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الله«  »أن��ص��ار  حركة  في  السياسي  المجلس  عضو  نصح  أن  بعد 
لم  ألّنها  »بمغادرتها،  اإلمارات  في  المستثمرين  البخيتي  محمد  اليمنية، 
أّن »قيمة االستثمارات  تعد دولة آمنة، وستكون ساحة معركة«، مضيفاً 
القوات  باسم  المتحدث  حّذر  صفر«،  قيمة  إلى  ستتحول  اإلم��ارات  في 
أّن  العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر »تويتر«، من  اليمنية  المسلحة 
المرة  هذه  يطال  قد  اليمنية  القوات  قبل  من  اإلماراتي  العمق  استهداف 
»أكسبو...  تويتر:  على  تغريدة  في  سريع  وقال  دبي«.  »إكسبو  معرض 

معنا قد تخسر، ننصح بتغير الوجهة«.
وضع  الشامي،  الله  ضيف  صنعاء  حكومة  في  اإلع��ام  وزي��ر  وأع��اد 
وكيل  ذاته  األمر  وفعل  أيضاً.  »تويتر«  على  صفحته  عبر  سريع  تغريدة 
»يبدو  التالي:  بالتعليق  إياها  مرِفقاً  عامر،  الدين  نصر  اإلع��ام  وزارة 
ما  لديها  أنَّ  ًة  خاصَّ المعرض  في  قواتنا  ستشارك  هل  أجمل...  دبي  أن 

يستحقُّ العرض؟«.
عبر  السام،  عبد  محمد  المفاوض،  اليمني  الوفد  رئيس  قال  ب��دوره، 
لها«،  حكراً  األمن  اعتبار  في  تخطئ  العدوان  تحالف  »دول  إنَّ  »تويتر« 
الجمهورية  على  والحصار  العدوان  شن  في  االستمرار  »مع  وأض��اف: 
اليمنية، وقتل المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية، فا أمن وال استقرار إال 

للجميع«.
طه  اليمني  الصحة  وزير  أعلن  أن  بعد  سريع  قبل  من  التحذير  ويأتي 
المتوكل أمس، أنَّ »التحالف السعودي ارتكب سلسلة جرائم خال شهر 
 150 بينهم  مدني   500 سقوط  إلى  أّدت  الجاري،  الثاني/يناير  كانون 

شهيداً«.
وأضاف المتوكل أنَّه »بعد 7 سنوات من العدوان على اليمن بلغ عدد 
»التحالف  طيران  ارتكبها  التي  المجازر  إلى  إضافة  ألفاً«،   47 الشهداء 
السعودي« في العاصمة صنعاء، وفي قصفه للسجن المركزي في صعدة، 

وأيضاً الحديدة، والتي نجم عنها سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
إعصار  عملية  تنفيذ  عن  أعلنت  اليمنية  المسلحة  ال��ق��ّوات  وكانت 
العمقين السعودي  العدوان وجرائمه في  الثانية رداً على تصعيد  اليمن 

واإلماراتي.
عملية  استهدفت  حيث  اإلمارات،  على  هجوم  ثاني  الهجوم  هذا  وُيعّد 
مواقع  الحالي  الثاني/يناير  كانون   17 في  األول��ى  اليمن«  »إعصار 
حساسة في العمق اإلماراتي، وهي صهاريج بترولية في منطقة مصفح 
3«، قرب خزانات أدنوك، واإلنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي  »آيكاد 

الدولي.

»اإك�صبو دبي« في عين الإع�صار اليمني

- يصّر البعض على حصر النقاش بمرحلة ما بعد مقاطعة 
التيار  التي أعلنها رئيس  النيابية،  تيار المستقبل لالنتخابات 
سعد الحريري، من زاوية أحادية ضيقة تشبه ما سمعناه من 
 ،2005 عام  فيلتمان  جيفري  السابق  األميركي  الدبلوماسي 
النواب،  مجلس  على  االسللتلليللالء  بوهم  اآلن«،  »االنللتللخللابللات 
بعزل  المطلوب  تحقيق  في  فشل  لكنه  فعالً،  تحقق  أمر  وهو 
قوتها.  مصادر  من  لتجريدها  وصللوالً  وحصارها  المقاومة 
في  شنت  الللتللي  الللحللرب  وهللو  البديل  الخيار  مللن  بللد  ال  فللكللان 
اليوم  هللؤالء  ويعتقد  عكسيّة.  بنتائج  وجللاءت   2006 تموز 
تمثل  إقتصادية  مالية  بحرب  المدعومة  الخليجية  الورقة  أن 
بديالً أشّد قوة من حرب إسرائيلية فاشلة ومستحيلة في آن 
ورئيسه  اللبنانية  القوات  حزب  الضفة  هذه  ويتصدر  واحد. 
يشارك  بينما  المدنّي،  المجتمع  وتشكيالت  جعجع  سمير 
من  جللزء  المستقبل،  وتلليللار  الللحللريللري  بمقاطعة  بالترحيب 
النخب والناشطين الوطنيين والعروبيين واليساريين، الذين 
يناهضون مبدئياً وعقائدياً ما يصفونه بالحريرية السياسية، 
لطريق  وفتحاً  شركائها  برحيل  إيللذانللاً  رحيلها  ويعتبرون 
التغيير، دون أن يملك هؤالء ال الرؤية وال الوضعيّة التي تتيح 
لهم أن يقّدموا حضوراً انتخابياً لملء الفراغ، سواء الذي خلفه 
خروج الحريري أو الذي سيخلفه خروج سواه، كما يتمنون 
شعبيّة  عللزوف  نسبة  مللع  الللبللدائللل،  تبدو  بينما  ويتوقعون. 
واسعة في البيئة التي يمثلها الحريري وتيار المستقبل، فتحاً 
للباب أمام شظايا سياسية هامشية، ينتمي بعضها للتطرف 
وإقليمية،  دولية  مخابرات  أجهزة  لتمثيل  وبعضها  الطائفّي، 
النواب  مجلس  منصة  على  يستثمر  إعالمي  حضور  لتمثيل 
الدولة  اهتراء  خطة  استكمال  بهدف  والمشاكسة،  بالصراخ 

وتعميم الفوضى.
نصف  من  ألكثر  المقاطعة  تطرحها  التي  األسئلة  أول   -
المرجعيات  موقف  سيكون  ماذا  هو  محورية،  طائفة  ناخبي 
المسيحية الروحية قبل السياسية، وقد مألت الدنيا صراخاً 
الطائف  اتفاق  أعقبت  التي  السياسية  األزمة  كل  اعتبار  حول 
نصف  من  أكثر  قاطعها  التي   1992 عللام  النتخابات  نتاجاً 
ناخبي الطوائف المسيحية، وبسبب السؤال الذي وّجهته هذه 
المرجعيات دائماً حول مدى وطنية وميثاقية إجراء االنتخابات 
في ظل مقاطعة 92، ودرجة التشابه بين ما جرى وبين مشهد 
سؤال  يصير  المستقبل  تيار  مقاطعة  مع  القريب  المستقبل 
قداس  من  سماعه  ينتظر  الذي  القيادات،  لهذه  مرتجعاً  الل92 
بكركي يوم األحد المقبل، بين الدعوة لالنتخابات بأي ثمن، 
بين  ربما  لللحللوار،  السعي  إعللالن  أو  جعجع،  سمير  قللال  كما 
المرجعيات الروحية، لمناقشة المخاطر والخيارات، كما كان 
مسعى اإلمام الراحل محمد مهدي شمس الدين بعد انتخابات 

عام 92 ولم ُيسمع صوته؟
- ثاني األسئلة ستواجه ثنائي حركة أمل وحزب الله، بكيفيّة 
زيادة  فرص  لهما  توفر  نيابيّة  انتخابات  مع  مبدئياً  التعامل 
الشيعّي  الصوت  بجعل  المقاعد  من  بعدد  النيابية  حصتهما 
الطائفة  من  نواب  عليها  يترشح  التي  الدوائر  في  تأثيراً  أشد 
السنيّة ويغيب عنها أكثر من نصف الناخبين ومرشحو التيار 
الذي كان يشّد عصبهم ويحشدهم للمشاركة، بينما سيؤدي 
تمكنت  التي  المعادلة  تلك  تشبه  نيابية  معادلة  إلنتاج  ذلللك 
السوري  واالنسحاب  الطائف  اتفاق  بين  ما  لبنان  حكم  من 
فقاعة  هللو  األول  غائبة:  عللوامللل  ثالثة  بقوة  لكن  لبنان،  مللن 
مالية وفرت بحبوحة وهميّة مع تثبيت سعر الصرف، وهي 
تنفجر اليوم. والثاني هو معادلة تعاون سورية سعودية لم 
التي  الصيغة  لفرط  سعودي  ضغط  مكانها  وحل  قائمة  تعد 
)التتمة ص4(

االنتخابات بعد مقاطعة الم�ستقبل 

واأ�سئلة الم�ستقبل

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

المواجهة  جبهات  شهدتها  التي  التصعيد  جللوالت  زالللت  ال 
يوم  أول  تسجيل  مع  أول،  إقليمياً  حدثاً  واإلملللارات  اليمن  بين 
تراقب  أنها  يمنية  مصادر  أفادت  حيث  الجبهة،  هذه  على  هادئ 
هدفاً  ليست  اليمنية  العسكرية  فالرسائل  اإلمللاراتللي.  السلوك 
بل  الهدف،  هو  واقتصادها  بللاإلمللارات  األذى  إلحاق  وال  بذاتها 
وقف االنخراط اإلماراتي بالحرب على اليمن هو الهدف، واليمن 
الللى موقفها  اإلملللارات  عللادت  فللإذا  اإلمللاراتللي  السلوك  سيراقب 
البعيد عن المواجهات في اليمن، قبل انخراطها في معارك شبوة 
اإلماراتيون  واصللل  وإذا  التصعيد،  جولة  ستتوقف  وملللأرب، 
وبالتوازي  الللجللواب.  هو   »3 اليمن  »إعللصللار  فسيكون  الللتللورط 
راجعتهم  خليجية  جهات  ابلغوا  اليمنيين  إن  الللمللصللادر  قالت 
من  والموقف  اإلماراتية،  الظفرة  قاعدة  استهداف  حول  بأسئلة 
الوجود،  بهذا  يعلم  اليمن  أن  فيها،  األميركي  العسكري  الوجود 
خرجت  الللذي  المصدر  على  ردا  كللان  للقاعدة  االستهداف  لكن 
األميركي  للوجود  عالقة  وال  اليمن،  تقصف  التي  الطائرات  منه 
وتحميلها  األميركية  السياسات  مع  العداء  رغم  باالستهداف، 
الوجود  هللذا  لكن  واسللتللمللرارهللا،  اليمن  على  الللحللرب  مسؤولية 
اراد  وإذا  اليمني،  األهللداف  بنك  عن  القاعدة  يحيّد  لن  األميركي 

األميركيون تحييد أنفسهم فليفعلوا هم ذلك.
الجواب  حللول  النقاش  يللدور  اللبناني،  اإلقليمي  الللشللأن  فللي 
اللبناني على الورقة الخليجية التي حملها وزير خارجية الكويت، 
مع  لبنانيّة  مشكلة  ال  إن  النقاش  لهذا  متابعة  مللصللادر  وقللالللت 
أغلب ما ورد في الورقة، وتبقى نقطتان للنقاش، واحدة يرغب 
لبنان بإخضاعها لحوار لبناني خليجي حول التعامل اإلعالمي 
ورسم حدود العالقة بين االلتزام اللبناني بما يرغب به الوزراء 
العرب، وبين حرية التعبير والتعدد السياسي، أسوة بما تتعامل 
دول  حكومات  مع  المجال  هذا  في  العربية  الحكومات  بموجبه 
أجنبية تربطها بالخليج عالقات مميّزة. والنقطة الثانية التي يظن 
البعض أنها عقدة لبنانية وهي المتصلة ببنود مكّررة تحت عنوان 
بسط السيادة وحصر السالح وتطبيق القرار 1559. وفي هذا 
اللبنانيين  إجللمللاع  شللرح  حللول  اللبناني  الللجللواب  يللدور  المجال 
خريطة  وضع  مع  ولكن  األهللداف،  هذه  علي  الطائف  إتفاق  في 
طريق تبدأ بتحرير األراضي المحتلة بكل الوسائل المتاحة كما 
حوله  انقسم  الللذي   1559 الللقللرار  وجللاء  الطائف،  وثيقة  نصت 
أجنبية  دول  دعمتها  التي   2006 تموز  حرب  وتلته  اللبنانيون 
الذي   1701 بالقرار  وانتهت  الله  حزب  سالح  لسحب  وعربية 
 ،1559 للقرار  طريق  خريطة  الللدولللي  المجتمع  بعرف  أصبح 
الرئيس عون مستقبالً وزيري الطاقة السوري واللبناني بحضور سفير سورية في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص4(

اليمنّيون يراقبون ال�سلوك االإماراتّي لالختيار بين »اإع�سار 3« اأو وقف الت�سعيد

هل تدعو دار الفتوى للمقاطعة... ويعلن جنبالط االن�ضحاب ت�ضامنًا مع الحريرّي؟

الجواب اللبنانّي على الورقة الكويتّية: الـ 1701 والطائف خريطة طريق للـ 1559

 هل بداأت معركة

مكافحة الف�ساد في م�سر؟!

ف�سل جديد للدبلوما�سّية الكويتّية...

ليست المرة األولى التي نتحدث فيها عن منظومة الفساد 
في المجتمع المصري، والتي ُتعّد أحد أهّم معوقات عمليّة 
التنمية، فقد شهدت مصر خالل تاريخها الممتّد عبر آالف 
السنين أشكاالً متعّددة من الفساد، لكن ما تبلور من فساد 
الفساد  منذ مطلع السبعينيات وحتى اآلن فاق كّل أشكال 
الرئيس  أعلن  فمنذ  العصور.  مّر  على  مصر  شهدتها  التي 
السادات عن تخلّي مصر عن مشروعها التنموّي المستقّل 
بشكل  ينمو  والفساد  والتبعية،  االنفتاح  مشروع  لصالح 
مقوالت  ننسى  أن  يمكن  فال  الوطن،  جسد  في  سرطانّي 
عن  يتحّدثون  حين  المصري  الشعب  أبناء  من  البسطاء 
الرئيس السادات وأيامه ويؤكدون مقولته الشهيرة »إّن من 

لم يغتِن في عصري لن يرى غنى أو نعمة من بعدي«.
وهي الجملة التي تلّخص مجمل سياساته االقتصادية، 
والسمسرة  االقلللتلللصلللادي  االنللفللتللاح  فلللي  تللمللثلللللت  واللللتلللي 
والمضاربة والسرقة والنهب واالتجار في كّل شيء دون 
ظواهر  نمو  إلى  أّدى  ما  وهو  ضمير.  أو  أخللالق  من  وازع 
داخل  القيم  منظومة  فللي  تللاّم  انهيار  عللن  تعبّر  اجتماعية 
المجتمع. وهو ما أكد مقولة الكاتب الصحافي الكبير أحمد 
االنفتاح يشكل  أّن هذا  السادات نفسه  للرئيس  الدين  بهاء 
مداح«  سللداح  »انفتاح  ألنلله  المصرّي،  الشعب  على  وبللاالً 

والذي بفضله ظهرت أنواع وأشكال متعددة من الفساد.
)التتمة ص4(

كنت قد كتبّت مقاالً في أكتوبر/ تشرين األول الماضي 
استعرضت  الصفر  الى  الكويتيّة  الدبلوماسيّة  تراجع  عن 
الصراعات  لحّل  المعهودة  الدبلوماسيّة  هللذه  فشل  فيه 
العربية ل العربية، وكيف نأت بنفسها، خاصة عن الصراع 
ابتعاد  وهللو  وغيرها،  اليمن  وحللرب  المغربّي  ل  الجزائرّي 
كبير عن الخط الذي رسمه مؤّسس الدبلوماسيّة الكويتية 

الشيخ صباح األحمد، رحمه الله.
ناصر  أحمد  الشيخ  الخارجية  وزير  أخرى  تارة  ليعود 
الدبلوماسيّة  قلللللب  فللي  جلللديلللداً  رمللحللاً  للليللغللرس  الللصللبللاح 
الى  ورقة  قّدم  عندما  لبنان  الى  األخيرة  برحلته  الكويتيّة 
بين  الثقة  إلعللادة  قال  كما  أفكاراً  تمثل  اللبنانية  الحكومة 

لبنان والخليج، وتمثلت كلماته بل 3 مواضيع:
1 ل التضامن مع الشعب اللبناني.

2 ل وقف االعتداءات اللفظية والفعلية على دول الخليج.
3 ل االمتثال للشرعيّة الدوليّة.

الذي  اللبناني  ال أعرف كيف تضامن وزيرنا مع الشعب 
النقطة  إلى هذه  ألتفت  المعيشيّة، ولن  أموره  يعاني في كّل 
ألنها لم تمثل شيئاً ُيذكر على أرض الواقع، وال تعدو كونها 
كالماً إنشائياً ال يخفف من معاناة اللبنانيين اليوميّة سوى 
أننا نراقب الوضع ولن نفعل شيئاً حتى يرضخ  أنها تعني 
من  بللتللاتللاً  معهود  غير  أمللر  وهللو  الللمللقللّدمللة.  لللألفللكللار  لبنان 
الدبلوماسية الكويتيّة التي عادة تقّدم حلوالً قبل اإلقدام على 
المبادرات السياسية، فلذا كنت أتمنى من وزيرنا الشاب أال 

ينطق بتلك العبارة ألنها تسيء ألّي جهد دبلوماسّي.
)التتمة ص4(

 د. محمد سيد أحمد*

 نائل نعمان � الكويت

كلهم  سورية  شّبان  أنادي  إنني 
بكّل  وأستحلفهم  ُوج���دوا  أينما 
عزيز أن يكونوا يداً واحدة إلنقاذ 

وطننا من المعتدين عليه.
سعاده

أفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع اشتباك قوٍة من الحشد 
قضاء  في  »داع���ش«  تنظيم  فلول  من  عناصر  مع  الشعبي 

الطارمية شمال بغداد.
استهدف  »داع��ش«،  ضّد  األمنية  العمليات  تستمّر  وفيما 
»ساح الجّو العراقّي استهدف بستان العكيلي بمنطقة الطابي 

ضمن قضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين«.
ضرباٍت  أيضاً  العراقي  الجو  س��اح  طائرات  نّفذت  كما 
قاطع  ضمن  مكحول  جبال  شرقي  للتنظيم  تجّمعاً  استهدفت 

قيادة عمليات صاح الدين.
هجوم  في  عراقياً  جندياً   11 استشهاد  على   رداً  ذلك  يأتي 
محافظة  في  الجيش  عمليات  قاطع  على  »داع��ش«  لتنظيم 
في  ناسفٍة  عبوٍة  انفجار  إثر  جنود   4 استشهاد  وبعد  ديالى، 

وادي الشاي بمحافظِة كركوك.
هجوم  في  عراقياً  جندياً   11 استشهد  سابق،  وقت  وفي 
محافظة  في  الجيش  عمليات  قاطع  على  »داع��ش«  لتنظيم 
الهجوم  إلحباط  تعزيزات  العراقي  األمن  أرسل  وقد  ديالى. 
)الطالعة(  منطقة  في  العراقي  للجيش  سرية  استهدف  الذي 

في العظيم. ومن ضمن الشهداء ضابط برتبة مازم أول.
تنظيم  هجوم  أمس،  بيان  في  الدولي،  األمن  مجلس  ودان 
»داعش« على الجيش العراقي األسبوع الماضي، مجدداً دعمه 
الستقال وسيادة ووحدة العراق وسامته اإلقليمية وعمليته 

الديمقراطية وازدهاره.
وأشار البيان إلى أن »اإلرهاب بأشكاله وصوره كافة يشكل 

أحد أكثر التهديدات خطورة على السلم واألمن الدوليين«.

