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في نظرتنا إلى الدين من حيث
ناحيته الروحية ال السياسية
نحن ن��ق��ولّ :
إن ال��دي��ن للحياة
ولتشريف الحياة وليست الحياة
للدين ولتشريف الدين.
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ميقاتي رئي�س ًا مك ّلف ًا بعتبة الـ � 70صوت ًا ...بعد اجتماعات مع الكتل وتر�شيح الر�ؤ�ساء ال�سابقين

ً
ّ
الت�شاوري
وزيرا �أ�سا�س الحكومة ...والوزيران الم�سيحيان مقابل وزي َر ْي اللقاء
م�سودة الـ24
ألفا وقد يالم�س الـ ً � 15
الدوالر �إلى ً � 17
النفطي مع العراق نموذج قابل للتعميم
ألفا ...واالتفاق
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
ب��ات محسوما ً أن الرئيس نجيب ميقاتي سيس ّمى اليوم
رئيسا ً مكلفا ً بتشكيل الحكومة الجديدة ،والتسمية السريعة
وال�ت��ي تحظى بإجماع ق��وى نيابيّة ك�ب��رى ،وتأييد خارجي
واسع ،تؤشر الى وجود جملة استنتاجات متفق عليها داخليا ً
وخ��ارج�ي�اً ،أول�ه��ا ان اع�ت��ذار الرئيس سعد الحريري ل��م تتم
مقاربته بصفته اعالنا ً الستحالة تشكيل حكومة بالتعاون مع
يفسر تجاهل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،وهذا ما ّ
التعقيبات الدولية السريعة على اعتذار الحريري باالكتفاء
بالدعوة للتسريع بتسمية بديل وتشكيل حكومة .وهذا بقدر
ما يعني أن إزاحة الحريري من الواجهة ستفسح في المجال
لتخطي عقبتين من طريق تشكيل حكومة جديدة ،عقبة الفيتو
السعودي على ت��رؤس الحريري للحكومة ورف��ض التعاون
معه ،وعقبة تح ّفظ رئيس الجمهورية على الحريري ورفض
التعامل معه ،فهو يتض ّمن لوما ً ضمنيا ً للحريري للتمسك
باالحتفاظ بالتكليف هذه المدة الطويلة ،التي يتضح أنها لم
تكن منسقة مع الخارج الذي كان يصول ويجول الحريري
في عواصمه ،مشيرا ً الى انه كان يلقى دعمه ،ووفقا ً لمصادر
تابعت المشاورات السريعة التي أفضت الى شبه اإلجماع

ويجمد البرلمان
�سع ّيد يُعفي رئي�س الوزراء
ّ
والغنو�شي ي ّتهمه بتنفيذ انقالب
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ،أم��س ،تجميد عمل البرلمان
وتعليق حصانة كل النواب استنادا ً إلى الفصل  80من الدستور ،وإقالة
رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفيّة االحتجاجات العنيفة التي
شهدتها مدن عدة.
وقال سعيّد في كلمة متلفزة مساء أمس ،نشر على حسابات الرئاسة
التونسية على مواقع التواصل االجتماعي ،عقب ترؤسه اجتماعا ً طارئا ً
للقيادات العسكرية واألمنية «لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فوراً،
القرار األول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات
المجلس النيابي ،الدستور ال يسمح بحلّه ولكن ال يقف مانعا ً أمام تجميد
كل أعماله».
وأضاف« :القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي
ومَن تعلقت به قضية ،وسأتولى رئاسة النيابة العموميّة حتى تتح ّرك
في إطار القانون ،ال تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء
جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي».
وتابع« :القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية
بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات األخرى في
شكل مراسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى يعود السلم االجتماعي
إلى تونس ،وحتى ننقذ الدولة والمجتمع».
وأض��اف «هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق ف��ورا ً بإعفاء رئيس
الحكومة ودع��وة شخص آخر ليتوالها مدة هذه التدابير التي يجب
اتخاذها».
وحول أعمال العنف التي شهدتها االحتجاجات ،قال سعيّد «لن نسكت
على أي شخص يتطاول على الدولة ومَن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه
قواتنا المسلحة العسكرية واألمنية بوابل من الرصاص».
وأك���د أن «ه��ن��اك إج����راءات أخ���رى ستتخذ ت��ب��اع�ا ً لمنع ال���دم في
البالد» ،وشدد سعيّد على أن ما حدث «ليس تعليقا ً على الدستور وال
خروجا ً على الشرعية الدستورية ،نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا
تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول لتمكين اللصوص
الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر ،إذا كانت النصوص بهذا
الشكل فهي ليس بالنصوص التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات
للسطو على إرادة الشعب».
فيما دعا اتحاد الشغل في تونس قيادته التنفيذيّة إلى اجتماع طارئ
لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيّد التي اتخذها ليلة أمس.
وجه الغنوشي اتهاما ً للرئيس باالنقالب على الثورة والدستور
بدوره ّ
بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة .وقال الغنوشي« :نحن
نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي
سيدافعون عن الثورة».
في هذه األثناء أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية
أن الرئيس قيس سعيّد عقد اجتماعا ً طارئا ً للقيادات األمنية والعسكرية
في قصر قرطاج.

مادورو ي�ؤكد ا�ستعداده
لإجراء حوار مع المعار�ضة في �آب
الفنزويلي
أعلن الرئيس
ّ
ن��ي��ك��والس م������ادورو أن��ه
«م��س��ت��ع�� ّد ل��ل��س��ف��ر إل��ى
المكسيك ل��ب��دء ح���وار مع
المعارضة الشهر المقبل
في إط��ار وساطة أطلقتها
النرويج».
وق����ال ف��ي م��ق��اب��ل��ة مع
القناة التلفزيوaنية العامة
«ت��ي��ل��ي��س��ور» ُب��ث��ت مساء
أول أمس« :أستطيع أن أقول لك إننا مستعدّون للذهاب إلى المكسيك»،
مضيفا «لقد بدأنا مناقشة برنامج معقد وصعب».
وشدد مادورو على أنه «يريد رفع العقوبات األميركية التي أض ّرت
بالقطاع المالي والنفطي».
وكانت المعارضة الفنزويلية غيّرت استراتيجيتها في مايو بإعالن
رغبتها في استئناف المفاوضات لحل األزمة السياسية التي تعاني منها
البالد.
وتعترف إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ودول أخ��رى بزعيم
المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو كرئيس شرعي لفنزويال.
وتواجه فنزويال ،العضو في منظمة «أوبك» ،أزمة منذ إعادة انتخاب
نيكوالس مادورو كرئيس في .2018

على ميقاتي ،فإن الفرنسيين الذين ق��ادوا التسمية حصلوا
على الموافقة السعودية والدعم االميركي على خلفية تفاهم
أرساه لقاء وزراء خارجية الدول الثالث قبل شهر تقريبا ً تحت
عنوان الحؤول دون انهيار الوضع اللبناني ،وما ستيترتب
عليه من خطوات أعلن حزب الله بلسان أمينه العام أنه سيجد
نفسه مضطرا ً للقيام بها ،خصوصا ً في تأمين مستلزمات
الحياة الساسية من محروقات ودواء وغ��ذاء ،بصورة تتيح
للحزب وفقا ً لما قاله ق��ادة كيان االح�ت�لال لعب دور البطل
والمخلص ،ووفقا ً للخبراء االقتصاديين الغربيين فتح الباب
لتغييرات هيكلية في االقتصاد اللبناني تصعب العودة عنها
التوجه شرقا ً ونقل لبنان من
الحقا ً ستنتهي بترجمة شعار
ّ
ضفة الى ضفة في معادالت االقتصاد السياسي في المنطقة.
المصادر التي تابعت المشاورات قالت إن ميقاتي سيحصل
على عتبة الـ  70صوتاً ،مع ضمان تصويت كتلة المستقبل
وكتل التنمية والتحرير وال��وف��اء للمقاومة وال�م��ردة واللقاء
ال�ت�ش��اوري واللقاء الديمقراطي والكتلة القومية وع��دد من
النواب المستقلين ،بينما سيكتفي التيار الوطني الحر بعدم
تسمية أحد وستفعل القوات اللبنانية ذلك أيضاً ،بما يعتبر
تصويتا ً سلبيا ً لصالح ميقاتي بعدم تسمية منافس ،ويحول

دون فتح الباب للطعن بميثاقية التسمية ،مع سابقة تسمية
ال��رئ�ي��س ال�ح��ري��ري بالطريقة ذات �ه��ا وت�ع��ام��ل الجميع معها
واقعياً.
ال تتوقف ال�م�ص��ادر ك�ث�ي��را ً أم��ام عقد التأليف فتقول إن
األساسي في موقف التيار الوطني الحر كان رفض الحريري،
ولذلك سيكون أكثر مرونة مع ميقاتي ،وه��ذا ما عبرت عنه
كلمات رئيس الجمهورية ،وان الحريري كان يمعن في تجاهل
التيار ورئيسه النائب جبران باسيل ويرفض ل�ق��اءه ،وهذا
ما تخطاه ميقاتي بلقاء باسيل قبل االس�ت�ش��ارات النيابية،
وبالمقابل فإن سعي الحريري لتأخير البحث الجدّي بالتأليف
والتنازالت التي تسهل والدة الحكومة سعيا ً إلزال��ة التعقيد
السعودي من طريقه ،ليس قائما ً في حالة الرئيس ميقاتي.
تقول المصادر إن مسودة حكومة الـ  24وزي��را ً ستشكل
أساس الحكومة الجديدة ،مع بعض التعديالت ،وربما يكون
متاحا ً تجاوز تسمية ميقاتي للوزيرين المسيحيين ،طالما
أنه لن يحصر ال��وزراء السنة بنفسه مكتفيا ً بوجوده رئيسا ً
للحكومة وبتوزيع الوزراء األربعة بين تيار المستقبل واللقاء
التشاوري ،وتتوقع المصادر أن تتم والدة الحكومة خالل
أسبوعين من التسمية ،معتبرة أن  10آب يشكل موعدا ً معقوالً

ّ
ال�سوري ي�ؤكد تعافي ًا قريب ًا للقطاع
وزير ال�سياحة
رغم �آثار الحرب والح�صار
يعود مهرجان «القلعة والوادي» في ريف حمص الغربي في منطقة
وادي النضارة وسط سورية ،لينطلق بفعاليته وأنشطته السياحية
والرياضية والفنية ،مع إضافة مميزة لهذا العام ،تتمثل بإقامة مهرجان
للسينما الروسية والسورية.
قال وزير السياحة السوري في حكومة تسيير األعمال ،محمد رامي
مارتيني« ،قبل الحرب ،كان مهرجان القلعة والوادي مهرجانا ً دولياً ،وهو
اليوم يستعيد عافيته».
وأض��اف مارتيني أن «جميع فنادق محافظة حمص ومحافظات
الساحل السوري حققت نسب إشغال تتجاوز الـ  ،90%كما كانت خالل
موسم عيد األضحى  ،100%مشي ًرا إلى أن الشهرين المقبلين ُيعدّان
الذروة لقطاع السياحة في سورية».
وأكد وزير السياحة السوري« :هذا الموسم ،وبالرغم من الحصار
استثنائي
الظالم وتآمر بعض الدول على الشعب السوري ،فهو موسم
ّ
بامتياز ،ويبشر بتعافي القطاع بعد حرب طويلة أثرت على السياحة
وكل القطاعات االقتصادية».
وأوضح أن «عودة المغتربين هي عامل حاسم يت ّم التركيز عليه»،
منوهً ا إلى أن «قطاع السياحة الداخلية والشعبية ،ترفد االقتصاد وتمنح
الترفيه للعائلة السورية» ،مضيفا ً القول« :يكفينا عشر سنوات حرب
بعدما صمدنا أمام كل اإلرهاب األعمى الذي ضرب سورية».
وأضاف مارتيني« :بعد االنتصار ،يستحق الشعب السوري أن يعود
لحياته الطبيعية ويعود قطاع السياحة إلى ألقه» ،من ّوها بأن «هناك
مهرجانات قريبة بكل المحافظات السورية ،والقادم أجمل».
وافتتحت األوركسترا السورية فعاليات مهرجان «القلعة والوادي»
بأمسية موسيقية تحت عنوان «احتفالية النصر» ،وس��ط حضور
جماهيري كبير.
و ُتعد منطقة وادي النضارة ،من أهم المناطق السياحيّة لموقعها
الجغرافي وسط سورية في ريف حمص الغربي ،ذي الطبيعة الجبلية
الخالبة إضافة إلى وجود آثار وكنائس ،ومنشآت سياحيّة تأثرت خالل

في مثل ه��ذه األي��ام ّ
سطر رج��ال المقاومة البطوالت في
ميادين مواجهة قوات االحتالل الغازية خالل عدوانها على
ّ
وحطموا خاللها جبروت جيش
لبنان في تموز من عام 2006
الصهيوني وأذلوا ضباطه وجنوده ولقنوهم دروسا ً
االحتالل
ّ
ً
في القتال وجها لوجه في بنت جبيل وم��ارون الراس وعيتا
الشعب وعيترون وسهل الخيام ووادي الحجير والغندور ّية
تجسد ذلك في حالة االنهيار في معنويات جنود
إلخ… وقد
ّ
النخبة الصهاينة الذين وج��دوا أنفسهم أم��ام قتال حقيقي
أصبحوا فيه شخوصا ً يصطادهم رجال المقاومة في الليل
والنهار ،فيما دبابات الميركافا التي كان يحتمي فيها جنود
ال�ع��دو تح ّولت إل��ى توابيت لهم بعد أن أحرقها المقاومون
بصواريخ الكورنيت…
جسدها المقاومون كان ُيصنع
بفضل هذه البطوالت التي ّ
النصر في كل ساحات المواجهة في البر والبحر وفي تحويل
م��دن ومستعمرات الكيان في فلسطين المحتلة إل��ى ساحة
حرب افتقد فيها الصهاينة األم��ن واألم��ان ،مما ه ّز وخلخل
م��رت�ك��زات وج ��ود كيانهم ال�غ��اص��ب ،وق�ل��ب ال�م�ع��ادل��ة رأسا
سحق المقاومة وتح ّطم قوتها وتنهار
على عقب ،فبدل أن ُت َ
شعبيتها ويق ّوض نموذجها الناجح في إلحاق الهزيمة بجيش
االحتالل ،وتحرير األرض من دنسه بال قيد وال شرط ،وجدنا
انّ المقاومة هي َمن سحق ود ّمر جيش العدو الذي حاول دون
جدوى أن يمحو آثار ونتائج وتداعيات هزيمته عام ...2000
فإذا به ُيمنى بهزيمة أش ّد وأقسى...

حسمت اتصاالت ومشاورات الساعات الماضية تكليف الرئيس
نجيب ميقاتي في االستشارات النياب ّية الملزمة اليوم ،حيث سيحصل
(يرجح
الرئيس ميقاتي وفق المعلومات على عدد كبير من األصوات
ّ
حصوله على  70نائباً) ،حيث تتجه كتل  8آذار (كتلة التحرير والتنمية،
كتلة الوفاء للمقاومة ،الكتلة القومية االجتماعية ،الطاشناق ،المردة)
وكتلة المستقبل ،الوسط المستقل ،الحزب التقدمي االشتراكي ،فضال
توجه عدد من نواب اللقاء التشاوري الى التسمية أيضا ً وعدد
عن
ّ
من النواب المستقلين .أما على خط تكتل لبنان القوي فالترجيح
أن يخلص اجتماع التكتل صباح اليوم الى عدم تسمية أحد ،على
اعتبار بعض األوساط ان تسريب اسم السفير نواف سالم كمرشح
لبنان القويّ الهدف منه الزكزكة السياسية ال أكثر ،فالنائب جبران
باسيل يدرك جيدا ً أن تسمية كهذه من شأنها أن تقلب طاولة اتفاق
مارمخايل.
(التتمة ص)5

نقاط على الحروف
ماذا يعني تكليف ميقاتي في المقاربة
الدول ّية والإقليم ّية للبنان؟
ناصر قنديل

سيطرة الفصائل اإلرهاب ّية على قلعة الحصن االستراتيجية التي تع ّرضت
للتخريب ،ليعود النشاط السياحي تدريجيًا بعد تحريرها عام .2014
من جهته ،قال محافظ حمص ،المهندس بسام ممدوح بارسيك« ،إن
مهرجان القلعة والوادي لعام  ،2021سيكون على مدى ثالثة أسابيع
بفعاليات متنوعة من أنشطة رياضية وثقافية وفنية وسياحية»،
موضحا ً أن «الهدف من المهرجان جذب أكبر عدد من السوريين لزيارة
ه��ذه المناطق الجميلة األث��ري��ة ،والمنشآت السياحية وأيضا ً جذب
المغتربين في الخارج لزيارة سورية».
كما افتتح ضمن فعاليات المهرجان أسبوع األفالم السورية الروسية،
ليعكس اهتمام الشعب السوري بالحضارة والثقافة الروسية ،وعمق
الصداقة بين البلدين.

بين �أ�سباب ذعر الغرب من انت�صار المقاومة في تموز...
و�أهداف حربه االقت�صاد ّية �ضدّ لبنان

ل��والدة الحكومة رغم أن المهلة المعاطة من الرئيس ميقاتي
لنفسه هي نهاية شهر آب ،ليعتذر بعدها في حال أفشل بتشكيل
حكومته بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ،وعن عقدة منح الثقة
من قبل التيار الوطني الحر قالت المصادر إن شراكة التيار
بالحكومة تبدو مضمونة ومثلها المشاورات التي ستستمر
بين ميقاتي كرئيس مكلف ورئ�ي��س التيار ،وبالتالي سيتم
إيجاد مخرج مناسب لقضية منح الثقة ،ربما يكون إعالن
أولوية التدقيق الجنائي في مهام الحكومة واحدة منها.

