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أمس،  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس  قال 
 - العراقي  االستراتيجّي  الحوار  » نتائج  إن 
وتعزيز  االستقرار  لتحقيق  مهمة  األميركي 
العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من  السيادة 
وبدعم  الكاظمي،  مصطفى  برئاسة  الحكومة 
القوى الوطنية، وتستند إلى مرجعية الدولة«.

ال��ع��راق  أن »م��ص��ل��ح��ة  وأض����اف ص��ال��ح 
وحماية  الدولة،  مؤسسات  تعزيز  تستوجب 

السيادة، والقرار الوطني المستقل«.
محمد  العراقي  البرلمان  رئيس  قال  بدوره، 
إن  »تويتر«  على  له  تغريدة  في  الحلبوسي، 
»العراق يخطو واثقاً نحو تحقيق كامل قدراته، 
بإنجاز  وسياسياً  دبلوماسياً  ينجح  واليوم 
األميركي،   - العراقي  االستراتيجي  االتفاق 
ومقتضيات  الجديدة،  المرحلة  متطلبات  ضمن 

المصلحة الوطنية، وتحقيق السيادة«.
بيان  في  الفتح«  »تحالف  رّحب  جهته،  من 
المفاوض العراقي من إنجاز وطني  »بما حققه 
بشكل  القتالّية  القوات  خ��روج  على  باالتفاق 
»خطوة  واعتبرها  العام«،  هذا  نهاية  في  كامل 
السيادة  تحقيق  باتجاه  متقّدمة  إيجابية 

الوطنية الكاملة«.
الحوار  بنتائج  النصر«  »ائتالف  رّحب  كذلك 
ل�«التضامن  داع��ي��اً  األم��ي��رك��ي،   - ال��ع��راق��ي 
بنتائج  »ن��رّح��ب  بيان  ف��ي  وق��ال  ال��وط��ن��ي«. 
الجولة الرابعة للحوار االستراتيجي، التي أتت 
القوى  ودعم  الكاظمي  حكومة  لجهود  كتتويج 

الوطنية«، واعتبره انتصاراً للعراق ومصالحه 
وسيادته.

في  جهته  من  فقال  سائرون«،  »تحالف  أما 
المفاوضات  سير  كبير  باهتمام  »تابعنا  بيان: 
خطواتها  منذ  األميركي  الجانب  مع  العراقية 
األولى وحتى هذه اللحظة ونحن إذ نثّمن الجهود 
الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقّية لصياغة 
رؤية وطنية تساهم في تحقيق السيادة الكاملة 

للعراق، نجّدد موقفنا الرافض لتواجد أية قوات 
أجنبية على األراضي العراقية«.

»النجباء«  لحركة  العام  األمين  نائب  وكان 
ل�«الميادين«  حديث  في  أك��د  الشمري  نصر 
اإلثنين أنه سيستمر استهداف القوات األميركية 
في العراق حتى بعد تغيير المسّمى. وأعرب عن 
»عدم ثقته باألميركيين«، مؤكداً أن »الحركة ال 

توافق على أي وجود لقواتهم«.

قوى عراقّية ترّحب باالتفاق مع وا�شنطن 

على ان�سحاب القوات الأميركّية من العراق

رئيس  ل��دى  ب��أن  لالعتقاد  ي��دع��و  سبب  ث��ّم��ة  ليس   -
ميقاتي  نجيب  الرئيس  يعامل  يجعله  م��ا  الجمهورية 
مع  تعامل  ما  بمثل  ج��دي��دة،  حكومة  بتشكيل  المكلّف 
الفريق  إصرار  فرغم  الحريري،  سعد  السابق  الرئيس 
في  ل��م يكن ج��ّدي��اً  ال��ح��ري��ري  إن  ال��ق��ول  ال��رئ��اس��ي على 
الخروج  بكيفية  مهووساً  ك��ان  وإن��ه  حكومة،  تشكيل 
مسؤولية  فيها  يتحّمل  ال  بصورة  التأليف  م��أزق  من 
مما  متاحة  مدة  أكبر  استهلك  قد  يكون  أن  بعد  التعطيل 
متاحة  درجة  أقصى  إلى  وشّد  الرئيس،  عهد  من  تبقى 
النيابيّة،  لالنتخابات  استعداداً  حوله  من  طائفته  عصب 
العقدة  لتذليل  ومواقف  عالقات  من  يملك  ما  كل  وبذل 
السعودّية التي تعترض طريقه الى السراي الحكومي، 
الخروج  م��رارة  يحمل  ع��ون  ميشال  الرئيس  أن  يبقى 
لحظة  ف��ي  الحكومّي  المركب  م��ن  للحريري  المفاجئ 
الطعنة،  هذه  يغفر  أن  ويصعب  مزايدة،  وبلغة  عاصفة 
حال  أن  يعلم  ع��ون  والرئيس  م��ج��دداً،  الثقة  يمنح  وأن 
يتوقع  وك���ان  للترميم  قابلة  غير  س��ع��ودي��اً  ال��ح��ري��ري 
االع��ت��ذار ف��ي ك��ل م��رة ي���زوره ال��ح��ري��ري ف��ي��ه��ا، وكان 
عليها  التعقيبي  وخطابه  الحكوميّة  مسوداته  كل  يقرأ 
بصفتها مناورات تمهيدية لالعتذار، وكل هذه العناصر 
عن  عدا  ميقاتي،  الرئيس  مع  تجربته  في  موجودة  غير 
أن ال مصلحة للرئيس أن يبقي عهده يتآكل ومعه البلد، 
السوء  الشديدة  المراحل  مسؤولية  منفرداً  ويتحمل 
المقبلة من االنهيار، فيما تلوح في األفق فرصة لتقاسم 
المعنوّية  ال��ع��ائ��دات  وتقاسم  بعضها  ع��ن  المسؤولية 

لمعالجة بعضها اآلخر.
- بالمقابل فإن هذا ال يعني أن الرئيس عون وفريقه 
ميقاتي  تسمية  فعدم  بحماس،  ميقاتي  تكليف  يقاربان 
التجربة  بعبارة  مشفوعة  ال��ق��وّي  لبنان  تكتل  قبل  من 
غير المشّجعة تكفي لتوصيف موقف الرئيس وفريقه، 
السابقين،  الحكومات  رؤساء  لنادي  ميقاتي  وانتساب 
والهجمات المتكررة للنادي على الرئيس عون لم يجف 
موجهة  كلها  ميقاتي  تسمية  وض��واب��ط  ب��ع��د،  حبرها 
ض��د ال��رئ��ي��س ب��ذري��ع��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��دس��ت��ور، ومن 
السياسية  بيئته  في  مناخاً  الرئيس  يرث  موازية  جهة 
تحّول  الحريري،  مع  التجاذب  مرحلة  من  والشعبية 
ما  منها  عنها،  التراجع  يصعب  ش��ع��ارات  ال��ى  بعضها 
اللبنانية  السياسية  البيئة  ف��ي  عالية  س��ق��وف��اً  يشكل 
الحكومة  رئ��ي��س  ب��ش��خ��ص  ال��م��ن��ش��ود  ال��ت��غ��ي��ي��ر  ت��رب��ط 
وليس بالبرنامج كما يفترض، علماً أن المنطقّي خالف 
السياسيين  م��ن  أي  يختلف  ال  ال���ذي  فالبرنامج  ذل��ك 
وهو  الفرنسية،  المبادرة  هو  عليه  لبنان  في  التقليديين 
برنامج الفريق الرئاسي أيضاً، وهذا سبب كاٍف ليكون 
يثق،  بمن  تحديد  في  دوٌر  ثقته  نيل  المطلوب  للخارج 
لكن تعبئة الفريق الرئاسي تركزت دائماً على اشخاص 
ال��م��رش��ح��ي��ن ل��رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة وم��ي��ق��ات��ي ل��ي��س بين 
اسباب  الى  اضافة  هذا  الحال،  بطبيعة  لديه  المحبّذين 
حيث  التأليف،  ملف  ف��ي  حكماً  تحضر  التعقيد  ت��زي��د 
تحتّل منازعة الصالحيات من جهة، والنظرة للتوازنات 
جهة  من  الحقائب  وتوزيع  الوزراء  تسمية  في  الطائفية 
يُعد ممكناً تخطيها بسهولة، وقد تعبّأ  لم  أخرى، مكانة 

رأي عام واسع داعم للرئيس على أساسها.
)التتمة ص5(

ترقب اإيجابّي على ال�ضفتين 

الرئا�ضّيتين.. فَمن يبني الج�ضر؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

السياسّي المحّرر  كتب 

المحيطون  ع��ل��ي��ه  ي��ل��ت��ق��ي  م��ص��ط��ل��ح  اإلي��ج��اب��ّي  ال��ت��رق��ب 
وبالرئيس  ع���ون  م��ي��ش��ال  ال��ع��م��اد  ال��ج��م��ه��وري��ة  ب��رئ��ي��س 
أوليتين  مباحثات  ج��ول��تَ��ْي  بعد  ميقاتي،  نجيب  المكلف 
تبليغ  ع��ن��د  أم���س  أول  األول����ى  ال��ت��ك��ل��ي��ف،  ص���دور  أع��ق��ب��ت��ا 
الكتل  مع  مشاوراته  إنهائه  بعد  والثانية  بتكليفه  ميقاتي 
تؤكد  الجمهورية  رئيس  من  المقّربة  المصادر  النيابية، 
المكلف  الرئيس  ط��روح��ات  ك��ل  م��ع  سيتعامل  الرئيس  أن 
الوصول  بنية  معها  ويتفاعل  ويناقشها  حسنة،  بنيات 
التي  للنيات  ايجابية  بعين  ينظر  وه��و  سريع،  تفاهم  ال��ى 
لالنطالق  مناسباً  مدخالً  ويعتبرها  ميقاتي،  عنها  يعبر 
ف��ي ال��ب��ح��ث ال���ج���ّدي ال���ذي ل��م ي��ب��دأ ب��ع��د، ورب��م��ا ي��ب��دأ في 
الرئيس  ال��ق��ري��ب��ة م��ن  ال��م��ص��ادر  ق��ال��ت  ك��م��ا  ال��ي��وم  ج��ل��س��ة 
بعبدا  ال��ى  زي��ارات��ه  سيكثف  ميقاتي  أن  م��ؤك��دة  ميقاتي، 
ومحاولة  الجمهورية،  رئيس  مع  التشاور  ف��رص  ليعزز 
وقالت  الحكومة.  هيكلية  على  سريع  تفاهم  الى  التوصل 
الطريق  خ��ري��ط��ة  إن  ال��ح��ك��وم��ي  للمسار  م��واك��ب��ة  م��ص��ادر 
أية  من  التحّرر  على  تقوم  ميقاتي  الرئيس  سيعتمدها  التي 
والبدء  الجمهورية،  رئيس  بموقف  تتصل  مسبقة  أحكام 

ال  الحكومية  الطبخة  أن  ق��اع��دة  على  بيضاء  صفحة  م��ن 
الرئيس  م��ع  الجمهورية  رئيس  بتعاون  إال  ال��ن��ور  تبصر 
للحصول  ميقاتي  وسيسعى  مهمته،  وتسهيل  المكلف 
ال��ت��ع��اون وال��ت��س��ه��ي��ل ع��ب��ر االب��ت��ع��اد ع��ن إنجاز  ع��ل��ى ه���ذا 
للتذوق  الجمهورية  رئيس  على  وعرضها  منفرداً  الطبخة 
المكّونات  وضع  طريقة  سيعتمد  بل  الرفض،  او  بالقبول 
وتخميرها  العجينة  في  التشارك  ومحاولة  الطاولة  على 
الحكومة  رئيس  صالحيات  عن  التنازل  دون  من  وخبزها، 
ويتحمل  الحكومية  التشكيلة  يضع  َم��ن  بكونه  المكلف 
الجمهورية،  رئيس  مع  عليها  يتفاهم  أن  بعد  مسؤوليتها 
اليومان  ي��ك��ون  ان  ال��م��واك��ب��ة  ال��م��ص��ادر  ت��وق��ع��ت  ول��ذل��ك 
من  للحكومة  تشبيهي  لرسم  مكّرسين  للتشاور  األوالن 
دون  من  الحكومة  هيكلية  وضع  لجهة  سواء  أسماء،  دون 
التوفيق  أسماء عبر توزيع الحقائب على الطوائف أو لجهة 
بصفة  التفريط  وعدم  النيابية  الكتل  اعتبارات  مراعاة  بين 
أم���ر تكوين  ب��ع��دم��ا ح��س��م  ال��م��س��ت��ق��ل��ي��ن،  االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن 
ما  إل��ى  األم��ر  ه��ذا  يحتاج  وربما  وزي��راً،   24 من  الحكومة 
البدء  موعد  المقبل  األس��ب��وع  ليكون  األس��ب��وع  م��ن  تبقى 

الهيكلية. على  األسماء  بإسقاط 
الرئيسان عون وميقاتي خالل اجتماعهما في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص5(

عون وميقاتي يتبادالن اإعالن نّيات التعاون... واليوم لقاء جديد واختبار النوايا 

الكتل للت�سريع والهموم المعي�سّية... وحردان: بالإ�سافة لالنفتاح على �سورية 

حكومة 24 تعتمد توزيع الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريرّية مع رتو�سات

 �ضمال اأفريقيا بين نهجين

و�ضراع النفوذ على تون�س

 )ثورة 23 يوليو 1952(

ثورة عالمّية !!

تشان  الوطني  الزعيم  مع  تونغ  ماوتسي  تحالف  ي��وم 
جيوش  إلخ��راج  المتحدة،  للواليات  الموالي  تشيك  ك��اي 
الغزو الياباني للصين في نهاية ثالثينات القرن الماضي، 
لم يكن مضموناً لدى ماوتسي انه سينجح في تحقيق كّل 

ما يريد، سوى طرد المحتّل األجنبي.
العظم  حتى  الفلسطيني  التونسي  الرئيس  سعيّد  قيس 
الصلبة، استشعر على ما  العروبية  والمعروف بتوجهاته 
لتحويل تونس  بقوة  كان يزحف  ثمة مشروعاً  بأّن  يبدو، 

باتجاهين:
التطبيع مع العدو الصهيوني.

-2  تحويل تونس الى رأس حربة ضّد الجزائر القومية 
المحاصرة من الغرب االستعماري.

ولما رأى اّن الظروف الداخلية نضجت للقيام لما اعتبره 
خطراً أميركياً � بريطانياً داهماً على بالده يستهدف تحقيق 
الهدفين أعاله، قّرر اإلقدام سريعاً على ما أقدم عليه، وهو 

الذي كان يعمل من أجله منذ فترة.
لمن تابع الرئيس سعيّد على األشهر الماضية ُيسّجل له 

الخطوات المهمة التالية:
� زيارة مهمة للجزائر قبل أشهر.

� زيارة أخرى لفرنسا أواسط نيسان.
� زي����ارة م��ص��ر وع��ق��د ق��م��ة م��ع ال��س��ي��س��ي ب��ت��اري��خ 22 

حزيران.
)التتمة ص5(

والستون  التاسعة  ال��ذك��رى  األس��ب��وع  ه��ذا  علينا  حلّت 
يقرب  ما  م��رور  من  الرغم  وعلى   1952 يوليو   23 لثورة 
من سبعة عقود على قيامها، إال أنها ال زالت تثير العديد من 
القضايا اإلشكاليّة التي تجعلنا كل عام نقوم بتكرار الكالم 
ويمجدون  بالذكرى  يحتفلون  مازالوا  فمؤّيدوها  نفسها، 
والمهّمشين  وال��ك��ادح��ي��ن  للفقراء  انتصر  ال���ذي  زعيمها 
وحقق لهم إنسانيتهم وأعاد إليهم كرامتهم المهدرة داخل 
وطنهم، فما زالت كلمته الشهيرة »ارفع رأسك يا أخي فقد 
مضى عهد االستعباد« محفورة في أذهان األجداد واآلباء 
انتصارات  حقق  ال���ذي  الزعيم  وه��و  األب��ن��اء،  وي��ت��وارث��ه��ا 
وضعته في قلوب الماليين سواء في وطنه األصغر وطنه 
العالم، ورغم  األكبر بل ومن قبل كل األح��رار في  العربّي 
القائد  باعتباره  به  متمسكة  الجماهير  ظلت  االنكسارات 
والمحن،  الصعوبات  تجاوز  على  القادر  واألم��ل  والرمز 
وعند وفاته خرجت الجماهير في أماكن عديدة على سطح 

المعمورة كالطوفان لتوّدعه ولتخلّد ذكراه.
ليجّددوا  ال��ذك��رى  يستغلون  فمازالوا  معارضوها  أم��ا 
نقيصة،  بكل  ويصفوهما  زعيمها  وعلى  عليها  الهجوم 
للخالف  األم��ر  وصل  بل  إنجازاتها  كل  تشويه  ويحاولوا 
أن  أم ال؟ وال شك في  ث��ورة  ذات��ه وهل هي  حول مسّماها 
هؤالء المعارضين المهاجمين للثورة وزعيمها قد أصابهم 
لجموع  وانحيازها  ال��ث��ورة  قيام  نتيجة  ض��رر  من  بعٌض 
)التتمة ص5(

 محمد صادق الحسيني

 د. محمد سّيد أحمد*

سياسة  ال���ح���رب  ف���ي  ل��ن��ا  إّن 
أما  القتال...  سياسة  هي  واحدة 
سياستنا في الّسلم فهي أن يسلّم 
أعداء هذه األمة بحقها ونهضتها.
سعاده

»مخطط  إحباط  عن  اإليرانية  األمن  وزارة  كشفت 
تخريبية  أعمال  لتنفيذ  صهيوني  موسادي«  إرهابي 

وإثارة االضطرابات في إيران.
خارج  أجهزتها  إن  أمس،  بيان  في  ال��وزارة  وقالت 
كانت  للموساد  تجسس  شبكة  عن  »كشفت  الحدود 

تحاول التسلل من الحدود الغربية«.
للموساد  التابعة  التجّسس  »شبكة  أن  وأوضحت 
والذخائر«،  األسلحة  من  كبيرة  كميات  تمتلك  كانت 
مضيفة أنها »كانت تخّطط الستخدام الذخائر بعملّيات 

شغب في المدن وتنفيذ اغتياالت«.
أن  إل��ى  البيان  في  أش��ارت  اإليرانّية  األم��ن  وزارة 
»الكيان الصهيوني حاول مراراً تنفيذ عمليات تخريبية، 

بالتزامن مع االنتخابات األخيرة في البالد«.
المصادرة  »األسلحة  أن  إل��ى  ال��وزارة  بيان  ولفت 
يدوية،  وقنابل  ورصاصاً  وبنادق  مسدسات  تشمل 

إلثارة االحتجاجات«.
إلقاء  إي��ران  أعلنت  الماضي  أيار/مايو   23 وف��ي 
األمن  قوى  واعتقلت  إرهابية.  خاليا   3 على  القبض 
اإليرانية مسببي االنفجار اإلرهابي الذي وقع في آذار/
شرقي  جنوبي  س��راوان  منطقة  في  الماضي،  م��ارس 

البالد.
في  األم��ن  لمديرية  العام  المدير  أعلن  ذل��ك،  وقبل 
3 شبكات تجسس،  محافظة أذربيجان الغربية تفكيك 

وإلقاء القبض على أعضائها.
جهاز  أعلن  الماضي،  أيار/مايو  شهر  مطلع  وفي 
االستخبارات في حرس الثورة اإليراني، كشف وتفكيك 
جماعة ما ُيسّمى ب�«هبوط إيران«، التي تسعى لتوحيد 
أنصار  محور  ح��ول  للجمهورية  المعادية  التيارات 
والسعودية،  الغربية  الحكومات  من  بتمويل  الملكية، 
أذربيجان  محافظة  في  جرت  أمنية  عملية  خالل  وذلك 

الشرقية.

خارالمبوس  قبرص،  دفاع  وزير  هاجم 
بيتريدس، تركيا، مؤكداً أنها تسعى لزعزعة 
اإلخوان«  »فكر  وتصدير  المنطقة،  استقرار 

من أجل مصالحها.
وقال بيتريدس، إن بالده ستكمل التنقيب 

عن النفط والغاز في مياهها اإلقليمية.
كذلك  القبرصي  ال��دف��اع  وزي��ر  وط��ال��ب 
تركيا  على  بالضغط  ال��دول��ي  المجتمع 
مشيراً  فاروشا،  في  خطواتها  عن  للتراجع 
إلى أن أنقرة تجاهلت حتى اآلن كل القرارات 

األممّية المتعلقة ببالده.
أن  القبرصي  الدفاعي  المسؤول  وتوقع 
يوقع االتحاد األوروبي عقوبات على تركيا 

بسبب تصرفاتها األخيرة.
الدفاع  وزير  مع  لقائه  إلى  كذلك  وتطرق 
المصري قبل أسابيع، بقوله إن بالده قررت 
زيادة التعاون العسكرّي مع مصر، ألهميتها 

في استقرار المنطقة.
بتعزيز  أيضاً  تأمل  بالده  أن  إلى  وأشار 
ودول  السعودية  مع  العسكري  التعاون 

الخليج للسبب نفسه.

األم��ن  مجلس  أدان  س��اب��ق،  وق��ت  ف��ي 
الدولي، قرار تركيا والقبارصة األتراك إعادة 
في  مهجورة  ضاحية  في  سكنّي  قسم  فتح 
مدينة فاروشا، الواقعة على الخط الفاصل 
إلى  داعياً  المنقسمة،  الجزيرة  شطري  بين 
»التراجع الفوري« عن هذا اإلجراء األحادي 

الذي قد يثير التوترات.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف 
لو دريان، قد أعرب كذلك عن دعمه لقبرص، 
عن  األت��راك  القبارصة  سلطات  إعالن  بعد 
أجل  من  فاروشا،  لمدينة  جزئي  فتح  إعادة 
أثار  ال��ذي  األم��ر  توطينها،  إع��ادة  احتمال 

انتقاداً شديداً من القبارصة اليونانيين.
طيب  رج���ب  ال��ت��رك��ي  ال��رئ��ي��س  وزار 
قبرص  شمالي  سابق،  وقت  في  أردوغ��ان، 
في  وش��ارك   - الجزيرة  من  التركي  الجزء 

عرض عسكري.
أن  »اليونانيون«  القبارصة  ويخشى 
تكون تركيا تنوي االستيالء عليها. ووصف 
الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، 
الخطوة بأنها »غير قانونية وغير مقبولة«.