بعد ثاثة أيام من االشتباكات العنيفة بين ميليشيا »قسد« وتنظيم »داعش« اإلرهابي، 
استمرت 3 أيام، في محيط سجن الصناعة ومقبرة غويران في الحسكة، شهدت األحياَء 
الجنوبية في المدينة ومحيط السجن هدوءاً حذراً أمس، وسط غياب للطيران المروحي 

والحربي.
وأفادت مصادر بأّن وفداً من التحالف الدولي يضم جنوداً أميركيين وبريطانيين، دخل 

سجن الصناعة في الحسكة، صباحاً، للتفاوض مع عناصر تنظيم »داعش«.
وأشارت المصادر إلى أّن هناك »تقديرات تفيد بتوصل الوفد إلى هدنة تمهيداً إلنهاء 
بعد  السجن  أجزاء  معظم  على  سيطرت  »قسد  أّن  مؤكدًة  السجن«،  داخل  االشتباكات 

استسام أغلبية عناصر داعش داخله«.
وأوضحت أّن »قسد حّررت 9 من العناصر الذين كانوا محتجزين لدى عناصر »داعش« 
داخل السجن، واستسلم 250 عنصراً من داعش«، مصّرحًة بأّن »قسد نقلت اإلثنين عدداً 

من عناصر »داعش« إلى سجني الكم في الشدادي وعايا في القامشلي«.
الحسكة،  مدينة  في  بالكامل  التقني  المعهد  مبنى  األميركية  القوات  دّمرت  بالتزامن، 
بذريعة تحّصن فاّرين من سجن الثانوية الصناعية فيه، في الوقت الذي فرضت »قسد«، 

المدعومة منها، حظراً كلياً على مدينة الحسكة، ومنعت الدخول لها والخروج منها.
ونتيجة اشتداد وتيرة االشتباكات والقصف، وعدم توافر المواد الغذائية في األحياء، 
مناطق  اتجاه  في  منازلهم  من  الجنوبية  األحياء  أهالي  نزوح  موجة  الحسكة  شهدت 

سيطرة الجيش السوري في الحسكة.
»التي  العسكرية  األعمال  إدانتها  السورية  الخارجية  وزارة  جدَّدت  سابق،  وقت  وفي 
أّدت إلى نزوح آالف المواطنين السوريين من محافظة الحسكة، وإلى زيادة معاناتهم«. 
الشمالية  المنطقة  من  األميركية  القوات  ب�»انسحاب  السورية  الخارجية  وزارة  وطالبت 

الشرقية لسورية، وبانسحاب القوات التركية من شماليها الغربي«.

عمليات الجي�ش العراقي

و»الح�سد« متوا�سلة �سّد »داع�ش«

هدوء حذر في الح�سكة

و»التحالف« يفاو�ش »داع�ش«
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اأن�شطة ومواقف

المتحدة  الواليات  سفيرة  بعبدا،  قصر  في  أمس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  استقبل   {
األميركية في لبنان دوروثي شيا، وأجرى معها جولة أُفق تناولت العالقات اللبنانية - األميركية والتعاون 
واالجتماعية  االقتصادية  واألوض��اع  األخيرة،  السياسية  التطّورات  إلى  باإلضافة  البلدين،  بين  القائم 

الراهنة.
} أُرجئت الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقّررة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم 
األربعاء، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بّري، إلى يوم االثنين في 31 الحالي، وذلك لدرس: اقتراح 
قانون المنافسة، والقانون الرامي إلى تعديل نّص الماّدة 80 من القانون رقم 144، قانون موازنة العام 

.2019/7/31 بتاريخ  الصادر   2019
} لفت رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين في بيان، إلى أن »الطائفة السنية الكريمة مليئة 
تتمثّل في مجلس  أن  والقادرة على  والواعية  والمثّقفة  المخلصة  الوطنية  والنخب  النظيفة  بالشخصيات 
النواب«. وشّدد على أن »ليس من حّق أحد أن يحتكر التمثيل السني في الساحة السنية«. وختم »الطائفة 

عون مستقبالً السفيرة األميركية في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(السنية ليست حكراً على أحد وال على تيار أو عائلة«.
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تقول مصادر خليجية إن اليمنيين رّدوا على سؤال 
أميركي عن توصيف استهدافهم لقاعدة الظفرة التي 

يتمركز فيها األميركيون في أبو ظبي بالقول إن اليمن 
رد على مصادر الغارات التي تستهدفه وإن الوجود 

األميركي في القاعدة معلوم عند اليمن، ولكنه لم يكن 
سبباً للقصف ولن يكون سبباً للتحييد.

لبنان بين احتالل اإيراني مزعوم

واإمالءات محور ماأزوم...

{ خضر رسالن
لتحقيق  التغييري«  »المشروع  يسّمى  ما  أصحاب  يسعى 
استفادة قصوى من الحصار المفتوح على االقتصاد اللبناني 
وقانون قيصر الى اإلمالءات المتكّررة من قبل دول التطبيع 
االنتخابية  العملية  كون  طموحاتهم  من  ويعزز  الخليج،  في 
ستجري تحت وطأة الضغوط االجتماعية التي يرزح تحتها 
ذلك  استغالل  في  القوى  هذه  جهداً  تألو  لن  والتي  الناخبون 
مختلفة  بعناوين  رش��ى  تقديم  من  عليه  درج��وا  ما  إط��ار  في 
استحقاق  كّل  في  نفسها  تكّرر  جوفاء  بشعارات  متسلحين 
االستحقاق  ش��ع��ارات  وم��ن  متجّددة  بأشكال  ول��و  انتخابي 
التصويب  منه  والُمراد  اإليراني  االحتالل  نغمة  تكرار  العتيد 
منسجمة  غير  خارجية  أداة  واعتباره  المقاوم  السالح  على 
مع المصالح الوطنية، وضمن هذ السياق زار لبنان منذ أيام 
موفداً خليجياً مؤازراً ألصحاب ما يسّمى المشروع التغييري 
إنها  فيها  ُيقال  ما  أق��ّل  إم��الءات  يتضّمن  منشوراً  وبصحبته 
في  تسويقها  ت��ّم  م��ف��ردات  وت��ط��رح  الوطنية  بالكرامة  تمّس 
السابق مراراً وتكراراً وقد شّن حربين من أجل تنفيذها دون 
جدوى، وكان ذلك أوالً من خالل عدوان تموز على لبنان في 
العام 2006 وثانياً الحرب الكونية التي لم تنته بعد وال تزال 

مستمرة على سورية.
اللبناني  ال��واق��ع  الميزان  في  نضع  العناوين  ه��ذه  وتحت 

بين:
المزعوم اإليراني  االحتالل   �  1

إحدى تجليات سيادة الدولة ممارسة سلطتها على أجهزتها 
االقتصادية والقضائية والثقافية وفي السيطرة على مواردها 
الطبيعية داخل حدودها اإلقليمية في البّر والبحر والجو، أما 
السيادة الخارجية فلها مظاهر متعّددة كالدخول في عالقات 
لنبحث  ذلك  إلى  ال��دول، واستناداً  تريد من  أو قطعها مع من 
عن االحتالل اإليراني المزعوم عبر حزب الله في مؤسسات 

الدولة المدونة أدناه:
مفردات  ل��ك��ّل  مختصرة  ب��ق��راءة  اللبناني:  االق��ت��ص��اد   � أ 
المصارف  وجمعية  الضريبي  والنظام  الوطني  االقتصاد 
نجد  فلن  حدة  على  منها  كّل  فنّدنا  ولو  الحصرية  والوكاالت 
الجهات  هذه  اّن  بل  وإي��ران،  الله  لحزب  فيهم  وتأثير  أثر  أّي 
وقوانين  )بالعقوبات  األميركيين  مع  والتضامن  بالتكافل 
االنهيار  في  المسؤولية  كامل  يتحّملون  وقيصر(  الحصار 
االقتصادي للدولة اللبنانية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم 
يستطع حزب الله )واالحنالل اإليراني( إلزام الحكومة تنفيذ 
رغبته في التوّجه شرقاً، هذا فضالً عن رفض قبول العروض 

اإليرانية في استجرار النفط وبناء معامل إلنتاج الكهرباء.
ب � ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ص��ائ��ي��ة: م����ارس ال��ق��اض��ي م��ح��م��د م��ازح 
صالحياته حينما طلب من السفيرة األميركية التزام حدودها 
ضمن القوانين الدولية المرعية وكانت النتيجة أن أجبر على 
االحتالل  يسّمى  ما  دول��ة  تستطع  ول��م  موقعه،  من  التنّحي 
حزب  ق��درة  ع��دم  عن  فضالً  حمايته،  من  المزعوم  اإلي��ران��ي 
سلوكه  تغيير  البيطار  طارق  العدلي  المحقق  إجبار  على  الله 

االستنسابي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
في  م��زع��وم  اح��ت��الل  ع��ن  بحثنا  الخارجية:  السياسة   � ج 
شاهدين اثنين أولهما قرارات الحكومة اللبنانية بإدانة ردود 
حركة أنصار الله واللجان الشعبية اليمنية على مجازر قوى 
الله  ال��ع��دوان، واألم���ر اآلخ��ر ع��دم تجيير فائض ق��وة ح��زب 
الحكومة  بإجبار  رغبته  تنفيذ  في  والتسلط  الهيمنة  ومزاعم 
والحليف  الجار  مع  الطبيعية  العالقات  إع��ادة  على  اللبنانية 

السوري.
وفي المقلب اآلخر وفي قراءة موضوعية لسلوك المحور 
األميركي مع الدولة اللبنانية ال سيما الخليجي منها حيث نجد 
كما  الداخلية  شؤونه  في  والتدخل  واالستضعاف  اإلم��الءات 
جرى من خالل إجبار وزيرين على ترك منصبيهما الوزاري 
في  العاملين  اللبنانيين  عيش  لقمة  وابتزاز  والوعيد  بالتهديد 
الخليج، ويبقى أبرز تجليات هذه االستباحة للسيادة اللبنانية 
اختطاف رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس سعد الحريري وهو 
يمارس مهامه، ومن ثم إجباره على االستقالة، الى الذي جرى 
باألمس وعزوفه وتياره عن الترشح الى االنتخابات العتيدة 
الغير  األبرز  الحدث  وبطلب سعودي سافر وحاسم، ويبقى 
مألوف تلك اإلمالءات التي جاء بها الموفد الكويتي باألمس، 
في  النيابية  االنتخابات  إجراء  على  التشديد  فيها  برز  والذي 
حيث  بالدهم  في  دوري  وبشكل  ع��ادة  يحصل  كما  موعدها 
العمليات االنتخابية تجري بشكل روتيني وتداول السلطة ال 
يتّم عندهم إال عبر صناديق االقتراع! واألمر اآلخر المطلوب 
هو ضرورة تطبيق القرارات الدولية والُمراد هنا نزع سالح 
أقّل  التي  الدولية  القرارات  تنفيذ  عن  الحديث  دون  المقاومة 
فيها  بما  المحتلة  العربية  األراض���ي  من  االنسحاب  فيها  ما 
القدس الشريف والجوالن السوري وعودة الالجئين ومنهم 
ال��م��وج��ودون ف��ي ل��ب��ن��ان، إض��اف��ة ال���ى االن��س��ح��اب م��ن بقية 
كفرشوبا  وت��الل  شبعا  كمزارع  المحتلة  اللبنانية  األراض��ي 
والجزء اللبناني من قرية الغجر، هذا فضالً عن كيفية مواجهة 

التهديد التكفيري. 
واالنصياع  الهذيان  هذا  مقابل  ُيقال  ان  يمكن  كثير  كالم 
الكيان  أم��ن  ضمان  لبنان  من  يريده  ما  ج��ّل  ال��ذي  لألميركي 
حيث  والغازية  النفطية  ثرواته  من  واالستفادة  الصهيوني 
لبنان بكله من  أدنى مانع لدى األميركي من تسليم  ال يوجد 
بحره الى برّه الى حزب الله ولو أّدى ذلك الى التبّرؤ من كّل 
الكيان  أمن  المرونة في ملفي  الحصري هو  أدوات��ه والشرط 

الصهيوني وترسيم الحدود معه...

خفاياخفايا

تؤكد مصادر سياسية أن نقاشا داخلياً وخارجياً جدياً 
يجري في ضوء مقاطعة تيار المستقبل لالنتخابات لتفادي 

بانتخاب  تمثيلّي  خلل  وحدوث  مشهد المقاطعة عام 92 
نواب طائفة بأصوات ولوائح تقودها طوائف أخرى مع 

مخاطر وصول المتطّرفين مع انخفاض المشاركة. وقالت 
إن بين الخيارات تأجيل االنتخابات. 

كوالي�سكوالي�س

مو�صكو وال�صقيع الغربي 

مجل�س الوزراء با�صر در�س الموازنة

الحلبي: النقا�س علمي ومو�صوعي

با�صيل: لحوار حول رّد موّحد

على الورقة الكويتّية

مجلس الوزراء مجتمعاً في السرايا أمس  )داالتي ونهرا(

باشر مجلس الوزراء طيلة نهار أمس، درس الموازنة العاّمة 
الحكومة   رئيس  برئاسة  الحكومية  السرايا  في  الحالي،  للعام 
العدل  وزير  منهم  غاب  الذين  ال��وزراء  وحضور  ميقاتي  نجيب 

هنري خوري بداعي السفر.
بالوكالة  اإلعالم  وزير  قال  الصباحية،  الجلسة  انتهاء  إثر   
مجلس  جلسة  في  االتفاق  تّم  »مثلما  الحلبي  عباس  القاضي 
بعبدا،  قصر  في  أمس  من(  )أول  صباح  ُعقدت  التي  ال��وزراء 
استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم )أمس( برئاسة دولة 
مشروع  لبحث  ال��وزراء  جميع  وحضور  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
م��اّدة.  م��اّدًة  المشروع  هذا  بدراسة  وبوشر  الموازنة،  قانون 
االقتصادية  بالمحّفزات  أمام مواد عّدة تتصل  المجلس  وتوّقف 
مجدداً.   النهوض  من  اللبناني  االقتصاد  لتمكين  وبتطويرها، 
النقاش.  من  لمزيد  األخرى  المواد  بعض  في  البحث  علّق  كما 
هذا  من   السادسة  الساعة  لغاية  المجلس  جلسات  وستستمّر 
الذي  اليوم  وصباح  األربعاء  غٍد  صباح  سُتستأنف  كما  النهار، 

يليه، أي الخميس«.
إلى حين   الوزراء مفتوحًة   أضاف »ستبقى جلسات مجلس 

إقرار هذا المشروع، وقد وصلنا قبل االستراحة إلى المادة 40 من 
مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة«.

أن  أوانه  السابق  »من  الحلبي  قال  الجمركي،  ال��دوالر  وعن   
إنجازه  المشروع، وعند  التفاصيل، فلننِه دراسة هذا  نتكلّم في 
مادًة  مادًة  المواد،  كل  نناقش  نحن  حوله.  خّطي  ببيان  نخرج 
ُيثري  الذي  العلمي والموضوعي  التعاون والنقاش  في جو من 
تحفيز  إلى  وي��ؤّدي  العاّمة  المالّية  يحفظ  بشكل  المواّد  هذه 

االقتصاد«.
 وعن الضرائب الجديدة، أجاب »هذا مشروع متكامل وطالما 
الفراغ من مناقشته للحديث في  هو كذلك، يجب أن ننتظر عند 

النتائج«.
 ورداً على سؤال عن الصالحيات االستثنائية المعطاة لوزير 
المالّية، قال الحلبي »لم ُيثر هذا الموضوع، وال  نزال في بداية 
المناقشة ووصلنا إلى  المادة 39 التي أُنجزت، وّعلّق البحث في 
عدد من المواد لمزيد من النقاش وسُنباشر في الجلسة الثانية 

بعد الظهر من الماّدة 40«.
وعاود مجلس الوزراء االجتماع في جلسة ثانية بعد الظهر.

رأى األمين العام ل�»التيار األسعدي« المحامي معن األسعد »أن ما ُسّمَي بالمبادرة الخليجية تجاه لبنان 
التي نقلها وزير الخارجية الكويتي إلى السلطات اللبنانية، لم تقّدم شيئاً جديداً وال حلوالً، بل كشفت عّما 
كان يتّم التداول فيه عبر القنوات السياسية والديبلوماسية الخاصة«، معتبراً أنها »ليست أكثر من شروط 
على لبنان لتحقيق أهداف إستراتيجية منها وأهّمها محاولة لنزع سالح المقاومة وتفكيك بنيتها العسكرية 

وفصل لبنان عن سورية والتطبيع والسالم مع الكيان الصهيوني«.
أو  لم يستطيعوا أخذها  لبنان  أخذ مكاسب إستراتيجية من  المخّطط هو  »إن   وقال األسعد في تصريح 
سعد  الرئيس  »إقدام  أن  معتبراً  عليه«،  اقتصادي  حصار  فرض  إلى  فلجأوا  المتعاقبة  بالحروب  تحقيقها 
إخراج  خالل  من  بها  التهديد  أو  الخليجية،  الشروط  عن  ينفصل  ال  السياسية  حياته  تعليق  على  الحريري 
تصادمي  مشهد  إلى  لبنان  أخذ  وبالتالي  والمذهبية،  والطائفية  السياسية  التركيبة  من  السنية  الورقة 

ُمرعب«.
رّد مقنع وموافقة لبنانية كاملة  للبنان من دون  الخليجية  المهلة  أنه عندما تنتهي   وأكد »أن هذا يعني 
على شروط ما تضمنته المسماة مبادرة، أن المشهد سيتجه إلى التصعيد، من خالل اللجوء إلى تعليق عمل 
كتلة المستقبل تنفيذياً وتشريعياً، وإمكان انضمام كتل نيابية أخرى إليها، من أجل رفع مستوى التصعيد 
على  أجنبيتين  ووصاية  بتدخل  المطالبة  تجديد  إلى  وص��والً  لبنان،  في  الطائفي  السياسي  واالشتباك 

لبنان«.
 وأِمل األسعد »أن ينسحب مشهد اعتزال الحريري عن المسرح السياسي، وإن كان مغلّفاً بالتعليق، على 
كل الطبقة السياسيه الحاكمة«، مؤكداً أنه »لن تقوم قائمة لهذا الوطن، ولن ُتبنى دولة القانون والمؤسسات 

إالّ برحيل الطبقة السياسيه الحاكمة منذ أكثر من ثالثين سنة«.

2022، إثر انتهاء  أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أنه »عندما ُتنَجز موازنة العام 
مناقشتها في مجلس الوزراء، سنقاربها تفصيلياً من منطلق اجتماعي اقتصادي إصالحي«. 

من  موقفنا  لثوابت  حاكمة  ستكون  أولية،  مالحظات  تسجيل  من  بد  ال  ذلك،  »وقبل  أمس  تصريح  في  وقال 
مندرجات تلك الموازنة:

عدم المّس برواتب وتقديمات الموظفين والمتقاعدين، خصوصاً بعدما فقدت نحو %90 من قيمتها الفعلية.
رؤية  خالل  من  اإلنتاج  دورة  تحفيز  المطلوب  بينما  االنكماش،  من  المزيد  إلى  تؤّدي  بموازنة  القبول  عدم 

اقتصادية، مرتكزاتها دعم الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة.
بات  وقد  المحدود،  الدخل  وذوي  الفقراء  تطال  التي  والضرائب  الرسوم  من  المزيد  بفرض  السماح  عدم    -
الضرورية  الحياتية  الحاجات  تأمين  عن  العجز  حّد  إلى  الفقر  خط  تحت  المستحكمة  األزمات  نتيجة  هؤالء 

لعائالتهم.
- إن توفير الواردات الالزمة للخزينة، ُيوجب اعتماد الضريبة التصاعدية المباشرة على المداخيل العالية 
والثروات. وبمعنى أوضح، رفع قيمة الرسوم على الكماليات من سلع الرفاهية، وفرض الضرائب على كبار 
النفط والدواء والغذاء  الخارج، وعلى أصحاب كارتيالت  إلى  أموالهم  الذين هّربوا  المصارف  المساهمين في 
الدعم والتالعب باألسعار. وكذلك  والوكاالت الحصرية وتّجار األزمات، ممن جمعوا ثروات طائلة عبر أموال 

على محتلّي األمالك البحرية والنهرية. وال ننسى من مارس فساداً واغتنى على حساب المال العام...«
أضاف »هكذا يا معالي وزير المالّية، نضع أسساً مفتاحية لخّطة نهوض اقتصادية إصالحية ُتسهم في ردم 

الهّوِة اآلخذة باالتساع، الناجمة عن انهيار الطبقة الوسطى وُتعيد التوازن إلى البنيان االجتماعي«.
وختم »نكتفي بهذا القدر من المالحظات، بانتظار القراءة التشريحية للموازنة بصيغتها النهائية«.

