش� ��ارة إل��ى أنها
ج��زء م��ن ت��واري��خ ال�س��ري��ان واألش��وري �ي��ن والكلدان
والكنعانيين والسوريين وغيرهم وشكلت جزءا ً من
معظم الدويالت التي تشكلت على األرض السورية
العراقية السورية اللبنانية الفلسطينية األردنية منذ
آالف السنين وظلت سورية تسيطر على بحر الروم
ال�لاذق�ي��ة الح�ق�ا ً وال�ب�ح��ر المتوسط ح��ال�ي�ا ً منذ آالف
السنين أيضاً.
إنّ سورية ومصر هما أهم بلدين عربيين سيطرا
آلالف السنين على األقل .فمصر الفرعونية أمسكت
بالسودان ومعظم المناطق المحاذية آلالف السنين،
فيما ملكت سورية بلدان الشام باجتماعها مع العراق.
فكيف يمكن إذا ً التقليل م��ن أه�م�ي��ة س��وري��ة سيدة
المتوسط والرابطة بين جزيرة العرب والعراق ولبنان
على بحر الروم؟
تحوز سورية حاليا ً على محور بالد الشام وسيدة
المتوسط،
وت �ح��اول ت��رك�ي��ا ،عبر إص��راره��ا على ض � ّم شمال
قبرص المزروعة في البحر المتوسط إليها ،السيطرة
على ب�لاد ال�ش��ام وش�م��ال أفريقيا وجنوبي قبرص
واليونان .هذا اإلصرار يدفع نحو تشدُّد سورية في
مقاومة المحاوالت التركية ألنّ شمال قبرص يسيطر
مباشرة على بحر سورية في مناطق الالذقية متحركا ً
نحو لبنان وفلسطين ومصر وم �ن��اورا ً نحو شمال
أفريقيا.
س��وري��ة إل��ى أي��ن؟ إنها إل��ى مزيد م��ن األهمية ألنّ
مواقعها من تركيا تتقاطع مع جنوبي قبرص واليونان
وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ،كما أن األميركيين رفضوا
أي مطالبة تركية بضم جنوبي قبرص األمر
أم��س ّ
ال��ذي ي��ؤك��د أنّ األت ��راك ف��ي ورط��ة أط�م��اع ف��ي الدول
األخرى وهذه أمور لم تعد أمرا ً عالميا ً في هذا القرن
الحادي والعشرين.

احذروا تكرار الوقوع في الفخ:
المطلوب رئي�س مكلف وحكومة وفق برنامج �إنقاذي يك�سر الح�صار الأميركي...
} حسن حردان
من أكبر وأخطر مساوئ النظام الطائفي اللبناني انه يعيد إنتاج نفس
األشخاص او الزعامات الطائفية المسؤولة عن األزمات التي أصبحت تسحق
غالبيةاللبنانيين...
كما أنّ من العوامل التي تساعد هذه الزعامات الطائفية على تعويم نفوذها
في كل مرة يتراجع فيه هذا النفوذ تحت ضغط األزمة ،عدم توحد القوى صاحبة
المصلحة في التغيير ،ال بل بدل ان تسعى هذه القوى الى التالقي وتكوين جبهة
عريضة حول األهداف المشتركة لتغيير هذا النظام الطائفي عبر فرض التغيير
السياسي واالقتصادي وبناء حكم يقوم على المساواة والعدالة االجتماعية
والتنمية االقتصادية ...نجد هذه القوى متنافرة ومتف ّرقة وتعاني من غلبة الـ
«أنا» والذاتية والفوقية .مما يضعف إمكانية بلورة إطار وطني لتنظيم حركة
سياسية وطنية تغييرية تملك برنامجا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً ووطنيا ً قادرا ً
على استقطاب وتنظيم القوى الشعبية التي تعاني من األزمات المتفاقمة التي
تسبّبت بها السياسات الريعية التي انتهجتها حكومات الطبقة السياسية
المسيطرة منذ عام ...1992
هذا الواقع الم ّر والمأزوم ،هو الذي يجعل اللبنانيين أمام إعادة إنتاج نفس
السلطة ،أيّ تسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة ال تختلف في مضمونها عن
الحكومات السابقة التي أنتجت األزم��ات ...ومع األسف يحصل ذلك في ظ ّل
شبه صمت وجمود في حركة قوى المعارضة الوطنية صاحبة المصلحة
في التغيير ،وحالة يأس وإحباط على المستوى الشعبي ...األمر الذي جعل
مطالب الناس تتواضع إلى مستوى الدعوة إلى تشكيل حكومة ايّ حكومة
فقط لوقف حالة االنهيار المتمادية واإلذالل الذي يتع ّرضون له للحصول على
أبسط احتياجاتهم األساسية ،وهي سياسة أبدعت الطبقة السياسية الشريكة
مع مافيا شركات احتكار المواد والسلع األساسية ،أبدعت في اتباعها لتركيع
الناس ،وجعلهم يسلّمون بأيّ ح ّل يعيد تربع هذه الطبقة السياسية على عرش
السلطة من جديد.
من هنا فإنّ المطلوب اليوم بالح ّد األدنى تفادي تكرار التجربة المرة التي

دياب ّ
ت�سلم «مو�سوعة معتقل الخيام الق�صة الكاملة»
وا�ستقبل وفد جمعية ال�صداقة بين لبنان وزيمبابوي

عون عر�ض الأو�ضاع مع الم�ش ّرفية و�أبي خليل
وتلقى برقية تهنئة بالأ�ضحى من نظيره الجزائري

عون مستقبالً المشرفية في بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

و َّقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر أمس،
المرسوم الرقم  7998تاريخ  23تموز  ،2021القاضي بتوزيع
عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام  2019على
االتحادات البلدية والبلديات في كل لبنان ،وفقا للمعايير
المعتمدة في هذا الشأن .وتبلغ القيمة االجمالية لهذه العائدات
 775مليار ليرة لبنانية.
واستقبل الرئيس عون وزير الشؤون االجتماعية والسياحة
في حكومة تصريف األعمال الدكتور رمزي المشرفية وعرض
معه ألوضاع وزارتيه ،ال سيما الصعوبات التي تواجه القطاع
السياحي نتيجة أزمة المحروقات والسبل اآليلة الى معالجتها،
في ضوء االتصاالت التي أجراها رئيس الجمهورية مع اإلدارات
المختصة لالسراع في انجاز الترتيبات التي تؤدي الى توافر
المحروقات.
وقال المشرفية بعد اللقاء« :أطلعته على آخر مستجدات
الوضع السياحي والمشكلة الجديدة التي يعاني منها هذا
القطاع اليوم ،وهي مشكلة شح الكهرباء .ولدينا اليوم مشكلة
تأمين المازوت والفيول والكهرباء على مستوى البلد بأسره،
مما يؤثر بقوة على القطاع السياحي ،ان كان على القطاع
الفندقي أو قطاع المطاعم ،إضافة الى تأثيره على القطاع

الصحي واالستشفائي وقطاع المواد الغذائية».
أضاف« :كانت لدينا توقعات كبيرة من القطاع السياحي
في خالل األشهر الثالثة الحالية ،ألن البلد بحاجة الى أموال
المغتربين الذين يدخلون ال��دوالر الى لبنان .ولكن لألسف
ظهرت مؤخرا مشكلة الكهرباء .وقد اكد لي فخامة الرئيس أن
اإلجراءات التي تتخذ ،ستكون قيد التنفيذ في خالل يومين لحل
هذه األزمة ،إضافة الى توجه وزير الطاقة اليوم مع المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم الى العراق ،لتوقيع اتفاقية
الستيراد مليون طن من المازوت ،توفر حال ألزمة الكهرباء في
لبنان .كما اطلعت فخامة الرئيس على المستجدات المتعلقة
بملفات وزارة الشؤون االجتماعية ،لناحية البطاقة التمويلية
وقرض البنك الدولي والنازحين السوريين في لبنان».
كما استقبل الرئيس عون عضو تكتل «لبنان القوي» النائب
سيزار أبي خليل ،وع��رض معه األوض��اع العامة في البالد
والمستجدات الحكومية ،إضافة إلى حاجات منطقة عالية
اإلنمائية.
من جهة أخرى ،تلقى رئيس الجمهورية المزيد من برقيات
التهنئة بعيد األضحى المبارك أبرزها من نظيره الجزائري عبد
المجيد تبون.

يازجي يلتقي نائب وزير الخارجية اليوناني

دياب مجتمعا ً إلى وفد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
استقبل رئيس حكومة تصريف األعمال
الدكتور حسان دي��اب ،بعد ظهر أم��س ،في
ال��س��راي الحكومية ،وف��دا ً من مركز الخيام
لتأهيل ضحايا التعذيب ،في حضور مستشار
رئيس الحكومة خضر طالب.
وق��دم الوفد إل��ى دي��اب «موسوعة معتقل
الخيام القصة الكاملة» .كما سلمه مذكرة تدعو
إلى «مشروع كي تبقى الذاكرة حية» .وأبدى
دياب «اهتمامه بالمشروع» منوها ً بـ»أهميته»،
واصفا ً األسرى بأنهم «أبطال الوطن».
كما استقبل دياب وفدا ً من جمعية الصداقة
بين لبنان وزيمبابوي.
وخ�لال اللقاء ،ألقت ريم تقي الدين كلمة
رئيس الجمعية علي م��راد آملة أن «تتشكل
حكومة إصالح جديدة لمحاربة الفساد وإجراء
إصالحات سياسية واقتصادية فورية».
وأضافت« :إن جمعية الصداقة اللبنانية
 الزيمبابوية تسعى إلى تعزيز العالقاتالتجارية واالقتصادية بين لبنان وزيمبابوي،

وت��ب��ادل المعلومات ف��ي مختلف المجاالت
االستثمارية واالقتصادية والثقافية .وتسعى
الجمعية إل��ى تنظيم المؤتمرات وال��ن��دوات
والمعارض الصناعية والتجارية المشتركة،
إض��اف��ة إل��ى تعزيز دور االس��ت��ث��م��ارات في
زيبمابوي التي ستساعد بشكل كبير في خلق
فرص عمل للجالية اللبنانية».
وتابعت« :تتمنى الجمعية من حكومتكم
أن ت��دع��م ج��ه��وده��ا ف���ي إق���ام���ة ع�لاق��ات
ديبلوماسية أو قنصلية بين البلدين لتعزيز
دور الجالية ودع��م نشاطات الجمعية في
مختلف المجاالت التي قد تساعد الشعبين
الصديقين .دولة الرئيس ،نتمنى وكلنا ثقة
بدولتكم أن تعززوا دور جلسات حكومتكم
وع��ق��د اج��ت��م��اع��ات لمجلس ال�����وزراء ألن
النصوص الدستورية تسقط كلها أم��ام
معاناة شعبكم ،ألن ال قدسية ألي نصوص
أم��ام ج��راح ه��ذا ال��وط��ن ،ولنا وطيد األمل
بدولتكم التي نحترمها ونثق بها».

عكر التقت الرئي�س القبر�صي وم�س�ؤولين

عكر والرئيس القبرصي
يازجي وفالسيس
استقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي،
ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ة وس���ائ���ر ال��م��ش��رق ل��ل��روم
األرث��وذك��س قسطنطين فالسيس ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية اليوناني وذلك في المقر البطريركي في
البلمند.
حضر اللقاء السفيرة اليونانية ف��ي لبنان
كاترينا فونتوالكي ومدير مكتب الوزير عمانوئيل
كوباراكيس والقنصل اليوناني في لبنان أثناسيا
إيلياكي والقائم بأعمال السفارة اليونانية في
سورية نيقوالوس بروتونوتاريو .كما حضره من
الجانب األنطاكي الوكيل البطريركي األسقف أفرام
معلولي واألرشمندريت رومانوس الحناة رئيس

دير سيدة البلمند واألرشمندريت يعقوب خليل
عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهوتي
والدكتور الياس وراق رئيس جامعة البلمند.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الكنيسة
األنطاكية األرثوذكسية والحكومة اليونانية
وبشكل خاص في معهد القديس يوحنا الدمشقي
الالهوتي في البلمند .كما تطرق إلى الوضع العام
في المنطقة وإلى الدور المناط بالكنيسة األنطاكية
في دعم وتثبيت أبنائها في سورية ولبنان وفي
مد جسور التواصل نحو جميع مكونات النسيج
المشرقي .وتناول اللقاء الوضع األرثوذكسي
العام وسبل تعزيز منطق التالقي والحوار.

خفايا
قالت مصادر نيابية إنّ االنقسام الحاصل حول
عريضة االتهام التي تحيل قضية المرفأ الى
المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
يطابق االنقسام الموازي في اإلستشارات
النيابية بين إسمي نجيب ميقاتي ونواف سالم.

شهدتها البالد بسبب تكليف الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة ،حتى من دون
اتفاق مسبق معه يتض ّمن طبيعة الحكومة وبرنامجها ،مما أدّى إلى إضاعة
أكثر من تسعة أشهر من الوقت من دون تأليف للحكومة ..وكانت النتيجة
استفحال لألزمات على نحو أثقل كاهل اللبنانيين وزاد من حدة معاناتهم ..فقد
كان سعر صرف الدوالر لحظة تكليف الرئيس الحريري 6500 ،ليرة ،وانتهى
بعد اعتذاره إلى  22و  23ألف ليرة ،وطبعا ً هذا يعني بطبيعة الحال التهاب
األسعار وانهيار في القدرة الشرائية للمواطنين...
لهذا فمن اآلن إلى يوم االثنين موعد بدء االستشارات النيابية لتسمية
رئيس حكومة جديد مكلف تشكيل الحكومة ،مطلوب الحذر الشديد من تكرار
الوقوع مرة أخرى في نفس الخطأ ،وبالتالي المسارعة من قبل األغلبية
النيابية إلى عدم اختيار رئيس مكلف من الذين أسهموا في إيصال البالد
إلى ما وصلت اليه َمن انهيار ،وبالتالي الحرص على تسمية شخصية غير
مل ّوثة بالفساد ومستعدة لتبني برنامج إنقاذ وطني اقتصادي اجتماعي
بعيدا ً عن مواصلة سياسة ربط لبنان بالمزيد من التبعية للغرب وسياساته
االستعمارية ،وشروط صندوق النقد الدولي ،وبالتالي السير في الحلول
المتاحة لح ّل األزمات والتي تعرض القيام بها الكثير من الدول ،من خالل
تنفيذ مشاريع للنهوض باالقتصاد والبني التحتية والخدماتية من دون
أن تكلف لبنان ايّ أعباء مالية ...فالبلد لم يعد يحتمل هدرا ً للوقت ،وهو
ماسة إلى حكومة تأخذ القرارات الجريئة القادرة على كسر الحصار
بحاجة ّ
األميركي ،وتضع حدا ً للمعاناة التي يتع ّرض لها المواطنون نتيجة االنهيار
المستمر في قدرتهم الشرائية بفعل التالعب بسعر صرف الدوالر ،وصعوبة
الحصول على احتياجاتهم الحياتية األساسية من دواء وكهرباء وماء ومواد
غذائية ومحروقات ...حيث باتت الشركات االحتكارية تتحكم بهذه المواد
والسلع وتعمد إلى حجبها عن السوق حيناً ،وإنزالها بكميات محدودة حينا ً
آخر ،بطريقة تم ّكنها من جني األرب��اح الطائلة ،مستغلة األزمة السياسية
وغياب حكومة ،وحاجة المواطن...
من هنا فإنّ الحاجة إلى تشكيل حكومة وفق برنامج محدد لوقف االنهيار
والسيطرة على األزمات وتوفير االحتياجات األساسية للمواطنين ،يجب أن

تكون هي أولوية األولويات ،بحيث يكون اختيار وتسمية الرئيس المكلف
حصيلة اتفاق متكامل ،يحول دون ان تدخل البالد مرة أخرى في متاهة البحث
عن االتفاق على ماهية الحكومة وتوزيع الحصص فيها وبرنامجها ،مما يؤدي
إلى مزيد من إضاعة الوقت وتفاقم أزمات اللبنانيين...
وعندما نتحدث عن ضرورة هذا االتفاق بين األغلبية النيابية فهذا ال يعني
المساومة او الترويج للرهان على مثل هذه الحكومة إلنتاج الحلول الجذرية
التي يتمناها الناس ،وإنما ألنه ليس هناك بديل افضل في الوقت الرهان قادر
على إحداث التغيير الجذري السياسي واالقتصادي الذي يخرج البالد من أتون
األزمات المستمرة،
ذلك أنّ موازين القوى السياسية القائمة ال تسمح بإحداث تغيير في تركيبة
النظام الطائفي ووضع ح ّد الستمرار الصراع على توزيع الحصص لدى تشكيل
ايّ حكومة جديدة ..فالبديل الثوري القادر على تحقيق هذا التغيير الحقيقي،
الذي يلبّي طموحات الناس ،غير متوافر حالياً ،مع األسف الشديد ،وال توجد
مؤشرات على تبلور هذا البديل ،أقله في المرحلة الراهنة ..أما بسبب عدم توافر
تيار وطني متحد في جبهة عريضة عابرة للطوائف والمناطق تحظى بتأييد
غالبية شعبية ،أو بسبب استمرار تجذر الطائفية في األوساط الشعبية ،التي
تمكن الزعامات الطائفية من استغاللها للحفاظ على نفوذها في السلطة وإعادة
إنتاج هذا النفوذ عبر االنتخابات بوساطة أسلحة المال والخدمات واإلعالم،
والتعبئة الطائفية والمذهبية..
انطالقا ً مما تقدّم فإنّ األط��راف السياسية األح��رص على مصالح الناس
مطالبة بالعمل علي منع األط��راف التابعة للغرب والمستقوية بالحصار
االقتصادي الذي يفرضه األميركي على لبنان ،من مواصلة استغالل األزمة
لتعويم نفوذها وإحداث انقالب في االنتخابات المقبلة ...وهذا األمر يتطلب
العمل على الحيلولة دون تحكم هذه األطراف بعملية تشكيل الحكومة مرة
أخرى ،من خالل حصولها على تسمية رئيس مكلف من بين أركانها ،ولنا في
تكليف الرئيس الحريري خير مثال ..لهذا يجب عدم الوقوع في الفخ مرة ثانية،
فالبالد ال يحتمل استمرارا ً في المماطلة والتسويف ،والدخول في متاهة البحث
عن اتفاق على جنس وتركيبة الحكومة وبرنامجها بعد التكليف.

أج��رت نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��رة الدفاع
ووزي��رة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة
تصريف األعمال زينة عكر محادثات مع رئيس جمهورية
قبرص نيكوس أناستاسيادس ،تم في خاللها البحث
في األوض��اع في لبنان والمنطقة والعالقات التاريخية
المميزة بين البلدين ،إضافة الى كيفية مساعدة لبنان في
ظل األزمة الراهنة .وقد أبدى الرئيس القبرصي ،بحسب
بيان لمكتب عكر« ،استعداد بالده الدائم لدعم ومساعدة
لبنان والوقوف إلى جانبه».
والتقت الوزيرة عكر وزير الخارجية القبرصي نيكوس
كريستودوليدس وتم البحث في مجمل التطورات على
الساحتين اإلقليمية والدولية ،إضافة إل��ى العالقات
الثنائية .وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن
التعاون في قطاع النفط والغاز.

وأقام الوزير القبرصي مأدبة غداء على شرف الوزيرة
عكر والوفد المرافق.
وعرضت عكر مع رئيسة البرلمان القبرصي أنيتا
ديمتريو األوضاع في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية
وسبل توطيدها ،إضافة الى مشروع قانون يتعلق بتعليم
اللغة العربية في الجامعات القبرصية.
كما بحثت مع وزي��ر الدفاع القبرصي شارلمبوس
بيتريدس
«األوضاع األمنية في لبنان والمنطقة ،وسبل تطوير
العالقات الثنائية ،ال سيما العسكرية منها» .كما تطرق
البحث إلى «أوضاع الجيش اللبناني والتعاون في مجال
تأمين قطع غيار لطائرات الغازيل» .وتم البحث أيضا ً
في «موضوع تمويل وتشييد مركز البحث واإلنقاذ في
لبنان».