اإيران ُتحبط مخططًا �ضهيونًيا 

لتنفيذ اأعمال تخريبّية في البالد

وزير دفاع قبر�ص: تركيا تزعزع ال�ستقرار 
وت�سدر فكر الإخوان من اأجل م�سالحها

وثيقة تاأ�ضي�ضية للمنتدى االقت�ضادي االجتماعي

رؤيته  تتضّمن  التي  التأسيسية  وثيقته  االجتماعي  االقتصادي  المنتدى  أصدر 
للخروج من األزمة االقتصادية التي تعصف بلبنان وتخفف من تداعياتها االجتماعية 
المر،  بشير  زين،  عمر  لبكي،  بطرس  قرم،  جورج  واألساتذة:  الدكاترة  يضّم  والمنتدى 
عصام نعمان، خليل بركات، أمين صالح، بشارة مرهج، زياد حافظ، ساسين عساف، 
معن بشور، غادة اليافي، حيان حيدر، ملحم سلمان، عماد شبارو، رياض خليفة، غياث 

اليافي، نجيب عيسى. وستنشر »البناء« نص الوثيقة كامالً في عدد الغد.
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�شكٌل جديد لعالم ال يحكمه 

الأميركّيون بمفردهم 

{ د.وفيق إبراهيم

تميزت مرحلة العالقات الروسية األميركية الممتّدة 
الحادي والعشرين  القرن  الستينيات حتى مطلع  من 
بتقاسم شديد للعالم على أساس سيادة قطبيتين في 

مختلف قارات العالم.
من  ج��زء  ب��أي  واح��دة  قطبية  تفردت  أن  يحدث  لم 
معظم  ف��ي  م���وج���ودة  ك��ان��ت  م��ث��الً  روس��ي��ا  األرض، 
منتشرة  كانت  وأميركا  اإلمكانات  باختالف  القارات 

في معظم القارات أيضاً.
هل تبقى الصراعات الدوليّة على حالها بعد سيطرة 

كورونا؟ 
المحاوالت الروسية – األميركية متواصلة لتوزيع 
مراكز في كل مكان، ولكن الوقائع تكشف ان كورونا 
خدمة  كورونا  وأس��دى  العظمى  القوى  هيبة  من  نال 
العظمى  القوى  بين  الصراعات  حركة  بتجميد  كبيرة 

الى مراحل الحقة.
لقد تقلصت حركة  العظمى؟  القوى  لم تتغيّر  لماذا 
والسياسية  االق��ت��ص��ادي��ة  ب��ال��وس��ائ��ل  ال����دول  ج���ذب 
كان  وهذا  اخرى،  احياناً  العسكري  بالتهديد  وأحياناً 
االوروب���ي  التطورين  ج��م��دت  ال��ت��ي  ل��ك��ورون��ا  نتيجة 

واألميركي.
أميركي  ت��راج��ع  ك��اآلت��ي:  ال��دول��ي  المشهد  فظهر 
الجمود مقابل تقدم صيني  وأوروبي تجاوز مرحلة 
ال���ى محدودية  ف��م��رده��ا  االس���ب���اب  ام���ا  روس����ي،   –
ال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي روس���ي���ا وال��ص��ي��ن مقابل  ال��ح��اج��ات 
اإلصرار األميركي األوروبي على التمسك بالرفاهية 
آث��اراً  ل��م تترك  ف��ي اإلن��ف��اق الشعبي، وك��أن ك��ورون��ا 

وبيلة في أوروبا واألميركيتين.
ما يمكن استنتاجه من هذه المطالعة؟

هناك تراجع أميركي وأوروبي في صيانة مستوى 
بالمقابل  وه��ن��اك  ك��ورون��ا،  قبل  كانت  كما  الرفاهية 
بالمعدالت  االم��س��اك  على  اوروب���ي  أميركي  إص��رار 
القاتل،  صعودها  كورونا  واصلت  لو  حتى  المقبولة 

إنما كيف يبدو الصراع الدولي؟
ه��ن��اك ث��ب��ات ف��ي ال��ع��الق��ات األم��ي��رك��ي��ة األوروب��ي��ة 
الى  يستند  جيوبوليتيكي  طابع  ذات  ألنها  يهتز  ال 

تاريخية الصراع.
لذلك يستمر هذا الصراع بين أميركا وأوروب��ا من 
جهة مقابل الصين وروسيا من جهة ثانية وتلتحق به 
ومعظم  وافغانستان  وسورية  »إسرائيل«  صراعات 

بلدان العالم من جهات إضافية.
ماذا بالنسبة لروسيا والصين؟

االقتصادية  أدواره��ا  عن  بالتنازل  الصين  تقبل  لم 
وهو  ال����روس،  م��ع  مرتقب  حلف  لمصلحة  الكونية 
تقارب اقتصادي سياسي عسكري يجذب اليه الكثير 
ال���دول المهمة، هنا ال ب��أس م��ن اإلش���ارة ال��ى ان  م��ن 
من  األميركي  االنسحاب  فهموا  والصينيين  ال��روس 
الصين تهديداً ألمنهم مع روسيا، وربما اكثر وكذلك 
أدرك الروس اهمية خطورة التوقيت في التراجع عن 
تشكيل  إعادة  اليهم  بالنسبة  يعني  وهذا  افغانستان، 

تيارات إسالمية ال تقل ضراوة عن التيارات الحالية.
على  الواقعة  إي��ران  ايضاً  اإلح��س��اس  ه��ذا  وان��ت��اب 
ح����دود روس���ي���ا وال�����دول االس��الم��ي��ة ال��واق��ع��ة على 
أفغانستان  في  طالبان  جمعت  لذلك  ايضاً،  حدودها 
وروسيا  الصين  من  لكل  ايرانياً  روسياً  صينياً  عداء 
في  االستقرار  بضعضعة  أميركي  أمل  على  واي��ران، 

هذه المنطقة بالذات.
تحالفياً  التقاء  تفرض  التي  األسباب  من  ه��ذه  هل 

بين الصين وروسيا وايران؟ 
انه واحد من األسباب لكنه ليس كافياً مقابل إصرار 
بقاع  مختلف  في  االقتصادي  التحرك  على  صيني 
االرض على الرغم من العداءات األميركية، كذلك فإن 
إيران مطلوب منها أميركياً التراجع عن مشروعها من 

الشرق االوسط.
في  وإي���ران  والصين  روس��ي��ا  يجمع  م��ا  اذاً  ه��ن��اك 
ويؤمن  العالمية،  األميركية  للحركة  رافضة  مواقف 
إيراني  صيني  روس��ي  تحالف  والدة  االنسجام  هذا 
واح���دة  دف��ع��ة  ال��ع��ال��م��ي��ة  األم��ي��رك��ي��ة  للسياسة  م��ع��اٍد 
إط��ار قطبية جديدة  التمحور في  الى ح��دود  وص��والً 
مستعدة لمنافسة األميركيين في كل مكان من الدنيا.

يتضح بذلك أن الثالثي اإليراني الروسي الصيني 
آسيا  شرق  جنوب  يضّم  ال��ذي  تحالفه  لتعميق  يتهيأ 
وآسيا الصينية وروسيا األوروبية والتقليدية مقابل 
تراجع أميركي أوروبي يترقب تراجع كورونا. بدوره 
المحور اإليراني – السوري حزب الله ليس مستعداً 
ل�«إسرائيل«  ال��ت��ص��دي  ف��ي  م��ش��روع��ه  ع��ن  ل��ل��ت��راج��ع 
فإذا  س��وري��ة،  ش��رق  في  للقتال  التحضير  وي��واص��ل 
كان األميركيون يريدون االنسحاب من العراق فذلك 
مع  الثالثي  الحلف  عالقات  تأزيم  على  إلص��راره��م 

دوله، وخصوصاً عالقات العراق وإيران.
للحلف  رابعاً  فرعاً  سورية  اعتبار  يفرض  ما  هذا 
الثالثي ال تقل أدواره عن أهمية أدوار إيران وروسيا 
من  ال���واردة  االقتصادية  السلع  أن  ويبدو  والصين 
ال��ص��ي��ن ت��ت��ج��ه الك��ت��س��اح م��ح��اور ال��ش��رق األوس���ط 
واف��ري��ق��ي��ا وآس���ي���ا اإلس���الم���ي���ة، وه���ن���اك م��ي��ل لنشر 
فانها  إي��ران  أم��ا  نفسها،  المناطق  في  روس��ي  س��الح 
ت��واص��ل م��ش��روع��ه��ا ال��س��ي��اس��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى تحرير 
يتطلب  وهذا  األميركية  الهيمنة  من  اإلسالمي  العالم 
العالقات  عمق  م��ن  الكثير  م��ع  روس��ي��اً  صينياً  دع��م��اً 

االقتصادية بين محاور الحلف.

خفاياخفايا

قال مرجع نيابي إن تقديم كتلة المستقبل 
القتراح تعديل دستورّي يؤدي لرفع 

الحصانات الوظيفية والنيابية والقضائية 
والرئاسية في القضايا التي ينظر بها المجلس 

العدلّي سيشكل حماية إلحالة مالحقة 
الوزراء أمام المجلس األعلى تحت شعار كلنا 

يعني كلنا.
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اأطلع عون على تفا�شيل اال�شت�شارات واالأجواء اإيجابية و«الحكومة قريبة«

ميقاتي: الآراء مع رئي�س الجمهورية متطابقة جدًا و�سنعقد اجتماعات متتالية

حردان: لالإ�سراع في الت�سكيل واإعادة العالقات الطبيعية مع �سورية وتفعيل اقت�ساد الإنتاج

الرئيس المكلف مجتمعاً إلى الكتلة القومية االجتماعيةبري وميقاتي خالل لقائهما في المجلس أمس

أهمية  ميقاتي  نجيب  الحكومة  تشكيل  المكلّف  الرئيس  أك��د 
التشكيل في أسرع وقت ممكن. 

ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أمس  عصر  لقائه  بعد  وأشار 
االستشارات  تفاصيل  على  أطلعه  حيث  بعبدا،  قصر  في  ع��ون 
النيابية غير الملزمة التي أجراها في المجلس النيابي، إلى أن اآلراء 
متتالية  اجتماعات  »وسنعقد  جداً  كبيرة  بنسبة  متطابقة  عون  مع 

خالل األيام المقبلة، وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريباً«.
هناك  أن  النيابية،  االستشارات  ختام  في  أوضح  ميقاتي  وكان 
»اجماعاً من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، 
المواطن  يجعل  ما  ووجودها  الدولة  نستعيد  تشكيلها  مع  ألنه 
المواطن،  حاجات  تأمين  ويجب  صعبة  »الظروف  أضاف  يطمئن«. 
الضرورة  على  الكتل  مع  الجلسة  بعد  ع��ون  الرئيس  وسأُطلع 
دائماً  الجمهوري  القصر  إلى  وسأترّدد  الحكومة،  بتشكيل  القصوى 
ودّل،  قل  ما  الكالم  »خير  أن  واعتبر  الحكومة«.  تشكيل  في  لإلسراع 

والله ولي التوفيق«.
في  والربع  عشرة  الحادية  قرابة  انطلقت  االستشارات  وكانت 
النواب  مجلس  ورئيس  ميقاتي  الواصلين  أول  ومن  النجمة  ساحة 
والنصاف  عشرة  الحادية  عند  بينهما  األول  اللقاء  فكان  بّري  نبيه 

صباحاً.
والتقت الكتلة القومية االجتماعية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، 
وبعد اللقاء أشار رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي 
وقد  نظرنا  وجهة  »لدينا  أّن  إلى  حردان،  أسعد  النائب  االجتماعي 
الحكومة  تشكيل  في  »اإلس���راع  ض��رورة  على  م��ش��ّدداً  أبديناه«، 

لمعالجة كّل القضايا الملحة، ألّّن البلد لم يعد بإمكانه التحّمل«.
وتباشر  مسؤولياتها  تتحّمل  أن  يجب  المقبلة  الحكومة  »أّن  وأّكد 
المعيشّية واالجتماعّية«، معتبراً  الملّحة  الملّفات  كّل  بمعالجة  فوراً 
مؤسسات  تصبح  وأن  للشركات  المهّمة  تلزيم  الجائز  من  ليس  أنه 

الدولة تعمل لدى هذه الشركات«.
أبدت  للبنان  صديقة  ع��ّدة  دوالً  »هناك  أّن  إل��ى  ح��ردان  ولفت   
حالة  من  الخروج  المقبلة  الحكومة  وعلى  للمساعدة،   استعداداً 
على  ينفتح  أن  لبنان  وعلى  حصاراً،  »كفى  وقال:  الذاتي«،  الحصار 
العمق القومي والعربي كلّه، وإعادة العالقات الطبيعية مع سورية 

واعتماد اقتصاد اإلنتاج«.
ميقاتي  للقاء  النواب  مجلس  إلى  الحريري  سعد  الرئيس  وحضر 
الرئيس تمام  التقى ميقاتي  ثم  اإلدالء بأي تصريح.  وغادر من دون 
سالم الذي تمنى له التوفيق  وقال بعد اللقاء »هذا وقت العمل وليس 

الكالم وما لدينا قلناه«.
التنمية  كتلة  المكلّف  الرئيس  لقاء  بعد  الخليل  أنور  النائب  وقال 
األساسية  األشياء  إلى  وانتقلنا  التهاني  لميقاتي  »قدمنا  والتحرير 
األولى  هي  الحاجة  وهذه  التشكيل.  منها  بها،  اإلسراع  نريده  التي 
تطبيق  على  العمل  ُيبقي  أن  الرئيس  دولة  »على  وأضاف  واألهم«. 
 جميع بنود الدستور، إضافًة إلى إصالح قانون االنتخاب ألنه قّسم 
الناس إلى أقسام مذهبية ويجب أن تطاله تعديالت«. وختم الخليل 
النفجار  األولوية  وإعطاء  القضاء  استقاللية  في  تباحثنا  »كذلك 
إلى  إضافًة  االنفجار  وراء  األساسية  األسباب  على  لالطالع  المرفأ 

موضوع التنمية  في المناطق كما إلغاء الطائفية السياسية«.
سمير  النائب  باسمها  قال  ما  على  فتمّنت  »المستقبل«،  كتلة  أّما 
يحتمل  يعد  لم  البلد  ألن  اإلمكان  قدر  التأليف  في  »اإلسراع  الجسر 
وزيراً،   12 أو  ب�24  ال  المكلّف  الرئيس  نطالب  »لم  أضاف  التأخير«. 

وهذا األمر عائد له. فهو من يشّكل الحكومة.«
وأعلن رئيس تكتل »لبنان القوي« النائب جبران باسيل، بعد لقاء 
ميقاتي »أن مرحلة التكليف انتهت، وُكلّف دولة الرئيس ميقاتي، من 
دون موافقتنا ومن دون تسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا 
األكثرية في المجلس النيابي، ولم نكن يوماً وحتى لو أننا جزء من 
أُنشئت،  حكومة  أي  في  أو  النيابي  المجلس  في  الموجودة  األكثرية 

وهذا واحد من أمثلة كثيرة«.
اليوم  الطبيعي  فمن  ميقاتي،  الرئيس  دولة  ُكلف  وقد  »أّما  اضاف 

أن نكون قد أصبحنا في الموقع المساعد. نحن ال نمارس الحرد وال 
النكد السياسي، نحن اليوم مع تأليف حكومة سريعاً برئاسة دولة 
بالتمني  ليس  انما  والنجاح،  التوفيق  له  ونتمنى  ميقاتي  الرئيس 
فقط بل بالمساعدة، واجبنا أن نقّدم كل التسهيالت الالزمة للتأليف، 
وأبدينا لدولة الرئيس ميقاتي رغبتنا بعدم المشاركة في الحكومة، 
ال بل قرارنا واضح في هذا الموضوع، ويعني عدم تدخلنا في عملية 
أن يكون عنصراً مساعداً وهو يؤمن عندما كنا  ُيمكن  التأليف، وهذا 
يكفينا،  وهذا  الكامل  الدستوري  الشريك  بفكرة  الحكومة  في  معاً 
وننتقل  وبسرعة  خير  على  التأليف  عملية  الله  شاء  إن  وتنتهي 
التشكيلة  ضوء  في  أكيد  الساعة  موضوع  الثالثة  المرحلة  إلى 

والبرنامج، عندها يحّدد التكتل موقفه من الثقة«.
الدعم  بتقديم  معنيين  سنكون  نحن  األح��وال،  كّل  »في  وختم 
في  نكون  وطبعاً  الحكومة،  به  ستقوم  إصالحي  عمل  ألي  الكامل 

موقع المعارض ألي تقصير تقوم به«.
بدوره، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعاون 
وقال  البلد.  إلنقاذ  الحكومة  تشكيل  في  لإلسراع  الجّدي  الكتلة 
االتجاه،  هذا  في  الجميع  وتعاون  التأليف  في  اإلسراع  »المطلوب 
في  اللبنانيين  طمأنة  إلى  فوراً  تسارع  أن  الحكومة  على  البدء  وفي 
وأثرياء  للمافيات  فريسة  تتركهم  وال  االجتماعي  وأمنهم  عيشهم 
في  وال  المازوت  في  وال  الدواء  في  وال  الغذاء  في  ال  األزمات،  وتّجار 

البنزين«.
الحكومة  على  يجب  متالزمة،  هموم  ثالثة  »هناك  أن  واعتبر 
المال  مواقع  في  خصوصاً  ال��وزراء  اختيار  أوالً:  هي:  تعالجها  ان 
بالشكل  البلد  على  واردات  تدّر  التي  والوزارات  والتربية  واالقتصاد 
أجهزتها  وتفعيل  وإدارة  تخطيطاً  الدولة  فاعلية  تظهير  يعيد  الذي 
الفائقة  العناية   - ثانياً  سرعة.  أقصى  في  العام  االنتظام  وتحقيق 
والرعاية االستثنائية للشأن االجتماعي والخدماتي الملّح للمواطنين 
والمواد  الحاجات  بتأمين  مروراً  السوداء  السوق  تحكم  بوقف  بدءاً 
الكهرباء  إلى  وصوالً  أطفال  وحليب  وأدوية  مازوت  من  الضرورية 
ثم  والخدماتي  المعيشي  االستقرار  تؤّمن  التي  المستلزمات  وكل 
ناظمة  خطة  وف��ق  واإلنمائية  القتصادية  الحياة  عجلة  تحريك 
أقّرها  التي  االصالحية  القوانين  إنفاذ  تسريع  ثالثاً:  وممنهجة. 
االحتكارات  جماح  تكبح  والتي  سيقّرها  والتي  النيابي  المجلس 
المحاسبة  وتتيح  العام  الشراء  في  والنزاهة  الشفافية  وتحقق 

والمحاكمة من دون عوائق«.
ولم  المكلّف  الرئيس  يدي  بين  عرضناه  ما  جوهر  »هذا  وتابع 
الحكومة  تضّم  أن  أهمية  أكدنا  لكتلتنا  خاص  مطلب  أي  نطلب 
االجتماعية  الحياة  ميدان  في  وخبرة  اختصاص  ذوي  وزراء 
لدولته  تمنينا  أخيراً  األرقام.  وبين  المكاتب  في  فقط  وليس  العاّمة 

التوفيق«.
وقال النائب فريد هيكل الخازن، باسم كتلة التكتل الوطني  »تمنينا 
الوقت ليس لطلب وزير  إن  الرئيس ميقاتي وقلنا له  التوفيق لدولة 
أو الكالم عن حقائب إنما لوضع أنفسنا بتصرفه وبتصرف الحكومة 

الجديدة لتتمكن من وقف االنهيار في البلد«.
»ال  أن  جنبالط،  تيمور  النائب  الديمقراطي«  »اللقاء  رئيس  وأعلن 
طلبات للقاء الديمقراطي. تمنينا التأليف في أسرع وقت. ونطلب من 

كل »الكتل« أن تسّهل مهمة الرئيس المكلّف«.
بعد  الفرزلي،  إيلي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  أكد  جهته،  من 
التشكيل  عن  المسؤول  هو  الوزراء  رئيس  »أن  المكلف  الرئيس  لقاء 
وأكّرر،  المجلس.  في  يجريها  نيابية  استشارات  نتيجة  الحكومي، 
المسؤول  أيضاً  هو  ألنه  الدستور  بقوة  هو  المسؤول  الوزراء  رئيس 
من  ستكون  الحكومة  ومواصفات  »مبدأ  وقال  الحكومة«.  عمل  عن 
األسماء  أّما  الفرنسية.  المبادرة  عليه  نّصت  لما  وفقاً  اختصاصيين 
أن  إلى  وأشار  الجمهورية«.  رئيس  مع  بالتسوية  لميقاتي  فتعود 
»جبران باسيل هو رئيس كتلة نيابية، له الحق في أن يتصّرف كما 
الرئاسة مرتبطاً  أالّ يكون ختم  المهم  الثقة من عدمها،  يشاء بإعطاء 

بما يقوله«.