حسن حردان
الصهيوني إلى
لقد أدّت هذه الهزيمة الجديدة لجيش العدو
ّ
نتيجتين:
النتيجة األولى ،ازدياد شعبية المقاومة التي أثبتت مجدّدا ً
أنها قادرة على تحقيق آمال وتطلعات جماهير األمة العربيّة،
حيث أخفقت الجيوش العربيّة ،وذلك بتأكيدها أنها قادرة على
إلحاق الهزيمة تلو الهزيمة بجيش العدو وتحطيم أسطورته،
واس �ت �ع��ادة ال�ح�ق��وق المغتَصبة ..ول �ه��ذا نجحت المقاومة
الشعبيّة المسلّحة في إدخال كيان العدو في مسار الهزيمة
والتراجع والعجز عن تحقيق النصر في مواجهة المقاومين..
وبالتالي ف��إنّ ه��ذا الكيان كما حقق النصر على العرب تلو
النصر واحت ّل األرض قطعة إثر قطعة ،فإنّ المقاومة ستلحق
الشرعي
به الهزيمة تلو الهزيمة وصوالً إلى إنهاء وجوده غير
ّ
على أرض فلسطين المحتلة...
النتيجة الثانية ،قرع جرس اإلن��ذار في العواصم الغربية
االستعمارية ،التي خيّم عليها ال��ذع��ر وأدرك ��ت انّ الكيان،
ال��ذي زرع�ت��ه ف��ي فلسطين المحتلة ودع�م�ت��ه وز ّودت� ��ه بك ّل
توحد
عناصر القوة لحراسة مصالحها االستعمارية ومنع ّ
األم��ة العربية ،وض��رب حركات التح ّرر وتقويض األنظمة
التقدمية ،أدركت انّ هذا الكيان بات عاجزا ً عن االستمرار في
تحقيق هذه المهمة ،ويحتاج إلى َمن يحميه ،ال بل انّ وجوده
أصبح بخطر حقيقي ،ولهذا فإنّ درء هذا الخطر والحفاظ على
وجود واستقرار هذا الكيان أصبح مرتبطا ً بتقويض المقاومة
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 يقاطع نواب القوات اللبنانيّة تسمية رئيس مكلفلتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ان �ط�لاق �ا ً م��ن ن�ظ��ري��ة أن الرئيس
ميشال عون هو واجهة لسيطرة حزب الله على البلد
وأن أية حكومة هي تكريس لهذه السيطرة ،طبعا ً ال
تنهمك «القوات» في اإلجابة عن سؤال حول ما الذي
سيتغير مع االنتخابات المقبلة حتى تصير المشاركة
ممكنة ،لكن السؤال ال��ذي يتجاوز مزحة «القوات»،
هو المعنى الذي يحمله تكليف الرئيس نجيب ميقاتي
ح��ول المقاربة الدولية اإلقليمية للوضع في لبنان،
وه��ي ط�ب�ع�ا ً ع�ك��س م�ق��ارب��ة «ال� �ق ��وات» ال �ت��ي تورطت
بموقف حتى ص��ارت عبئا ً على مرجعيتها الدولية
واإلق �ل �ي �م �ي��ة ،ب�م�ث��ل م��ا ك ��ان إص� ��رار ال��رئ �ي��س سعد
ال �ح��ري��ري ع�ل��ى االح �ت �ف��اظ بالتكليف تسعة شهور
وه��و يعلم أن��ه لن يستطيع تذليل الفيتو السعودي،
حتى ص��ار َم��ن يفترض أنهم رعاته من الفرنسيين
واألميركيين والمصريين واإلماراتيين ،يخرجون
يدعونه للمسارعة ف��ي االع �ت��ذار ألن ال أف��ق أمامهم
لتشكيل حكومة ،وم��ا ك��اد يعتذر حتى ش��دّدوا على
دعوته ليفسح المجال لسواه بمباركة هذا الخارج،
ويتولى مساعدته ف��ي نيل تكليف مناسب والسير
بتأليف مماثل.
 تكليف ميقاتي والحظوظ الكبرى لنجاحه فيتأليف حكومة ،يحول نظرية دولة حزب الله الى مزحة
سمجة ،ويظهر الحديث عن هامشية موقع لبنان في
النظرة الدولية واإلقليمية مزحة مشابهة ،فاالجتماع
الثالثي األميركي الفرنسي السعودي على مستوى
وزراء الخارجية ،حسم ال �ق��رار بعدم التساهل مع
احتماالت انهيار لبنان ،لألسباب ذاتها التي ُيص ّرح
ب�ه��ا ق ��ادة ك �ي��ان االح� �ت�ل�ال ،وج��وه��ره��ا أن االنهيار
سيضع لبنان أم��ام خ�ي��ارات مصير ّية كبرى أهمها
منح المشروعية لقيام ح��زب الله بترجمة تهديداته
ب��ات�خ��اذ إج� ��راءات م�ن�ف��ردة لتأمين ال�م�ح��روق��ات من
إيران بالليرة اللبنانية ،وما سيليها من فتح األسواق
اللبنانية والسورية على بعضها خصوصا ً غذائيا ً أو
دوائ�ي�اً ،ووفقا ً لقواعد االقتصاد فإن مجاري المياه
التي تسلك لمرة واح��دة ستصير دائ�م��ة ،وستخلق
لها منطقها ومصالحها وتداعياتها ،وه��ذا سيعني
أكثر من مجرد ظهور حزب الله كمخلص ،لجهة نقل
لبنان اقتصاديا ً من ضفة الى ضفة ستتبعها العروض
الصينيّة والروسيّة التي سبق للدبلوماسي األميركي
جيفري فيلتمان أن حذر منها في تعقيبه على انتفاضة
 17تشرين.
 األك�ي��د أن الرئيس ميقاتي م��ا ك��ان ليقبل توليرئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ل��و ك��ان ع �ن��ده أي��ة اش���ارة بوجود
ق��رار دول��ي بدفع األم��ور نحو االن�ه�ي��ار ،وه��و رجل
أعمال وصاحب استثمارات خارجية وعالقات دولية
وقال م��رارا ً إنه لن يخاطر باستعداء الخارج الغربي
وال �ع��رب��ي ،ب��ل إن��ه وض��ع ش��رط �ا ً ه��ذه ال �م��رة لقبول
التكليف وهو أن يسمع تأكيدا ً من هذا الخارج لتمكينه
من التأليف ومن الحصول على مساعدات مالية تمنع
االنهيار ،فيصير أم��را ً شكليا ً معرفة أيهما قبل طرح
ميقاتي ل�ش��روط ق�ب��ول التكليف ،وت �ج��اوب الخارج
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أممي
لماذا ال�صراع ال ّ
المتو�سط؟
على البحر
ّ
} د.وفيق إبراهيم
يتمسك البحر األبيض المتوسط بأهمياته الدولية
منذ قرن تقريباً ،وسط اهتمام دولي بازدياد أهميات هذا
البحر النتقال االهتمام إليه من أحجام النفط المتراجعة
الى كتل مادة الغاز الكبيرة.
بذلك ازدادت م��ادة الغاز الصخري األميركي مع
السهولة النسبية الستخراجه ،وه��ذا يعني ازدي��اد
االهتمام األميركي بنقله الى اوروبا مع ارتفاع مستوى
التبادل االقتصادي العام بين اميركا واوروبا من جهة
وبلدات البحر المتوسط من جهة ثانية.
وهذا النقل يشمل مادة الغاز الى جانب معظم المواد
االقتصادية األخرى ،وبدال ً من سيطرة البحر األحمر وباب
المندب على  25في المئة من االقتصاد العالمي ،يصبح
البحر المتوسط هو المؤهل للسيطرة على حركة مرور
نحو أربعين في المئة على األقل من التبادل االقتصادي
العالمي ،فيجتمع بذلك الغاز اساسا ً إلى جانب المواد
االقتصادية االخ��رى والمتنوعة ،ليحتل سطح مياه
البحر المتوسط ،متصالً بالبحر االسود وبحار قزوين
والخليج وقزوين والمحيط األطلسي وبحر المانش
والعديد من البحار األخرى.
أية دول مرشحة لإلمساك بالبحر المتوسط؟ إنها
دوله المباشرة المطلة عليه من مصر وفلسطين عند غزة
وسورية ولبنان واليونان وقبرص والقسم المتوسطي
من أوروبا عند إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وسواحل شمال
أفريقيا والشواطئ التركية الواسعة.
وما هي المواد االقتصادية المرشحة للسيطرة على
مياه هذا البحر؟ مادة الغاز أوال ً ويليها النفط ،وصوال ً
الى مختلف انواع مواد االستيراد والتصدير باعتبار
أن معظم دول هذا البحر تحتاج الى م��واد االقتصاد
األساسية ،وتبدو كأنها تحتاج الى سلسلة تحالفات
عسكرية للدفاع عن نفسها في وجه الروس وصراعهم
مع األميركيين هنا الى جانب الصراع اإلسرائيلي مع
الدول العربية المجاورة..
م��ن دون نسيان ض���رورة األح�ل�اف االوروب��ي��ة مع
الروس في وجه الحركة األوروبية ـ األميركية ،ما يدل
ان الصراع هو على مراكز النقل في البحر المتوسط من
قبرص واليونان والمثلث األوروبي اإلسباني اإليطالي
الفرنسي والمحور المصري الواسع.
وكيف يجري تفسير الصراع التركي مع األوروبيين
واليونان على الجزء الشمالي في جزيرة قبرص ليس
إال جزءا ً من الصراع على اقتصاديات البحر المتوسط،
ويمكن تفسير األمر نفسه في الصراع على ليبيا واليمن
المشرف على بحري الخليج واألحمر وصوال ً الى قناة
السويس عند رأس البحر المتوسط المط ّل من جهة قناة
السويس على هذا البحر.
إلبراز أهميّة واحدة فقط من أهميّاته ،تكفي اإلشارة
الى قدرته على نقل الغاز اإليراني والكتل الضخمة من
الغاز السعودي والقطري والعراقي والمصري ،بذلك
لهذا البحر أهميات الصراع مع الغاز الروسي المسيطر
على أوروب���ا ،فيصبح ل��دى األميركيين ال��ق��درة على
منافسة الغاز الروسي ال��ذي يشكل  40في المئة من
الغاز المستهلك في أوروبا وتركيا معا ً والمهيمن بدوره
على نصف إنتاج الغاز في العالم ،استنادا ً الى مقدرته
اإلنتاجية غير المستغلة بكاملها حتى اآلن.
يتبين إذا ً ان الدول القادرة على إنتاج الغاز هي بلدان
اقتصادية متخلفة ايضا ً في مجاالت متن ّوعة ،أي أنها
بحاجة الستيراد الكثير من المواد االقتصادية األخرى.
وه��ذا يضعها في أب��واب صراعات ضخمة كجزء من
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ورأس الصراع السوري
ـ اإليراني من جهة مع المحور السعودي ـ اإلسرائيلي
ـ األردني والمصري ما يؤدي إلى ارتباط الصراع على
الغاز بالصراع الروسي األميركي ـ األوروبي ،وتجعله
يرتبط بالصراع بين الدول المنتجة في العالم مع غير
المنتجة.
إن هذا التقسيم يؤدي الى تعميق المحور التحالفي
األميركي االوروبي ،اإلسرائيلي وربما التركي والسعودي
والمصري واألردني واإلماراتي مقابل محور روسيا مع
إي��ران وسورية ،وهو محور ق��ويّ ج��دا ً على الرغم من
النقص الكبير في عديد دوله ،وهذا ما تع ّوضه روسيا
بسيطرتها على نحو  40في المئة من الغاز في العالم.
بذلك تبدو النتائج األول��ى للصراعات األممية على
مياه المتوسط وكأنها تؤكد على روسيته في وجه
أميركية قاسية كما تكشف عن صراع أوروبي ـ تركي ال
يشمل سواحل تركيا وشواطئ قبرص بجهاتها الشمالية
والجنوبية ،وقتال تركي حاد مع األوروبيين في اليونان
وقبرص وليبيا ونزال تركي سعودي إيراني في اليمن
وإيراني سعودي قطري في بحر الخليج.
ّ
يتحضر إلح��راق العالم من بوابة البحر
الغاز إذا
المتوسط بإسناد من بحري الخليج واألحمر.
هناك إشارة هامة هنا ،وهي أن الغرب كان يمسك منذ
اربعينيات القرن الماضي على أكثر من  80في المئة من
نفط العالم ،أما اليوم فإن روسيا وبمفردها تمتلك قرابة
 40في المئة من غاز العالم وليست لديها أية التزامات
ايديولوجية او سياسية تعرقل حركة سيطرتها على
إنتاج هذا الغاز بحريات واسعة.
لذلك فإن الصراع على البحر المتوسط قد ينحصر بين
روسيا وأميركا على قاعدة تحالفات كبيرة وعميقة قد
تشمل صراعات تاريخيّة كالصراع العربي اإلسرائيلي
والتركي اليوناني واألوروبي التركي مع ميل للسيطرة
على صراعات أخرى في كثير من مناطق المتوسط.
إنه البحر المرشح ليلعب دور قنبلة قابلة لالنفجار
ولن يستكين إال بتفاهمات روسية أميركية على حساب
اوروب���ا وأه��ل الغاز في ب�لاد العرب المعتادين على
عجزهم عن الدفاع عن ثرواتهم.

خفايا
قالت مصادر على صلة بمشاورات المسار
الحكومي إن الرئيس نجيب ميقاتي الذي
حسم تكليفه وضع مهلة شهر كح ّد أقصى
لتأليف الحكومة وإذا لم ينجح سيعتذر
بعدها وأن هذا يعني وجود مناخ مختلف
دوليا ً وإقليميا ً لصالح ميقاتي قياسا ً
بتكليف الرئيس سعد الحريري.
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التكليف والت�أليف في ال�سيا�سة ...والنا�س تتق ّلب على جمر االقت�صاد؟
*

} أحمد بهجة

هناك تداخل كبير بين السياسة واالقتصاد في ك ّل دول العالم ،لكن هذا
التداخل في لبنان يشكل المفصل األساسي في حياة الدولة والمجتمع،
كون القرار السياسي يطال ك ّل تفاصيل دورة االقتصاد الوطني.
ولع ّل السبب األساسي في ذلك هو غياب االقتصاد اإلنتاجي الذي
تدور دورت��ه كاملة في معظم دول العالم من دون حاجة إلى تدخل
مركزي من الدولة إال في حدود رسم السياسات الكبرى ووضع الخطط
االستراتيجية والبرامج الضريبية المناسبة لتوظيف العائدات بشكل
عادل وجعلها في خدمة المجتمع كله ،وكذلك تأمين أفضل العالقات
مع الخارج من أجل فتح األسواق الخارجية ومساعدة المنتجين على
تيسير أعمالهم في ك ّل النواحي.
تقصد ذل��ك المسؤولون في لبنان الذين غيّبوا االقتصاد
وربما
ّ
اإلنتاجي طيلة العقود الثالثة األخ��ي��رة لمصلحة اقتصاد الريع
والمضاربات المالية والعقارية ،حتى تبقى ك ّل المفاصل في أيديهم
فيتح ّكمون بيوميات الناس ويرهنون إرادتهم وخياراتهم بوظيفة من
هنا أو بخدمة من هناك ،بدل أن يكون تأمين هذه الخدمات أمرا ً بديهيا ً
ومتاحا ً أمام الجميع.
اليوم ...وقد أوصلتنا تلك السياسات إلى ما نحن فيه من أزمات
ومشاكل ،وبتنا بحاجة إلى عملية إنقاذ كبيرة جداً ،يأتي من يطرح علينا
أن نسلّم الدفة من جديد إلى أحد الذين ج ّربهم اللبنانيون وخبروهم في

مجاالت كثيرة سواء حين كانوا في سدة المسؤولية أو من خالل أعمالهم
في القطاع الخاص وما عليها وحولها من عالمات استفهام كبيرة؟
الحجة التي علينا أن «نقتنع» بها هي أنّ تكليف شخص مثل الرئيس
نجيب ميقاتي من شأنه أن يوفر االستقرار ،ألنه يحظى برضا الغالبية
العظمى من «الشارع السني»! وبالتالي حين يتوفر االستقرار تتوفر
األرضية المناسبة للحديث في االقتصاد واإلصالحات وكيفية الخروج
من هذا النفق المظلم.

ما ي�أمله اللبنانيون جميع ًا هو
�أن ُتح�سن الطبقة ال�سيا�سية
الت�صرف هذه المرة وتنتج الحدّ
الأدنى من التوافقات ال�سيا�سية
لأنّ النا�س لم تعد تحتمل � ّأي
مماطلة �أو ت�أجيل فقد و�صلت
الأزمة �إلى �أق�صاها على ّ
كل
الم�ستويات

ر�ؤ�ساء الحكومات ال�سابقون و«اللقاء الديمقراطي»
ي�سمّون ميقاتي لرئا�سة الحكومة العتيدة

رؤساء الحكومات السابقون خالل اجتماعهم في بيت الوسط أمس
عشية االس��ت��ش��ارات النيابية
ال��م��ل��زم��ة ال��ت��ي يجريها رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ال���ي���وم ف���ي قصر
ب��ع��ب��دا ،لتسمية ال��رئ��ي��س ال��ذي
سيُكلف تأليف الحكومة العتيدة،
ص��درت أمس مواقف أعلنت أتها
ستختار الرئيس نجيب ميقاتي
للتصدّي للمه ّمة المذكورة .وأبرز
ال��م��رش��ح��ي��ن ل��م��ي��ق��ات��ي رؤس���اء
الحكومة السابقين الذين اجتمعوا
أم��س ف��ي بيت ال��وس��ط بحضور
ميقاتي ،ف��ؤاد السنيورة ،سعد
الحريري وتمام سالم.
وأش��ار المجتمعون في بيان،
إل��ى أن «اللبنانيين ينتظرون
بفارغ الصبر مبادرات إيجابية
من قبل الجميع تأتي انطالقا ً من
المبادرة الفرنسية واستكماال ً لها
وإل��ى مبادرة الرئيس نبيه ب ّري
بحيث يُصار إلى تكليف شخصية
بنتيجة استشارات نيابية ملزمة
تكون قادرة على أن تؤلف حكومة
م��ن مستقلين غير حزبيين من
أصحاب االختصاص».
وح���دّد المجتمعون «ق��واع��د
يُ��س��ت��ع��اد خ�لال��ه��ا االع��ت��ب��ار
واالحترام وااللتزام ،أوالً ،بوثيقة
ال���وف���اق ال��وط��ن��ي واس��ت��ك��م��ال
تطبيقها ،وبالدستور اللبناني
بعيدا ً ع��ن ال��ب��دع واالنتهاكات
التي أصبحت تخرق الدستور
اللبناني ،وكذلك في الممارسة
الحكومية التي يجب أن تكون
مبنية على احترام كامل للنظام

الديمقراطي البرلماني .ثانياً،
بالدولة اللبنانية ولممارستها
ل��ق��راره��ا ال��ح � ّر ولسلطتها على
كامألاراضيها وألص��ول ممارسة
نظامها القائم على فصل السلطات
وت��وازن��ه��ا وت��ع��اون��ه��ا .ث��ال��ث �اً،
بالشرعيتين العربية والدولية
ول��ع�لاق��ات ل��ب��ن��ان ال��وث��ي��ق��ة مع
أش��ق��ائ��ه ال��ع��رب وأص��دق��ائ��ه في
العالم بما يتالءم مع مصلحته
والمصالح الدائمة للبنانيين في
لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين
والعاملين ف��ي دن��ي��ا االنتشار
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وال��ع��ال��م
أجمع .رابعاً ،بالتطبيق العملي
للمادة  95م��ن الدستور بكامل
مندرجاتها ،وبما تنص عليه أيضا ً
ومن ذلك االلتزام بقواعد الكفاءة
وال��ج��دارة واالستحقاق ،وكذلك
في إج��راء المساءلة والمحاسبة
المؤسساتية على أس��اس األداء
لكل من يتولى مسؤولية عا ّمة
وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع
القانون القاضي بإخضاع كل ما
يتعلق بأعمال وإدارات الدولة
اللبنانية ومؤسساتها وك��ل ما
يتعلق باألموال العامة للتدقيق
المحاسبي والجنائي المستقل،
وعلى أس��اس المعايير الدولية
للتدقيق .خامساً ،باستقاللية
ال��ق��ض��اء .س��ادس��اً ،ب��أن تتولى
ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ب��دء
بتطبيق اإلصالحات االقتصادية
وال��م��ال��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة واإلداري����ة

(داالتي ونهرا)
وال��س��ي��اس��ي��ة وم���ن ض��م��ن ذل��ك
المسارعة إلى البدء بإجراء حوار
وتعاون ش ّفاف وج �دِّي ومجدي
مع صندوق النقد الدولي ،وكذلك
مع المؤسسات العربية والدولية
وال��م��ال��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة وال���دول
الشقيقة والصديقة ،بما يسهم
باستعادة النهوض واالستقرار
لألوضاع االقتصادية والمالية
والنقدية».
وختموا «وعلى أساس االلتزام
الكامل بهذه المبادئ والقواعد،
فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب
ميقاتي ليتولى مهمة تأليف
الحكومة ،استنادا ً إلى استشارات
نيابية ملزمة على ان تتم عملية
التأليف حسبما تمليه القواعد
الدستورية والقانونية وتحاكي
توقعات اللبنانيين وأشقائهم
العرب واصدقائهم في العالم».
ب��دوره��ا ،أعلنت كتلة اللقاء
الديمقراطي بعد اجتماعها في
كليمنصو ،أنها ستس ّمي ميقاتي
لتشكيل الحكومة العتيدة ،وذلك
«انسجاما ً م��ع موقفه المطالب
ب��ض��رورة إيجاد تسوية إلنتاج
حكومة إن��ق��اذ تتب ّنى المبادرة
الفرنسية ل��ي��ك��ون ذل���ك م��دخ�لاً
حقيقيا ً لإلصالح عبر التفاوض
مع صندوق النقد الدولي لتوفير
االس���ت���ق���رار ال��ن��ق��دي وال��م��ال��ي
واالجتماعي في البالد».