الأ�صعد: المخّطط الخليجي
هو اأخذ لبنان اإلى م�صهد ت�صادمي ُمرعب

خواجة: لتحفيز دورة الإنتاج
واعتماد ال�صريبة الت�صاعدية المبا�صرة

تتضمن  الكويتّية  »الورقة  أن  باسيل  جبران  النائب  القوي«  لبنان  »تكّتل  رئيس  رأى 
اللبنانيين  بين  خالفي  وبعضها  اللبنانيين  بين  عليه  متوافق  بعضها  حّساسة  عناوين 
الحوار  إلى  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  دعا  التي  المواضيع  تتضّمن  وهي 
حولها«. وأضاف »ليت رئيس الجمهورية يدعو اللبنانيين للحوار حول رّد موّحد على ما 

ُطرح في الورقة الكويتّية«.
معنيون  »نحن  وقال  الحريري   سعد  الرئيس  موقف  أملت  التي  الظروف  زوال  وتمّنى 
أن  إلى  مشيراً  و التطّرف »،  الفتن  محاوالت  لكل  كلبنانيين،  بيننا  بالتعاضد  بالمواجهة 
»موقفنا ثابت بالوقوف مع أي مكّون يشعر باالستهداف وما لم نقبل به ألنفسنا ال نقبل به 

لغيرنا ونحن مع ضرورة أن يكون هناك تمثيل فعلي لبعضنا بعضاً في أّي استحقاق«.
لكن  ظاهر  غير  األمر  لكن  إنقاذية  توّجهات  تعكس  مع  موازنة   »نحن  أننا  إلى  ولفت 
المرحلة  عن  للمصارف  الذّمة  وبراءة  المالّية   لوزير  الصالحيات  موضوع  هناك  بالعكس 

السابقة والخسائر يجب أن يتحّملها أصحاب السياسات الخاطئة وليس المودعين«.
على صعيد آخر، غّرد باسيل، عبر حسابه على »تويتر«، قائالً »في حدا اختار يتعاقب 
حتى يمنع الحرب األهلية، وفي حدا وافق ينسحب حتى ما يسمح بالحرب األهلية، بس 
في حدا مصّمم يعمل الحرب، ومش مهّم إذا طعن حليفه بالضهر أو خان تفاهماً لمصالحة 
ميليشياوي  بين  هو  الخيار  بلبنان.  الفتنة  وتوقع  خارجية  أجندة  ُينّفذ  المهّم  تاريخية. 

مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها«.

{ علي عز الدين*
اإلقليم  وف��ي  منطقتنا،  ف��ي  هزائمه  ت��ك��رار  م��ن  المحطم  األم��ي��رك��ي 
الجغرافي الممتّد حتى غرب آسيا، بعد انكساره في سورية والعراق، 
واختراق قراراته في لبنان عبر كسر طغيان »قانون قيصر«، ثم اتخاذه 
من  ت��اله  وم��ا  أفغانستان  من  انسحابه  فيينا،  في  الصعبة  ال��ق��رارات 
والية  انتهاء  بعد  عالمياً  األميركية  الخارجية  السياسة  على  تداعيات 
ترامب والذي ترك ألغاماً دبلوماسية شائكة لخليفته جو بايدن، ما زال 

يتخبّط بها من اليمن الى إيران مروراً حتى غرب آسيا بأكملها...
ما حدث في كازاخستان من انتكاسة كبيرة للمخطط الغربي، أُسِقط 
المشروع بدخول قوات من منظمة التكتل اآلسيوي وهي أشبه بناتو 
للدول  أعطت  طشقند  معاهدة  لروسيا،  م��ج��اورة  دول  يضم  صغير 
األعضاء ثقة كبيرة بقوة هذا الحلف في منطقة آسيا الوسطى، أرسل 
القيصر بوتين رسالة واضحة وقوية الى الغرب بأنه عازٌم على بسط 

األمن على حدوده وحدود الدول األعضاء في المنظمة..
فبعد تدخله في سورية، بموافقة مجلس االتحاد الروسي باستخدام 
المشروع  إلس��ق��اط  تالياً  ال���دور  أت��ى  ال��ب��الد،  خ��ارج  الروسية  ال��ق��وات 

الغربي لتخريب كازاخستان.
ما يعنينا من هذه المقدمة موضوع أوكرانيا.

نائبته  وشعبية  شعبيته  وتدني  الدائم  وتعثره  بايدن  إدارة  ضعف 
للتحرك  األس��ب��ق  ال��رئ��ي��س  شهية  ف��ت��ح  األم��ي��رك��ي��ة  اإلح���ص���اءات  ف��ي 
الحزب  الحالي،  العام  نهاية  المقبلة  النصفية  االنتخابات  أم��ام  ونحن 
الجمهوريين...  أم��ام  مرتقبة  هزيمة  من  بالخطر  يحّس  الديمقراطي 
صياغة  في  ب��ارزاً  دوراً  المؤسسات  أعطى  وال��ذي  كلينتون  تيار  برز 
مجمع  من  مدعومة  كلينتون(،  )هيالري  الكبرى  السياسية  المشاريع 
الكونغرس المالي والذي يملك شركات تصنيع األسلحة، هذا الثنائي: 
كلينتون + شركات السالح من األكثر عداًء لروسيا وتشجيعاً للحرب 
القرار في  أروقة  االنقسامات داخل  للصين،  الُمعادين  الباردة، وأبرز 
أميركا ما بين داعٍم إلقرار عقوبات على القطاع المصرفي الروسي رداً 
من غزوروسي  الحدود خوفاً  الروسية على  العسكرية  الحشود  على 
أهّمها  األمر ألسباب متعددة  لتجاهل  الداعية  محتمل، وبين األصوات 
عدم فتح جبهة جديدة لعدم جدواها، وعدم جدوى التوتر مع روسيا 
وعرقلة  التنين  صعود  وقف  ومحاولة  الصيني  الملف  على  والتركيز 
مشاريعه خارج حدوده، واالكتفاء بدعم أوكرانيا لوجستياً وعسكرياً 
وإمدادها بالخبراء واإلستشاريين العسكريين واالمنيين )بلغ عددهم 

حسب نيويورك تايمز حوالي 150(.
عن  سمعنا  العسكرية،  غير  الضغوطات  ضمن  ومن  ثانية  جهة  من 
ألوانها  سابقة  روسيا  على  العقوبات  أّن  األميركية  الخارجية  لسان 
ألنها غير رادعة، ولم ُتقّرر االّ إذا تّم الغزو الروسي ألوكرانيا، كمحاولة 
أميركية للضغط على الُمفاِوض الروسي للقبول ببعض الشروط وحثّه 
الناتو  التعّهد بعدم توسع حلف  للتنازل عن شرَطيه األساسيين وهما: 
شرقاً، على حساب الدول األوروبية والتي كان بعضها جزءاً من االتحاد 

السوفياتي سابقاً، وسنأتي بعد قليل على ذكر هذه النقطة المهمة.
أّما ثاني الشروط فهو عدم نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى 
نهائي..  بشكل  العدائية  النيّات  وإزال��ة  روسيا  من  قريباً  أوروب��ا  في 
موسكو  ض��ّد  أميركي  أُح���ادي  تصرف  اّي  ب��أّن  الروسية  التحذيرات 

سيَُقاَبل بانهيار تاّم للعالقات بين القطبين..
الُمَوجه ضد  فبالرغم من كّل التجييش الغربي إعالمياً ودبلوماسياً 
روسية  نوايا  وجود  بعدم  االّدع��اءات  هذه  كّذب  بوتين  أّن  االّ  روسيا، 

بغزو أوكرانيا رغم الحشود العسكرية على الحدود الغربية...
إّن النظرية األميركية التي ُتنادي بالحّد من التسلح وتقليل المخاطر 
المباشر  لالنضمام  ل��ألوروب��ي  دع��وة  ه��ي  ال��ص��واري��خ  أنظمة  ورف��ع 
توسع  ولمنع  الروسية  ال��َج��الَدة  بوجه  تقف  موحدة  جبهة  لتشكيل 
بوتين، هذه الدعوات األميركية ُتعطي إشارات واضحة عن نوايا إدارة 
العام سام إلشغال الروسي بشكل دائم بالمشاكل وإدخال األوروبي 
الهند  في  ح��دث  ما  لكن  الصيني..  للملف  للتفّرغ  للروسي  كمواجه 
أوحى  العسكريين  القادة  كبار  أحد  لسان  عبر  ألمانية  تصريحات  من 
لألميركي بأّن التوجه األوروبي )عدا لندن وبعض الدول(، مغاير عّما 
الصين،  لمواجهة  وللهند  لروسيا  بحاجة  ألمانيا  أّن  بايدن..  يشتهي 
وكما نعلم معاناة الدبلوماسية األلمانية لسنوات طوال مع أميركا لمّد 
خط الغاز الُمسيل أللمانيا »نورد ستريم 2«، رغم المعارضة األميركية 
لهذا المشروع، لم يسلم أيضاً من التجييش البروباغندي بأّن موسكو 
على  ضغط  كورقة  الطاقة  س��الح  واستخدام  باالبتزاز  تقوم  س��وف 

الغرب وهذا ما قللت من أهميته ونفته موسكو بشكل قاطع...
اّن اربعين في المئة من الغاز الروسي يمّر في األراضي االوكرانية 
التجارة  قوانين  عبر  الخارجية  استثماراتها  حماية  روسيا  حق  ومن 
العالمية، وعبر القانون أيضاً، ان أوكرانيا ليست دولة داخلة في حلف 
للناتو نشر  الحماية والدفاع وال يحق  الناتو يعني هي خارج خدمات 

قواته على أراضيها..

كيف ُيفكر الغرب وأميركا على المدى الطويل؟ ولنأخد نحن العرب 
أو ما تبقى من عروبة الدروس األكثر أهمية..

الحرب الكونية على الجمهورية العربية السورية: من أحد أسبابها 
اوروبا  الى  أراضيها  عبر  قطري  غاز  خط  استجرار  األميركي  إرادة 
ألوروبا،  الطاقة  لمشاكل  بديل  إيجاد  عبر  روسيا  ميزانية  لتقويض 

تدخل محور المقاومة والدعم الجوي الروسي أسقطا المشروع...
ثانياً: عمدت أميركا عبر سطوة صندوق النقد لتعويم فكرة مشروع 
»الشام الجديدة«، جزء منها كمثال صغير ما يحدث في العراق، عبر ما 
ُيسّمى صندوق االستثمار العراقي � األميركي، عبر مّد خط انبوب من 
نفط البصرة الى ميناء العقبة، الهدف الخفي هو إيصاله بطريقة آمنة 

الى البحر األحمر حيث يدخل هناك ضمن أجندات كثيرة وكبيرة..
ِعبرة  أميركا فيه  المتوحش من ورائه  للغرب  التفكير االستراتيجي 
ودروس لنا لنكون أصحاب مبادرة إبداعية فاعلين غير منتظري الفعل 
من أعدائنا لنقيم ردود فعلنا، رغم وجود الكثير من مراكز األبحاث في 

بالدنا هناك قلة مّمن يؤخذ بآرائهم ودراساتهم..
القرم ذهبت ولم تعد، األوكراني سوف ُيترك وحيداً مرة ثانية كما 
البولندي يواجه مصيره في  ُتِرَك  حدث منذ سنوات سبع وأكثر، كما 
بالتدخل  الوعود  رغ��م  الُمدّمر  النازي  الهجوم  أم��ام  العالمية  الحرب 
خارجية  وزير  فهمه  ما  وهذا  جّمة،  دروس��اً  يعطينا  التاريخ  لنصرته، 
أوكرانيا بإعالنه بأّن بالده ال تريد من الناتو أن يحارب الى جانبها، بل 
الخارجي  الدعم  بال  يعني  العسكرية،  تعزيز قدرات بالده  العمل على 
للتنازل  طريقة  وستجد  دبلوماسياً  وال  عسكرياً  تصمد  لن  ألوكرانيا 

أمام القدرة الروسية..
لنأخذ عبراً من التاريخ القديم والحديث وُنبقي أعيننا على أوكرانيا 
العين  الحقاً،  واستونيا  ليتوانيا  والتفيا،  بيالروسيا  على  وحدودها، 

األميركية ال تغفل عن مّد شرورها لكّل من يقف بوجهها..
 � ال��روس��ي  الملف  مستوى  على  بالمفاجآت  ُحبلى  المقبلة  األي���ام 
األوكراني على صعيد منطقتنا، األميركي يمتلك شخصية راعي البقر 

حتى لو بّدل مالبسه..
العقيدة العسكرية الروسية هي الرّد على االعتداءات حتى لو اضطر 
فالديمير  أعلن  كما  بالحرب  البدء  وعدم  النووية،  األسلحة  الستخدام 
في   valdai ال��ح��واري��ة   الجمعية  ف��ي  مشاركته  أث��ن��اء  سابقاً  بوتين 

سيببريا...
*كاتب ومحلل سياسي
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وتخريبّية لالقت�شاد

نقل وزير الطاقة السوري غسان الزامل  إلى 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تحيات 
وتوجيهاته  األس��د،  بشار  ال��س��وري   الرئيس 
»بتقديم كل العون والتسهيالت لكي يتم تنفيذ 
من  الكهربائية  بالطاقة  لبنان  تزويد  مشروع 

األردن عبر سورية«.
الجمهوري  القصر  في  استقبل  عون  وك��ان 
في بعبدا، وزير الطاقة السوري  ُبعْيَد وصوله 
الطاقة  تزويد  عقد  توقيع  عشية  لبنان،  إل��ى 
وراف��ق  س��وري��ة.  عبر  األردن  م��ن  الكهربائية 
الوزير الزامل، وزير الطاقة والمياه  وليد فياض، 
عبد  علي  السفير  لبنان  في  السوري  والسفير 

الكريم علي.
سورية  أنجزته  ما  على  الزامل  عون  وشكر 
لتسهيل توقيع العقد، مشيداً »بالتعاون العربي 
القائم لدعم لبنان من قبل أشقائه، وال سيما في 

هذا الظرف الصعب الذي يجتازه«.
عقد  توقيع  عن  فياض  أعلن  اللقاء،  وبعد   
اليوم و«اتفاقية عبور  األردن  الطاقة من  تزويد 
سورية،  عبر  لبنان  إل��ى  األردن  م��ن  الطاقة 

وبالتعاون مع األشقاء العرب«. 
الرئيس  عون في جو هذا   أضاف  وضعنا  
خطوة  وهو  الحاصل،  اإلستراتيجي  التعاون 
التاريخية  الشراكات  بناء  إعادة  في  جداً  مهّمة 
من  عموماً،  العرب  األشقاء  ومع  البلدين  بين 
مصر واألردن والعراق الذين يقفون جميعاً إلى 

جانب لبنان«.
الملف  لهذا  الحياتية  »األهمية  أن  إلى  ولفت 
خالل  القريبة،  الفترة  خالل  التمّكن  في  تكمن 
إضافية  كهرباء  تأمين  م��ن  أق��ل،  أو  شهرين 
لشبكة كهرباء لبنان بكلفة أرخص وأقل تلّوثاً 
الخاصة،  المولدات  تؤّمنها  التي  الكهرباء  من 
فنحصل على ساعتين إضافيتين من التغذية أو 

200 ميغاوات«.
 أّما الزامل فقال »إن توجيهات  الرئيس  األسد 
لكي  التسهيالت  وكل  العون  كل  بتقديم  تقضي 

يتّم تنفيذ هذا المشروع. ونحن في سورية لسنا 
أي إشارات من  أحد وال  إلى أضواء من  بحاجة 
أحد. لقد عملنا ما في وسعنا منذ أول اجتماع، 
حيث تكلّمنا عن أنه في نهاية العام سيكون خط 
الربط جاهزاً. وفي 29 من الشهر الماضي، أبلغنا 
الجانبين األردني واللبناني عن جهوزية الخّط. 
بتقديم  تقضي  السورية  الحكومة  وتوجيهات 
ونحن  االت��ف��اق.  ه��ذا  إلتمام  كافة  التسهيالت 
على  للشهادة  وأتينا  للتوقيع،  اآلن  جاهزون 

التوقيع من قبل الطرفين اللبناني واألردني«.
الزيارة  هذه  تحمله  عما  س��ؤال  على  ورداً   
سنة،   11 قرابة  دام  انقطاع  بعد  بيروت  إلى 
لبنان،  في  ألشقائنا  زي��ارة  »هي  الزامل  أجاب 
في  واح���داً  شعباً  أنفسنا  نعتبر  سابقاً  وكّنا 
بلدين شقيقين. وهي زيارة ال أستطيع أن أقول 
ألن  العربي،   - العربي  للتعاون  بداية  إنها 
ومن  األس��د  الرئيس  من   مدعوم  التعاون  هذا 
التعاون  تفعيل  وإعادة  لتسهيل  الحكومة  قبل 

العربي عموماً«.
»ان  فياض  أوض��ح  آخ��ر،  س��ؤال  على  ورداً   
بشكل  الدولي  البنك  إليه  تطرق  الغاز  موضوع 
الكهرباء،  إلى  بالنسبة  إليه  تطرق  مما  أسرع 
والبنك الدولي خّصص مبلغ 300 مليون دوالر 
لبرنامج الغاز، بينما ما يبحث عنه البنك الدولي  
هو إضافة التمويل الجترار الكهرباء من األردن 

إلى لبنان عبر سورية«.
إذا كانت هناك إشارات إيجابية   وسئل عّما 
من البنك الدولي في هذا االتجاه، أجاب فياض 
»نعم هناك إشارات إيجابية، ونحن سنلتقي مع 
المسؤولين في البنك الدولي في هذا اإلطار ومن 

بينهم المدير العام لمنطقتنا«.
معبر  عند  الزامل  استقبل  قد  فياض  وك��ان 
المصنع - جديدة يابوس على الحدود اللبنانية 
نظيره  استقباله  خالل  فياض  وقال  السورية. 
السوري«نحن مسرورون ألننا سنوّقع اتفاقية 
تمرير الطاقة من األردن إلى لبنان عبر سورية، 

ونصف  ساعتين  ستزيد  التغذية  كانت  ول��و 
الزيادة  هذه  الظروف  هذه  في  ولكن  الساعة 
هي موضع تقدير وتؤّثر إيجاباً، وسنعمل على 
نؤّمن  أن  نستطيع  لكي  التغذية  ساعات  زيادة 

للشعب اللبناني حقوقه«.
أتممنا  لقد  الكهرباء  ش��ق  »وف��ي  وأض���اف 
الشق  يبقى  لكن  الفنية،  الناحية  من  المشروع 
ننهيها،  س��وف  القانونية  واألم��ور  التمويلي، 
الكهرباء  عقدي  العامون  ال��م��دراء  وسيوّقع 

والتزويد والعبور غداً )اليوم( األربعاء«. 
المواضيع  الغاز،  يخّص  ما  في  »أّما  وتابع   
التفاصيل  بعض  تبقى  أنهيناها،  التجارية 
الغاز  وص��ول  لموضوع  بالنسبة  العقد  على 
 sharing مشاركة  أو  مبادلة  هناك  وعبوره، 
وهي مسؤولية إخواننا في مصر إليصال الغاز 
يأخذ  ولن  نعالجه  التفصيل  وهذا  لبنان،  إلى 
الكثير من الوقت، ولكن يبقى موضوع الموافقة 
النهائية بالنسبة للتمويل من البنك الدولي التي 
سيطرحها على مجلس إدارته، وطبعاً أالّ يكون 
المرعية  القوانين  من  سلبية  تداعيات  هناك 
أن  والمفروض  مصر.  في  تهّمهم  التي  اإلج��راء 
ميغاوات   ال�450  زيادة  تأمين  استطعنا  نكون 

من الغاز المصري عبر األردن وسورية«.
نمضي  التي  العقود  »ه��ذه  أن  إل��ى  وأش��ار   
فيها، حسبما  فهمنا من اإلدارة األميركية، ليست 
قيصر  قانون  من  تداعيات  هناك  وليس  معنية 

عليها«.
ُتجّسد  ال��خ��ط��وة  »ه���ذه  أن  ال��زام��ل  وأك���د   
التضامن العربي، فاألردن ولبنان هما دولتان 
هذا  نثّمن  ونحن  سورية،  تجاوران  شقيقتان 
وهذا  واألردن،  لبنان  في  أشقائنا  مع  االتفاق 
العربية.  واألخّوة  العربي  التضامن  على  يدّل 
هذا  إلنجاز  وسعنا  في  ما  كل  عملنا  ونحن 
 29 االتفاق مع اشقائنا في لبنان واألردن. في 
/12 أنهت ورشات وزارة الكهرباء كل األعمال 
العام  نهاية  قبل  جاهزة  تكون  أن  وعدنا  التي 

أن  األردن  إلى زمالئنا في  أبرقنا  الماضي ولقد 
هذا  تأهيل  إعادة  أعمال  كل  من  انتهت  ورشتنا 
الخّط الذي دّمره اإلرهاب في سورية الذي كان 
جاهزون  نحن  حالياً  وممنهجاً،  كبيراً  تدميراً 
مع  اإلشارة،  نقل  أجهزة  على  االختبار  وطّبقنا 
على  اّطلعوا  الذين  األردنيين  اإلخ��وة  تواجد 

جزء جيد من األعمال«.
إلى  وص��ل  أم��س،  مساء  السادسة  وقرابة 
والمياه  الطاقة  وزي��ر  ال��دول��ي،  بيروت  مطار 
من  وف��د  يرافقه  الخرابشة   صالح  األردن���ي 
نقل  ومؤسسات  لشركات  العامين  ال��م��دراء 
الكهرباء، على متن الطائرة األردنية الهاشمية، 
لتوقيع اتفاقيتين مع الجانب اللبناني لتزويد 

لبنان بالطاقة الكهربائية من األردن.