»أن  نحاس  نقوال  النائب  أكد  المستقل«،  »الوسط  كتلة  وباسم 
وبين  ميقاتي  بين  مطروح  الوزارات  عدد  وموضوع  واجب  التسهيل 

الجمهورية«. رئيس 
توزير  ميقاتي  على  »تمّنينا  درويش  علي  النائب  قال  جهته،  من 
أنه لم  العلوية ألن ذلك مطلب حق، خصوصاً  الطائفة  شخصية من 

يتم وال في أي فترة أو عهد توزير علوي«.
وفي السياق تمّنى النائب الوليد سكرية باسم »اللقاء التشاوري«، 
بعد لقاء ميقاتي »تشكيل الحكومة في أسرع وقت« وقال »لم نشترط 
أن يكون فيها أي وزير من اللقاء التشاوري، وإذا وجدنا أن الحكومة 

قادرة على النهوض بلبنان ومنع التدهور نقّدم كل التنازالت«.
وأعلن عضو »تكتل الجمهورية القوية » النائب جورج عدوان، أن 
الكتلة أبلغت الرئيس المكلّف أنها »كقوات لبنانية ال تريد أن تشارك 

في الحكومة وليس لديها أي طلب في ما يتعلق بالحكومة«.
  وقال النائب آغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب األرمن »طوينا 
أوجاع  تتفهم  حكومة  حول  صريحاً  اجتماعاً  وكان  التكليف  صفحة 
التدقيق  المقبلة  الحكومة  تتابع  ب��أن  »طالبنا  أض��اف  ال��ن��اس«. 
في  اإلس��راع  إل��ى  إضافًة  بيروت،  مرفأ  انفجار  وقضية  الجنائي 
التشكيل. كما طالبنا بحكومة تقنيين يفهمون مطالب الناس وطبعاً 

نريد المشاركة في الحكومة«.
 وأشار إلى أنه »في كل مّرة يفرض علينا الخارج رئيساً للحكومة 

السبب لم نسمِّ ميقاتي«. القرار، ولهذا  السير بهذا  النواب  وعلى 
»غبت  الجبل«  »ضمانة  كتلة  باسم  أرسالن،  طالل  النائب  وقال 
عن االستشارات يوم )أول من( أمس ألنني لست مع تسمية ميقاتي، 

وبما أن غيابي لن يؤّثر على مسار االستشارات قّررت المقاطعة«.
تأليف  في  آخرين  أوزار  يحمل  أالّ  ميقاتي  على  »تمنيت  أضاف   
الجمهورية  رئيس  وبين  بينه  عالقات  بأحسن  تؤلف  وأن  الحكومة، 
ألننا  وشفافية  دقة  بكل  الوضع  يواجها  وأن  عون،  ميشال  العماد 
المناكفات«.  استمرت  إذا  سوداوية  وأكثر  أصعب  أيام  على  قادمون 
وأشار إلى أن »الصورة غير واضحة عند ميقاتي، والمطلوب رعاية 

تفاهمات كبرى تطال صّحة وكرامة المواطن«.
أن  ميقاتي  لقائه  بعد  المشنوق،  نهاد  المستقّل  النائب  واعتبر 
دول  من  عربي  دعم  بأي  تحظى  ال  اآلن  اللبنانية  الدولة  »سياسة 
على  القادرة  الوحيدة  الجهة  هو  الذي  الخليجي  التعاون  مجلس 
مساعدة لبنان بشكل سريع، وال استعداد لدى هذه الدول حتى اآلن 
لتقديم مساعدات ألن لديها اعتراضات على سياسات لبنان«. وقال 
ُتحّول على  التي  القضايا  الدستور بشأن  »أسعى مع زمالء لتعديل 

المجلس العدلي لجهة أن ُترفع الحصانات عن الجميع«.
واعتبر النائب أسامة بعد لقائه ميقاتي »هم في السلطة منذ عقود 
لم يسيروا  فلماذا  البلد  إنقاذ  إنهم يريدون  قالوا  البلد ينهار،  وتركوا 
واآلن  السمسرات،  باتجاه  وذهبوا  البداية  منذ  السليم  الطريق  على 
سياسات  »أين  وسأل  الدول«.  من  »الشحادة«  سوى  لديهم  يعد  لم 
فالناس تحّملت كل شيء عن  والمياه  الكهرباء  الرشيدة وأين  المال 

السياسيين«.
وستبقى  ال��ق��دي��م��ة  ع��ادات��ه��ا  ع��ن  حليمة  ت��خ��رج  »ل��م  أض���اف 

التأليف«. المحاصصة سيدة 
»أن  ميقاتي،  لقاء  بعد  روك���ز،  شامل  المستقّل  النائب  وأك��د 
في  األقل  على  ضرورية  الحكومة  لهذه  االستثنائية  الصالحيات 
خصوصاً  مستقلين  الوزراء  يكون  أن  أهمية  مع  التشريعية،  األمور 

النيابية«. قبل االنتخابات 
أن  ميقاتي  على  تمّنى  انه  ضاهر،  ميشال  المستقّل  النائب  وأعلن 

يكون الموضوع االجتماعي هو أولويته.
ورأى النائب المستقّل جميل السّيد »أن المرحلة المقبلة للتفاوض 
من  عنهم  ُمرضى  اختصاصيين  حكومة  إلى  يتجه  المكلّف  والرئيس 

قبل الطوائف«.
»أن  ميقاتي،  لقاء  بعد  الصمد،  جهاد  المستقّل  النائب  واعتبر 
الكارثي يستدعي التضحيات والجميع من كل الطوائف  البلد  وضع 

يتألمون«.

{ علي بدر الدين
تسعة  ب��ع��د  ان��ت��ه��ى  ال��ح��ك��وم��ة  ت��أل��ي��ف  ال��ح��ري��ري  س��ع��د  تكليف 
أنه  غير  والتأليف،  التكليف  دائرة  من  وخروجه  باعتذاره  أشهر 
ألّن  الوفاض،  خالي  الحكومية  أقله  »المعركة«،  من  ينسحب  لم 
ويعتبر  المعارك«،  »أّم  هي  له،  بالنسبة  الحكومة  رئاسة  معركة 
السياسي  الضغط  اعتذر قسراً وتحت  الصبي«، ولكنه  »أّم  نفسه 
فريق  م��ن  أكثر  بين  المتبادلة  وال��ش��روط  وال��داخ��ل��ي  ال��خ��ارج��ي 
المكلف  م��ع  »ال��ص��ب��ي«،  ه��ذا  باقتسام  ورض��ي  م��ؤث��ر،  سياسي 
لمنح  وضماناته  شروطه  فارضاً  فيه،  رأي  وله  سيخلفه،  الذي 
المشهد  م��ت��ص��ّدراً  يبقى  وأن  ب��ه،  وال��ق��ب��ول  وال��رض��ا  التسمية 
والحصة  والنفوذ  والسلطة  وال��ق��رار  ال��ص��ورة  وف��ي  الحكومي 
الوازنة في الحكومة الموعودة إذا ما أخذت طريقها إلى التأليف، 
الطاولة  وقلب  التأليف،  عربة  لعرقلة  جاهزة  العصي  ف��إّن  وإال 
ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع، ع��ل��ى ق��اع��دة »ع��ل��ّي وع��ل��ى خ��ص��وم��ي«، ول��دي��ه ما 
حكومة  أّي  أسس  ونسف  والتعطيل  للخربطة  معطيات  من  يكفي 

تأليفها. محتمل 
أديب،  السفير مصطفى  الذي رسا على  األول،  التكليف  بين  ما 
والتكليف الثاني، الذي حط رحاله في بيت الوسط، ممثالً برئيس 
فيه  رست  الذي  الثالث  والتكليف  الحريري،  سعد  المستقبل  تيار 
الحالي  والنائب  للحكومة  األسبق  الرئيس  على  األسماء  بورصة 
في  مرحلة  أس���وأ  خ��الل��ه��ا،  وشعبه  لبنان  شهد  ميقاتي،  نجيب 
الطائفي  السياسي  نظامه  حمل  ال��ذي  أس��اس��اً،  ال��م��أزوم  تاريخه 
الموزعة  الموقوتة،  والقنابل  وال��ح��روب  الفتن  ب��ذور  والمذهبي 
لبنان،  اإلقليمية والدولية ومن يمثلها في  المحاور  بين  صواعقها 
ومالي  اق��ت��ص��ادي  مستوى  غير  على  تتتالى،  االن��ه��ي��ارات  حيث 
التي  ووطني،  وأخالقي  وقيمي  وخدماتي  ومعيشي  واجتماعي 
وعدم  واإله���م���ال  وال��م��ح��اص��ص��ة  ال��ف��س��اد  بفعل  ت��داع��ي��ات��ه��ا  أّدت 
السياسي  الخطاب  منسوب  ارتفاع  إلى  حكامه،  من  المسؤولية 
بيئاتها  إلى  السياسية  القوى  بعض  وانكفاء،  المذهبي،  الطائفي 
في  وعنصرية،  ومذهبية  طائفية  وعناوين  بشعارات  الحاضنة 

محاولة منها لتجديد نفسها والستعادة حماسها الذي خفت، بعد 
ويحول  مصالحها  عن  والدفاع  حمايتها  يّدعي  من  أّن  شعرت  أن 
والجوع  والقلة  الفقر  بحور  وف��ي  المجهول،  في  سقوطها  دون 
بظهرها  طعنها  الذي  وهو  واإلهمال،  والحرمان  وال��ذّل  والبطالة 
وأف��ق��ره��ا وج��ّوع��ه��ا وأه��ان��ه��ا وأذلّ��ه��ا، وأدار ظ��ه��ره ل��ه��ا، ول��م يعد 
خزائن  في  المكّدسة  وثرواته  وحصصه  مصالحه  من  أبعد  يرى 

ومصارف الداخل والخارج.
»خبط  تفاؤلها  ترمي  السلطوية،  السياسية  القوى  من  البعض 
إلى  التكليف  تجاوز  على  المكلف  الرئيس  لقدرة  وتسّوق  عشواء« 
أجواء  إشاعة  بهدف  ثابتة«  »الثالثة  مقولة  إلى  مستنداً  التأليف، 
إللهاء  والمبرمجة  المعتمدة  سياسته  تخدم  واقعية،  غير  سياسية 
مستجّد  أّي  يرى  ال  اآلخر  وبعضها  مجاناً،  الوقت  وشراء  الناس 
إيجابي يواكب تكليف ميقاتي، ليبني عليه التفاؤل والنجاح بتأليف 
هي  التأليف  عدم  مؤشرات  ميزان  أّن  سيما  ال  العصية،  الحكومة 
الطاغية، وال إمكانية للوصول إلى النهاية الحكومية السعيدة، في 
عن  المسؤولة  حالياً،  الحاكمة  السياسية  المنظومة  استمرار  ظّل 
والمشكالت  األزم��ات  ودهاليز  أنفاق  في  والشعب  لبنان  إدخ��ال 
الشيء  و«فاقد  والبطالة،  والجوع  والفقر  واإلفالس  واالنهيارات 

ال يعطيه«.
لذا، فإّن مشهد التأليف المعجل أو المؤجل، يميل إلى الضبابية، 
نجاح  يعني  وال  وحقيقتها،  واقعها  على  ال��رؤي��ة  انقشاع  وع��دم 
التأليف  أّن  الملزمة،  وقبلها  النيابية،  واالس��ت��ش��ارات  التكليف 
التفاصيل،  في  يكمن  الشيطان  ألّن  الباب،  خلف  وينتظر  حتمي، 
والوضع  والثالث،  والثاني  األول  التكليف  منذ  تبّدل  شيء  ال  وأن 
من  والتنازالت  تتغيّر،  لم  والمواقف  ذاتها،  والشروط  حاله،  على 
متأبط  فريق  وكّل  معدومة،  والمحاكمة  الحاكمة  السياسية  القوى 

بحصصه وامتيازاته وحقائبه وعدد وزرائه. 
إلى  المقّربين  أقرب  وهو  الحر،  الوطني  التيار  موقف  والالفت 
ميقاتي،  المكلف  يسّم  ل��م  ال��ذي  عنه،  األول  ال��دف��اع  وخ��ط  العهد 
التساؤالت  من  جملة  أث��ار  ما  حكومته،  في  المشاركة  يريد  وال 
الموقف  ه��ذا  ات��خ��اذه  من  الحكمة  هي  وم��ا  االستفهام،  وع��الم��ات 

حكومة  تأليف  عملية  تسهيل  منه  المطلوب  أّن  مع  للجدل،  المثير 
العهد التي قد تكون األخيرة.

في  وضماناته  ال��دول��ي  الموقف  على  يراهن  المكلف  الرئيس 
آب  من  الرابع  قبل  تولد  قد  الحكومة  أّن  وإشاعة  التأليف،  تسهيل 
الذكرى السنوية األولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت وموعد انعقاد 
المؤتمر الدولي لدعم لبنان وشعبه في باريس، وهذا ما استبعده 
األطراف  واتفاق  بالمشاورات  تتعلق  عقبات  دون��ه  ألّن  ميقاتي، 
ثم  حقائبها،  ونوعية  وحصصها  الحكومة  ف��ي  ستشارك  التي 
واأله���ّم،  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي  الثقة  الحكومة  نيل  جلسة  ان��ع��ق��اد 
التقاط الصورة التذكارية للحكومة المشكلة مع الرؤساء الثالثة، 
مخاضات  بعد  أخ��ي��راً  تشكلت  الحكومة  اّن  ك��إث��ب��ات  وتعميمها 
المكلف  الرئيس  أحّب  كما  تقنية  حكومة  للبنان  وأصبح  عسيرة، 
وكأنه  التسميات،  »ب���ازار«  ف��ي  دخ��ل  جديد  كمصطلح  تسميتها 
المنقذ الذي يعّول عليه. هذا »سيناريو« واقعي أو افتراضي يجب 
وحّل  الخالفات  لتجاوز  يدعمه  ومن  ميقاتي  نجح  ما  إذا  عبوره، 

العقد التي تعيق التأليف.
المكلف، بعد تجاوز تسميته  الرئيس  أطلقها  التي  المواقف  لكن 
انه  خاصة  واإليجابية،  والتفاؤل  بالخير  كثيراً  تبشر  ال  وتكليفه 
ألزم��ات  ال��ج��دي��ة  والمعالجة  السريعة  ال��ح��ل��ول  إي��ج��اد  على  رك��ز 
والغالء  والماء  والكهرباء  والدواء  كالمحروقات  طارئة،  خدماتية 
ومهما  حكومة  أية  أّن  غيره،  من  أكثر  ربما  يعلم  وهو  وال��دوالر، 
و«كارتيالت«  »مافيات«  مواجهة  على  ق��ادرة  غير  رئيسها،  ك��ان 
والنهب  ال��ف��س��اد  ف��ي  وال��ش��رك��اء  المتواطئين  االح��ت��ك��ار،  وت��ج��ار 
المال.  وحيتان  السياسة  غيالن  من  المدعومين  والمحاصصة، 
وال  ب��اإلص��الح،  ال  كثيراً،  يعاني  ال��ذي  اللبناني  الشعب  يِعد  ول��م 
القاعدة  الفاسدين، وال بالتغيير، وهم  بمكافحة الفساد ومحاسبة 

األساس والطريق إلى أّي حّل في أّي ملف...
على ما هو واضح، فإّن الحكومة إذا ما تشكلت، لن تكون أكثر 

من حكومة تشرف على االنتخابات النيابية الموعودة.
لكّل  وبعده  التأليف«،  في  »العبرة  بري  نبيه  الرئيس  قال  وكما 

حادث حديث.

بعد التكليف ماذا عن التاأليف الذي دونه عقبات و�سعوبات والعبرة فيه؟
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خالل اللقاء بين أمل وحزب الله

طوني فرنجية متوسطاً الوفد الفرنسي

 اتفاق بغداد وا�صنطن: �صيغة مبتكرة

لإبقاء القوات الأميركية... والمقاومة م�ستمرة

{ حسن حردان
بات من الواضح أّن االتفاق األميركي العراقي إنما يستهدف تكريس ارتباط العراق 
بالواليات المتحدة، وإضفاء صيغة مبتكرة للتمويه وإضفاء الشرعية على بقاء قوات 
االحتالل األميركي تحت صفة مستشارين، وبالتالي محاولة خداع الشعب العراقي 

بالحديث عن إنهاء المهمات القتالية للقوات األميركية في نهاية العام الحالي...
ولهذا يمكن القول إّن االتفاق الذي يتّوج ما ُسّمي بالحوار االستراتيجي بين بغداد 
الى  يدعو  الذي  العراقي  البرلمان  قرار  على  واضحاً  التفافاً  يشكل  إنما  واشنطن، 
عن  يتحدث  ولم  العراق،  من  األميركية  طليعتها  وفي  األجنبية،  القوات  كّل  انسحاب 
العراقية في المشورة والتدريب  القوات  القوات لمساعدة  الموافقة أو طلب بقاء هذه 
لمواصلة  ودعمه  صناعته  وراء  واشنطن  تقف  الذي  داعش،  تنظيم  خطر  لمواجهة 
عملياته اإلرهابية، والتي جرى توقيت إحداها في مدينة الصدر عشية إعالن االتفاق 
الرئيس  مع  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  واجتماع  العراقي،  األميركي 
بين  االستراتيجية  الشراكة  على  أكد  الذي  األبيض،  البيت  في  بايدن  جو  األميركي 

البلدين...
العراقي  البرلمان  قرار  مع  صارخ  بشكل  يتعارض  االتفاق  هذا  أّن  الواضح  ومن 
يوقف  لن  االتفاق  اّن  أعلنت  التي  المقاومة  وقوى  العراقي  الشعب  غالبية  وإرادة 
تحت  وجودها  تمويه  جرى  التي  المحتلة،  األميركية  القوات  ضّد  عملياتها  استمرار 

مستشارين. عنوان 
في  العسكري  وجودها  على  اإلبقاء  محاوالتها  في  واشنطن  تستميت  لماذا  لكن 

العراق؟
إّن أّي مدقق في الخطط واألهداف األميركية الموضوعة للعراق منذ إقدام الجيش 
محاربة  بغطاء   2014 عام  إليه  عودته  ثم  ومن   ،2003 عام  غزوه  على  األميركي 
حّولت  التي  العراقية  المقاومة  ضربات  تحت   2011 عام  انسحابه  بعد  داع��ش، 
واشنطن  وخطط  أهداف  في  مدقق  اّي  إّن  احتماله..  يستطيع  ال  جحيم  إلى  احتالله 

يدرك ما يلي:
وعلى  ناحية،  من  االستعمارية  األميركية  االستراتيجية  في  العراق  أهمية  أوالً، 

صعيد المنطقة من ناحية ثانية...
 فالعراق يحتوي على احتياطات كبيرة وهامة من النفط تشكل مطمعاً للشركات 
األميركية، وفي حال نجح العراق في التحرر من الهيمنة األميركية، فإّن هذه الثروة 
تشكل مصدراً مهماً لبناء دولة عراقية قوية مستقلة، وخطراً على النفوذ األميركي في 

المنطقة من ناحية، وعلى وجود الكيان الصهيوني من ناحية ثانية.
العراق  على  األميركية  الهيمنة  تكريس  الى  تسعى  تزال  ال  واشنطن  فإّن  ولهذا 
مجال  في  سيما  ال  فيه،  واالقتصادي  واألمني  السياسي  األميركي  النفوذ  وتعزيز 
األميركية  القواعد  بقاء  على  الحفاظ  وبالتالي  العراقي..  النفط  وتسويق  استخراج 

بغطاء القوات العراقية...
ثانياً، اّن اإلبقاء على قوات أميركية في العراق إنما يستهدف أيضاً تأمين الخلفية 
تغذية  في  االستمرار  وبالتالي  سورية،  شرق  في  المحتلة  األميركية  للقوات  والدعم 
ودعم خاليا داعش لمواصلة حرب االستنزاف ضد سورية والعراق، ولتبرير استمرار 
وجود القوات األميركية في كال البلدين، وتوفير الغطاء لها لتحقيق أهدافها السياسية 
ودعم  والعراق،  سورية  شؤون  في  التدخل  ومواصلة  النفطية..  وأطماعها  واألمنية 
القوى الموالية لواشنطن، لتعزيز نفوذها في السلطة على حساب القوى المعارضة 

والمقاومة لبقاء اّي جود عسكري أو أمني للقوات األميركية...
بين  البري  والتواصل  السوري،  اإليراني  العراقي  االقتصادي  التكامل  منع  ثالثاً، 
البلدان الثالثة، وإحباط خطط تحقيق الربط البري بينها في مجاالت النقل والطاقة 
والنفط والغاز وتحويل الساحل السوري إلى محطة أساسية لتصدير النفط والغاز 

العراقي واإليراني...
واالضطرابات  والفوضى  التخريب  أعمال  إلثارة  األميركية  الخطة  مواصلة  رابعاً، 
في داخل إيران بالتعاون والتنسيق مع الموساد »اإلسرائيلي« الذي ضبطت أجهزة 

األمن اإليرانية باألمس مخططاً له للتخريب وإثارة االضطرابات في إيران.
من  مستمرة  قلق  حالة  يعيش  بات  الذي  الصهيوني  الكيان  أمن  تأمين  خامساً، 
انتصارات أطراف حلف المقاومة وتنامي قواتها.. فاستمرار تواجد القوات األميركية 
في العراق يضمن بقاء قوات االحتالل األميركي في شرق سورية وبالتالي يحول دون 
خروج البلدين من حالة االستنزاف وتحقيق األمن واالستقرار، والتفّرغ إلعادة البناء 
من جهة، ومواجهة الخطر »اإلسرائيلي«، عبر تعزيز ودعم قوى المقاومة الفلسطينية 
محور  لقوى  جديدة  ببيئة  محاصرة  »إسرائيل«  يجعل  الذي  األمر  ثانية..  جهة  من 
المقاومة ألول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني.. لهذا فإّن واشنطن تسعى 
محور  لمصلحة  القوى  موازين  في  تبّدل  أّي  حصول  لمنع  قواتها  إبقاء  خالل  من 
المقاومة، وبالتالي الحيلولة دون أّي تبّدل يهّدد أمن واستقرار الكيان »اإلسرائيلي« 

الذي يشكل أهّم مرتكز للنفوذ االستعماري األميركي في المنطقة...
لكن هل تنجح واشنطن في ما تصبو إليه؟

تستطيع  لن  مستشارين،  غطاء  تحت  ستبقى  التي  األميركية  القوات  أّن  الواضح 
اّن أطراف المقاومة سارعت،  خداع المقاومة العراقية، وإقناعها بوقف عملياتها، بل 
األميركية  القوات  ضّد  عملياتها  ستواصل  بأنها  التأكيد  الى  االتفاق،  إعالن  بعد 
القوات  كامل  انسحاب  حتى  عملياتها  توقف  ولن  فيها،  تتواجد  التي  والقواعد 
العراقي...  البرلمان  قرار  األميركية، كما نص على ذلك  الطليعة منها  األجنبية، وفي 
وهذا يعني اّن محاولة واشنطن االلتفاف على قرار البرلمان العراق، وتجّنب استمرار 
العمليات ضّد قواتها، لن تنجح ولم تنطل على قوى المقاومة.. وما يسري على وضع 
القوات األميركية في العراق سيسري عليها في سورية، ما يعني اّن القوات األميركية 
ستواجه تصعيداً في عمليات المقاومة، ولن تنعم باألمن واالستقرار وستكون عرضة 
والتخلي  قواتها  كامل  سحب  واشنطن  تقّرر  لم  طالما  شدة  تزداد  استنزاف  لحرب 
خاضت  العراقية  فالمقاومة  البقاء..  هذا  ثمن  تدفع  ان  دون  من  بقائها  أوهام  عن 
واستعادة  األميركي  االحتالل  من  للتحّرر  الكبيرة  التضحيات  وقّدمت  طويالً  نضاالً 
استقالل وسيادة العراق وتحرير ثرواته من نهب الشركات األميركية، لن تفرط بهذه 
األميركية.. كما تؤكد مواقف  الهيمنة  إلى أحضان  العراق  التضحيات وتسلم بعودة 

المقاومة. فصائل 

فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة  أعلنت   
 101 ال��ذك��رى  لمناسبة  أن��ه  األّم��ة  وقضايا 
أحد  قائدها  واستشهاد  ميسلون  لمعركة 
في  ال��دف��اع  وزي���ر  العربية  المقاومة  رواد 
العظمة،  يوسف  الشهيد  العربية  الحكومة 
السفارة  في  الدوري  اجتماعها  الحملة  عقدت 
عبد  علي  الدكتور  السفير  بحضور  السورية 
بّشور  معن  الحملة  عام  ومنّسق  علي  الكريم 
وفصائل  وقومية  لبنانية  أح��زاب  وممثلي 

فلسطينية وشخصيات وطنية.
افتتح بشور اللقاء قائالً »أحببنا في الحملة 
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األّمة، والتي 
تعتبر أننا ال يمكن أن نذكر فلسطين من دون 
ان نذكر سورية وال ُيمكن أن نذكر قضايا األّمة 
نلتقي  أن  أحببنا  سورية،  نذكر  أن  دون  من 
في  السورية  العربية  الجمهورية  سفارة  في 
الذكرى   ، ميسلون  معركة  ذك��رى  في  لبنان 
الواحدة بعد المئة لهذه المعركة والستشهاد 
أن  العظمة،  يوسف  الكبير  العربي  القائد 
ليس  الذكرى  هذه  لنحيي  السفارة  في  نلتقي 
الذين  للشهداء  ووفاًء  العظمة  ليوسف  وفاًء 
ولبنان  سورية  في  التاريخ  مدى  على  ارتقوا 
أيضاً  وإنما  فحسب،  األّم��ة  مستوى  وعلى 
كثيراً  ألن  البلدين  بين  العميقة  العالقة  تأكيد 
كانوا  العظمة  يوسف  جانب  إلى  قاتلوا  ممن 
الحين  ذلك  في  طبيبه  وكان  اللبنانيين،  من 
الدكتور الراحل رشيد معتوق لبنانياً من بلدة 
بين  وهو  استشهد  وقد  البترون  في  كفرحلدا 

يديه«.
ال  وبيروت  دمشق  بين  »الطريق  أن  وأك��د 
كل  هدف  دائماً  قطعه  وكان  ينقطع  أن  يمكن 

أعداء لبنان وسورية وأعداء األّمة«.
هذه  في  لنؤكد  أيضاً  مناسبة  »هي  وق��ال 
وسورية  لبنان  أن  نعيشها  التي  ال��ظ��روف 
يتعرضان اليوم لحصار واحد عنوانه قانون 
لكنه  سورية  ضد  واشنطن  اتخذته  »قيصر« 

ولبنان  سورية  ضد  موجهاً  كان  حقيقته  في 
أيضاً  دعوة  اللقاء  فهذا  كلهم.  العرب  ضد  بل 
من أجل إسقاط الحصار على سورية ولبنان 
وإسقاط قانون »قيصر«، وكل قانون مماثل«.