ن�شاطات
ـ عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري األوض��اع العامة وآخر المستجدات
السياسية مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبالط ،في حضور الوزير
السابق غازي العريضي.
كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ،في حضور
النائب علي حسن خليل.
ـ في إط��ار جولته البروتوكولية على المسؤولين بمناسبة استالم مهامه
الديبلوماسية في لبنان ،زار السفير البريطاني الجديد أيان كويار ،يرافقه المستشار
السياسي في السفارة غافين تينش ،رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،في

القصر الجمهوري في بعبدا ،وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع العامة في
البالد والعالقات اللبنانية  -البريطانية وسبل تطويرها في المجاالت كافة.
وأكد السفير كويار لرئيس الجمهورية أنّ بالده «مستمرة في دعم لبنان والوقوف
الى جانب شعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها».
وفي مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،التقى كويار رئيس مجلس النواب نبيه
بري وكانت الزيارة مناسبة جرى خاللها عرض األوضاع العامة والعالقات بين
البلدين.
ـ عرض رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية األوضاع العامة وآخر المستجدات

السياسية في لبنان والمنطقة ،خالل استقباله السفير المصري ياسر علوي في دارته
في بنشعي ،حيث عقد اجتماع في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس ،تخلله
بحث في الموضوع الحكومي واألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
وكان تشديد على عمق الروابط بين لبنان ومصر.
ـ استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في دارته قبل ظهر أمس،
السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر ،في زيارة وداعية لمناسبة
انتهاء عمله في لبنان ،وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
كما زار السفير القطري رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل.
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الوطن � /سيا�سة

في الذكرى الـ 39لعملية �إ�سقاط «�سالمة الجليل» ( 21تموز  )1982ــ انطالقة جبهة المقاومة الوطنية

«القوميّ » :متم�سكون بالمقاومة ً
وحيدا في مواجهة العدو ال�صهيونيّ و�أدواته ّ
نهجا ً
وكل قوى الإرهاب والتطرف

بمناسبة الذكرى الـتاسعة والثالثين لعملية إسقاط
«سالمة الجليل» ( 21تموز  )1982ــ انطالقة جبهة
المقاومة الوطنية ،أص��درت عمدة اإلع�لام في الحزب
السوري القومي االجتماعي البيان التالي:
ف��ي ال��س��ادس م��ن ح��زي��ران ع��ام  1982ن� ّف��ذ العدو
الصهيوني لألراضي اللبنانية عملية عدوانية أطلق
ّ
عليها اسم «سالمة الجليل» .وكانت الغاية المعلنة من
ذلك العدوان حماية المغتصبات اليهودية القائمة على
أرضنا المحتلة في الجليل من صواريخ المقاومة.
وفي اللحظة التي أعلن فيها ما يُس ّمى بوزير الحرب في
حكومة العدو اإلرهابي أرييل شارون نجاح خطته ،كان
ر ّد الحزب السوري القومي االجتماعي مزلزال ً عبر تنفيذ
عملية بطولية معقدة تمثلت بإطالق صلية من صواريخ
الكاتيوشا انطلقت من منطقة سوق الخان في حاصبيا
ّ
لتدك معاقل االحتالل في الجليل .وأسقطت تلك العملية
التي سميت بعملية إسقاط سالمة الجليل ،الشعار الذي
أطلقه العدو على اجتياحه للبنان.

أحدثت (عملية إسقاط سالمة الجليل) انهيارا ً في
معنويات قوات االحتالل ،وش ّنت صحف العدو حملة
ض ّد قيادة العدو السياسية والعسكرية لعجزها الواضح
عن النيل من المقاومة وعناصر قوتها.
لقد أضافت عملية (إسقاط سالمة الجليل) البطوليّة
إلى سجل الحزب السوري القومي االجتماعي صفحة
جديدة في عمله المقاوم الذي ابتدأ مع الشهيد الرفيق
حسين البنا الذي ارتقى في العام  1936أثناء قتاله
عصابات العدو اليهودي على أرض جنوبنا السوريّ -
فلسطين.
إنّ عملية سوق الخان وما تبعها من عمليات بطوليّة
استشهادية ونوعية نفذها الحزب القومي في إطار جبهة
المقاومة الوطنية كانت لها البصمة األوضح في تحرير
لبنان من دنس االحتالل ودح��ره عن معظم األراض��ي
اللبنانية حتى هزيمته في أيار من العام .2000
في ذكرى االنطالقة الفعليّة لجبهة المقاومة الوطنية
التي جاءت من كنف شهر تموز  -الفداء ،يؤكد الحزب

السوري القومي االجتماعي تمسكه التا ّم بخيار المقاومة
نهجا ً وحيدا ً في مواجهة العدو
الصهيوني .كما يؤكد على
ّ
استمراره في قتال ك ّل عصابات اإلرهاب والتطرف التي
استهدفت لبنان والشام والعراق ،حيث لرفقائنا «نسور
الزوبعة» األبطال دور فاعل ،إلى جانب جيش تشرين
الباسل ،في اجتثاث ذلك اإلرهاب والتطرف.
ويؤكد الحزب القومي ،أنّ المقاومة التي حققت سلسلة
من االنتصارات في معاركها ض ّد االحتالل واإلرهاب ،هي
أكثر منعة وق ّوة وصالبة ،ولن ُتهزم أمام حمالت أدوات
االحتالل واالستعمار ،وستواجه ك ّل الحمالت وك ّل أشكال
الضغط والحصار.
في ه��ذه ال��ذك��رى،
يوجه الحزب ال��س��وري القومي
ّ
االجتماعي التحيّة إلى الشهداء الذين رووا بدمائهم
الزكيّة أرض األم��ة ال��س��وري��ة ،فأينعت ن��ص��را ً وع��زة
وكرامة .والتحيّة لجميع األسرى في معتقالت االحتالل
الذين يخوضون معارك من نوع آخر سيكتب لهم فيها
نص ٌر جديدٌ.

«الأحزاب العربية» هن�أت بذكرى ثورة  23يوليو:
غ ّيرت وجه م�صر والعالم العربي
ه� ّن��أت األم��ان��ة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية بـ»ذكرى ثورة  23يوليو
المجيدة التي غيّرت وجه العالم العربي
عموما ً ومصر خصوصاً».
وأك���د األم��ي��ن ال��ع��ام للمؤتمر ال��ع��ام
لألحزاب العربية قاسم صالح «انّ هذه
الثورة التي قادها وأطلقها ثلة من الضباط
األح��رار الشرفاء بقيادة الضابط الوطني
المميّز جمال عبد الناصر ،جعلت من مصر
قبلة لألحرار والمناضلين ومنبرا ً للحقوق
والمستضعفين ،وأخرجت مصر الكنانة من
دائرة التبعية إلى رحاب الحرية والسيادة
واالستقالل ،وأع��ادت االعتبار إل��ى الفكر
ال��ق��وم��ي ،وأط��ل��ق��ت ال��م��ش��روع النهضوي
العربي وتب ّنت قضايا األمة وعلى رأسها
قضية فلسطين ،وواجهت العدوان الثالثي
الفرنسي البريطاني الصهيوني ،وانتصرت

ع��ل��ي��ه وأرغ���م���ت ال���ق���وات ال��غ��ازي��ة على
االندحار.
ورأى صالح أنّ «هذه الذكرى تح ّل علينا
وأمتنا والمنطقة تم ّر بظروف استثنائية،
فمصر وال��س��ودان تتع ّرضان إل��ى اعتداء
على حقوقها المائية من قبل إثيوبيا ما
يشكل خطرا ً على األمن القومي العربي».
وأشار الى «أنّ القائد المعلم جمال عبد
الناصر كان قد استشرف أهمية المياه في
تحقيق التوازن االستراتيجي فبنى الس ّد
العالي ،وأ ّمم قناة السويس فحقق توازنا ً
استراتيجيا ً جديدا ً على المستويين العربي
واإلقليمي والدولي».
واعتبر انّ «خطوات التطبيع التي تسعى
إلى تصفية القضية الفلسطينية ،فتجعلنا
نستحضر فكر ونهج مفجر ه��ذه الثورة
القائد المعلم جمال عبد الناصر وتمسكه

بعودة فلسطين ك ّل فلسطين».
وش�دّد على انّ «إيمانا ً منه بأنّ ما أخذ
بالقوة ال يُستر ّد بغير القوة ،وبأنّ المقاومة
وجدت لتبقى وستبقى».
وتابع صالح« :نرى أن ثورة يوليو قد
زرعت أولى بذور المقاومة التي نعتز بها
ونسير على خطاها .فالقائد جمال عبد
الناصر لم يكن رئيسا ً عاديا ً في تاريخ األمة،
فهو الذي استطاع إقامة عالقات فريدة بينه
وبين جماهير األمة في ك ّل أقطارها ،وهو
الذي حمل لواء تحريرها وصنع مشروع
نهضتها وتقدّمها ووحدتها».
أض��اف« :فكان ال��ص��ادق واألم��ي��ن على
التزاماته ومبادئه وطموحاته التي كانت
حرية األمة وسيادتها واستقاللها عنوانا ً
لها .وك ّل هذه اإلنجازات حققها القائد الملهم
جمال عبد الناصر خالل مسيرته الثورية».

وقال «إنّ األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية إذ تعتز بوجود عدد من
األحزاب الناصرية ضمن أعضائها ،ويتولى
األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب االت��ح��اد االشتراكي
العربي في سورية رئاسة المؤتمر العام
لألحزاب العربية ،تتوجه إلى شعب مصر
وشعوب األمـــة بالتــهنئة في يوم الثورة
المجيدة وبالتحــية إلــى روح قائدها
جمال عبد الناصر بفكــره القومــي ودوره
الرائد».
وختم صالح بدعوة «ك ّل القوى الحية
ف��ي أم��ت��ن��ا إل���ى االس��ت��ف��ادة م��ن التجربة
النضالية ال��ت��ي اختطها .وال��س��ي��ر على
المبادئ والثوابت التي دفع حياته ألجلها،
وأن نستلهم ال��دروس والعبر لنسقط كل
المؤامرات التي تستهدف أمتنا ،ونحقق
طموحات وأحالم أبنائها».

ف�ضل اهلل :طفح كيل النا�س من الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة الخازن ا�ستنكر الخروق «الإ�سرائيلية»
وحان وقت و�صول الم�ساعدة الإيرانية للبنانيين...
أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد
علي عبد اللطيف فضل الله «أنّ كيل الناس
�وج��ه إلى
قد طفح ول��م تعد تحتمل» ،وت� ّ
السياسيين قائالً« :إ ّنكم تج ّرون الناس إلى
الموت البطيء بسبب خالفاتكم هنا وهناك،
وهي خالفات تح ّولكم إلى أداة للمشروع
الدولي الذي يريد استباحة لبنان».
أض���اف« :ليست المسألة مسألة أنّ
المشروع الدولي يريد استباحة لبنان،
على أهمية هذا المعطى ،لكن المسألة هي
أنّ الفساد يجب أن يُجتث من جذوره ،أل ّننا
باجتثاثه نق ّوي أنفسنا
ونحصن مجتمعنا
ّ
في مواجهة المشروع الدولي».
وت��اب��ع فضل ال��ل��ه ق��ائ�لاً« :إنّ ال��واق��ع
السياسي ليس فيه أيّ مق ّوم من مق ّومات
الضمير ،وهذه الطبقة السياسية ال تملك
مشروعية إنسانية ،وهنا ال ب ّد من أن ترتفع
أصوات الناس ،حيث ال يمكن أن يستم ّر هذا
الظلم ،ونحن في مواقعنا الدينية ال يمكن
لنا أن نتعايش مع ه��ذا الظلم وان نبقى
ساكتين ،ال ب� ّد من حركة شعبية تنطلق
عبر االعتصامات وعبر ح��االت التعبير
الحضاري عن رفض هذه الطبقة السياسية
الفاسدة المجرمة ...وقطع الطريق على
أولئك الذين يستغلون هذا الواقع للتصويب
على المقاومة».
ولفت السيد فضل الله إلى «أنّ مواجهة
هذه الطبقة السياسية هي من الواجبات
الدينية على قاعدة «وال تركنوا إلى الذين

ظلموا
فتمسكم ال��ن��ار »...وه��ذا ليس عبر
ّ
قطع الطرقات على الناس وتعطيل دورة
الحياة».
ودعا إلى «أن ترتفع أصوات التكبير في
المساجد وأن ُتقرع أجراس الكنائس رفضا ً
لهذه الطغمة السياسية الكاذبة الكافرة
المرتكِبة».
وأردف« :نحن ننتمي إل��ى المجتمع
المقاوم ،الذي صبر وصمد وغيّر المعادالت،
ونقول إنّ هذا المجتمع يتح ّول الى مجتمع
يبحث ع��ن أبسط وس��ائ��ل الحياة ،حيث
وصلت الحاجة لدى الكثيرين إلى ح ّد فقدوا
القدرة على الوصول إلى لقمة الخبز والدواء
والمحروقات».
وش���دّد السيد فضل الله على أن��ه «ال
ب ّد من عمل استثنائي ،وليكن هذا العمل
االستثنائي م��ن خ�لال مساعدة إنقاذية
تقدّمها الجمهورية اإلسالمية في إي��ران
لهذا المجتمع المقاوم ،ألنه هو الذي يحمي
المقاومة ،وال يجوز بأيّ شكل من األشكال
أن يكون لقمة سائغة في فم المشاريع التي
تستهدف لبنان ومقاومته».
ول��ف��ت ال��س��ي��د ف��ض��ل ال��ل��ه إل���ى «أنّ
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة لطالما عرضت
مساعدة اللبنانيين ف��ي أكثر م��ن مجال
حيوي ،وقد أتى الوقت الذي لن يكون فيه
غنى عن مساعدة أشقائنا في إيران ،ونحن
ندعو القيادة في الجمهورية اإلسالمية
للمبادرة إلى ذلك في أسرع وقت ممكن».

استنكر الوزير السابق وديع الخازن الخروق «اإلسرائيلية» وانتهاكها األجواء اللبنانية ،واعتبر في بيان أنّ «الحكومة
اإلسرائيلية لم تجد مهربا ً من سياستها الفاشلة في تدجين المنطقة بعدما بدأت تصول وتجول بك ّل أسلحتها الطائرة ،إال
الخروج باعتداءاتها من خالل األجواء اللبنانية على األراضي السورية مما ع ّرض بعض القرى عندنا لصواريخها مخلفة
أضرارا ً جسيمة فيها ،األمر الذي يعتبر خرقا ً خطيرا ً لحرمة دولة مجاورة ،وهو مؤشر بارز على دخول لبنان والمنطقة في
أتون الصراع مع العدو اإلسرائيلي» .ورأى أنّ «هذا العدوان البالغ الخطورة ينبئ بأنّ إسرائيل ماضية في طريق الحرب غير
عابئة بك ّل قرارات الشرعية الدولية».
وأكد أنه «أمام هذا التصعيد المته ّور ،ال ب ّد من أن نؤكد الوقوف خلف الجيش اللبناني في ما يراه مناسبا ً للتصدي أليّ
عدوان إسرائيلي على لبنان وحدوده البرية ومياهه اإلقليمية ،وثرواته النفطية» ،داعيا ً إلى «تحويل ك ّل اهتماماتنا ،بالتوازي
مع الشأن المعيشي المقلق ،إلى تحصين الموقف الداخلي لمواجهة الضغوط المتزايدة علينا من خالل تعزيز التالحم على
جميع المستويات الداخلية كافة وتأليف حكومة إنقاذ وطني بسرعة ،والتي تشكل خط الدفاع األول عن لبنان ووحدته».

التويني� :شعب العراق هدف للإرهاب
لكنه ال يخ�ضع وال يركع
ق لم يتم ّكن من تحقيق االستقرار المستدام منذ الضربة األميركيّة سنة
لفت الوزير السابقنقوال التويني إلى أنّ «العرا 
 .2003ولم يهدأ العراق منذ ذلك التاريخ الفاجع ح ّتى اليوم ،إلاّ لفترات قصيرة يشوبها الخوف من استئناف مسلسل
االغتياالت والتفجير ،وفي بال الجميع احتالل تنظيم «داعش» لمدن عراقيّة ُقتل أهلها أو هُ ّجروا ،وجرى تخريب تلك المدن
وهدم بعضها بالكامل؛ ناهيك عن تبديد التراث واألثريّات ال ٌمعَبرة عن تاريخ حضاري زاخر».
واعتبر أ ّنه «بعد التفجير الدموي في مدينة الصدر البارحة واستشهاد األبرياء من اخواننا أهلبغداد ،نتساءل أين هي
ب وفي المعرفة االستباقيّة
التجسس ورصداإلرها 
التغطية الغربيّة األمنيّة لحلف «الناتو» ،وأين هي اإلمكانيّات الغربيّة في
ّ
لك ّل تخطيط إرهابي ،قبل التنفيذ اإلجرامي ا ّلذي تجاوز ك ّل الحدود؟».
ّ
المفخخة بالقلق الدائم،
وشدّد التويني على أنّ «شعب العراق ال يزال هدفا ً لإلرهاب ،فهل المطلوب هو تكريس الحياة
ّ
يتعطل استغالل
لتكون حياة العراقيّين كلّها مستهلَكة في ُسبُل الوقاية األمنية على حساب العمل واإلنتاج والنمو ،بحيث
أغنى وأعظم موارد طبيعيّة على جغرافية اليابسة في هبة ربانية لشعب العراق؟ وهل تاريخ العراق ومدنية بابل والثقافة
العريقة في بالد ما بين النهرين هي المستهدفة ،إذ باستكانتها يمكن تحويل الحياة اإلنسانيّة من جهد للنمو المتصاعد إلى
جهد للبقاء الرتيب؟».
وجزم الوزير التويني أ ّنه «ال يمكن أن تكون ك ّل هذه األحداث المأساويّة الدامية ،إلاّ مبرمجة ومترابطة في هجمة بربريّة
األبي ال يخضع وال يخنع وال يركع».
متواصلة ،هدفها تركيع شعبنا في العراق ،لك ّننا على ثقة بأنّ الشعب ّ
وتقدّم بـ «أح ّر التعازي ألهل الشهداء في مدينة بغداد ولشعب العراق األبي وللدولة العراقية ،من رئيس الجمهوريّة إلى
رئيس مجلس الوزراء العراقي».

�سيناريو �شيطنة المقاومة و�ضربها في عرينها� ...أين و�صل؟
} د .علي سيد
منذ متى نرى هذا التنسيق بين دول كبرى (الواليات
المتحدة وفرنسا) والمملكة العربية السعودية مع
بعض دول أخرى مثل اإلم��ارات وقطر ألجل إيجاد ح ّل
لألزمة المستعصية في لبنان ،بينما القاصي والداني
يعرف دور تلك الدول في هذه األزمة من ألفها إلى يائها،
نعم الك ّل يريد االزدهار والعافية واالستقرار لهذا البلد
الجميل والجميع يتغزل به ،وأيضا ً كلهم يعلمون علم
اليقين بأنّ من أقفل المصارف أو طلب تصفيتها وحاصر
لبنان ومنع عنه حتى النفط والمواد الغذائية ،ولعب
لعبة إسقاط الليرة اللبنانية وما زال هم أنفسهم من
يتباكون على لبنان وفي مقدمتهم الواليات المتحدة،
المضحك المبكي انّ أدوات وصعاليك الغرب وتلك الدول
يعلمون أنّ المقصود من ك ّل ما جرى ويجري منذ 17
تشرين األول هو ضرب المقاومة وبيئتها الحاضنة حتى
لو تض ّررت بيئة األدوات ،فالك ّل (عرب) وال أسف على
أحد ،المه ّم هو أذيّة المقاومة وشيطنتها وانقالب الناس
ّ
الذل والجوع والفقر
عليها على قاعدة «لقد جلبتم لنا
ولوال وجودكم في هذا البلد لما حدث ما يحدث ،فأنتم
من استدرج الغرب وأدواته إلى خنق لبنان» ...وهكذا
يصبح الحق على المظلوم وليس على الظالم.
الكباش بين محور المقاومــة وال��غ��رب بقيادة
الواليات المتحدة يشــت ّد يوما ً بعد يــوم وعلى جميع
المحاور من فنزويال حتى غزة وال يوجد أيّ أفق للح ّل أو
التسوية.
لبنان معاقب من الواليات المتحدة مهما حاولت
التباكي والتذاكي ،وما إصدار الرئيس بايدن توجيها ً
إلى الكونغرس األميركي باستمرار وضع لبنان ضمن
حالة ال��ط��وارئ الوطنية بالنسبة للواليات المتحدة

حتى آب  ،2021وزيارة وفد الخزانة األميركية للبنان
والذي استم ّر ليومين وعلى جدول أعماله آلية تطبيق
العقوبات األميركية والتأكد من صحة معلومات وصلت
ل�لإدارة عن جهات مصرفية وجمعيات ومؤسسات قد
تكون على عالقة مالية بحزب الله ،وكذلك موضوع
القرض الحسن والتهريب إلى سورية ،مما سبق يمكننا
أن نجزم بأنّ الواليات المتحدة مستمرة في حصارها
وإذاللها للبنانيين.
عندما نرى أيّ مظهر من مظاهر الحصار والخنق (من
محطات الوقود إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية
إلى االرتفاع الجنوني لألسعار إلى عشرات المشاهد
اليومية) يجب أن نغضب ونثور أكثر وأكثر على الفساد
والسياسات االقتصادية الخاطئة ( 17مليار دوالر عجز
في الميزان التجاري ،مليارين عجز ميزان السياحة،
مليارين في ميزان العمالة األجنبية 4 ،مليارات كلفة
الفساد السنوي على االقتصاد) وال��والي��ات المتحدة
وأدواتها ،فهم المسؤولون عما وصلنا إليه اليوم ومن
يقول غير ذلك فهو يستغبي نفسه أو متآمر أو ساذج وال
يرى أبعد من أنفه.
إنّ شيطنة المقاومة ووضعها في قفص االتهام لما
آلت إليه أمور اللبنانيين هي محض افتراء وذ ّر للرماد في
العيون ،الفساد المستشري في أجهزة الدولة سهّل مهمة
(عوكر) لالنقضاض على لبنان ،مع العلم بأن ال مصلحة
لهذه اإلدارة باالنهيار الكامل للمنظومة في لبنان ،فوجود
عدو على حدودنا الجنوبية وتأهّ ب المقاومة على كامل
تلك الحدود ومعادلة توازن الرعب والصواريخ ،وكذلك
وجود حوالي  13ألف جندي للقوات الدولية من مختلف
الجنسيات في الجنوب يجعل خصمنا يع ّد لأللف قبل
القيام بأيّ عمل ض ّد الدولة بكافة مك ّوناتها ،فهو سيلجأ
للضغط أكثر وأكثر اقتصاديا ً ليصل إلى مبتغاه من