الوزير فياض  المطار   واستقبله على أرض 
وسفير األردن لدى لبنان وليد الحديد.

فياض والموازنة..
وكان الوزير فياض أعلن إثر مغادرته جلسة 
الموازنة   ل��درس  المخصصة  ال��وزراء  مجلس 
الجلسة عرض  الحكومي: يتم في  السراي  في 
مداخلة  لي   وكانت  تسلسلية،  بطريقة  البنود 
أن  يجب  التي  العمل  طريقة  بمعالجة  تتعلق 
ومن  الخطة،  على  ثم  ومن  أهداف،  على  ُتبنى 
أن  يجب  التي  الموازنة  درس  يأتي  بعدها 
تكون انعكاساً لخطة وألهداف. لقد طرحت هذا 
ووزير  ميقاتي  نجيب  الرئيس  وطمأنني  الرأي 
موجود  األمر  هذا  أن  إلى  الخليل  يوسف  المال 

وسيأتي تباعاً.
أضاف: كما تمنيت النظر إلى الموازنة برؤية 
والبدء  والنفقات  اإليرادات  كل  تتضّمن  شاملة 
وبحث  الصغيرة،  إلى  الكبيرة  من  بالمعالجة 

األمور المهمة وعدم التلّهي بالتفاصيل.
تناولها  لقد   قال:  االقتصادية  الرؤية  وعن 
وزير المال  وعرض الضرورات واألهداف التي 

تحكمنا والتي ُبنيت على أساسها  الموازنة.
بسعر  ب��ال��غ��از  لبنان  مصر  ت��زوي��د  وع��ن 
أوروب��ا،  تدفعه  ال��ذي  السعر  من  أقل  مخفض 
بينما  المسيل،  الغاز  االوروبيون  يأخد  قال: 
نحن نحصل على الغاز بواسطة األنابيب وعن 
طريق اتفاقية طويلة األمد، وحصلنا على سعر 

جيد جداً.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة  
بكركي،  في  البطريركي  الصرح  في  ال��راع��ي 
الصحافة  م��ح��ّرري  لنقابة  الجديد  المجلس 
استهل  الذي  القصيفي  جوزف  النقيب  برئاسة 
اللقاء بالقول »عندما ندخل هذا الصرح نستعيد 
صوراً من ماض غابر اختلط فيه العرق بالدم، 
والصدمة  بالرجاء،  والمعاناة  باألمل،  واألل��م 
على  تعاقبوا  الذين  األحبار  فيه  وكان  بالحلم، 
سّدته التي أعطيت مجد لبنان شهوداً وشهداء 
في سبيل وطن تكّور جنينا في رحم الزمان، إلى 
1920، وإذا  أيلول  النور في األول من  أن أبصر 
كانت فرنسا هي عّرابة دولة لبنان الكبير، فإن 
بكركي كانت القابلة الوطنية التي شالت رأسه 
سليماً معافى من بين ركام السياسات الدولية 
يحوطهما  وجزر  مّد  في  المتماوجة  واإلقليمية 

الغموض وااللتباس«.
عيش،  له  يهنأ  لم  اللبنان  هذا  »لكن  أضاف   
قاعدة  على  دول���ة  نبني  أن  ن��ع��رف  ل��م  ألن��ن��ا 
المواطنة، المركوزة في مؤسسات، والمستندة 
المحاصصة  بها  فأطاحت  القانون،  قوة  إلى 
الطوائف وحقوقها.  التي أسقطت عليها لبوس 
وجه  في  أنفسنا  تحصين  من  نتمكن  لم  وألننا 
الصراعات الخارجية التي تهّب على وطننا من 
دون توقف، أصبح الداخل أسير اللعبة الدولية 
داخ��ل  ال��ح��دود  خ��ارج  ف��ي  وم��ن  اإلقليمية،   -

حدودنا، مسقطاً حصانتنا الوطنية«.
  وتابع »في آخر زيارة لمجلس النقابة إلى 
الديمان، قبل سنة من المئوية، سألت عن مدى 
نجاح صيغة لبنان الكبير في بناء وطن ودولة، 
إلى  انتخابه،  بعيد  النقابة  مجلس  زيارة  وفي 

رئيس الجمهورية سألت أيضاً إذا كان المطلوب 
والدة  يعقبها  االهتراء،  من  حال  إلى  الوصول 
هل  كذلك:  األمر  كان  وإذا  مختلف؟  آخر  لبنان 
سيكون موحداً أو مقّسماً أو هجيناً  ال ُيشبه أبداً 
الوطن الذي سعى مؤسسو دولته إلى بنائه؟«.

إذا  ع��ذراً  والغبطة،  النيافة  »صاحب  وقال   
أثرت هذه الخواطر أمامكم. ألنكم األقدر على فهم 
تراث  على  مؤتمنون  فأنتم  وأبعادها،  معانيها 
كبستان  لبنان  إلى  وتنظرون  البناة،  األحبار 
في  لكنه  والشميم،  األل���وان  متنوعة  ب���ورود 
سجل التاريخ ووقوعاته، باقة عطرة متناغمة 
بمنازل  بيتاً  ال  الجمال،  منظومة  في  منسجمة 
دور  على  نعّول  المعازل.  ثقافة  تسوده  كثيرة 
بين  ومؤّلفاً  للبنانيين  جامعاً  يكون  لكم  كبير 
ومن  الكريم،  الصرح  هذا  عّودنا  كما  قلوبهم، 
القيامة في  توالى عليه من رعاة حملوا بشارة 

األزمنة الصعبة«.
نقيباً  لك  تهنئتنا  »نجدد  قائالً  الراعي  ورّد   
والشكر  بك،  الثقة  الصحافيين  زمالئك  بتجديد 

لك على ريشتك الذهبية«. 
بحاجة  لبنان  وشعب  لبنان  »أن  ورأى 
اليأس والقنوط، أي بإمكان  للخروج من حالة 
ونتائجها  اإليجابي  بوجهها  األم���ور  تحليل 
اإليجابية للخروج من النظرة السوداية لألمور. 
اللبنانيين  معظم  ب��ات  األح��ي��ان  معظم  ف��ي 
وعلى  الجميل.  الخبر  يصدقون  وال  متشائمين 
القيام بحملة  إلى  الرغم من ذلك، نحن بحاجة 

مضادة على الالثقة واليأس والقنوط«.
وتابع »نحن في قلب العاصفة حالياً، وعلينا 
العاصفة  ه��ذه  لتمّر  ونتعاضد  نتعاون  أن 

وتنتهي«.
سعد  الرئيس  تعليق  عن  سؤال  على  ورداً   
»فاجأني  أجاب  السياسي،  نشاطه  الحريري 
للرئيس  شخصياً.  أنتظره  أكن  ولم  القرار  هذا 
واعتداله،  ودوره  شخصيته  الحريري  سعد 
فيها  كان  التي  السنوات  ننسى  أن  لنا  يمكن  ال 
مسؤوالً وكان يسير دائماً بخط المرحوم والده 
أال وهو خط االعتدال. كما أنني لم أكن أنتظر أن 
تعليق العمل السياسي سيشمل تيار المستقبل. 
للوهلة األولى أعتبر أن هكذا قرار سيخلق خلالً 

في المكون اللبناني«. 
نمّر  »ن��ح��ن  ق��ال  أخ��ر  س���ؤال  على  ورداً   
بصعوبات ولكن علينا أالّ نسقط أمامها، علينا 
نبنيه  أن  وعلينا  وطننا  هو  لبنان  إن  القول 

وبالثقة.  القوى  وبتضافر  والتعاون  بالتجرد 
هذه  عن  لنا  ليقول  الخارج  إلى  يحتاج  ال  هذا 
المسلّمات. هل ننكر أن الثقة ببعضنا البعض 
بعضنا  عن  الثقة  هذه  تغيب  لماذا  غائبة؟ 
حوار،  إلى  دعا  الجمهورية  رئيس  البعض؟ 
يدعوهم  م��اك��رون  الرئيس  رفضه.  النصف 
غائبة.  الثقة  ألن  ل��م��اذا؟  يحضرون.  كلهم 
المجتمع  مكونات  كل  بين  الثقة  إيجاد  علينا 
اللبناني. إذا غابت الثقة ببعضنا »ما بيمشي 

البلد«. 
يوسف  علي  الزميل  ألقى  اللقاء،  ختام  وفي 
والعربي  الدولي  الواقع  حول  مطّولة  مداخلة 
والمتغيرات  الحالية  الفترة  في  واللبناني 

الكبيرة التي تحدث.

اس��ت��ق��ب��ل راع����ي أب��رش��ي��ة ب��ي��روت 
الساتر  عبد  بولس  المطران  المارونية 
المستشار الثقافي للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية في لبنان الدكتور عباس خامه 
البحث  وت��ن��اول  باألعياد  للتهنئة  ي��ار 
المسيحي   – اإلس��الم��ي  ال��ح��وار  آف���اق 
المجاالت  ف��ي  التعاون  تعزيز  وسبل 
الثقافية والفكرية انطالقاً من المشتركات 

اإلسالمية - المسيحية.
جهوده  يار  لخامه  الساتر  عبد  وثّمن 
المسيحي،   - اإلسالمي  التقارب  لتعزيز 
المخلصين  جهود  تتضافر  أن  »في  آمالً 
المحّبين للسالم في العالم، لوقف الظلم 
واالضطهاد وتحقيق العدالة االجتماعية 

بين سائر شعوب العالم«.
من جهته شكر خامه يار لعبد الساتر 
الشعوب  ت��ج��اه  النبيلة  »م��ش��اع��ره 
لتوفير  ال����دؤوب  وس��ع��ي��ه  المظلومة 
المسيحي   - اإلسالمي  الحوار  متطلبات 
»الكنائس  على  مثنياً  وم��وج��ب��ات��ه«، 
في  المارونية  والكنسية  المسيحية 
تعزيز  مستوى  على  والتفاهم  الحوار 

مجتمعات  قيام  إلى  المؤّدية  المناخات 
ثقافة  وتنشر  والتفاهم  بالحوار  تؤمن 

المحبة والسالم بين بني البشر«.
لعبد  يار  خامه  عرض  اللقاء  وخالل 
إي��ران  تبذلها  التي  »ال��ج��ه��ود  الساتر 
 - اإلس��الم��ي  ال��ح��وار  تعزيز  سبيل  ف��ي 
المسيحي وما تكّنه الجمهورية اإلسالمية 
وقياداته  اللبناني  للشعب  اإليرانية 
الروحية من تقدير للمواقف الجامعة لكل 
أطياف المجتمع اللبناني وأن إيران تقف 
في  اللبناني  الشعب  جانب  إل��ى  دائماً 
جسور  لمّد  وحاضرة   الصعبة  الظروف 

التواصل مع كل اللبنانيين«.
الهدايا  تبادل  تم  اللقاء  ختام  وفي 
لعبد  يار  خامه  قّدم  حيث  التذكارية 
إنجيل  ألقدم  نادرة  مخطوطة  الساتر 
أخيراً  طبعه  جرى  السريانة  باللغة 
لخامه  الساتر  عبد  قّدم  كما  إيران،  في 
أخ��ش��اب  م��ن  م��ص��ن��وع��اً  صليباً  ي��ار 
األبواب والنوافذ المحّطمة في أبرشّية 
مرفأ  انفجار  ج��ّراء  المارونّية  بيروت 

بيروت.

الدولي  العربي  »المركز  رئيس  استقبل 
إطار  في  بّشور،  معن  والتضامن«  للتواصل 
األسرى  لنصرة  الدولي  للملتقى  التحضير 
العربي  »المؤتمر  إليه  دعا  الذي  والمعتقلين 
عضو  المقبل،  شباط  من  العاشر  في  العام« 
ح��م��اس«  »ح��رك��ة  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي  المكتب 
زاهر  المحّرر  األسير  األس��رى  ملف  مسؤول 
بركة  علي  ضّم  الحركة  من  ووف��داً  جبارين 

ومشهور عبد الحليم.
مكحل  رح��اب  الملتقى  مديرة  وعرضت   
يقوم  التي  واالتصاالت  الجارية  للتحضيرات 
»المؤتمر  ف��ي  المتابعة  لجنة  أع��ض��اء  بها 
الذي  الملتقى  ه��ذا  إلنجاح  العام«  العربي 
محّررين  أس���رى  م��ن  ش��ه��ادات  سيتضمن 
معاناتهم  ح��ج��م  ُت��ظ��ه��ر  األس����رى،  وذوي 
سلطات  بها  تقوم  التي  االنتهاكات  وحجم 
سيضّم  الملتقى  »أن  على  مشّددًة  االحتالل، 
العالم  دول  من  المشاركين  انطباعات  أيضاً 
العالمية  الحملة  تعزيز  بهدف  وأفكارهم 

للدفاع عن األسرى«.
في  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  منّسق  وع��رض   
أجراها  التي  لالتصاالت  حالق  نبيل  المركز 
للمشاركة  الدولية  الشخصيات  من  عدد  مع 
»فكرة  م��ع  ال��ت��ج��اوب  ول��م��دى  الملتقى  ف��ي 
ال��ت��ح��ّول  يعكس  ت��ج��اوب  وه���و  الملتقى 
من  الدولي  العام  الرأي  موقف  في  المتسارع 
الصهيونية«. الفلسطيني واالنتهاكات  الحّق 

 كما عرض أمين سّر اللجنة الوطنية للدفاع 
عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 

لدور  المعلم،  يحيى  األسرى  خميس  منّسق 
اللجنة المتواصل منذ عشرين عاماً في تبّني 
قضية األسرى وتنظيم الفعاليات التضامنية 

في المناطق اللبنانية كافة.
 وقّدم جبارين عرضاً دقيقاً لواقع األسرى 
وسّجانيه،  االحتالل  ضد  نضالهم  ولوحدة 
الجماعي  اإلداريين  األسرى  »قرار  إلى  الفتاً 
هذه  بدأ  وال��ذي  االحتالل  محاكم  بمقاطعة 
كأسير  موقعه  من  استعداده  مبدياً  األيام«، 
األس���رى  إخ���وان���ه  م��ع  ي��س��ه��م  »أن  م��ح��ّرر 
كافة«،  المستويات  على  الملتقى  بإنجاح 
منها  يعاني  التي  العميقة  »األزم���ة  م��ؤك��داً 
دحر  بإمكان  ُتبّشر  والتي  الصهيوني  الكيان 
قامت  إذا  سيما  وال  قريب،  وقت  في  االحتالل 
تشكل  التي  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة 
ثابتاً  وأساساً  مهّماً  عنواناً  األس��رى  وثيقة 

لبرنامجها«.
»الحملة  أع��ض��اء  التقى  جبارين  وك��ان   
في  األّمة«  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية 
حضور منّسقها  معن بّشور ومقّررها الدكتور 
لنضال  ع��ارض��اً  واألع��ض��اء،  ح��ي��در  ن��اص��ر 
انتهاكات  مواجهة  في  ولوحدتهم  األس��رى 
الراسخة  القاعدة  تشكل  و«التي  االحتالل 
إلى  مشيراً  الفلسطينية«،  الوطنية  للوحدة 
األس��رى  تبادل  عملية  في  العدو  »مماطلة 
العملية  هذه  إنجاز  تأخير  في  ُتسهم  والتي 
سراح  إطالق  إلى  تؤّدي  أن  المنتظر  من  التي 
اآلالف من األسرى وال سيما األطفال والنساء 

والمرضى ومن تجاوز منهم ال�55 عاماً«.

أك���د رئ��ي��س االت���ح���اد ال���دول���ي ل��رج��ال 
 MIDEL اللبناني��ين  األع��مال  وس��يدات 
والتغ��يير  التالعب  »أّن  زمكحل  ف��ؤاد  د. 
بامت��ياز  أمر س��ياسي  الصرف، هو  بس��عر 
ومالية  اقتصادية  ع��وام��ل  أي  يتبع  وال 

ونقدية«.
الكترونياً  االتحاد  اجتماع  خالل  وقال   
ال  بأننا  مقتنعون  جميعنا  »إن��ن��ا  أم��س 
األس��ود  النفق  ه��ذا  من  ال��خ��روج  نستطيع 
صندوق  م��ع  متكامل  م��ش��روع  دون  م��ن 
بأن  أيضاً  تماماً  ُندرك  لكننا  الدولي،  النقد 
األمد  طويلة  هي  الصندوق  مع  المفاوصات 
الحّل  إن  سيولة.  أي  ض��خ  قبل  وشائكة 
خاص  لقطاع  فقط  هو  النمو  إلعادة  الوحيد 
االقتصادية  ال��دورة  ُيعيد  وحيوي،  منتج 

والحركة االستثمارية إلى طبيعتها«.
هي  ال��م��وازن��ة  »م��س��وّدة  أن  إل��ى  ولفت 
موازنة ضريبّية بامتياز وتخريبّية لما تبقى 
والشركات،  المواطن  وُتحّمل  االقتصاد،  من 
كل ما هدرته الدولة والسياسة«، معتبراً أن 
»الموازنة يجب أن يكون لها رؤى اقتصادية 
والنمو  اإلستثمار  تدعم  ومالية  واجتماعية 
إن  كذلك  السيولة.  من  تبّقى  ما  تهدم  وال 

التحّول  هو  وال��ض��روري  الثالث  اإلص��الح 
 Digital transformation الرقمي  
األعمال  لتسهيل  اإللكترونية  والحكومة 

واالنفتاح على العالم«.
2022 ستكون  السنة  وأضاف »في هذه 
لبنانيين  أعمال  وسيدات  كرجال  أولويتنا، 
واالنخراط،  االندماج  العالم،  في  ودوليين 
والدولية  اإلقليمية  الداخلية،  الشركات  مع 
الخارج،  على  واالنفتاح  األزم��ة،  لمواجهة 
واستقطاب السيولة. من جهة أخرى، هدفنا 
نحو  وسلعنا  ونجاحاتنا  معرفتنا  تصدير 
الصعبة،  بالعمالت  تتعامل  التي  البلدان 
أخرى،  بلدان  إلى  نتجه  عينه،  الوقت  وفي 
اق��ت��ص��اده��ا ل��ي��س ُم���رّك���زاً ع��ل��ى ال����دوالر، 
الستيراد مواّد أولّية بأسعار منخفضة. ومن 
الضرورة للشركات اللبنانية فتح رأسمالها 

لتمويلها«.  استثمارات  الستقطاب 
وختم بالقول »ال شّك في أن علينا إعادة 
اقتصادية  ودورة  ج��دي��د،  اقتصاد  بناء 
الحّد  هو  السياسة  من  نطلبه  وما  متينة، 
الداخلي  والتوافق  االستقرار،  من  األدن��ى 
السياسة،  وحول  في  االقتصاد  جّر  وعدم 