فرّحب  الكريم  عبد  علي  السفير  تحّدث  ثم 
التي  الذكرى  »ه��ذه  وق��ال  بالحضور  بدايًة 
على  حريصون  كبيرة،  داللة  فيها  تحيونها 
تقديركم على إحيائها وحريصة سورية على 
قراءة المشهد بالعمق الذي تفرضه التحديات 

الكبيرة المستمّرة قبل ميسلون وبعده«.
العظمة  يوسف  »الشهيد  أن  إل��ى  وأش��ار 
والداللة التي قدمها مع رفاقه الذي استشهدوا 
المحتل  مع  المتكافئة  غير  المعركة  تلك  في 
رموز  لديه  الشعب  هذا  أن  أك��دت  الفرنسي، 
وال��درس  الداللة  هذه  تكريس  على  تحرص 
الشعب  هذا  وبالسيادة،  ب��األرض  والتمسك 
في  البلدين  ضفتي  في  مقسوم  اآلن  هو  الذي 
هي  التي  فلسطين  وأيضاً  وسورية،  لبنان 
للقضية  وبنت  أخت  وهي  المحورية  القضية 
فسورية  لذلك  ذاتها،  البوصلة  وفي  نفسها 

عشر  من  أكثر  خ��الل  األس��ط��وري  بصمودها 
مدعوم  دول��ي  إره��اب  مواجهة  في  سنوات 
لهذا  وموّظف  وغربياً  وأميركياً  إسرائيلياً 
الدعم قوى في اإلقليم تحمل عناوين ويافطات 

وجنسيات تتقاطع معها«.
ورأى »داللة البطولة التي جّسدها الشهيد 
هذه  ف��ي  ممتّدة  ورف��اق��ه،  العظمة  ي��وس��ف 
اللبنانيون  جسدها  التي  العظيمة  البطوالت 
أيضاً  ذل��ك  وقبل   ،2006 وع��ام   2000 ع��ام 
االستشهاديين  قدمت  التي  المقاومة  القوى 
والسورية،  اللبنانية  الوطنية  القوى  كل  من 
األرض  كل  في  المقاومة  القوى  صمود  وم��ا 
في  المحتلة  س��واء  المحتلة  الفلسطينية 
أو في الضفة أو في غّزة أو في مناطق   ،1948
جسده  الذي  المعنى  يجّسد  هذا  كل  االنتشار 

الراحل الشهيد يوسف العظمة«.
المستشرفة  ب��ال��رؤي��ة  »س��وري��ة  وق���ال 
للمستقبل والتي تقرأ دور هذه المنطقة والتي 
حضارات،  قّدمت  للكون  حضاري  مركز  هي 
ليست سورية وحدها بل معها االمتداد الكبير 

في العراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر، 
وأمهات  المقّدمة،  في  ح��ض��ارات  فيها  كلها 
هذه  احترام  يجب  لذلك   ، الكون  حضارات 
الروابط  واحترام  إليها  ننتمي  التي  الجذور 
التي تجمعنا بعيداً عن اللغة التي يريد زرعها 
الصهيوني  والمحتل  الغربي  الطامع  فينا 

والمحتل التركي كل لمأربه«.
وتابع »لذلك القراءة العميقة التي جّسدتها 
األسد  بشار  الرئيس  السيد  وجّسدها  سورية، 
ليس في خطاب القسم األخير 17 تموز الجاري 
هذه  في  المشهد  ق��راءة  كل  في  إنما  فحسب، 
وال  واجهناها  التي  الخطيرة  المرّكبة  الحرب 
كبيرة  بنسبة  وانتصرنا  كبيرة  بنسبة  ن��زال 
على هذا اإلرهاب التي تدعمه قوى لمآرب طمس 
الهوية في هذه المنطقة وتفكيك البنى في هذه 
والمذهبية  الطائفية  الجرثومة  وزرع  المنطقة 
والخالفات اإلثنية والعرقية، هذه األرض التي 
التسامح  السماوية ومهد  الرساالت  كانت مهد 
ليس فيما قدمته فقط بل فيما تقدمه كل يوم من 

عناوين المقاومة والصمود ».
السوري  )الحزب  مهدي  سماح  تحدث  ثم 
)حزب  حّمود  الله  عطا  االجتماعي(،  القومي 
خليل  ف��ت��ح(،  )ح��رك��ة  أسعد  ناصر  ال��ل��ه(، 
ال��ن��اص��ري(،  الشعبي  )التنظيم  الخليل 
اإلسالمي(،  الجهاد  )حركة  المنور  محفوظ 
محمد  الحّر(،  الوطني  )التيار  دسوم  رمزي 
عباس  اللبناني(،  الشعبي  )المؤتمر  عفرة 
قبالن )حركة أمل(، أحمد علوان )حزب الوفاء 
العربي  الحزب   ( مصطفى  مهدي  اللبناني( 

الديمقراطي(.
ميسلون  معركة  أن  المتحدثون  وأك���د 
كل  في  مستمرين  زاال  »ما  العظمة  والشهيد 
التي  مقاومتنا  وحركات  وشهدائنا  معاركنا 
موازين  أن  تؤكد  وال��ت��ي  ي��وم،  ك��ل  تتنامى 
اإلي�����رادات ه��ي أب��ق��ى وأق����وى م��ن م��وازي��ن 

القوى«.

ندعو اللبنانيين لمواكبة 

ت�سكيل الحكومة الجديدة

{ عمر عبد القادر غندور*
بثقة  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تكليف  الى  النيابية  االستشارات  أفضت  وقد  أما 
األخيرة  الفرصة  هو  ممكن  وقت  بأسرع  الحكومة  تشكيل  استكمال  يبقى  جيدة، 
الجمهوري  القصر  منبر  من  المكلف  الرئيس  قاله  ما  ونقّدر  المريع،  االنهيار  لوقف 
الجميع  تعاون  الى  يتطلع  بل  عجائبية  قدرات  أو  سحرية  عصا  يملك  ال  أنه  من 

مهمته. لنجاح 
 يمكن البناء على األجواء المريحة التي سادت اجتماع رئيس الجمهورية مع الرئيس 
قيام  الحرص على  أكثر من جهة وأكدت  التي صدرت عن  التصريحات  المكلف، وكذلك 

حكومة من غير عوائق وكمائن نستعيذ بالله على شياطين تفاصيلها.
الى  داعياً  التكليف،  إنجاز  بعد  صدر  ال��ذي  األوروب��ي  االتحاد  بيان  الفتاً  وك��ان 
االقتصادية  األزمة  لمواجهة  السرعة  وجه  على  والكفاءة  بالمصداقية  تتمتع  حكومة 

واالجتماعية .
 وكذلك دعت وزارة الخارجية الفرنسية الى قيام حكومة ذات كفاءة لتنفيذ اإلصالحات 

العاجلة وتخضع للمحاسبة .
على  اللبنانيين  حصول  ضرورة  عن  ميقاتي  الرئيس  قاله  ما  وضوحاً  األكثر  وكان   
عليها  سيحصل  التي  دوالر  مليون   ٩٠٠ مبلغ  استخدام  ونيته  والمحروقات،  ال��دواء 
لبنان لبناء معملين للكهرباء في دير عمار والزهراني لتغطية حاجة لبنان من الكهرباء، 

واستيراد الغاز المصري لتخفيض فاتورة الكهرباء.
 مثل هذا التعّهد هو الذي يهّم اللبنانيين، أما غيره عن حقوق الطوائف في التشكيل 
ويشكل  بصلة،  قشرة  يساوي  ال  السياسية  القوى  على  الحصص  وتوزيع  الحكومي، 
امتداداً وأوكسيجاناً لمنظومة الفساد المتجذرة التي حّولت لبنان الى دولة فاشلة، وعلى 
الرئيس نجيب ميقاتي او غيره من اّي مسؤول يحظى بثقة النواب أن يرفض المحاصصة 
اللبناني  الشعب  اّن  عينيه  نصب  ويضع  واألحجام  المواقع  وتحصين  الريع  وتوزيع 
اّي عراقيل ومهاترات واشتراطات في  الدينية يرفض  بكّل أطيافه ومشاربه وانتماءاته 
النظام  البالد والعباد وشّرعت  أفقرت  التي  المنظومة  العتيدة ترد من  الحكومة  تشكيل 

التحاصصي الطائفي الذي نهب لبنان على مدى عقود وعقود.
التي  الحكومة  لتشكيل  الملزمة  غير  االستشارات  يواكب  أن  اللبناني  الشعب  على 
جديدة  عناصر  من  التشكيل  إنجاز  لسرعة  دعماً  الشارع  الى  والخروج  أمس  بدأت 
المتاحة  األخيرة  الفرصة  وتبديد  الوقت  اضاعة  ولعدم  ملّوثة  غير  متخّصصة  نظيفة 
الشخصية  المكاسب  مستنقع  في  والمصطادين  المعرقلين  وفضح  تتكّرر  ال  قد  والتي 

والطائفية .
 ويقول عمر الخيام في رباعيته الخالدة بصوت ام كلثوم :

 سمعُت صوتاً هاتفاً في الّسحر
نادى من الغيِب ُغفاة الَبشر

هّبوا امألوا كأس الُمنى قبل أن
تمأل كأس العمر كّف القدر

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي 

بتشكيل  »اإلس��راع  أّن  الله،  وح��زب  أمل  حركة  اعتبرت   
البداية  هو  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تسمية  بعد  الحكومة 
المعالجات  ومباشرة  االنهيار  إليقاف  والضرورية  الالزمة 

الطارئة للمشاكل المعيشية الخانقة«.
جاء ذلك في بيان مشترك إثر لقاء قيادي، ضّم عن الحركة: 
وأحمد  فوعاني  مصطفى  الدكتور  التنفيذية  الهيئة  رئيس 
السيد  التنفيذي  المجلس  رئيس  الله  حزب  وعن  بعلبكي، 

هاشم صفي الدين ووفيق صفا.
وباركت القيادتان للبنانيين جميعاً باألعياد. وجرى خالل 
اللقاء »استعراض الوضع السياسي الخطير الذي وصل إليه 
الفراغ الحكومي وسائر األزمات الحاّدة التي  الوطن، نتيجة 

ترمي بأعبائها على المواطن في الدرجة األولى«.
وشّدد الطرفان على أن »اإلسراع في تشكيل الحكومة، بعد 

تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، هو البداية الالزمة والضرورية 
للمشاكل  الطارئة  المعالجات  ومباشرة  االنهيار  إليقاف 
المجال، تم تأكيد ضرورة بذل  المعيشية الخانقة. وفي هذا 
الذين  الناس  للوقوف بجانب  الممكنة والمتاحة  الجهود  كل 
الحاجات،  أبسط  تأمين  في  اليومية  المعاناة  يعيشون 
وهم  كرامتهم،  على  الحفاظ  يجب  أمانة  هم  الناس  فهؤالء 
الذين أعطوا الوطن بالمقاومة والشهداء واالنتصارات ما لم 
التاريخي في  أننا في ذكرى االنتصار  يعطه أحد، خصوصاً 
أسباب  أهم  أحد  والتآزر  التضامن  كان  حيث   ،2006 تموز 

تحّققه«.
ستعقد  التي  عاشوراء  مجالس  في  المشاركة  إلى  ودعوا 
السالمة  ضوابط  والشديد  الصارم  االلتزام  مع  العام  هذا 

الصحية، منعا النتشار الوباء.

استقبل عضو »التكتل الوطني« النائب طوني فرنجية في 
ضّم  الفرنسي،  الشيوخ  مجلس  من  وف��داً  بيروت،  في  دارت��ه 
رئيسة لجنة الصداقة اللبنانية - الفرنسية كريستين الفارد، 
نائب رئيس اللجنة كزافييه ياكوفيلي، ريمي فيرود، دومينيك 
استروسي ساسون وكزافييه موال، في حضور الوزير السابق 

روني عريجي. 
آلخر  »ع��رض  اللقاء  خ��الل  ج��رى  ص��در،  بيان  وبحسب 
التطورات واألوضاع االقتصادية والسياسية في لبنان وتأكيد 
أهمية تطبيق المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة ُتنقذ البلد من 

االنهيار الكامل«.
والمشاكل  اللبناني  الشباب  هجرة  »مسألة  اللقاء  تناول  كما 
والمهني  التعليمي  النظام  تطوير  وسبل  والتربوية  التعليمية 
الحالي وكيفية االستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال«.
كما عرض فرنجية للنشاط البرلماني في لبنان وآلية عمله، 

وطلب التعاون مع الدولة الفرنسية لتطوير عمله.
إلى  الفساد«،  لمحاربة  الشعبي  »المرصد  أشار  جهته  من 
أنه التقى الوفد الفرنسي وشّدد على ضرورة ممارسة الضغط 

على الحكومة الفرنسية إلطالق المناضل جورج عبد الله.

سأل رئيس »تيار صرخة وطن«، جهاد ذبيان في بيان  »هل 
في  حكومة  لتأليف  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تسمية  سُتترجم 
يملك  يكن  لم  الحريري  سعد  الرئيس  أن  يؤكد  ما  قريب،  وقت 
سنكون  أننا  أم  الحكومة؟،  لتأليف  المطلوب  اإلقليمي  الغطاء 
التكليف  حلقة  في  والدوران  المراوحة  من  جديد  سيناريو  أمام 
ثمنها  يدفع  التي  األزمة  استمرار  يعني  ما  التأليف؟،  دون  من 
المواطن اللبناني في ظّل التالعب المستمّر بسعر صرف الدوالر، 

المواطنون  بينما  السياسي  للضغط  كوسيلة  ُيستخدم  والذي 
باتوا ضحايا منصات الدوالر من جهة ومحتكري المواد الغذائية 
األمنية  لألجهزة  الفعلية  الرقابة  غياب  ظّل  في  ثانية،  جهة  من 

والسلطات القضائية«.
وختم ذبيان، داعياً الطبقة السياسية »إلى الشعور بالمسؤولية 
ولو لمّرة واحدة والتنازل عن مصالحها الخاصة وتسهيل تأليف 

الحكومة، ألن انهيار الهيكل سيطال الجميع ولن يوّفر أحداً«.

حّب اهلل ُيطلق �سرخة تحذير

 لتوفير المازوت للم�سانع 
خالل  الله  حّب  عماد  األعمال  تصريف  حكومة  في  الصناعة  وزير  أطلق 
مؤتمر صحافي في الوزارة بتنظيم جمعية الصناعيين، صرخة تحذير من 
أجل توفير مادة المازوت للمصانع وتشغيل آالتها وضمان استمرار اإلنتاج 

وديمومته.
وقال »المازوت مادة أساسية في الحياة اليومية، وعلينا محاربة عمليات 
االحتكار والتهريب وضرب هذه المجموعات المحتكرة والتبليغ عنها، وعلى 
وزارة االقتصاد تفعيل عمل المراقبة وأنا تواصلت مع وزير الطاقة لتوفير مادة 
المازوت لبعض المصانع الحيوية، وعلينا العمل لشراء المازوت للصناعين 

من الخارج ألن سعره وشحنه اقل كلفة من شرائه من السوق السوداء«.
كلفة  نسبة  »تراوح  بكداش   زياد  الصناعيين  جمعية  رئيس  نائب  وقال 
أو   5 الفيول من إجمالي كلفة أي منتج مصنع بين  الطاقة والمازوت ومادة 
المئة. لذا من المستحيل على أي صناعة تستهلك طاقة كثيفة ومنها  40 في 
صناعة التغليف التي تؤثر على كلفة كل الصناعات األخرى، أن تشتري من 
السوق السوداء التي قفزت أسعارها منذ أسبوع إلى 600 دوالر او اليوم إلى 

1250 دوالر للطن الواحد«.
إلى  مشيراً  نهائيا،  بالتوقف  فعلياً  مهّدد  الصناعي  القطاع  أن  إلى  ولفت 
أنه تكّبد خسائر فادحة. وطالب الحكومة والمسؤولين المعنيين وبإلحاح، 
اإلسراع بوضع إستراتيجية وطنية الستدامة توفير المازوت واإلشراف على 

توزيعه ومنع تخزينه وتهريبه. 

ها�سم: المماطلة في التاأليف 

ت�سعنا على حافة الهاوية 
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أن »الظروف 
الصعبة بكل مستوياتها، فرضت نفسها على مرحلة التكليف فحصل شبه 
باألحرى  أو  المرحلة،  تتطلبها  شخصية  على  ودولي  وإقليمي  محلي  تفاهم 
نالت رضى الثالوث ولهذا كان نجيب ميقاتي اليوم مكلفاً لرئاسة الحكومة 
استناداً  واضحة  خطة  لوضع  وطنية  ض��رورة  أصبحت  والتي  اإلنقاذية، 
والمالية  السياسية  مستوياتها  بكل  األزم��ة  لمحاكاة  الفرنسية  للمبادرة 

واالقتصادية واالجتماعية«.
وقال في تصريح »مهما تكن اآلمال واألحالم، تبقى األمور في خواتيمها ألن 
األصعب هو مسار التأليف فإذا صدقت النّيات وتخلّى البعض عن مصالحهم 
الحكومة  لتأخذ  طريقه  سيسلك  التأليف  مسار  فإن  والطائفية،  الشخصية 
دورها اإلصالحي اإلنقاذي، وبمواكبة الحريصين ومساعدتهم على استقرار 
وصيغة وطننا من األشقاء واألصدقاء، وعدا ذلك سنكون أمام مغامرة جديدة 
فأي مماطلة وتعطيل لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، سيضع الوطن 
على حافة الهاوية واالرتطام النهائي الذي سيذهب بالوطن إلى لعبة األمم 

الذي يحّذر منها القريب والبعيد«.
وختم »لعل ما كّرره العاهل األردني منذ أيام هو بمثابة جرس إنذار، إن لم 

نتدارك خطورة األزمة ونعمل على مواجهتها«.

الأ�سعد: حاكم المركزي

الم�سوؤول الأول عن كّل ما يح�سل 
رأى األمين العام ل� »التيار األسعدي« المحامي معن االسعد، أن »مكتوب 
التي  والمواقف  الشعارات  ومن  عنوانه،  من  ُيعرف  تشّكلت  ما  إذا  الحكومة 
أطلقها الرئيس المكلّف، وكأنها تعّبر عن البيان الوزاري، وقد ضمنه برنامج 
عمل الحكومة الذي يتلخص فقط، بالعمل على تأمين الكهرباء والمحروقات 
والدواء، ولم يأت على ذكر اإلصالح وال المحاسبة وال محاربة الفساد، ال من 
قريب أو بعيد، كما لم تشمل مواقفه استعادة األموال المنهوبة والمهّربة وال 

التدقيق الجنائي«.
الطبقة كل ما تحاول فعله، هو إعادة  وأكد األسعد في تصريح »أن هذه 
وجوعه  وجوعه  ومآسيه  الشعب  معاناة  مستغلًّة  نفسها،  وتجديد  إنتاج 

وإذالله في كل لحظة، ليقبل بأي حّل تفرضه عليه هذه الطبقة«.
مخابئها  من  من  ظهرت  التي  السياسية  المنظومة  هي  »أي��ن  متسائالً   
لتسمية الرئيس المكلف ولتطلق مواقف، وكأنها تعيش في كوكب آخر، زادت 
من هّم اللبنانيين وآالمهم«، معتبراً »أن مكّونات هذه المنظومة تعلم جيداً، 
أن المسؤول األول عن كل ما يحصل هو حاكم المصرف المركزي الذي يفتح 
صرف  سعر  ويرفع  ومصلحته،  مزاجه  وفق  ويلغيها  ويجّمدها  االعتمادات 
الدوالر ويخفضه، متلطياً بغطاء السلطة السياسية الحاكمة وتواطئها معه 
صندوق  أس��رار  وكشف  محاسبته  وتمنع  منعت  التي  وهي  له،  وشراكتها 
المصرف األسود، الذي لو ُفتح لكشف حجم الفضائح واالرتكابات في حّق 

الوطن والدولة والشعب والمؤسسات«.
ورأى »أن ما يحصل في موضوع التكليف، ما هو إالّ لتقطيع الوقت، وإذا 
ما حصل التأليف فإن الطبقة السياسية ستكون في مواجهة المجتمع الدولي 
الذي أدانها بفسادها غير المسبوق وبانفجار مرفأ بيروت«، متهماً هذه الطبقة 
المجتمع  وصاية  تحت  ووضعته  وسيادته  استقالله  لبنان  »أفقدت  بأنها 

الدولي اقتصادياً ومالياً وسياسياً«.
وأشار إلى »أن هذا المجتمع نفض يده منها بعد أن دعمها على مدى 30 
آب،  من  الرابع  بعد  مفاعيله  ستبدأ  الذي  قريباً،  »سقوطها  متوقعا  سنة«، 

الذكرى السنوية األولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت«.
وختم األسعد مؤكداً »وجود عراقيل وصعوبات تواجه عملية التأليف، وقد 
أنها تضم الطبقة السياسية ذاتها التي انتهجت الفساد  ال تؤّلف، خصوصاً 

على مدى ثالثة عقود«.