الحرب الناعمة التي يتقنها.
إنّ االنتصار ال��ذي تحقق في عملية سيف القدس
ودور محور المقاومة في هذا النصر وفي مقدّمته لبنان،
وزيارة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي
لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) األخيرة للبنان
ليست عرضية أو للسياحة ،بل هي لبلد يُعتبر الداعم
األساس للحركة في غزة ،وعليه فإنّ شراسة الواليات
المتحدة وحلفائها ف��ي المنطقة ض � ّد لبنان وبيئته
المقاومة ليست من فراغ ،لما يمثل لبنان من دور وثقل
تصب
في إحباط المخططات التي تحاك للمنطقة والتي
ّ
جميعها في خدمة الكيان الصهيوني.
الحلف المعادي للمقاومة يقوم بك ّل ما بوسعه
لتشويه والنيل من المقاومة ورموزها واالتهامات جاهزة
(من التقاعس إلى السكوت عن الفساد او المشاركة فيه
إلى إيصال البلد إلى حافة االنهيار إنْ لم نقل االنهيار إلى
إلى )...وهناك من يصدق هذه االفتراءات عن سوء نية
وأحيانا ً عن حسن نية وعدم وعي لما حصل وما يخطط
للبنان ،وبالتالي يجب على القيّمين وخاصة في المجال
اإلع�لام��ي والتواصل االجتماعي من محور المقاومة
والذين يؤمنون بهذا النهج أن يتصدّوا لهذه الحمالت
ويغيّروا من سلوكهم في ه��ذا األم��ر ،فالهجمة قوية
ومخطط لها بإتقان ومدعومة من كافة المحور المعادي
وبكافة الوسائل اإلعالمية والمادية ،إنهم ينشطون ليل
نهار ألجل شيطنة المقاومة ويعملون في خدمة ماكينة
دعائية تقودها الواليات المتحدة األميركية وتم ّولها دول
عربية حليفة لها ويحاولون اإليحاء بأنّ ك ّل مصائب
العالم هي من نتاج محور المقاومة ،إنّ هذه الحملة
س��ت��زداد يوما ً بعد ي��وم إل��ى أن يقضي الله أم��را ً كان
مفعوال ً ومن يضحك أخيرا ً يضحك كثيراً ،وال ّ
شك بأنّ من
سيضحك أخيرا ً هو محور المقاومة والممانعة...
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ماذا يمكن �أن تغ ّير اال�ست�شارات
وبعدها التكليف ...والت�أليف!؟
} علي بدر الدين
لم تنته فصول وتداعيات اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة،
ألنه لم يتخ ّل عن تكليفه بمزاجه أو بعفوية ،أو عن قصور وعجز وفشل في الوصول
إلى التأليف والنهايات السعيدة ،من وجهة نظره ،واعتقاده ومعطياته ،بل أُحرج
فأُخرج ،وهو كما يبدو من خالل مواقف أعلنها وأخرى لم يفصح عنها ،تتمثل
برفضه تسمية أيّ مرشح لرئاسة الحكومة ،أقله بالعلن ،وقد ال يمنح الحكومة،
إذا ما أخذت طريقها إلى التأليف ،الثقة في مجلس النواب ،وتمثيله فيها ال يزال
موضع أخذ وردّ ،يعني «بالعربي المشبرح» ،أنه لن يدع غيره ينجح ،حيث فشل
هو ،لذا فهو يعتبر نفسه أنه ال يزال ممسكا ً برأس الخيط ،ولن يفوت عليه ،أيّ
تفصيل مهما كان صغيراً ،ولن يتخلى عن عرقلة التكليف والتأليف ،إال إذا حقق
شروطه ومطالبه ولو بحدها األدنى ،ال سيما أنّ أيّ شخص سيخلفه ،ال يستطيع
الخروج عن طوعه ،ألنّ سيف المرجعية الطائفية والشارع لن يغادره ،ومصلتا ً
عليه في ك ّل موقف او حركة أو رأي يقدم عليه ،وعليه ان يحسب خطواته جيداً،
ألنّ المطلوب منه أن يمشي على عجين الحريري وال «يلخبطه».
غير أنّ التفاؤل بسرعة االستشارات النيابية الملزمة ،هي بطبيعة الحال «لزوم
ما ال يلزم» ،ألنّ التفاهم واالتفاق على اسم من يت ّم تكليفه يسبقان في العادة
أية استشارات ،والتداول بإسم رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقاتي ليس في
محله ،وكأنه حسم لصالحه ،وهو لغاية اآلن األوفر حظاً ،ألنه حاليا ً خارج البلد،
ولم يلتق أحداً ،وتحديدا ً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،وك ّل ما يحصل
هو عبارة عن اتصاالت هاتفية ،تطغى عليها المجامالت ،وكالم الو ّد واالحترام
والتعاون ،تحت شعارات وعناوين كبيرة إلنقاذ البلد.
التعويل على التكليف وحده ال يوحي دائما ً باإليجابية المطلقة ،ألنّ مشوار
التأليف طويل ودونه عقبات وشروط وتحاصص ،وخالفات حول حجم الحكومة
وشكلها وتوزيع حقائبها وحصة ك ّل فريق ،ومن الخطأ الفادح االعتقاد أنّ القوى
السياسية السلطوية الحاكمة ،ورئيس الجمهورية والرئيس الذي سيُكلف أيا ً
كان ،سيبدأون من حيث انتهى مشوار الحريري ،وهذا يعني أنّ التكليف إذا حصل،
وقد يحصل ،ال يعني أنّ مسار التأليف سيعبر من دون عراقيل وتعقيدات وشروط
وأخرى مضادة ،وتجربة الحريري ،ستظ ّل شاهدة وماثلة وطاغية في ك ّل تفصيل
للتأليف ،مع أنه نال نسبة عالية من أصوات الكتل النيابية التي دعمت تكليفه ،ما
أدى حينها ،إلى إشاعة أجواء تفاؤلية بمنسوب عال ،بأنّ تأليف الحكومة سيكون
بأسرع ما توقعه أكثر المتفائلين ،ولكن «حساب البيدر لم يطابق حساب الحقل»
حيث ازدادت األمور تعقيدا ً وتأزما ً ووقع الخالف ثم الطالق الخلعي بين قصري
بعبدا وبيت الوسط ،في حين انّ اللبنانيين وحدهم يدفعون الثمن المكلف جداً،
ّ
الذي يتمثل بطغيان الفقر والجوع والبطالة والمرض والقهر
والذل والحرمان
واإلهمال وهم لم يشهدوا مثله ،في ظ ّل الحروب والمعارك والفتن واالنفجارات،
ورغم تمترس ك ّل فريق خلف مصالحه وطموحاته وطوائفه ومذاهبه وحصصه.
التاريخ القريب يعيد نفسه ،ب��دءا ً من استشارات التكليف ،ال��ذي إذا ما ت ّم
ميسرا ً
التفاهم على إسم نجيب ميقاتي سلفاً ،ولكن من يضمن انّ التأليف سيكون
ّ
وسهالً وخاليا ً من الشروط والسقوف العالية؟ وهل سيتخلى ك ّل فريق عن
شروطه وحساباته وحصصه ومصالحه ،وإذا حصل ذلك ،لماذا لم تؤلف حكومة
الحريري قبل الدخول في النفق المظلم وإغراق البالد والعباد في العتمة الشاملة
وارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل العملة الوطنية ،والغالء الفاحش والجنوني
ّ
وانقطاع المياه وإقفال الصيدليات وفقدان ال��دواء واالستشفاء ،وك ّل هذا
الذل
للشعب المسكين؟ ما الذي تغيّر حتى يتفاءل اللبنانيون ،هل سيخرج الرئيس
المكلف عن دائرة وطغيان الحريري والمرجعية الطائفية؟ وهل سيتراجع فريق
رئيس الجمهورية ،وخاصة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن خطابه
ومطالبه وشكل الحكومة وتسمية الوزيرين المسيحيين وغيرها؟ ما عدا مما بدا ما
دام الوضع على ثباته وحاله من التناتش على الصغيرة والكبيرة؟
ربما يكون الرهان على المؤتمر الدولي الذي حدّدت فرنسا موعده في الذكرى
السنوية األولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ،وهدّدت وتوعّ دت
ببدء سريان العقوبات على مسؤولين وسياسيّين لبنانيّين ،تحت عنوان مساعدة
لبنان ،وقد تكون فرنسا جدية هذه المرة ،بعد ان تيقنت أنّ السلطة السياسية ال
تفهم سوى بالعصا و»الكرباج» ،وقد حان وقته وأوانه ،وانّ االستمرار بتطويل
حبل هذه السلطة ،سيؤدّي إلى الخراب الشامل ،الذي قد يصعب إصالحه.
حتى لو تشكلت الحكومة غصبا ً او بالرضى والقبول ،فإنها ستكون كما يس ّوق
لها للتحضير واإلشراف على اإلنتخابات النيابية المق ّررة بعد أشهر ،وهذا يعني
أن ال إصالح وال من «يصلحون» ،ويعني أيضا ً تدحرجا ً أكثر وانزالقا ً نحو هاوية
الالعودة ،ومضاعفة معاناة الشعب ومآسيه التي فاقت ك ّل تص ّور واحتمال
ووصف ،والترويج لحصول انفجار كبير قد يطيح بكل شيء ويقضي على ك ّل أمل،
حتى تشكيل الحكومة ال نفع منه وال فائدة مرجوة.
كان الله بعون اللبنانيين الذين ابتلوا بطبقة سياسية ومالية فاسدة وقحة ،ال
ترى أبعد من مصالحها ،حتى لو كان مصيرها السقوط المحتوم.

ت�صويب �أميركي وا�ضح على المقاومة
والعدو يتحدث عن اقتراب الحرب الثالثة

} عمر عبد القادر غندور*

نشر موقع البيت األبيض بيانا ً رسميا ً أكد فيه الرئيس األميركي جو بايدن
تمديد حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بلبنان والتي تنتهي في األول من آب
المقبل ،بذريعة استمرار األنشطة المهدّدة لألمن القومي األميركي وألصدقائها.
وعلى اعتبار أنّ واشنطن تنظر الى حزب الله وسالحه وكأنه تهديد أمني
لمصالح أميركا وأصدقائها في المنطقة! مثل هذا الكالم المضلل ال يخضع للواقع
بتاتا ً إذ ال يمكن لهذا البلد الصغير أن يشكل تهديدا ً ألكبر دولة عظمى في العالم .
والصحيح أنّ الواليات المتحدة تخشى على «إسرائيل» من سالح المقاومة،
وهي تكذب عندما تقول انّ سالح المقاومة يهدّد أمنها ومصالحها ،وتريد الواليات
المتحدة ان تحمي منظومة الفساد في لبنان التي تدين لها بالوالء ،وترمي
بالالئمة على حزب الله الذي تسبّب بالتدهور المالي واالقتصادي والمعيشي،
وليس الطبقة السياسية المتق ّرشة (نسبة ألسماك القرش) التي نهبت لبنان على
مدى عقود!
ومثل هذا االتهام األميركي الظالم يعني المزيد من االنهيار المالي واالقتصادي
وال حلول في لبنان وال حكومة وال انتخابات ،وربما كان الهدف أيضا ً اإلذن بفوضى
أمنية داخلية ،والتحضير لتسخين خط الهدنة مع االحتالل «اإلسرائيلي» ،وما تلك
الصواريخ العبثية التي انطلقت صبيحة عيد األضحى باتجاه األرض المحتلة،
إال صواريخ مشبوهة من العصر الحجري ال تخدش حجرا ً وال تميت عصفوراً ،بل
ح ّركتها أيا ٍد عميلة لغرض «إسرائيلي»!
وقد نشر الجيش «اإلسرائيلي» ص��ورة لموقع ادّع��ى أنه يعود لحزب الله
وسط لبنان يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات بالقرب من مدرسة ،وانّ
القوة التدميرية لهذه المتفجرات تعادل مرة ونصف القوة التدميرية التي د ّمرت
مساحات شاسعة في وقت مضى ،فيما س��ادت حالة من القلق لدى البحرية
«اإلسرائيلية» من نقل الرئيس بشار األسد صواريخ كروز وباخلوت المتط ّورة
المضادة للسفن اآلتية من روسيا.
وباألمس سقط صاروخ من طائرة «إسرائيلية» على بلدة لحفد الجبيلية يزن
ألف كيلو في منطقة تبعد خمسة عشر مترا ً عن منازل المواطنين اآلمنين أحدثت
أض��رارا ً مادية في السيارات والمحالت وحفرة بعمق ستة أمتار وع��رض 15
متراً ،ولوال لطف الله وعنايته ألحدثت مجزرة كمجازر العدو المتك ّررة على قرى
جنوبية.
والمؤسف والغريب أن يبتلع «السياديون» ألسنتهم ولم يعترضوا على هذا
العدوان الصهيوني الهمجي بكلمة واحدة ،ولم تهتز ضمائرهم لتكرار الغارات
الصهيونية على بلد شقيق عبر األجواء اللبنانية وال يح ّركوا ساكنا ً .
ك ّل هذه التحركات «اإلسرائيلية» محاوالت لالستثمار في حالة االنهيار المفجع
في لبنان ،والقول انّ ما شاهدته الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تتزامن
مع تع ّرض القوات األميركية لالستهداف شرق سورية وقاعدة عين األسد في
بغداد وتعثر مفاوضات فيينا حول الملف النووي اإليراني ،في ضوء التركيز على
ادّعاءات أميركية مم ّولة خليجيا ً .
ولع ّل أخطر الحسابات «اإلسرائيلية» ان تعتبر انّ سقوط لبنان في أزماته
المتوالدة في ض��وء التركيز األميركي على ح��زب الله كهدف أساسي مزعزع
لالستقرار ومعا ٍد للواليات المتحدة ولحلفائها سيجعل الحرب «اإلسرائيلية»
الثالثة على لبنان أقرب!
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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وا�شنطن ّ
تتدخل وتتحالف وتنقلب على عمالئها في �أميركا الالتينية

ال ّثقافة الدّ �ستور ّية
والم�سار الدّ يمقراطي؟
*

} د .وجيه فانوس

حسان دياب،
منذ أن ق�دّم رئيس الحكومة ال ٌّلبنانية ،الدكتور
ّ
استقالة حكومته ،يوم االثنين  10آب (أغسطس) 2020؛ بداعي
انفجار مرفأ بيروت؛ الذي أسفر عن كارثة إنسان ّي ٍة ووطنيّة عظمى،
تجلّت في مقتل زهاء  193شخصا ً وإصابة أكثر من  6آالف آخرين،
وسياسي يكاد ال يحدّ؛
واجتماعي
�راب اقتصاديٍّ
إضافة إل��ى خ� ٍ
ٍّ
ٍّ
أعماق مخيف ٍة
واع في
وال
واع
انغماس
ّة
ي
كارث
يعيشون
واللّبنانيّون
ٍ
ٍ
ٍ
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تشويهات
السياسي ،م ّما مورست فيه
من ردّات الفعل واالنفعال ّ
ثقاف ّي ٌة دستوريّة.
النيابي اللّ
بناني ،يوم االثنين  31آب
ص� ّوت ،أعضاء المجلس
ّ
ّ
(أغسطس)  ،2020بغالبيّة  66عضوا من أص��ل  ،120لتكليف
الدكتور السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة في لبنان؛ وكلّف
رئيس الجمهور ّية اللّبنان ّية ،العماد ميشال عون ،يوم االثنين  31آب
(أغسطس)  ،2020بناء على هذا ال ّتصويت للمجلس ال ّنيابي ،الدكتور
مصطفى أديب ،سفير لبنان لدى ألمانيا ،بتشكيل الحكومة العتيدة؛
غير أن الدكتور أديب ،لم يلبث أن اعتذر؛ بعد أن قضى أسابيع في
السياسيّة بالموافقة على اختياراته؛ مؤ ّكدا ً
محاولة إقناع األطراف ّ
أنّ «مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستم ّر ألنها
تعبّر عن نية صادقة ،ومشيرا ً إلى أ ّنه سبق وأعلن للكتل أ ّنه لست في
صدد عدم الولوج في أيّ شأنٍ سيّئ وأ ّنه ليس في صدد طرح أسماء
تش ّكل استفزازا ً لها وسط المطالبات ّ
الشعبيّة بتحقيق اصالحات
سياسيّة.
حدّد فخامة الرئيس العماد ميشال عون ،يوم الخميس  15تشرين
األول (أكتوبر)  ،2021موعدا ً لبدء االستشارات ال ّنيابيّة؛ لتسمية
رئيس يجري تكليفه مهام تشكيل الحكومة اللّبنانيّة العتيدة .وكان أن
كلّف ال ّرئيس ميشال عون ،يوم الخميس ٢٢ ،تشرين األول (أكتوبر)
 ،٢٠٢٠رئيس «تيار المستقبل» السيد سعد الدّين الحريري ،تشكيل
حكومة جديدة؛ بعد حصول الرئيس الحريري على غالبيّة أصوات
ال ّن ّواب في االستشارات النيابية الدّستوريّة.
استم ّرت المشاورات بين ال ّرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة ،في
سياقاتٍ متن ّوع ٍة من الفعل وردّات الفعل المغلّفة بقراءاتٍ اجتهادي ٍة في
السبت 15
الدّستور ،من دون الوصول إلى تشكي ٍل للحكومة ،ح ّتى يوم ّ
وجه رئيس الجمهوريّة رسالة إلى المجلس
أيّار (مايو) 2021؛ حين ّ
السبت22 ،
ال ّنيابي لعرض األمر .وكان أن أ ّكد المجلس ال ّنيابي ،يوم ّ
السابق للسيّد سعد الحريري؛ داعيا ً رئيس
أيار (مايو)  ،2021تكليفه ّ
الجمهوريّة ،ميشال عون ،والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة،
إلى ضرورة المضي قدما ً بتأليفها ،وفاق األصول الدّستوريّة؛ وذلك
من قبل ال ّرئيس المكلّف باال ّتفاق مع رئيس الجمهوريّة.
أعلن ال ّرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللّبنانيّة ،سعد الحريري،
في ال ّزيارة العشرين له إلى قصر ال ّرئاسة في بعبدا ،يوم الخميس
 ١٥ت ّموز (يوليو)  ،٢٠٢١اعتذاره عن متابعة أي تباحث في شؤون
ال ّتكليف والعمل على إعالن تشكيل الحكومة العتيدة مع فخامة رئيس
الجمهوريّة؛ مختتما ً إعالنه هذا بعبارة« :الله يعين البلد» .ترافقت
هذه األفعال ،جميعها ،وما تبعها من أمو ٍر ،بإنفعاالتٍ سياس ّي ٍة ،قد
يرتبط بها كثي ٌر من قضايا العمل باالستشارات ال ّنيابيّة المطلوبة
ّ
يتفشى ،متسارعاً،
لتسمية الرئيس المكلف ،وموائمة هذا مع ما بدا
ياسي المتراكم،
الس
من أمور االنحدار االقتصاديّ المتنامي ،وال ّتشرذم ّ
ّ
عبي في معظم ،إن لم يكن ك ّل ،أوضاع ّ
وا ّلتضعضع ّ
الشأن العام.
الش ّ
دفع هذا األمر إلى إطالق ال ّتحذير تلو اآلخ��ر ،من قبل مسؤولين
محليّين وإقليميين ودوليين؛ من مغبّة تفاقم سوء األحوال العا ّمة في
لبنان ،وبما ينذر بانفجارات أمن ّي ٍة وسياس ّي ٍة واقتصاد ّي ٍة قد ال تحمد
المحتجين ،يوم
عقباها على اإلط�لاق .وبالفعل ،فقد قطع عشرات
ّ
الخميس في  17ت ّموز (يوليو)  ،2021عددا من ّ
الطرق في مناطق
مختلفة من البالد ،وذلك عقب اعتذار الرئيس المكلّف عن تشكيل
الحكومة ،واحتجاجا ً على األوضاع المعيشيّة الممعنة في تردّيها.
وت ّم ،خالل هذه المواجهات ،رشق عناصر الجيش بالحجارة ،ور ّد
ّ
المطاطي بالهواء ،في محاول ٍة لتفريق
الجيش بإطالق ال ّرصاص
المحتجين .وقال وزير الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن ،إنّ إعالن
ّ
استقالة سعد الحريري ،رئيس الوزراء المكلّف في لبنان ،تط ّور مخيّب
آلمال ّ
األميركي ،على األهميّة العاجلة
الشعب اللّبناني؛ وشدّد الوزير
ّ
لتشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ اإلصالحات ذات األولويّة.
واعتبر وزير الخارجيّة الفرنسي ،جان إيف لو دريان ،أنّ اإلخفاق في
تشكيل حكومة لبنانيّة جديدة ،أمر مروّعٌ ؛ وانتقد ّ
السياسيّة
الطبقة ّ
التي تحكم البالد بأكملها .كما عبّرت نائبة المتحدّث باسم األمين
وصل
العام لألمم الم ّتحدة ،عن أسفها لعدم تم ّكن قادة لبنان من ال ّت ّ
إلى ا ّتفاق تشكيل الحكومة؛ وجدّدت دعوة ّ
منظمتها إلى اال ّتفاق على
تشكيل حكومة قادرة على مواجهة ال ّتحديّات في لبنان.
لو يمكن ال ّتص ّور أنّ ال ّرئيس سعد الحريري لم يعلن اعتذاره هذا؛
بل إ ّنه طلب ،بموجب البند  3من المادة  69من الدستور (عند استقالة
الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما ً في دورة
انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة) ،من
خاصة ّ
لالطالع على
يابي ،الدّعوة إلى عقد جلسة
ّ
رئاسة المجلس ال ّن ّ
ما آل إليه تسمية ال ّن ّواب له لتشكيل الحكومة العتيدة ،قبل  ٩شهور،
وما ال ّتط ّورات التي لحقت بتأكيدهم هذا ال ّتكليف قبل شهر؛ فهل كان
ال ّرئيس المكلّف سعد الحريري ،سيكون خاسرا ً لل ّتكليف ،ولربّما
السياسي العام،
مع ّرضا ً لخسائر معيّنة في بعض مجاالت وجوده ّ
كما قد يتو ّقع بعض المراقبين؟
فهل يمكن التساؤل ،ههنا ،إن كان الوضع العام في البلد سيواجه
أزمة سياسيّة طاحنة ،قد تهدّد وجوده ،كما يبدو الحال ح ّتى اللّحظة؛
أم سيكون البلد في ّ
خضم أزمة دستوريّة ،ال تتطلّب أكثر من دراس ٍة
ً
ً
ً
ً
ً
موضوع ّي ٍة مسؤول ٍة ،ورأ ّيا قانون ّيا حصيفا ،ورؤية وطن ّية تسعى
جمعا ً وتحيدا ً وبناءً ،كما هو الحال في كثي ٍر من أزم��اتٍ دستور ّي ٍة
شهدها ،وما برح ،المجتمع الدّولي في العالم؟
هل كانت الجماهير ّ
انفعالي
شغب
إلى
ستسعى
الشعبيّة في لبنان،
ٍ
ٍّ
عبثي ،كما برز في األيّام القليلة الماضية ،يبعدها عن صلب
عشوائي
ٍّ
ٍّ
بؤس وتعاينه من خ��راب؛ أم تراها ستكون
مشكلة ما تعانيه من
ٍ
منخرط ًة ،عبر ن ّوابها الذين انتخبت واستأمنتهم على مصالحها،
نقاش دستوريٍّ ب ّناءٍ ،يتوالّه أهل العلم الموضوعي وتعمل عليه
في
ٍ
جماعات ّ
السياسي المختلفة ،فيرتقي بذلك الوطن وناسه
الشأن ّ
خاص؟
وسياسيّوه بوجه
ّ
هل سيكون ال ّتحدي ،في هذه الحال ،منص ّبا ً تف ّر ٍد متباينٍ في
اجتهاداتٍ مترامية األمداء ،في ما بينها ،لتطبيق الدّستور؛ ومزايداتٍ
حقيقي من ورائها ،حول نجاح مقابل ٍة تلفزيون ّي ٍة
كالم ّي ٍة ،ال طائل
ّ
حقيقي للدّستور ،وللوطن؟
سياس ّي ٍة معيّن ٍة أو تع ّثرها؛ أم على صونٍ
ٍّ
كم يعيش كثي ٌر ج ّدا ً من اللّبنانيين في لجج انفعاالتٍ ذات ّي ٍة ،وكم
يعانون من ردّات فع ٍل شخصان ّي ٍة سياس ّي ٍة ،تنبثق من معاناتهم
سياسي لهم .وكم هم ،في عيشهم االنفعالي هذا ،بعيدون عن
لواقع
ٍّ
ثقافي ،يم ّكنهم من اكتناه ما لديهم من طاقات تفكي ٍر وممارس ٍة
عمق
ٍ
ٍّ
الوطني ،الذي طالما اشتكوا منه؛ ومن
وطن ّي ٍة ب ّناء ٍة في دستورهم
ّ
الواضح أنّ غالبيّة شكواهم ،هذه ،تأتي من عدم تطبيقهم لحقيقة هذا
الدّستور.
*رئيس ندوة العمل الوطني