وعليه ،يكون التكليف تكليفا ً سياسيا ً بالدرجة األولى ،وتأتي بعده
مرحلة التأليف وهي في السياسة أيضا ً بك ّل ما سوف يتخللها من
تجاذبات وش ّد حبال وخطابات رنانة ومواقف عالية النبرة وحسابات
طائفية ومذهبية مقيتة ،حتى إذا تمكن الرئيس المكلف من تشكيل
الحكومة نعود إلى ما بدأنا به حيث يتداخل السياسي باالقتصادي،
ّ
بغض النظر ع ّمن هو المكلف ،ثم تشكيل
ألنّ مج ّرد حصول التكليف أوالً،
ّ
بغض النظر عن حجمها وعدد وزيراتها ووزرائها ،سوف
الحكومة ثانياً،
ً
ً
تحسنا في سعر صرف الليرة
ينعكس إيجابا على سوق القطع لنشهد
ّ
اللبنانية مقابل الدوالر األميركي ،وربما في مرحلة الحقة نشهد استقرارا ً
في سوق النقد ،طبعا ً إذا استمرت اإليجابيات السياسية ،وإذا سارت
الحكومة العتيدة بعض الخطوات على طريق اإلصالحات الموعودة.
نتوسع أكثر بانتظار ما سنراه من تطورات هذا األسبوع ،لكن ما
لن
ّ
نأمله مع اللبنانيين جميعا ً هو أن ُتحسن الطبقة السياسية التصرف
هذه المرة ،وتنتج الح ّد األدنى من التوافقات السياسية ،ألنّ الناس تتقلّب
على جمر االنتظار ولم تعد تحتمل أيّ مماطلة أو تأجيل ،فقد وصلت
األزمة إلى أقصاها على ك ّل المستويات ،وهي تطال مق ّومات الحياة
اليومية من دواء وغذاء ومحروقات ،أوال ً لفقدانها من األسواق وثانيا ً
للغالء الجنوني في أسعارها إذا ُوجدت ،مع ما تسبّبه هذه األزمات من
كوارث إنسانية مؤسفة تدفع ثمنها عائالتنا في ك ّل المناطق...
*خبير مالي واقتصادي

دياب ولحّ ود �شكرا للعراق ت�سريع اتفاق الفيول
تواصل رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي،
لشكره على تسريع إنجاز وتوقيع اتفاق حصول لبنان على مليون طن من الفيول.
وأكد دياب أن «اللبنانيين لن ينسوا األخ والصديق الذي وقف بجانبهم وقت الضيق» .من جهته ،أعرب
الكاظمي عن تقديره واحترامه لدياب ومحبته الكبيرة للشعب اللبناني ،مؤكدا ً وقوفه بجانب لبنان في ظروفه
الصعبة.
لحود في بيان ،لـ «العراق ،شعبا ً ودولة ،وخصوصا ً رئيس حكومتها مصطفى
بدوره ،شكر النائب السابق إميل ّ
المس باالحتياطي المالي ،ما من شأنه
الكاظمي ،خطوته التاريخية بتأمين مليون طنّ من النفط للبنان ،من دون
ّ
أن ينتشل البلد من العتمة».
لحود المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم «بهذا اإلنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات ُتبرز
وهنأ ّ
اسمه كرجل دولة ،في زمن يكثر فيه رجال المصالح والحصص .في زمن التفتيش عن رئيس حكومة إنقاذية
للبنان ،ك ّنا نأمل أن نعثر على شبيه للواء إبراهيم الذي أعطى الكثير للبنان على عكس بعض السياسيين الذين
يفتشون عن مكتسبات فقط».
ّ
بتدخل في الحق بالمقاومة،
ولفت إلى أن «األه ّم في المساعدة العراقية أنها ليست مشروطة بتلزيم مرفأ وال
وال بحصة حكومية ،في حين تضع دول أخرى شروطا ً لمساعدة لبنان ويواصل بعض السياسيين اللبنانيين
سياسة المطالبة بالحصص ،بينما البلد ينهار والشعب يجوع والعتمة تسود».

ب ّزي :الأزمات تح ّتم على كل الأفرقاء
تقديم الإيجابيات وعدم رفع ال�سقوف
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي ب ّزي ،أن «األزمات تح ّتم على كل األفرقاء تقديم اإليجابيات في
سبيل فك الحبال المتعدّدة التي تكاد تخنق اللبنانيين».
وقال خالل لقاءاته «نحن ذاهبون إلى االستشارات النيابية االثنين بهذه اإليجابية والمسؤولية ،آملين أن
تفضي إلى تكليف ،وثم إلى تأليف بعيدا ً من رفع السقوف وزيادة اآلالم والمعاناة ،باإلضافة إلى الجهود الصادقة
التي يبذلها الرئيس نبيه ب ّري للمساعدة كعادته في عملية اإلنقاذ».
ون ّوه بـ»كل أشكال الدعم التي تقدم على المستوى العربي والدولي ،وآخرها منح العراق لبنان مليون طن
من زيت الوقود .وهذا يبرهن أن غيرة االشقاء واألصدقاء أكثر رحمة ومحبّة من بعض المارقين من تجار الهيكل
واالحتكار واللصوص».
وسأل ع ّما «إذا ما اطلعت األجهزة المختصة في الدولة اللبنانية على التقرير الدوري الصادر عن مرصد األزمة
التابع للجامعة األميركية في بيروت بأن كلفة الغذاء بالح ّد األدنى ألسرة لبنانية مؤ ّلفة من  5أفراد تتطلب 3,5
ماليين ليرة شهرياً ،وأن أسعار السلع األساسية ارتفعت جنونيا ً بأكثر من  % 50في أقل من شهر ،وأن
ّ
التضخم الخطيرة ترتد سلبا ً على حياة اللبنانيين وسط تخبّط في السياسات والممارسات وتصفية
معدالت
الحسابات».
وأكد «انحياز الحركة إلى الناس» ،معتبرا ً أن «تشكيل الحكومة يبقى المم ّر االلزامي لإلنقاذ».

الخازن :لت�أليف �سريع بالتفاهم ال�صادق مع عون
دعا الوزير السابق وديع الخازن «المجلس النيابي إلى تح ّمل مسؤولياته الوطنية والمبادرة إلى تكليف رئيس
عتيد لمجلس الوزراء ،لكي يُصار إلى تأليف سريع لحكومة واعدة ،بالتفاهم الصادق مع رئيس الجمهورية رأف ًة
بالوطن والعباد وحفاظا ً على ما تبقى من لبنان».
تحسس لدقة المرحلة ،وإدراك
من
عون
ميشال
العماد
الجمهورية
ونوه في بيان ،بـ»ما صدر عن رئيس
ّ
لخطورة اللحظة ،واستعداد مخلص للتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي في حال أسفرت االستشارات النيابية
الملزمة عن تكليفه».
واستنكر «تزايد ظواهر االحتكار الجشع ،وحجب السلع والدواء والمستلزمات الطبية والنفطية والغذائية
وسواها عن المواطنين الغارقين في مستنقع الفقر والموت البطيء» ،معربا ً عن أسفه لـ»غياب روح المواطنة
والحس المسؤول تجاه األطفال والمرضى والفقراء والعاطلين عن العمل».
واإلنسانية
ّ
وطالب «كل مسؤول ،أمام تداعيات االنهيار االقتصادي الشامل ،والضائقة المعيشية والصحية غير المسبوقة
وانسداد األفق السياسي ،باالستماع إلى صوت العقل والضمير واستغاثة الشعب المقهور ،واتخاذ قرارات جريئة
ّ
الكف عن المراوحة في د ّوامة األزمة وتب ّني
بدال ً من االستمرار في توصيف الواقع المزري» .وشدد على «وجوب
المسار اإلنقاذي ،والمدخل إليه إنجاز تشكيل حكومة ُتعيد بناء ثقة المواطن بدولته والعالم بلبنان ودوره».

الحرب االقت�صادية ...كيف نواجهها؟
} منجد شريف
ال ش��ك ب ��أنّ س�ي�ن��اري��و ال �ح��رب االق �ت �ص��ادي��ة ال�م�ف��روض��ة على
لبنان ،ت��د ّرج فصوالً .فقد شكل ح��راك  17تشرين األ ّول 2019
عالقة مم ّوهة بين مطالب الناس المحقة ،وبين األهداف المغرضة
للمشاريع الخارجية.
انطلقت ال�م��ؤام��رة عندما أصبح ال ��دوالر سياسياً ،ومرهونا ً
بالعرض والطلب وبحسب المزاج الشعبي والمواقف السياسية،
فضالً عن التطبيقات المتح َّكم بها من جهات معينة تعمل في سياق
ممنهج حتى يبلغ الدوالر أعلى مستوياته ،وذلك للدفع إلى ثورة
جياع حقيقية تنقلب على المواقف الوطنية والقومية ،إلى المطالبة
بأبسط حقوق المواطنة ،في وطنٍ تج ّمعت عليه ك ّل قوى الشر في
العالم لثني البعض منه عن مقارعة العدو عند الحدود الجنوبية.
ت�ب��دأ قصة لبنان ب �ح��دوده ال�م�ع��روف��ة ،بعدما وض�ع��ت الحرب
العالمية االولى أوزارها ،فكان النسيج االجتماعي في المتصرفية
مك ّونا ً من الطوائف الرئيسية ،وفي مؤتمر الصلح في باريس خيّر
اللبنانيون بين حدودهم الحالية أو ض ّم وادي النصارى ،فكانت
الرغبة المارونية بعدم ض ّم وادي النصارى لمنع تكوين أكثرية
أرثوذكسية ،فكان لبنان بأقضيته وتن ّوعه الطائفي الحالي.
لم يكن معروفا ً أنّ الحرب العالمية األولى كانت مقدّمة ،لتجزئة
مناطق نفوذ السلطنة العثمانية ،فبعيد اندالع الحرب بسنة أرسلت
توصية من قبل أول وزي��ر صهيوني يهودي بريطاني و ُيدعى
هربرت صموئيل إلى مجلس العموم البريطاني جاء فيها:
«ل�ي��س م��ن المناسب اآلن إن �ش��اء ال��وط��ن ال�ق��وم��ي ،ب��ل تقسيم
المنطقة الواقعة تحت نفوذ السلطنة العثمانية ليُصار الحقا ً الى
تأمين ن��واة ال��دول��ة ومك ّوناتها السكانية واللوجيستية .كانت
سايكس بيكو عام  ١٩١٦الترجمة الفعلية لتلك التوصية.
جاءت الحرب العالمية الثانية بمثابة تتويج لـ «الوطن القومي
لليهود» بعدما ت��واف��رت ك� ّل عناصره ،وأعلنت «دول��ة إسرائيل»
ف��ي  ١٥أي��ار  ،١٩٤٨وك��ان��ت م��ن أوائ��ل األع�ض��اء ف��ي هيئة األمم
المتحدة.

ش��اء القدر ان تكون شمال الحدود االستعمارية لتلك الدولة
المزعومة محاذية للبنان ،وم��ع ت�ط� ّور ال �ث��ورات المناوئة لذلك
الكيان الغاصب ،تدحرجت المواجهات مع الفلسطنيين وتن ّوعت
إلى أن حطت رحالها عند الحدود الجنوبية للبنان.
تأثر سكان لبنان في المناطق المحاذية لدولة االحتالل وصاروا
عرضة لك ّل أنواع القصف «اإلسرائيلي» االنتقامي ،هذا ما أس َه َم
في تك ّون الوعي الوطني القومي والمفهوم الجهادي ض ّد المحت ّل
وع��رب��دات��ه ،وك��ان ذل��ك على ي��د السيد م��وس��ى ال �ص��در ،فحملوا
السالح للدفاع عن أنفسهم ،بعدما أمعنت آلة القتل «اإلسرائيلية»
بك ّل السكان دون تمييز ،فكانت أفواج المقاومة اللبنانية أمل الى
جانب الحزب السوري القومي االجتماعي والعديد من األحزاب
والقوى المقاومة ،وفي مرحلة الحقة مع حزب الله .ومع تط ّور
ال �ص��راع العربي «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،و َت��وق�ي��ع مصر اتفاقية «كامب
ديفيد» ،أصبحت ال�ح��رب الكالسيكية م��ع «إس��رائ�ي��ل» استحالة،
فتح ّولت المواجهة مع «إسرائيل» إلى المقاومين ،الذين تلقوا دعما ً
كبيرا ً من ال��دول الرافضة للغطرسة األميركية و»اإلسرائيلية»،
و َم � َّدت �ه��م ت�ل��ك ال ��دول ب�ك� ّل اإلم �ك��ان��ات العسكرية واللوجيستية
والتدريبات والسالح ،الى أن كسرت هيبة «إسرائيل» تحت وطأة
ضربات المقاومة ،وسقطت مقولة الجيش ال��ذي ال ُيقهر ،بينما
المطلوب أن تكون «إس��رائ�ي��ل» هي األق��وى ،وف��ي المقابل تكون
ال��دول العربية ضعيفة ومتحكما ً بها وبتسلّحها وبك ّل قدراتها،
هذا وفقا ً لمق ّررات مؤتمر كامبل بنرمان ،بحيث تكون «إسرائيل»
وكيل االستعمار بعد خروجه.
تلك المعادلة التي أرستها المعارك المتتالية م��ع ال�ع��دو ،في
ت ��وازن ال ��ردع االس�ت��رات�ي�ج��ي ،جعلت «إس��رائ �ي��ل» ب�ك� ّل قدراتها
العسكرية ،أمام خيار حرب من نوع آخر ،ألنّ الحرب العسكرية
صارت محفوفة بمخاطر االنهزام وفقدان الهيبة ،فكانت الحرب
االقتصادية على س��وري��ة ولبنان ،كما على ك � ّل بلد ح � ّر ف��ي هذا
العالم.
انها الحرب االقتصادية ،تقودها منصات ال��دوالر المشبوهة،

فترفعه وتخفضه في لعب ًة ق��ذرة لضرب العملة الوطنية بعدما
ساهم فساد السلطة منذ ثالثين عاما ً في تشريع الباب أمام هكذا
مؤامرةُ ،يضاف إليها مفاعيل بدعة الثورة في  17تشرين األ ّول،
والتي كان هدفها تعطيل مقاصة المصارف لحصر ال��دوالر في
السوق الموازي والتحكم به بمنصات مشبوهة لتضييق الخناق
شيئا ً فشيئا ً على ك ّل اللبنانيين عسى من خالل ذلك ان تحقق في
الحرب االقتصادية ما عجزت عنه في الحروب العسكرية.
تلك الحرب المستترة دفعت الغالبية من المواطنين إلى ادّخار ك ّل
ما لديهم من الدوالرات ،وعدم تحويلها الى العملة الوطنية إال عند
الضرورة ،ألنّ التالعب المشبوه لتلك المنصات جعلت الجميع في
حالة تيه بين البيع الشراء ،وعليه صار تحليق الدوالر غير مرتبط
بقاعدة العرض والطلب الحقيقية ،بل ع��رض وطلب اضطراري
بسبب التفلت في االستقرار النقدي ،وما زالت تلك المنصات ترفع
في سعر ال��دوالر لتعكس غال ًء فاحشا ً قد يكون نوا ًة لخلق ثورة
جياع حقيقية تطيح بك ّل منجزات األعوام المنصرمة على صعيد
المواجهات العسكرية.
وهنا السؤال هل ستستطيع تلك المؤامرة أن تأخذ باالقتصاد
ما عجزت عنه بالعسكر؟! الجواب مرهون بكيفية مواجهة تلك
الحرب على صعيد المستهدفين بها بصورة مباشرة ،وما يمكن
أن يوفروه من مق ّومات الصمود وقدرة االحتمال عند اللبنانيين
الشرفاء في هذا الوطن ،الذين بلغوا حدا ً من االستنزاف المالي
تبخرت معه ك ّل آمالهم وأحالمهم المستقبلية ،وربما إذا ما ظلت
األمور على هذه الشاكلة تتبخر العزة والكرامة لديهم ،فلك ّل شيء
حدود ،وكما جاء في وصية اإلمام علي البنه محمد بن الحنفية:
ي��ا بني أخ��اف عليك الفقر ألنّ الفقر منقصة للدين ،مدهشة
للعقل ،داعية للمقت ،والمقت تعني هنا الكره والبغضاء.
إذن الك ّل يعلم أننا بمواجهة حربا ً اقتصادية ،بل هي غزو ،وإذا
لم تستدركها الجهات المستهدفة بالكثير من التدابير الضرورية
والطارئة ،فسوف تحقق تلك الحرب أهدافها ومعها يتالشى ك ّل ما
تحقق من انتصارات ومنجزات.

الوطن
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عبا�س فواز لـ «البناء» :ال غنى وال بديل عن الجامعة اللبنانية الثقافية
غجر ّ
وقع اتفاقية الفيول العراقي:
كمنبر ر�سمي وموحد وممثل �شرعي وقانوني للمغتربين في العالم
الكهرباء لأربعة �أ�شهر
انفراج في �أزمة المحروقات

علي بدر الدين

االنهيارات المتتالية على غير مستوى
اقتصادي ومالي واجتماعي ومعيشي
وخدماتي ،التي تعصف بالوطن األ ّم،
وبشعبه ال��ذي يئنّ م��ن الفقر والجوع
ّ
والذل والحرمان
والبطالة والمرض والقهر
واإله��م��ال ،واآلت��ي قد يكون أس��وأ وأش � ّد
خطورة ،في ظ� ّل تحكم سلطة سياسية
ومالية فاسدة ،و»مافيات» المحروقات
وال�����دواء ،وت��ج��ار االح��ت��ك��ار وال����دوالر،
المتواطئة على ه��ذا الشعب ،ال��ذي خ ّر
مضرجا ً بجوعه ومرضه وقلة حيلته،
ّ
والذل الذي كسر إنسانيته ،وح ّوله إلى ما
يشبه األيتام على مآدب الحكام اللئام.
في مقابل لبنان المنهار والمتهاوي
والمبتلي بهذه الطبقة السياسية ،التي
يعجز أيّ كالم عن وصف سلوكها الشرير
والمشين ،مهما بلغ عل ّو منسوبه ومستواه
من سيئاتها وإساءاتها وسرقاتها وفسادها
وارتكاباتها ،بحق الوطن وناسه.
هناك في البعيد وطن آخر ،وشعب آخر،
ّ
شق طريقه بجهود ذاتية وبصبر ومعاناة
وعصامية ،وم��ن حسن حظه وطالعه،
أنّ الطبقة السياسية المالية والسلطوية
الحاكمة في لبنان ،ظلت أياديها المل ّوثة
بمنأى عنهما ،م��ع أنها ح��اول��ت اللعب
مرارا ً وتكراراً ،على أوتار طائفية وغرائزية
وعصبية ،بين أب��ن��اء وط��ن المغتربين
اللبنانيين ،ال��ذي��ن استوعبوا ال��درس،
وتج ّنبوا تجربة الشعب المقيم ،الذي
بارتهانه وتبعيته ومبايعته االنتخابية
ال��ع��م��ي��اء ،ل��م��ك � ّون��ات��ه��ا ال��ت��ي سحقته
و»مسحت» فيه األرض ،بعد أن سلبت
حقوقه وأهدرت كرامته ،وط ّوعته وقمعته
وأسكتته بقوة التسلط والنفوذ.
ه��ذا اللبنان اآلخ��ر النظيف ،هو األمل
ال��م��ع� ّول عليه ،ف��ي اآلت���ي م��ن ال��زم��ن ،ال
سيما أنه رغم ك ّل الصعوبات والمعوقات
واألخطار المتربصة به والداهمة ،التي
ت��ع � ّرض لها س��اب��ق �اً ،ظ�� ّل وف��ي �ا ً لوطنه
وأهله ،وكان وال يزال هو الرافعة المالية
واالق��ت��ص��ادي��ة واإلن��ق��اذي��ة لهم ،ماضيا ً
وح��اض��را ً ومستقبالً ،برعاية اغترابية
صادقة تتمثل بالجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم رئيسا ً وهيئة إدارية ومنضوين
تحت لوائها ،هذه الجامعة التي نهضت
م��ن بين رك���ام ال��خ�لاف��ات واالنقسامات
واالس��ت��ه��داف��ات ،بعد أن أمعن البعض
فيها نحرا ً وتمزيقاً ،وحاول البعض اآلخر
استغالل ضعفها ،واستهتار الدولة بها
وتجاهلها ،وكأنها مجرد «ف��رق عملة»
سياسية طائفية ،ال قيمة لها إال بما تؤ ّمنه
من منصب وشهرة ،وما يملكه المنتسبون
إليها وغيرهم من المغتربين من أم��وال
«ح ّوشوها» عن شجرة االغتراب .يمكن
القول ،إنّ الجامعة اليوم في أوج عصرها
وق��م��ة ع��ط��ائ��ه��ا ،ووح��دت��ه��ا ،وت��ع��اون
المنتسبين إليها وتماسكهم ،بقيادة وطنية
شجاعة وناجحة ممثلة ،برئيسها العالمي