خالل اجتماع الهيئة األهلية في السفارة السورية أمس

Thirteenth year /Wednesday / 28 July 2021 
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�سيا�سة 4

فل�سطين

العامة  اإلدارة  ع��ام  مدير  أعلن   {
عن  مهنا،  نظمي  وال��ح��دود  للمعابر 
الكرامة  معبر  عمل  س��اع��ات  تعديل 
المقبل، بدءاً من اإلثنين حتى  األسبوع 

يوم الخميس.
وأكد مهنا في بيان له، أمس، أن عمل 
المعبر سيبدأ من الساعة الواحدة ظهراً 
ولغاية الثامنة مساء في كال االتجاهين، 

بسبب أعمال الصيانة والتوسعة.
ودعا المواطنين الراغبين بالسفر إلى 
ترتيب ساعات سفرهم، بما يتناسب مع 

ساعات عمل المعبر، تجنباً لالزدحام.
ومتضامنون،  ناشطون  اعتصم   {
بإخالء  المهّدد  ج��راح  الشيخ  حي  في 
رفضاً  المحتلة،  بالقدس  قسراً  سكانه 
لقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم 

خيمتي تضامن وسط الحّي.
الحي  سكان  أحد  الكرد  نبيل  وق��ال 
األه��ال��ي  إن  »وف����ا«،  م��ع  حديثه  ف��ي 
خيام  مكان  إلى  توافدوا  والمتضامنين 
سلطات  وزع����ت  ب��ع��دم��ا  االع��ت��ص��ام 
بهدم خيمتين نصبتا  االحتالل إخطاراً 
مواجهة  ف��ي  الحي  أه��ال��ي  لمساندة 

معركة التهجير القسري بحق سكانه.
سجون  ف��ي  أس��ي��راً   15 واص���ل   {
االحتالل الصهيوني إضرابهم المفتوح 

عن الطعام، رفضاً العتقالهم اإلداري.
زيدات  سالم  سالم  األسير  ويواصل 
16 يوماً، فيما  من الخليل إضرابه منذ 
اعمر  منير  محمد  األس��ي��ران  ي��واص��ل 
 )14( لليوم  إضرابهما  حامد  ومجاهد 

على التوالي.
الفسفوس  محمود  األس��رى  وأعلن 
ال��دراوي��ش  ورأف��ت  الفسفوس  وكايد 
 )13( منذ  اإلض��راب  النمورة  وجيفارا 
يوماً، فيما يواصل األسير ماهر داليشة 
يواصل  وكذلك  الثامن،  لليوم  إضرابه 
األسرى: عالء الدين علي وفادي العمور 
أبو  الرحمن  وحسام ربعي وأحمد عبد 
نزال  وأحمد  سل  أبو  خالد  ومحمد  سل 
ويخوض  ال��س��اب��ع،  لليوم  اإلض���راب 
األسير مقداد القواسمة اإلضراب لليوم 

السادس على التوالي.
يذكر أن األسرى المضربين يقبعون 
في سجون »النقب، وريمون، ومجّدو«، 
سجون  في  سنوات  أمضوا  وغالبيتهم 

االحتالل.

ال�سام

} أكد األستاذ الجامعّي السلوفاكي 
الخارجية  وزي��ر  زي��ارة  أن  ي��ورزا  بيتر 
أداء  يوم  دمشق  إلى  يي  وانغ  الصيني 
الدستورّي  القسم  األسد  بشار  الرئيس 
للعالم  رسالة  وإنما  مصادفة  تكن  لم 
بأن الصين تقف بقوة إلى جانب الدولة 
السورية وأنه حان الوقت للغرب ليغّير 

موقفه منها.
أمس،  نشره  مقال  في  يورزا  وأشار 
في موقع نوفي سلوفو السلوفاكي إلى 
أن الوزير الصيني أكد بزيارته استعداد 
في  دمشق  مع  جهودها  لتوحيد  بكين 
المعادية  الحقيقية  التحالفات  تعزيز 

لإلرهاب على المستوى العالمي.
الصينية  السورية  العالقات  وتزداد 
يرسخها  الصعد  جميع  على  متانة 
خالل  لسورية  الداعم  الصين  موقف 
األزمة ووقوفها إلى جانبها ضد اإلرهاب 
الشؤون  في  األجنبي  التدخل  ورفضها 

الداخلية للدول.

العراق

} وافق مجلس الوزراء، أمس، على 
العامة  الشركات  أم��وال  رؤوس  زي��ادة 
المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة 
المالية االتحادي ولجنة تحديد رؤوس 

األموال في وزارة المالية.
أن »القرار  المجلس في بيان،  وذكر 
العراقية  النفط  ناقالت  شركة  شمل 
بمبل�غ  النفط  وزارة  تشكيالت  إحدى 
ملياراً  وثالثين  وواح��د  مئة  م��ق��داره 
وتسعمئة  مليوناً  وثمانين  واثنين 
وثالثة  وخمسمئة  ألفاً  عشر  وسبعة 
التابعة  العامة  دنانير، وشركة ديالي 
بمبلغ  والمعادن  الصناعة  وزارة  إلى 
وثالثمئة  م��ل��ي��اراً  وأرب��ع��ي��ن  واح�����د 
وثمانمئة  مليوناً  وسبعين  وخمسة 
وواح���د  وخ��م��س��م��ئ��ة  آالف  وت��س��ع��ة 
أور  شركة  عن  فضالً  ديناراً،  وستين 
ستة  الزيادة  مقدار  بلغ  التي  العامة 

وأربعين مليار دينار«.

فل�سطين

اأخبار الوطن

المقداد يطالب بع�س الدول بالكّف عن ت�سيي�س ق�سّية عودتهم لل�سغط على �سورية لتحقيق اأهداف الدول الغربية

الأ�صد لمبعوث بوتين: دم�صق تعمل ب�صكل حثيث ومتوا�صل من اأجل عودة الالجئين

بغداد توؤكد التزامها بحماية اأفراد التحالف الدولّي... وال�سدر يدعو لوقف العملّيات �سد الأميركّيين!

بايدن: التعاون في محاربة الإرهاب مع العراق �صي�صتمّر

»رايت�س ووت�س«: »اإ�سرائيل« ارتكبت جرائم حرب  خالل الحرب الأخيرة على غزة

حما�س تدعو لمحا�صبة الحتالل وتقديم قادته للمحاكم الدولّية

بالده  إن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال 
عودة  أجل  من  ومتواصل  حثيث  بشكل  تعمل 
إعادة تأهيل  الالجئين، عبر عدة خطوات بينها 

المصالحات. التحتّية وتسريع  البنية 
ألكسندر  برئاسة  روسياً  وفداً  لقائه  وخالل 
الفرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، بحث األسد »الجهود المشتركة 
وروسيا  سورية  بين  القائم  الثنائي  والتعاون 
الذين  السوريين  الالجئين  عودة  موضوع  في 

اضطرتهم جرائم اإلرهابيين لمغادرة بلدهم«.
أكدا  الجانبين  إن  السورية  الرئاسة  وقالت 
»ارتياحهما للتقدم الذي يحصل في هذا المجال 
باالجتماع  ونّوها  المشتركة«  الجهود  نتيجة 

حول  الدولي  المؤتمر  أعمال  لمتابعة  المشترك 
الذي  السوريين  والمهّجرين  الالجئين  ع��ودة 

انعقد في دمشق.
إعادة  على  تعمل  سورية  أن  األسد  وأوضح 
البنية  تأهيل  »إع����ادة  خ��الل  م��ن  الالجئين 
األمن  وإع��ادة  اإلره��اب  خربها  التي  التحتية 
ومن  تحريرها،  تّم  التي  للمناطق  واالستقرار 
يضمن  بما  المصالحات  عملية  تسريع  خالل 
إلى  السوريين  والمهجرين  لالجئين  آمنة  عودة 

قراهم وبلداتهم«.
على  الروسية  »للقيادة  الشكر  األسد  وق��ّدم 
لقاح  وجرعات  والطبية  اإلنسانية  المساعدات 
لسورية  تقديمها  ت��م  التي  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 

المساعدة  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  مثمناً  م��ؤخ��راً، 
للشعب  االتحادية  روسيا  تقّدمها  التي  الكبيرة 
السوري في مختلف المجاالت بما فيها الجهود 
إع��ادة  ف��ي  المساعدة  أج��ل  م��ن  تبذلها  ال��ت��ي 

الالجئين السوريين إلى أرضهم«.
الفرينتييف   أن  السورية  الرئاسة  وذك��رت 
أعرب عن ثقته بأن الجانبين السوري والروسي 
اإلطار  هذا  في  ملموسة  نتائج  إلى  سيصالن 
التي  الفعالة  واإلج����راءات  للخطوات  »ن��ظ��راً 
الظروف  لتوفير  السورية  الحكومة  بها  تقوم 
الالجئين  لعودة  المناسبة  واألرضية  المالئمة 

السوريين«.
ب��الده  اس��ت��ع��داد  إل��ى  الفرينتييف  وأش���ار 
لتذليل  س���وري���ة  م���ع  ب��ال��ع��م��ل  ل��الس��ت��م��رار 
الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذه 

العملية.
السوري  والمغتربين  الخارجية  وزير  وكان 
قد  المقداد،  فيصل  األعمال،  تسيير  حكومة  في 
إلى  السوريين  الالجئين  ع��ودة  قضية  أن  أكد 
بلدهم، تتعّرض لتسييس يمارس علناً من قبل 

الدول الغربية.
المشترك  االج��ت��م��اع  خ��الل  ال��م��ق��داد،  وق��ال 
المؤتمر  أعمال  لمتابعة  الروسي   - السوري 
والمهجرين  الالجئين  ع���ودة  ح��ول  ال��دول��ي 
ت��زال  »ال  دم��ش��ق:  العاصمة  ف��ي  السوريين، 
بلدهم  إلى  السوريين  الالجئين  ع��ودة  قضية 
ويمارس  وضاغط،  شديد  لتسييس  تتعّرض 
الدولية  المنظمات  وعلى  ال��دول  على  علنية 
الراغبين  عودة  عرقلة  الرئيسي  هدفه  المعنية، 
وذلك  وطنهم،  إلى  األغلبية،  وهم  الالجئين،  من 
مع  تتعارض  سياسّية  مآرب  تحقيق  بغرض 
ومع  المتحدة  األم��م  ميثاق  ومقاصد  أه��داف 

المصلحة الوطنّية للدولة السورية«.
ولفت المقداد إلى أن آخر مظاهر هذا التسييس 
ُيسّمى  ما  انعقاد  ك��ان  الغربية(  ال��دول  )م��ن 
مستقبل  لدعم  الخامس  بروكسل  »مؤتمر  ب� 
الماضي  م��ارس  شهر  في  والمنطقة«  سورية 
التشاور  أو  السورية  الحكومة  مشاركة  بدون 
عبر  عليها  الضغط  م��م��ارس��ة  بقصد  معها، 
سياسية  كورقة  السوريين  الالجئين  استخدام 

لتحقيق أهداف عدد من الدول الغربية.

ووك��االت  ال��دول��ّي  المجتمع  المقداد  ودع��ا 
الالزم  الدعم  تقديم  إلى  المعنية  المتحدة  األمم 
والبلدان  ول��س��وري��ة  السوريين  للمهّجرين 
المضيفة لضمان حق المهجرين في العودة إلى 
وطنهم، والتخلّي عن ممارسة التضليل لتشويه 
صورة األوضاع داخل البالد من خالل الترويج 

لحل إعادة التوطين على حساب حل العودة.
ولفت المقداد إلى أن الحكومة السورية تقّدر 
عالياً دعم الدول الصديقة لها في تسهيل عودة 
المهجرين السوريين إلى وطنهم، وفي مقدمتها 
التنسيقيتان  الهيئتان  تواصل  حيث  روسيا، 
تقديم  أج��ل  م��ن  العمل  وال��روس��ي��ة  ال��س��وري��ة 
الطوعّية  العودة  لتأمين  المختلفة  المساعدات 
ظروف  تهيئة  أج��ل  وم��ن  للمهّجرين  واآلم��ن��ة 

الحياة الجيدة لهم.
على  تأكيدها  السورية  الحكومة  وت��ج��ّدد 
المعنّية  ال��دول��ي��ة  المنظمات  تقّيد  ض���رورة 
بالعمل  المتصلة  المتحدة  األم���م  بمعايير 
ال��دول  جميع  بين  عليها  المتفق  اإلن��س��ان��ي 
النأي  أج��ل  من  المتحدة،  األم��م  في  األع��ض��اء 
عن  اإلن��س��ان��ي  وال��ع��م��ل  ال��الج��ئ��ي��ن  بقضية 

المشروطّية وعن األجندات السياسية.
االجتماع  االثنين  صباح  انطلق  قد  وك��ان 
أعمال  لمتابعة  الروسي  السوري  المشترك 

ال��م��ؤت��م��ر ال���دول���ي ح���ول ع����ودة ال��الج��ئ��ي��ن 
ال��س��وري��ي��ن، وذل���ك ف��ي قصر  وال��م��ه��ّج��ري��ن 

بدمشق. المؤتمرات 
الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  وق��ال 
له:  كلمة  في  الفرنتييف،  الكسندر  سورية،  إلى 
للشعب  الجماعية  للعقوبات  حد  وضع  »يجب 

السوري، فقط ألنه يؤيد الحكومة الشرعية«.
 - ال��س��وري  التنسيق  م��رك��ز  رئ��ي��س  وأم���ا 
الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، فقد 
ومئتي  مليونين  من  أكثر  اآلن  حتى  »عاد  قال: 
وأكبر  والخارج،  الداخل  من  سوري  مهّجر  ألف 
روسيا  المجاورة..  ال��دول  من  عاد  منهم  عدد 
مستمرة، وفقاً لألعراف الدولية واالتفاقات، في 
الحياة  الستعادة  الشاملة  المساعدات  تقديم 

السلمّية في سورية«.
الخارجية  وزي���ر  م��ع��اون  ق��ال  جهته  م��ن 
بالجلسة  له  كلمة  في  سوسان،  أيمن  السوري، 
التنسيقيتين  الهيئتين  الجتماع  االفتتاحية 
من  اآلالف  عشرات  »عاد  الروسية:   - السورية 
مدنهم  في  منازلهم  إلى  الداخل  في  المهجرين 
منذ  سورية  خارج  من  اآلالف  عاد  كما  وقراهم، 
الالجئين  عودة  حول  الدولي  المؤتمر  انعقاد 

الذي ُعقد في نوفمبر 2020 في دمشق«.

لقائه  خالل  بايدن  جو  األميركّي  الرئيس  أكد 
في  الكاظمي  مصطفى  العراقي  ال���وزراء  رئيس 
في  ال��ع��راق  م��ع  واشنطن  ت��ع��اون  أن  واش��ن��ط��ن، 

محاربة اإلرهاب سيستمّر.
األبيض،  البيت  في  اللقاء  خالل  بايدن  وأش��ار 
إلى أن الدور األميركي سيتمثل في تقديم المساعدة 
تنظيم  محاربة  وفي  العراقّية،  القوات  تدريب  في 

»داعش«.
مع  الشراكة  بتعزيز  إدارت��ه  التزام  بايدن  وأكد 
أداء  من  األميركّية  القوات  تنتهي  بينما  العراق، 

المهام القتالّية في البالد.
المتحدة  ال��والي��ات  أن  أي��ض��اً  ب��اي��دن  وأض���اف 
إلى  كورونا  لفيروس  مضادة  لقاحات  سترسل 

العراق قريباً.
يذكر أن وسائل اإلعالم األميركّية أفادت األسبوع 
المتحدة والعراق سيعلنان  الواليات  الماضي بأن 
إلنهاء  الخطة  عن  لواشنطن  الكاظمي  زيارة  خالل 
مع  العراق  في  األميركية  للقوات  القتالية  المهام 
دور  بتغيير  ستقضي  والتي  الحالي،  العام  نهاية 

القوات األميركّية في البالد.
بحماية  التزامها  العراقية،  الحكومة  وج��ددت 

واشنطن  تقوده  الذي  الدولي  التحالف  قوات  أفراد 
في البالد.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الدولتين، 
فإن »المناقشات بين الرئيس األميركي جون بايدن 
الكاظمي،  مصطفى  العراقية  الحكومة  ورئيس 
طويلة  االستراتيجية  الشراكة  تعزيز  على  ركزت 
االستراتيجي،  اإلطار  اتفاقية  حددتها  التي  المدى 

وعلى القضايا الرئيسية ذات االهتمام المشترك«.
المتفق  المبادئ  على  التأكيد  الطرفان  وج��دد 

عليها في اتفاقية اإلطار االستراتيجي.
احترامها  جديد  من  المتحدة  الواليات  وأك��دت 
وتعهدت  العراقية  والقوانين  ال��ع��راق  لسيادة 
للحفاظ  يحتاجها  التي  الموارد  توفير  بمواصلة 

على وحدة أراضيه.
التزامها  جديد  من  العراق  حكومة  أك��دت  كما 
يقّدمون  الذين  ال��دول��ي  التحالف  أف��راد  بحماية 

المشورة والتدريب للقوات األمنية العراقية.
وأشارت الحكومة العراقية وفقاً للبيان، إلى أن 
العراق  في  عملت  الدولي  التحالف  قوات  »جميع 

بناء على دعوتها«.
تستضيف  التي  »القواعد  أن  الجانبان،  وأك��د 

الدولي  التحالف  وأف��راد  المتحدة  الواليات  أف��راد 
القوانين  وف��ق  ت��دار  عراقية  قواعد  ه��ي   اآلخرين 
قواعد  أو  أميركية  قواعد  وليست  النافذة  العراقية 
في  الدوليين  األفراد  وجود  وإن  الدولي،  للتحالف 
الحرب  في  العراق  حكومة  لدعم  فقط  هو  العراق 

ضد تنظيم داعش اإلرهابي«.
الصدر،  مقتدى  الدين،  رجل  أكد  السياق،  وفي 
ضد  ل�«المقاومة«  العسكري  العمل  وقف  وجوب 
انسحابها  ش��روط  تحقق  بعد  األميركية  القوات 
الذي  العراق. وقال في بيان صحافي: »الحمد لله 
العراقية  للمقاومة  وشكراً  عبده  ونصر  جنده  أعّز 
انسحاب  بدء  عن  يعلن  االحتالل  هو  فها  الوطنية 
إتمام  وإي��اك��م  لننتظر  أج��م��ع.  القتالية  ق��وات��ه 

االنسحاب«.
هذه  لبلورة  المبذولة  للجهود  »شكراً  وأضاف: 
الحكومة  )رئيس  الكاظمي  األخ  سيما  وال  االتفاقية 

العراقية(«.
شروطاً  بّينا  قد  أننا  العلم  »مع  الصدر:  وتابع 
فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري 
األمنية  القوات  لدعم  والسعي  مطلقاً،  للمقاومة 
األمن  الستعادة  والشرطة  الجيش  من  العراقية 

شبح  وإب��ع��اد  العراقية،  األراض���ي  على  وبسطه 
اإلرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة«.

االستقالل،  نحو  »العراق  قائالً:  بيانه  وختم 
وننتظر السيادة والهيبة«.

االثنين  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  وأعلن 
العام  نهاية  بحلول  ستنهي  المتحدة  الواليات  أن 
»مرحلة  لتباشر  العراق  في  القتالية«  »مهمتها 

جديدة« من التعاون العسكري مع هذا البلد.