كوالي�س
قالت مصادر إعالمية روسية إنّ االتفاق
األميركي األلماني حول أنبوب السيل
الشمالي الذي يضخ الغاز الروسي الى
أوروبا هو أ ّول ترجمة لالتفاقات التي ت ّمت
بين الرئيسين فالديمير بوتين وجو بايدن،
والتي كان الخالف عليها أبرز نقاط الخالف
مع الرئيس دونالد ترامب.

} د .منذر سليمان وجعفر الجعفري
«الغزو األميركي لهايتي واحتاللها  »1934-1915هو عنوان وثيقة
رسمية صادرة عن وزارة الخارجية األميركية ،محفوظة لدى «مكتب
التأريخ» في الوزارة .هكذا ،وبصورة مباشرة ،و ّثقت الحكومة األميركية
سياستها العدوانية في «الغزو واالحتالل» لتلك الدولة ،بقرار أصدره
الرئيس وودرو ويلسون في أعقاب اغتيال الرئيس الهايتي في شهر
تموز « ،1915واستمر االحتالل حتى العام .»1934
ُتجدّد السياسة الخارجية األميركية أهمية الجزيرة إلخضاعها،
التي تبعد نحو  350كلم بحري عن غوانتامو ،أقرب نقطة في جزيرة
كوبا ،وفق الوثيقة المذكورة آنفاً ،باعتبار أنها «تش ّكل قاعدة بحرية
محتملة للواليات المتحدة» ،بل «اقترح الرئيس آن��درو جونسون
في عام  1868ضم الجزيرة» إلى بالده ،والتي تشمل كالً من هايتي
وجمهورية الدومينيكان .ومنذ ذلك الحين ،تتالت التدخالت األميركية
المباشرة في بلدان البحر الكاريبي دون انقطاع.
«أهمية هايتي» الحقيقية تكمن في اندالع «ثورة العبيد» ،كما ع ّرفها
المؤرخون األوروبيون ،في  22آب/أغسطس  ،1791واستمرت نحو
 15عاماً ،ضد االحتالل الفرنسي ،وت ّوجت بنيل هايتي استقاللها
في العام  .1804و ُتعتبر هايتي الدولة المستقلة األولى في «العالم
الجديد» .وأول ما فعلته كان إلغاء نظام العبودية رسمياً ،وصنع
استقاللها المحرومون وع ّمال السخرة ،بخالف «الثورة األميركية» قبل
نحو  28عاما ً من ذلك التاريخ على أيدي كبار ُمالّك األراضي وطبقة
التجار األثرياء.
الدولة األميركية الجديدة ،التي أعلنت استقاللها في عام ،1776
لم تعترف باستقالل هايتي ،واعتبرت ثورتها منافس ًة لها ،ويجب
إخضاعها نظرا ً إل��ى «تهديدها الماثل على المصالح االقتصادية
األميركية ،وخصوصا ً كبار ُم ّ�لاك األراض��ي في جنوبي البالد» (آن
كرافورد – روبرتس «تاريخ سياسة الواليات المتحدة تجاه هايتي»،
جامعة براون ،دون تاريخ).
تدخلت واشنطن ،بصورة مباشرة ،تباعا ً في هايتي منذ العام
ّ
تدخالتها كان ربما تدخلها العسكري السافر في 28
 .1915أب��رز
شباط/فبراير  ،2004واحتجاز رئيس البالد جان-بيرتراند أرستيد
َ
المنتخب بنسبة  92%من األصوات ،وإبعاده إلى جنوب أفريقيا على
متن طائرة عسكرية أميركية.
الرئيس المخلوع أوضح أنه تع ّرض لضغوط مباشرة من واشنطن
ووزي��ر خارجيتها كولن ب��اول ،وبلّغه مسؤول رفيع في السفارة

األميركية أم َر المغادرة وقال له« :من أجل تج ُّنب سفك الدماء ينبغي
لك مغادرة البالد» .وفي حال عدم موافقته «سيتم اغتياله» (مقابلة
أرستيد مع شبكة «سي أن أن» 2 ،آذار/مارس .)2004
في اليوم التالي إلقصاء أرستيد ،تح ّركت وحدات من سالح مشاة
البحرية األميركية ،المارينز ،واحتلت منطقة القصر الجمهوري،
بالتزامن مع دخ��ول مجموعة من المسلحين ،الذين سلّحتهم ،مقر
الشرطة الوطنية المقابل للقصر الجمهوري.
وكالة االستخبارات المركزية« ،س��ي آي إي��ه» ،أنشأت القوات
العسكرية لهايتي وجهاز استخباراتها الوطني ،وم ّولتهما في
ثمانينيات القرن الماضي ،وأدّيا دورا ً بارزا ً في محاول َتي انقالب ضد
الرئيس أرستيد (عامي  1991و  )2004لمصلحة واشنطن (تاريخ
سياسة الواليات المتحدة تجاه هايتي).
يُجمع المؤ ّرخون األميركيون على الترابط الوثيق بين التطورات
التاريخية في هايتي وسياسات الواليات المتحدة ،التي تحافظ على
الهيمنة واستغالل موارد الشعوب األخرى .هايتي تملك مخزونا ً ثابتا ً
من اليورانيوم والنفط وتنشط في زراعة البن وقصب السكر .وبناء
عليه ،يجب النظر إلى تلك العالقة الملت ِبسة ضمن إطارها في التبعية
السياسية وح��رص واشنطن على تنصيب «عمالئها» بدل آخرين،
بحسب ما تفرضه الظروف.
في الساعات األول��ى بعد منتصف ليل  6تموز/يوليو الجاري،
اقتحم «مجهولون مسلحون ارتدوا مالبس سوداء ،ويحملون أسلحة
متطورة» مق ّر إقامة الرئيس جوفينيل مويس وأ ْردوه قتيالً ،وأصابوا
زوجته بجروح .وأعلنت حالة الطواريء في البالد .كان من المفروض
أن تنتهي والية الرئيس المغدور في  7شباط/فبراير  ،2021لكنه
تشبث بالسلطة بدعم وتأييد من واشنطن.
فريق االغتيال مك ّون من  28ف��ردا ً على األق��ل ،يحملون الجنسية
الكولومبية ،وبينهم اثنان يحمالن الجنسية األميركية .اع ُتقل 18
منهم ،وصدرت بحق  22آخرين مذ ّكراتُ اعتقال.
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» ،في عددها يوم  15تموز/
يوليو الحالي ،تقريرا ً مطوال ً أوضح بعض جوانب عملية االغتيال
و»أبطالها» ،ومركزية مدينة ميامي األميركية في التخطيط واإلعداد
وتمويل طاقم االغتيال ،موجِّ ه ًة التهمة الرئيسية إلى المعتقل األميركي
من أص��ول هايتية ،كريستيان إيمانيويل س��ان��ون ،قائلة« :ش ّكل
(سانون) طاقم حرس شخصيا ً في أثناء وجوده في مدينة ميامي في
والية فلوريدا ،وقام بتجنيد مؤيديه لعمل يرمي إلى إعادة بناء هايتي،
بفضل استثمارات تصل إلى  83مليار دوالر» .وشاركه في التخطيط

البروفيسور المتقاعد والمقيم بفلوريدا ،بارنيل دو فيرجير ،البالغ من
العمر  70عاماً.
دو فيرجير تحدّث إلى الصحيفة األميركية من مقر إقامته ،موضحا ً
ّ
الخطة كانت تقتضي تسلّم سانون منصب رئيس الجمهورية،
أن
والذي وعد بـ «مكافأة الشركات (األميركية) ،التي خصصت له أمواالً،
من ميزانية البالد بعد وصوله إلى السلطة».
وفي اليوم ذاته  15 ،تموز/يوليو الحالي ،ص ّرح الرئيس الكولومبي
إيفان دوكي بأن «بعض الجنود الكولومبيين السابقين» شاركوا في
عملية االغتيال .األب��رز في تلك التصريحات هو إق��رار وزارة الدفاع
األميركية بأن «محتجزين ،أعدداهم صغيرة ،تل ّقوا تدريبات لدى
الجيش األميركي خالل خدمتهم في الجيش الكولومبي» .وأضافت
الوزارة أنّ طواقم أميركية مك ّونة من وزارة األمن الداخلي وجهاز الـ
ستتوجه إلى العاصمة بورت أو برينس «للمساعدة في
«أف بي آي»
ّ
جهود التحقيق».
وكشفت «وكالة مكافحة المخدرات (Drug Enforcement
 )Agency – DEAاألميركية أن أحد المتهمين باالغتيال كان «مخبرا ً
سرياً» لمصلحتها ،وإنها «تعلم أن بعض القتلة» ع� ّرف عن نفسه
باسم الوكالة ،DEA ،خالل عملية االغتيال .وب ّثت شبكة «سي أن أن»
األميركية نبأ ً مفاده أن «مشاركين متعدّدين في عملية االغتيال عملوا
سابقا ً كمخبرين» للسلطات األميركية ،بما في ذلك «مكتب التحقيقات
الفيدرالي» ( 12تموز/يوليو .)2021
حلقة مدينة ميامي في عمليات اغتياالت لحساب األجهزة األميركية
لم تكن وليدة اللحظة ،بل شكلت منصة انطالق لـ»مؤامرات وانقالبات
واغتياالت» لمصلحة الحكومة األميركية ،بدءا ً بغزو كوبا الفاشل في
خليج الخنازير في عام  ،1961مرورا ً بعمليات ّ
منظمة ضد نيكاراغوا
وفنزويال وهايتي.
ضلوع كولومبيا ووكالة مكافحة المخدرات األميركية والمخبرين
«الس ّريين» لمصلحة عدة أجهزة أميركية ،يُلقي أضواء على العنوان
األساسي المضمَر في عملية االغتيال ،أال وهو صفقات المخدّرات التي
تد ّر أرباحا ً خيالية بمعرفة أميركيين ،وربما تحت إدارتهم وإشرافهم،
رئيس دعمته واشنطن على ال ّرغم من انتهاء
والتي ذهب ضحيتها
ٌ
واليته الدستورية ،و ُتعيد إلى األذهان اعتقا َلها لعميلَها السابق رئيس
سج ّل طويل في خدمتها،
بنما ،مانويل نورييغا ،في عام  ،1989بعد ِ
َ
السجن في أميركا حتى وفاته هناك في 29
وانقالبَها عليه وإيداعَ ه
أيار /مايو .2017

مع�ضلة االتفاق النووي ..مباحثات وم�سار بال معالم
} أمجد إسماعيل اآلغا
مبهمة هي مباحثات فيينا ،على الرغم من أن
مسار المباحثات ،يسير وعلى جانبيه تصريحات
أوروبية وأميركية وإيرانية ،لكنها دائما ً ما تأتي
في إطار الرغبات بتذليل العوائق ،دون إيضاحات
لـ ماهية تلك العوائق ،وكيفية تجاوزها للوصول
إل��ى ات��ف��اق ن��ووي ج��دي��د ،لكن ف��ي المقابل ،فإن
مباحثات فيينا تهدف صراحة إلى عودة واشنطن
إلى االتفاق النووي ،وكذا عودة طهران ،مع جزئية
إيرانية تتمحور حول رفض إيران تضمين االتفاق
مع واشنطن ،ملفات نشاطها اإلقليمي ،وتطوير
الصواريخ الباليستية؛ كل ذلك تزامن مع نجاح
إبراهيم رئيسي في االنتخابات اإليرانية ،ليتم
اختصار مشهد المباحثات في فيينا ،ضمن جزئيتي
نجاح إح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي ف��ي عهد رئيسي،
والضغوط األميركية التي تعمل في أطر تضمين
االتفاق الجديد ملفات شرق أوسطية متعددة.
معطيات عديدة تؤكد بأنّ انتخاب رئيسي ،لن
يؤثر على سير المفاوضات في فيينا؛ إذ أعلن رئيسي
خالل المناظرة الثالثة إبان االنتخابات الرئاسية
في إيران ،نيته االلتزام باالتفاق النووي ،في حال
ت ّم التوصل إليه ،ولكن وفق شروط المرشد اإليراني
علي خامنئي ،وليس بطريقة حكومة روحاني
الخاطئة برأيه ،واستبعد أن تجرى المناقشات
حول دور إي��ران اإلقليمي وصواريخها كجزء من
المحادثات ووصفها بأنها «غير قابلة للتفاوض».
معطيات أخ��رى تؤكد ع��زم إي���ران على إع��ادة
إحياء االتفاق النووي ،ترجمت عبر موافقة المرشد
اإليراني علي خامنئي ،على خوض مباحثات فيينا،
األم��ر ال��ذي يُع ّد مؤشرا ً هاما ً على نوايا طهران،
لجهة العودة إلى االتفاق ،وفي ذات اإلط��ار ،فإنّ
إيران بدأت بزيادة اإلنتاج النفطي ،وذلك استعدادا ً
لرفع العقوبات األميركية ،والبدء بتصدير النفط،
إذ سيحقق إتمام االتفاق النووي مكاسب سياسية
واقتصادية إليران ،وللتيار المتشدّد المسيطر حاليا ً
على مقاليد السلطة فيها.
في جانب م���وا ٍز ،وعلى الرغم من أن األج��واء
اإليجابية تظلل مناخ المباحثات في فيينا ،لكن
حتى اآلن لم تتضح معالم أي اتفاق مقبل بين
إي��ران وواشنطن ،أو زم��ن إع��ادة تفعيله ،لكن ما
يمكن استنباطه من خالل مسار المباحثات على
م��دى األش��ه��ر الماضية ،ي��أت��ي ف��ي إط���ار تراجع
الرئيس األميركي جو بايدن عن إجبار إيران على
عقد اتفاق واسع يشمل ملفات أخرى غير البرنامج
النووي ،حيث اعتبر بايدن أنّ التهديد الرئيس هو

إمكان تطوير إيران سالحا ً نووياً ،كلما استمرت في
التخلي عن التزامها االتفاق النووي لعام ،2015
في مقابل ذلك ،ثمة شروط إيرانية للموافقة على
ال��ش��روط األميركية ،ترتكز على رف��ع العقوبات
المفروضة على قطاعات النفط والطاقة والمال،
وربما رفعها أيضا ً عن بعض الشخصيات اإليرانية
ومنها الرئيس الجديد ،كما تريد إيران من الواليات
المتحدة تقديم ضمان بأنها لن تتراجع مرة أخرى
عن االتفاق ،وبالتالي تريد ضمانا ً باستمرار االتفاق
وعدم العودة إلى فرض العقوبات عليها مرة أخرى،
فاالنسحاب من االتفاق مرة أخ��رى ،ما زال يش ّكل
مصدر قلق كبير إليران.
ربطا ً بما سبق ،فإن تقديم ضمانات من الجانب
األميركي تبدد الهواجس اإليرانية ،يعد معضلة
بالنسبة إل��ى إدارة ب��اي��دن ،األم��ر ال��ذي يعني أن
ال��والي��ات المتحدة ستحتاج إل��ى التصديق على
االتفاقية النووية اإليرانية ،كمعاهدة في مجلس
الشيوخ ،الذي يضم كتلة جمهورية وازنة ،وبالتالي
فإنّ ذلك تحديا ً آخر إلدارة بايدن الذي يحاول تأطير
االتفاق مع إيران على الملف النووي ،في حين يريد
الجمهوريون في الكونغرس مراجعة أي اتفاق مع
إيران ،وفقا ً لقانون مراجعة االتفاقية النووية الذي
صدر في عهد الرئيس األسبق ب��اراك أوباما ،لكن
إدارة بايدن تجادل بأن مجرد العودة إلى االتفاق
ال تقتضي مراجعته وفق القانون المذكور ،وهذه
ستكون أه ّم المعضالت أمام العودة إلى االتفاق من
جهة الداخل األميركي.
أما في ما يخص الملفات األخرى ،فيبدو أن بايدن
سمح بمسار آخر في حال لم يت ّم تضمين ملفات
متعددة في اتفاق أوسع وأشمل ،فخالل اجتماعه مع
الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ،ل ّمح الرئيس
األميركي بالضربات الجوية التي استهدفت المواقع
التي تستخدمها إي��ران في سورية ،والمسؤولة
وفق المنظور األميركي ،عن الهجمات على القوات
األميركية في العراق .وهو ما يوحي بتلويح بايدن
باستخدام األداة العسكرية ضد إيران في سورية
والعراق.
كما سبق ،من الممكن أن تسمح إدارة بايدن لـ
«إسرائيل» بحرية الحركة ،في ما يخص األهداف
اإلي��ران��ي��ة ،األم���ر ال���ذي ترجمه رئ��ي��س ال���وزراء
«اإلسرائيلي» الجديد ،نفتالي بينيت ،حين قال إنّ
«إسرائيل ستدافع عن نفسها ض ّد أيّ تهديد حتى لو
بمفردها» .من جهة أخرى ،قد تعمل واشنطن على
استخدام كل األدوات المتاحة لمواجهة األنشطة
اإليرانية في المنطقة ،والتي تراها واشنطن مزعزعة
لالستقرار ،لكن المعضلة هنا هي أنه يجب على

الواليات المتحدة وضع أطر وضوابط تتعلق بآلية
محاربة طهران في المنطقة ،بما ال يؤسس لحرب
إقليمية واسعة.
«إسرائيل» أبدت مخاوفها من أي اتفاق نووي
مقبل مع إي��ران ،ال سيما أن مسؤولين إسرائيليين
كثر اجتمعوا بالمسؤولين األميركيين ،من أجل
منع إدارة بادين من العودة إلى االتفاق ،أو وضع
اتفاق جديد يراعي الهواجس األمنية «اإلسرائيلية»،
وستحاول «إسرائيل» االستفادة من هذا السياق
وطلب مكاسب إضافية من الواليات المتحدة في
المقابل ،وهنا يمكن أن ي��زداد التنسيق والتعاون
العسكري بين تل أبيب وواشنطن ،كما ستسهّل
الواليات المتحدة ترتيبات األمن اإلقليمي ،فضالً عن
زيادة التعاون االستخباراتي والعسكري والمالي
إلضافة مزيد من بطاريات الدفاع الصاروخي ضد
الصواريخ اإليرانية ،أي أنّ «إسرائيل» ستحاول
تعزيز وضعها االستراتيجي والدفاعي.
المعضلة األساسية والتي تؤطر مسار المباحثات
في فيينا ،وربما توقفها ،استمرار استهداف القوات
األميركية في العراق وسورية ،والرد األميركي على
جملة االستهدافات لقواتها ،وف��ي ذات السياق،
تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،عن أن إيران
أخبرتها بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20
في المئة إلنتاج وقود نووي لمفاعل بحثي ،وهذه
الخطوة الق��ت تنديدا ً من وزراء خارجية ألمانيا
وفرنسا وبريطانيا ،ذلك أنها ال تتماشى مع مسار
مباحثات فيينا وتوحي بتعنت إيراني ،كما أعلن
المتحدث باسم وزارة الخارجية األلمانية أخيرا ً أن
طهران طلبت وقف مباحثات فيينا لحاجتها إلى