عباس فواز ،وأعضاء الهيئة اإلدارية التي
تض ّم في صفوفها نخبا ً اغترابية مشهودا ً
لها.
االغتراب اللبناني اليوم كما باألمس
وال��غ��د ،أح���وج م��ا ي��ك��ون إل��ى المتابعة
واالهتمام والتنظيم والتحصين والحماية،
ال سيما االغتراب األفريقي ،المرتبط روحيا ً
وفعليا ً وماليا ً وانتماء بالوطن األ ّم ،ال سيما
أنّ بعض الجاليات اللبنانية في القارة
األفريقية ،بدأت بإعادة ترتيب أوضاعها
الداخلية واإلداري��ة بتوجيه ومتابعة من
فواز مباشرة ،وتتحضر النتخاب هيئاتها
اإلدارية ورؤسائها بعناصر شابة جديدة
وحيوية.
على سبيل المثال ال الحصر ،الجالية
في الكوت ديفوار ،وتحديدا في عاصمتها
أبيدجان ،حيث ت ّم تشكيل لجنة من أبنائها
تحضيرا ً لهذه االنتخابات ،لوجستيا ً
وإداريا ً وانتسابات وبرنامج عمل.
ولتسليط ال��ض��وء على عمل اللجنة
وأوض��اع الجاليات اللبنانية في القارة
األفريقية وغيرها على مستوى االغتراب
ف��ي ال��ع��ال��م ،ال��ت��ق��ت «ال��ب��ن��اء» الرئيس
العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم ،السيد عباس ف��واز ،وسألته أوال ً
عن أوض��اع الجالية في أبيدجان وعمل
اللجنة المش َّكلة ،فأكد أن��ه على اتصال
وتواصل دائمين مع اللجنة ،التي تشكلت
بإشراف وفد الجامعة الذي زار أبيدجان
ال��ع��ام الماضي وب��ح��ض��وري شخصياً،
وهدفها محصور بالتحضير لالنتخابات،
وااللتزام بأه ّم شرط وهو التنسيق مع أكبر
عدد ممكن من أبناء الجالية وتحفيزهم
على االنتساب إلى الجامعة فرع أبيدجان،
ألنّ ه��ذا االنتساب يشكل قاعدة شرعية
وقانونية للجمعية العمومية المخ ّولة
قانونياً ،انتخاب هيئة إداري��ة جديدة،
التي بدورها تنتخب هيئتها التنفيذية
والرئيس.
يضيف ف���واز ،طلبت م��ن اللجنة أال
تستثني أح��دا ً من الجالية في اتصاالتها
ومشاوراتها ،والتنسيق معها ،وحثها على
االنتساب ،وهي فعالً استجابت وتفاعلت
وحدّدت مبدئيا ً أواخر العام الحالي موعدا ً
إلجراء العملية االنتخابية.
ويشدّد فواز ،على أهمية التزام اللجنة
بالقاعدة القانونية واالن��ط�لاق منها،
والمتمثلة بالجهة الوحيدة هي الجمعية
العمومية التي تتشكل من المنتسبين
الذين نأمل أن يكون عددهم كبيرا ً ويتالءم
مع حجم الجالية في أبيدجان التي لها
مكانتها واحترامها ،ال سيما أنها تمثل الثقل
االغترابي المه ّم جدا ً على مستوى أفريقيا
والجاليات اللبنانية فيها ،بعد غياب
طويل عن المسار القانوني ،على قاعدة
صلبة وأمينة أساسها ومدماكها الجمعية
العمومية .وأك��د أنّ االنتخابات ستكون
حتما ً نزيهة وديمقراطية ،ويع ّول عليها،
انتخاب واختيار األفضل واألنسب واألكفأ

غجر متحدثا ً للصحافيين بعد عودته من بغداد

فواز ...ال نصير وال معين للبنان إال المغتربين

الجالية اللبنانية في الكوت ديفوار تعيد
ترتيب �أو�ضاعها وتتح�ضر لالنتخابات
واألصلح واألحرص على مصلحة الجالية
واالغتراب.
وعن غياب الجامعة ودورها وتأثيرها
في الكوت ديفوار ،أجاب فواز :لسوء الحظ،
ف��إنّ غياب وتغييب الجامعة عن العمل
االجتماعي في أبيدجان مثالً ،ناتج عن عدة
عوامل منها ،على سبيل المثال ،عدم تفعيل
الهيئات اإلدارية واللجان للمجلس الوطني
والفروع في الكوت ديفوار .العامل الثاني،
واألش ّد فتكاً ،يتمثل في محاربة الجامعة
على مختلف المستويات العليا والدنيا،
وقد حاربها الطامحون ألخذ دوره��ا ،من
سياسيين ومرجعيات وجمعيات منتفعة
من غيابها .وعلى هذه الجمعيات أيا ً كانت،
أن تعي ،أنه مهما تعاظمت قدراتها ،ال غنى
وال بديل عن الجامعة كمنبر رسمي وموحد
للجاليات اللبنانية في عالم االغتراب
اللبناني ال��م��ت��رام��ي ،وألن��ه��ا المؤسسة
االغ��ت��راب��ي��ة األ ّم الحاضنة للمغتربين
وممثلتهم الشرعية والقانونية والوطنية،
وهي الوحيدة تحت هذه العناوين ،القادرة
من موقعها كمنبر رسمي ،على مخاطبة
المسؤولين في الدول المضيفة ،والتعامل
معهم كممثل شرعي وق��ان��ون��ي لجميع
الجاليات اللبنانية في أماكن تواجدهم،
وب��ن��اء جسور م��ن العالقات معهم على
المستويات القارية والعالمية ،والتواصل
ال��دائ��م معهم ،وتقوية أواص��ر الصداقة
وتمتين الروابط بينهم.
وع����ن دع���وت���ه ال��م��غ��ت��رب��ي��ن ل��زي��ارة

دعت القوى الأمنية للت�شدّ د بمعالجة قطع الطرقات

�أحزاب طرابل�س :لخطة عمل وا�ضحة
ت�ؤ ّدي �إلى �إنقاذ الوطن
عرض لقاء األحزاب والقوى الوطنية
في طرابلس خ�لال اجتماعه ال��دوري
في منفذية الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي في الجميزات ،للمستجدات
اإلقليمية وال��دول��ي��ة وانعكاساتها
على الساحة اللبنانية «التي تشهد
بدورها متغيّرات ومستجدات توحي
ب��أن الوضع قد وص��ل إل��ى مرحلة من
االنهيار والتردّي ،تستوجب االرتفاع
إل��ى مستوى التحديات المتشابكة
والمتناقضة التي يهدّد استمرارها من
دون الوصول إلى بلورة حلول توقف
االنهيار والتردّي وتبدأ مسيرة اإلنقاذ
وتب ّني خطة عمل واض��ح��ة المعالم
تؤدّي إلى إنقاذ الوطن ،بعد أن غرقت
أط��راف الشبكة الحاكمة في خالفات
عبثية حفاظا ً على مصالحها التي
يشكل استمرارها انهيار ما تبقى من
مقومات الدولة المزرعة التي ما زالت
تستند إلى اقتصاد ريعي عماده شبكة
رأسمالية متوحشة يجسد مصالحها
نظام مصرفي وهندسات مالية ابتكرها
المصرف المركزي الذي يستمد قوته من
تناقضات النظام الطائفي – المذهبي
– المناطقي ويعتمد على استمرار
سياسة االستدانة وبيع ما تبقى من
مؤسسات القطاع العام ،الذي أنهكته
سياسة االحتكار للمافيات المتح ّكمة
بمؤسسات ال��دول��ة والمستندة إلى
الفساد والنهب والمحاصصة واعتماد
التبعية بديالً للكفاءة» ،وفق بيان صدر
عن المجتمعين.
وأم����ل����وا «أن ي��ش��ك��ل ال���س���ادس
وال��ع��ش��رون م��ن تموز ب��داي � ًة لمرحلة
ج��دي��دة وم��خ��ت��ل��ف��ة م��ن ال��م��ش��اورات
النيابية الملزمة لتكليف شخصية
ج��دي��دة بتأليف الحكومة ،بحيث ال
تتك ّرر مهزلة إضاعة الوقت تسعة أشهر
م��ن دون التوصل إل��ى تب ّني معايير
موحدة تسمح بتسريع عملية تشكيل
ّ
حكومة مَه ّمة من االختصاصيين ،تأخذ
على عاتقها البدء بتنفيذ خطة عمل
واضحة المعالم تبدأ بها مسيرة اإلنقاذ
واإلصالحات وتشجع المجتمع الدولي
على تقديم المساعدات المطلوبة التي
تسمح ببدء عملية البناء ،خصوصا ً أن
لبنان لم يعد يملك ترف إضاعة مزيد
من الوقت في جدل عقيم هدفه تغليب
وج��ه��ة ن��ظ��ر ط���رف ع��ل��ى ط���رف آخ��ر،
وص��وال ً إلى إضعافه وتقليص نفوذه

جانب من الحضور في مكتب القومي في طرابلس
باسم الحفاظ على الدستور والميثاقية
التي لم ُتحترم يوما ً على امتداد مئة
عام كنتيجة العتماد ازدواجية المعايير
بديالً لوحدتها».
واعتبروا «أن مصلحة الوطن تتقدم
ع��ل��ى ال��م��ص��ال��ح ال��ذات��ي��ة لمكوناته،
خصوصا ً إذا أخ��ذت ب��ع��دا ً طائفيا ً أو
مذهبيا ً أو مناطقيا ً سيؤدّي حتما ً إلى
التف ّتت والشرذمة وصوال ً إلى تكريس
األم���ن ال��ذات��ي كبديل ل�لأم��ن الوطني
وال���ذي يتجسد عملياً ،بقطع الطرق
بين المناطق بكل ما يعنيه من تكريس
لالنقسام على األرض في مرحلة تتطلب
تعميق التواصل والوحدة الوطنية بين
مكوناته».
ودعوا الجيش والقوى األمنية إلى
ال��ت��ش�دّد ف��ي معالجة قطع الطرقات
لضمان التواصل بين مك ّونات المجتمع
اللبناني.
وتوقفوا «أمام اتساع ظاهرة طوابير
ّ
الذل وتمدّدها إلى قطاعات أخرى ،بكل
ما تعنيه من غياب للدولة ومؤسساتها
وال��رق��اب��ة ال��رادع��ة النتهاك القوانين
واألنظمة التي سمحت بتزايد مظاهر
وشجعت على غياب الرقابة
االحتكار
ّ
على األس��ع��ار ،في ظ � ّل انهيار القدرة
الشرائية للعملة الوطنية كنتيجة
ل�لارت��ف��اع الجنوني ف��ي سعر صرف
ال����دوالر ال���ذي ت��ق��ف وراءه مافيات

االحتكار والتهريب وحصرية االستيراد
ب��ق�لّ��ة ت��ت��وارث مهمة ج��ن��ي األرب���اح،
خصوصا ً بعد أن هيمنت على األموال
ال��ت��ي ُرص���دت للدعم وه � ّرب��ت ال��م��واد
المدعومة وال��ث��روات التي جنتها إلى
لخارج».
أض��اف��وا «وه��ك��ذا أصبحت طوابير
ال� ّ
�ذل ال تقتصر على محطات البنزين
وال��م��ازوت وال��غ��از ،بل امتدت لتشمل
األف����ران وال��س��وب��رم��ارك��ات وال��م��واد
ال��غ��ذائ��ي��ة وغ��ي��ره��ا وت��راف��ق ه���ذا مع
ظهور مافيات أصبحت تستغ ّل حاجة
المواطن لتلك المواد لتقيم سوقا ً سوداء
جديدة يتضاعف فيها سعر المواد بعد
أن وجد المواطن أن طوابير ّ
الذل تتسع
بحيث أصبح يقضي نصف يومه منتظرا ً
دوره للحصول على كمية ال تكفيه ،في
الوقت ال��ذي يستطيع فيه أن يحصل
على ما يشاء بأسعار السوق السوداء
 ...ويبقى السؤال إلى متى يستمر هذا
الوضع وكيف يمكن معالجته؟».
وحيّا الحضور «القوى الناصرية
والجماهير العربية الوحدوية المقاومة
بمناسبة حلول الذكرى  69لثورة 23
تموز ( يوليو) التي ق��اده��ا الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر وأصبحت
نموذجا ً يحتذى به كمثال حي لثورات
الشعوب وحققت أول وحدة عربية في
تاريخ العرب المعاصر».

لبنان ،في ظ ّل ما يعانيه من أزم��ات على
ك ّل المستويات ،قال فواز :لبنان هو الوطن
بأمس
األ ّم لك ّل اللبنانيين ،وهو اليوم وغداً،
ّ
الحاجة إلى أبنائه المغتربين ،ألن ال نصير
له وال معين يعني كما يُقال «مقطوع من
ش��ج��رة» ،وال��ك� ّل «يتكالب» عليه بهدف
تهميشه وإركاعه وإخضاعه إلمالءات من
ك ّل حدب وصوب ،لذا وجب علينا ان نقف
إلى جانبه في ظروفه الصعبة جدا ً التي يم ّر
فيها ،مهما تعاظمت التحديات ،ولبنان هو
وطن نهائي ودائم لك ّل أبنائه أ ّنى كانوا ،ومن
واجبنا أن نوظف ك ّل إمكانياتنا مهما كبرت
أو تواضعت ،من أجل دعمه واستمراره
وديمومته ،حتى زوال هذه الغ ّمة عنه ،على
القاعدة الشرعية التي تقول« :السابقون،
السابقون ،أولئك المق ّربون» يعني من
يقف مع الوطن هو أ ْولى به ونحن جزء ال
يتجزأ من هذا الشعب المعطاء من مقيمين
ومغتربين ،وك ّل يضحي من جانبه وفق
أوض��اع��ه وإمكانياته ،وال��ك� ّل يعاني من
أجل هذا الوطن وشعبه ،وعلينا ان نتح ّمل
نضحي م��ا بوسعنا
مسؤولياتنا وان
ّ
ل��ن��ت��ج��اوز م��ع �ا ً ه���ذه األزم����ات ال��ش��دي��دة
الخطورة.
وأكد فواز انّ زيارة الكوت ديفوار وغيرها
من دول االغتراب اللبناني وخاصة في
القارة األفريقية هي في أولويات جدول
أعمالنا ،وعندما تسمح ظ��روف السفر
وم��ع��ان��ات��ه المتمثلة ب��اس��ت��م��رار تفشي
كورونا وغيرها.

أك��د وزي��ر الطاقة في حكومة تصريف األعمال
ريمون غجر «أن مؤسسة كهرباء لبنان تجهد إلطالة
أمد توفير الطاقة الكهربائية بنا ًء على الفيول الذي
سنحصل عليه من العراق ولن نذهب ال شرقا ً وال
غرباً».
وقال غجر في مطار بيروت الدولي بعد عودته من
بغداد «االتفاقية مع العراق تشمل استيراد مليون
طن من الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ولم
تكن لتصبح لوال جهود (المدير العام لألمن العام)
اللواء عباس إبراهيم».
أضاف «هذه االتفاقية س ُتعطي كهرباء لمدة أربعة
أشهر .نحن نريد مصلحة الدولة اللبنانية ونأخذ
الفيول مقابل خدمات» ،الفتا ً إلى أن «الحكومة في
العراق تثق باللواء إبراهيم ،وهو من فتح لنا األبواب،
ونحن قمنا بالجزء المطلوب م ّنا».
أضاف «في حال حصلنا على عرض آخر من دولة
أخ��رى سنكون متجاوبين معه والمحروقات التي
سنحصل عليها هي بديلة خدمات سنقدّمها للعراق
ولم ندفع أيّ مبلغ ح ّتى اآلن».
وختم «النفط العراقي سنحصل عليه مقابل شراء
خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية عبر فتح اعتماد
نمس باالحتياطي اإللزامي».
في مصرف لبنان ولن ّ
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(داالتي ونهرا)
وك��ان غجر قد و ّق��ع مع الحكومة العراقية في
بغداد ،أمس ،العق َد النهائي الستيراد مليون طن من
الفيول الذي يُفترض أن يصل لبنان خالل األسابيع
المقبلة بعد اكتمال اإلج���راءات اإلداري���ة والتقنية
واللوجستية.
من جهة أخ��رى ،أعلن مم ّثل موزعي المشتقات
النفطية في لبنان فادي أبو شقرا ،أن «بواخر النفط
التي كانت راسية بالقرب من الشواطئ اللبنانية
بدأت اعتبارا ً من صباح السبت بتفريغ حموالتها
من مادتي البنزين والمازوت» .ورأى ،أن «هذا األمر
سينعكس إيجابا ً على أزمة السوق المحلي مع مطلع
األسبوع المقبل».
من جهته ،أعلن رئيس تج ّمع الشركات المستوردة
للنفط ج��ورج فياض «أن الشركات المستوردة
بحاجة لموافقات مسبقة من مصرف لبنان ،لكي
تتم ّكن من استيراد البنزين وال��م��ازوت ،وتفريغها
وتوزيعها» .وكشف أن «حاجة السوق من م��ادّة
المازوت أصبحت مضاعفة بسبب انقطاع الكهرباء،
واستخدام المو ّلدات» ،مشيرا ً إلى أن «على مصرف
لبنان التص ّرف في هذا الشأن» .ولفت إلى أنه «يجب
على المصرف فتح اعتمادات كبيرة للبواخر تكفي
حاجة السوق وعدم الولوج الى الحلول الموقتة».

�سعد في ذكرى �شقيقه :لتنظيم القوى ال�شعبية
ومواجهة التحديات وانتزاع الحقوق

�إ�صابات كورونا م�ستمرة
وتخوف من
باالرتفاع
ّ
موجات جديدة
واصل ع�دّاد كورونا ارتفاعه ،إذ أعلنت وزارة
الصحة العا ّمة في تقريرها اليومي ،عن تسجيل
ّ
 844إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خالل
الـ 24ساعة الماضية ،باإلضافة إلى حالة وفاة
واحدة .بدوره ،أعلن التقرير اليومي لـ»مستشفى
رفيق الحريري الجامعي» عن آخر المستجدات
حول فيروس كورونا ،عن وجود  4حاالت حرجة
من دون تسجيل أي وفيات .وج��اء في التقرير
أن عدد الفحوص التي أُجريت داخ��ل مختبرات
المستشفى خالل الـ 24ساعة المنصرمة350 :
فحصا ً وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا
الموجودين داخل المستشفى للمتابعة .22 :وعدد
الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا
خ�لال الـ 24ساعة المنصرمة 4 :وع��دد حاالت
شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خالل
الـ 24ساعة المنصرمة .1 :ومجموع حاالت شفاء
مرضى من داخ��ل المستشفى منذ البداية حتى
تاريخه 1211 :حالة .وع��دد ال��ح��االت التي تم
نقلها من العناية المر ّكزة إلى وحدة العزل بعد
تحسن حالتها .0 :وعدد الحاالت الحرجة داخل
المستشفى .4 :و حاالت وفاة.0 :
الصحة في حكومة تصريف األعمال
وأشار وزير
ّ
حمد حسن ،إلى أن «جائحة كورونا كانت صعبة
على جميع اللبنانيين ،لكن ب���اإلرادة الصلبة
والعزيمة والصبر والحكمة بالتعاطي ودخول
البلديات على خط الجائحة ،استطعنا أن نقدّم
رعاية صحية متقدّمة ،ما خ ّفف الضغط على
النظام االستشفائي والمؤسسات االستشفائية
ونجحنا ،لكنّ المعركة بمواجهة الوباء مستمرة
ومن نجح في أحلك الظروف وأصعبها في مواجهة
وباء كورونا باستطاعته أن يتجاوز أزمة الدواء
وهذه األزمة مفتعلة ووزارة الصحة ليست طرفا ً
فيها».
ورأى الوزير السابق محمد ج��واد خليفة ،أن
«تخفيف اإلجراءات الوقائية باإلضافة إلى سرعة
انتشار الفيروس ستزيد م��ن أع���داد اإلص��اب��ات
بفيروس كورونا» ،معبّرا ً عن «تخ ّوفه من موجات
جديدة».
وأشار إلى أن «أع��داد االستشفاء والوفيات ما
تزال قليلة عالميا ً وفي لبنان يعود ذلك إلى نسبة
التلقيح المرتفعة».

«الريجي» نفت توقفها
عن الإنتاج
نفت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
«الريجي» في بيان« ،جمل ًة وتفصيالً ،ما تناقله
بعض المواقع اإللكترونية عن إمكان توقفها عن
اإلنتاج» ،مؤكد ًة أن «عمليات اإلنتاج تجري في
سياقها الطبيعي».
كذلك نفت أن يكون «صدر أي كالم أو تصريح
بلسان رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف
سقالوي في هذا الصدد».