االنتخابية«. والتجاذبات 

ارتداد ال�سربة اليمنية

في العمق »الإ�سرائيلي«

{ رنا العفيف
ترقب »إسرائيلي« في وسط تطورات ابو ظبي، واهتمام أمني وعسكري يشغل الفكر »اإلسرائيلي«، 
في  الله  وأنصار  اليمني  الجيش  شّنه  الذي  الهجوم  إزاء  إيران  إلى  االتهام  أصابع  لتوجه  إضافة 
اتجاه ومدى ستصّب مفاعيلها في  أّي  اليمنية، وفي  الردعية  الرسائل  اإلمارات. ماذا عن توجهات 

المنطقة؟
الهجوم الذي شنه الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن بواسطة المسّيرات، دكت في العمق 
االستراتيجي لإلمارات، فترّدد صداها في »إسرائيل«، بإبداء الدعم والمساندة والوقوف إلى جانبها، 
والتحريض ضّد إيران، بطريقة ممنهجة، وطبعاً خشية من تكرار السيناريو في »إسرائيل«، بحسب 
المؤسسات  في  المستجدات  على  االطالع  مهمتها  واألمنية  العسكرية  بالشؤون  ومحللين  خبراء 

العسكرية في أبو ظبي.
هذا الترقب المشبوه، يمثل خلالً كبيراً في نظام األمن »اإلسرائيلي« المنغلق سراً، وقد كشفته 
القدرات الصاروخية اليمنية من خالل الضربة التي اخترقت الخاصرة االستراتيجية لإلمارات، 
وحدثت ضخاً إعالمياً »إسرائيلياً« متوجهاً نحو الرأي العام العالمي، لتغطي على جرائم حلفائها، 
وبذات الوقت لتقلص المناورة »اإلسرائيلية« والتأثير على ما يدور في الغرف المغلقة في فيينا، بما 
أنها تعتقد أّن إيران أقدمت على مفاوضات فيينا ليس من موقع القوة، بل بسبب امتالكها الخبرات 
العلمية، إضافة لقدرتها العالية على فرض الشروط التي ال تناسب أميركا ومساندتها »إسرائيل«، 

فكان المقصود الرئيسي بالرّد اليمني من خالل الرسائل المتعدة االتجاهات، هي...
التجارية  وعالقاتهم  الحلفاء  وبطبيعة  العسكري،  بالقرار  كبير  بشكل  المرتهنة  التطبيع  دول 
والسياحية واالقتصادية التي لها عالقة وطيدة مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم اإلمارات، نظراً 

لدورها المهّم في المنطقة بحسب »إسرائيل«.
الصاروخية لدى  القدرات  الذي تخشاه »إسرائيل«، هو تنامي  الحقيقي  وفي ما يتعلق بالخطر 
اللجان الشعبية اليمنية، فخرجت مسرعة بمصطلحات ومفردات كانت قد عنونتها كأنها الخطاب 
الخطاب اإلعالمي بما  السياسي الصهيوني وفتح مجال قنواتها للتضليل والفبركة وإبرام صورة 
يتناسب معها على أّن العدوان المماَرس على اليمن منذ سبع سنوات حتى اليوم ال أساس له من 

الصحة، وهذا طبعاَ له دوافع أميركية تنحدر نحو طموح وأحالم الشعب اليمني.
إذ أّن االتجاه اآلخر من الرسائل المتبقية تتعلق باإلدارة األميركية، التي تحاول دائماً أن تكون على 
أهبة االستعداد لتقديم النموذج »اإلسرائيلي«، بما أنها جاهزة ألن تكون بمثابة المساند والداعم األول 
لسياسة األنظمة التابعة للواليات المتحدة األميركية التي تنفذ سياستها في المنطقة شرط ان تكون 
مرتبطة بشكل عضوي في المشروع األميركي، وضمنياً »اإلسرائيلي«، وحكماً لها عالقة مركزية في 
منطقة الشرق األوسط وما يتعلق باألمن »اإلسرائيلي«، وطبعاً هذه العوامل جميعها الحظنا الحديث 
»اإلسرائيلي« وهو يتمحور حول تعاظم القدرة الصاروخية والقلق الجشع خشية ضربة مماثلة لها، 
والتي جاءت رداً على جرائم العدوان في صنعاء والحديدة وصعدة، وذلك من خالل بيان للقوات 
المسلحة اليمنية حيث قالت: أّي اعتداءات مماثلة بجريمة صعدة، ستكون مهّددة للسالم في الشرق 
األوسط، والمنطقة، أمام ما يجري من جرائم في اليمن في ظّل التعتيم اإلعالمي الذي سبق وقطعت 
االتصاالت في الحديدة، فارتدادات الضربة ومفاعيلها ربما قد تطال »إسرائيل« بما أنها أيضاً ضمن 
دائرة االستهداف في حال أقدمت على حماقة سياسية او عسكرية، فالجيش اليمني وقدراته العسكرية 

اليوم ليس كما قبله في ظّل حشد تضامني من الشعوب التي ضاقت ذرعا من الكيان الصهيوني. 

)داالتي ونهرا( وزير الطاقة السوري متحدثاً في بعبدا يحيط به نظيره اللبناني وسفير سورية  

الراعي متوسطاً القصيفي ووفد نقابة المحررين في بكركي أمس

خامه يار يقدم نسخة من كتابه لعبد الساتر
خالل االجتماع الكترونياً أمس
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ر�ضا كبريت البيروتي

وال�سوري القومي االجتماعي

{ المحامي عمر زين*

يرحل القومي االجتماعي الملتزم رضا محمد طه كبريت ابن محلتنا في شارع 
عبد الغني العريسي من بيروت، وهو من أصل صيداوي ومن مواليد بيروت، عرف 
الراحل كمسرحي كيف يصل في أعماله الى الناس، ولعب على المسرح مع أشهر 
الممثلين في لبنان ومصر، كما لعب أيضاً على الشاشة الصغيرة، وكانت منابعه 
في كّل ذلك »الحكواتي – والقبضاي«، والحزب السوري القومي االجتماعي الذي 

هو أحد أعضائه الناشطين.
األعمال  عن  بيروت«  ذاك��رة  »من  كتابي  إع��داد  بمناسبة  العزيز  الراحل  حّدثني 
الكثيرة التي قام بها ومنها »ليلة بالمخفر« و »مجنون يحكي« و »حالة طوارئ« و 
»يللي بال مصيبة عجيبة« و »ثورة على الرصيف« و »سرفيس تاكسي« و »حشور 
بيروت  وفي   1955 عام  بعلبك  في  األول��ى  مثل  وقد  »الستارة«،  و  بالنص«  ينام 
رجال  يحضر  المسرحية  تقديم  من  ينتهي  م��رة  ك��ّل  في  وك��ان  المناطق،  وباقي 
الشرطة ويحجزوه في المخفر ليلة واحدة، وُيخلى سبيله في اليوم التالي، حتى 
وصل به الحال ان قّدم مسرحيته ولم تحضر الشرطة لتوقيفه فذهب هو بنفسه 
الى المخفر طالباً توقيفه شارحاً األسباب، وطبعاً لم ُيصر إلى توقيفه، وأصبحت 

هذه الزيارة للمخفر حديث الناس آنذاك.
الراحل بأنه في أحد األيام وبعد االنتهاء من تقديم إحدى المسرحيات  أضاف 
الترخيص  إبراز  منه  وطلب  حبيش(  )مخفر  الشعراني  سمير  المفّوض  استدعاه 
إذن  على  االستحصال  المسرحية  مؤلف  على  ك��ان  حيث  المسرحية،  بعرض 
بالموافقة من والي بيروت )أيام العهد العثماني وقد بقي هذا النص ساري المفعول 
في عهد االستقالل( فأجابه المسرحي الملتزم رضا كبريت: »لقد أخذت اإلذن من 
والي بيروت«، فأجابه المفوض: »وأين والي بيروت ليعطيك االذن؟ أجابه المرحوم 
رضا: »لقد ذهبت الى مدافن الباشورة وقرأت على ضريح الوالي نص المسرحية 
مرتين، فلم يجاوبني واعتبرت سكوته موافقة على النص«، وقد تناقل الناس هذا 

الحوار أيضاً في كّل لبنان.
االلتزام  بأعلى  الشباب  ليكون  بيروت  في  أمثالك  ال��ى  اليوم  بحاجة  نحن  كم 
ذلك  ينعكس  وان  والمواطن،  الوطن  خير  فيه  لما  والقومي،  والوطني  السياسي 
التي  والفكرية  واألدب��ي��ة  والشعرية  والسينمائية  المسرحية  الفنية  األعمال  في 

يقّدمونها. 
ال��روح بين  الجسد لكن تبقى  أب��داً، يرحل  َم��ْن كان مثل رضا كبريت لن يرحل 
إيصال  في  األداء  وبحسن  بها  والتزامه  بعقيدته  ينساه  لن  الذي  األبد  الى  شعبه 

الفكرة الى الناس وِبُظرف قياسي. 
تغّمدك الله برحمته أيها الراحل الكبير.

*األمين العام السابق التحاد المحامين العرب

لم  ال��ذي  المقاطعة  ق��رار  في  حاضر  السعودي  الضغط  وه��ذا  الطائف،  اتفاق  عليها  ق��ام 
هو  والثالث   .2017 عام  سعودياً  الحريري  الرئيس  احتجاز  لقرار  امتداد  أنه  خافياً  يعد 
حضور سورّي وازن ومؤثر ضامن لالستقرار ويتولى اإلدارة العامة لتوازنات المجتمع 
والمؤسسات ويمنع االنفجار، ولم يعد قائماً. فهل يمكن للثنائي تحمل تبعات اتهامه بسرقة 
للمسلمين  سابقاً  الموجهة  االتهامات  كانت  كما  الشيعي،  بالتصويت  سنية  نيابية  مقاعد 
سمير  ورئيسها  اللبنانية  للقوات  االتهامات  توجه  بدأت  وكما  المسيحية،  المقاعد  بسرقة 
جعجع من تيار المستقبل وشارعه بمحاولة السطو على أصوات الطائفة لتكبير الحصة، 
والشراكة بالطعن بالظهر والشماتة، وما يمكن لجعجع تحمله، يحتاج الثنائي للتفكير به 
ملياً، ألنه قد يكون وراء القطبة  المخفية لفرض انسحاب الحريري وإغراء الثنائي بالشراكة 

في تقاسم »التركة«، تسعيراً لفتنة مذهبية.
خطورة  تقدير  بين  التشاوري،  اللقاء  ونواب  ميقاتي  نجيب  للرئيس  الثالث  السؤال   -
غياب القوة الرئيسيّة في شارعهم ترشيحاً واقتراعاً عن االستحقاق االنتخابي، والخسارة 
األخالقيّة التي ستصيبهم بعدم التضامن مع هذه القوة باإلحجام عن الترشح واالقتراع، 
الحصة ماذا سيختارون،  الحضور وزيادة  لتعزيز  ذلك  التي يوفرها  الفرصة  وبالمقابل 
وهي فرصة ثّمة من بدأ يبشر من أمس بأنه مرشح لرئاسة الحكومة بخمسة نواب ولو 
من نواب األلف صوت، فهل يقبل الرئيس ميقاتي واللقاء التشاوري مجاراته، والقول َمن 

حضر السوق باع واشترى؟
- السؤال الرابع للنائب السابق وليد جنبالط، بعيداً عن وجدان اليتم الذي عبر عنه، هل 
سيختار الرضوخ للضغوط ذاتها التي فرضت على الرئيس الحريري االنسحاب وتفرض 
عليه الترويج لالنتخابات وللحلف مع القوات اللبنانية، أم انه سيقدم بوليصة التأمين التي 
شريك  وهو  الوجدانيات.  من  أبعد  السياسة  في  سيقول  وم��اذا  الحريري،  منه  ينتظرها 
تيار المستقبل في عدد من الدوائر االنتخابية وسيحوله غياب الشراكة، الى مجرد رافعة 
لوصول نواب القوات اللبنانية، في ظل القطيعة االنتخابية بين االشتراكي والثنائي، فهل 

هذه صفقة تستحق الخضوع البتزاز إعالمي عنوانه، »االنتخابات بأي ثمن«؟
- السؤال الخامس لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، بعد كالم رئيس التيار عن 

رفض عزل وإلحاق الغبن بمكون لبناني طائفي رئيسي، هو كيف يترجم هذا في السياسة، 
الذي  فالضغط  آخر.  شيء  لالنتخابات  والنظرة  شيء  الحريري  الرئيس  مع  فالخصومة 
مارسه التيار لتصحيح التمثيل المسيحي وصل الى مبتغاه مع قانون االنتخابات الحالي، 
فماذا عن صحة تمثيل الطوائف األخرى، وهل يكفي الخوف من العقوبات وتفادي االتهام 
بالهروب من االستحقاق االنتخابي للسير بمعادلة »االنتخابات بأي ثمن«، وتحمل تبعات 
ولو  بأنها  كبرى،  طائفة  صراخ  تجاهل  على  اتفقت  اذا  المسيحية  للمكونات  طائفي  اتهام 
اختلفت متفقة على تهميش طائفة إسالمية أساسية؟ كيف وأن المجلس النيابي المنتخب 
سيقوم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية من الطائفة المسيحيّة، بغياب نواب يمثلون هذه 
الطائفة اإلسالمية تمثيالً صحيحاً؟ وهل هناك ما هو أولى لتصدر دعوة الحوار الوطني 
البحث بمصير االنتخابات، والبحث بمهلة معقولة لشهور قليلة الحتواء نتائج  اليوم من 
وميثاقيتها  صحتها  تهدد  لقنبلة  تفجيراً  االنتخابات  عشية  يأتي  ال��ذي  المقاطعة  ق��رار 
ووطنيّتها وصدقية تمثيلها، وتحولها ضمن خطة تقف وراء فرض قرار االنسحاب على 
الحريري لتفجير الشارع السني بوجه الشارعين المسيحي والشيعي لتهمة السطو على 
االستحقاق  مقدمتها  وفي  المقبلة  الوطنية  االستحقاقات  في  وتهميشها  الطائفة  مقاعد 

الرئاسي؟
ومن  العقوبات،  من  والخوف  االنتخابات،  في  المتاح  الربح  حسابات  ستطغى  هل   -
قرار  صناعة  عناصر  على  الخطابات،  غوغاء  أو  الحسابات،  تصفية  إغ��راء  أو  الحمالت، 
المعنية؟ ويا حبذا لو كنا في ظل قانون وطنّي ال طائفي لالنتخابات، وفي ظل  األط��راف 
لبدء  المصفقين  أول  لكنا  البرامج،  أس��اس  على  تتنافس  للطوائف  عابرة  سياسيّة  قوى 
خروج أمراء الطوائف من الحلبة، لكن الالطائفيين الحقيقيين ليسوا الذين يزّينون التسعير 
الطائفي ويصبّون الزيت على نارها، بل الالطائفيّون هم الذين يصبون الماء على الحرائق 
الطائفيّة، عّل الجميع يدرك قيمة وأهمية االنتقال لقانون انتخاب وطني ال طائفي، على األقل 
لعبور آمن لمثل هذه األزمات التي ينتجها النظام الطائفي كل عدة سنوات، منذ والدته وال 
يزال، وهل يحتاج كالم الحريري عن عالقة قرار االنسحاب برفضه أخذ البلد نحو الحرب 

األهلية الى تفسير؟ 

اليمنّيون يراقبون ... )تتمة �ص1( 

هل بداأت معركة ... )تتمة �ص1( 

ف�سل جديد ... )تتمة �ص1( 

االنتخابات بعد مقاطعة ... )تتمة �ص1( 
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األمين الراحل رضا كبريت

شكر على تعزية
بالمرحومة عائدة معروف سلمان

زوجة المحامي عصام نعمان
يتقّدم المحامي عصام نعمان وبناته هال وديمة وليلى وعائالتهن بجزيل الشكر واالمتنان من 
بري  نبيه  الرئيس  ودولة  سليمان،  وميشال  لحود  إميل  والرئيسين  عون  ميشال  الرئيس  فخامة 
وتمام  الحص  سليم  والرؤساء  ميقاتي  نجيب  الرئيس  ودولة  الحسيني،  حسين  السيد  والرئيس 
سالم وفؤاد السنيورة، ومعالي الوزراء الحاليين والسابقين، وسعادة النواب الحاليين والسابقين، 
الحاليين  المستقلة  العامة والمصالح  المؤسسات  العامين ورؤساء  السفراء والمديرين  وسعادة 
والسابقين، والسادة الرؤساء واألمناء العامين لألحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات المهنية 
والعمالية الحاليين والسابقين وعائالتهم جميعاً، وكّل الزمالء والرفاق واألصدقاء الذين تكّرموا 
بتقديم تعازيهم بوفاة الزوجة واألم المرحومة عائده معروف سلمان، سائلين المولى عّز وجّل أالّ 
يفجعهم بعزيز وان يبقوا سالمين غانمين متمتعين بوافر الصحة والهناء وراحة البال، وإّنا لله 

وإّنا اليه راجعون.

النقطة الثانية كانت مستغَربة أكثر من األولى حيث إني كمتابع لألخبار والمقابالت التلفزيونية 
والتغريدات اللبنانية لم أسمع أحداً منهم يقول كلمة سوء بحق الكويت وشعبها، بل على العكس 
اللبنانيون قد  اللبنانيين يكّنون كّل االحترام والتقدير للكويت قيادة وشعباً، فإذا كان  فإّن  تماماً 
أساؤوا لدولة خليجّية ما، كان األجدر بتلك الدولة ان تحمل الرسالة وليست الكويت، وهذا أيضاً 

أمر يبّين االنحراف الكبير بالدبلوماسّية عن المسار الذي عهدناه!
لقد ارتضى الوزير الشاب أن تكون الكويت بوزاً للمدفع في أمر ليس للكويت فيه ناقة وال جمل، 
ووضعنا في خانة ال نريد أن نكون فيها وهي خانة المواجهة مع اللبنانيين! فاللبنانّيون أنفسهم 
قد تباحثوا بينهم لسنين حول الجدل ما بين اإلساءة لدول عربية وحرية التعبير ولم يتوّصلوا 
عن  ُيقال  ما  أقّل  الشرط؟  هذا  عليهم  ليفرض  الخارج  من  وزيرنا  يأتي  ثم  بينهم،  وسط  حّل  الى 
التي  الداخلّية  القواعد  تلك  يعرف  وال  اللبنانية  السياسة  بخبايا  يعرف  ال  إما  أنه  الوزير  تصرف 
تنظم العالقات والتصريحات بين األحزاب المختلفة، وإما كان يعرف جزءاً بسيطاً عنها فهو مرة 
أخرى انحراف عن مسار السياسة الخارجية لدولة الكويت كما عهدناها، وهو أمر يجب أن يتناوله 
النواب على  الخارجية، وان يكون  الدولة  نواب مجلس األمة بمساءلته عن االنحراف بسياسات 

قدر المسؤولية لتصويب هذا االنحراف وإعادة الدور الكويتّي القومّي إلى سابق عهده.
أما النقطة الثالثة فقد كانت األغرب! فقد دعا لبنان الى االلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وهو 
يقصد بوضوح تاّم القرارين األممّيين 1559 و 1701، ولعّل الوزير الشاب ال يعرف تلك القرارات 
جيداً وال يعرف اّن طائرات العدو الصهيوني تنتهك األجواء اللبنانية كل يوم واّن الصهاينة لوال 
معرفتهم بصمود الشعب اللبناني لغزوا لبنان منذ أمد. وما ال يعرفه الوزير أو تجاهله عن عمد هو 

القرارات الدولية التي تجاهلها العدو الصهيوني بحق لبنان العربي وهي:
 316 والقرار   1972 لسنة   313 والقرار   1970 لسنة   285 والقرار   1970 لسنة   279 القرار   
تطالب  القرارات  هذه  وكّل   ...1974 لسنة   374 والقرار   1973 لسنة   332 والقرار   1972 لسنة 
باالنسحاب الفوري للقوات المسلحة »اإلسرائيلية« من األراضي اللبنانية، والتوقف الفوري عن 
أّية عمليات عسكرية ضّد لبنان، وإدانة انتهاك »إسرائيل« لوحدة وسيادة األراضي اللبنانية، لكن 
»إسرائيل« لم تذعن ألّي منها. فالوزير لم يكن فظاً فحسب، ولكنه لم يكن منصفاً كذلك، وعّرض 
مستقبل العالقات الكويتية ـ اللبنانية الى فجوة ال يريدها الشعب الكويتي الذي اعتاد على حكمة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، والى التقارب مع كّل العرب دون استثناء كما أنه نسي 
المطالبات الكويتية المتكّررة إلذعان كيان العدو الصهيوني في المحافل الدولية لقرارات مجلس 
األمن المتعلقة بكّل األراضي العربية السليبة، فكان األجدر به مطالبة العدو الصهيوني بااللتزام 

بتلك القرارات بدل لبنان.
اّن رحلة وزير الخارجية محكوم عليها بالفشل الحتمّي فهو لم يعالج األمور بحكمة وبصمت كما 
اعتدنا، ولكنه فرض شروطاً تعجيزية لن يقبلها كّل اللبنانيين، فكانت رحلته فيها من الضرر ما يفوق 
كثيراً فوائدها. والمستغرب انه يتوقع إجابة ايجابية من لبنان في نهاية الشهر الحالي ويكون بذلك 

قد أعطى مهلة 10 أيام للبنانيين لإلتيان بإجابات عجزوا عن حلها بأنفسهم لسنين...