مباحثات بين وزيري خارجية العراق والواليات المتحدة
ومعلومات عن تح ّول مهمة القوات الأميركية �إلى ا�ست�شارية
قال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
خالل لقائه مع نظيره العراقي ف��ؤاد حسين
في واشنطن« ،إنّ البحث مع الوفد العراقي
سيشمل مكافحة داعش حتى نتمكن من إقرار
األم��ن واالس��ت��ق��رار ،وه��و مؤشر على العالقة
الوثيقة مع العراق».
أض���اف بلينكن «نفتخر ب��ال��ش��راك��ة مع
الحكومة العراقية» ،مشيرا ً إلى أنّ «العالقات
األميركية العراقية وثيقة ال سيما في مكافحة
اإلرهاب».
من جهته ،ق��ال وزي��ر الخارجية العراقي
«إنّ وجودنا هنا إلجراء الحوار والنقاش مع
الجانب األم��ي��رك��ي» ،آم�لاً أن «تكون نتائج
ال��ح��وار لتعميق ال��ت��ع��اون المشترك بين
واشنطن وبغداد».
وأضاف حسين أنّ «منطلقات الحوار تستند
على العمل المشترك واالح��ت��رام المتبادل،
والتعاون في مجاالت واسعة ،منها األمني
والعسكري واالقتصادي والطاقة والمجال
الصحي ومكافحة ك��ورون��ا ،وال��ع��دي��د من
المجاالت األخرى».
وتابع أن «تنظيم داعش ال يزال باقيا ً كتنظيم
إرهابي عسكري ،وهناك فعاليات لإلرهابيين
في العراق ،وقبل أيام هاجموا مدينة الصدر
بعملية انتحارية ،وهذا يعني أنّ داعش ال يزال
يعمل في العراق ،وال يزال خطره قائما ً على
العراق والمجتمع الدولي».
وفيما شدّد الوزير العراقي على «الحاجة
إلى عمل دولي لمواجهة داعش وفكره» ،أضاف
«نحتاج التحالف الدولي والعمل معه بقيادة

وزيرا خارجية الواليات المتحدة والعراق خالل لقائهما في واشنطن
ال��والي��ات المتحدة لالستمرار ف��ي محاربة
داعش».
وأوض��ح حسين ،أنّ «عالقات العراق مع
الواليات المتحدة ال تقتصر على الجانب األمني،
بل هناك عمل مشترك في مجاالت أخرى ،والتي
تتعلق بمستقبل العراق».
وأك��د في الختام «الثقة بأننا سنصل في
هذه الجولة من الحوار إلى تفاهمات تخدم
البلدين».
وفي السياق نفسه ،قال مسؤولون أميركيون
لنشرة «بوليتيكو» «إنّ مهمة القوات األميركية
في العراق ستتح ّول إلى مهمة استشارية مع

نهاية العام الحالي ،وبهذا ُتنهي الواليات
المتحدة مهماتها القتالية في العراق».
وب��ال��ت��وازي ،أعلن المتحدث باسم وزارة
الدفاع األميركية ،جون كيربي« ،أنّ وفدا ً عراقيا ً
يزور البنتاغون للبحث في قضايا استراتيجية
بين البلدين ،على رأس��ه��ا مسألة الوجود
توجه
العسكري األميركي في العراق ،وسط ّ
أميركي إلى تخفيض االنتشار العسكريّ في
ّ
الشرق األوسط».
يأتي ذلك ،بعد أن ح ّذرت فصائل المقاومة
العراقية مرارا ً من التصعيد عسكريا ً في حال
لم تنسحب القوات األميركية من العراق.

وقت للتشاور داخليا ً قبل بدء الجولة األخيرة.
هذا الموقف اإليراني يوحي برغبة في تجميد
المباحثات مؤقتاً ،قبيل الجولة السابعة واألخيرة،
التي كان متوقعا ً لها أن تنطلق في األول من تموز
الحالي ،وبالتوازي تم استهداف القوات األميركية
في ال��ع��راق ،وه��ذا يعني أن إي��ران أرادت إيصال
رسائل للواليات المتحدة ،بأن لها تأثيرا ً في األوضاع
العراقية ،لذا فقد تكون اإلستراتيجية اإليرانية،
تستهدف الضغط على واشنطن واألطراف الغربية،
ال سيما أنّ طهران اشترطت الحصول على ضمانات
من ال��والي��ات المتحدة بأنها لن تنسحب مطلقا ً
من االتفاق ،وهو أمر يعد معقدا ً وفقا ً لديناميات
السياسة الداخلية األميركية.
يبدو واضحاً ،أنّ إيران تريد ضغطا ً من الواليات
المتحدة على إسرائيل ،لوقف الهجمات على األهداف
اإليرانية في الداخل والخارج ،وفي مجمل األمر،
تريد إي��ران إع��ادة إحياء االتفاق ،وك��ذا واشنطن،
لكن تحاول واشنطن ومعها القوى الغربية ،أن
تفهم إيران ،أنها مهما ماطلت ومهما كانت الرغبة
األميركية في تخفيف االنخراط في الشرق األوسط،
إال أنها تتعامل مع القوى العظمى التي ال تملك أدوات
القوة بكل صورها فحسب ،بل كذلك أدوات الضغط
والعقوبات ،كما أنّ ما ت��راه واشنطن استفزازات
إيرانية ،قد تفقدها تعاطف األط��راف األخرى التي
ك��ان��ت تتعاطف معها أم���ام التعنت األميركي؛
وبالتالي ثمة معضالت غاية في التشابك والتعقيد،
األمر الذي يجعل من اجتماعات فيينا ،مباحثات
ومسار بال معالم.

لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية
ّ
تحذر من اعتداءات �إرهابية جديدة
حذرت لجنة األمن والدفاع النيابية العراقية ،أمس ،من استهداف إرهابي
لمنطقتين في العاصمة بغداد.
وق��ال عضو اللجنة النائب عباس س��روط ،في تصريح لوكالة األنباء
العراقية ،إنّ «لجنة األمن والدفاع اجتمعت مع القيادات األمنية في وقت
سابق وقدمت عدة توصيات وأسئلة حول الخروقات األمنية وإجراءات منع
تكرارها» ،موضحا ً أنّ «المعلومات االستخبارية المتوفرة أكدت أن داعش
اإلرهابي ينوي اللجوء إلى التفجيرات في محافظة بغداد ،ال سيما مناطق
مدينة الصدر والشعلة والكاظمية المقدسة ،لكنّ المشكلة كيفية معالجة هذه
المعلومات والتحوطات األمنية التي يمكن اتخاذها».
وأكد أنّ «لجنة األمن والدفاع سيكون لها لقاء مع القيادات األمنية بعد عطلة
عيد األضحى لمعرفة أسباب الخروقات» ،مشيرا ً إلى أن «داعش يلجأ إلى تلك
األساليب ألنه ليس لديه القدرة على شنّ هجوم على القوات األمنية».
وشدّد سروط على ضرورة أن «يكون هناك تعاون مع الجهد االستخباري
لكشف تلك الخروقات باالعتماد على األساليب الحديثة في الرصد كالكاميرات
الحرارية وغيرها» ،مشيرا ً إلى أنّ «لجنة األمن قدمت توصيات ومقترحات إلى
األجهزة األمنية لمنع تكرار مثل هكذا حوادث ،خصوصا ً أن هناك معلومات
تفيد ربما بتكرار هذه الحالة في داخل بغداد ،والحل إليقافها يأتي من خالل
تطوير الجهد االستخباراتي وتكثيفه».

التحذيرات تأتي بعد أيام على التفجير الذي استهدف سوقا ً شعبيا ً في مدينة الصدر ببغداد
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jHM�« d�“Ë b�√ ¨t�H� ‚UO��« w�Ë
qI� ŸËdA�ò Ê√ ¨WMG�“ s�O� w�«d�ù«
d�R� p�U� v�≈ Á—u� s� ÂU��« jHM�«
«—bI�« vK� œUL��ô«Ë dE��« d�� vK�
ÆåWOK�L�«
Î U�bI� oI� ŸËdAL�«ò Ê≈ WMG�“ ‰U�Ë
WO�O�«d��« WD� d��√ u�Ë 82% W��M�
f??O??zd??�« W??�u??J??� w???� U??�c??O??H??M??� rÒ ???�
Æåw�U�Ë—

ÒÊ√ „—b??� U� r�UF�«ò ÒÊ√ v�≈ XH�Ë
YO� WLN� WOM�Ë …uD� c��« Ê«d�≈
Ì
…b�b� ·UB�
d�� jHM�« d�bB� ÒÊ√
ÊUL Ô� d�� w??� q??� ZOK��« w??� X�O�
ÆåWOL�_« m�U�� vE��
ÕU���ô« ÒÊ√ w??�«d??�ù« fOzd�« b??�√Ë
VFAK� Î «dO�� Î UO��—U� Î U?�u??� q�Ò L�ò
l�—UAL�« Ác� WOL�√ `C��Ë w�«d�ù«
ÆåÂu� bF� Î U�u�

w�U�Ë— s�� w�«d�ù« fOzd�« sK�√
s� jHM�« qI� ŸËdA� ÕU���«ò ÒÊ√ f�√
vK� Î U�“U� Î «œ— q�Ò L� p�U� v�≈ Á—u�
ÆåU�dO�√ WU� s�d�P�L�« lOL�
Ÿu��_« ‰ö� w�U�Ë— Âö� ¡U??�Ë
WOM�u�« l�—UAL�« ÕU���« s� 83 ???�«
ÃU��ù« …eH� —UF� oOI�� —U??�≈ w??�
w� jHM�« …—«“u??� l�—UA� sO�b� v�≈
Æ”—U�Ë ÊU�e�d�Ë dN�u� UE�U��
ÊU� wDHM�« ŸU??D??I??�«ò Ê√ ·U???{√Ë
U�uIF�« UN��U� w��« U�UDI�« sL{
vK� Î U�d� XMÒ � UN�√ YO� WO�dO�_«
lK��« dO�u�Ë jHM�« d�bB� w�UD�
vE�� w��« ôU�L�« s� UL�Ë WO�U�_«
Æåœö�K� WOL�ô« m�U��
XK�d� U�dO�√ò Ê√ w�U�Ë— `{Ë√Ë
«—œUB�« dOHB� ·bN� jHM�« d�bB�
WKLF�« s??� W??O??�«d??�ù« bz«uF�« iH��
6 dO�u� s� XMJL� Ê«d�≈ ULMO� W�FB�«
¡«dA� W�FB�« WKLF�« s� —ôËœ sO�ö�
ÆåW�Ëœ_«

(1¢U áªàJ) ...¿ƒ∏°ù«e
gO��« WN�«uL� Ëd??O??� w??� ÁUMF�— t�H� —UFA�«
ÂU�_« Ác� q�� w� WO�UM�K�« WLUF�« q�œ Âu� w�uONB�«
r� WO�ö�≈Ë WOM�Ë W�ËUI� tÒK� w� XIKD�U� ¨1982 ÂU�
Ê«ËbF�« vK� t�«—b� Ÿœd� r�Ë ¨V��� UM{—√ s� ËbF�« œdD�
W�œUFL�« w� VF r�— v�« X�uÒ �� q� ¨jI� 2006 ÂU� w�
ÆÆÆtK�U�� tzUHK�Ë ËbFK� sJL� ô WOLOK�ù«
s� dO�J�« W�—u�Ë ÊUM�� w� ÒÊ√ w� W��U��« …d�F�«™
w� ôœU??F??� «ËdO� U� Î U��U� r??�Ë ¨ÊUF�A�« sO�ËUIL�«
ÊuJ� Ê« ·bB�« qO�� s� fO�Ë ¨r�UF�«Ë rOK�ù«Ë WIDML�«
¡«uK�« u� 1920 ÂU??� w��dH�« ‰ö��ö� s�ÒbB�L�« ‰Ë√
ÂËUIL�« œULF�« fOzd�« tM�√ ÊuJ� Ê«Ë ¨œu�� qOL� q�«d�«
sO�OKLFK� ÍbB��« Âu� Áœö� gO� ”√— vK� œu�� qO�√
uO�u� Ø“uL�® å»U���« WOHB�ò sO�O�uONB�« sO��dJ�F�«
q� ¨©1996 q�d�«Ø ÊU�O�® åVCG�« bO�UM�åË ¨©1993
dBM�« Âu� r� ¨2000 ÂU� d�d���« Âu� UNK� Áœö� ”√— vK�
Æ2006 ÂU�
v�M� ULO� W�dFL�« Ác�d�c�� UM�√ …d??O??�_« …d�F�«™
W�—u�Ë ÊUM�� w� »U��« s� Ãd� Íc�« å»«b��ô«ò Ê« ÊËdO��
s� s�bK��« v�« …œuF�« ‰ËU�� ¨œuI� WO�UL��« w�«u� q��
ÂUE� —UON�« œËb��« bF�√ v�« ÎöG��� ¨ WHK��� åpO�U��ò
…b�U� WL�U� W�uEM�Ë ¨t�bO� tFM ÊUM�� w� dzU� wHzU�
ÆÂuO�« v�� ‰«“ U�Ë U�UL�Ë U�U�—
W�«d� s� ŸU�b�« ¡«bN� qÒ �Ë WLEF�« n�uO� œuK��U�
ÆÂuO�« v�� sO��« p�– cM� WO�dF�« W�_«Ë ÊUM��Ë W�—u�
qOL� q�«d�« WO�UM�K�« WOM�u�« “u�— b�√ ÕËd� WO���«Ë
Æœu�� qO�√ ÂËUIL�« fOzdK�Ë œu��

UNO� bNA��« w��« ÊuK�O� W�dF� bF� oA�œ ‰ö��« Âu�
w�u�_« s�b�« Õö `�d{ v�« t�U�– u� WLEF�« n�u�
U� U�b� b� U�ò …dONA�« t�LK� ‰U�Ë Íu??�_« b��L�« »d�
w�MÒK�« ‰«dM��« w�UD�d��« tKO�“ ÊU� ULO� ¨ås�b�« Õö
ÂuO�«ò ‰uI�Ë ”bI�« w� vB�_« b��L�« Âd� v�« q�b�
ÆåWO�OKB�« »Ëd��« XN��«
24 w� ÊuK�O� W�dF� Èd�– w� W�œU��« pK� d�c�� Ê√
s� qD�� ¡U�Ë qF� œd�� fO� ¨1920 ÂU� uO�u�Ø “uL�
w��« ¨…dUFL�« WO�dF�« W�ËUIL�« œ«Ë— s� bz«—Ë W�_« ‰UD�√
ÊuOK�U� WKL� l� dA� s�U��« ÊdI�« U�UN� cM� n�u�� r�
W�OK� W�œU� Î UC�√ w� q� ¨WM�«d�« WE�K�« v�� dB� vK�
w��« dOBL�«Ë —U�L�« …b�Ë U�“d�√ qÒ F� ¨d�F�«Ë w�UFL�U�
—ULF��ô« WN�«u� w� W�—u�Ë ÊUM�� VF� XFL� UL�U�
k�ö� UO�«— w� ‰öI��ô« WFK� —Ëe� s�Ë ¨ WO�uONB�«Ë
rO��« s�œ«Ë s� sOO�UM�K�« ¡«bNA�« ¡UL�√ rÒ C� ·d� W�zô
W�—u��« «—u��« w� «u�—U� s�c�« ¨w�dG�« ŸUI��«Ë UO�«—Ë
W�—u�Ë ÊUM�� ¡«b�√ ÒÊ« Î UuB� ¨w��dH�« —ULF��ô« bÒ {
…b�u� ¨s�bK��« vK� l�dL�« r�—UB�� ÂuO�« UM�Ëd�Ò c�
ÆULNMO� dOBL�«Ë —U�L�«
ÒÊ√ w� ¨W�dFL�« pK� U�dC���� w��« Èd�_« …d�F�«™
—UFA� ¨ÈuI�« s�“«u� s� vI�_«Ë Èu�_« w� «œ«—ù« s�“«u�
q�b� Ê« —UF�« s� fO�ò t�√ ÊuK�O� w� WLEF�« n�u�
Ê« —UF�« qÒ � —UF�« sJ�Ë ¨U�œö� w��dH�« —ULF��ô« ‘uO�
åÆÆÆUN�ËUI� s� b�� ô
Î «—UF� ÊU�
¨UNK� W�—u� v�« bÒ ��« W�ËUIL� Î U��R�
Ò
w{«—_« s� WO��dH�« «uI�« ¡ö� rÒ � v�� ¨Îö�«œË Îö�U�
ÆW�dFL�« pK� vK� Êd� l�— v�«u� bF� WO�UM�K�«Ë W�—u��«

(1¢U áªàJ) ...IQÉjõdG ó©H Ée
…—Ëd{Ë W�—u� UNM�Ë ¨»U�—ù« W�—U��Ë ‚«dF�« w� w�«d�ù«
W�—u��b�« WI�dD�« vK� u??�Ë UN��“_ qÒ ? � v??�≈ ‰u??u??�«
w� W�uJ��« l� q«u��«Ë W�u�H� œËb��« ¡UI�≈Ë ¨WO�«dF�«
WDK��« r�œ …—Ëd{ vK� œÒb� sOD�K� nK�Ë ¨‰uIF� —b�
w� —UM�« ‚ö�≈ n�Ë XO��� vK�Ë tK�« Â«— w� WOMOD�KH�«
W�U�d�«Ë ÂUL��ô« …d??z«œ w� X��√ b� X�U� Ê≈Ë ¨…e??�
vK� W�d��Ë ÷ËUH�K� …œuF�« …—Ëd{ vK� r� ¨W�dBL�«
WOMOD�K� W�Ëœ W�U�≈ v�≈ œuI� UL�Ë sO��Ëb�« qÒ � ”U�√
UN�LU�Ë ¨1967 Ê«d�e� s� l�«d�« œËb� vK� WKI���
s� l�bM� b� nMF�« s� W�u� ÒÊS� p�– ÊËœË ¨WO�dA�« ”bI�«
b�Ë ¨Êb�U� fOzdK� sKFL�« ÂöJ�« l� r��M� U� u�Ë ¨b�b�
XMO� W�uJ� nK�Ë ¨l�«u�« ÷—√ vK� Èd�� U� l� r��M� ô
…—Ëd{ ¨tHOC� s� pKL�« VK�Ë ”bI�« w� Êœ—_« —ËœË
w� V�U��« W�œU�√ ©WOKOz«d�ù«® «¡«d�ù« n�u� q�b��«
Æ Î UuB� vB�_« b��L�«Ë Î U�uL� ”bI�«
l�Ë U�bM� ‰ö� s� sO�� q�«d�« pKL�« s�– w� ÊU�
©åWOKOz«d�ù«ò ? WO�œ—_« Âö��« WO�UH�«® W�d� Íœ«Ë WO�UH�«
s�ËË W�Ëb� Êœ—_« œu�Ë ÊUL{ WO�UH�ô« Ác� ÊUJ�S� ÒÊ√
sJ�Ë ¨wL�UN�« ‘dF�« —«dL��« ÊUL{ p�c�Ë ¨wzUN�
©qOz«d�≈® w� b�UB�« wMOLO�« ·dD��«Ë W�UO��« UO�«b�
t��—Ë qA�Ë ¨sO�«— ‚U��≈ WO�UH�ô« w� p�dA�« q�� v�≈ œÒ √
ÂuO�« `�√ Íc�« qLF�« »e�� bzUI�« l�uL�« vK� ÿUH��« w�
UNFOL�Ë ¨WDK��« sOLO�« »«e�√ ‰Ë«b�� ULO� ¨ÎUOA�U� Î U�e�
lOD��� qN� ¨sOOMOD�KHK� W�ËœË Îö�b� Î UM�Ë Êœ—_« w� Èd�
W�«d�« X�� wzUN� s�u� …dL�« Ác� Êœ—_« ÊUL{ Êb�U� …—«œ≈
øWOL�UN�«
WK��L�« sOD�K� – sOM� – dOHJ�« w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