سعد يلقي كلمته
زار األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري»
النائب أسامة سعد ،يرافقه وفد من التنظيم ،ضريح
شقيقه مصطفى سعد في الذكرى  19لرحيله ،في
جبّانة صيدا الجديدة ،ووضعوا أكاليل من الزهر،
وذلك إلى جانب عائلة الراحل وعدد من الفاعليات
الحزبية واالجتماعية والنقابية وق��ادة الفصائل
الفلسطينية.
وكانت كلمة لسعد قال فيها «ألف تحية لك يا
أبا معروف في ذكرى رحيلك ،نفتقدك أبا معروف
في هذا الزمن الم ّر ،نستلهم نضالك ونستحضر
إنجازاتك الوطنية والسياسية والشعبية ونسير
غير آبهين بتشكيك ومزايدة من هنا وهناك».
أضاف «الكرامة الوطنية تستدعي المقاومة وأنت
رمزها وتستدعي الوحدة الوطنية وأنت شهيدها
الحي .تستدعي السيادة الوطنية ورفض التبعية
ّ
وأن��ت من دفع األثمان في سبيلهما .عروبتك هي
فلسطين ،وبما تبقى من رموش العين نحميها ،وهي
أيضا ً تح ّرر الشعوب العربية ونهضتها .السياسة
رقي أخ�لاق وص��دق ومسؤولية وقبول بالتن ّوع،
وليست تكاذبا ً متبادال ً كما كنت تقول منتقدا ً الطبقة
السياسية اللبنانية».
وأكد أن «الكرامة اإلنسانية هي حقوق الناس
وعيشهم الكريم وأمنهم» وتابع «معركتنا النتزاع
الحقوق من السلطة الجائرة طويلة وطويلة جدا ً
كما كنت تردد دائماً ،أما صيدا عندك فهي الوطنية
الالطائفية والالمذهبية ،هي العربية المقاومة،
وهي أيضا التنوع والطيبة والعطاء .ولكن احذروا
صيدا عند الغضب كما كنت تح ّذر كل من يحاول
العبث بأمنها ونسيجها االجتماعي».
وقال «أما نحن فنسير على الطريق الصحيح،
ننحاز إلى حيث كنت وطنيا ً وسياسيا ً وشعبياً،
أبا معروف البعض خانته الذاكرة ،ونسي ولعله

تناسى أن تيارنا خ��اض ك��ل المعارك الوطنية
والسياسية والشعبية في آن وفي كل المحطات.
إن إب��راء سلطة من جرائم وسرقة وقتل وتجويع
هو تشويه للنضال الوطني وإضعاف له .األوضاع
الكارثية المأسوية واالنهيارات الكبرى والمخاطر
ال��م��ح��دق��ة ال��ت��ي سببتها س��ي��اس��ات المنظومة
الحاكمة ،تفرض تصعيد النضال وحشد الطاقات،
وتنظيم القوى الشعبية لتكون قادرة على مواجهة
التحديات وتأمين مستلزمات الصمود وانتزاع
الحقوق وإسقاط كل من تسبّب بالجوع واإلفقار
واإلهانة واإلذالل والقتل لشعبنا ،ولكل من سطا
على تعب الناس وآمالهم ومستقبلهم .هي المنظومة
السياسية الحاكمة فاقدة األهلية والصدقية وغير
المؤتمنة على لبنان وشعبه».
واعتبر أن «أمام هول ما يجري بحق اللبنانيين،
ال مجال للتردّد وال مجال للتخاذل ،وعلى كل مناضل
وعلى كل مخلص أن يتح ّمل مسؤوليته ،ويأخذ
دوره في النضال السياسي والنضال الشعبي دفاعا ً
عن كرامة وعن ع ّزة وعن حياة .إنها مسألة كرامة
وطنية .إنها مسألة كرامة إنسانية .المعاناة بلغت
ذروتها والغضب عارم وما زال البعض متفرجاً،
ّ
منظراً ،محلالً مشككاً ،مخ ّونا ً من أبراجه العاجية،
متعاليا ً على أوج��اع وقهر وأنين الناس .األب��راج
العاجية ال تصنع مناضلين .آمن مصطفى سعد
بقدرات الشعب ،وب��أن الشعب ق��ادر على تحقيق
آماله وانتزاع حقوقه إذا ما توافرت من بين جموعه
قيادات مخلصة وأمينة».
وختم «أيها المناضلون ،أيها األوف��ي��اء ،أيها
ال��غ��اض��ب��ون ،أي��ه��ا المنتفضون ،ال تسقطوا من
حساباتكم ق���درات ال��ش��ع��ب ،متى أسقطتموها
سقطتم .تنظيم القوى الشعبية مه ّمة ملحة لمواجهة
التحديات ورفع المعاناة وانتزاع الحقوق».

العدو �سرق ر�ؤو�س ماعز في خراج كفر�شوبا

ها�شم :لتقديم �شكوى باالعتداءات «الإ�سرائيلية»
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ،أن «ما أقدم عليه العدو اإلسرائيلي على حدود
مزارع شبعا بإطالقه النار على رعاة الماشية ،اعتداء لطالما ك ّرره وانتهك السيادة الوطنية وخرق القرارات
الدولية التي لم يلتزمها يوماً ،ويؤكد طبيعته العدوانية ونواياه تجاه وطننا».
وشدّد على أن «ما يجري من اعتداءات واستفزازات شبه يومية ،يستدعي تحركا ً من الحكومة والتقدم
بشكوى لدى مجلس األمن الدولي لكشف هذه الممارسات ،والتي لم تكن بهذا التمادي ،لوال الغطاء األميركي
للكيان الصهيوني والذي جعل منه استثنا ًء وسمح له بارتكاباته وممارساته العنصرية ،التي كانت من
الممكن أن تتوسع أكثر لوال معادلة توازن الرعب والردع الذي أسسست له تضحيات الشعبين اللبناني
والفلسطيني».
وكانت قوة «إسرائيلية» معادية سرقت  500رأس ماعز ،واقتادتها إلى داخل األراضي المحتلة ،بعد
إطالق النار فوق رأس أحد رعاتها ،غرب موقع الس ّماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا.
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بوتين ين ّوه بقدرات البحريّة الرو�س ّية
على توجيه �ضربة ع�سكريّة ل ّأي عدو
أكد الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،أمس ،قدرة البحرية الروسية
على توجيه ضربة عسكرية ألي عدو ،مشيرا ً إلى امتالكها كل ما تحتاجه
للدفاع عن روسيا.
وق��ال بوتين خالل مشاركته في العرض البحريّ المقام في سان
بطرسبورغ تكريما ً للذكرى  325إلنشاء األسطول الروسي« :أحدث
األنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي ت ّم تجهيز البحرية
الروسية بها ما زالت ال مثيل لها في العالم ويتم تطويرها باستمرار».
وأضاف« :روسيا تعمل باستمرار وبنجاح على تطوير أنواع جديدة
من األسلحة».
وتابع بالقول« :سرعان ما احتلت روسيا مكانها الصحيح بين
القوى البحرية الرائدة ،وذهبت من خالل مسار هائل للتنمية من قارب
بتروفسكي المتواضع إلى السفن القوية في منطقة المحيط والغواصات
الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية .لقد اكتسبت طيرا ًنا ً بحريًا
فعاال ً بعيد المدى وقصير المدى .وأنظمة دفاع ساحلية موثوقة .وأحدث
أنظمة األسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ،والتي ال

تظاهرات �ضد حركة «النه�ضة»
ومطالبات برحيل الحكومة التون�س ّية

يوجد لها نظائر لها في العالم حتى اآلن».
وتابع« :البحرية الروسية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن روسيا
وهي قادرة على إيجاد وتوجيه ضربة عسكرية ألي عدو ،مشيرا إلى
أن الوجود البحري لروسيا مكفول في جميع مناطق المحيط العالمي
تقريبًا».
وأض��اف أن «الخدمة في البحرية لم تكن أب�دًا سهلة ،ولكنها دائمًا
واحدة من أكثر الخدمات تكريمًا وطلبًا».
الرئيسي بمناسبة الذكرى  325لتأسيس
هذا ويُقام العرض البحريّ
ّ
البحرية الروسية ،على نهر «نيفا» في سان بطرسبرغ في  25يوليو
الحالي.
الروسي سيرغي شويغو ،أنه
الدفاع
وزير
أعلن
سابق،
وقت
وفي
ّ
«من المق ّرر مشاركة  54سفينة ،بما في ذلك فرقاطات من الهند وإيران
وباكستان».
كما سيشارك أكثر من  400طاقم عسكري و 48طائرة وهليكوبتر
عسكرية في العرض البحري.

ّ
جزائري حول ان�ضمام «�إ�سرائيل»
قرار
أفريقي
كع�ضو مراقب في االتحاد ال
ّ

تونسي بقيام تظاهرة أم��ام مق ّر
أف��اد مصدر
ّ
ح��رك��ة «ال��ن��ه��ض��ة» ف��ي ال��ك��اف« ،ح��ي��ث اقتلع
المشاركون فيها الفتات الحركة».
وأضاف المراسل بأنَّ
«محتجين آخرين قاموا
ّ
باقتحام مق ّر الحركة في ت��وزر ،جنوبي البالد،
وكذلك في مدينة سوسة التي تشهد احتجاجات
واسعة».
ودع���ت ال��ح��رك��ة «ك��ل األط����راف السياسيّة
والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون
إلى إدانة هذه االعتداءات».
في المقابل علّقت حركة النهضة على ما جرى
بالقول إن «مجموعات فوضويّة عمدت إلى
أ ّكدت ِوزارة الخارجية الجزائرية ،أمس ،أنّ «قرار مف ّوض االتحاد
األفريقي ض� ّم «إسرائيل» كعضو ُم��راق��ب في ال ُمنظمة ،ا ُتخذ دون
وسعة و ُمسبقة مع الدول األعضاء» ،مشير ًة إلى أنّ «هذا
ُمشاورات ُم ّ
القرار لن يُؤثر على الدعم الثابت لالتحاد ُتجاه القضيّة الفلسطينية
العادلة».
وأص��درت الخارجية الجزائرية بيانا ً حول انضمام «إسرائيل»
لالتحاد األفريقي ،قالت فيه إنّ «القرار األخير لرئيس مفوضية االتحاد
األفريقي بقبول ُمراقب جديد ،والذي يدخل ضمن صالحياته اإلدارية،
ليس من شأنه أن يؤ ّثر على الدعم الثابت والفعّ ال للمنظمة القاريّة
ُتجاه القضية الفلسطينية العادلة ،والتزامها بتجسيد الحقوق الوطنية
الثابتة للشعب الفلسطيني ،بما في ذلك ح ّقه في إقامة دولته ال ُمستقلة
وعاصمتها القدس ال ُمحتلة».
وأضاف البيان أنّ هذا «القرار ال يَحمل أيّة صفة أو ُقدرة إلضفاء
الشرعيّة على ممارسات وسلوكيات ال ُمراقب الجديد ،التي تتعارض
تماما ً مع القيم والمبادئ واأله��داف المنصوص عليها في القانون

التأسيسي لالتحاد األفريقي».
كما ذ ّكر البيان أنّ « ُنظم عمل االتحاد األفريقي ال تمنح أيّة إمكانية
للدول المراقبة الـ  87من خارج أفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة
القاريّة ،التي يع ّد تحديدها اختصاصا ً حصريا ً للدول األعضاء».
فالضجة اإلعالمية حول
وأش��ار البيان أ ّن��ه «بنا ًء على ما سبق،
ّ
هذا الموضوع ال��ذي ال يَعدو أن يكون ال حدث أكثر منه اختراقا ً ذا
بُعد إستراتيجي ،ال يمكنها اإلض��رار بالمتطلبات األساسية لتحقيق
سالم عادل ودائم في الشرق األوسط على النحو الذي ك ّرسته أفريقيا
نصت عليه ال ُمبادرة
والمجتمع الدولي بأسره ،وعلى النحو الذي ّ
العربية للسالم التي أق ّرتها الق ّمة العربية ال ُمنعقدة عام  2002في
بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل االتحاد األفريقي».
وختمت ال��وزارة بيانها بالقول إنّ «الجزائر التي ساهمت بشك ٍل
كبير في إرساء وتعزير الشراكة االستراتيجية بين أفريقيا والعالم
العربي ،ستواصل جهودها من أجل االستمرار في تقوية التضامن بين
المجموعتين لصالح جميع شعوبهما».

االعتداء على بعض مقار الحركة في البالد».
وأدان��ت الحركة ما وصفته ب��ـ ِ «العصابات
اإلجرامية» ،وقالت إنه «يتم توظيفها من خارج
البالد ومن داخلها لالعتداء على مقا ّرنا».
ٌ
احتجاجات في العديد
يأتي ذلك فيما ُت َن َّظ ُم
من المحافظات التونسيّة ،منها توزر والقيروان
وسيدي بو زي��د في ب���اردو ،بالقرب من مق ّر
البرلمان ،وتحمل ه��ذه التح ّركات المطالب
نفسها بح ّل البرلمان ورحيل حكومة هشام
المشيشي.
وتم ّر تونس بأزمة سياسية تأخذ أبعادا ً
مختلفة ،حيث أدان الرئيس التونسي قيس

سعيّد قبل أي��ام االستثمار السياسي في أزمة
انتشار فيروس «كورونا» ،ولفت إلى أن البالد
تحتاج إلى «لقاح سياسي بينما يريد البعض
االستفادة من الجائحة سياسياً».
ودع��ا سعيّد الشعب التونسي لالرتقاء إلى
مستوى المرحلة التي تم ُّر فيها البالد ،الفتا ً الى أن
تونس لن تخسر الحرب ،وستواجهها بإمكاناتها
وإرادتها وكفاءاتها.
والشهر ال��م��اض��ي ،أ ّك���د الرئيس التونسي
انفتاحه على ال��ح��وار ،ونفى ما ت� َّم تداوله من
أخبار حول توصيف بعض األطراف التونسيين
بـ«غير الوطنيين».

ّ
وزاري مرتقب ي�شمل �أكثر من  15وزير ًا
تعديل
في الحكومة الم�صريّة
أف��ادت وسائل إعالم مصريّة ،بأن «رئيس
ال��وزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
بصدد القيام بتعديل وزاريّ مرتقب على
حكومته يشمل أكثر من  15وزيراً».
ونقل موقع «مصراوي» عن مصادر مطلعة،
أم��س ،قولها إن «م��ش��اورات التعديل ،بدأها
مدبولي قبل إجازة عيد األضحى ،باالجتماع

مع الشخصيات المرشحة لتولي المناصب
الوزارية».
وكشفت المصادر أن «التعديل ربما يشمل
أكثر من  15وزي��را ً داخل الحكومة المصرية،
كما يشمل أيضا ً تعديل حقيبتين سياديتين».
ووفقا للمصادر ،فإنه «من المرجح أن يتم
التعديل في أول أغسطس المقبل ،أو بعد انتهاء

المشاورات الخاصة بإجرائها».
وأك��دت المصادر أن��ه «سيتم اإلبقاء على
الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا ً لها».
وأوضحت المصادر أن «الهدف من التعديل
ه��و تنشيط عمل الحكومة ،التي م��ر عليها
حوالي  3سنوات ،كما أن هناك بعض الوزراء
احتفظوا بمناصبهم ألكثر من  4سنوات».

رئي�سي ي�ؤ ّكد �أن �أمن المنطقة وا�ستقرارها يتح ّققان
أجنبي
بتعاون الدول ورف�ضها التدخل ال ّ
أك��د الرئيس اإلي��ران��ي المنتخب إبراهيم رئيسي،
أمس ،أن «األمن واالستقرار في المنطقة لن يتحققا إال
عبر تعاون الدول ورفضها التدخل األجنبي».
ونقل التلفزيون اإليراني الرسمي عن رئيسي ،قوله
لدى استقباله وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل
ثاني« :إن إرساء األمن واالستقرار الدائمين في المنطقة

يقوم على الثقة السياسية المتبادلة والرفض العملي
للتدخل األجنبي في المنطقة».
وأضاف أن «إيران أثبتت أنها صديق وشريك موثوق
به وجدير بالثقة» ،مشدداً« :كونوا مطمئنين أن إيران
معطاءة لجيرانها».
من جهته ،قال وزير خارجية قطر« :تسعى دولة

قطر إلى التعاون لتعزيز العالقات الثنائيّة فضالً عن
الجهود المبذولة لضمان األم��ن اإلقليمي بالتعاون
رئيسي
م��ع جمهورية إي���ران اإلس�لام��ي��ة» ،فيما ر ّد
ّ
بقوله« :لطهران مصلحة خاصة في تقوية العالقات
مع ال��دوح��ة ،وستكون أولوية السياسة الخارجية
للحكومة المقبلة هي جيرانها».

فجر �أزمة خف ّية في العالقات بين الإمارات و«�إ�سرائيل»
اتفاق ّية الغاز ُت ّ
أص �ب �ح��ت أي � ��ام ش �ه��ر ال �ع �س��ل م� �ع���دودة في
ال�ع�لاق��ات بين دول��ة اإلم���ارات العربية المتحدة
وكيان االح�ت�لال ،وش��ارف��ت على االنتهاء فعليا ً
على ما يبدو ،ليغلق معها ب��اب مرحلة حساسة
ومفصلية كانت تمر على المنطقة ،وذلك بعد اتباع
العديد من الدول العربية والخليجية ُح ّمى تطبيع
عالقاتها مع دول��ة االحتالل والتق ّرب منها على
حساب الحقوق الفلسطينية.
أما اإلمارات والتي كانت أجرأ وأول تلك الدول
سارعت لتوقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية
وأمنية وحتى رياضية وثقافية مع «إسرائيل»،
تقف اآلن في موقف ُمحرج وال ُتحسد عليه ،بعد
أن هبت ري��اح ش��دي��دة م��ن ك��ل جانب ق��د تتسبب
ب��أي لحظة في تدمير كل ما بنته ط��وال الشهور
الماضية.
وكانت قضية نقل النفط الخليجي إلى أوروبا
عبر «إسرائيل» ،القضية التي أثارت جدالً واس ًعا
األي��ام األخيرة ،وباتت فعليا ً تهدّد بنشوب أزمة
دبلوماسية كبيرة في الخفاء بين «أبو ظبي» و«تل
أب�ي��ب» ،رغ��م الحديث اإلع�لام��ي المتكرر عن بدء
اتصاالت بين الجانبين لمحاولة تجاوز األزمة،
وكان آخرها االتصال الهاتفي بين رئيس وزراء
العدو نفتالي بينيت ،وولي العهد اإلماراتي محمد
بن زايد الجمعة الماضية ،الذي بحث في أساسه
أزمة اتفاق نقل النفط.
يشار إل��ى أن ات�ف��اق نقل النفط الخليجي عبر
«إسرائيل» ألوروب��ا لم ُيطرح على الجمهور في
«إسرائيل» ،مما خلق أزمة كبيرة ،في حين أكدت
المنظمات البيئية على أن االتفاق لم ُيطرح أمام أي
وزارة ،وبضمنها وزارة المالية ،المسؤولة عن
«أنبوب آسيا – أوروبا» ،التي أكدت في ردها على

االلتماس أنها لم تنظر في االتفاق.
وع �بّ��رت هيئات بيئية حكومية «إسرائيلية»،
مؤخراً ،عن معارضة شديدة لعبور أنبوب نفط
ف��ي «إس��رائ��ي��ل» ،وال �ت �خ � ّوف األس��اس��ي ه��و من
ح��دوث خلل أو ح��ادث ي��ؤدي إل��ى تسرب النفط
ف��ي خليج إيالت/العقبة ويلحق ض��ررا ً شديدا ً
ُ
بالشعب المرجانية.
فيما ل��م يستسلم اإلع�ل�ام ال�ع�ب��ري أم ��ام هذه
ال �ت �ط��ورات ال �ه��ام��ة ،ف�ق��ال��ت المحللة السياسية
«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،م��زال معلم ،إن��ه «وف��ي كواليس
المشهد السياسي تتط ّور أزمة دبلوماسية يمكن
أن تضر بالعالقات بين إسرائيل واإلمارات».
وأضافت لـ»القناة  »13إنه «سوف يتم فحص
م��ن ج��دي��د اإلت �ف��اق لجر النفط عبر «إسرائيل»،
والذي وقع بينهم وبين الشركة وذلك في أعقاب
طلب م��ن وزي ��رة حماية البيئة تمار زاندبرغ»،
مشير ًة إلى أن «ما نشر حول هذه المسألة أحدث
مفاجأة في اإلمارات ودفع إلى رسائل قلقة وحادة
لـ «إسرائيل»».
ك�م��ا ذك���رت صحيفة «ه ��آرت ��س» ،أن «رئيس
حكومة االحتالل نفتالي بينيت ووزير الخارجية
ي��ائ�ي��ر الب�ي��د ي�ع�ي��دان ال�ن�ظ��ر ف��ي ات�ف��اق�ي��ة وقعتها
«إسرائيل» مع اإلم��ارات» ،وقالت إنه «من المقرر
أن ُيعقد في األسابيع المقبلة أول اجتماع حول
ه��ذا ال�م��وض��وع بمشاركة مختصين م��ن ديوان
رئ�ي��س ح�ك��وم��ة االح �ت�لال ووزارات الخارجية
والمالية والطاقة وال�ع��دل وحماية البيئة .وبعد
ذلك ،سيعقد اجتماع آخر للوزراء المسؤولين عن
القضية من أجل صياغة موقف الحكومة».
ف��ي حين ق��ال��ت وزي ��رة ال�ط��اق��ة «اإلسرائيلية»
ك��اري��ن ال �ح��رار ،ف��ي اج�ت�م��اع ه��ذا األس �ب��وع ،إن