وفي محاولة التعّرف على أنواع وأشكال الفساد التي تبلورت 
المقدمة ذلك  الكبير في  الفساد  القرن األخير، يأتي  خالل نصف 
الفساد الذي تجّسد في البداية في ما أطلق عليه إعالمياً »القطط 
السمان« مجموعة من الفاسدين الكبار الذين يرتبطون بعالقات 
مع  مصاهرة  لعالقات  وصلت  السياسية  السلطة  مع  وطيدة 
رأس الدولة ذاته وتاجر وسمسر هؤالء في كّل شيء حتى كّونوا 
ثروات ضخمة وبدأنا نسمع عن أصحاب »األرانب« والمقصود 
بها المليون جنيه فتشكلت مجموعة من المليونيرات من أصول 
الثروات  اجتماعية واقتصادية لم تكن تسمح لهم بتشكيل تلك 

إال بطرق غير مشروعة.
منحتهم  التي  هي  السياسية  السلطة  مع  تحالفاتهم  لكن   
ظّل  الكبير  الفساد  من  النوع  وهذا  الثروات.  هذه  تكوين  فرصة 
موجوداً بل دخلت عليه تطّورات كبيرة خالل حكم الرئيس مبارك 
وهو ما تبلور مؤخراً في شكل مجموعة من رجال األعمال الذين 
يسيطرون على االقتصاد الوطني غير المنتج عن طريق عالقات 
عصر  أواخــر  في  تحّولت  السياسية،  بالسلطة  الصلة  وثيقة 
المال والسلطة، فأصبحوا  إلى بروز ظاهرة تزاوج رأس  مبارك 
شركاء لمبارك في حكم مصر، وبعد مبارك احتموا بعالقاتهم مع 
واعتقدوا  والصهيونية،  األميركية  خاصة  العالمية  الرأسمالية 
أنهم قد أفلتوا من الحساب والعقاب، وأّن السلطة الجديدة غير 

قادرة على االقتراب منهم.
ينمو  بــدأ  ــذي  وال المتوسط  الفساد  فهو  الثاني  النوع  أمــا 

وينتشر داخل الجهاز البيروقراطي للدولة، حيث كبار الموظفين 
في مؤسسات الدولة المختلفة، والذين تعاملوا مع المال العام 
على أنه مال خاص فأخذوا منه ما ال يستحقون وبدأت عملّيات 
داخل  وبائّي  بشكل  تنتشر  والوساطة  والمحسوبية  الرشوة 
العامة  المؤسسات  انهيار  إلى  أدى  مما  للدولة،  اإلداري  الجهاز 
وتراجع العملية اإلنتاجية، وبدالً من تحقيق مكاسب داخل هذه 
المؤسسات بدأت تحقق خسائر ضخمة كمقّدمة التخاذ قرارات 
من  التخلص  من  بدالً  الشعب  ممتلكات  من  التخلص  بضرورة 
األعمال  رجال  قام  وبالفعل  يديرونها.  الذين  الفاسدين  هؤالء 
الفاسدون الذين وصلوا للسلطة التشريعية بإقرار عملية البيع 

وقاموا هم أنفسهم بالشراء والسمسرة.
الصغير  الفساد  وبدأ  الفقر  انتشر  السياسات  هذه  ظّل  وفي 
الرشى  بدفع  إال  تقضى  مصلحة  فال  الوطن،  ربوع  كّل  في  يظهر 
فالموظف  كبير.  بشكل  المسألة  وتطورت  والعينية  المالية 
الشريف أصبح متسّوالً واألكثر جرأة أصبح مبتزاً مقابل تقديم 
يبّرر  والجميع  مرتشياً  أصبح  لضميره  بيًعا  واألكثر  الخدمة 
تسّوله وابتزازه ورشوته بعدم كفاية راتبه لتلبية احتياجاته 
األساسية هو وأسرته، وانتقلت العدوى لكّل قطاعات المجتمع، 
التسّول  يرفض  وَمن  المختلفة  بأشكاله  الفساد  يمارس  الكّل 
على  يوماً  سُيجبر  والمحسوبية  والوساطة  والرشوة  واالبتزاز 
مجتمع  وثقافة  حياة  أسلوب  إلى  تحّولت  ألنها  ممارساتها، 

انهارت منظومته األخالقية.

تعالت  مبارك  حكم  من  األخيرة  العشر  السنوات  وخــالل 
المنابر  من  العديد  عبر  والمثقفين  الكتاب  بعض  ــوات  أص
وكنت  الفساد،  مواجهة  بحتمية  الرئيس  مطالبين  اإلعالمّية 
منظومة  لكشف  كتاباتهم  سّخروا  الذين  الكتاب  هــؤالء  أحد 
تكّونت  كيف  توضح  التي  المقاالت  من  العديد  وكتبت  الفساد، 
منظومة الفساد وكيف يمكننا أن نقوم بتفكيكها، ولكن لألسف 
أحداث  أسباب  أحد  وكان  مجيب،  دون  أصواتنا  ُبّحت  الشديد 
المتراكم  الرصيد  ذلك  هو   2011 الثاني  كانون  يناير/   25
عجز  والتي  المختلفة،  وأشكاله  بأنواعه  الفساد  لعمليات 
تزال  ال  وهي  السلطة  من  وخرج  مواجهتها  عن  مبارك  الرئيس 

قابعة في أماكنها.
 وتغّيرت القيادة السياسية بعد 30 يونيو/ حزيران 2013 
وظلت مطالبنا بحتمية مواجهة الفساد وتفكيك منظومته قائمة، 
وكتبنا أنه يجب أن تبدأ عملية المواجهة بالفساد الكبير المتمثل 
غير  بطرق  ثرواتهم  كونوا  الذين  األعمال  رجال  مجموعة  في 
مشروعة عبر تحالفاتهم مع النظام الرأسمالي العالمي والذين 
الوطني، وعدد هؤالء محدود  يسيطرون على مقدرات االقتصاد 
للغاية، وانتظرنا طويالً دون أن تهتز ثقتنا في القيادة السياسية 
الكبار  الفاسدين  هؤالء  بمحاصرة  مؤخراً  بدأت  التي  الجديدة، 
مكافحة  معركة  بأن  يبشر  ما  وهو  تتساقط  رؤوسهم  وبــدأت 
الفساد قد بدأت، ونأمل أن تستمّر كي تتخلص مصر من أحد أهّم 

معوقات عملية التنمية. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

لجهة ترتيب المراحل بالبدء باالنتقال من وقف األعمال 
العدائية الى وقف اطالق نار دائم بعد حل القضايا العالقة 
مجلس  تعامل  وقد  شبعا.  م��زارع  قضية  مقدمتها  وفي 
األمن الدولي مع هذا التالزم بين القرارين بهذه الطريقة 

منذ أعوام وال يزال.
وتداعيات  وتفاعالت  اللبناني  السياسي  الشأن  في 
قضية إنسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل 
المواقف  ت��زال  ال  واإلنتخابي  السياسي  المشهدين  من 
تتظهر تباعاً وتطرح معها األسئلة، وابرز ما يتم تداوله 
من اسئلة بعد بروز توتر حاد بين جمهور تيار المستقبل 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  قاله  ما  على  رداً  وقادته، 
سمير جعجع، وما بدا في موقع الشماتة، يطال مواقف 
األط���راف األخ���رى. وف��ي ه��ذا السياق ب��رز ك��الم لرئيس 
غلب  ال��ذي  باسيل،  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار 
عليه الطابع التضامنّي، واإلشارة للتمييز بين الحريري 
وجعجع بالقول، هناك َمن يعاَقب لرفضه الحرب األهلية 
ومن يسعى لهذه الحرب تنفيذاً ألجندة خارجية. ويبقى 
صورة  توضيح  بإنتظار  مبدئياً  الوجداني  الموقف  هذا 
للموقف  متابعة  مصادر  تخف  ول��م  سياسياً،  الموقف 
بالموقف من احتجاز الحريري عام  انه قد يكون شبيهاً 
2017 دون ان توضح الكيفيّة، بينما طرحت أسئلة حول 
احتمال دعوة دار الفتوى إلجتماع موّسع يخرج بدعوة 
المقاطعة  مشهد  تستعيد  بصورة  االنتخابات  لمقاطعة 
أسئلة مشابهة حول  بينما تدور   ،1992 المسيحية عام 
النائب  التقدمي اإلشتراكي  احتمال إعالن رئيس الحزب 
الحريري  م��ع  تضامني  لموقف  جنبالط  وليد  السابق 

والمستقبل بعدم المشاركة في االنتخابات.
السياسي  العمل  تعليق  الحريري  سعد  الرئيس  قرار  وبقي 
النيابية،  االنتخابات  خوض  عن  المستقبل  تيار  مع  والعزوف 
يلقي بثقله على المشهد الداخلي، وسط صدمة وذهول ال زالت 
التيار  في  والمسؤولين  النواب  من  المستقبليين  مضجع  تقّض 
ونار  وقلق  إحباط  حالة  يعيش  الذي  السني  الشارع  وكذلك 
غضب تحت الرماد قد تشتعل في أية لحظة إذا توافرت ظروف 

وفتائل تفجير الساحة الداخلية.
الحريري  خطوة  أبعاد  تحليل  السياسية  األوساط  وواصلت 
وتقييم الموقف والتداعيات المرتقبة مع اقتراب موعد االنتخابات 
النيابية وما سيرافقها من تصعيد الخطاب السياسي والطائفي 
االقتصادية  األوضــاع  تفاقم  وقع  على  الشارع  في  والفوضى 
والمالية واالجتماعية مع تصعيد الضغط السعودي - الخليجي 
في  تحمل  التي  الكويتية  المبادرة  عبر  لبنان  على  األميركي   –

طياتها شروط استسالم تفرض على لبنان.
بوجود  باليقين  الشك  وروحية  سياسية  مراجع  وقطعت 
سعودياً  قراراً  يخفي  وأنه  الحريري  لقرار  الخارجّية  باألسباب 
بحسب  السياسي،  المشهد  عن  الحريري  بإقصاء  وأميركياً 
السياسية  السنية  المراجع  صمتت  لذلك  »البناء«،  علمت  ما 
والدينية وأبدت تفهماً لهذا الخيار. وعلمت »البناء« أن الرئيس 
فؤاد السنيورة والمفتي عبد اللطيف دريان حاوال إقناع الحريري 
أصّر  لكنه  القرار،  هذا  تداعيات  له  وشرحا  قراره  عن  بالعدول 

على موقفه. 
وبموازاة العامل السياسي الخارجي، عزت أوساط سياسية 
لكن  داخلية،  وسياسية  مادية  ألسباب  الحريري  قرار  سنية 
لم  »الحريري  أن  لـ»البناء«  لفتت  وسياسية  وزاريــة  مصادر 
بدأ  خارجي  بضغط  بل  داخلي،  بضغط  القرار  هذا  الى  يصل 
بيان  الحريري  تالوة  الى  بالذاكرة  ويعيدنا   2017 العام  منذ 
ثمن  يدفع  اليوم  وهو  السعودية  في  احتجازه  خالل  استقالته 
»أن  الى  المصادر  ولفتت  بيروت«.  من  استقالته  تقديم  عدم 
استقالته  يقّدم  بأن  الفرنسيين  أمام  للسعودية  تعّهد  الحريري 
عنه،  اإلفراج  مقابل  لبنان  الى  عودته  فور  الحكومة  رئاسة  من 
فأثار  استقالته،  يقّدم  لم  بيروت  الى  ووصل  عنه  أُفرج  وعندما 
الغضب السعودي، ومنذلك الحين بدأ العقاب«، مشيرة الى أن 
»السعودية وأميركا تريدان ضرب عصفورين بحجر واحد، نزع 

التغطية السنية الحريرية غير العلنية عن حزب الله، وإضعاف 
من  كبير  عدد  إليصال  والسعي  النواب  مجلس  في  الله  حزب 
أخصام المنظومة السياسية الحالية«. وذكرت بقول الحريري 
»أنقذت لبنان من فتنة مذهبية«، ما أوحى بأن رفضه الشروط 
السعودية بمواجهة حزب الله استدرج الغضب السعودي الذي 

دفعه لالنكفاء عن الساحة السياسية. 
التزام كتلة المستقبل بقرار الحريري من عدمه،  على صعيد 
»الكتلة  أن  الى  لـ»البناء«  المستقبل  في  نيابية  أوساط  أشارت 
ستجري لقاءات ومشاورات مع الحريري، بعد عودته الى بيروت 
خالل أسبوعين، لحسم هذا الموقف، ومن المبكر الحديث عنه، 
وهناك متسع من الوقت حتى إقفال باب الترشح لالنتخابات«. 
وبحسب المعلومات فقد دعا الحريري نواب الكتلة خالل اللقاء 
يدعوهم  لم  لكنه  المستقبل،  عباءة  تحت  الترشح  لعدم  األخير 
على  لالقتراح  النواب  بعض  دفع  ما  منفردين،  الترشح  لعدم 
اسم  تحمل  لوائح  تحت  وليس  منفردين  الترشح  الحريري 
سيعود  »الحريري  أن  الى  لـ»البناء«  المعلومات  ولفتت  التيار. 
مع  جديدة  مشاورات  جولة  إلطالق  أسبوعين  خالل  لبنان  الى 
لوائح  على  الترشح  لجهة  النقاط  بعض  لحسم  الكتلة  اعضاء 
اخرى«. إال أن اغلب النواب في الكتلة ملتزمون بقرار الحريري 

إال أن يقول العكس.
واستمرت المواقف والتعليقات السياسية على قرار الحريري، 
واشار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح: 
»الخطوة التي أقدم عليها الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله 
بالشأن السياسي هو أمر مؤسف يبعث على األلم بعد الجهود 
عديدة  سنوات  مدى  وعلى  الوطنية  مهامه  خالل  بذلها  التي 
حاضنة  وستبقى  كانت  التي  الفتوى  دار  مع  الدائم  بتعاونه 
وبناء  نهوض  في  جميعاً  اللبنانيين  وآمــال  أبنائها  لتطلعات 

الدولة ومؤسساتها«. 
جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  أبدى  بــدوره، 
ونقّدر  نحترم  »إذ  ــال:  وق الحريري،  مع  الشخصي  تعاطفه 
األصدقاء واألخوة في تيار المستقبل، نصّر على التنسيق معهم 
المخلصين  كل  ومع  لبنان  في  السنية  الطائفة  ابناء  كل  ومع 
والمؤمنين في الطوائف األخرى بالقضية اللبنانية حتى ينتصر 
إيران،  إلرادة  الخاضع  غير  والحرية  والسيادة  الدولة  لبنان 
الحرية  شهداء  يموت  ال  وحتى  الفساد،  من  الخالي  ولبنان 
الجميل  وبشير  جنبالط  كمال  من  مرتين،  لبنان  في  والسيادة 

ورفيق الحريري ومحمد شطح وكل قوافل الشهداء األبرار«.
وفي هجوم على جعجع من دون أن يسّميه، غرد رئيس التيار 
الوطني الحّر النائب جبران باسيل قائالً: »في حدا اختار يتعاقب 
ما  حتى  ينسحب  وافق  حدا  وفي  األهلّية،  الحرب  يمنع  حتى 
يسمح بالحرب األهلّية، بس في حدا مصّمم يعمل الحرب، ومش 
مهم إذا طعن حليفه بالظهر او خان تفاهم لمصالحة تاريخية؛ 
المهم ينفذ أجندة خارجية وتوقع الفتنة بلبنان. الخيار هو بين 

ميليشياوّي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها«.
دولياً، أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان في بيان أن »إعالن 
أمس،  الحريري  سعد  األسبق  اللبناني  الــوزراء  مجلس  رئيس 
دوراً  فيها  لعب  التي  اللبنانية  السياسية  الحياة  من  انسحابه 
القرار  هذا  معه.  منتظم  اتصال  على  دومــاً  كنا  ونحن  مركزياً، 
يعود له، ونحترمه وال يعود لنا التعليق عليه. ويجب أال يؤثر 
في  اللبنانية  التشريعية  االنتخابات  إجراء  ضرورة  على  ذلك 
موعدها المقرر في 15 أيار، بشفافية وحيادية. ان األولوية يجب 
أن تعطى لتنفيذ القادة اللبنانيين لإلصالحات الالزمة لتحسين 
األوضاع المعيشية للبنانيين والخروج من األزمة، وتبقى فرنسا 
مصممة  واإلقليميين  الدوليين  شركائها  جميع  مع  جانبها  من 
على دعم الشعب اللبناني«. وعلمت »البناء« أن الحريري وضع 
الفرنسيين في جو قراره قبل إعالنه، وأكدوا له بأن دوره لم ينتِه 

وسيأتي في المراحل السياسية المقبلة.
وفيما تخوفت مصادر سياسية من مخطط يجري تحضيره 
الذي تزامن مع  اللبنانية، بالتوازي مع قرار الحريري  للساحة 
المبادرة الكويتية التي اعتبرتها إنذاراً خليجياً للبنان، تساءلت 
ورقة  تقديم  من  الحكمة  عن  »البناء«  عبر  دبلوماسية  أوساط 
الكويتّيون  كان  إن  مشرذم،  وبلد  ضعيفة  حكومة  الى  مطالب 
اللبنانية واإلقليمية والمتمّيزون  المّطلعون بدقة على االوضاع 
الخارجية؟«،  سياستهـم  في  ما  نوعاً  الخليجيين  بقية  عن 
وقدرات  حدود  يدركون  وهـم  االسئلة  من  الهدف  »ما  وأضافت: 
طرح  قبل  والمحتملة  الممكنة  األجوبة  ماهية  وبالتالي  البلد 

اللبنانيين«. مشيرة الى أنه »ال يمكن تحميل بلد،  االسئلة على 
النسحاب  التداعيات  من  وتخّوفت  المنطقة؟«،  رياح  مهـّب  في 
الكويتية،  الــمــبــادرة  ومــن  السياسية  الحياة  مــن  الحريري 
وتساءلت كيف يتقّرب الخليجيون من سورية ويضغطون على 

لبنان؟«.
الرد  أن »مسوّدة  الى  وفي سياق ذلك، أشارت مصادر بعبدا 
األولى،  الرئاسة  إلى  ُرفعت  الكويتية،  المبادرة  مقترحات  على 
ولفتت  عون«،  ميشال  الجمهورية  رئيس  من  الدرس  قيد  وهي 
الرئاسات  بين  مقاربة  موضوع  سيكون  الجوابي  »الرّد  أن  إلى 
الحكومة  رئيس  موافقة  دون  شيء  اي  ارسال  يتم  ولن  الثالث، 
نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري«، مشيرة إلى 

أن »الرد سيكون واضًحا وليس متعثًرا«.
المكثفة  جلساته  ــوزراء  ال مجلس  واصــل  ذلــك،  غضون  في 
بالوكالة  ــالم  االع وزيــر  ــّرح  وص الموازنة،  مشروع  لمناقشة 
مادة،  مادة  المشروع  هذا  بدراسة  »بوشر  قائالً  الحلبي  عباس 
االقتصادية  بالمحفزات  تتصل  مواد  عدة  أمام  المجلس  وتوقف 
وبتطويرها، لتمكين االقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً، كما 
علق البحث في بعض المواد األخرى لمزيد من النقاش«. أضاف 
هذا  إقرار  حين  الى  مفتوحة  الــوزراء  مجلس  جلسات  »ستبقى 
المشروع، وقد وصلنا قبل االستراحة الى المادة 40 من مشروع 

الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة«.
نتكلم  ان  ــه  ألوان السابق  »مــن  قــال  الجمركي  ــدوالر  ال وعــن 
نخرج  إنجازه،  وعند  المشروع  هذا  دراسة  فلننه  بالتفاصيل، 
ببيان خطي حوله. ونحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو 
من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد 
بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز االقتصاد«. وعن 
الضرائب الجديدة أجاب: »هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، 

يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج«.
 ورداً على سؤال عن الصالحيات االستثنائية المعطاة لوزير 
المالية، قال »لم يثر هذا الموضوع، وال نزال في بداية المناقشة 
من  بعدد  البحث  وعلق  أنجزت،  التي   39 المادة  الى  ووصلنا 

المواد لمزيد من النقاش«.
اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  الكهرباء  أزمة  تفاقمت  وفيما 
السابقة  بياناتها  على  عطفاً  لبنان  كهرباء  مؤسسة  أوضحت 
المستمرة  الّصقيع  وموجات  الثلجية  للعاصفة  »نتيجًة  أنه 
باإلضافة إلى تكّون طبقات من الجليد منذ يوم الخميس الفائت، 
يصعب على الفرق الفنّية القيام بأعمال الصيانة والتصليحات 
الحال  هو  كما  والمنخفض،  المتوسط  التوتر  شبكات  على 
تحديداً في غالبية المناطق الوسطى والجبلية المرتفعة، وعلى 
طول الساحل اللبناني. أضف إلى ذلك األزمة المالية في البالد، 
وال سّيما عدم توّفر العمالت األجنبّية، مما يؤثر سلباً على قدرة 
شراء قطع الغيار الضرورية، األمر الذي يؤدي إلى التأخير في 
أعمال الصيانة«، مؤكدة أن »مؤسسة كهرباء لبنان تؤّكد بأنها 
تعمل جاهدة على إصالح األعطال على كافة األراضي اللبنانية، 
عليه  كان  ما  إلى  الوضع  إعادة  أجل  من  منها،  الجبلية  سّيما  ال 

وبحسب القدرات المتاحة في ظل الظروف الراهنة«.
السوري  الطاقة  وزيـــرا  بــيــروت  فــي  حــّط  ــك،  ذل سياق  فــي 
نقل  ومؤسسات  لشركات  العامون  المدراء  يرافقهما  واألردنــي 
الكهرباء، حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من األردن وسورية 
اليوم في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقيتين مع األردن لتزويد 
الطاقة الكهربائية من األردن، وأخرى مع كل من األردن وسورية 

لعبور الطاقة عبر سورية إلى لبنان.
بعد  الخرابشة،  صالح  ــي  األردن الطاقة  وزيــر  لفت  ــدوره،  ب
وصوله إلى مطار بيروت، الى أننا »فخورون للوقوف الى جانب 
من  توجيهات  هناك  كانت  ودائًما  الفترة،  هذه  لبنان  في  أهلنا 
مع  دائًما  للوقوف  الحسين،  بن  الثاني  الله  عبد  األردني  الملك 
أشقائنا، وتقديم ما يمكن تقديمه، وهذا جزء من مجاالت التعاون 
الكبيرة، التي من الممكن أن نتعاون بها لمصلحة البلدين ونأمل 
من خالل االتفاق الذي سيتم توقيعه غًدا )اليوم(، أن يكون بداية 
تعاون بين األردن وسورية ولبنان وباقي الدول العربية«، آمالً 

أن »يكون هذا االتفاق فاتحة خير في كافة المجاالت«.
أعلن في رده على سؤال عن  الطاقة وليد فياض  وكان وزير 
الذي  السعر  من  أقل  مخفض  بسعر  بالغاز  لبنان  مصر  تزويد 
نحن  بينما  المسيل،  الغاز  األوروبيون  »يأخذ  أوروبــا:  تدفعه 
نحصل على الغاز بواسطة األنابيب وعن طريق اتفاقية طويلة 

األمد، وحصلنا على سعر جيد جداً«.



5ريا�ضة
االتحاد اأوقف ال�صقال واأعاد النقاط للنجمة

والت�صامن يعّلق ن�صاطه واأندية اأخرى على الطريق!

اجتماع اتحاد غرب اآ�صيا للكرة الطائرة

الحكمان وهبه الزلع في لجنتي الحكام والم�صابقات 

يوفنتو�ش يتعاقد مع فالهوفيت�ش مقابل اأكثر من 70 مليون يورو

االتحاد االأفريقّي ي�صتبعد ملعب ياوندي من ا�صت�صافة باقي مواجهات اأمم اأفريقيا

رونالدو »الفار�ش المنقذ« لنادي كروزيرو البرازيلّي
رونالدو  السابق،  البرازيلي  المهاجم  أعلن 
سداد  كروزيرو،  لنادي  الجديد  المالك  نازاريو، 
والتي  أخ��رى،  ألندية  المستحقة  النادي  دي��ون 
كانت تحول دون ضّم العبين جدد من أجل موسم 

.2022
المنصات  على  كروزيرو  حسابات  ونشرت   
االجتماعّية رسالة رونالدو، التي أكد فيها الوفاء 
يكن  »لم  ذلك  إن  النادي  وقال  االلتزامات،  بتلك 
نظراً  الحالي«،  الوقت  في  الحسبان  في  وارداً 
ألنه لم يوقع بعد العقد الذي يجعله رسمياً أكبر 

المساهمين في النادي البرازيلي. 
وأضاف الالعب السابق أنه أراد بهذه الخطوة 

الذي  كروزيرو  تعافي  عملية  في  »ثقته«  إثبات 
أزمة  ويعاني  الثانية  الدرجة  دوري  إلى  هبط 
الوليد  بلد  ن��ادي  مالك  وق��ال  طاحنة.  م��ادي��ة 
نحو  األم��ام  إل��ى  خطوة  »إنها  أيضاً:  اإلسباني 
والتزاماً  وق��وة  تقشفاً  أكثر  ج��دي��د،  ك��روزي��رو 
والمستقبل  ووالئكم  بوحدتنا  أؤم��ن  واحتراماً، 

الذي سنبدأ في بنائه سوياً«.
الكروية  مسيرته  رون��ال��دو  ن��ازاري��و  وب��دأ   
م��ن ب��واب��ة ن��ادي ك��روزي��رو ف��ي ال��ب��رازي��ل، في 
إلى  مرة  ألول  خالله  من  وانضم  العام 1993، 
المتّوجة  القائمة  في  وتواجد  السامبا،  منتخب 
بمونديال 1994 في الواليات المتحدة األميركية.

الدورّي االأميركّي بكرة ال�صلة للمحترفين

قطار �صنز يتجاوز محطة يوتاجاز بنجاح

حقق فينيكس صنز االنتصار السابع على التوالي وتغلب على يوتا جاز بنتيجة 115 / 109 
صباح أمس الثالثاء، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين. 

وسجل ديفين بوكر 33 نقطة وأضاف كريس بول 27 نقطة و14 تمريرة حاسمة وتسع متابعات 
محققاً أفضل رقم له في الموسم، ليرفع فينيكس صنز عدد انتصاراته إلى 39 مقابل تسع هزائم. 

أما يوتا جاز، فقد تلقى الهزيمة الثامنة خالل آخر 11 مباراة كما كانت الهزيمة هي الثامنة عشرة 
له في الموسم مقابل 30 انتصارا.

و15  نقطة   26 فوسيفيتش  نيكوال  سجل  نقطة،  بفارق  انتهت  المثير،  العيار  من  مباراة  وفي 
ورفع   .110  /  111 بنتيجة  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  على  الفوز  إلى  بولز  شيكاغو  ليقود  متابعة 
17 هزيمة بينما تلقى أوكالهوما سيتي  29 مقابل  شيكاغو بولز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 

ثاندر الهزيمة الثالثة والثالثين مقابل 14 انتصاراً.
وعلى ملعب آخر، تغلب كليفالند كافاليرز على نيويورك نيكس 95 / 93 كما تغلب نيو أورليانز 
بليكانز على إنديانا بيسرز 117 / 113 مستفيداً من تألق ديفونتي غراهام الذي سجل 25 نقطة 

وجوش هارت الذي سجل 22 نقطة وعشر متابعات.

نادال اإلى ن�صف نهائّي اأ�صتراليا المفتوحة

بخم�ش مجموعات اأمام �صابوفالوف

في  القياسي  ال�21  لقبه  إحراز  من  مباراتين  بعد  على  نادال  رافايل  المخضرم  اإلسباني  بات 
البطوالت األربع الكبرى، بعد بلوغه أمس الثالثاء نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. 

الرابع  شابوفالوف  دنيس  الكندي  على  عالمياً  خامساً  المصنف  عاماً   35 البالغ  نادال  وتفّوق 
عشر، بخمس مجموعات مشوقة 6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3 في أربع ساعات وثماني دقائق 
على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، ليبلغ نصف النهائي السابع له في ملبورن، حيث أحرز لقب 
2009 ويلتقي الفائز بين اإليطالي ماتيو بيريتيني السابع والفرنسي غايل مونفيس )20( اللذان 

يلتقيان في وقت الحق. 
ويحسم  يصمد  أن  قبل  المعدة،  في  بآالم  يشعر  بدأ  لكن  نظيفتين  بمجموعتين  نادال  وتقدم 
المباراة الماراثونية. وأحرز نادال لقب دورة تحضيرية قبل ملبورن بعد غيابه عن معظم موسم 
مزمنة في قدمه، وأصيب قبلها بفيروس كورونا في ديسمبر خالل مشاركته في  إلصابة   2021

دورة أبو ظبي االستعراضّية. 
وعلق »رافا« على استفادته من يومين لخوض نصف النهائي الجمعة بعدما كان دور األربعة 
يقام سابقا الخميس: »يومان، هذا هام جدا. لم أعد في الحادية والعشرين! حقيقة األمر، أنه منذ 

شهرين لم نكن نعرف إذا كنا قادرين على العودة إلى المنافسات«. 
وأردف قائالً: »ممارستي التنس مجدداً هي هدية من الحياة«. في المقابل، عّبر شابوفالوف عن 
إحباطه محطماً مضربه بعد الخسارة، ودخل في جدال مستمر مع الحكم معترضاً على تأخر نادال 

في تنفيذ إرساالته، لدرجة أنه وصفه بال�«مرتشي«. 
الماضي،  العام  ويمبلدون  بطل  وصيف  وشابوفالوف،  نادال  بين  الخامسة  المواجهة  وكانت 
فرفع األول رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية، بعدما خسر األولى في ثمن نهائّي دورة مونتريال 

للماسترز في العام 2017.

بعثة اتحاد التزّلج ت�صارك في بطولة اأندورا

األوالد  فئة  بطولة  في  للمشاركة  أندورا  إلى  الثلج  على  للتزلج  اللبناني  االتحاد  بعثة  وصلت 
السنوية في التزلج األلبي. ويترأس البعثة عضو االتحاد ومدير المنتخبات الوطنية روبير كيروز 

ويرافقه الالعبون والالعبات: 
- اإلناث: كيانا سقال، ميسا العميره، ايما تشوبوريان وايناس شاد.

- الذكور: باولو حبيش، كارل سماحة، كريس تشوبوريان ومايكل الدحداح.
 كما يرافق البعثة المدربان الفرنسيان مهدي فريك وباستيان اندرسون، وسيتنافس المتزلجون 
اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من الدول األوروبية في سباقات التعرج الطويل والتعرج 

القصير والتعّرج العمالق. يوم اإلثنين المقبل أيضاً.

إيقاف  القدم،  لكرة  اللبناني  االتحاد  أعلن 
 3 لمدة  صقال  أسعد  النجمة،  ن��ادي  رئيس 

أشهر، بسبب تصريحاته التلفزيونية. 
بقرار  تبلغ  إن��ه  بيان،  في  االت��ح��اد،  وق��ال 
لجنة االستئناف بشأن مباراة النجمة والعهد، 
بسبب  حضورها،  ع��ن  األول  تخلف  وال���ذي 

تعليق مشاركته بالدوري اللبناني. 
بقرار  التنفيذية  اللجنة  »تبلغت  وأض��اف: 
النجمة  م��ب��اراة  ب��إع��ادة  االستئناف  لجنة 
جديد  موعد  بتعيين  االتحاد  وإل��زام  والعهد، 

للمباراة، وإعادة النقاط ال�6 للنجمة«. 
الغازية  الشباب  تأهل  االت��ح��اد  واعتمد 

والسالم زغرتا إلى دوري الدرجة األولى. 
بعد  العهد  ق��رار  ال��ك��روّي  الشارع  وينتظر 
بيان االتحاد، حيث رفضت إدارة النادي حتى 

اللحظة اإلدالء بأية تصريحات.
ص��ور،  التضامن  ن��ادي  جهته، أعلن  م��ن 
تعليق نشاطه في الدوري اللبناني، احتجاجاً 

على القرار. 
وكان التضامن صور قد تأهل إلى سداسية 
 14 برصيد  السادس  المركز  احتل  إذ  اللقب، 
نقطة، لكن قرار إعادة 6 نقاط للنجمة، سيعيده 
يتراجع  حيث  الهبوط،  سداسّية  على  لينافس 

للمركز السابع. 
نادي  سر  أمين  ب��واب،  سمير  أعلن  ولهذا، 
في  نشاطه  ال��ن��ادي  تعليق  ص��ور،  التضامن 
الدوري اللبناني لكرة القدم. وقال بواب »القانون 

واضح، ولن نرضى بأن تهدر حقوقنا«. 
سابقة  النجمة  ن��ق��اط  »إع���ادة  وأض���اف: 
منطقي،  غير  أم��ر  وه��و  اللعبة،  في  تاريخية 

فلتتفضل لجنة االستئناف بإدارة االتحاد!«. 
مع  دائماً  الجنوبي  النادي  أن  إلى  وأش��ار 
اللحظة.  منذ  المشاركة  وسيعلق  القانون، 
تتبلور،  لم  اللحظة  حتى  »ال��ص��ورة  وختم: 
بنادي  الكرة  اتحاد  ولم يتصل أي شخص من 

التضامن صور«.

شارك رئيس االتحاد اللبناني للكرة الطائرة 
وليد  آسيا  غ��رب  اتحاد  إدارة  مجلس  وعضو 
القاصوف في االجتماع الثاني لالتحاد اإلقليمي 
اإللكتروني  النظام  طريق  ع��ن  انعقد  ال��ذي 
برئاسة  »زوم«  تطبيق  عبر  ُبعد  عن  المرئي 
)قطر(  الكواري  غانم  بن  علي  االتحاد  رئيس 
الذي رّحب في بداية االجتماع بأعضاء مجلس 

اإلدارة وبعد التداول والمناقشة تقّرر ما يلي:
اإلم��ارات  ممثلي  من  كل  مرشحي  إعتماد   �
العربية المتحدة عبد العزيز السلمان والبحرين 

حبيب عبدالله لعضوية مجلس االدارة.
لجنة  وهي  العاملة  اللجان  تشكيل  اعتماد   �
الحكام  ولجنة  الشاطئية  ولجنة  المسابقات 
والتسويق  التطوير  ولجنة  التدريب  ولجنة 

ولجنة المرأة واللجنة اإلعالمية. 
مركزين  لبنان  ونال  المرشحين  اختيار  وتّم 
في تلك اللجان األول للحكم الدولي الياس وهبه 
عضواً في لجنة حكام غرب آسيا والثاني الحكم 

الدولي حّنا الزيلع عضواً في لجنة المسابقات 
التحاد غرب آسيا.

الحكام  للجنة  الفخرية  العضوية  اعتماد   �
عبدالله   ، )البحرين(  نصيب  جعفر  من  لكل 
الخليفي )السعودية( وإبراهيم النعمة )قطر(.

مراجعة  المسابقات  لجنة  م��ن  الطلب   �
اآلسيوّي  االتحاد  لبطوالت  التنظيمية  الالئحة 

العتماد المقترح منها لبطوالت غرب آسيا.
� اعتماد بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب 
العربية  بالمملكة  للصاالت  الطائرة  للكرة 
تّموز   31 و    22 بين  الفترة   خالل  السعودية 

المقبل.
الشاطئية،  الطائرة  الكرة  لجنة  وتألفت  هذا 
محمد  األعضاء  من  القاصوف،  يرأسها  التي 
)السعودية(  الفقيه  ومحمد  )قطر(  الناصر 
العريفي  وط��ارق  )اإلم���ارات(  النقبي  وباسم 

)الكويت( وخالد العريمي )سلطنة عمان(.
وتألفت لجنة المسابقات من جميل العبادي 

-  رئيساً )العراق( واألعضاء إسماعيل سليمان 
)البحرين(  عاشوري  الرضى  وعبد  )األردن( 
العتيبي  وس��ع��د  )ل��ب��ن��ان(  ال��زي��ل��ع  وح��ّن��ا 
من  فتألفت  الحكام  لجنة  أم��ا  )السعودية( 

الزغيبي )السعودية( واألعضاء  الدكتور خالد 
)البحرين(  إبراهيم جاسم )قطر( وجعفر علي 
حسن  ح��اج  وبيبرد  )لبنان(  وهبه  وال��ي��اس 

)سورية(.

قالت شبكة »سكاي سبورتس« إيطاليا، إن 
يوفنتوس توّصل التفاق مع فيورنتينا للتعاقد 
مع مهاجمه الصربي دوسان فالهوفيتش بعد 

مفاوضات طويلة بين الناديين. 
ويريد فيورنتينا بيع الالعب الصربي الدولي 
البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يحرص على 
االنتقال إلى تورينو، هذا الشهر للحصول على 
عقده  نهاية  على  يتبق  لم  حيث  مالي،  مقابل 

سوى 18 شهراً على عقده. 
يريدان  هوتسبير  وتوتنهام  آرسنال  وكان 
الموافقة  من  يتمكنا  لم  لكنهما  فالهوفيتش، 
على السعر الذي طلبه فيورنتينا الذي يسعى 
للتعاقد مع آرثر كابرال العب بازل السويسري 

كبديل لفالهوفيتش. 
وقال المدير الرياضي في فيورنتينا، دانييل 
إيطاليا:  سبورتس«  »سكاي  لشبكة  برايد، 
يورو  مليون   70 من  أكثر  مهمة،  صفقة  »إنها 
مفتوحة  أبوابنا  كل  مقايضة،  صفقات  دون 
في هذا الموقف؛ ألننا بحاجة إلى فهم ما يريد 
تلقينا  لقد  حقاً،  فعله  ووك��الؤه��م  الالعبون 

بعض العروض المهمة للتعاقد مع الالعب. 
لم  ولكننا  جداً  كبيرة  كانت  التي  العروض 

ومن  وكالئه.  من  تعليقات  أي��ة  على  نحصل 
جانبنا كانت هناك دائماً شفافية كبيرة. 

ب���ارون )الرئيس  ق��ال��ه ج��و  إل��ى م��ا  أش��ي��ر 
األب��واب  لدينا  ما  كل  لفيورنتينا(،  التنفيذي 
حول  للجلوس  استعداد  على  نحن  مفتوحة. 

طاولة والتحدث. 
لقد قّدمنا   العديد من العروض الهامة لتمديد 
لبيعه  العروض  بعض  أيضاً  ولدينا  العقد، 
يمكنه  ال  نادينا  ألن  هذا؛  أقول  قوية.  بطريقة 

تحمل خسارة أحد األصول القيمة مجاناً. 
طرق  م��ع  م��رض��ي��ة،  ع��روض��اً  كلها  ك��ان��ت 
في  قدماً  المضي  من  نتمكن  لم  تناسبنا.  دفع 
الصفقة؛ ألنه لم يكن هناك أي اتصال مع وكالء 

الالعب«.
عندما  الماضي،  الموسم  فالهوفيتش  وبرز 
فيورنتينا،  مع  مباراة   40 في  هدفا   21 سجل 
في  هدفا   20 بتسجيل  الرائع  مستواه  وواصل 

الموسم. المسابقات هذا  24 مباراة بجميع 
مع  بالتعاقد  آرسنال  اهتم  المقابل  وف��ي   
المهاجم الشاب، لكنه وجد في النهاية صعوبة 
في إتمام الصفقة هذا الشهر بسبب المبلغ الذي 

طلبه فيورنتينا. 