لمحاسبة  أم���س،  »ح���م���اس«،  ح��رك��ة  دع���ت 
وجلبهم  قادته  ومالحقة  الصهيونّي  االحتالل 

لقاعات المحاكم الدولّية.
وقال عضو مكتب العالقات الدولية في الحركة 
تقرير  إن  صحافي،  تصريح  ف��ي  نعيم  باسم 
فيه  وثق  وال��ذي  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة 
حرب  جرائم  إلى  ترتقي  أفعاالً  االحتالل  ارتكاب 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  الدولي  القانون  في 
المؤسسات  عشرات  وثقته  ما  على  التأكيد  ُيعيد 
الدولية الحقوقية على مدار عقود، من أن هذا العدو 
القانون، ويتعمد بحصانة،  يتصّرف ككيان فوق 
من  تؤمنه  المطلق،  األميركي  الدعم  خ��الل  من 
ارتكاب أفظع  العقاب، ويسمح له باالستمرار في 
المقدسات  وانتهاك  والتشريد  بالقتل  الجرائم، 

وسرقة األراضي.
مجدداً  نؤكد  المناسبة  هذه  وفي  أننا  وأضاف 
القانون  يدعمها  وال��ت��ي  شعبنا،  مطالب  على 
ومالحقة  الكيان  هذا  محاسبة  بضرورة  الدولي، 

قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية.
وأكد نعيم أن شعبنا يمارس حقه المشروع في 
مقاومة االحتالل في إطار القانون الدولي بما يملك 
حرصها  المقاومة  وأظهرت  متاحة،  إمكانات  من 
الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما 
ونسائنا،  أطفالنا  بحق  مجازر  من  العدو  ارتكبه 
حتى أن أسراً كاملة شطبت من السجالت المدنية، 
وذلك انطالقاً من قيمنا الدينية والوطنية وإعماالً 

للقوانين الدولية.
واتهمت، أمس، منظمة »هيومن رايتس ووتش« 

الحرب  جيش االحتالل الصهيونّي بتنفيذ جرائم 
خالل الحرب التي استمّرت 11 يوًما على غزة في 

مايو / أيار.
قد  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المنظمة  وكانت 
ثالث  في  التحقيق  بعد  استنتاجاتها  أص��درت 
غارات جوية صهيونية، قالت إنها قتلت 62 مدنياً 
فلسطينياً، إنه »لم تكن هناك أهداف عسكرّية في 

محيط الهجمات«.
وقال مدير األزمات والصراع في هيومن رايتس 
ووتش جيري سيمبسون، إن القوات الصهيونّية 
عائالت  دّم��رت  مايو  في  غزة  في  هجمات  نفذت 
مكان  ف��ي  عسكري  ه��دف  أي  دون  م��ن  بأكملها 

قريب«.
»إسرائيل«  رغبة  عدم  إلى  سيمبسون  وأش��ار 
المستمّرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب، 
المحكمة  قبل  من  التحقيق  أهمية  على  م��ؤك��داً 

الجنائّية الدولّية أو المحكمة الجنائّية الدولّية.
وذكر التقرير أنه لم يصدر رد فعل فورّي على 
تقرير جيش االحتالل الذي قال مراراً إن هجماته 
تستهدف أهدافاً عسكرية في غزة، وأن »إسرائيل« 
إصابات  وق��وع  ف��ي  حماس  على  باللوم  تلقي 
صاروخية  هجمات  شن  خالل  من  المدنيين  بين 

وعمليات عسكرية أخرى داخل مناطق سكنية.
 10 في  اندلعت  غ��زة  على  الحرب  أن  وُيذكر 
مايو / أيار، بعد استمرار االنتهاكات الصهيونّية 
واالح��ت��ج��اج��ات  األق��ص��ى  للمسجد  العنيفة 
الفلسطينية ضد اإلجراءات الصهيونية والتهديد 
حي  من  الفلسطينية  العائالت  عشرات  بإخالء 

الشيخ جراح ومناطق أخرى.
أن  على  ووتش«  رايتس  »هيومن  تقرير  ولفت 
في  أخطرها،  كان  الصهيونّية  الجوّية  الضربات 
16 مايو / أيار، حيث سلسلة غارات على شارع 

الوحدة، وهو شارع مركزّي وسط مدينة غزة.
ثالثة  دّمرت  الجوّية  الغارات  أن  الى  وأشارت 
مباٍن سكنّية وقتلت ما مجموعه 44 مدنياً، بينهم 
18 طفالً و14 امرأة، وكان اثنان وعشرون شهيًدا 

من عائلة واحدة »الكولك«.
تحقيقها  في  ووتش  رايتس  هيومن  وخلصت 
إلى أن »إسرائيل« استخدمت قنابل دقيقة التوجيه 
»إسرائيل«  وأن  الصنع،  أميركية   »GBU-31«
المنطقة في وقت  السكان إلخالء  أًيا من  لم تحذر 
مبكر، كما لم تعثر على أي دليل على وجود أهداف 
ال  الذي  »الهجوم  وكتبت:  المنطقة،  في  عسكرية 

يستهدف هدًفا عسكرًيا محدًدا غير قانونّي«.
كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو 
أيار أسفر عن استشهاد فلسطينيين جلهم من   /
المدنيين، بينهم ستة أطفال، بالقرب من بلدة بيت 

حانون شمال غزة.
االنفجار  أن  إلى  »إسرائيل«  ادعت  قد  وكانت 
نجم عن صاروخ فلسطيني، لكن بناًء على تحليل 
مخلفات الذخيرة وشهادات الشهود، قالت هيومن 
رايتس ووتش إن األدلة تشير إلى أن السالح كان 

»من الصواريخ الموّجهة«.
أي  ووتش  رايتس  هيومن  تجد  »لم  وأضافت: 
دليل على وجود هدف عسكري في موقع الضربة 

أو بالقرب منه«.

 15 في  فيه  حققت  الذي  الثالث  الهجوم  ووقع 
مايو، حيث دّمرت غارة جوية صهيونية مبنى من 
ثالثة طوابق في مخيم الشاطئ بغزة، قتلت الغارة 

10 مدنيين، بينهم امرأتان وثمانية أطفال.
وتوصل محققو هيومن رايتس ووتش إلى أن 
الصنع،  أميركي  موجه  بصاروخ  أصيب  المبنى 
مطلوبين  أن  ادع���ت  »إس��رائ��ي��ل«  أن  وأض��اف��ت 
في  قالت  المنظمة  لكن  المبنى،  في  يختبئون 
هدف  وج��ود  على  دليل  يوجد  ال  إن��ه  التحقيق 

عسكري في الموقع أو بالقرب منه.
هيومن  اتهمت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  في 
رايتس ووتش في تحقيق سابق حكومة االحتالل 

بسبب  واضطهاد  عنصري  فصل  جرائم  بارتكاب 
داخل  الفلسطينيين  تجاه  التمييزية  السياسات 
الضفة  في  وكذلك  المحتلة  الفلسطينية  األراضي 

الغربية المحتلة وقطاع غزة.
تحقيقها  ووت���ش  راي��ت��س  هيومن  وختمت 
مساعدة  رب��ط  إل��ى  المتحدة  ال��والي��ات  ب��دع��وة 
لالمتثال  ملموسة«  »إجراءات  باتخاذ  »إسرائيل« 
في  والتحقيق  اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون 
االنتهاكات السابقة، كما دعت المحكمة الجنائية 
في  غزة  على  األخيرة  الحرب  إدراج  إلى  الدولية 
تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب التي ترتكبها 

»إسرائيل«.

المخابرات  أن  أمس،  األردنية،  »ال��رأي«  صحيفة  كشفت 
األردنّية، أحبطت مخططاً ألربعة عناصر من جماعة »داعش«، 
من  بالقرب  المتواجدين  الصهاينة  الجنود  قتل  يستهدف 
الحدود األردنية في منطقة غور الصافي، بأسلحة نارية، في 

شباط الماضي.
وأضافت الصحيفة، أن »الئحة االتهام الصادرة عن نيابة 
أمن الدولة، كشفت أن المتهمين األربعة يواجهون باالشتراك 
تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج ألفكار 
جماعة إرهابية، من قانون منع اإلرهاب، وهم يحاكمون لدى 

محكمة أمن الدولة عن التهمتين المسندتين لهم«.

وأشار الى أن »المتهمين األربعة في القضية، تربطهم عالقة 
صداقة، وهم من المؤيدين لداعش، والقائمين على نشر فكرها 
عمليات  تنفيذ  ضرورة  على  بينهم  ما  في  واتفقوا  المسموم، 

إرهابية تثير الرعب بين الناس نصرة لتنظيم داعش«.
لرجال  والعملياتي  االستخباري  »الجهد  أن  الى  ولفتت 
المخابرات العامة، أسفر عن كشف أفراد تلك الخلية، والقبض 
اإلرهابي،  مخططهم  إتمام  من  تمكنهم  دون  حال  ما  عليهم، 
الجيش  ح��دود  ح��رس  م��ع  باالشتباك  سيبدأ  ك��ان  وال���ذي 
األردني باألسلحة النارية، تمهيداً للوصول للجنود الصهاينة 

وقتلهم«.

وذكرت الئحة االتهام، أنه وبعد أن ازدادوا تماسكاً وتشبعاً 
بنهج داعش، اتفقوا في ما بينهم على ضرورة تنفيذ عمليات 
قوة  إلظ��ه��ار  وترهبهم  ال��ن��اس،  بين  ال��رع��ب  تثير  إرهابية 
مكان،  أي  وفي  عمليات  أية  تنفيذ  على  قادر  وأنه  التنظيم، 
لما عقدوا العزم عليه، فقد تّم طرح عدة أهداف، كان  وتنفيذاً 
واستهداف  إربد،  مدينة  في  المشعوذين  أحد  استهداف  منها 
على  الصهاينة  والجنود  األردن،  في  المتواجدين  اليهود 

الحدود األردنية الفلسطينية، بحسب الرأي األردنية.
تنفيذ  على  اتفقوا  إرادتهم،  توافقت  »وعندها  وأضافت: 
بالقرب  المتواجدين  الصهاينة  الجنود  ضد  عسكرية  عملية 

عربة،  الصافي/وادي  غور  منطقة  في  األردنية  الحدود  من 
األردنية  الحدود  بطبيعة  معرفة  على  المتهمين  أحد  لكون 

الفلسطينية. 
ألكثر  أكدوا  »المتهمين  فإن  األردنية،  الصحيفة  وبحسب 
فيما  وت��واص��ل  اجتماع  من  أكثر  في  خطتهم  على  م��رة  من 
بينهم، وأخذوا بالبحث عن السالح الالزم لذلك، إال أنه قبض 
على  قبض  وبعدها  الماضي،  العام  نهاية  األول  المتهم  على 
ما  الماضي،  شباط  تباعاً  والرابع  والثالث  الثاني  المتهمين 
اإلرهابّي،  مخططهم  لتنفيذ  الالزم  السالح  تأمين  دون  حال 

وجرت المالحقة«، بحسب تعبير الصحيفة.

المخابرات الأردنّية تحبط مخططًا لـ»داع�س« ي�صتهدف قتل جنود �صهاينة على الحدود!

قالت مصادر 
دبلوماسية إن 

الموقفين الدولي 
واإلقليمي من أحداث 

تونس تكشفان إعداداً 
دبلوماسياً جيداً قام 

به فريق الرئيس 
قيس سعيّد سبق 
اتخاذه اإلجراءات 

األخيرة لجهة تأكيد 
المهلة المحدودة 

إلجراءاته بثالثين 
يوماً سيبدأ بعدها 

التغير إذا بقيت 
اإلجراءات االستثنائيّة.

كوالي�سكوالي�س
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قاليباف في دم�صق لبحث 

وتعزيز العالقات بين البلدين
وصل رئيس البرلمان اإليراني، محمد باقر قاليباف، أمس، إلى دمشق، لالجتماع بكبار المسؤولين 

السياسيين في سورية، لبحث تعزيز العالقات الثنائية.
اليوم  يزور  قاليباف  باقر  محمد  اإليراني  البرلمان  »رئيس  إن  اإليراني،  الرسمي  التلفزيون  وقال 
سورية على رأس وفد برلماني، ويلتقى قاليباف كبار المسؤولين السوريين خالل زيارته إلى دمشق 

التي تستمر أربعة أيام«.
الدولية  الساحة  على  التطورات  آخر  السوريين  المسؤولين  مع  سيبحث  »قاليباف  أن  وأضافت 

والعالقات الثنائية وسبل توسيع العالقات بين البلدين خاصة االقتصادية والتجارية«.
وكانت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، قد نقلت قبل أيام، إشادة بالدها بالدعم اإليراني، 
الظروف  خالل  وشعباً،  حكومة  لسورية  نفسه،  اإليراني  الشعب  أو  الحكومة  أو  القيادة  من  سواء 

الصعبة التي اجتازتها سورية.
وأكدت شعبان أن سورية، حكومة وشعباً، »توّجه الشكر إليران بشأن مساعدتها حيال مكافحة 
تجاه  وتضحياتهم  اإليرانيين  دعم  ينسى  ولن  لم  السوري  الشعب  وبأن  اإلرهابية،  المجموعات 

بالده«.
وجاءت تصريحات شعبان خالل لقائها عباس كلرو، رئيس لجنة العالقات الخارجية البرلمانية 
اإليرانية، والوفد البرلماني اإليراني المرافق له في دمشق، مشّددة على أن أمن الشعب السوري، في 
المرحلة الراهنة، بات مرهوناً ببطوالت وتضحيات السوريين واإليرانيين، معاً، الذين وقفوا معاً في 

مواجهة تنظيم »داعش«، ومكافحة اإلرهاب في سورية.
وذكرت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أن بالدها لم تنَس تضحيات قائد قوة القدس 
في  اإليرانيين  تضحيات  بأن  تؤمن  سورية  أن  مؤكدة  سليماني،  قاسم  الجنرال  السابق،  اإليرانية 
ألشقائهم  اإليرانيين  بدعم  سجالته  في  التاريخ  وسيحتفظ  تنسى،  لن  السورية  األزمة  على  التغلب 

السوريين.



5 تتمات

�شمال �أفريقيا ... )تتمة �ص1( )ثورة 23 يوليو 1952( ... )تتمة �ص1( 

ترقب �إيجابّي ... )تتمة �ص1( عون وميقاتي ... )تتمة �ص1( 

Thirteenth year /Wednesday / 28 July 2021
2021 متوز   28  / األربعاء   / عشرة  الثالثة  السنة 

ثروة  من  جزًءا  أقدامهم  تحت  من  سحبت  وبالتالي  الشعب، 
وسلطة ومكانة كانوا يحصلون عليها دون وجه حق قبل قيام 
)ألباني( استولى على  الثورة في ظل حكم ملك غير مصري 
البريطاني كان هو  الحكم بالوراثة، ومندوب سامي للمحتل 
للثورة  المهاجمين  وأجداد  آباء  وكان  للبالد،  الفعلي  الحاكم 
والمكانة من  الثروة والسلطة  اليوم يحصلون على  وزعيمها 
للملك  والطاعة  ال��والء  فروض  وتقديم  والمهانة  الذل  خالل 

والمندوب السامي.
دائماً  يدور  المعارضين  وأولئك  المؤيدين  هؤالء  بين  وما 
السجال؛ وهذا أمر يبدو طبيعياً، لكن الغريب حقاً هو اتساع 
دائرة المعارضين لتضّم إليها أبناء وأحفاد َمن انتصرت لهم 
يعملون  كانوا  الذين  المعَدمين  الفالحين  أبناء  من  الثورة 
بالسخرة وفي ظل ظروف غير إنسانّية لدى البشوات الذين 
األفدنة  وآالف  مئات  )األلباني(  علي  محمد  أس��رة  منحتهم 
البالط  خدمة  في  يعملون  كانوا  ألنهم  فقط،  حق  وجه  دون 
الوطن،  ثروات  المغتِصب  الملك  حاشية  من  وجزءاً  الملكي، 
ويأتي تطاول هؤالء على الثورة وزعيمها في محاولة إلخفاء 
الصعود  من  تمكنوا  أن  بعد  الحقيقية  االجتماعية  أصولهم 
الثورة وإنجازاتها على كافة  السلم االجتماعي بفضل  ألعلى 

المستويات.
وعندما تسأل هؤالء هل كان أبوك أو جدك باشا يعمل في 
ذل ومهانة لدى الملك وتمّكن من الحصول على قطعة أرض 
فتكون  والطاعة،  ال��والء  ف��روض  لتقديمه  الملك  من  كمنحة 
الترحيلة  في  يعمل  بسيطاً  فالحاً  وجدي  أبي  كان  ال  اإلجابة 
القدمين وال يرتدي  أنه كان فالحاً معدماً حافي  أي  الزراعية 
تحته،  من  داخلية  مالبس  أي  يرتدي  وال  الرّث  جلبابه  غير 
وقانون  ال��ث��ورة  بفضل  أفدنة  خمسة  من  أق��ل  على  حصل 
جمال  للزعيم  صورة  البيت  داخل  ولدينا  الزراعي،  اإلصالح 
وبفضل  الملكية،  صك  جّدي  أو  أبي  يسلّم  وهو  الناصر  عبد 
ودخولنا  تعليمنا  جدي  أو  أبي  استطاع  القليلة  األفدنة  هذه 
للجامعة بعد أن أصبح التعليم مجانياً بفضل الثورة. وبعد 
التي  العاملة  القوى  بفضل  وظيفة  على  حصلنا  التخرج 
لوظائفنا  وعدنا  بالخارج  لبعثات  وأرسلنا  الثورة،  أنشأتها 
مرموقة  مكانة  في  أصبحنا  أن  إلى  بها  وتدرجنا  المحفوظة 
بالطبع  لكن  الملكي،  العصر  في  البشوات  مكانة  ت��وازي 
الثورة وزعيمها كل حقوق  أو مهانة، بعد أن منحت  دون ذّل 

المواطنة وأقرت العدالة االجتماعية دستوراً لها. 
إذن لماذا تهاجمون الثورة وزعيمها ؟! وهنا تجد إما عجزاً 

عن اإلجابة أو إجابات خارج نطاق العقل والمنطق.
ومن القضايا الخالفّية على الثورة حتى اآلن هو تسميتها؛ 
محاولة  في  باالنقالب  يصفونها  زالوا  ما  لها  فالمعارضون 
الثورات  إن  نقول  ولهؤالء  منها،  والنيل  شأنها  من  للتقليل 
للثورة  العلمي  فالتعريف  بنتائجها،  إال  عليها  يحكم  ال 
المجتمع  بنية  في  إيجابّي  جذرّي  تغيير  إحداث  »إنها  يقول: 
هذا  ومن  والثقافية«.  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
أن ما حدث  للشك  التأكيد وبما ال يدع مجاالً  المنطلق يمكننا 
في 23 يوليو 1952 هو ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
المجتمع  بنية  في  إيجابياً  جذرياً  تغييراً  الثورة  أحدثت  فقد 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  المستويات  كافة  على 
والثقافية، ومكنت الغالبية العظمى من المصريين من ثروات 
وخيرات بالدهم، وأحدثت تغييراً جذرياً في البنية الطبقية. 
مالك  إل��ى  األج���راء  الفالحون  تحّول  م��ع��دودة  أي��ام  فخالل 
الوسطى  الطبقة  إلى  الدنيا  الطبقة  من  األسر  آالف  وانتقلت 
آخرون  آالف  انتقل  أيضاً  معدودة  سنوات  وخالل  مباشرة، 
من أسفل السلم االجتماعي إلى أعاله بفضل التعليم المجاني 

وفرص العمل.
وبعد كل ذلك يأتي من يحاول تشويه الثورة والنيل منها 
ومن زعيمها وإنجازاتها فتجد َمن يهاجم تأميم قناة السويس 
العالي  السّد  يهاجم  وَمن  ديلسبس،  تمثال  لعودة  ويدعو 
الذي حجب الطمي واألسماك خلفه، وَمن يهاجم القطاع العام 
لسوء إدارته ويسعى لبيع ما تبقى منه، وَمن يهاجم التعليم 
هؤالء  كان  وإذا  جودتهما،  لعدم  نظراً  المجانّية  والصحة 
كان  الثورة  قبل  ما  بشوات  أحفاد  أو  أبناء  من  المهاجمون 
الكراهية  وهذه  الحقد  لهذا  العذر  بعض  لهم  نجد  أن  يمكننا 
للثورة وقائدها، فقد جاءت الثورة لتنال من مكتسباتهم التي 
حققوها بالذل والمهانة وتقديم فروض الوالء والطاعة لحاكم 
ثرواتنا  على  يستولي  غاصب  محتل  أو  مصري  غير  مستبّد 

بالقوة العسكرية الغاشمة.
الفقراء  أبناء  من  هم  اليوم  لها  المهاجمين  غالبية  لكن   
والمعدمين الذين لوال الثورة ما حصلوا على مكانتهم الحالية، 
يعملون  عراة  حفاة  زراعيين  عماالً  الحقيقي  وضعهم  وكان 
آبائهم  وضع  كان  كما  الثورة  قبل  ما  بشوات  لدى  بالسخرة 
نقول  للثورة  والستون  التاسعة  الذكرى  وفي  وأجدادهم، 
1952 ثورة عالمّية  23 يوليو  لهم عودوا إلى رشدكم فثورة 
امتدت آثارها ليست في محيطنا اإلقليمّي فقط بل ألهمت كل 

حركات التحّرر حول العالم ، اللهم بلغت اللهم فاشهد..

أس��اس  على  ويخاصم  ي��ص��ادق  ال���ذي  العربي  الرئيس  سعّيد  قيس  ليس 
االيديولوجيا، لكنه كما أشرنا أعاله العروبي والفلسطيني حتى العظم.

أحزاب  مع  هشة  توافقات  على  وصريح  واضح  بانقالب  قام  يكون  قد  هو  نعم 
من   80 ال��م��ادة  حسب  به  ق��ام  ما  ية  دستور  تؤكد  دفاعياته  اّن  )رغ��م  تونسية 

الدستور(.
الربيع العربي )وهذه يعتبرها البعض هدية ربانية(،  وهو قد يكون قضى على 

بخطوته التي يصفها الكثيرون على أنها انقالبية!
وهو قد ال يستطيع استكمال حلقات ما يريد لبالده، سواء كان ليس أهالً لذلك أو 

اّن الظروف اإلقليمية والدولية لن تسمح له.
جزائرية  مصالح  تقاطع  من  جزءاً  اآلن  أصبح  سعّيد  قيس  الحالتين،  كلتا  في 
غير  التحالف  لهذا  الممّولة  لتكون  اإلم���ارات  أدخلت  ومصر  مصرية،  فرنسية، 

المتجانس، لكنه بالضرورة يشترك بكّل عناصره بهدف:
إخراج من يسّمونه مشروع االخوان المسلمين من اإلمساك بسلطة تونس وتالياً 

إخراج النفوذين القطري والتركي، وكذلك إضعاف النفوذ األميركي البريطاني.
الماوية«  »التجربة  استحضار  إعادة  بإمكانه  اّن  ربما  استشعر  الرجل  اّن  يبدو 
)بتصرف، والتاريخ ال يتكّرر بصيغ ثابتة وجامدة( لتجنيب ما يعتبره خطأ داهماً 

على بالده.
تذهب  ان  لتونس  يريدان  أيضاً  والسيسي  فرنسا  بأّن  القول  إلى  يسارع  من  ثمة 

الى التطبيع، طبعاً ومن باب أْولى اإلمارات الغارقة حتى أذنيها في التطبيع.
سياسية  عقيدة  هي  األخيرة  حركته  في  سعّيد  منها  ينطلق  التي  الثابتة  لكن 

خاصة به موزعة على شقين:
تغادر  لم  إنها  ُيقال  التي  »الماسونية«  المنظومة  فوضى  من  تونس  حماية   �
بورقيبية تونس رغم كّل »ديمقراطية« الربيع العربي الرنانة التي رّوج لها الغرب 

يوم ركب موجة نهضة الشعوب العربية!
� منع انزالق تونس الى التطبيع وبيع فلسطين التي يعشقها، وتحول بلده الذي 
يعشق أيضاً، الى رأس حربة ضّد الشقيقة الجزائر، التي يريد الغرب أن يضعها بين 
فكي كماشة شرقاً من تونس وغرباً من مراكش الذي بات نظامها يتفاخر باستتباعه 

الصهيوني.  للكيان 
السؤال اآلن :

هل سينجح سعّيد في التحّول الى شرارة تطيح بالنفوذ األميركي الصهيوني في 
الربيع  قواعد  غير  جديدة،  قواعد  على  التونسية  الدولة  بناء  ويعيد  أفريقيا،  شمال 

العربي المفخخ أصالً بكّل ما هو »إسرائيلي«؟
العاتية  الرياح  تتقاذفها  دولية  إقليمية  صراع  ساحة  الى  تونس  ستتحّول  ام 

والمضطربة؟
وتوظيف  الصراع،  إدارة  على  قدرته  وم��دى  الرجل  صالبة  على  يعتمد  األم��ر 
التي  العليا  الفلسطينية  العروبية  التونسية  المصلحة  لصالح  الخارجية  الظروف 

يؤمن بها بقوة.
بعدنا طّيبين قولوا الله...