ّ
إخباري
تقرير �

وزارت �ه��ا تعتقد أن «االت�ف��اق�ي��ة الموقعة م��ن قبل
«شركة خطوط األنابيب األوروب�ي��ة اآلسيوية ال
تفيد اإلسرائيليين» ،ونقلت «هآرتس» عن الحرار
قولها« :موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا ال نرى
أي فائدة في مجال الطاقة لالقتصاد اإلسرائيلي
من هذه االتفاقية».
وتحدّث إعالم عبري عن «مخاطر حدوث أزمة
دبلوماسية بين اإلم��ارات و«إس��رائ�ي��ل» في حال
ألغت األخيرة االتفاق المتعلق بشحن النفط الخام
والمنتوجات النفطية القادمة من اإلمارات» ،فيما
لم يصدر عن أبو ظبي حتى اللحظة أي تصريح
رسمي يوضح تفاصيل األزمة وتبعاتها.
وأف ��اد تحقيق لصحيفة «غ�ل��وب��س» ،ف��ي وقت
س��اب��ق ،أن «أي �ا ً م��ن المشاريع االقتصادية التي
ا ُّتفق عليها بين «إسرائيل» واإلمارات ،عقب توقيع
اتفاقية التطبيع بينهما قبل نحو ع��ام ،لم يدخل
حيّ َز التنفيذ بعد».
في حين أدى التطور التنازلي للعالقات بين
اإلم ��ارات و«إس��رائ �ي��ل» ،إل��ى م�خ��اوف وهواجس
لدى بعض الدول العربية التي كانت تسعى خالل
هذه األسابيع لإلعالن رسميا ً عن التطبيع وجعلها
تعيد ترتيب أوراق�ه��ا ،والتراجع للوراء أكثر من
خطوة في انتظار نتائج تلك التطورات ،وإلى أين
ستصل ،وذلك وفقا ً لرؤية مراقبين.
في حين تحدثت أوساط سياسية عن اتصاالت
ول� �ق ��اءات م�ك��وك�ي��ة ب�ي��ن «إس��رائ �ي��ل» واإلم� ��ارات
ستجري خ�لال ال�س��اع��ات المقبلة ،ف��ي محاولة
لتجاوز األزمة المتصاعدة قبل تطورها لمرحلة
ق��د ُتفسد ك��ل ش��يء ،مشير ًة إل��ى أن «المستفيد
األول م��ن ف�ش��ل ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة وت��وق��ف قطار
التطبيع هو الجانب الفلسطيني ،ال��ذي انتقد هذا

التوجه وال يزال ينتقد».
وكان وزير خارجية العدو يائير البيد افتتح،
الشهر الحالي ،السفارة «اإلسرائيلية» في أبوظبي
والقنصلية في دبي ،فيما تم الحقا ً افتتاح السفارة
اإلماراتية في «تل أبيب».
وك��ان��ت ش��رك��ة خ �ط��وط األن��اب �ي��ب األوروب��ي��ة
اآلس �ي��وي��ة  EAPCال �ح �ك��وم �ي��ة اإلسرائيلية،
وش ��رك ��ة MED-RED Land Bridge
 Ltdومقرها اإلمارات ،وقعتا في تشرين األول
الماضي ،مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل
النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى
األسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين

مدينة إيالت على البحر األحمر وميناء عسقالن
على البحر المتوسط.
ومنتصف أيلول الماضي ،وقعت أبوظبي و«تل
أب�ي��ب» اتفاقية لتطبيع العالقات بينهما برعاية
أميركية ،وه��و ال�ق��رار ال��ذي الق��ى رف�ض�ا ً شعبيا ً
واس �ع �اً ،ووص �ف��ه ك�ث�ي��رون ب��أن��ه خ�ي��ان��ة لقضية
فلسطين.
وبذلك باتت اإلم��ارات أو َل دولة خليجية تبرم
معاهدة تطبيع مع الدولة العبرية ،لكنها الثالثة
عربيا ً بعد اتفاقيتي مصر عام  ،1979واألردن
ع���ام  ،1994ق �ب��ل أن ت�ل�ح�ق�ه��ا دول البحرين
والسودان والمغرب وتنخرط في ركب التطبيع.
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ميقاتي رئي�س ًا مك ّلف ًا ( ...تتمة �ص)1
هذا وزار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرئيس ميقاتي
مساء السبت ،وأبلغه أنه لن يس ّمي أحدا ً ولن يشارك في الحكومة».
وفي اإلطار ذاته ،زار المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله الحاج
حسين الخليل الرئيس ميقاتي ،وبحث معه في التكليف على أن تبحث
تفاصيل التأليف الحقاً.
ولفتت مصادر في القوات لـ «البناء» الى ان توجه الجمهورية القوية
الى عدم تسمية أحد يأتي انسجاما ً مع موقفها من تشكيل الحكومات،
موجهة ضد الرئيس ميقاتي خاصة أن
وبالتالي هذه الخطوة غير
ّ
القوات لن تذهب الى تسمية أي شخصية أخرى.
وك��ان رؤس��اء الحكومات السابقون عقدوا اجتماعا ً ض � ّم فؤاد
السنيورة ،نجيب ميقاتي ،سعد الحريري وتمام سالم ،عند الساعة
الخامسة عصر أم��س ،في بيت الوسط ،جرت خالله مناقشة آخر
المستجدات السياسية في البالد وال سيما موضوع االستشارات
النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.
وأكد الرئيس فؤاد السنيورة ،بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات
السابقين ،أنهم اتفقوا على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في
االستشارات النيابية نهار االثنين ،قائال« :ندعم الرئيس نجيب ميقاتي
لتو ّلي تشكيل الحكومة».
ورأى السنيورة أنه من الضروري تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ

اللبناني بعيدا ً عن
لبنان بنا ًء على وثيقة الوفاق الوطني والدستور
ّ
البدع.
هذا وق ّررت كتلة المستقبل «المشاركة في االستشارات وتسمية
الرئيس نجيب ميقاتي» .وأعلنت الكتلة أن «الرئيس سعد الحريري
أبلغ كتلته بأنه سيساعده بكل السبل الممكنة من أجل الوصول الى
قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج».
هذا وأفادت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الرئيس ميقاتي أجرى
في الساعات الماضية اتصاالت مع رؤساء الكتل النيابية ،الفتة الى
أنه سوف ينطلق في تشكيل الحكومة المهمة المرتقبة من المبادرة
الفرنسية وخطته تقوم على وقف االنهيار ،مشددة على ان األجواء
إيجابية مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي منفتح ويتعاطي بإيجابية مع
القوى السياسية كافة وأنه سيعمل وفق الدستور.
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إننا نتطلع إلى أن ُتجرى
االستشارات النيابيّة اليوم وتسفر عن تكليف شخصية وطنية
إصالحيّة يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي،
ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان
للخروج من ضائقته المادية ومن االنهيار .ونهيب بكل المعنيين
بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهّلوا ،هذه المرة ،عملية
تشكيل الحكومة سريعاً ،فال يك ّرروا لعبة الشروط والشروط المضادة

وبدعة االجتهادات الدستورية والتنازع على الصالحيات .الوضع
ال يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصالحيّات ،والبلد يسقط في
الفقر ،وتنتشر فيه الفوضى ،وتتر ّنح مؤسسات الدولة .فما قيمة
حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان .أليس «لبنان أوال»؟
وطالب المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب،
تاريخ تفجير مرفأ بيروت.
إلى ذلك رأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مراسم
توقيع اتفاق مع لبنان لتوريد النفط مقابل الخدمات والسلع .ووقع
عن لبنان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال ريمون
غجر العق َد النهائي الستيراد مليون طن من الفيول الذي يُفترض أن
يصل الى لبنان خالل االسابيع المقبلة بعد اكتمال اإلجراءات اإلدارية
والتقنية واللوجستية .وجرى توقيع عقد تقني بين المديرية العامة
للنفط بشخص مديرتها أورور فغالي وشركة سومو العراقية التي
ستتو ّلى عملية تصدير النفط العراقي إلى لبنان.
هذا وبدأت بواخر النفط التي كانت راسية بالقرب من الشواطئ
اللبنانية يوم السبت بتفريغ حموالتها من مادتي البنزين والمازوت.
وفي الشأن القضائي ،أعلن مكتب االدعاء في نقابة المحامين في
بيروت الخاص بفاجعة  4آب  ،2020في بيان ،أنه يتمسك بصالحية
العدلي في هذه القضية ويُتابع كل ُ
الخطوات للسير بالتحقيق
المحقق
ّ

بين �أ�سباب ( ...تتمة �ص)1
التي تج ّرأت على إلحاق الهزيمة به ،خاصة أنّ استمرار هذه المقاومة وتزايد ق ّوتها لم يعُ د يهدّد فقط
الغربي في الوطن العربي ،وبالتالي
وجود الكيان الصهيوني ،وإنما بات يهدّد أيضا ً النفوذ االستعماريّ
ّ
تحرير ثروات األمة من نهب الشركات الغربية...
انطالقا ً مما تقدّم ،يمكن تفسير لماذا ك ّل هذه الحروب اإلرهابية واالقتصادية التي تستهدف هذه
المقاومة والدول الداعمة لها ،ال سيما سورية وإيران ...ولماذا شدّدت واشنطن وحلفاؤها في الغرب،
الحرب االقتصادية على لبنان ،وعمدت إلى دعم أحزاب ومجموعات من الـ  ،NGOZوأغدقت عليها
األموال الطائلة باعتراف المسؤول في الخارجية األميركية ديفيد هيل الذي قال إن واشنطن أنفقت 10
مليارات دوالر في لبنان ضمن استراتيجية مواجهة حزب الله..
ولهذا فإنّ ما يعاني منه لبنان واللبنانيون هذه األيام من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية
خانقة إنما يعود في جزء أساسي إلى هذه االستراتيجية األميركية ،القائمة على إثارة االضطرابات
في لبنان ودعم قوى سياسية وأهلية ،بالتزامن مع تشديد الحصار االقتصادي ومنع الحلول المتاحة
لهذه األزم��ات ،وذلك بهدف تحميل حزب الله المقاوم وحلفائه المسؤولية عن األزم��ات ومحاولة
تأليب اللبنانيين ضدّهم في سياق خطة إلخضاع لبنان للشروط األميركية ،مقابل رفع الحصار
االقتصادي...
لكن المقاومة التي عرفت كيف تلحق الهزيمة بقوى اإلرهاب في الجرود اللبنانية وتنجز التحرير
الثاني ،وتسهم إلى جانب حلف المقاومة في إلحاق الهزائم بجيوش اإلرهاب األميركية الصهيونية
الغربية في سورية ،والعراق ،قادرة على إحباط أهداف الحرب االقتصادية األميركية الجديدة ..وهو
تفجر االحتجاجات الشعبية
ما كان قد وعد به قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله ،في بداية ّ
في  17تشرين  ،2019عندما قال ،لن نركع ولن نجوع وسوف نقتلك ،مخاطبا ً
األميركي بطريقة غير
ّ
مباشرة...
ولهذا بعد نحو سنة وثمانية أشهر ،نجد اليوم أن العواصم الغربية تعبّر عن قلقها من أن يؤدي
اندفاع األوضاع في لبنان إلى االنهيار الشامل وتحلل الدولة اللبنانية نتيجة الحصار االقتصادي
الخانق الذي تفرضه على لبنان ،الى هجرة اللبنانيين والنازحين السوريين نحو الدول األوروبية،
وتعزيز موقف حزب الله وتمكينه من القيام بدور الدولة في ح ّل أزمات اللبنانيين من خالل تأمين الدعم
المشرقي ...مما يشكل ضربة قاصمة
من إيران وسورية والعراق إلخ ...وتحقيق التكامل االقتصاديّ
ّ
للنفوذ األميركي الغربي في لبنان ..لهذا بدأت العواصم الغربية تتحدّث عن ضرورة تقديم المساعدات
للبنان لمنع انهيار الدولة ،لدرء النتائج السلبيّة على نفوذها في لبنان ،وتج ّنب هجرة جماعيّة باتجاه
الدول األوروبيّة ..وفي كلتا الحالتين يمكن القول إنّ خطة إحداث االنقالب السياسي في لبنان بوساطة
الحصار االقتصادي واستغالل أزمات اللبنانيين الناتجة عن الحصار ،لتطويق المقاومة ونزع سالحها
وفرض اتفاق لتحديد الحدود البحريّة يخدم األطماع الصهيونية ،انّ هذه الخطة االنقالبية أخفقت،
ولهذا لجأت العواصم الغربية إلى استبدالها بنسخة أخرى تقضي بالعمل على محاولة تحقيق هذا
االنقالب في االنتخابات النيابية المقبلة عبر استغالل األزمات وانفجار المرفأ وتقديم الدعم المالي
للقوى والمجموعات التابعة للغرب ،للفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان بما يمكنها من إعادة إنتاج
التشريعي والتنفيذيّ للعمل على تنفيذ األه��داف األميركية
السلطة والسيطرة على مفاصل القرار
ّ
الغربية المذكورة آنفاً...
لهذا على اللبنانيين أن يدركوا جيدا ً مَن يقف وراء أزماتهم ومعاناتهم ،وأن يعوا انّ مقاومتهم كانت
وال تزال وستبقى هي درعهم الواقي وضمانة أمنهم واستقرارهم ،وحمايتهم من العدوانية واألطماع
الصهيونية ،وطريق خالصهم من براثن الهيمنة االستعمارية الغربية التي تسعى الى إخضاع لبنان
الصهيوني...
وإعادته إلى زمن ق ّوته في ضعفه ،حيث كان مستباحا ً من قبل العدو
ّ
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العدلي مع أي مشتبه به حتى النهاية مِن دون أية عوائق ،وللتصدّي
لكل محاوالت عرقلة مسار العدالة.
الصحي عاد عداد كورونا الى االرتفاع ،واعلنت
على المستوى
ّ
وزارة الصحة العامة تسجيل  844إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
واحدة خالل الساعات الـ 24الماضية .واشار رئيس لجنة الصحة
النيابية النائب عاصم عراجي الى ان «اإلصابات بكورونا ارتفعت اذ
دخل الى قسم العناية ،سبعة عشر مريضاً ،خمسة منهم على التنفس
االصطناعي ،وهو مؤشر يدعو الى القلق الشديد ،أمام قطاع صحي
يتهاوى» .ودعا عراجي «لاللتزام بالتدابير الوقائية ،وتتبع الوافدين،
تناول اللقاح ،واأل سنكون أمام سيناريو تفشي كبير».
الى ذلك ،أطلق ضباط متقاعدون من مختلف األجهزة العسكرية
واألمنية ،تجمع «الوالء للوطن» ،من صالة رعية مار الياس انطلياس،
في احتفال حاشد تخلله إعالن وثيقة «سيادة وطن ،كرامة مواطن»،
تعهدوا فيها «التزام العمل الى جانب كل الشعب اللبناني المقيم
والمغترب ،الس��ت��رداد س��ي��ادة ال��دول��ة وهيبتها وك��رام��ة المواطن
ومحاسبة المسؤولين عن انهيارها ،وصوال ً الى قيام دولة عصريّة
مدنيّة ،دولة القانون والمؤسسات حيث يتساوى فيها المواطنون
بالحقوق والواجبات ،وذلك بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية
المشروعة والمتاحة».

ماذا يعني تكليف ميقاتي ( ...تتمة �ص)1
معها ،تأكيدا ً لرفض االنهيار ،أم انطالق هذا الخارج من قرار رفض االنهيار والبحث
عن تسمية مناسبة للتكليف رست على اسم الرئيس ميقاتي ،ألن المهم هو أن
االنهيار لم يعد خيارا ً غربيا ً وعربياً ،طلبا ً إلسقاط السقف على رأس حزب الله ،ولو
لم يكن هذا الخارج مهتما ً بمنع االنهيار لما كانت لتقبل شروط ميقاتي ،لترؤس
حكومة تمتد عمليا ً لما بعد االنتخابات النيابية وحتى نهاية العهد ،وبمساعدته
على حلحلة عقد التأليف وتأمين تمويل مناسب لمنع االنهيار ،ومساعدته في
ضبط إيقاع الكتل بسرعة مناسبة لضمان تسمية بعدد مناسب من النواب،
وتغطية وازنة في طائفته.
إصالحي كما يحاول البعض إثارتها ال تتناسب
 النقاش حول التسمية من موقعّ
مع حقيقة الوضع في لبنان .فبالتأكيد ال يشكل طرح اسم السفير السابق نواف سالم

بوجه تسمية الرئيس ميقاتي خيارا ً إصالحيا ً لسبب بسيط ،هو ان كل النقاش داخل
التسميات وخارجها بما في ذلك التيارات التي تلبس لبوس الثورة ،حول نص واحد
«حكومة تحظى برضا الخارج وثقته تفاوض صندوق النقد الدولي» ،فأين الرؤية
اإلصالحيّة في ذلك ،وطالما يجري التسابق على مَن يُرضي هذا الخارج فدعوا هذا
الخارج يقول ،وقد قال وسيقول بصوت مرتفع بعد التكليف ،فاإلصالح بمفهومه
الصحيح يرتبط بتغير بنيوي اقتصادي وسياسي ،يقوم على التوجه شرقا ً من
البوابة السورية ،وبالسير بعيدا ً عن التنظيم الطائفي للدولة والمجتمع ،وكالهما ال
يتوافر نصابه في الموازين الحاكمة للحياة السياسية وقواها السائدة.
 تستطيع المقاومة القول إنها صاحبة الفضل بإسقاط نظرية دفع لبنان نحواالنهيار عبر التلويح بما يمكن أن يحدث إذا اقتراب االنهيار.

التعليق ال�سيا�سي
اقت�صاد المحروقات في لبنان
ي�ق�دّم س��وق المحروقات ف��ي لبنان فرصة نموذجيّة لإلطاللة على المشهدين
والخارجي ،حيث تحتشد فيه عناصر تبدأ باإلصرار
الداخلي
االقتصادي والسياسي
ّ
ّ
على استيراد كميّات تفوق الحاجة المباشرة للسوق اللبنانيّة ،وتع ّمد إبقاء الباب مشرعا ً
السوري ويستنزف دوالرات��ه ،بينما تقنن الدولة السور ّية
لتهريب يخرب االقتصاد
ّ
توزيع المحروقات وتسعى الستثمار دوالرات القطاع الخاص في البناء االقتصادي
المنتج ،ويشكل التهريب فرصة للسيطرة على أموال المصرف المركزي برضا القيّمين
عليه ألنه يمول العملية طوعاً ،وهي أموال الدولة والمودعين التي يتم نقلها بهذه الطريقة
الى حسابات الموردين والتجار واصحاب النفوذ.
تكشف الشراكات في ملكية شركات استيراد وتوزيع المحروقات جمعها بين
أصحاب الكارتل واصحاب النفوذ السياسي بصورة ال تعبر بمثلها أي من القطاعات
األخ��رى ،باعتبار أن أغلب األح��زاب الكبرى كانت تمتلك شركاتها الخاصة الستيراد
وتوزيع المحروقات في فترة الحرب األهليّة ،فيما تكشف شبكة المحطات التي تتولّى
بيع المحروقات عن شبكات الماكينات الحزبيّة التي نال رموزها تراخيص إنشاء
محطات لبيع المحروقات تلعب دورا ً فاعالً في تنظيم الماكينات االنتخابيّة وتشكل
نقاط ارتكاز في التج ّمعات في المناسبات الحزبيّة.
جرى ويجري استبعاد خيار حصر المشتقات النفطية المدعومة بكمية محدودة
وفقا ً لبطاقة لكل سيارة بكمية ال تتعدى مئة ليتر شهريا ً وضعفها لسيارات التاكسي،

وبكمية مدروسة من المازوت للمولدات وللتدفئة ،على أن يباع الباقي لمن يرغب بسعر
السوق وفوقه ضريبة تع ّوض بعض المال المنفق على الدعم ،وه��ذا يتكفل بوقف
التهريب وبالتالي تخفيض الكميات المستوردة الى النصف على األقل.
كانت تشكل فاتورة استيراد المحروقات إذا أضيف الفيول الالزم لتوليد الكهرباء
ربع فاتورة المستوردات قبل األزمة ،ومع انخفاض المستوردات وارتفاع حجم وكلفة
استيراد المحروقات بعد األزمة بفعل إغراء الدعم للتهريب صارت فاتورة استيراد
المحروقات  60%من إجمالي المستوردات البالغة  10مليارات دوالر حسب تقديرات
عام  ،2020ويكفي تأمينها من دون استنزاف السوق بالطلب على ال��دوالر لتحقيق
فائض في العمالت الصعبة باعتبار مجموع عائدات التحويالت الخارجيّة للبنانيين
والصادرات البالغة  8مليارات دوالر ،أي ضعف المستوردات من دون المحروقات.
تقول التجربة الرائدة للحصول على اتفاق مبادلة النفط الخام بين لبنان والعراق إن
باإلمكان توسيع نطاقها لتأمين كمية تكفي حاجات كهرباء لبنان لعام بدالً من أربعة
شهور فقط ،وتأمين مثلها من دول أخرى لمقايضتها بمشتقات كالبنزين والمازوت،
أسوة بما سيجري مع الكميّة الموردة من العراق لقاء كميات فيول موازية.
مفصل سهل وبسيط في ملف
مع ف��رص والدة حكومة جديدة يشكل برنامج
ّ
المحروقات إجابة متعددة على قضايا الدعم وتخفيض سعر الدوالر وتأمين السوق
بحاجاته من البنزين والمازوت وتوفير الكهرباء.