«سكاي  شبكة  ذك���رت  ذل���ك،  غ��ض��ون  ف��ي 
كان  توتنهام  أن  الماضي،  آب  في  سبورتس» 

مهتًما بالتعاقد مع فالهوفيتش. 
وتقول مصادر إيطالية أيضاً إن فالهوفيتش 
دوري  في  ينافس  فريق  إلى  االنضمام  فّضل 

األبطال؛ ولذلك فضل االنتقال إلى يوفنتوس. 

م��دار  على  للبطولة  آرس��ن��ال  يتأهل  ول��م 
يلعب  لم  بينما  الماضية،  األربعة  المواسم 
 ،20/2019 موسم  منذ  البطولة  في  توتنهام 
عن  نقطتين  بفارق  حاليا  الناديان  ويتأخر 
اإلنكليزي  الدوري  في  األولى  األربعة  المراكز 

الممتاز.

االت��ح��اد  رئ��ي��س  موتسيبي،  باتريس  ات��خ��ذ 
بنقل  رسمياً  ق��راراً  )ك��اف(  القدم  لكرة  األفريقي 
إلى  أولمبي  ياوندي  ملعب  على  المقبلة  المباراة 
شهدها  التي  الكارثة  بعد  أهيدغو،  أحمدو  ملعب 
القمر، في  الكاميرون وجزر  الملعب، خالل مباراة 

بطولة كأس األمم األفريقية. 
وقالت الحكومة الكاميرونية في بيان، إن ثمانية 
38 في  لقوا حتفهم وأصيب  األقل  مشجعين على 
تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، قبل 
مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس 

األمم األفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر. 
مواقع  على  تداولها  تم  التي  الصور  وأظهرت 
وهم  يصرخون  مشّجعين  االجتماعي،  التواصل 

يسحقون عند بوابة الدخول. 
مواجهة  الملعب  يستضيف  أن  مقرراً  وك��ان 
والمغرب  ديفوار،  وكوت  مصر  مباراتي  من  الفائز 
مع ماالوي، في ربع النهائي، كما يستضيف مباراة 

بنصف النهائي والنهائي. 
عقده،  صحافي  مؤتمر  في  موتسيبي،  وق��ال 
نقل  المنظمة  اللجنة  من  »طلبت  الثالثاء:  أمس 
مباراة األحد المقبل إلى ملعب أحمدو في ياوندي، 
عما  أكثر  تفاصيل  لمعرفة  اللجنة  مع  سأجتمع 
تفصيلية  تقارير  على  الحصول  نريد  ح��دث، 

وضمانات تؤكد عدم تكرار الواقعة«. 
وأضاف: »ذهبت لملعب أولمبي للتعّرف على 
تفاصيل الواقعة، وهذا ليس وقت توجيه االتهامات 
حول مسؤولية هذا أو ذاك«. وتابع: »لكن ما حدث 
أنه  رغ��م  إغالقها  ت��ّم  الملعب  ب��واب��ات  إح��دى  أن 
يفترض عدم حدوث ذلك، وأن تكون مفتوحة، من 
التعرف  البوابة وما هي مهامه؟ علينا  أغلق هذه 

على ذلك«.
المنظمة  اللجنة  مسؤولية  »األم��ن  واستطرد: 
عن  مسؤول  الكل  عام  بشكل  لكن  الكاف،  وليس 
فيروس  هي  لنا  األساسية  المجازفة  الواقعة، 
والسالمة  األمن  لكن  أوميكرون،  ومتحور  كورونا 

من األساسيات، أشعر بخيبة أمل على ما حدث«.
واختتم حديثه: »نتحمل المسؤولية الجماعية 
لن  لكننا  الحًقا،  القانونية  الجوانب  مع  ونتعامل 
نقف مكتوفي األيدي أمام ذلك، سنصل إلى كل من 

كان ُمقصًرا وأدى لما حدث«. 
السلطات  لم تضمن  إذا  أنه  أكد  لكن موتسيبي 
المحلية في الكاميرون تحسين األداء األمني، فإنه 
قد يتم نقل المباراتين أيضاً إلى ملعب آخر. وكان 
«كاف» قد قال في بيان إنه على علم بحادث وقع 
في الملعب.  وجاء في البيان: »كاف يحقق حالياً 
من  مزيد  على  الحصول  وي��ح��اول  الموقف  ف��ي 

التفاصيل حول ما حدث. 
نحن على اتصال مستمّر مع حكومة الكاميرون 
حضور  وب��ع��د  المحلية«.  المنظمة  واللجنة 
األول  ال���دور  مباريات  في  منخفض  جماهيري 
أجل  من  تشييدها  تّم  التي  الجديدة  المالعب  في 
الكاميرونية  السلطات  فتحت  القارية،  البطولة 
جماعي  نقل  عمليات  ونظمت  االس��ت��اد  ب��واب��ات 

ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين. 
الكاميرون على عشرة العبين من جزر  وفازت 
وستلعب  الثمانية.  دور  إلى  لتتأهل   1-2 القمر 
دور  في  أيضاً  المقبل  اإلثنين  ي��وم  الكاميرون 
الثمانية ضد غامبيا التي تشارك في البطولة للمرة 
األولى لكنها حققت مفاجأة وأطاحت بغينيا بعد 

فوزها -1 صفر 
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

لنَر العالَم كما نريده نحن

{ يكتبها الياس عّشي

صارت  أين  نتساءل:  جديدة،  خرائَط  برسم  منشغل  كله  العالم  فيما  اليوم، 
حرب الحضارات التي ُرّوج لها في نهائيات القرن الماضي؟

حرب الحضارات أكبر كذبة اخترعها العقل االمبراطوري الحديث، كي يغّطَي 
المصالح النفطية. ومن المؤسف أن يبتلع المثقفون هذه الكذبة، ويرّوجوا لها، 

ويغفلوا السبب األساس لكّل ما يجري اليوم في العالم العربي.
إّن ما يجري، بكّل بساطة، أّن »نادي األغنياء يضيء لياليه بزيت الفقراء، وأّن 
الشروق الغربي يعتمد على بقاء الليل العربّي« كما كتب الدكتور غالي شكري، 
لنا  يرسمه  كما  ال  نــراه،  أن  نحن  نريد  كما  العالم  ونرى  نستيقظ  أن  علينا  وأنه 

أباطرة العالم.

الُحـبُّ في هـذا الـوجـوِد ضرورٌة
ُمثلى كما العقُل الضرورّي للعـالْء

َِّب اإلثـنــان ال جـدوى وال إن ُغـيـ
ِك بالبـقـاْء شيٌء ُيفـيـُد من التمسُّ

فالعقُل يعني أن نعي معنى الحياِة
ونـرتـقي مهـما تعـالى االرتـقـاْء

والُحـبُّ يعـني أن يكـوَن مثـاُلـنـا
أبداً ُيعبقُر في الُسموِّ بال انتهـاْء

الحـبُّ عـقـٌل في الحقيقِة مبـدٌع
والعـقـُل ُحبٌّ منُه ينبثُق الضياْء

في العقـِل تـنتعُش المحبُة مثلما
بالحبِّ رؤيا العقِل تصعُد للسماْء

أهـُل المحبـِة عـقـلُهم أبـداً ُهـدى
والعاقـلوَن بحبِّهـم مألوا الفـضاْء

ال خيـَر في عـقـٍل بـال ُحـبِّ وال
جـدوى من الُحبِّ الُمَشبَِّع بالعماْء

من راَم أن يحيـا الحيـاَة جميـلـًة
بالعقِل والُحبِّ التسامي والرجاْء

إنَّ المحبَّـة في العـقـوِل دواُؤهـا
والعـقـُل بالُحبِّ التعافي والشفاْء

لـْم ُيـوَجـد اإلنســاُن االّ فـكـرة
بالعـقـِل تسمو والمحبِة واإلخـاْء

والحكمُة الُعظمى تظلُّ مدى المدى:
العـقـُل يهـدي والمحـبـُة اهـتـداْء

، وروُحـُه هـذا هـَو العـقـُل الُمِحبُّ
ُق في سماواِت اإلبـاْء أَبـداً ُتَحـلِـّ

 

*شاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

العقُل الُمحبُّ

{ يوسف المسمار*

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا »العظمى« السابقة سيئة الصيت، والتي وصفها ذات 
مرة جيرمي كوربن، رئيس حزب العمال السابق، بالمرأة العبيطة، قالت في إحدى تجلياتها 
إيجاد  في  جاّدين  كنا  إذا  اإلسرائيلي،  االستيطان  حول  تثيرونها  التي  الضوضاء  هذه  »ما 
حّل للمشكلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فإّن علينا توخي الحذر في محاوالت إحراج 

اإلسرائيليين أو إجبارهم على قرارات ال يريدونها«.
يعني بالفصحى، »تيريزا« ترى أنه إذا جاء أحد واستولى على بيتك، وألقى بك إلى قارعة 
الطريق، أنت وأوالدك، في العراء، بال غطاٍء وبال طعام وبال فراش وبال مأوى، ثم جلس على 
ويتبادلون  البسكويت  ويتناولون  الشاي  يشربون  وأخذوا  وزوجته  وأوالده  هو  البلكونة 
النكات، فإّن عليك ان ال تفعل شيئاً من شأنه أن يزعجهم، كما أّن عليك ان ال تحدث اّي جلبة، 

حتى ال يشعر المعتدي بأنه غير مرغوب فيه.
غير  الفلسطيني  الشعب  اّن  يرى  األسبق  األميركية  الرئاسة  مرشح  غينغريتش  نيوت 

موجود، بل هو من اختراع العرب، قاموا بابتداعه حتى يتسّنى لهم ابتزاز »إسرائيل«.
من  الهائل  الكّم  هذا  عايش  من  كّل  اّن  شخصياً  أعتقد  الالمعقول،  منطقة  في  بكم  مرحباً 
السفالة واالنحطاط في هذا العالم الظالم، المغرق في ضالله، ال بّد أن يقذف به الى الجنة 
الفنانة الراحلة شويكار، حدفاً، وذلك بسبب حجم المعاناة التي  بغير حساب، على طريقة 
لهم  أضيف  اذا  خاصة  القتلة،  هؤالء  مع  الزمان  نفس  في  وجوده  نتيجة  ويتحّملها  يتكّبدها 

وجود األعراب بكّل غالستهم وبكّل نفاقهم وبكّل كفرهم وبكّل تبعيتهم وبكّل ال أخالقهم.
سميح التايه

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا »العظمى« السابقة سيئة الصيت، والتي وصفها ذات 

وقاحةدبو�س

منح المعهد الجيولوجي البولندي »المعهد 
الدولية  مسابقته  جائزة  للبحوث«  القومي 
خليل  رائد  السوري  الكاريكاتور  لفنان  للرسم 

متفوقاً على رسامين من 52 دولة.
شارك في المسابقة التي حملت اسم العالم 
 692 قــّدمــوا  رســامــاً   376 أنشتاين  الــبــرت 
الطاقة  حول  موضوعاتها  وتمحورت  لوحة 

واستخداماتها السلمّية بأسلوب فني ساخر.
من  خليل  للفنان  الفائزة  اللوحة  وتمّيزت 
على  الذرية  الطاقة  لشعار  تصويرها  خالل 
زجاجة  يلف  ــذي  ال المعدني  الشريط  شكل 

ضوء الكاز القديم.

تسليط  الناقدة  رسومه  في  خليل  ويسعى 
واإلنسانية  االجتماعية  القضايا  على  الضوء 
في  والسلبية  اإليجابية  والجوانب  والوطنية 

الحياة والمجتمع على مستوى العالم.
 1973 مواليد  من  خليل  الفنان  أن  يذكر 
البعث  صحيفة  فــي  كاريكاتور  ــام  رس وهــو 
في  شــارك  السوري  العربي  التلفزيون  وفــي 
العديد من المعارض الدولية وحاز على جائزة 
موقع  ومشرف  محرر  وهو  التشجيعية  الدولة 
سورية  مهرجان  ومدير  السوري  الكاريكاتور 
الدولي للكاريكاتور منذ انطالقته ونال العديد 

من الجوائز المحلية والعربية والدولية.

الفنان  معرض  عنوان  ــروح«  ال ذاكــرة  »من 
صالة  في  أقيم  الــذي  مخول  موفق  التشكيلي 
فنياً  عمالً   30 حوالي  وضّم  دمشق  في  مشوار 
القماش،  على  مختلفة  بقياسات  مــرســومــاً 
وكان  اإلكريليك  ــوان  أل الفنان  فيه  استخدم 
اإلنسان حاضراً في كل اللوحات بحزنه وخوفه 

وإيمانه وذاكرته.
القضية  هو  اإلنسان  أن  الفنان مخول  ويرى 
الكبرى لذلك صّوره بكل لوحاته متأثراً ببعضها 
وسط  قدسية  ليعطيه  الشرقية  األيقونة  بفن 
والضوء  الحب  تعكس  لكونها  الدافئة  األلــوان 
والدفء اإلنساني وحضورها في حياة اإلنسان 
في  للحضارة  ونشره  العصور  عبر  السوري 

أرجاء العالم.
وأوضح مخول في تصريح لوسائل االعالم 

في  رمزية  تعبيرية  حالة  المعرض  أعمال  أن 
والواقعية  التجريد  تجمع  معاصرة  حداثة 
فكري  أســلــوب  ــى  إل وتنتمي  والكالسيكية، 
متناغماً  تشكيلياً  حوارا  لوحاته  تخلق  فلسفي 
لتصل إلى المتلقي ويتمّكن من فهم العمل الفني 
ورسالته في الدعوة لحماية ذاكرتنا التي تمثل 

هويتنا ومستقبل وطننا.
الذي  الطباع  دارم  الدكتور  التربية  وزيــر 
بالتطور  إعجابه  عن  ــرب  أع االفتتاح  حضر 
الكبير الذي لحظه في أعمال التشكيلي مخول، 
معتبراً أن المعرض خطوة جديدة في مسيرته 
شعبياً  فناناً  يكون  أن  يحاول  حيث  الفنية 
ويرسخ فكرة أن لوحة الشارع تخاطب الناس 
على  وتعمل  وبيئاتهم  ثقافاتهم  اختالف  على 
مؤمناً  والشارع  اإلنسان  بين  حب  عالقة  صنع 

بأن الفن يغير من نظرة المتلقي نحو الحياة.
من جهته اعتبر مدير مديرية الفنون الجميلة 
أن مخول فنان ذو تجربة فنية  عماد كسحوت 
غنية ساهم بنهضة الفن التشكيلي في سورية 
مستوى  وعلى  نوعها  من  فريدة  بمبادرات 
وشكل  والتربية  الثقافة  وزارتــي  مع  العالم 
فريق عمل متميزاً تمكن من تجميل مدارس في 
دمشق بجداريات يواجه بها ظالم الحرب بنور 
اإلنسان  مع  يتعايش  أن  محاوالً  واإلبداع  الفن 

ببساطته ويحمل ألمه.
التشكيليين  الفنانين  اتحاد  رئيس  وتوقف 
اإلنسان  ارتــبــاط  عند  الشامات  ــو  أب عــرفــان 
باألرض وما يجول في صدره من حنين وحب 
أعمال  في  تجسدت  ومــخــاوف  هموم  وكذلك 
عالجت  التي  مخول  موفق  التشكيلي  الفنان 

قضايا اجتماعية عديدة.
إلى  فلفت  بشير  بشير  التشكيلي  الفنان  أما 
المعارض  عن  نوعية  نقلة  فيه  المعرض  أن 
بتكويناته  بــه  خاصة  بصمة  تــرك  السابقة 
وفكره وحملت لوحاته صفاته مجسدة صورة 

اإلنسان المكافح والمعطاء.
يشار إلى أن الفنان موفق مخول من مواليد 
1958 متخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق 
قسم التصوير له العديد من المعارض الفردية 
المتحف  مؤسس  لكونه  إضافة  والجماعية 
التربوية  دمشق  مكتبة  أنشأ  للعلوم  المدرسي 
التي تضم أكثر من 40 ألف كتاب ومراكز الفنون 
عام  مشرف  وهو  التربية  وزارة  في  التشكيلية 
مجموعة   من  المؤلف  الحياة  إيقاع  فريق  على 

فنانين زينوا دمشق بأكثر من سبع جداريات.

جائزة المعهد الجيولوجّي البولندّي 

لفنان الكاريكاتور ال�صورّي رائد خليل 

معر�ض الفنان الت�صكيلّي ال�صورّي موفق مّخول

لوحات تعك�ض الحب وال�صوء وتمثل الهوّية وم�صتقبل الوطن 
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اأ�صاطير ال�صرق الخلق - الخلود.. 
كتاب جديد للباحث عيد الدروي�ض 

{ دمشق ـ سانا 
يقّدم الباحث عيد الدرويش فكرة وافية عن األسطورة التي صدرتها شعوب الشرق الى 
لهذه  كان  حيث  الخلود،  ـ  الخلق  الشرق  أساطير  بعنوان  حديثاً  الصادر  كتابه  في  العالم 

األساطير دور بارز في نشوء وانتشار هذا الجنس األدبي الحكائي.
جلجامش  أسطورة  مثل  الشرق  منبتها  كبرى  مالحم  كتابه  عبر  الدرويش  ويعرض 
وأساطير  األوغاريتية  اقهات  وأسطورة  البابلي  التكوين  وأسطورة  الرافدية  واألساطير 
الصين واليابان والهند في الخلق والخلود فضالً عن أساطير الفراعنة وكتاب الموتى الذي 

شمل التعاليم التي يجب أن يحفظها اإلنسان قبل وفاته.
الدرويش في كتابه أسلوب البحث واالستقصاء والتحليل من خالل دراسة هذه  وينهج 
إلى قضايا حياتية وفكرية مهمة في حياة  التاريخ ليصل  إلينا عبر  التي وصلت  األساطير 
اإلنسان وتحوالته متقصياً فلسفة التفكير اإلنساني التي تمتزج فيها كل مناحي الحياة مع 
وعيه  وتكوين  اإلنسان  معرفة  بداية  منذ  البشري  الفكر  الزمت  التي  والخلود  الخلق  قصة 

ثقافاته. وتباين 
المعارف  إليها  تستند  اإلنسان  فكر  عصارة  هي  األسطورة  أن  الدرويش  يرى  الكتاب  في 
والبعيد،  القريب  المستقبل  الجــتراح  ودفعته  حياته  تفاصيل  جّسدت  أن  بعد  والعلوم 
التجريب  على  العقل  قــدرة  ليعزز  فيه  وما  خياله  على  تستند  تفاصيلها  بعض  فكانت 

واالكتشاف.
ويؤكد الدرويش أن كل أثر قام به اإلنسان القديم نابع من تفكيره وتصوراته التي أسس 
والتماثيل  والصور  والتدوين  فالنحت  حياتية.  وطقوساً  وفكرية  عقائدية  مصفوفات  عليها 
والنقوش التي وجدت في المساكن والمعابد جميعها تتكامل مع نظرة اإلنسان في كل زمان 

ومكان عن الحياة.
والبحث في مجال األسطورة وفق ما جاء في الكتاب يصل بنا إلى الخيوط الرفيعة بين 
القصص  من  كثير  وهناك  األخرى.  الحياة  تفاصيل  وفي  واألديــان  والطقوس  الموروثات 
وضعها اإلنسان وفق ما يمتلك من معارف وأسئلة كانت تراود نفسه من األفعال والصور 
والظواهر والمشاهدات الكونية. فكان لألسطورة دور مهم في حياة الشعوب ولكن األديان 

السماوية حّدت من مغاالتها وأجابت على كثير من تساؤالتها.
والنشر  للطباعة  توتول  دار  عن  صادر  الكبير،  القطع  من  صفحة   161 في  يقع  الكتاب 
والتوافق  والتحليل  الوثيقة  على  ركز  بأسلوب  متعددة  تاريخّية  لمراحل  وثق  والتوزيع، 
ومعارف  حضارات  من  اإلنسان  قدمه  ما  إلى  وصوالً  الفكري  والتبادل  والمنهجي  المعنوي 

ورؤى.
حاصل   1963 سنة  الرقة  مواليد  من  الدرويش  عيد  الباحث  الكتاب  مؤلف  أن  إلى  ُيشار 
على إجازة في الفلسفة وعلم النفس له العديد من المقاالت في الصحف المحلية والعربية 
بين  الغزالي  اإلمام  منها  والفكرية  الفلسفية  الدراسات  مجال  في  كتب  خمسة  له  صدرت 

العقل والنقل وفلسفة التصوف في األديان.
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