األرجح  إن  تقول  الحكومي  للمسار  المواكبة  المصادر 
كان  ال��ذي  الحقائب  توزيع  اعتماد  يتم  أن  األل��غ��ام  لتفادي 
منها،  البدء  يمكن  كمسوّدة  األخيرة  الحريرية  الحكومة  في 
العدد  في  الفوارق  وأخذ  عليها  الروتوشات  بعض  وإدخال 
والكتل الداعمة والظروف والمهمة بعين االعتبار، قبل البدء 
بإسقاط األسماء على الحقائب، وأضافت المصادر أن لقاء 
سيرسمان  الجمعة  ي��وم  المرتقب  واللقاء  الرئاسي  اليوم 
األمور  أن  ب��دا  ف��إن  الحكومة،  والدة  ف��رص  جّدية  بصورة 
تتقّدم فهذا يعني ان االشارات الدولية واإلقليمية اإليجابية 
الخارجية  ال��ب��ي��ان��ات  أن  رغ���م  ال��ح��ك��وم��ة،  ل����والدة  ك��اف��ي��ة 
الصادرة لم تشر الى تسمية ميقاتي أو ترحب بتسميته بل 
اإلصالحات،  تنجز  لحكومة  الحاجة  على  بالتأكيد  اكتفت 
البيان الفرنسي الذي رّحب بتكليف ميقاتي ودعا  باستثناء 
باإلصالحات،  تنهض  ج��دي��دة  حكومة  بتشكيل  ل��إس��راع 
سيعني  اإليجابي  التقّدم  فإن  الخارجي  العامل  جانب  وإلى 
محكومة  باتت  المعنية  ل��أط��راف  المحلية  الحسابات  أن 
على  الفراغ  كلفة  بأن  الشعور  عنوانه  واحد  موقف  بتقدير 
من  أكبر  باتت  الرئاسيتين  الضفتين  على  المؤيدة  الشوارع 
الفراغ  عن  المسؤولية  كرة  تقاذف  في  االستثمار  عائدات 
وم��واص��ل��ة ح���رب ال��ص��الح��ي��ات وح��ق��وق ال��ط��وائ��ف، وأن 
الوحيد  المحّرك  هي  النيابية  االنتخابات  أن  من  االنطالق 

الحكومة. بتسريع  الجميع  يلزم  بات  اليوم  للسياسة 
غير  االستشارات  يوم  حملها  التي  النيابية  الكتل  مواقف 
تماثلت  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي  ميقاتي  أج��راه��ا  التي  الملزمة 
والحاجة  االنهيار  وخطر  األزم��ة  عمق  على  التأكيد  لجهة 
مبالغة  حملت  كما  يمكن،  ما  بأسرع  تولد  لحكومة  الملّحة 
ُيوحي  م��ا  وال��ح��ص��ص،  المشاركة  طلبات  ع��ن  الترفع  ف��ي 
ان��ف��الت وحش  ف��ي ظ��ل  ال��ش��ع��ب��ي  ال��ض��غ��ط  وات��ج��اه  بحجم 
ع��ل��ى مفاصل  ال��م��اف��ي��ات واالح���ت���ك���ارات  ال��غ��الء وس��ي��ط��رة 
من  كل  إليه  باإلشارة  تميّز  ما  وهو  للناس  اليوميّة  الحياة 
ورئيس  رع��د  محمد  النائب  للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  رئ��ي��س 
الحكومة  ب��دع��وة  ح����ردان  أس��ع��د  ال��ن��ائ��ب  ال��ق��وم��يّ��ة  ال��ك��ت��ل��ة 
واالحتكارات،  ال��ش��رك��ات  اس��ت��ب��داد  م��ن  ال��ن��اس  حماية  إل��ى 
لتسريع  الحاجة  وعنوان  العنوان  هذا  الى  حردان  وأضاف 
راهنة  كمهمة  س��وري��ة  ع��ل��ى  ل��الن��ف��ت��اح  ال��دع��وة  ال��ح��ك��وم��ة 
للبنانيين،  الحيوية  المصالح  من  انطالقاً  الجديدة  للحكومة 
العربي  عمقه  نحو  لبنان  رئ��ة  ه��ي  س��وري��ة  أن  خ��ص��وص��اً 

الترانزيت. لتجارة  الوحيد  ومعبره 
النيابية  االستشارات  الستحقاق  اإليجابّية  األجواء  وانسحبت 
في  الملزمة  غير  االستشارات  استحقاق  على  بعبدا  في  الملزمة 
نجيب  المكلف  الرئيس  طريق  ب��أن  أوح��ى  ما  النيابي  المجلس 
الرئيس  كحال  والمطبات  بالعقد  ومعّبدة  صعبة  تكون  لن  ميقاتي 
وقت  خالل  حكومة  تأليف  من  سيتمكن  وبالتالي  الحريري،  سعد 
والدعم  النيابية  للكتل  االيجابية  المواقف  ظل  في  بعيد  ليس 

التكليف. لعملية  السريع  الدولي 
بعبدا  الى  ميقاتي  توّجه  النيابية  االستشارات  نهاية  وبعد 
حصيلة  على  وأطلعه  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  للقاء 
فخامة  »أطلعت  ميقاتي:  وقال  النيابي،  المجلس  في  المشاورات 
تشكيل  أهمية  على  وأّك��دت  االستشارات  تفاصيل  على  الرئيس 
متتالية  اجتماعات  لدينا  وسيكون  ممكن  وقت  أسرع  في  الحكومة 

إيجابية«. واألجواء  المقبلة  األيام  في 
الحكومية  المشاورات  أج��واء  على  مطلعة  مصادر  وأش��ارت 
االستشارات  بأجواء  عون  وضع  »ميقاتي  أن  الى  ل�»البناء« 
المشتركة  النقاط  عن  وتحّدث  النيابية  الكتل  مع  أجراها  التي 
الى  التطرق  وتّم  الحكومة،  بتأليف  اإلسراع  وأبرزها  الكتل  بين 
وميقاتي  عون  من  كل  رؤية  طرح  وجرى  الحكومة  تركيبة  صيغ 
متطابقة«،  اآلراء  وكانت  العريضة  الخطوط  عن  الحديث  وجرى 
بالضرورة  وليس  وزيراً   24 من  حكومة  الى  »االتجاه  أن  كاشفة 
أنه  مضيفة  الحريري«،  وضعها  التي  التركيبة  من  تنطلق  أن 
عون  بين  ثاٍن  لقاء  في  النقاش  سيستكمل  ساعة   24 »وخالل 

التفاصيل«. في  أعمق  بشكل  يدخل  وميقاتي 
»ال��رئ��ي��س  أن  إل���ى  ل���»ال��ب��ن��اء«  مطلعة  م��ص��ادر  ول��ف��ت��ت 
شخصيات  من  تكنوقراط  حكومة  تشكيل  ال��ى  يّتجه  المكلف 
التأليف  عملية  أن  يعتبر  وه��و  حزبية.  ليست  اختصاصية 
اإلش��راف  مهمتها  عون  الرئيس  وبين  بينه  بالشراكة  ستكون 
وتعزيز  األزم��ات  ومعالجة  المقبلة  النيابية  االنتخابات  على 
من  التكنوقراط  »حكومة  بأن  وأوضحت  ومؤسساتها«.  الدولة 
بما  واألفضل  األنسب  القرار  اتخاذ  يستطيعون  االختصاصيين 
عن  فضالً  السياسية  مرجعياتهم  عن  بمعزل  بوزاراتهم  يختص 
اتخاذ  تسريع  وبالتالي  الحكومي،  المستوى  على  التجانس 
داخل  والحزبية  السياسية  االصطفافات  وكسر  اإلنقاذ  قرارات 
حقيقة  بكشف  كفيلة  أيام  ثالثة  »مهلة  أن  الى  ولفتت  الحكومة«. 
ارض  على  ترجمتها  ومدى  الحكومة  لتأليف  الداعمة  المواقف 

الواقع«.
ايجابية،  »األجواء  أن  إلى  ل�»البناء«  ميقاتي  مصادر  وأشارت 
القوى  استعداد  مدى  حول  والتساؤالت  بالحذر  مشوبة  لكنها 
وتغليب  األم��ور  تسهيل  على  بالتأليف  والمعنيين  السياسية 
هدف  على  واالتفاق  الخاصة  المصالح  على  الوطنية  المصلحة 

الى  وصلنا  »أننا  الى  المصادر  ولفتت  البلد«،  إنقاذ  وهو  موّحد 
ويتطلب  األمني،  وكذلك  واالجتماعي  االقتصادي  االنهيار  بداية 
عدة  بعد  ميقاتي  الرئيس  لها  تصّدى  سريعة  إنقاذ  عملية  االمر 
تجارب فاشلة بسبب التعقيدات السياسّية الداخلّية والخارجّية 
وكان ال بّد من فتح ثغرة في جدار األزمة وخلق فرصة جديدة«. 
رؤوس  على  تقف  السياسية  األطراف  »كل  أن  المصادر  وأضافت 
والتفلت  االنهيار  من  وتتخوف  الوضع  بخطورة  وتشعر  الطير 
يومياً  نشهده  الذي  المشهد  سيما  ال  واألمني  االجتماعي  والفلتان 
المحروقات  ومحطات  والسوبرماركت  واألفران  الصيدليات  على 
كبيرة  وأمنية  اجتماعية  فوضى  من  اللبنانيون  ينتظره  وما 
وبين  أنفسهم  المواطنين  بين  واشتباك  اقتتال  ال��ى  سيؤدي 

والسياسيين«. المواطنين 
طرابلس  في  أمني  مرجع  عن  فاعلة  طرابلسّية  مصادر  ونقلت 
مختلف  على  طرابلس  تعيشه  خطير  »وض��ع  عن  ل�»البناء« 
المدينة  تشهد  حيث  واألمنية  واالقتصادية  االجتماعية  الصعد 
في ساعات الليل حالة شبه حظر تجّول بسبب خوف المواطنين 
شاحنات  واعتراض  واالع��ت��داء  السرقة  وح��االت  الفوضى  من 
الى  الجريمة  نسبة  وارتفاع  والخاصة  العامة  واألم��الك  النفط 
تعاطي  انتشار  نسبة  »ارتفاع  من  المرجع  حّذر  كما  كبير«،  حد 
ارتفاع  مع  المدينة  في  الشباب  بين  »الكابتاغون«  المخدرات 
نسبة البطالة ما يشجعهم الى االنحراف الى ممارسات فوضوّية 

واالستقرار«. األمن  تهّدد 
جملة  ل�»البناء«  ميقاتي  من  مقربة  نيابية  أوساط  ورصدت 
سريعة:  حكومة  تأليف  إمكانية  على  ملموسة  ايجابية  مؤشرات 
في  ميقاتي  للرئيس  النيابية  الكتل  أكثرية  تصويت  »االول 
إبالغ  الثاني  والمؤشر  بعبدا،  في  الملزمة  النيابية  االستشارات 
في  الملزمة  غير  االستشارات  في  ميقاتي  النيابية  الكتل  جميع 
وقت  بأسرع  متوازنة  بحكومة  الخروج  ضرورة  النواب  مجلس 
المتراكمة،  المشاكل  لمعالجة  للتعاون  واستعدادها  ممكن 
والداعية  ميقاتي  بتكليف  المرحبة  الدولية  البيانات  والثالث 
تنظيم  مع  متزامنة  ميقاتي  برئاسة  سريعاً  الحكومة  لتأليف 
4 آب برعاية فرنسّية ويمكن استثماره في  مؤتمر دعم لبنان في 
بعدم  الدولي  المجتمع  رغبة  من  انطالقاً  التأليف  إنجاح  اتجاه 

المجهول«.  نحو  لالنزالق  لبنان  ترك 
االول،  أمس  الفرنسي  الموقف  فبعد  الدولية،  المواقف  وفي 
لسان  على  أميركّي  موقف  برز  الحكومة  تأليف  لعملية  الداعم 
»الحرة«،  لقناة  حديث  في  األميركية  الخارجية  باسم  متحّدث 
لبنانية  حكومة  تشكيل  إلى  المتحدة  الواليات  »دع��وة  تضمن 
إصالحات  بتطبيق  وملتزمة  بالصالحيات،  تتمتع  بسرعة 
الجديدة. الحكومة  بتشكيل  ميقاتي  نجيب  تكليف  بعد  حاسمة«، 

األوسط  الشرق  لشؤون  البريطانية  الدولة  وزير  رأى  بدوره 
مواقع  على  تصريح  في  كليفيرلي  جايمس  أفريقيا،  وشمال 
حكومة  إلى  يحتاج  اللبناني  »الشعب  أن  االجتماعي  التواصل 
قادرة على تنفيذ اإلصالحات الموعودة منذ فترة طويلة. ال ينبغي 
»المجتمع  ان  وأكد  الوقت«.  من  المزيد  يضيعوا  أن  لبنان  لقادة 

أن يتحركوا اآلن«. الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب 
النيابية  الكتل  مع  ملزمة  غير  استشارات  أجرى  ميقاتي  وكان 
النواب  من  إجماع  »ثمة  نهايتها:  بعد  وقال  النجمة  ساحة  في 
الحكومة، الن مع تشكيلها  الطلب باستعجال تشكيل  والكتل على 
وأضاف:  يطمئن«.  المواطن  يجعل  ما  ووجودها  الدولة  نستعيد 
الجلسة  وبعد  المواطن،  حاجات  تأمين  ويجب  صعبة  »الظروف 
بتشكيل  القصوى  الضرورة  على  عون  الرئيس  سأطلع  الكتل  مع 
في  لإلسراع  دائماً  الجمهوري  القصر  الى  وسأترّدد  الحكومة، 
ولي  والله  ودّل،  قّل  ما  الكالم  »خير  ان  واعتبر  الحكومة«.  تشكيل 

التوفيق«.
القومي  السوري  الحزب  في  األعلى  المجلس  رئيس  وأش��ار 
القومية  الكتلة  لقاء  بعد  ح���ردان،  أسعد  النائب  االجتماعي 
وقد  نظرنا  وج��ه��ة  »ل��دي��ن��ا  أّن  إل��ى  ميقاتي  م��ع  االجتماعية 
الحكومة  تشكيل  في  »اإلسراع  ضرورة   على  مشّدداً  أبديناها«، 
لمعالجة كّل القضايا الملحة، ألّن البلد لم يعد بإمكانه التحّمل«. 
وتباشر  مسؤولياتها  تتحّمل  أن  يجب  المقبلة  »الحكومة  أّن  وأّكد 
واالجتماعّية«،  المعيشّية  الملّحة  الملّفات  كّل  بمعالجة  ف��وراً 
تصبح  وأن  للشركات  المهّمة  تلزيم  الجائز  من  ليس  أنه  معتبراً 

الشركات«. الدولة تعمل لدى هذه  مؤسسات 
أبدت  للبنان  صديقة  عّدة  دوالً  »هناك  أّن  إلى  ح��ردان  ولفت 
حالة  من  الخروج  المقبلة  الحكومة  وعلى  للمساعدة،  استعداداً 
ينفتح  أن  لبنان  وعلى  حصاراً،  »كفى  وقال:  الذاتي«،  الحصار 
على العمق القومي والعربي كلّه، وإعادة العالقات الطبيعية مع 

اإلنتاج«. اقتصاد  واعتماد  سورية 
جبران  النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  لفت  جهته  من 
المكلف:  الرئيس  لقاء  بعد  القوّي«،  »لبنان  كتلة  باسم  باسيل 
موافقتنا  دون  من  وهذا  ميقاتي  وكلف  التكليف  مرحلة  »انتهت 
أضاف:  األكثرية«.  لسنا  أننا  على  إضافي  دليل  وهذا  وتسميتنا، 
موقع  في  اليوم  نكون  أن  الطبيعي  فمن  ميقاتي،  تكلف  وقد  »اما 
حكومة  مع  ونحن  السياسي  النكد  نمارس  ال  ألننا  المساعد، 
واعلن  الدعم«.   وكل  التسهيالت  تقديم  وواجبنا  وقت،  بأسرع 
وهذا  الحكومة،  في  مشاركتنا  بعدم  الواضح  قرارنا  أبدينا  »اننا 
عنصراً  يكون  قد  وه��ذا  التأليف  عملية  في  تدخلنا  عدم  يعني 

مساعداً«.
بدوره، اكد النائب محمد رعد بعد لقاء كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الحكومة  تشكيل  في  لإلسراع  الجدي  تعاونها  تؤكد  الكتلة  ان 
وتعاون  التأليف  في  اإلس��راع  المطلوب  البلد.  إلنقاذ  الضرورة 
الجميع في هذا االتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً 
تتركهم  وال  االجتماعي  وأمنهم  عيشهم  في  اللبنانيين  طمأنة  الى 
»اختيار  ان  ورأى  األزم��ات«.  وتجار  وأثرياء  للمافيات  فريسة 

والتربية،  واالق��ت��ص��اد  ال��م��ال  م��واق��ع  ف��ي  وخصوصاً  ال���وزراء 
بشكل  يكون  أن  يجب  البلد،  الى  بواردات  تأتي  التي  والوزارات 
وقال:  العام«.  االنتظام  وإعادة  الدولة  مؤسسات  تفعيل   يعيد 
من  الحكومة  تؤلف  ان  طلبنا  لكتلتنا،  خاصاً  مطلباً  نطلب  »لم 
االجتماعية  الحياة  ميدان  في  وحكمة  اختصاص  ذوي  وزراء 
أقّرها  التي  القوانين  انفاذ  في  »التعجيل  الى  ودع��ا  العامة«. 
والمحاكمة  المحاسبة  تتيح  والتي  النيابي  المجلس  وسيقّرها 

عوائق«. بال 
أن  »نؤمن  المستقبل  كتلة  باسم  الجسر  سمير  النائب  وقال 
مجرد  الحكومة  هذه  قادرة.  حكومة  تأليف  مع  يبدأ  البلد  خالص 
ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن أن تضع البلد على سكة 
اختصاصيين«.  حكومة  بتشكيل  به  صرح  ما  وأكدنا  الخالص. 
نادي  عن  ص��در  بيان  »هناك  الجسر:  ق��ال  س��ؤال،  على  ورداً 
رؤساء الوزراء السابقين، تلي من بيت الوسط وهذا هو المنطلق 
نطالب  لم  »نحن  الجسر:  قال  الداخلية،  وزارة  وعن  األساسي« 
ب�  ال  نطالب  لم  نحن  الحكومة.  يشكل  من  فهو  المكلف،  الرئيس 

عائد له«. االمر  هذا  وزيراً،   12 أو   24
لقاء  بعد  الفرزلي،  ايلي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  وأك��د 
الحكومي،  التشكيل  عن  المسؤول  هو  الوزراء  رئيس  »ان  ميقاتي 
»مبدأ  وقال:  المجلس«.  في  يجريها  نيابية  استشارات  نتيجة 
نصت  لما  وفقاً  اختصاصيين  من  ستكون  الحكومة  ومواصفات 
لميقاتي  فتعود  األسماء  عملية  أما  الفرنسية.  المبادرة  عليه 
بالتسوية مع رئيس الجمهورية«. وأشار الى ان »جبران باسيل 
هو رئيس كتلة نيابية، له الحق في أن يتصرف كما يشاء بإعطاء 
يقوله  بما  مرتبطاً  الرئاسة  ختم  يكون  أال  المهم  عدمها،  من  الثقة 

باسيل«. جبران 
»الوسط  كتلة  باسم  نحاس  نقوال  النائب  أك��د  جانبه،  من 
مطروح  الوزارات  عدد  وموضوع  واجب،  التسهيل  »ان  المستقل 
في  »اإلسراع  الى  ودعا  الجمهورية«.  رئيس  وبين  ميقاتي  بين 
الفتاً  مضادة«،  وشروط  شروط  دون  من  لإلنقاذ  مشروع  وضع 
التأليف يجب أن تكون محددة وقصيرة وان تكون  الى أن »فترة 

التأليف«. عملية  يحدد  الدستور  وأن  أولوية،  لبنان  مصلحة 
أننا  اللبنانية  القوات  النائب جورج عدوان، باسم كتلة  وأعلن 
موقفاً  ليس  وهذا  الحكومة  في  مشاركتنا  عدم  ميقاتي  »أبلغنا 

المكلف«. الرئيس  بشخص  متعلقاً 
وأعرب تكتل »لبنان القوي«، خالل اجتماعه الدوري، عن أمله 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  لرئيس  السريع  التكليف  »يكون  بأن 
معتبراً  اإلص��الح«،  على  ق��ادرة  لحكومة  سريع  لتأليف  حافزاً 
الكلي  التحلل  لتالفي  األخيرة  الفرصة  هي  القادرة  »الحكومة 
التسهيلّي،  موقفه  على  باٍق  »أنه  وأكد  ومؤسساتها«.  للدولة 
الدعم  بتقديم  معني  وهو  السريع،  التأليف  سبيل  في  ضاغطاً 

الكامل ألي مشروع إصالحي تقدمه الحكومة أو تقوم به«.
رئيس  برئاسة  الوزارية  اللجنة  التزام  »وجوب  على  وشدد 
إلصدار  القانون،  وفق  جداً  سريعاً  عملها  إنهاء  على  الحكومة 
الضغط  لتخفيف  المواطنين  على  وتوزيعها  التمويلّية  البطاقة 
والعشوائية  االستنسابية  ظل  في  له  يتعّرضون  الذي  المعيشي 
والمخزنين  التجار  وبعض  المركزّي  المصرف  يمارسها  التي 
وخصوصاً  األس��اس��ي��ة،  ب��ال��م��واد  يتعلّق  م��ا  ف��ي  والمهّربين 

والدواء«. المحروقات 
 19 ال�  سقف  تحت  ال��دوالر  صرف  سعر  راوح  مواٍز  خط  على 
التأليف،  لعملية  األسواق  ترقب  وسط  الواحد  للدوالر  ليرة  ألف 
شح  على  احتجاجاً  المناطق  من  عدد  في  الطرق  قطعت  بينما 
اإلشكاالت  نسبة  ارتفاع  وسط  الكهربائي،  والتقنين  المازوت 
التقنين  بسبب  األحياء  في  المولدات  وأصحاب  المواطنين  بين 
العامة  المديرية  إعالن  هو  بلة  الطين  زاد  وما  للكهرباء،  القاسي 
بالكامل  نفد  المحلي  للسوق  المخصص  »المخزون  أن  للنفط 

األعياد«. قبل  ليتر  مليون   14 سلمنا  بعدما 
إلط��الق  الصحة  وزارة  ام��ام  اعتصاماً  الصيادلة  نّفذ  وق��د 
تسلم  عدم  وأكدوا  الصيدليات.  من  األدوية  فقدان  حول  صرخة 
الئحة  وإصدار  األخير  الصحة  وزير  قرار  منذ  واحدة  دواء  قطعة 
الصيدلّيات  أن  والنتيحة  المدعومة،  وغير  المدعومة  باألدوية 
االعتصام استقبل وزير  خاوية والمواطنين من دون دواء. وبعد 
حاكم  مع  المشكلة  إن  لهم  وقال  الصيادلة،  حسن  حمد  الصحة 
المخصصة  االعتمادات  في  تدنٍّ  »هناك  مضيفاً  لبنان،  مصرف 
بفتح  الصيادلة  حسن  وطالب  لبنان«.  مصرف  قبل  من  للدواء 

األزمة. للمواطن، واعداً بحل  الصيدلّيات خدمة  أبواب 
لكتلة  اجتماعاً  الحريري  الرئيس  رأس  آخ��ر،  صعيد  على 
واألوضاع  المستجدات  في  البحث  خالله  تّم  النيابية  المستقبل 
عن  للحديث  خصصه  صحافًيا  مؤتمًرا  وعقد  البالد.  في  العامة 
دون  من  الحقيقة  يريد  »من  فقال:  المرفأ  انفجار  في  التحقيقات 
هو  استثنائياً  قراراً  واتخذنا  اقتراحنا  في  معنا  فليسر  مزايدات 
تعطي  التي  والقانونية  الدستورية  المواد  كل  تعليق  اقتراح 
الجمهورية  لرئيس  بالمحاكمات  خاصة  أص��ول  أو  حصانة 
وحتى  والموظفين  والقضاة  والنواب  والوزراء  الحكومة  ورئيس 
الجريمة  هذه  حجم  أم��ام  الجميع  يتساوى  وهكذا  المحامين، 
»أعضاء  ان  وأعلن  العدلي«.  المحقق  ال��ى  الجميع  ويتوّجه 
الكتل  كل  وسنزور  االقتراح  هذا  على  سيوقعون  المستقبل  كتلة 
أهالي  حق  من  ألنه  االقتراح  هذا  على  التوقيع  لطلب  النيابية 
ابن  »أنا  واضاف  بحصانته«.  االحتماء  يريد  من  معرفة  الشهداء 
شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو 
14 شباط ال يزايدّن  رفيقه وفي جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 
متخصصة  جهات  هناك  وتابع:  آب«.   4 مسألة  في  علينا  أحد 
المستقبل تخلوا  إن نواب  لتقول  نهاراً  التاريخ تعمل ليالً  بتزوير 
قمة  الكالم  وهذا  العريضة  وقعوا  وأنهم  والعدالة  الحقيقة  عن 

الكذب«. وقمة  التزوير  وقمة  التضليل 

ما  لديه  ليس  ميقاتي،  نجيب  المكلّف  الرئيس  جهة  من    -
يدعوه للتعامل بطريقة الحريري ذاتها، فهو رغم عالقاته غير 
للسعودية، ورغم  يمثل تحدياً  ليس خصماً  المميّزة سعودياً 
انتمائه الى نادي رؤساء الحكومات السابقين وتبنيه لمواقفه 
لديه  الحر ليست  الوطني  الرئاسي والتيار  العهد  السلبيّة من 
النفسيّة  وتبعاتها  العهد  مع  للحريري  كانت  التي  التجربة 
لالستعداد  تاريخيّة  فرصة  أمامه  تتاح  بينما  والشخصيّة، 
في  م��ح��دود،  غير  زمني  لمدى  الحكومة  برئاسة  لإمساك 
لرئاسة  الحريري  تولي  دون  يحول  ال��ذي  االستعصاء  ظل 
الى  الحكومة  رئاسة  تحويل  يتيح  وه��ذا  سعودياً،  الحكومة 
لنيل  األهلية  وإثبات  السعودّية  مع  العالقة  لتحسين  مصدر 
دعمها، بمثل ما يتيح تجذير الزعامة الشعبيّة في الطائفة التي 
في  والنجاح  فيها،  الزعامات  مصنع  الحكومة  رئاسة  تمثل 
للتكليف يشكل مفتاح ما بعدها، وأمامه  المتاحة  الجولة  هذه 
اللبناني،  االنهيار  من  القلقة  الخارجية  المعطيات  تشجيع 
وخطر  النازحين  وملف  األوروبية  األمنية  لالعتبارات  سواء 
الغربية  ل��الع��ت��ب��ارات  أو  ال��ت��ط��رف،  والدة  خطر  أو  ال��ه��ج��رة، 
اإلسرائيليون  يشترك  التي  للتحذيرات  تصغي  التي  عموماً 
لسقوط  سبب  إل��ى  االنهيار  تحول  خطورة  من  إطالقها  في 
لبنان في حضن حزب الله بدالً من الرهان األميركّي السابق 
بسقوطه على رأس الحزب، مع اإلجراءات التي أعلن الحزب 
حرجاً  األشد  اللحظة  األمور  بلوغ  عند  بها  السير  على  عزمه 
الخارجية  المعطيات  وهذه  المسؤولية.  تتحّمل  حكومة  بال 
لتوفير  ال���الزم  األدن���ى  الحد  تمويل  بتوفير  وع���وداً  تترجم 
الكبير، وهو ما سيجعل  السقوط  لمنع  الالزمة  األمان  شبكة 
َمن ينجز ذلك على يديه زعيماً شعبياً أبعد من حدود منطقته 
بعد معاناة ممتدة لسنتين شعر اللبنانيّون أنهم ُتركوا خاللها 
هذه  ليهدر  ميقاتي  للرئيس  سبب  من  فليس  حكومة،  دون 

الفرص.
طليق  ميقاتي  الرئيس  أن  يعني  ال  ه��ذا  أيضاً  بالمقابل   -
التعقيدات  كل  تجاوز  يتيح  بما  الحكومة  تشكيل  في  اليدين 
الرئيس  بيُسر وسهولة، فهو يرث أيضاً مناخاً خلفته تجربة 
لمواقفه،  ال��س��اب��ق��ي��ن  ال���رؤس���اء  ن����ادي  وت��غ��ط��ي��ة  ال��ح��ري��رّي 
الحريري،  به  يقبل  لم  بما  قبل  وكأنه  يظهر  أال  وسيحرص 
والتعبئة التي تّم ضخها على مدى تسعة شهور، عن توصيف 
موقع  إلضعاف  بالسعي  واتهامه  بالسلبيات  عون  الرئيس 
تحميل  من  فيها  وما  الشهور  هذه  قبل  وما  الحكومة،  رئاسة 
باسيل  جبران  النائب  ورئيسه  الحر  الوطني  والتيار  للرئيس 
كل  تحاصر  حاضرة  تعبئة  هي  االنهيار،  عن  مسؤولية  من 
خطوة إيجابية يخطوها ميقاتي في عالقته مع عون وباسيل، 
م��ا سيجعله ش��دي��د ال��ح��ذر ف��ي ك��ل خ��ط��وات��ه، وه��و ي��درك أن 
بالقول  قبله  م��ن  التبّدل  يفّسر  أن  ع��ون  الرئيس  بمستطاع 
لكن  العقبة،  كان  ألنه  األمور،  تسهلت  الحريري  تغير  عندما 
ميقاتي ال يملك فرصة المخرج ذاته، ولذلك سيكون التأليف 
المسار  وكل  لتفاديها،  ميقاتي  يسعى  للحريري  إدانة  بذاته 
وهو  ال��ط��وائ��ف،  وت��وازن��ات  الصالحيات  بخطاب  محفوف 

خطاب ال يستثير ويستدرج إال المزيد من العقد.
الجمهورية  رئ��ي��س  ع��ن  ال���ص���ادرة  ال��ت��ص��ري��ح��ات  ف��ي   -
نيات  إعالن  بهما  المحيطين  مواقف  وفي  المكلف،  والرئيس 
تبّشر  التعاون  مبدأ  مع  الطرفين  من  التعامل  وبوادر  حسنة، 
بإيجابيات، وعلى الضفتين الرئاسيتين يوصف اليوم األول 
وتركيز  للعبور  الجسر  بناء  أن  يبقى  اإلي��ج��اب��ي،  بالترقب 
المعنيين  الفريقين  وعلى  عليهما  مشتركة  مسؤوليّة  دعاماته 
معنى  أم��ام  تصغر  التي  الحسابات  عن  بعيداً  منهما  كل  مع 
بناء  ومسؤولية  وللبنانيين،  وللبنان  لهما  وحيوّيته  النجاح 
استطاع  من  كل  على  هي  معاً  عليهما  هي  كما  العبور  جسر 
لذلك سبيالً، خصوصاً ما يستطيعه ثنائي حركة أمل وحزب 
قرب  عن  يشاهدون  الذين  الفرنسيون  يستطيعه  وم��ا  الله، 
المساعدة  الجيمع  على  الكبير،  فشلهم  لفيلم  األخير  الفصل 
ترف  لبنان  فيها  يملك  ال  لحظة  ف��ي  للفشل،  منعاً  ال��دؤوب��ة 
الوقت للتجارب، وال فرص أخرى تبدو أشّد صعوبة وتعقيداً 
أننا  ال��ف��ش��ل، م��ن دون أوه���ام  إل��ى  ال��ت��ج��رب��ة  ان��ت��ه��ت ه��ذه  إذا 
ذاهبون الى حلول سحرّية أو برنامج خالص وطنّي شامل. 
تتحّمل  حكومة  مجرد  حكومة،  تشكيل  يتعّدى  ال  فالمطلوب 

المسؤولية في ظل فراغ قاتل في زمن قاتل.

التعليق ال�سيا�سي

�النفتاح على �شورية

االنفتاح  وحيوّية  ألهميّة  اإلش��ارة  تكون  أن  المستغرب  من 
قاله  م��ا  على  المقبلة  الحكومة  عمل  برنامج  ف��ي  س��وري��ة  على 
ستكون  التي  فالحكومة  ح��ردان،  أسعد  القومية  الكتلة  رئيس 
معنية بمعالجة األزمة االقتصادية او التخفيف من وطأتها بالحد 
الثقيل  والعبء  السوريين  النازحين  ملف  أمامها  تجد  األدن��ى، 
الذي يتركه على االقتصاد فيما تعلن سورية مد اليد للتعاون في 
إيجاد حل مشترك يبدأ بمخاطبة تصدر عن الحكومتين اللبنانية 
والسورية نحو األمم المتحدة والدول المانحة للنازحين، تطلب 
الى  عودته  بعد  لبنان  في  للنازح  المقررة  المساعدات  مواصلة 
أمس،  كانت  التي  وسورية  كعائد،  إقامته  ال��ى  ونقلها  سورية 
عودة  ع��ن��وان  تحت  روس��ي��ا  م��ع  مشتركاً  م��ؤت��م��راً  تستضيف 
النازحين لديها من المعطيات كما لدى أطراف لبنانية مثلها، بأن 
مخاطبة الدولة المضيفة، وهي هنا لبنان، ودولة النزوح والعودة 
وهي سورية، للجهات الدولية سيلقى تفاعالً إيجابياً في ضوء 

المتغيرات الجارية على الساحتين الدولية واإلقليمية.
في الضائقة المعيشية كان اللبنانيون يتوّجهون تلقائياً نحو 
الدولة بخالف  سورية، حيث صناعة وزراعة تحظيان برعاية 
السلع  من   90% من  أكثر  تغطي  المنتجات  سلة  وحيث  لبنان، 
بين  التفاهم  وسيكون  األك��الف،  قليلة  وبأسعار  المستهلكة، 
بالعملة  السلع  ت��ب��ادل  تسهيل  على  وس��وري��ة  لبنان  حكومتي 
الدوالر  على  الطلب  تخفيض  في  الكبير  األث��ر  للبلدين  الوطنية 
وتحسين وضع العملة الوطنية، واألمر ال يكلف أكثر من إجراء 
يتمثل  المركزيين،  مصرفيهما  من  الحكومتان  تطلبه  إداري 
قبالة  للعملتين  المتبادل  للتسعير  أسبوعية  نشرة  ب��إص��دار 

بعضهما.
لالقتصاد  ح��ي��وي��اً  م��ص��دراً  ال��ت��ي تشكل  ال��ت��ران��زي��ت  ت��ج��ارة 
اللبناني لها معبر وحيد هو سورية، سواء نحو العراق او عبر 
من  األع��ب��اء  وتخفيف  الخليج،  دول  باتجاه  واألردن  س��وري��ة 
طريق تجارة الترانزيت وتحسين شروطها يتوقف على تفاهم 

الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية.
من أولى أولويات الحكومة المقبلة البدء بالتحرك نحو سورية 
تقول  بينما  العقوبات،  من  الخوف  عقدة  في  الوقوع  دون  من 
المعلومات األردنية والمصرية أن استثناء أميركياً من العقوبات 
بات متاحاً لنقل الغاز المصرّي الى لبنان عبر سورية، بينما ما 
األميركيّة  العقوبات  قواعد  ميزان  في  بكثير  أق��ل  مطروح  هو 

الظالمة، وأغلبه ال يقاربها.



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

دولة الرئي�س ح�ّسان دياب

{ يكتبها الياس عّشي

دولة  لقب  يستحّق  دي���اب  ح��ّس��ان  وح���ده 
نادي  إل��ى  االن��ض��م��اُم  ي��زي��ده  ول��ن  الرئيس، 
ا، وال ن��ب��اً، وال ش��رف��اً، وال  ال��رؤس��اء ع��ل��ّوً
عامة  دي��اب  حّسان  سيبقى  بل  استقامة، 
ال��م��س��ؤول��ي��ة بصمت،  ت��ح��ّم��ل��ه  ف���ي  ف���ارق���ة 
وفي  الضيقة،  الزواريب  عن  وبعٍد  وإرادة، 
من  ليس  به  لحق  الذي  الظلم  على  السكوت 
لبنان فقط، بل  التي حكمت  الفاسدة  الطبقة 
الذي  الشهير  التشريني  الحراك  رم��وز  من 
لم يحِم »دولة الرئيس دياب«، وساوى بينه 
خروج  في  سيما  ال  الهيكل،  لصوص  وبين 
الشغب،  وتعميم  ال��ش��ارع،  إل��ى  الحراكيين 
يحّركهم  م���ن  ث��م��ة  وك�����أّن  ال��س��ب��ل،  وق��ط��ع 
الرئيس  إلى  لبنان  في  جرى  ما  كّل  لتوجيه 

دياب وحكومته .
وتتساءلون لماذا بقي الَحراك حراكاً، ولم 

يرَق إلى الثورة؟
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

جال 35 شاباً وشابة من أعضاء الغرفة الفتية 
JCI في عدد من أحياء دمشق  الدولية بدمشق 
القديمة حيث قاموا بتوثيق مجموعة من المهن 
والحرف اليدوية التي اشتهرت بها دمشق، وذلك 
عبر صور ضوئّية التقطتها كاميراتهم ومعلومات 
دّونوها خالل لقاءات مع عدد من أصحاب هذه 

الحرف وسكان األحياء من كبار السن.
الجولة ضمن مشروع »سورية  وتأتي هذه 
ديالن« وهي تسمّية سريانية تعني بالعربية 
»سوريتنا« الذي أطلقته الغرفة الفتية الدولية 
مديره  وفــق  الــمــاضــي  آذار  ــي  ف دمــشــق  فــي 
أن  إلى  أشار  الذي  الحجاج  إبراهيم  الدكتور 
التراث  على  اإلضاءة  إلى  يهدف  المشروع  هذا 
المادي والالمادي ونشره عبر صفحات الغرفة 
وصفحة  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على 
مع  بالتنسيق  وذلك  أيضاً،  بالمشروع  خاصة 

وزارتي اإلعالم والسياحة.
تقسيم  تـــّم  أنـــه  الـــى  الــحــجــاج  ــت  ــف ول
توزعت  عدة  فرق  إلى  بالجولة  المشاركين 
القديمة  واألســــواق  الــحــارات  ــن  م بــعــدد 

الفضة  صناعة  ــات  ورش من  ــدداً  ع والتقت 
والموزاييك  والبروكار  والنحاس  والذهب 
والشارع  والبزورية  باشا  مدحت  بأسواق 
زارت  كما  السليمانية،  والجادة  المستقيم 
متحف  النوري  البيمارستان  الفرق  إحدى 

الطب والعلوم.
الغرفة  رئيس  نائب  سوقّية  آالء  وقــالــت 
والعلوم  الطب  متحف  زار  الفريق  أن  بدمشق 
مجال  فــي  قــّدمــه  ومــا  معمارياً  توثيقه  ــّم  وت
العلوم إلى جانب تسليط الضوء على المحيط 
المكاني للمتحف ولقاء عدد من سكانه واعتبر 
فرصة  الــمــشــروع  أن  إســحــق  ســامــر  الــشــاب 
وأخذ  الحرفيين  مع  مباشر  بشكل  للتواصل 

المعلومة منهم.
نائب  مــرانــي  خانم  الــدكــتــورة  وأوضــحــت 
»أن  دمشق  في  الدولية  الفتية  الغرفة  رئيس 
في  الغرفة  تنفذها  التي  المجتمعية  البرامج 
دمشق خالل العام الحالي تشمل أيضاً مشروع 
بالقوانين  للتعريف  يــهــدف  الـــذي  ـــون«  »ن
السورية المتعلقة بحقوق المرأة عبر جلسات 

توعية بالتنسيق مع نقابة المحامين واألمانة 
الريادي«  »أنــت  ومشروع  للتنمية  السورية 
بهدف  عاماً   16 إلــى   14 عمر  من  لليافعين 
إلى  إضــافــة  ــال  ــم األع ـــادة  ري على  تدريبهم 
عبر  النفسية  بالصحة  يهتم  ــر  آخ مــشــروع 

جلسات يوغا وإسعاف نفسي أولي«.
سورية  الدولية  الفتية  الغرفة  أن  يذكر 

غرفة  ـــراف  إش تحت   2004 ــام  ع تأسست 
ثماني  حــالــيــاً  وتــضــم  ــة  ــي ــدول ال ــارة  ــج ــت ال
وحلب  وطــرطــوس  دمشق  في  محلية  غــرف 
ــــوادي والــالذقــيــة  ــداء وحــمــص وال ــوي ــس وال
ضمن  مختلفة  مشاريع  تنفذ  حيث  وأفاميا، 
أربعة نطاقات هي األفراد والمجتمع واألعمال 

والنطاق الدولي.
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االنتماء.

»�سوريتنا«.. م�سروع يوثق التراث ال�سورّي المادّي والالمادّي

مديرية ال�سويداء الأولى توزع �سلال غذائية بمنا�سبة عيد الأ�سحى

الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ت�سع في متناول القراء مجموعة اإ�سدارات متنّوعة
للكتاب  السورية  العامة  الهيئة  قدمت 
الشعر  بين  تنّوعت  اإلصــدارات  من  توليفة 
في  مختلفة  وأتت  المترجم  واألدب  والقصة 
مضمونها وأسلوبها إال أنها اشتركت بتقديم 
المتعة  بين  يجمع  متنوع  غني  محتوى 

والفائدة.
»هــالــة  الــشــعــريــة  المجموعة  وضــمــت 
الفنان  ورسوم  هدلة  زهير  للشاعر  األحلى« 

مع  مرفقة  متنوعة  قصائد  الطالع  قحطان 
على  األطفال  تحث  وزاهية  جميلة  رســوم 
وتمّجد  األرض  ومحبة  واالكتشاف  الحلم 
الشعرية  األبــيــات  تــّم صــوغ  وقــد  الــســالم. 
بسيطة  سهلة  بكلمات  المجموعة  ضمن 
مع  انسيابها  في  تتناغم  شعرية  وبجملة 
في  رشيقة  وبموسيقى  مفرداتها  معجم 

أوزانها وقوافيها.

التي  األولـــى  القيمة  هــو  الجمال  وكــان 
الطفل  نفس  إلــى  إيصالها  الشاعر  ــاول  ح
حملت  التي  والنصوص  المواضيع  لجهة  

قيماً إنسانّية وتربوية نبيلة.
»لسنا  القصصّية  المجموعة  فــي  ــا  أم
ورســوم  إبراهيم  أميمة  لألديبة  صــغــاراً« 
من  مجموعة  الــقــارئ  يجد  الــطــالع  زبــيــدة 
وعن  ــاء  ــم وال الصفصافة  عــن  الحكايات 

االعتناء  وأهمية  الحرب  خالل  األطفال  حياة 
جنود  وحلم  الماء  على  والحفاظ  باألشجار 
بلقاء  الوطن  عن  يدافعون  الذين  المعارك 
قصصها  في  الكاتبة  عمدت  وقد  أحبائهم، 
وتغلبوا  الحرب  عانوا  أطفاالً  تخاطب  أن 
يستسلموا  ولم  واليأس  الحزن  مشاعر  على 
والوطن  للمحبة  يهزجون  وهم  وعاشوا  لها 

ويحلمون بغد أفضل.

لها  »يــا  قصة  نقرأ  المترجم  األدب  وفــي 
الذائــع  االلــمــانــي  للكاتب  حــظــيــرة«  مــن 
فاتــن  بتعريبــها  وقام  ويلهلم  هانز  الصيت 
الــخــروف  قــصــة  ــن  ع وتــحــكــي  مرتضــى، 
تحب  ال  ــرة  أس إلــى  ينتمي  ــذي  ال فرانكلين 
يغير  أن  بــدأبــه  استطاع  ولكنه  النظافة 

سلوكها.
إجازة  يحمل  هدلة  زهير  الشاعر  أن  ُيذكر 

في  الشعر  جمعية  عضو  وهــو  اآلداب  في 
مجموعة  له  صــدرت  العرب  الكتاب  اتحاد 
والصغار  للكبار  يكتب  الشعرية  األعمال  من 

في صحف ومجالت عربية وأجنبية.
اتحاد  في  عضو  فهي  إبراهيم  أميمة  أما 
العلوم  فــي  إجـــازة  تحمل  الــعــرب  الكتاب 
المطبوعات  من  العديد  لها  صدر  التربوّية 

في مجال الشعر وأدب األطفال.
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