وا�شنطن ومو�سكو ...تقارب ُت ّ
حدده دم�شق
} د .حسن مرهج
منذ بداية الحرب على سورية ،لم يالحظ وبشكل
يؤسس
عملياتي ،أيّ تقارب روسي أميركي ،يُمكن أن
ّ
لح ّل سياسي ُمستدام ،فالمتابع ليوميات الحرب على
سورية ،يُدرك أنّ حلول واشنطن دائما ً ما تنطلق من
حلول توافق سياستها وأجندتها في سورية ،األمر
الذي اصطدم مرات عديدة ،بالفيتو الروسي ال سيما
في مجلس األمن ،فضالً عن إجراءات ميدانية اتخذتها
موسكو بالتعاون م��ع دم��ش��ق ،لتأطير السياسات
األميركية في عموم الجغرافية السورية.
اإلشكالية األساسية والتي مثلت تحديا ً لـ واشنطن
وموسكو على ال��س��واء ،ارت��ك��زت على آل��ي��ة إيصال
المساعدات اإلنسانية ،والتي خضعت لجملة الرؤى
المتباينة ،بين القوتين العظميين ,الواليات المتحدة
كانت دائما ً تسعى وفق قرار األمم المتحدة رقم ،2165
لفتح ثالثة معابر على األق ّل ،معبران من جهة تركيا,
وثالث من جهة العراق ,تلك المعابر التي تراها موسكو
«ليست سوى ذرائع» لتمرير اإلمدادات ألعدائها وأعداء
حليفتها ،الحكومة السورية ،في الشمال ،الذي تسيطر
عليه فصائل المعارضة المدعومة تركياً ،وفي الشمال
الشرقي ،الذي تسيطر عليه قوات سورية الديمقراطية،

«قسد» ،المدعومة أميركياً ،كما أن موسكو ترى أن ال
بديل عن التعاون مع دمشق بشكل مباشر ،إليصال
تلك المساعدات ،عبر الداخل السوري ،األمر الذي أيضا ً
واجهته واشنطن بالفيتو.
ضمن ما سبق ،يبدو واضحا ً أن الكباش الروسي
األميركي في سورية وعليها ،يأخذ طابعا ً تصاعديا ً
تؤطره التعقيدات والتحديات ،األمر الذي يجب بموجبه
إيجاد معادلة تقاربُ ،تج ّنب الطرفين الروسي واألميركي
المزيد من حالة التصادم السياسي ،والتي يُخشى أن
تتح ّول لتصادم عسكري ،وبنا ٍء على ذلك ،فإنّ القضية
األس��اس اليوم في سورية ،والتي ُيمكن البناء عليها
الحقا ً لجهة التقارب الروسي األميركي ،ج��اءت عبر
آلية إيصال المساعدات عبر المعابر اإلنسانية ،خاصة
أنّ هذه القضية م ّرت دون تعقيدات في مجلس األمن،
وجاءت وفق ذلك ،ضمن تفاهمات ضمنية الجانبين؛
هي تفاهمات يُمكن وضعها في عاملين أثنين:
أوالً -قضية المعابر اإلنسانية كانت حتى وقت قريب،
مثار جدل بين روسيا والواليات المتحدة ،فالمراقب
يُدرك بأنّ التصريحات الروسية وكذا األميركية ،وعلى
ألسنة مندوبيها في األمم المتحدة ،كانت تتسم بالحدّة
والتوتر الشديد ،لكن ما حدث هو أنّ المشروع المعابر
اإلنسانية ،م ّر دون اعتراض من روسيا ،التي وافقت على

فتح معبر «باب الهوى» في الشمال السوري مع تركيا،
كمعبر إنساني لدخول المساعدات األممية ،ما يعني
أن واشنطن راعت المتطلبات الروسية باقتصار الطلب
على معبر واحد بعد أن كانت تصر على تطبيق القرار
 2156بفتح ثالثة معابر ،في المقابل ،وارتضت موسكو
أن يكون هناك معبر خارج سيطرة الحكومة السورية
بموافقتها ،نظرا لالقتصار على معبر واحد ،ال ثالثة,
فبدا األمر أشبه بتنازل كل طرف لآلخر.
ث��ان��ي �اً -بُعيد خ���روج ال��ق��رار المتعلق بإيصال
المساعدات اإلنسانية إلى النور ،احتفى الجانبين
ال��روس��ي واألميركي بالقرار ،حيث سارعت كل من
موسكو وواشنطن ،إلى التعبير عن مدى التفاهم بين
الجانبيين ،والذي أثمر توافقا ً أمميا ً يُمكن استثماره
لجهة التوصل لح ّل سياسي في سورية ،مع مراعاة
مصالح موسكو وواشنطن وبالتأكيد دمشق ،نتيجة
لذلك ،أعلن البيت األبيض أنّ الرئيسين بايدن وبوتين
أشادا بالتعاون المشترك إلصدار القرار ،كما رحبت
السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة ،ليندا توماس
غرينفيلد ،بهذا التعاون ،وقالت عقب التصويت «من
المهم أن تتمكن الواليات المتحدة وروسيا من التشارك
في مبادرة إنسانية لصالح الشعب السوري» .أما
السفير الروسي لدى األمم المتحدة ،فاسيلي نبينزيا،

فقد وص��ف االتفاق بأنه «تاريخي» ،إذ إن��ه «للمرة
األولى ال تكتفي روسيا والواليات المتحدة باالتفاق,
ولكنهما تقدّمتا أيضا ً بنص مشترك يؤيده كل الزمالء
في المجلس».
في المحصلة ،من الواضح أن مرور قرار في مجلس
األم��ن ،وبموافقة روسية أميركية ،ويتعلق بالدولة
ال��س��وري��ة ،ف��إنّ ه��ذا مؤشر واض��ح لرغبة الطرفين

باستئناف سلسلة التفاهمات في ما بينهما ،للوصول
إلى حل لألزمة السورية ،كما يوحي موافقة الطرفين
على قرار أممي يتعلق بسورية ،أن الجانبين مستعدان
للتنازل مراعاة لمصلحة ورؤية دمشق ،األمر الذي يمكن
أن يُحدث منعطفا ً في السياستين نحو التفاهم وحلحلة
األزمة السورية وغيرها من األزمات اإلقليمية والعالمية،
التي يختلفان حولها.

�أفغان�ستان وا�ستراتيجية الفو�ضى الأميركية!...
} ربى يوسف شاهين
ال يكفي الواليات المتحدة األميركية ،أنها تستنزف
شعوب ال��دول المناهضة لسياساتها ،عبر حروب
عسكرية واقتصادية ،ب��ل تعترف وتتفاخر بتلك
الحروب ،وتس ّوق لها مب ّررات واهية ،بات الجميع
يُدركها؛ الرئيس األميركي جو بايدن يقول «إنّ الوقت
قد حان لوضع ح ّد ألطول حرب خاضتها الواليات
المتحدة في تاريخها ،وأنّ االنسحاب األميركي من
أفغانستان سينتهي في  31آب /أغسطس» ،ويضيف
«إنّ الجيش األميركي حقق أهدافه في افغانستان بقتل
زعيم القاعدة أسامة بن الدن ،وضرب قدرات التنظيم
ومنع مزيد من الهجمات على األراضي األميركية»
التساؤل الجوهري في هذا اإلطار ،هل يحتاج قتل
«إره��اب��ي» من قبل ال��والي��ات المتحدة إل��ى عشرين
عاماً؟
الغزو األميركي لـ أفغانستان ك��ان ثمنه ماليين
األرواح ،خاصة أن هذا الغزو جاء على خلفية أحداث 11
سبتمبر /أيلول ،للقضاء على ما يسمى تنظيم القاعدة
وزعيمها «أسامة بن الدن»؛ الحقيقة هي أنّ ما قامت به
الواليات المتحدة ،ليس التخلص من تنظيم القاعدة،
بل أرادت تغيير خططها واستراتيجيتها لمنطقة آسيا
الوسطى ،وبالتالي غرب آسيا ،لتتدخل في افغانستان
وتقطع الطريق على روسيا االتحادية والصين وإيران،
ولتمنع الثالثي المعادي للنهج األميركي ،من الوصول
والتموضع في غرب آسيا ،والعكس صحيح.

الصين باعتبارها المنافس االقتصادي األول عالميا ً
للواليات المتحدة ،وإي��ران القوة اإلقليمية األول��ى
في غرب آسيا ،والمنافس لها في العراق ،وروسيا
االتحادية المنافس في القوة العسكرية والمتواجدة
في سورية ،كلها معطيات هندست اإلستراتيجية
األميركية الجديدة ،فمنذ قرار غزو أفغانستان ،بدأت
واشنطن إنشاء قاعدة لها خالل السنوات المنصرمة،
لتغذي حركة طالبان ،التي يم ّولها «البنتاغون»،
ولتكون خليفتها في المنطقة ،و ُتحدث الفوضى في
العالقات بين الدول المعنية في افغانستان ،كـ روسيا
وإيران والصين.
خ�لال عهد ترامب تحدّدت ركائز االستراتيجية
األميركية في التعامل مع قضايا منطقة غرب آسيا،
وهذا ما بدا جليا ً في اتفاق الدوحة مع حركة طالبان
«ال��ع��دو األس��اس��ي لواشنطن» ،وعلى ه��ذا األس��اس
تم غزو أفغانستان ،إضافة إلى الذرائع األميركية
المتعلقة بمحاربة اإلرهاب ،بينما في الواقع وتأكيد
المعطيات ،فإنّ اإلره��اب نما وت ّمت تغذيته أميركيا ً
وخليجياً ،وبات اإلرهاب أداة وذريعة أميركية ،ليت ّم
بموجبها غزو الدول المناهضة للسياسات األميركية.
تحديد م��وع��د ان��س��ح��اب ال��ق��وات األميركية من
أفغانستان ،جاء على قاعدة أن القوات األميركية أنهت
مهمتها ،لكن هذا التبرير هو مح ّل شك وريبة ،فالمتتبّع
لما يجري على األرض األفغانية ،وخاصة في كابول
العاصمة ،يدرك جيدا ً أنّ عمليات االغتيال لم تهدأ رغم
اتفاق الدوحة ،وأنّ الحركة رغم عدم تبنيها لبعض

هذه االعتداءات ،إال أنها ومنذ أن بدأ انسحاب القوات
األميركية ،كثفت الحركة هجماتها ،وأعلنت عبر عضو
فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديالوار سيطرتها
على  85%من أراضي افغانستان ،بعد سيطرتها على
معبرين أساسيين مع إيران وتركمنستان بالتزامن مع
االنسحاب األميركي ،كما أنهم استطاعوا السيطرة على
«إسالم قلعة» أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران،
وقالت طالبان إنّ مقاتليها سيطروا على معبرين
حيويين في غرب أفغانستان مستكملة االستيالء على
هالل من األراضي من الحدود االيرانية غربا ً إلى حدود
الصين في شمال شرق البالد ،والمعروف منطقيا ً أنّ
الحركات الجهادية إنْ لم تغذيها جهات كبرى وقوى
عُ ظمى ،ال تستطيع القتال ،وبالتالي الدعم الذي
قدمته واشنطن لطالبان احتاج هذا القرار المفاجئ
باالنسحاب ،لكي ال تتمكن القوات الحكومية االفغانية
من المواجهة ،ألنها كانت تحظى بالدعم الجوي
سحب اآلن.
األميركي ،وقد ُ
ما بين تصريحات القادة األفغان وقادة طالبان،
تبقى ال��والي��ات المتحدة تتحكم بقبضة التغيرات
الحاصلة ،سواء عبر ما دعا إليه وزير الدفاع األميركي
«لويد اوستن» ،لجهة ممارسة ضغط دولي من أجل
إب��رام اتفاق بين الحكومة األفغانية وطالبان عبر
العالقة المشتركة مع الطرفين المتنازعين» ،أو عبر
التحرك السريع لحركة طالبان في السيطرة على
ثلثي الحدود من طاجيكستان ،وال��ذي يُشكل قلقا ً
لموسكو ،األمر الذي ترجمته تصريحات المتحدثة

الجيش األميركي يغادر أفغانستان مخلفا ً الخراب
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر
صحافي ،حيث ق��ال��ت« ،نشهد تصاعدا ً ح���ادا ً في
التوتر عند الحدود الطاجيكية األفغانية» ،مشيرة
إلى أن «طالبان احتلت في وقت قصير جزءا ً كبيرا ً من
األراضي الحدودية ،وتسيطر حاليا على ثلثي الحدود
مع طاجيكستان».
تحالف طالبان والواليات المتحدة ،زعزع االستقرار
عبر الحدود األفغانية ،من إيران إلى طاجيكستان ،في

محاولة لنقل التوتر إلى خارج البالد ،فقد استطاعت
الواليات المتحدة األميركية ،عبر ذريعة أسامة بن
الدن ،خلق أكبر قاعدة لها في منطقة غ��رب آسيا،
وتحديدا ً في أفغانستان ،وفي العراق تحت ذريعة
محاربة داعش وتنظيم القاعدة ،واللذين يتشابهان
في النهج والمضمون ذي األبعاد األميركية ،ودائما ً
هي عرابة الهيمنة والسيطرة ،وبلباس مختلف في ك ّل
غزوة أو حراك.
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w�U��«Ë ©0≠1® W�O�M� WL�M�« o�d� WO�U��« W�uL�L�« nOË ÂU�√ ©—UB�ô«® ‰Ë_« ¨wzUNM�« nB�
ôœUF� U�bF� ©2 ? 4® `O�d��« ö�d� bNF�« o�d� v�Ë_« W�uL�L�« nOË ÂU�√ ©q�U��« »U��®
v�� ÊUHOu�« l�U��Ë ¨WI�U�L�« s� sO��uL�L�« öD� Ãd�O� ¨©2≠2® W�O�M� wK_« X�u�« w�
ÆdO�_« U�bNA�Ë WO�U��« W��M�« vK� …—U���« ‰«b�≈
vK� ‰Ë_« “u� bF� ¨ÍÒb���« ”Q� wzUN�
v�≈ Ãd��«Ë fK�«d� UI�d� f�√ q�Q� ¨WO�U� WN� s�Ë
Ò
…«—U�L�« w� ÆÎUC�√ 1≠2 W�O�M� mMO�—u�� »U�� vK� w�U��« ‚uÒ H�Ë ¨1≠2 W�O�M� WLJ��«
s�� d�� 11 WIO�b�« w� qO����« WLJ��« `���« ¨ÍbK��« tO�u� VFK� vK� XLO�√ w��« v�Ë_«
w� tI�dH� “uH�« ·b� t�H� V�ö�« q��Ë ¨bO� œ«R� d�� 12 WIO�b�« w� fK�«d� ‰œU� ULO� ¨f�d�
UN��«—Ë ¨œu�� r�U� l�«d�« v�≈ ¨ U�d� wK�Ë t�d� wK� …b�U�L� œ«b� bL�� ¡UIK�« œU� Æ27 WIO�b�«
Æ»u�√ wK�
w�b� q��
Ò YO� ¨mMO�—u�� »U�� vK� Î «dO�� Î «“u� Ãd��« oI� ¨ÍbK��« ÊËbL�� VFK� vK�Ë
Æ85 WIO�b�« w� f�d�� n�u�Ë ¨¡«e��« W�ö� s� 60 WIO�b�« w� qL�« dJ� u�√ sO��ö�« Ãd��«
…«—U�L�« œU� Æ¡«e��« W�ö� s� 57 WIO�b�« w� ”Ëœd� s�� V�ö�« mMO�—u�� ·b� q�� sO� w�
Æd�e� bz«— UN��«—Ë ¨W�d��« wK� bL�� l�«d�« v�≈ ¨»d� bL��Ë Íd� wK� …b�U�L� ¨U�M��« r�U�
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»uK�Q� „—U�L�« v�{_« bOF� WO�UA�« ¡UCH�« UD�� XKH��« ÂU�√ W�ö� w�
¨WM�U�d�«Ë ¨“ËdO� v�≈ ¨w{UL�« ÊdI�« s� UMOF���«Ë UMO���« v�≈ U�œU�√ Í—UC�
U� p�U�åË å”—U��« ÌXM�åË ¨åu�u�ò v�≈ ¨◊u�UL�« bL��Ë ¨wFK� œUN�Ë ¨ÂU�� b�—œË
Íc�« qOL��« s�e�U� ÂuO�« tOLÒ �� ULÒ � dO�� v�≈Ë ¨åW�d�ò Ë ås�dA� WFO{ò Ë ås�Ë
Æ œuF� s�
¨WN�«uL�« w� ‚bB�«Ë ¨¡«œ_« w� W�U���« ôu� ÎöOL� ÊuJO� rNM�“ ÊU� U�Ë
¨Êu���«Ë ¨ U�JM�« s??�“ w??� Î U�UF�� «u??�U??� °ÁU??�?�« qÒ ? � w??� q??zU??�d??�« ‰U??B?�≈Ë
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w��« WO�UA�« UOzUCHK� Î «dJ�
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wÒ�œUJOá�« X�«“ U� …b� UO�d��Ë ¨WFz«d�« Âö�_« s� W�ö� UN��F� w� ÒÊ√Ë ¨“ËdO�
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v�Ë_« WO��c�« WO�«bOL�« »dF�«Ë Áœö� ÍËUMH��« bL�√ w��u��« ÕU���« Èb�√
w� V�c�« bB� w� ÍËUMH��« `��Ë Æ2020 uO�u� WOHOB�« WO�L�Ë_« »UF�_« w�
3.43.36 Á—b� s�e� W�ËÒ b� …P�UH� Î UII�� ‰U�dK� …dÒ � d�� 400 WI�U�� w� W�U���«
„U� w�«d��_« qÒ ��« –≈ ‰UD�_« s� b�bF�« vK� ©ÎU�U� 18® ÍËUMH��« ‚uÒ H�Ë ÆozU�œ
Æ3.43.94 YOL� Ê«dO� w�dO�ú� WÒ�e�Ëd��« X�¬ ULO� 3.43.52 w�U��« e�dL�« sOK�uKJ�
«c� ¨lz«— «c� ¨p�– ‚b√ ôò ∫t��u�� bF� WÒO�u�eHK� U��dB� w� ÍËUMH��« ‰U�Ë
»UA�« l�U�Ë ÆåÊü« w�L�Ë√ qD� U�√ ¨f�√ Âu� s� qC�√ ”U��S� dF� ÕU�B�«
¨p�– ‚b√ ô ¨qB� U� «c�Ë ¡UL�« w� w�√— XF{Ëò ∫2002 ‰Ë_« Êu�U� 4 w� œu�uL�«
‚U���« Í—ÒbB�� sO� ÍËUMH��« wI� ¨v�Ë_« WE�K�« cM�Ë ÆåWIOI� v�≈ ‰uÒ �� rK� «c�
w�dO�_« Z�u�� bF� W�U���« W{U�— w� WO�U��« WO��c�« “d�ÔO� ¨sOK«u�« ‰Ë√ ÊU�Ë
¨»UF�_« Ác� w� f�u�� WO�«bO� w�U� Ác??�Ë ÆW�uÒ M�� Â 400 w� gO�U� f�UA�
ÆËb�«uJ�U��« W{U�— w� mK� 58 Ê“Ë w� WOCH� w�ËbM��« qOK� bLÒ �� Z�u�� bF�
t��—UA� q�� ÍËUMH�K� …dO�_« W�dOC���« WD�L�« WÒO�d��« UO�UD�√ WM�b� X�U�Ë
ÆÂ 800 ‚U�� Î UC�√ uO�u� w� ÍËUMH��« ÷u�O�Ë ÆWO�L�Ë_« »UF�_« w� v�Ë_«
¨U��d� W�uD� w� …d� ÆÂ 400 ‚U�� WO��– w{UL�« dNA�« “d�√ b� ÍËUMH��« ÊU�Ë
Æœ 7∫45.54 s�e� Â 800 ‚U�� “d�√ UL� ¨œ 3∫46.16 ö���
Ò