WK�UF�« «uI�« pK� WU� vI�� U� ÂUF�« W�UN� l� qIM��Ë
l�«u�Ë WO�UH�ô« Ác??� V�uL� `�√ Íc??�« ¨‚«d??F??�« w�
Æ “UO��U� WO�dO�√ …b�U� ¨ÍdJ�F�« b�«u��«
—b�Ë Î UO�UJ� bF��� Ê√ Ác� UN�uD�� …b��L�« U�ôu�« b�d�
¨t�«bOIF�Ë ZOK��« s�Ë ¨WK�uD�« UN�—–√Ë Ê«d�≈ s� ÊUJ�ù«
sOB�« w� √— ÚÊ≈Ë w�Ë ¨ÁU{u�Ë tK�UA�Ë ‚«dF�« s�Ë
ô UN�√ ô≈ ¨v�Ë√ W�u�Ë√ U�d�d� o�d�Ë U�œUB��«Ë U�d��Ë
w� Èd�Ë ¨W�zU� UN�d�Ë WIDML�« s� Î UOzUN� ÃËd��« lOD���
¡«u�√ s� ·U� —«bIL� Î «bF� Êœ—_« w� U�œu�ËË Ác� UN�uD�
—«bIL� Î U�d�Ë ¨UN� w�«œ ô tN�«uL� ◊—Ò u��« WO�UJ�≈Ë „UJ��ô«
Æ q�b�K� X�U��« ‰U� w�
s� Êœ—ú� W�UL� WKE� …—U�e�«Ë WO�UH�ô« q�L� ¨ÎUO�œ—√
q�UF��«Ë ¨Êœ—_« —«dI��« W�e�e� tDD�Ë ÊULK� s� bL��
s� W�UL� WKE�Ë ¨W�ËUOL�« ÂUEM� qLF� …dO�√ W�Ëb� UNF�
p�c� vI�O� t�√ Ëb�� Íc�«Ë ¨r�U��« åwKOz«d�ù«ò sOLO�«
Íb�� XMO� w�U�H� W�uJ� bN� w� tMJ�Ë ¨dOBI� fO� s�e�
w�Ë ¨iO�_« XO��« ULOKF�� Â«e��ô«Ë Â«d��ô« s� Î «—b�
l�D�U� ¨bNF�« v�Ë l�u� e�eF�Ë ‘dF�« W�UL�� WKE� Î UC�√
WO�U� bz«u�Ë d�U�� w�U� r�œ vK� W�uJ�Ë pKL�« qB�O�
«uIK� ’U��« ŸUDI�«Ë W�Ëb�« UN�ÒbI�� w��« U�b��« s�
v�≈ dOA� U� Êœ—_« b�b� wH� d�¬ V�U� s�Ë ¨WO�dO�_«
Î «b� WK�u� …d�H� ÂU� Íc�« wHO�u�« —Ëb�« w� Í—c� dÒOG�
V�u��L�«Ë © buffer zone ® ‰“UF�« ·öG�« W�dE� vK�
‰U ÒF� b�b� wHO�Ë —Ëœ v�≈ ¨dNM�« »d� w�UJ��« izUHK�
Æ tM� VKD� U�bM�Ë UL�O� q�b��«Ë qLFK� e�U�Ë ¨jA�Ë
UHK� tHOC� l� pKL�« g�U� bI� —U��_« w� œ—Ë U� o�Ë
¡«—“u�« fOz— —Ëœ vK� eO�d��« rÒ � YO� ‚«dF�« UNM� ¨WOLOK�≈
—Ëb�« Íb�� vK� «—œU??�Ë ¨Î«¡uH� Î «bzU� Á—U���U� wL�UJ�«

(1¢U áªàJ) ...øeR »a …ô¡dG
bz«e�« d�B�U� W�dJ�� W�d{ tO�u� Wd� X�U{√ b�Ë
ÆUO�uO�≈ vK�
dN� s�H�« ‰UF�≈Ë rOIF�« ‰b��«Ë jGK�« «c� qÒ � w�Ë
ÕU�H�« b�� fOzd�« bO��« w{UL�« fOL��« Âu??� UMOK�
U�ËdAL�« b�Q� åWL�d� …UO�ò dL�R� ¡UM�√ w�O��«
s� ¡UN��ô« bF�Ë ¨ÍdBL�« n�d�« WOLM�� W�öLF�« WO�uI�«
q�U���« W�UO� ”—UL� t�√ iF��« s� W�u�JL�« t�LK�
f�UN�« X��√ w��« WCNM�« b� WOCI� oKF�� U� w�
Î ULz«œ t�œUF�Ë q�d�« sJ� ¨sO�dBL�« ŸuL� ‚—R??� Íc??�«
d��Ë Î UI��� W�u�J� WLK� ÊËb� t�F� l� Àb��� Ê√ —d�
”U�L�«ò W�«b��« w� ‰UI� ¨VKIK� VKI�« s� w�U��—« —«u�
¡U� s� ¡U� Á“UO��« sJL� ôË ¨dL�√ j� w�uI�« dB� s�Q�
W�UL� s� UNMJL� W�dJ�� …u� UN�b� dB� ÆÆv�√ s� v�√Ë
Â“ô dBL� W�U� qB�� U� q�� ÆÆUN�œ«—≈ –UH�≈Ë UN�«—bI�
r�UFK� W�{«Ë UM� W�U�d�«Ë ÆåÍdBL�« gO��«Ë U�√ ÕËÒ —√
s� s�e�U� UM�� UM�Q� U�bO� ‰UO�u��« ô«dM��Ë lL�√
Æw{ËUH��« q��« dO� Èd�√ qz«b� Â«b���«
ô Âö�K� ÕuM��«Ë WLJ��« W�—UL� Ê≈ò ‰uI� l�U� r�
«—bIL� ”U�L�U� ÕUL��« ‰UJ�_« s� qJ� ÍQ� wMF�
…œbF�� «—UO� tOK� ÿUH��« qO�� w� UM�b�Ë ¨s�u�« «c�
„ö��« b�R� UM� Y�b��«Ë Æå·ËdE�«Ë n�uLK� UI�� U�—dI�
WU��« U�uKFL�« q� W�œUO��« W�Ëb�« …eN�√Ë …œUOI�«
UMM�√ vK� ÿUH�K� W�U�L�« «—UO��« q� W�b� œb��Ë b��U�
v��Ë s�√ œÒb�� sÓ� s��Ë WLJ�� ·dÒ B�� s�� sJ� ¨w�uI�«
Æ—«dI�« ÊuJ�
·d�√ò ‰UI� tM�LD� wJ� t�FA� t��b� fOzd�« q«Ë r�
ŸËdA� oK� u�Ë ¨sO�dBL�« ŸuL� sO� Î U�U� Î UIK� „UM� Ê√
ôË Èd�� W�Ëœ dB� sJ� ÆÆ”UM�« …UO�Ë ÁUOL�U� d�_« oKF��
‘ö�Ë rJ�UO� «uAO� rJ� ‰u�√ sJ� ÆÆoKI� Ê√ dBL� UM� oOK�
ÍdBL�« VFA�« s�LDOK� W�{«Ë UM� W�U�d�«Ë ÆåÍd??�
Êu�ËU�� s�c�« U�bO� ‰UO�u��« ô«dM� v�≈ XH�K� ôË
q� ÊUJK�L� gO��«Ë …œUOI�U� ¨t�œUO� w� VFA�« WI� W�e�“
ÿUH�K� WK�b� ‰uK� rN�b�Ë b��« ‰u� WIO�b�« U�uKFL�«
X�u�« œÒb�� sÓ� UL�b�Ë UL�Ë ¨ÍdBL�« w�uI�« s�_« vK�
ÆbN�U� rNK�« XGK� rNK�« ¨qz«b��« Â«b���ô V�UML�«

rOI� ‰b�� U�uH��√ U�bO� ‰UO�u��« ô«dM� s� W�uL��
«u�ËU�Ë b��« ¡UM� W�O�� —«d{√ s� UM�OB� Ê√ sJL� U� ‰u�
kH�� ‚UH�ô ‰uu�« s� UN�œUO�Ë W�Ëb�« e�� —UN�≈
WÒO�UO��« …œUOI�« rN�« sÓ� „UM�Ë ¨qOM�« ÁUO� w� UM�uI�
WDK��« s� w�M��U�
UN��U�Ë W�UO��« q� jI� e�F�U� fO�
Ò
ÆWL�U�LK� UN�H� r�bI�Ë
d�� s�_« fK�L� Î «d�R� nKL�« dB� b ÒF U�bM�Ë
w� rz«b�« dO� uCF�« WIOIA�« f�u� t� X�ÒbI� —«d� ŸËdA�
t�UO�ËR�� ÂU�√ w�Ëb�« lL��L�« l{u� W�ËU�� w� fK�L�«
UN�H� ‚«u�_« UMOK� X�d� sOO�Ëb�« s�_«Ë rK��« kH� w�
¨W�dJ�� W�d{ tO�u� vK� UN�œUO�Ë dB� e�� b�R��
lL��L�« ÊQ� ◊U��ù« s� b�e� UM� —ÒbBÔ� √b� s� rNM�Ë
¨UO�uO�≈ r�b� vLEF�« ÈuI�« iF�Ë ¨U�b{ nI� w�Ëb�«
ƒd�� s� Î UC�√Ë wLK�
qÒ �� ‰uu�« s� e�FM� w�U��U�Ë
Ò
ÆÈd�√ ‰uK� –U��« s�
ô t??�√ b�RO� UMOK� Ãd�� s� U�b�Ë ¡U??M??�_« Ác??� w??�Ë
ËbF�« l� …d�U�� WO�UO��« …œUOI�« ÷ËUH� ô≈ q�K� qO��
ÁUO� ‰UB�S� q�I� Ê√ dB� vK� ÒÊQ� ¡U��≈ u�Ë w�uONB�«
l� WOCI�« q�� wJ� WK��L�« WOMOD�KH�« w{«—ú� qOM�«
ÊuÒ�B�Ë oKI�« s� Î «b�e� ÊËdO�� WM�UNB�« ¡ôR�Ë ¨UO�uO�≈
ÂUF�« Í√d�« q�«œ WKF�AL�« Ê«dOM�« vK� X�e�« s� Î «b�e�
ÆÍdBL�«
ô«dM� s� W�œUF� W�uL�� X�d� ¡ôR??� V�U��Ë
fOz— bO��« U�d��Ë «uD� l���� U�bO� ‰UO�u��«
fOzd�« À«d��« Âb� ÂUF�« Í√dK� “d�� Ê√ ‰ËU��Ë ¨W�—uNL��«
`��H�Ë q�«b�« w� t�UA� ”—UL� q�d�U� Æb��« WOCI�
V�d�Ë w{U�d�« t�UA� ”—UL�Ë «dL�R� rOI�Ë U�ËdA�
vK� nKL�« ÷dF� Íc�« X�u�« w� p�C�Ë r����Ë q�F�«
r�Ë WOCI�« ŸU� b� fOzd�« Ê√ wMF� U� u�Ë ¨s�_« fK��
—«d{√ s� ÍdBL�« w�uI�« s??�_« VOBO� UL� r�N� bF�
ô«dM��« ¡ôR� sO� s� Î UC�√ „UM�Ë ¨b��« ¡UM� W�O�� WG�U�
vK� Êu�œU� UM�√Ë vN��« b� t�Q� l{u�« d�uB� ‰ËU� s�
s�� UMOK� V��Ë w�U��« ¡qL�« w� UO�uO�≈ √b� bI� ‰uN��
Ê«œu�K� ‚d� wMF� Êü« t�d{ Ê_ b��« vK� k�U�� Ê√
—UN�≈ ¡ôR??� ‰ËU��Ë ¨f�UO�«Ë dC�ú� Î «dO�b�Ë dB�Ë
U�uKFL�« pKL� ô UN�eN�Q� W�Ëb�« Ê√Ë ¡«d���U� rN�H�√

(1¢U áªàJ) ...áª°SÉM áYÉ°S 48
t�U�eK���Ë “UG�« ŸUD� w� sO�“uL�«Ë sOK�UF�« W�UI� fOz— —cÒ � ¨t�N� s�
Ê«bI� ¡«d� p�–Ë ¨‚«u�_« s� bIH�� “UG�« d�—«u�ò ÒÊ√ s� ¨ÊUO� w� ÊuM�“ b�d�
Æå“UG�« w�“Ò u� UO�¬ UN�U�√ vK� qLF� w��« Ë“UL�« …œU�
ÁUOL�« «œ«b�≈ WJ�� —UON�« s� W�uHDK� …b��L�« r�_« WLEM� —cÒ � ¨UN�N� s�
s� tOK� V�d�� U�Ë dL��L�« ÍœUB��ô« —UON�ù« ¡«d� ¨dN� ‰ö� ÊUM�� w� W�UF�«
Ò
a{
UD�� rEF� n�u�� Ê√ XF�Ò u�Ë Æ U�Ëd�L�« w� `�Ë
¡U�dNJK� ŸUDI�«
Ò
W�� v�« WF�—√ ÊuC� w� œö��« ¡U��√ nK��� w� Î UO��—b�ò qLF�« s� ÁUOL�«
åÆWK�I� lO�U�√
W�B�« …—«“Ë sO� ‚UH�« œU��≈ sO� v�« f�√ UN�«u�√ UO�bOB�« XKH�«Ë
Æ UO�bOB�« v�« W�Ëœô« rOK�� ¡ôR� œËUFO� ¨¡«Ëb�« Íœ—u���Ë
U�uKFL�« XHA�Ë ¨œu�u�« W�“ô wze� q�� ‚«dF�« s� dN� q�√ hOB� Ê√ ô«
W�uJ��« l� l�Ò Ë rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« —uC��Ë d�� ÊuL�— W�UD�« d�“Ë ÒÊ√
vK� ¨s� ÊuOK� v�≈ s� n�√ 500 s� ÂU��« jHM�« WOL� l�d� Î UOL�— Î U�UH�≈ WO�«dF�«
d�«u��« ‰uË ÷d�HL�« s�Ë ¨œu�u�« W�N� wzUNM�« ‚UH�ô« ÂuO�« ÊU�dD�« l�u� Ê√
ÆålO�U�√ ‰ö� WO�«dF�«
ÊUO��« wL�UJ�« vHDB� w�«dF�« ¡«—“u�« fOzd� w�ö�ô« V�JL�« s� —bË
v�« ÁdH� q��Ë ¨wL�UJ�« vHDB� w�«dF�« ¡«—“u??�« fOz— s� VKD�ò ∫w??�ü«
ÂUF�« s�ú� ÂUF�« d�bL�«Ë d�� ÊuL�— w�UM�K�« W�UD�« d�“Ë s� VK� ¨sDM�«Ë
WKJA� qÒ �� ¨œu�u�« W�� «¡«d�≈ ¡UN�ù œ«bG� v�« dH��« ¨rO�«d�« ”U�� ¡«uK�«
dÒ √ UL� Æ…d�U�� t�«d�≈ X��Ë sJL� X�Ë Ÿd�√ w�Ë ©WK�U� …—uB�® ¡U�dNJ�«
W�UD�« q�UF� l� V�UM�� t�U�—≈ rÒ �O� Íc�« jHM�« s� d��_« ¡e��« ÊuJ� Ê√ vK�
Æåd�dJ��« v�« W�U��« ÊËœ s� ÊUM�� w� …œu�uL�«
W�U�� WO�«— sH� Àö�� «œUL��« `��ò s� ÊUO� w� ÊUM�� ·dB� sK�√Ë
ÂuO�« m�dH��« UOKL� √b�� Ê√ vK� Ë“UL�«Ë s�eM��U� WKLÒ �� WO�UM�K�« T�«uA�«
ÆåsO�uO� Èu� wHJ� ô UN�«d�≈ rÒ �O� w��« Ë“UL�« UOL� Ê« Î ULK�
«“U��ù« qÒ � w� rO�«d�« ¡«uK�« vK� WO�ö�ô« WKL��« dÒ L��� ¨d�¬ bOF vK�
¨W�œUB��«Ë WOM�« …b� UHK� w� Î UOB�� rO�«d�« ¡«uK�«Ë “UN��« «c� UNII�� w��«
ÆrO�«d�« WI�öL� Ê–ù« ¡UD�≈ ÊQA� ÂuO�« —bBO� Î «—«d??� ÒÊQ� f�√ lO�√ b�Ë
s� rO�«d�« ¡«uK�« ·«bN��U� ÊUF�ù« ¡«“≈ b�bA�« UN�«dG��« WFKD� —œUB� b�√Ë
tO� f�� ô qJA� b�R� U� WO�—U�Ë WOK�«œ ÈuI� ¡UL��ô«Ë ¡ôu�« W�ËdF� UN�
V�uB��«ò ÒÊ√ v�« å¡UM��«ò ?� …dOA� ¨ ËdO� Q�d� dO�H�� oOI���« nK� fOO��
tO�� ÊUM�K� Áœ«b�« Íd�� Î U�ËdA�Ë WO�UO� Î U�«b�√ t�UO� w� qL�� rO�«d�« vK�
„«c�¬ WO�UM�K�« WOM�_« …eN�_« …œU� ·«bN��« rÒ � U�bM� 2005 ÂUF�« u�—UMO��
¡«uK�« ·«bN��« Íd�� ÂuO�« «cJ�Ë ¨Íd�d��« oO�— fOzd�« ‰UO��U� W�—u� ÂUN�ô
Î ULK� ¨åQ�dL�« dO�H� w� tK�« »e�� U� —Ëb� ¡U��û� …œUI�« —U�� s� ÁdO�Ë rO�«d�«
Êu� —dÒ �� dO� rO�«d�« ¡U�b��« ÒÊQ� å¡UM��«ò ?� b�R� WO�uI�Ë WO�u�U� Î U�U�Ë√ Ê«
åQ�dL�« w� ÂUF�« s�ú� WO�ö ô
WLN�� ÂuJ�L�« ÊuCO� sO�√ u�bL�« f�√ ËdO� —UD� w� ÂUF�« s�_« n�Ë√Ë
œ—Ë WO�dO�_« WO�M��« qL�� w�UM�� ÊuCO� qOLF�«Ë ¨åqOz«d�≈ò l� q�UF��«
Æ»U�—ù«Ë åqOz«d�≈ò ?� W�ULF�« w�U�� w� sO�uKDL�« sL{ tL�«
ÂU�√ q��Ë ‰bF�« dB� v�≈ w�uN� ÊU� œULF�« o�U��« gO��« bzU� dC�Ë
»«d{≈ V��� bIF�Ô r� W�K��« sJ� Q�dL�« —U�H�« nK� ÊQA� —UDO��« w{UI�«
d�J� u� w�uN� —uC�ò ÒÊ≈ w�u�eHK� Y�b� w� w�uN� qO�Ë ‰U�Ë ÆsO�U�L�«
U�“d�O� w��« —u�_« s� b�bF�« t�b�Ë Î U�O� TÒ��Ô� Ë√ oOI���« s� ·U�� t�≈ W�uI�
Æå»¬ 2 w� sOM�ù« ÂuO� W�K��« qO�Q� rÒ �Ë w�bF�« oI�LK�
w�U� dL�R� w� ‚uMAL�« œUN� VzUM�« o�U��« WOK�«b�« d�“Ë —U�√ ¨t�N� s�
v�� 2014 cM� «d�OM�«Ë ”u�Ë— …d�U��« ÊQA� wMKË Î «b�«Ë Î «bM���ò ÒÊ√ v�«
bO�u�« bM��L�«ò ∫l�U�Ë ¨å «d�OM�« u� ·dF� XM� U�åË …—«“u�« w�—œUG� WE��
ÂuO�u�_« «d�O� s� ÊUM�√ …Òb� qL�� X�e�«d� …d�U� —u�� s� ÀÒb��� t�OIK� Íc�«
w�ËdÒ �« —U���«Ë sOO�«d�Ë_« …—U���«
Ò ‰«u�√ s�Ë oO��“u� v�≈ UO�—u� s� WN���
s� X�Ó e �√ lzUC��«ò ∫·œ—√Ë ÆåÎU�ö�≈ Q�dL�« w� UN��uL� m�dH� s� ÀÒb��� r�Ë
ôË UNM�� vK� w�u�uO��« `�L�« «ÒbF� qOL�� s� U�—dÒ C� bF� …d�U��« `D�
ËdO� Q�d� w� WOM�_« …d�ù«ò ∫‰Q�Ë ÆåWO�UM�K�« w{«—_« vK� X�e� UN�Q� w� rK�
W�b� WN�� X��� Ê√ åX�e�«d�ò ‰ö� s� dÒ L� W�UC�� nO�Ë w�UM�K�« gO�K� w�
åøoDM� ÒÍ√ o�ËË
¨ ËdO� w� ‰bF�« dB� ÂU�√ WH�Ë «ËcH�Ë rN�U�d�� Q�dL�« U�U�{ w�U�√ q«ËË
ÆdO�H�K� v�Ëô« W�u�U��« Èd�c�« WOA� bOFB��U� s�b Ò�u��

ÂbI� U�«Ë W�uIF� WKN� ‰ö� n�R� U�S� ‰uD� s� w�UIO� WKN� Ê« —œUBL�« X�U{«Ë
ÆÁ—«c��«
«—ËUAL�«Ë w�uJ��« nKL�« vK� Ÿö??�ù« WF�«Ë ◊U??�Ë√ XH� q�UIL�« w�
¨d�¬ r�« Í√ vK� Ë√ w�UIO� vK� ‚UH�« v�« sOOMFL�« qu� å¡UM��«å?� WLzUI�«
q�J�« s� dO�J�« ÒÊ√ ULO� ô Êü« v�� Âu��� dO� w�UIO� nOKJ� Ê√ vK� …œbA�
s�d�ü« »«uM�« iF�Ë d�d���«Ë WOLM��« WK�� ¡UM���U� UNH�u� r��� r� WO�UOM�«
Ær�U� qJA� w�UIO� ÊËb�R� s�c�«
wJ� WO�UOM�« q�J�« ¡U�ƒ— sO� «—ËUAL�« ZzU�� dE�MO� W�—uNL��« fOz— U�√
sKF�Ë U�b�u� w� UNOI�� Ë« «—UA��ô« q�R� U�S� ¨ÁUC�I� ¡wA�« vK� wM��
œbF� j�Ë b�b� „U�—≈ œu�O� d��« wM�u�« —UO��« bOF vK� U�√ ÆU�bF� W�O�M�«
sO� wH� ¨å¡UM��«ò XLK� U� V��� ÍuI�« ÊUM�� q�J� »«u� sO� UN�u�Ë ¡«—¬
qOL�� VM��Ë bK�K� q�UJ�« —UON�ô« ÊËœ ‰ËR�K� w�UIO� nOKJ� rNCF� b�R�
Âö� ·«u� dOH��« nOKJ� ÊËd�¬ qCH� ¨—UON�ô« «c� WO�ËR�� bNF�«Ë —UO��«
U�uKF� V���Ë Æw�Ëe�� œ«R� VzUM�«Ë w�«d� qBO� VzUM�« b�R� s� rNM�Ë
qO�U� b�√ UH oO�Ë ÃU��«Ë qO�U� VzUM�« sO� ‰UB�« q�� bI� åw� w� Ë√ò …UM�
ÒÊ√ —œUBL�« V��� —UO��« d��F�Ë ÆÂö� ·«u� WOL��Ë w�UIO� WOL�� i�— t�ö�
w��« œU�H�« UN��Ë WOzUCI�« UHKL�« V��� Î UO�—U�Ë Î UOK�«œ ‰u�I� dO� w�UIO�
w�UIO� q�UIL�« w� ¨Íd�d�K� tDF� r� U� w�UIO� `ML� s� Êu� ÒÊ« UL� ¨t�u� Âu��
t�u�O� w�UIO� ÒÊQ� bO�√ ULO� Æq�I��L�« fOz— tL�— Íc�« nI��« X�� ‰eM� s�
¨Íd�d��« X{d��« w��« WO�UO��« «bOIF��« ÍœUH�� ◊«d�uMJ� W�uJ� nO�Q� v�«
øw�UIO� wLÒ ��Ë »dÒ �L�« »dÒ �� «–UL� t�Q� w�uF�« —UO��« —œUB� œÒœd� UL�
V�«dL�« l�u� w� t�S� å¡UM��«å?� tH�u� vK� WFKD� —œUB� V��� tK�« »e� U�√
ULO� ô Èd�_« q�J�« n�u� V�d��Ë Î U�U��« ôË Î U�K� ô tH�u� œb�� r�Ë W�U��« v��
vK� WO�U��« sOF�«Ë s�_« vK� tMO� wI��Ë Íd� tO�� fOzd�« WK��Ë q�I��L�« WK��
ÆtOK� o�«u��« rÒ � «–« w�UIO� WOL�� l�UL� ô t�« UL� ¨w�uJ��« nKL�«
WOL��� U�uKFL�« V��� Íd� fOzdK� Î «b??�Ë vD�√Ë o��� Íd�d��« U�«
VzUM�« s� ULO� ô ¨‚—“_« Á—UO� q�«œ …b� W�M�√ ÷«d��U� ÂbD« tMJ� ¨w�UIO�
l�œ U� ¨Íd�d��« WON� VzUM�«Ë d���« dOL� VzUM�«Ë ‘uK� vHDB� o�U��«
«uI�« U�« ÆWO�U{« WOK�«œ «—ËUA� ¡«d�ù X�u�« iF�� Y�d�K� Íd�d��U�
fOzdK� b�R��Ë Î «b�√ wLÒ �� s� UNMJ� «—UA��ô« w� „—UA�� UN�S� WO�UM�K�«
V�� w�U��U�Ë W�uJ� fOz— nOKJ�� q Ò�R� dO� w�U��« w�UOM�« fK�L�« ÒÊQ� Êu�
bF� l�F� dOL� «uI�« fOz— sK�√Ë Æ…dJ�� WO�UO� U�U���« v�« »U�c�«Ë tK�
ÆsOM�ô« WOB�� ÒÍ√ t�OL�� Âb� t�K�� ŸUL��«
s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« ¡UIK� WO�UC�« —ËeO� qO�U� ÒÊ√ bO�√ ULO�Ë
¡UIK�« fOz— WMO��« sO� w� Íd� fOzd�« q�I��« ¨sOM�ô« qO�� —ËUA�K� tK�«dB�
oO�M� —U�≈ w� wC�dF�« Í“U� o�U��« d�“u�«Ë ◊ö�M� —uLO� VzUM�« w�«dIL�b�«
Æw�uJ��« nKL�« s� n�«uL�«
U??�“ô« dO�√ ÊUM�� vI�O� W�uJ��« nO�Q� “U��≈Ë nOKJ��« b�u� v��Ë
Ád�Q� ÊUM�� œbN� WK�U� WL�� q� w� sOO�UM�K�« »U�— vK� bÒ �A� w��« WI�U��«
dO�«uD�«Ë WOM�_« Àœ«u��« …œu�Ë s�eM��« W�“√ r�UH� l� Ë“UL�«Ë ‰uOH�« –UH� l�
Æ Ë“UL�« –UH� V��� ¡U�dNJ�« «b�u� s� dO�J�« QHD�« ULO� UD�L�« »«u�√ vK�
—«dL��« q� w� —uEML�« b�ô« w� W�uJ� nO�Q� ¡UM�K� WO�UO� ◊U�Ë« bF���«Ë
v�« …dOA� ¨ÊUM�� vK� U�uIF�«Ë —UB��« W�UO�� UNzUHK�Ë …b��L�« U�ôu�«
uO��u� p�U� o�U��« WO�dO�ô« WO�—U��« d�“Ë WD� …Q�Ë X�� ‰«e� ô ÊUM�� Ê√
WF�u�� ÆwM�ô« —UON�ô« v�« ôuË ÍœUB��ô« —UON�ô«Ë w�UO��« ⁄«dH�« rOLF��
ÆWO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« «—UON�ô«Ë U�“ô« s� b�eL�«
Ë“UL�« ŸUDI�«ò s� …Î —cÒ �� ¨W�d X�—U�d�u��« »U�« W�UI� XIK�√Ë
v�« ÍœRO� U� ¨…œUL�« Ác� vK� ‰uB��« vK� ÍuO��« ŸUDI�« «c� …—b� Âb�Ë
ÆåsOO�UM�K� wz«cG�« s�_U�Ë ÍuO��« ŸUDI�« «cN� b�b� —d{ ‚U��«
b�u� ôò t�√ f�«d��« Ã—u� U�Ëd�L�« UD�� »U�√ W�UI� uC� `{Ë√Ë
W�UO�� —«dL��ô« sJL� ô t�_ ¨d� œ«dO��ô« `�BO� Î UOzUN� r�b�« l�d� ô≈ q�
v�≈ ÍœRO� «c??�Ë ¨r�b�« vK� t�dB� —ôËb�U� w�UO��« rN�b� fO�Ë r�b�«
n�√ 400 v�≈ lH�d�� w��« Ë“UL�«Ë s�eM��« W�OH dF� vK� WO�K� U�UJF�«
U� Î UC�√ lH�dO� Íc�« —ôËb�« ·d dF� vK� d�RO� X�u�« fHM�Ë ¨WO�UM�� …dO�
¡UD�≈ W�Ëb�« vK� t�√ v�≈ Î U��ô ¨ås�«uL�« …UO� q� vK� WO�K� «œ«b�—« v�≈ ÍœR�
Ác�Q� Ê√ V�� —«dI�« «c� ÒÊ√ ô≈ WOK�uL� W�UD� s� Y�b��« rÒ �Ë ¨q�UIL�« w� ¡w�
åÆnKL�« «cN� ¡«d�≈ ÒÍ√ c�Q� r� w��« W�uJ��«

πcô«e ...¿ójÉHh ø«JƒH ø«H

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

U�bNA� w��« öOK���« XOI�Ë ¨ULNMO� XLÒ � w��« UL�UH��« WFO�� s� qOUH� ÒÍ√ »dÒ ��� r� Êb�U� u� w�dO�_«Ë sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« sO�Ozd�« WL� cM� ?
s� bÒ ��« UL�UH�� …œuF�« ¡UM���U� ¨n�uL�« bO� ÷uLG�« ÊU� YO� ¨W�U�BK� ÊU�Ozd�« t�U� U�Ë w�U���« ÊUO��« vK� WOM�� U�«—b�« e�«d�Ë Âö�ù« qzU�Ë
ÆsDM�«Ë v�≈ Êb�U� …œu� dE�MMK� —UF� X�� w�Ëd�« fOzd�« kH��Ë w�dO�_« fOzd�« ‰ƒUH�Ë ¨WO�O�«d��ù« W�K�_«
X�U�Ë W�—u��« WO�—U��« …—«“Ë t�bÒ�√ ¨W�—u� v�« WOL�_« «b�U�L�« ‰UB�ù ‰u� ŸUL�ùU� —«d� —ËbB� »U��« `�� w�dO�√ w�Ë— r�UH� ‰Ë√ dN� WLI�« bF� ?
Æ2016 cM� v�Ë_« …dLK� Àb�� «c�Ë ¨UN�U�K� wÒ�K� t�≈
X�U�Ë ¨WO�Ozd�« t�N�Ë UO�UL�√ qJA�Ë ¨U�Ë—Ë√ v�≈ w�Ëd�« “UG�« qL�� Íc�« w�ULA�« qO��« »u��√ qON�� ‰u� w�UL�√ w�dO�√ r�UH� s� sK�√ ÂU�√ q�� ?
a{ sLC� r�UH��«Ë ¨q�IL�« dNA�« w� aCK� Î U��U `�B� »u��_«Ë ¨2019 ÂUF�« cM� »u��_« w� XL�U� w��« U�dA�« qÒ � vK� U�uI� X{d� b� sDM�«Ë
W��UML� Íd�B�« “UG�« Z�M� WO�dO�√ U�d� W��— ÁU�� w�dO�√ Â«e��U� j��d� X�U� w��« WO�dO�_« U�uIF�« dD�� ÷dÒ F��« ÊËœ U�Ë—Ë√ u�� “UGK� UO�Ë—
U�—Ëœ gLÒ N�Ë UNO{«—√ w� dÒ L� ô Íc�« »u��_« s� w�Ozd�« —dÒ C�L�« d��F� w��« UO�«d�Ë_ w�dO�_« r�b�«Ë ¨WN� s� WO�Ë—Ë_« “UG�« ‚u� vK� w�Ëd�« u��_«
ÆWK�UI� WN� s� ¨w�Ëd�« “UG�« —u�� w� ÍbOKI��«
W�œUB��« «œ«b��« «– Èd�� WO�UJ�≈ WOC� qÒ � w� w�Ëd�« w�dO�_« ÊËUF��« w� WO�u� WKI� d��F� ·U� w�UO�Ë w�ö�≈ ÂUL��U� k�� r� Íc�« r�UH��« ?
ÆsDM�«ËË uJ�u� sO� U�öF�« w� UO�«d�Ë√ WOC�Ë ¨WO�dO�_« W��UML�«Ë ¨UO�Ëd� “UG�« ‚u� WOL�√ r��� WO�O�«d��«Ë
vE�� WIDML�« w� …dO�� UHK� w� Ë√ ¨w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« w� ¡«u� ¨w�Ëd�« w�dO�_« ÊËUF��« UHK� s� b�bF�« w� t��UJ� dNE�� Î U��U� Î UJ�d� UO�UL�√ Ëb�� ?
ÆWO�UL�√ WO�dO�√ W�«dA�

(1¢U áªàJ) ...QÉ°†ëà°SGh zÜGôîdG ó°S{
tFM Íc�« —bI�U� rOK���«Ë l�«u�« d�_« ‰u�I� WD�L�« W�UN� v�≈ ‰uuK� °°w�«œu��«Ë
°p� ö� ÊËd�P�L�«
¨‰«Ë“ v�≈ w�«œu��«Ë ¨ÍdBL�« VFA�« nB� s� d��√ ÒÊ√ b�R� ¨ÀU��_«Ë U�«—b�« qJ�
r� ¨WLEM� WO�UL� …œU�≈ UN�√ Í√ ¨qOUH� w� ‰u�b�« ÊËb� ¨tLzU�œ XO���Ë b��« ÂUL�≈ bF�
ÆWOL��Ë WF�«Ë UNMJ� ¨n�ú� UNH�u� s� s�bK��« w� UDK��« vK�√ s� b��
qB� b�Ë ¨Í—U��« uO�u� W�UN� v�� ¨dL��� å»«d��« b�ò ?� w�U��« TKL�« ÒÊ√ YO�Ë
WO�U�uK�b�« œuN��« lOL� XKA� X�u�« fH� w� ¨VFJ� d�� —UOK� ©14® v�≈ ÊËe�L�«
8 fOL��« Âu� s�_« fK�� W�K� U�d�¬Ë Ê«œu��«Ë dB� s� qJ� WOLK��« «—UO��« q�Ë
—«dL��«Ë – UO�uO�_ “U�ML�« – wI�d�_« œU��ô« v�≈ nKL�« W�U�≈ vK� XI�«u� w��«Ë ¨uO�u�
X�d� w��« f�u� «b� ¨Ê«œu��«Ë dB� b{ s�_« fK�� ¡UC�√ q� X�U�Ë ¨ U{ËUHL�«
UMOK� Ãd�� ¨tK� «c� qÒ � w� °tO�≈ …—U�ù« Ë√ t{d� q�U��Ë ¨fK�L�« Á—bB� —«dI� Î U�ËdA�
wJ� ¨W�ËdF�«Ë WOMOD�KH�« WOCI�« vK� W�dBL�« …d�«RL�« w� pK� ¨åbOH�œ V�U�ò ¡öL�
¨©qOz«d�≈® w�uONB�« ÊUOJ�« bO� ¨©»«d��«® WCNM�« b� W�“√ qÒ � ÕU�H� ÒÊ√ ¨úL�« vK� ÊuMKF�
sL��« Ë√ Î UOML{ p�c� q�UIL�« ÒÊ√ YO� °UO�uO�√ vK� dO�Q��«Ë ¨j�d�«Ë q��« pKL� w��« wN�
¡«d� v�≈ UNKOu�Ë ¨qOM�« ÁUO� vK� ‰uB��« u� ¨©qOz«d�≈® tOK� qB�� Íc�« q�UIL�«
©4® ¡UA�≈ r� b� t�√ w�Ë qFH�U� U�œ«b�≈ r� b� WO����« WOM��« Ê√ v�≈ iF��« dOA�Ë ÆVIM�«
X�� Î UOL�— UN�U���« r�Ë ¨f�u��« …UM� X�� s� qFH�U� ÁUOL�« qIM� ÂuO�«d� w� «—U��
WOL�d�« U��dB��« V�� ¨¡UMO�� ÍuLM��« ŸËdAL�« sL{ UN��«—“Ë ¡UMO� dOLF� ¨W��ô
rO�F� j�Ë ÎöF� ©qOz«d�≈® v�≈ XKË b� ÁUOL�« ÒÊ√ v�≈ dAM� U� w� iF��« qB�Ë ÆdB� w�
w�uO�_« q�b��« s� ¨Íd�UE�« Êö�ù« ô≈ vI��� ôË ¨ÎUOKF� sL��« vK� XKB� w��«Ë ¨dO��
Æn�√ qJ� l�«Ë d�√ ÂU�√ `�B�Ë ¨Ê«œu��«Ë dB� s� qJ� ÁUOL�« s� w�uO�_« Ã«d�ù« ÊULC�
bONL��« s� ¡e� w� ¨w�uONB�« w�«œu��« lO�D��« WIH Ê√ v�≈ iF��U� qOK���« qËË
‰Ëb�« q� q�«œ w� WO�uON ‰uI� tHK� nI� Íc�« ¨dOD��« w�O�«d��ô« —«dI�« «c� q�L�
°p� ö� ·«d�_«
W��J� d�b�Ë ¨ÎUI�U� U�uKFLK� „—U�� dO�dJ�® wIH�« vHDB� Æœ t� Õd U� Ê√ p� ôË
j�Ë ¨å»«d��«ò b� W�“_ ¨qÒ ��« W�—u�« w� åqOz«d�≈ò ÒÊ√ s� ¨ÂU�√ cM� ©ÎUO�U� W�—bMJ�ù«
dBF�« WL�d� w� pK�Ë ¨wzUNM�« —UO��« «cN� W�bIL�« uN� ¨Ê«œu��«Ë dB� w� UDK��« XL
w�dO�_« —ULF��ô« UNz«—Ë s�Ë WO�uONB�« WMLON�« ÊUL{ w� rN�� ¨WIDML�« w� …b�b��«
d�¬ V�U� s�Ë ¨V�U� s� WO�ö�ù«Ë WO�dF�« W�uN�« ŸUO{ q�UIL�« w�Ë ¨b�ú� w�Ë—Ë_«
‚UH�« l� ¨b�ú� tFOA�Ë Î U�UL� wN�MO� ¨bOH�œ V�UJ� √b� Íc�«Ë ¨dBL� ÍœUOI�« —Ëb�« ŸUO{
WM�UNB�« ‰U�œ≈Ë ¨©3Â —UOK� 55.5® ?� …—bIL�« qOM�« ÁUO� s� dB� WB� ŸUO{Ë ¨2015 ÂU�
ÆWIDML�« vK� WMLONL�« …uI�« r� WM�UNB�« `�BO�Ë ¨UO�uO�√ l� W�U�u�« w� Î UL�U� Î U�d�
°WO�uONB�« W�U�u�« —UO� r�� ‰U� ¨w�«b��«Ë —uB��« «c� qÒ F�Ë
w�uONB�« ÊUOJ�U� l�b�U� ¨bOH�œ V�U� ¡öL� Ád�� U� w� ¨…b�b��« dBF�« WL�d� Ê≈
Èd�_« «—UO��« ‰U��« WFO�D� ÊuK�U���Ë ¨å»«d��«ò b� W�“√ …—«œ≈ w� W�—Ë d�¬ ÊuJO�
‚UH�« «uF�ËË «uFM s� l� o��� ô —UO��« «c� Ê√ WOHK� vK� ¨ÍdJ�F�« —UO��« UNLÒ �√Ë
ÒÊS� p�c�Ë ¨Êü« v�� Í—u��œ dO�Ë ¨wL�— dO�Ë ¨åÎU�d�ò ‰«e� ô Íc�«Ë ¨2015 ÂU� ∆œU�L�«
U�UO� —«dL��« V��� ¨WK�I� œuIF� Î U�œU� sL��« l�bO� ¨ÎU�uL� w�dF�«Ë ÍdBL�« VFA�«
dO� ¨2015 ‚UH�« ¡UG�≈ ¨u� U�bM� —UO��«Ë ÆW�uDK��« l�«uL�« w� UNzöL�Ë ¨bOH�œ V�U�
‰«e�“ q� ¨ÎU�U�� À—«uJ�« «ËdE��U� ô≈Ë ¨w�U��« TKL�« ÂUL�≈ q�� Î «—u� b��« »d{Ë ¨Í—u��b�«
ÆÊËdE�ML� U�≈Ë ¨nMF� WIDML�« eNO�
r�b� w�ö�ù« w�dF�« lL��K� b�U�L�« ÂUF�« sO�_«Ë ¨WO�Ëb�« U�öF�«Ë WO�UO��« ÂuKF�« –U��√*
WO�UO��« ÂuKFK� WO�dF�« WOFL��« fOz—Ë ¨W�ËUIL�« —UO�

(1¢U áªàJ) ...ádhódG Iôµa ¥RCÉe
¨Èd�√ dz«Ëœ tM� bO��Ë dz«Ëœ ‰ö��ô« ÂËUI�� ¨…b�u�« oOI���
sL{ l�uI�K� Î U��� s�_« ÊU�K� dOB�Ë ¨W��U� dz«Ëœ tF� ◊d�M�Ë
oO�u�� e�U� v�« w�UL��ô« —UON�ô« ‰uÒ ���Ë ¨w�«c�« s�_« dz«Ëœ
ÆWIKGL�« dz«Ëb�« q�«œ WOK�UJ��« j�«Ëd�«
WOL�√ s� «u�b��� ¨Î«dJ�� WKF�« Ác� ÊuO�UM�� ÊËdJH� „—œ√ ≠
l�—UA� «u�d�Ë ¨WOHzUD�« ¡UG�ù «u�œË ¨w�UL��ù« ZO�M�« …b�Ë
X�U� w{UL�« ÊdI�« nB�M� w??�Ë ¨w�uI�«Ë wM�u�« ÷uNMK�
WO�ö� j�d� ¨Ê“«Ë —uC� qOJA� w� WOHzU�ö�« ÈuI�« ÕU�� …Ë—–
Î UI�d� WOHzUD�« s� hK���« «b� YO�� ¨…b�u�«Ë —U�œ“ô«Ë …œUO��«
»UD� s� —dÒ C�L�« Ã—U��«Ë nz«uD�« q�√ dHM��U� ¨uLM�«Ë ‰öI��ö�
rN�UL��« cM� WCNM�« Ác� U�u� q� W�U�ù WOLM��«Ë ‰öI��ù«
¨ÁœUF� ÊuD�√ w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« f�R� Â«b�ù
lL��L�« qOJA� …œU�ù bONL��« ‰UJ�√ d�¬ 75 ÂUF�« »d� XK�� b�Ë
¨WOHzUD�« UOF�dL�« ‰u� »UDI��ô«Ë e�dL��« oLÒ F� ”U�√ vK�
b�Ë Íc�« ‚UO��«Ë nzUD�« ‚UH�« t���√ U� d�� ¨W�Ëb�« …dJ� nFC�Ë
»U��« `�HO� Î UOM�√Ë Î UO�UO�Ë Î UO�U� nzUD�« W�UI� —U�H�« ¡U�Ë ¨tO�
17 w� dN� w��« W�OCL�« WE�K�« sJ� ¨‰uK�Ë Ã—U�� s� Î U���
d��√ WIKGL�« dz«Ëb�« ÒÊ√ X�� U� ÊU�d�� ¨W�œU�� X�U� ‰Ë_« s�dA�
t�M� b� Ã—U��« ÒÊ√Ë ¨—«dI��ô« s�“ w� UNM� U�“_« s�“ w� Î U�U��
¨VKD�« V� Î «œu�u� lMB� WOM�Ë WOHzU�ô öOJA� ÂUO� …—uD��
—dÒ J� Î U��� ô≈ fO� wHzU�ô b�b� bO�u� wHzU�ö�« s�U�AJ�«d�Ë
Âe�K� sOOUB��« W�uJ�ò ¨»UD��« «– WOHzUD�« öOJA��« l�
U{d� vE��Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM ÷ËUH�Ë WO��dH�« …—œU�L�«
Î U�K� Ã—U��« «c� U�KD�� WO�K� w� UNM� d��√ œÒbA�� tMJ� ¨åÃ—U��«
w��« …u�b�« w�Ë ¨W�ËUIL�« Õö� ŸeM� …u�b�« nOCO� ¨U{dK�
s� wHM� U� ¨WM�H�« w� Ÿu�u�« s� Î U�u� WOHzUD�« öOJA��« UN��ÒON�
‰u� ÂUNH��« U�ö� r�d�Ë ¨WOM�u�« ÂuNHL� WK ÒÍ√ œu�uL�« «c�
vK� q�_« ¡UM�� `KB� WOHzUD�« öOJA��« s� q�b�� t�O�ö
Æ…œUO��« w�Ë UN�UH “d�√ UNM� ŸeM� t�√ UL�U� ¨W�Ëœ ÂUO� ŸËdA�
nF{Ë ¨W�Ëb�« »UO� bNA� dB��� WM�«d�« WO�uJ��« W�“_« ≠
¨UNHz«u� q�«œ V��M� nz«uD�U� WU��« VUML�U� ¨U�uÒ L� ’d�
VFB� …e�F� Ëb�� U��RL�« qOJA� œ«œd��ô UNMO� oO�u��«Ë
UN�œU� `ML� WIKGL�« dz«Ëb�« X�«œ U� ¨Ã—U��« q�b� ÊËœ UNIOI��
UNOK�L� UO�öË nz«uD�« ‚uI� r�S� W�“_« …Ë«d{ r�— WI��«
UNK�� ¨o�U�� w�bL�« lL��L�« öOJA�� vLÒ �� U�Ë ¨WDK��« w�
W—u�Ë ¨Ã—U��« U{— qO� vK� WH�œd�« W�Ëb�« U��R� q��
‰U� W�uJ��« ‰U� u� ULK��Ë ¨WOzUM��« Ác� nAJ� U�O�d��«
W�«b�Ë WIOI� sO� W�dH� WIK� w� Ê«—Ëœ ¨W�«bF�«Ë WIOI��« WOC�
‰œU��Ë ¨q�«b�« »u� f�� u�Ë ¨Ã—U��« W�«b�Ë WIOI� Ë√ ¨nz«uD�«
»«uM�«Ë …UCI�« W�UB�Ë WOzUI��ô« ‰u� ‘UIM�« w� U�UN�ô«
ÆwHJ�
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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

2021

24

July

Saturday

بعثة لبنان في طوكيو تنتظم بالقرية الأولمبية
وجدول مناف�ساتها يبداأ الإثنين مع دويهي

درد�صة �صباحية
لماذا ّ
كفوا عن الثرثرة؟
} يكتبها الياس ّ
عشي

التجسس التي تع ّرض لها بعض اللبنانيين أكثر ُمن
في قضيّة
ّ
عالمة استفهام تطرح ،وقد يكون الصمت الذي اعتصم به أصحاب
القامات المنحنية والذين ما إن يط ّل السيّد حسن نصرالله ،أو يصدر
تصريح م��ن إي��ران وس��وري��ة ،حتى تضيق الشاشات بهم ،أقول:
هذا الصمت هو عالمة االستفهام األول��ى .صمت أص� ّروا عليه رغم
محاوالت كثيرة قام بها بعض اإلعالميين للحصول على رأيهم بما
جرى !
يذكرني صمتهم المطلق ،ورفضهم إب��داء رأيهم بهذه الجريمة
الوطنية ،بفريق العمل الذي أرسلته األمم المتحدة ،ليطرح على الناس
السؤال التالي :ما رأيكم بكذا ،وكذا ،وكذا …
وكان الجواب :ما معنى ما هو رأيك؟
عمي… ومز ّورون!
ص ٌّم بك ٌم ٌ

البطل الجزائري فتحي نورين ينت�سر لفل�سطين
ويرف�س منازلة لعب �سهيوني في اأولمبياد طوكيو
ـجــل بــطــل أفــريــقــيــا فــي لعبة الــجــودو
سـ ّ
الجزائري فتحي نورين موقفا ً مش ّرفاً ،حيث
انتصر لفلسطين وانسحب من أولمبياد طوكيو
بعد أنْ أوقعته ال ُقرعة مع العب صهيوني...
وقــد ع ـ ّبــر عــن موقفه بجملة« :القضية
الفلسطينية فوق ك ّل شيء وهذا أق ّل ما يمكن أنْ
نقدّمه للقضية الفلسطينية».
وكــان يُفترض أن ُيــواجــه فتحي نورين
المنافس السوداني محمد العبد الرسول،
ِبرسم الــدور الـ  32من عمر منافسة الجيدو
ألِ ولمبياد طوكيو ،لدى صنف أق ّل من  73كلغ،
اإلثنين المقبل .والفائز منهما يُنازل المنافس
الصهيوني توهار بوتبول في الــدور الـ .16
استنادا ً إلى قرعة ُسحبت سلفاً.
وفـ ّ
ـضــل فتحي نــوريــن االنتصار للقضية
الفلسطينية اإلنسانية العادلة ،بدال ً من حص ِد
أولمبي.
رياضي
مج ٍد
ٍّ
ّ
ولم يُصدر االتحاد الجزائري للجيدو أيّ بيان ِبهذا الشأن ،عِ لما ً أنّ المصارع فتحي نورين حضر
إلى طوكيو برفقة زميلته صونيا عسلة في صنف أكثر من  78كلغ.
وكان فتحي نورين ( 30سنة) قد حاز في أيار /مايو الماضي ،ذهبية صنف أق ّل من  73كلغ،
خالل إجراء البطولة األفريقية للجيدو ِبالعاصمة السنيغالية داكار.

مباراتان �ساخنتان في ن�سف نهائي «النخبة»
النجمة والعهد بمواجهة الأن�سار و�سباب ال�ساحل

وصل رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية الدكتور بيار
جلخ واألمين العام للجنة العميد المتقاعد حسان رستم
ليل أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو حيث كان في
إستقبالهما رئيس البعثة اللبنانية إلى أولمبياد طوكيو
 2020المهندس مازن رمضان .
وكان عديد البعثة قد توالى وصولهم من إداريين والعبين
والعبات حيث إنتظم الجميع في مقر إقامتهم بالقرية
األولمبية وبمواكبة إدارية ولوجستية من قبل المهندس
رمضان الذي قام بتوفير كافة الظروف والمتطلبات ألجل
مشاركة أفضل ودائما ً بالتشاور والتواصل اليومي مع
رئيس اللجنة األولمبية في بيروت .
ومــن المقرر أن يلتقي الدكتور جلخ فــي وقــت الحق
مع أعضاء البعثة اللبنانية في مقر إقامتهم في القرية
األولمبية للتأكيد على ضرورة بذل كل القدرات واإلمكانيات
الفنية خالل المنافسات التي ستنطلق بعد غ ٍد اإلثنين ٢٦
تموز الجاري وفق الجدول الذي سيحدّد المواعيد حسب
التوقيت المحلي لبيروت وهو على النحو التالي :
ـ اإلثنين  26أيلول  :ستخوض السباحة غابرييال دويهي
مسابقة  200متر ح ّرة خالل الفترة ما بين الساعة  1بعد
منتصف الليل و  3فجرا ً .
ـ الثالثاء  27منه  :سيخوض العب الجودو ناصيف
إلياس (  81كلغ) مسابقة اللعبة التي تقام ما بين الساعة
 5فجرا ً والساعة  7.30صباحا ً .
ـ األربعاء  28منه  :منافسات رياضة الرماية على الحفرة
األولمبية ( تراب) وتخوضها راي باسيل مابين الساعة 3
فجرا ً وحتى الساعة  10صباحا ً  .كما يخوض السباح
منذر كبارة منافسات مسابقة  200متر فردي متنوع مابين
الساعة  1بعد منتصف الليل وحتى  3.30فجرا ً .
ـ األحد  1آب  :ستخوض الربّاعة محاسن فتوح (  76كلغ
) منافسات مسابقة رفع األثقال وستقام ما بين الساعة 7
و 10صباحاً.
ـ الثالثاء  3آب  :تختتم المشاركة اللبنانية في األولمبياد
وتحديدا ً في رياضة ألعاب القوى حيث يخوض العداء نور
الدين حديد منافسات  200متر فردي متنوع وتقام عند
الساعة  3فجرا ً وحتى الساعة  6.35صباحا ً .
لبنان والميداليات األولمبية
منذ ميدالية المصارع حسن بــشــارة البرونزية في

دورة موسكو األولمبية  ،1980وكانت الميدالية العربية
الوحيدة في تلك الدورة ،ينتظر اللبنانيون ميدالية أولمبية
بشوق كبير .اليوم وفي دورة طوكيو ،يتطلع اللبنانيون
الى ميدالية عبر الرامية راي باسيل صاحبة الخبرة.
ويحصرون األمل بانتزاع ميدالية غائبة منذ  41سنة،
بالرياضيين الذي تأهلوا بنقاطهم الى األلعاب وهم باسيل
وناصيف الياس وبطلة رفع االثقال المقيمة في الواليات
المتحدة األميركية محاسن فتوح.
وص ـ ّرح رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية بيار جلخ:
«نشارك بحثا عن ميدالية وليس من أجل المشاركة فقط».
اال أن جلخ ذكر الحقا في حوار متلفز« :نعول على تحقيق
رياضيينا معجزة بالفوز بميدالية أولمبية».
كالم منطقي لجلخ في زمن باتت الميدالية األولمبية
لها شروطها ،وألف بائها اإلنفاق المالي على الرياضيين

ميلووكي باك�س بط ًال لدوري ال�س ّلة الأميركي
بجهود نجمه اليوناني ياني�س اأنتيتوكونمبو
ت ّوج فريق ميلووكي باكس بطالً للدوري
األميركي لكرة السلة للمحترفين بعد أن حسم
المواجهة السادسة لمصلحته بتغلبه على
منافسه فينيكس صنز  98 – 105فوصل
بالتالي لالنتصار الرابع في الدور النهائي من
البطولة مقابل فوزين فقط لصنز.
واللقب هو الثاني في تاريخ باكس بعد
األول في العام .1971
وفي التفاصيل ،فقد بدأ ميلووكي باكس
المواجهة الحاسمة بقوة وتقدم في الربع األول
 16-29بفضل تألق يانيس أنتيتوكونمبو
وبوبي بورتيس.
وفي الربع الثاني انتفض فينيكس صنز
واكتسح باكس صاحب األرض ()31-13
فأنهى الشوط األول متقدما ً (.)47-42
وتواصلت اإلثارة والندية في الربع الثالث
الـــذي تــقــدم فيه بــاكــس ( )30-35لتصل
النتيجة إلــى تعادل مثير ( ،)77-77وفي
الشوط الرابع واألخير سيطر تماما ً باكس
على األمور وسط فرحة جنونية من جماهيره،
وانتهى الشوط الرابع لمصلحة أنتيتوكونمبو
وزمالئه ( )21-28فحسم ميلووكي باكس
المباراة واللقب التاريخي بعد غياب  50عاماً.
وكــعــادتــه تــألــق الــمــحــتــرف الــيــونــانــي
أنتيتوكونمبو وكان األكثر تسجيالً في فريقه
برصيد  50نقطة كما أنه كان األكثر استحواذا

على الكرة برصيد  13مــرة ،فيما كــان غرو
هوليداي هو األفضل على صعيد التمريرات
الحاسمة في باكس برصيد  13تمريرة.
وقال أنتتوكونبو بعد الفوز «أريد أن أشكر
ميلووكي ألنهم آمنوا بي .أريد أن أشكر زمالئي
ألنهم لعبوا بكل قلب معي».
وكان الالعب الحائز على جائزة أفضل العب
في الــدوري في الموسمين الماضيين مهددا ً
بالغياب عن المباراة األولــى في السلسلة
النهائية بسبب إصــابــة فــي ركــبــتــه ،لكن
أنتيتوكونمبو البالغ  26عاما ً بات ثالث العب
بعد مايكل جوردان وحكيم أوالجوون يحصد
جائزتي أفضل العــب في النهائيات وأفضل
مدافع في الدوري في موسم واحد.
وأكد أنتيتوكونبو« :أنا سعيد أني تمكنت
مــن تحقيق ذلــك مــع هــذا الــفــريــق مــن أجل
ميلووكي».
وانهالت التهاني على أنتيتوكونمبو بعد
الفوز فيما أعاد المشجعون نشر تغريدة قديمة
تعود إلى العام  2014قال فيها «لن أترك أبدا ً
الفريق ومدينة ميلووكي حتى نبني فريقا ً على
مستوى المنافسة على اللقب».
وغ ّرد ليبرون جيمس الفائز بجائزة أفضل
العب في النهائيات العام الماضي بعد قيادة
لوس أنجليس ليكرز إلى لقبه األول منذ 2010
«الــوحــش اليوناني يضرب بــقــوة» ،مضيفا ً

اإ�سابة بنزيما بالكورونا في فرن�سا
تنطلق عصر اليوم ،السبت ،مباريات نصف نهائي كأس النخبة ،بمواجهتين من العيار
الثقيل ،حيث يلتقي األنصار بمواجهة النجمة في ديربي الكرة اللبنانية ،في حين سيواجه
العهد فريق شباب الساحل في قمة مثيرة ومرتقبة.
ق ّمة النصار والنجمة ،يستضيفها ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونيه  ،األخضر
يطمح بقيادة مدربه األلماني روبرت جاسبرت إلى االستمرار بتقديم العروض القوية في
البطولة وتسجيل الفوز الذي يؤهله إلى النهائي.
ومــن جهته يطمح النجمة بقيادة مدربه الشاب يوسف الجوهري إلــى تقديم عرضا ً
قويا ً يعكس مستوى الفريق ويصالح جماهيره بعد الخسارة أمام شباب الساحل في دور
المجموعات.
ويتسلح األنصار بالعبيه احمد منصور وعلي طنيش «السيسي» وهاشم خريزات ،في حين
يتسلح النجمة بالعبيه محمد سالم ومحمود سبليني وعلي السعدي.
ولم يعرف حتى اللحظة بحال سيشارك الالعب في صفوف األنصار غبريال بيطار من
عدمه ،وذلك في ظل معلومات تتحدث عن عدم موافقته على عرض األنصار بالتوقيع على عقد
طويل األمد ،حيث يريد التوقيع لموسم واحد فقط بناء لنصيحة والده.

العهد وشباب الساحل

يستضيف ملعب أمين عبد النور في بحمدون مواجهة الفريقين ،حيث يأمل العهد بقيادة مدربه
باسم مرمر للوصول بعيدا في البطولة وإحراز لقب معنوي قبل انطالق الموسم الكروي ،في حين
يأمل الساحل بقيادة مدربه محمود حمود لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه وتسجيل نتيجة إيجابية
تخوله الوصول إلى النهائي.
ويتسلح العهد بنجومه محمد حيدر وعلي الحاج وسعيد سعد ،في حين يبرز من الساحل
نجومه حسين جواد خليفة ومحمد حمود وفضل عنتر .وستقام المباراتين بنفس التوقيت ،حيث
يغيب الجمهور بسبب إجراءات فيروس كورونا ،وستنقالن عبر قناة االتحاد اللبناني لكرة القدم
على اليوتيوب.

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

والرياضيات.
وهــذا ما تفتقده الرياضة اللبنانية ،والتي يستفيد
رياضيوها في شكل صريح فقط من المساعدات التي
يتلقونها عبر صندوق التضامن األولمبي ،في زمن انهيار
العملة الوطنية ،وانهيار البلد ماليا واقتصاديا.
وكانت باكورة الميداليات األولمبية للبنان في دورة
هلسنكي  1952حين أحرز زكريا شهاب فضية المصارعة
اليونانية  -الرومانية لوزن دون  57كيلوغراما ،وخليل
طه برونزية المصارعة اليونانية -الرومانية لوزن دون
 73كيلوغراما.
ثم شهد أولمبياد ميونيخ  1972تحقيق محمد الطرابلسي
فضية رفع األثقال لوزن دون  75كيلوغراما .وختامها مع
المصارع حسن بشارة (المصارعة اليونانية الرومانية)
ببرونزية في موسكو.

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،إصابة مهاجمه الفرنسي
كريم بنزيما بفيروس كورونا .ووصــل بنزيما ،أمس الجمعة ،إلى مقر
تدريبات ريال مدريد ،بعد انتهاء إجازته الصيفية ،لالستعداد مع فريقه
للموسم الجديد ،لكن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه اإللكتروني« :يعلن نادي
ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة الالعب كريم بنزيما جاءت إيجابية في
اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد».
وكان بنزيما ،شارك هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات «يورو
 ،»2020وسجل  4أهداف قبل خروج « الديوك» على يد سويسرا في دور الـ .16
ونجح بنزيما خالل الموسم الماضي في تسجيل  30هدفا وتقديم 9
تمريرات حاسمة لزمالئه خالل المشاركة في  46مباراة مع ريال مدريد في
مختلف البطوالت.

المدير اإلداري
نبيل بونكد

اإنجازات العرب في الأولمبياد
م�سر في الطليعة تليها المغرب
أقيم أمــس ،حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي
المؤجل مــن الــعــام الماضي بسبب تفشي فيروس
كورونا ،وتشهد النسخة  32من األولمبياد مشاركة
أكثر من  11ألف رياضي من  205دول لنحو أسبوعين
سيتنافسون وسط أجواء احترازية ومن دون مواكبة
جماهيرية.
ولم يتأخر الظهور األول للعرب في األلعاب األولمبية،
كما أنهم وبطبيعة الحال لم يتخلفوا عن أولمبياد طوكيو،
حيث تتفاوت األماني والطموحات بين حضور يبحث
عن الصعود لمنصات التتويج ،أو «مشاركة مشرفة»
وتسجيل التواجد في أكبر محفل رياضي على وجه
األرض.
مسار عدد الميداليات الذهبية العربية في األولمبياد
تأرجح على مــدار التاريخ ،فهناك فترات من عجاف
وفترات أخرى أبهر فيها العرب العالم .وتتصدر مصر،
التي تعتبر أول دولة عربية تشارك في األلعاب األولمبية
(دورة ستوكهولم  ،)1912قائمة الدول العربية األكثر
تتويجا بالميداليات الذهبية في األولمبياد الصيفي،
برصيد  7ميداليات.
ويحتل المغرب المركز الثاني ،برصيد  6ذهبيات،
بينها ثنائية تاريخية في أولمبياد أثينا لألسطورة
وحامل الرقم القياسي العالمي لسباق  1500متر ،هشام
الق ّروج.

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

«أحييك وأهنئك يانيس ،لقد استحقيت ذلك».
كما أعيدت تغريدة للراحل كوبي براينت
الذي هنأ أنتيتوكونمبو في حزيران  2019بعد
فوز األخير بجائزة أفضل العب في الــدوري:
«صديقي.. MVB ...عظمة اإلنجاز التالي:

البطولة...عقلية مامبا» .ومن أبرز المهنئين
أيضا ً كان اإلسباني باو غاسول الفائز باللقب
مع الليكرز في عامي  2009و 2010ودواين
وايد المت ّوج مع ميامي هيت في 2012 ،2006
و.2013
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المدي�ر الفن�ي
محمد ر ّمـــال

وتوج الق ّروج في أثنيا بذهبيتي سباق  1500متر
وخمسة آالف متر .وحلّت الجزائر في المركز الثالث بـ5
ميداليات ذهبية ،كان أولها للعداءة ،حسيبة بولمرقة،
في دورة برشلونة  1992في سباق  1500متر.
ثم تأتي تونس في المرتبة الرابعة ،بإجمالي 4
ميداليات ذهبية.
وجــاءت البحرين كــأول الــدول العربية اآلسيوية،
برصيد ميداليتين ذهبيتين.وبرصيد ميدالية ذهبية
واحــدة تأتي سوريا (من نصيب بطلة السباعي غادة
شعاع في دورة  1996بأتالنتا).
ثم اإلمارات بذهبية واحدة أيضا ً حققها الشيخ أحمد
بن محمد بن حشر آل مكتوم في منافسة رماية الحفرة
المزدوجة بدورة أثينا األولمبية.
كما حقق العب التايكواندو األردنــي أحمد أبو غوش
الميدالية الذهبية الوحيدة لبالده في دورة ريو دي
جانيرو في العام .2016
بينما يضم سجل الميداليات العربية غير الذهبية،
كال من لبنان ( 2فضية و 2برونزية في المصارعة
ورفع األثقال والمالكمة) ،وقطر ،والسعودية ،والعراق،
وجيبوتي ،والسودان والكويت.
وبشكل عام ،فقد حصد العرب طوال تاريخ األلعاب
األولمبية 109 ،ميدالية منها  27ذهبية و 27فضية و55
برونزية.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