∂«°SÉg ÜQóªdG
∫ƒ°Uh
q
q º∏t °ùàd
»æWƒdG
ÖîàæªdG áaO
q

bF��« b�Ë WO�M�_«Ë WO�dF�« ôuD��« w� …bO��« ZzU�M�« s�
Î UO�u� hB� 3 ‰bFL� n�Ò J� w��—b� Z�U�d�� uO�u� œUO�L�Ë_
u�Ë w�U��« UNL�— e�eF�Ë w�UM�K�« VFAK� t�bN� “uH� lKD��Ë
w� XLO�√ w��« WO�dF�« W�uD��« w� t�K�� Íc�«Ë œ 2¨06¨30
Æ2018 ÂUF�« w� f�u�
sOB�« VOB� s� uO�u� w� WO�L�Ë√ WO�«bO� ‰ËÒ √
WO��– WO�«bO� ‰Ë√ ¨ÊUO� m�U� WOMOB�« WO{U�d�« “d�√
s� ¡«uN�« jG{ WO�bM� VI� X�U� Ê√ bF� uO�u� œUO�L�Ë√ w�
qO���� UO�L�Ë√ UL�— m�U� XII�Ë ÆW�U�d�« w� —U��√ 10 W�U��
vK� UMO�ôU� U�“U���√ WO�Ëd�« XKB� ULMO� ¨WDI� 251.8
UMO� W�d��u�K� W�e�Ëd��« WO�«bOL�« X��–Ë ¨w�U��« e�dL�«
WO�«bOL�« u�� ‚U���« —bB�� UMO�ôU� X�U�Ë ¨s���d�
jGC�« X�� —UNM� Ê√ q�� …d??O??�_« W�u��« v�� WO��c�«
qB�� ¨ U��UML�« ‰«u� UN� bO— q�√ u�Ë ¨WDI� 8.9 q���Ë
WDI� 9.8 qO���� m�U� œ—Ë ÆWDI� 251.1 v�≈ W�UNM�« w�
Î UL�— q���Ë WO��c�« WO�«bOL�« Ÿe�M�� …dO�_« W�ËU�L�« w�
ÆÎUO�L�Ë√

¨WO�uO�« U�UL��ô« ‰ö� W�F��« fOz— q�� s� UNO�u��«
ÂU�_« qL�� Ê√ dO�� q�Q� ÊËdE�M� sOO�UM�K�« Ê√ v�≈ Î «dOA�
ÊUC�— ”bMNL�« W�F��« fOz— t�u�
Ò UL�Æ dO��« dzUA� WK�IL�«
ÁËd�Ë U� vK� WO�L�Ë_« WM�K�« ¡UC�√Ë fOzd� UNO� dJ� WLKJ�
Î U�uM�Ë ◊U�C�ô« WN�� W�F��« œ«d�Q� Î «bOA� ¨ öON��Ë r�œ s�
÷u�� «dOC���« w� W�b��«Ë WO�UF�« WO�ËR�L�« ÕËd??�
Æ lOL�K� oO�u��« Î UOML��Ë W�“uN��« U�—œ vK�Q� U��UML�«
dJ� qO�U� Í«— WO�L�Ë_« WKD��« s� WLKJ� ¡UIK�« r���«Ë
ÊUC�— ”bMNL�« q�� s� W�F��« ÊËR� …—«œS� œU�√Ë UNO�
œ«d�_ W��«uL�«Ë W�U�ù« w� w�«d��« »uK�√ s� nA� Íc�«
Æ U�u��L�« W�U� vK� W�F��«
»UF�_« w� UN�U��UM� WO�UM�K�« W�F��« √b�� WO�U� WN� s�
W�U��« bM� ÷u�� w��« wN�Ëœ öO�d�U� W�U���« d�� WO�L�Ë_«
200 WI�U�� w� ÊUM�� XO�u�� sOM�ù« ÂuO�« dN� bF� …b�«u�«
WO�U��« W�—UAL�« UN�Q� ”dD� wK�≈ UN�—b� ‰uI� YO� ¨ …dÒ � d��
…dÒ � 400 ‚U�� w� 2016 u�— œUO�L�Ë√ bF� wN�Ëœ W�U��K�
b�bF�« UNK�� w� qL�� w�Ë ¨ œ 2¨31¨21 mK� Î UM�“ XK�� YO�

q
»HÉÑe ™e IQƒ°üH ójQóe ∫ÉjQ õØà°ùj
¢SƒeGQ
t�“U�≈ ¡UN��« bF� ¨ÊU�dO� ÊU� f�—U� U��—b� v�≈ w�U�� ÊUOKO� »UA�« w��dH�« r�M�« rÒ C�«
qÒ G��«Ë Æ”u�«— uO�dO� w�U��ù« ¨WO��dH�« WLUF�« o�d� v�≈ b�b��« b�«u�U� wI�KO� ¨WOHOB�«
w� t�U�� d�� U�dAM�Ë V�ö�« l� …—u jI�KO� ¨w��—U��« o�dH�« U��—b� v�≈ w�U�� …œu� ”u�«—
ÂdC�L�« l�«bL�« o�—√Ë ¨åf�—U� UN�≈ ¨UM�ò ∫UNO� ¡U� ¨WO��dH�« WGK�U� W�U�— l� ¨åÂ«dG���≈ò l�u�
¨”u�«— ·dÒ B� ¨w�UL��ô« q«u��« l�«u� vK� œ«Ëd??�« iF� d���«Ë Æp�U{ t�u� e�d� …—uB�«
Æq�IL�« r�uL�« w� t�u�� r�œ q�√ s� w�U�� rÒ C� vF�� Íc�« ¨b�—b� ‰U�— o�U��« tI�dH� Î U�“«eH��«
b�—b� ‰U�— v�≈ W�U�— W�U�L� ¨w�U�� l� ”u�«— …—u Ê≈ ¨WO�U��ù« Âö�ù« qzU�Ë X�U� sO� w�
s� q�— ¨”u�«— Ê√ d�cÔ� Æåw� ”≈ w�å?�« l� …dO�L�« q«uO� w��dH�«
V�ö�« Ê√ vK� ¨ÁdO�UL�Ë
Ò
qu�� r� U�bF� ¨WO�U��« WOHOB�« ôUI��ô« …d�� ‰ö� ¨ÎU�U� 16 t�uH w� vC� Íc�« b�—b� ‰U�—
ÆwJKL�« ÍœUM�« l� ÁbI� b�b��� ‚UH�ô

œ«d�√ aK� —UO� —u��b�« WO�UM�K�« WO�L�Ë_« WM�K�« fOz— vI��«
w� rN��U�≈ dÒ I� w� U��ôË sO��ôË sO�—«œ≈ s� WO�UM�K�« W�F��«
b�UI�L�« bOLF�« WM�K� ÂUF�« sO�_« —uC�� WO�L�Ë_« W�dI�«
t�Ë
Ò YO� ¨ÊUC�— Ê“U� ”bMNL�« W�F��« fOz—Ë r��— ÊU��
dO�J�« w�L�Ë_« Àb��« w� W�—UAL�« ·d� rNKOM� W�MN��« rN�
rN� Î UOML�� rNM�Ë ¡«dH�� r�U�≈ Î U��U�� r�UF�« ‰Ëœ q� œu�u�Ë
l�d� ZzU�� oOI��� UN�u�c�O� w��« œuN��« q� Î «—bI�Ë oO�u��«
«u�uJO� U�d�GL�« s� «u�b� s�c�« sO��ö�« Î «d�U� ÊUM�� r�«
Îö�¬ r�bK� w� W�FB�« ŸU??{Ë_« ÊuAOF� s�c�« rN�«u�√ l�
VF√ w�UF� Íc�« w�UM�K�« VFA�« v�≈ «—UB��ù« «ËbN� Ê√
W�—UAL�« U�F��« sO� …ËbI�« ÊuJ� Ê√ W�F��« s� Î U��U� ŸU{Ë_«
U� vK� ÊUC�— Ê“U� ”bMNL�« W�F��« fOz— v�≈ dJA�« Î UN�u�Ë
Ò
sO�_« l� ÊËUF��U� uO�u� w�Ë ÊUM�� w� …dO�� œuN� s� t�c�
WO�L�Ë_« WM�K�« Èb� Í—«œù« o�dH�«Ë r��— bOLF�« WM�K� ÂUF�«
Æ W�—UA� qC�√ ÊULC� qOUH��« q� WN��
sO��ö� oO�u��« t�LK� w� ÂUF�« sO�_« vML� t��U� s�Ë
cOHM�Ë rN�O�U�C�«Ë lOL��« …b??�u??� Î U�uM� U??�??�ö??�«Ë

π qgCÉàdGh Ωó≤dG Iôµd »ÑªdhC
’G ô°üe Öîàæe
q
á«fÉªãdG IQhO ≈dEG Ö©°üdG
ÂbI�« …d� WI�U�� wzUN� l�— ⁄uK� w� ÍdBL�« w�L�Ë_« V��ML�« ÿuE� XBÒKI�
UO�U��≈ “u�Ë ¨≠1 0 sO�M�—_« ÂU�√ ¨b�_« f�√ t�—U�� bF� ¨uO�u� œUO�L�Ë√ w�
ÆUO�«d��√ vK� 0 1≠ W�O�M�
bF� UNOK� qB��
…b�«Ë WDIM� W��U��« W�uL�L�« VO�d� dB� V��M� q�c��Ë
Ò
v�≈ dO�_« vI�—« ULMO� ¨·«b�√ ÊËœ s� w�U��ù« ÁdOE� l� v�Ë_« W�u��« w� t�œUF�
w�U��« e�dL�« v�≈ XF�«d� w��« UO�«d��√ vK� Á“uH� ¨◊UI� 4 bOd� W�uL�L�« …—«b
ÆY�U��« e�dL�« q��� w��« t�H� sO�M�—_« bO— u�Ë ¨◊UI� 3 bM� U�bO— bLÒ �� U�bF�
V��ML�« t�«uO� ULO� ¨UO�«d��√ l� WÒO�U���« W�u��« w� ¡UF�—_« bÌ � bF� dB� VFK��Ë
W��U��« W�uL�L�« U���M� lOL� ’d� vI�� ‚—u�« vK� Æw�U��ù« ÁdOE� wMO�M�—_«
n�u� sJ� ¨wzUNM�« l�— —Ëb�« v�≈ sOK�RL�« ¨w�U��« Ë√ ‰Ë_« s�e�dL�« b�√ ‰ö��ô WLzU�
Æt�b� sO� bF� r� ÁdOB� Ê_ Î «b� Î «bIF�Ë Î U�F vI�� dB� V��M�

dB� q�Q� «u�—UMO�

UO�U��≈ —UB��«Ë ¨W�O�� W�Q� UO�«d��√ vK� “uH�« oOI��� ÍdBL�« V��ML�« ÃU��� ?
w� åWM�«dH�«ò UNOK� ¨◊UI� 7?� W�uL�L�« UO�U��≈ —ÒbB��� UN��Ë ¨sO�M�—_« vK�
s�e�dL�« w� sO�M�—_«Ë ¨UO�«d��√ U���M� b�«u�O� ULO� ¨◊UI� 4 bOd� w�U��« e�dL�«
ÆULNM� qJ� ◊UI� 3 bOd� ¨l�«d�«Ë Y�U��«
q Ò�Q��� W�U��« Ác� w� ¨sO�M�—_« ÂU�√ UO�U��≈ …—U��Ë UO�«d��√ vK� dB� “u� ?
dB� sO� WO�U��« W�UD��« vI�� ULO� ¨◊UI� X�� …—«b??B??�« w� w??�Ë ¨sO�M�—_«
ÆUO�U��≈Ë
ÊËb� v�Ë_« W�u��« w� ULN�N�«u� w� ôœUF� ÍdBL�«Ë w�U��ù« sO���ML�« Ê√ UL�Ë
dO� W�O�� W�√Ë ÆULNMO� q�Q�L�« b�b�� w� qBHL�« w� ·«b�_« W��� ÊuJ��� ¨·«b�√
UL� dEM�« iG� ¨WM�«dH�« ÃËd� wMF�� ¨w�«d��_« ÁdOE� vK� ÍdBL�« V��ML�« “u�
¨UO�U��≈ l� sO�M�—_« ‰œUF� ‰U� w�Ë ÆUO�U��≈Ë sO�M�—_« …«—U�� W�O�� tO�≈ ‰ËR��
—bB��� W�U��« Ác� wH� ¨UO�«d��√ vK� “U� u�Ë v�� U��UML�« dB� Ÿœu���
‚uÒ H�� UN�√ —U���« vK� ¨◊UI� l�—Q� sO�M�—_« UNOK� ¨◊UI� fL�� W�uL�L�« UO�U��≈
ÆUC�√ ◊UI� l�—√ v�≈ U�bO— l�d�� w��« dB� vK� …d�U�L�« UN�«uL�« w�
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w�UM�K�« V��MLK� b�b��« wMH�« d�bL�« ¨b�_« f�√ d�� WF�«d�« W�U��« bM� qË
uC� t�U�I��« w� ÊU� YO� ¨ ËdO� —UD� v�≈ pO�U� ÊUH�« wJOA��« ¨ÂbI�« …dJ�
Ê“U� —u��b�« ÂbI�« …dJ� w�UM�K�« œU��ô« w� U���ML�« WM�� fOz—Ë W�cOHM��« WM�K�«
ÆU�M�« u�√ œuL�� œU��ô« w� W�UF�« U�öF�« d�b�Ë Ê«uNK� œ«R� V��ML�« d�b�Ë w�O��
œU��ô« ¡UC�√Ë —bO� r�U� bO��« œU��ô« fOz— l� pO�U� wI�K� Ê√ ÷d�HL�« s�Ë
UOHB�K� «dOC���U� …d�U�LK� Î «œ«bF��« qL� WD� l{u� ¨w�U��« Ÿu��_« lKD�
wM�u�« V��ML�« W�uL�� rÒ C�Ë ÆdD� w� 2022 r�UF�« ”Q� v�≈ WK�RL�« W�uO�ü«
ÊUM�� VFKO�Ë ¨ «—U??�ù«Ë ‚«dF�«Ë W�—u�Ë WO�uM��« U�—u�Ë Ê«d�≈ s� Îö� w�UM�K�«
Æ «—U�ù« w� q�IL�« ‰uK�√ 2 w� «—U�ù« ÂU�√ t�U�—U�� v�Ë√

É«°SBG ¢SCÉc π«LCÉJ
2022 RƒªJ ≈dEG á∏q °ùdG IôµH
v�≈ 2021 »¬ dN� s� UO�O�Ëb�≈ w� UN��U�≈ …—dÒ IL�« UO�¬ ”Q� W�uD� qO�Q� —dÒ I�
dA�Ô ÊUO� w� ¡U�Ë ÆnOCL�« bK��« w� U�Ë—u� ”ËdO� wAH�� Î «dE� p�–Ë 2022 “uL�
t��J� ‰ö� s� FIBA ÂU�ò ∫d��u� w� FIBA Asia Cup UO�¬ ”Q� »U�� vK�
fK�� l� —ËUA��U� W�œUI�« …—UI�« À«b�_ rOEM��«Ë jOD���« rOOI�� UO�¬ w� wLOK�ù«
rOOI��« «c� c�√Ë ÆsOO�Ozd�« ¡U�dA�«Ë W�KBL�« »U�√ v�≈ W�U{ùU� FIBA Asia
p�c� ÆåsO�—UAL�« WO�U�—Ë ¨WÒO�U��« dH��« œuO� q�� …œbF�� V�«u� —U���ô« w�
Ò
¨U�d�U� w� UN� jD��
u� UL� 2021 WK��« …dJ� UO�¬ ”Q� W�uD� W�Ëb� …œU�≈ —dÒ I�
w� WK��« …dJ� r�UF�« ”Q� UOHB� …c�U� bF� …d�U�� ¨2022 “uL� v�≈ ¨UO�O�Ëb�≈
ÆUO�¬

¢ùæàdÉH äGQÉ«°ù∏d »fÉæÑ∏dG …OÉædG IQhO ΩÉààNG
…ójôH ÉjQÉªd äGó«°ùdGh âHÉJ …hôd ∫ÉLôdG Ö≤d
…—ËbK� «bO��« Íœd� W�� VI� Íb�d� U�—U�Ë ‰U�d�« Íœd� W�� VI� X�U� ÍË— “d�√
Ò w��« fM��U� W�u�HL�«
w� t��ö� vK� W�UO��«Ë «—UO�K� w�UM�K�« ÍœUM�« UNLE�
Î «—uNL� …—Ëb�« s� dO�_« ÂuO�« bN�Ë ÆW�FK� w�UM�K�« œU��ô« ·«d�≈ X�� pOK�J�«
œU��ô« ÂU� sO�√Ë s�Ë“ ÃdO� t�zU�Ë qBO� dHO�Ë√ fM��« œU��« fOz— t�ÒbI� Î «dOH�
VIK�« X�U� ÍË— “«d�√ s� ‰U�d�« Íœd� W�H� WÒOzUNM�« …«—U�L�« dH�√Ë Æ…—u�� ÊuL�—
X�U� tL�� ¡UI� w� ©4≠6®©2≠6®dHB� sO��uL�L� rOK� lO�— Í—u��« vK� Á“uH�
w� ©ÎU�U� 15® Íb�d� U�—U� X��� ¨ «bO��« Íœd� W�� w�Ë ÆW�u� WO�U� W�uL�� bF�
ÆdHB� sO��uL�L� ©2≠6®©1≠6® bO�� UO��d�U� vK� U�“u� bF� VIK�« “«d�≈
∫W�U� W�dLF�« U�H�« w� qz«Ë_« wK� U� w�Ë
∫—u�– ?
Æw�u w�«— vK� Á“uH� w�FA�« ‚—U� ∫ÊËœ U�Ë WM� 12 ≠
ÆÊUHD�« „—U� vK� Á“uH� r�U� u�« ·u���d� ∫ÊËœ U�Ë WM� 14 ≠
ÆÊUHD�« „—U� vK� Á“uH� r�U� u�« wK�« ∫ÊËœ U�Ë WM� 16 ≠
u� d�O� vK� UL�“uH� q�Ë ”U�u�Ë “U� f�u� ∫©WM� 35 ?�« ‚u�® v�«bI�« w�Ë“ ≠
ÆÊö�� Ã—u�Ë Êu�
Æq�Ë ”U�u�Ë w�OK œU� vK� UL�“uH� tLF� n�«—Ë X�U� ÍË— ∫‰U�d�« w�Ë“ ≠
Æ©W�—u�® rOK� lO�— vK� Á“uH� X�U� ÍË— ∫‰U�d�« Íœd� ?
ÀU�≈ ?
ÆbO�� UO��d�U� vK� U�“uH� Íb�d� U�—U� ∫ «bO� Íœd� ≠
Æ—«“U� U�—U� s�—U� vK� U�“uH� ÊU�d�d� ÊU�—U� ∫ÊËœ U�Ë WM� ≠14
Æw{U� «—U� vK� U�“uH� Íb�d� U�—U� ∫ÊËœ U�Ë WM� ≠16
«ezUH�«Ë s�ezUH�« Z�u�� qH� rO�√ ¨‰U�d�« Íœd� W�H� WOzUNM�« …«—U�L�« ¡UN��« bF�Ë
“U� f�u� …—Ëb�« d�bL� ULK� X�U�Ë ¨WOMOF�«Ë W�œUL�« ez«u��«Ë ”ËRJ�« rNLOK��Ë
Ò
◊UA� s� Á«d� U�ò ∫nD�I� t�LK� s�Ë ¨qBO� dHO�Ë√Ë rEML�«
ÍœUM�« r�U� s�Ë“ ÃdO�Ë
dO� n�Q� fM��« W�F� Ê√Ë uL� ô ÊUM�� Ê√ s�d�� fM��« W�FK� ◊UA� s�Ë w{U�—
”uO�U� rJ��«Ë “U� f�u� U�d�b� dJ�√ ¨…eÒ OL� …—Ëœ X�U� bI� ¨Â«d� U� vK� dO�� w�Ë
Ò
«cN� s�R� UM�“ U� UMMJ� w�—U� l{ËË W�F ·Ëd� w� gOF� ¨rEML�«
ÍœUM�«Ë ÊUFM�
Æå·ËdE�« …“ËU��� UN�dO�� qLJ�Ô � fM��« W�F�Ë l�d� s�Ë ô w�UM�K�« VFA�U� ¨bK��«

Í—«œù« d�bL�«
bJ�u� qO��

1958 ÂU� ËdO� w� —b ≠ åÂö�û� WO�uI�« W�dA�«ò s� —bB�

