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طارق  بن  هيثم  ُعمان  سلطان  استقبل 
الرئيس  مسقط  العاصمة  ف��ي  سعيد  آل 
اإليراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل صباح 
السلطنة، للبحث في سبل تطوير  إلى  أمس، 
العالقات بين البلدين، في مختلف المجاالت 

السياسية واالقتصادية والثقافية.
وأعلنت وكالة األنباء الُعمانية الرسمية أّن 
8 مذكرات تفاهم  »السلطان وّقع مع رئيسي 
و4 برامج تعاون«، أبرزها في مجاالت النفط، 

والغاز، والنقل، والتجارة، واالستثمار.
الخارجية  وزي��ر  أك��د  الصعيد،  ه��ذا  على 
»وجود  البوسعيدي  حمد  بن  بدر  الُعماني 
وبرامج  التفاهم  مذكرات  من  أخ��رى  حزمة 
العمل التنفيذية سُتوقع مع الجانب اإليراني 

الحقاً«.
فارس«  أنباء  »وكالة  ذك��رت  جهتها،  من 
اإليرانية أّن زيارة رئيسي والوفد المرافق له 
لقاء  شملت  مسقط،  العمانية  العاصمة  إلى 
اإليرانيين المقيمين والناشطين االقتصاديين 
الزيارة  أن  إلى  مشيرة  الُعمانيين،  والتجار 
العالقات  توسيع  مواصلة  إط��ار  في  تأتي 
بين  والثقافية  والسياسية  االقتصادية 

البلدين.
رئيسي  أك��د  ط��ه��ران،  م��غ��ادرت��ه  وقبيل 
وُعمان  إي��ران  بين  التجارية  العالقات  أّن 
أّنه  إلى  مشيراً  شتى،  األصعدة  في  ستتطور 
»سيتم في هذه الزيارة توقيع مذكرات تفاهم 

بين البلدين وستتم متابعة تنفيذها«.
تأتي  الزيارة  هذه  أّن  على  رئيسي  وشّدد 
القائمة  في إطار »سياسة الحكومة اإليرانية 

على تعزيز العالقات مع دول الجوار«.
الثوري  الحرس  في  الضابط  اغتيال  وعن 

»يد  أن  إل��ى  رئيسي  أش��ار  خ��داي��ي،  صياد 
االستكبار العالمي تقف خلف اغتيال الشهيد 
»االنتقام  أّن  مضيفاً  خدايي«،  صياد  حسن 

لدماء الشهيد أمر مؤكد«.
الساحات  في  ُهزم  »َمن  أّن  رئيسي  وتابع 
يظهرون  القدسي  الحرم  مدافعي  يد  على 

عجزهم عبر اغتيال الشهيد صياد خدايي«.
هي  مسقط،  إلى  رئيسي  زي��ارة  أّن  ُيذكر 
األولى في عهد سلطان ُعمان الجديد، وخامس 
زيارة خارجية له في األشهر التسعة األولى 

منذ توليه سدة الرئاسة.
إيرانية  تقارير  بعد  ال��زي��ارة  تأتي  كما 
إحياء  على  رئيسي  حكومة  موافقة  بشأن 

مشروع خط أنابيب لضخ الغاز اإليراني إلى 
السلطنة.

القوات  باسم  المتحدث  ق��ال  بالتوازي، 
الفضل  أب��و  العميد  اإلي��ران��ي��ة  المسلحة 
لمعرفة  ج��اري��ة  التحقيقات  إّن  شكارجي 
صياد  ح��س��ن  العقيد  اغ��ت��ي��ال  م��الب��س��ات 
خدايي«، الفتاً إلى أّن االغتيال »ليس نجاحاً 

ألعداء الثورة اإلسالمية بل هزيمة لهم«.
حرس  ب��اس��م  المتحدث  ت��وّع��د  ب����دوره، 
بمعاقبة  شريف  رمضان  إي��ران  في  الثورة 
وأوب��اش  وبلطجية  ب�«حثالة  وصفهم  من 
لالستكبار  المرهونة  اإلرهابية  الجماعات 

العالمي والصهيونية«.

رئي�سي في ُعمان لتعزيز العالقات مع دول الجوار:

االنتقام لدماء ال�سهيد �سياد خدايي اأمر موؤكد

- يعرف الذين يعطون األحداث حقها أن المبالغات العراقية 
تشكيل  على  والعراق  لبنان  في  االنتخابات  قدرة  في  واللبنانية 
منعطف مصيرّي ومفصلّي ال تعبر عن حقيقة الواقع، وأن األحداث 
الجارية في العالم والمنطقة ترسم مسارات يغفل عنها الغارقون 
في التفاصيل والشكليات، لن يكون لبنان والعراق بمعزل عنها. 
مرحلة  نحو  كله  العالم  جذبت  أوكرانيا  في  الجارية  فالحرب 
إنهاء  عنوانها،  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  حدد  جديدة 
القطبية األميركية األحادية المهيمنة على العالم، وبات واضحاً 
منطقتنا،  في  والمعادالت  التوازنات  رسم  يعيد  العنوان  هذا  أن 
حيث األميركي يعيد ترتيب أوراقه على قياس المواجهة العالمية 
ما  وصينية،  روسية  عمالقتين  بيدين  أبوابه  تدق  التي  الكبرى، 
يضعف مكانة المنطقة في حساباته من جهة، ويخلق وزناً مضافاً 
المعاكسة لمصالح حلفاء واشنطن،  اإلقليمية  لصالح توازناتها 
القوى  مع  التسويات  عبر  أوضاعهم  لترتيب  بعضهم  يدفع  ما 
السعودية،  تفعل  كما  إيران،  طليعتها  وفي  اإلقليم  في  الصاعدة 
بعد  به  بشروا  الذي  بالذعر  الشعور  الى  اآلخر  بعضهم  ويدفع 
اليوم،  بوحيه  ويتصرفون  أفغانستان،  من  األميركي  االنسحاب 
الحماقات  ارتكاب  في  والوقوع  التوازن،  عدم  عن  تعبر  بصورة 

كما هو حال كيان االحتالل.
الذعر  الى  المنطقة،  على  أوكرانيا  حرب  تداعيات  تضيف   -
اإلسرائيلي من االنكفاء األميركي، تصاعداً في التباينات الروسية 
اإلسرائيلية، وتصاعداً في األداء الروسي الضاغط على واشنطن 
كيان  ومنهم  قرباً،  األش��د  بحلفائها  الساحات،  من  الكثير  في 
االحتالل، ما جعل ملف التصعيد الذي يحكم مسار العالقة بين 
منه  المتوقع  بعض  أوضح  للمزيد،  مرشحاً  أبيب  وتل  موسكو 
ملف  يحمل  وهو  لواشنطن  زيارته  بعد  األردن��ي  الملك  قاله  ما 
عن  الحقاً  ليكشف  سورية،  في  دراماتيكية  تطورات  من  القلق 
جنوب  من  باالنسحاب  روس��ي  ق��رار  على  ومؤشرات  معطيات 
القوات  مكان  إلي��ران،  وحلفاء  إيرانّية  قوات  وانتشار  سورية، 
عن  تنجم  خطيرة  تداعيات  من  وخشيته  المنسحبة،  الروسية 
تحول  من  األردني  الملك  قلق  فقط  بينها  من  ليس  الخطوة،  هذه 
القوات اإليرانّية،  إلى منطقة تنتشر فيها  حدود األردن الشمالية 
بين  صفر  مسافة  عن  مواجهة  انفجار  خطر  هو  يقلق  ما  أكثر  بل 

إيران وكيان االحتالل.
تصاعد  المنطقة،  على  أوكرانيا  في  الحرب  تداعيات  سبق   -
المواجهة بين محور المقاومة وكيان االحتالل، عبرت عنه مواقف 
بصورة  اعتداء  أي  على  الرد  لجهة  سواء  المقاومة،  محور  قادة 
حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  قال  كما  وقوية،  فورية 
غزة  قطاع  في  حماس  حركة  رئيس  أعلنه  ما  لجهة  أو  نصرالله، 
يحيي السنوار، حول نية إنهاء حصار غزة بالقوة إذا تعّذر على 
الوساطات األممية واإلقليمية تحقيق ذلك، وجاءت هذه المواقف 
والمسلحة  الشعبية  المقاومة  في  تصاعدّي  مسار  خلفية  على 
وجاءت  االحتالل.  جيش  بوجه  الفلسطينيون  يخوضها  التي 
زيارة الرئيس السوري بشار األسد الى طهران عالمة فارقة على 
مستوى من التعاون والتنسيق كثرت التخمينات حول ارتباطه 
الملك  إعالن  من  لحقه  ما  عن  بعيدة  ليست  معينة  بتحضيرات 
األردني حول انسحاب روسّي من جنوب سورية، وانتشار قوات 
معادالت  عن  بعيدة  وليست  منها،  بدالً  المقاومة  وقوى  إليران 
سورية  ومكانة  االحتالل،  كيان  مواجهة  في  المقاومة  محور 

والجوالن فيها.
الثوري  الحرس  من  القدس  فيلق  في  العقيد  اغتيال  يأتي   -
اإليراني حسن صياد خداياري، وما تبعه من تصعيد في المواقف 
تدّل  مؤشرات  بعد  ومخابراته،  االحتالل  جيش  بوجه  اإليرانّية 
على قيام المخابرات اإلسرائيلية بتنفيذ االغتيال، وتعهد إيراني 

على أعلى المستويات بالرد على االستهداف بقوة.
تقترب،  إقليمّية  حرب  في  األولى  الطلقة  إن  يقول  شيء  كل   -

فإن لم تكن انطالقاً من هذه الحادثة فما هو سواها؟

 اقتراب الطلقة الأولى

في حرب اإقليمّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

عاد الوضع الدولي واإلقليمي إلى دائرة اهتمام اللبنانيين، 
سباق  في  والغرق  باالنتخابات،  االنتصارات  احتفاالت  بعد 
األرقام والحواصل واألحجام، بعدما كشفت النتائج الواضحة 
التعطيل  الى  ذاه��ب  لبنان  وأن  االنتخابات،  في  منتصر  ال  أن 
قدرة  واستحالة  النيابي  المجلس  داخ��ل  القوى  ت��وازن  بفعل 
لفرض  كافية  أغلبية  تشكيل  على  المتقابلين  الفريقين  من  أي 
مسارات تناسب رؤيته وخياراته، أو ترجيح كفتها على األقل. 
فرص  ت��ب��دو  ال  السقوف  المرتفع  ال��ت��ج��اذب  حجم  ظ��ل  وف��ي 

التوافق صاحبة حظوظ كبرى في المدى القريب.
على الصعيد الدولي دخل التوتر الصيني األميركي على خط 
المواجهة األميركية الروسية في أوكرانيا، فقد أعلنت بكين أن 
» الواليات المتحدة  تلعب بالنار في ملف تايوان«، وذلك وبعدما 
ذكر بايدن، أن »بالده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكرياً في 
وجه أي غزو صيني«، مضيفاً أن »الواليات المتحدة تستخدم 

»ورقة تايوان« الحتواء الصين وستحترق بنفسها«.
االحتالل  وكيان  إي��ران  بين  تصعيد  اإلقليمي  الصعيد  على 
على خلفية اغتيال العقيد في فيلق القدس في الحرس الثوري 
اإليراني حسن صياد خداياري، حيث نشرت وسائل اإلعالم 

اإلسرائيلي  الموساد  قيام  ال��ى  تشير  تقارير  »اإلسرائيلية« 
ابراهيم  السيد  االيراني  الرئيس  أعلن  حيث  االغتيال،  بتنفيذ 

رئيسي عزم إيران على الثأر لدماء العقيد صياد خداياري.
في االنتخابات ونتائجها، جاء كالم السفير السعودي وليد 
البخاري عن زف بشرى النصر نافراً والفتاً، رغم كل الوقائع 
واألرقام التي تؤكد فشل مشروع منح القوات اللبنانية زعامة 
والفشل  األولى،  المسيحية  الكتلة  وتشكيل  النيابية،  األكثرية 
الحريري  سعد  الرئيس  تخلف  مرجعية  وتشكيل  إنتاج  في 
جعجع  لكالم  البخاري  محاكاة  وبدت  للقوات،  سنداً  وتشكل 
ألن  للخارج  رسالة  الوقائع،  تعاكس  بصورة  االنتصار  عن 
المقصود  الخارج  إذا كان  العكس، ولم يعرف ما  الداخل يعلم 

سعودياً؟
في االستحقاقات يبدو أن العّد التنازلي لعقد جلسة انتخاب 
رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي قد بدأ، مع تأكيد مصادر 
االنتخاب  لجلسة  الدعوة  بري  نبيه  السن  رئيس  عزم  نيابية 
جديدة،  مرحلة  لبداية  إشارة  أرسل  بعدما  المقبل،  األسبوع 
ومجلس  »الثورة  بين  المواجهة  نهاية  بري  إعالن  عنها  عبر 
الطبقة  ف��ي  أصيلين  أع��ض��اء  ال��ث��ورة  ب��ن��واب  مرحباً  ال��ن��واب، 

السياسيّة«.
رفع السواتر والجدران اإلسمنتية من محيط مجلس النواب أمس)التتمة ص4(

الرئيس اإليراني خالل لقائه سلطان ُعمان في مسقط أمس

رئي�صّي: اإيران �صتثاأر لدماء العقيد �صياد… وال�صين تحّذر اأميركا من اللعب بالنار في تايوان 

بّري يدعو لجل�سة نيابّية االأ�سبوع المقبل… ويعلن نهاية المواجهة بين »الثورة« والمجل�س

التيار الوطنّي الحر يح�سم خياراته االنتخابّية االأربعاء… والبخاري يزّف ب�سرى االنت�سار االنتخابّي

غرفة عملّيات �صعودّية تبداأ بتنفيذ مخّططها في �صمال لبنان!

 ماذا ينتظر لبنان

بعد النتخابات النيابّية؟

 �صهر النكبة

والمقاومة والنت�صار...

تغيير  محاولته  في  مستمّر  السعودي  النظام  أّن  يبدو 
عملية  فيها  بما  لبنان  في  السياسية  الديمغرافية  الخريطة 
إقصاء التيار الحريري خارج الخريطة السياسيّة، إذا صّح 

التعبير.
النظام السعودي ومن خالل غرفة العمليات التي يشرف 
الشباب  فئة  على  بالتركيز  يقوم  السعودي  السفير  عليها 
ضمن الطائفة السنية الكريمة، بحيث يكون والؤهم للنظام 
ليكونوا  السياسي  العمل  ف��ي  تعويمهم  ليتّم  ال��س��ع��ودي 

النيابية. منافسين في االنتخابات 
الخطة السعودية تبدأ من منطقة الشمال ليتّم استكمالها 

الحقاً في مختلف المناطق اللبنانية.
العامة  االستخبارات  رئيس  أّن  أك��دت  خاصة  مصادر 
السعودية خالد بن علي الحميدان أرسل تقريراً الى رئيس 
شرحاً  فيها  ق��ّدم  العيسى  محمد  بن  فهد  الملكي  ال��دي��وان 
مفصالً عن األوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 

اللبناني. في الشمال 
التوزيع  فيه  يحّدد  بجدول  التقرير  يبدأ  التفاصيل  وفي 
اإلداري في الشمال من أقضية وبلدات لينتقل التقرير لذكر 
المسيحيين  من   41 السنة  من  بالمئة   54 الطوائف  نسبة 

العلويين. من   3,7
الشمال  ف��ي  االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع  التقرير  ت��ن��اول  وق��د 
مرتبط  إقليمي  اقتصاد  بأنه  االقتصاد  تعريف  تم  حيث 

بالخارج.
الشمال  سنة  م��ن  متصاعداً  ع��دداً  أّن  التقرير  ذك��ر  كما 
تعط  ولم  تهّمشهم،  السياسية  المحاصصة  بأّن  يشعرون 
المنطقة حقها، كما أّن األحياء الشعبية في المناطق السنية 
ُتعتبر مالذاً للفاّرين واإلرهابيين فيما يلجأ الشباب السني 
األمية،  نسبة  ارتفاع  وكذلك  المخّدرة،  الحبوب  لتعاطي 
وبأّن أكثر من ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر حيث 
 50 التقرير،  حسب  المنطقة،  في  البطالة  نسبة  تجاوزت 

بالمئة.
رؤية  هو  التقرير  في  ورد  ما  ب��أّن  نؤكد  أن  علينا  وهنا 
اللبناني. وهذا يوضح  الشمال  السعودي لمكونات  النظام 
بأسلوبين  اللبنانيين  مع  يتعامل  السعودي  النظام  ب��أّن 
مختلفين: األول يظهر فيه دعمه واهتمامه، فيما األسلوب 
اللبنانيون  الثاني يعتمد على مصلحته الخاصة. فهل يقبل 

بأن يتّم وصفهم كما ورد في التقرير؟ 
)التتمة ص4(

من  أرض��ه  بتحرير  لبنان  لنصر   ٢٢ ال���  ال��ذك��رى  تحّل 
براثن العدو »اإلسرائيلي«، تحّل الذكرى متزامنة مع نصر 
المقاومة في االنتخابات النيابيّة في لبنان تلك االنتخابات 
وجهاً  لتشكل  العادية  السياسية  طبيعتها  من  انقلبت  التي 
من وجوه الصراع بين مشروعين، ومعركة قاسية تخاض 
ونهب  الستعمارها  المنطقة  على  ت��ش��ّن  ح��رب  إط���ار  ف��ي 

خيراتها.
العام  ف��ي  األرض  تحرير  ح��رب  ف��ي  لبنان  انتصر  لقد 
من  ال��خ��روج  على  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«  المحتّل  وأُج��ب��ر   ٢٠٠٠
معظم األرض المحتلة في جنوب لبنان، ذاك االحتالل الذي 
بدأ في العام ١٩٧٨ وتوّسع في العام ١٩٨٢ وفرض على 
لبنان اتفاقية إذعان في ١٧ أيار ١٩٨٣ انتهكت مضامينها 
السيادة اللبنانية التي تنازل لبنان عنها في الجنوب بضغط 
بمنح  اللبنانية  الحكومة  قبول  ال��ى  أّدى  أميركي،  وإم��الء 
اللبناني  الجنوب  على  والسيطرة  الهيمنة  حق  »إسرائيل« 
حتى نهر الليطاني وأعطاها حق التدقيق بالقوى العسكرية 
ترفض  أو  لتوافق  أخ��رى  أمنية  وق��وى  جيش  من  اللبنانية 
وجودها في تلك المنطقة، في انتهاك فاضح لسيادة الدولة 

على إقليمها.
عنه  تنازلت  بما  يرتضوا  لم  اللبنانيين  الوطنيين  أّن  بيد 
المحتّل إعطاء  رفضوا  كما  االحتالل  ورفضوا  حكومتهم 
)التتمة ص4(

التاريخيّة  الشهور  أهم  أحد  أي��ار(،  )مايو/  شهر  ُيعتبر 
العربي  الوطن  ومستقبل  وحاضر  ماضي  مجريات  في 
التي وقعت  األح��داث  قمة  واإلقليم بصفة عامة. ولعّل في 
وجود  إع��الن  في  فيتمثل   ،1948 عام  في  الشهر  هذا  في 
الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، في )15( 
قضايا  كّل  تفاعالت  محور  هو  الحدث  هذا  ليصبح  مايو، 
القليل  األخيرة، وما تبقى هو  ال� )74( عاماً  المنطقة طوال 
حتى يتّم محو هذا الكيان من الخريطة العالمية، واستعادة 
فلسطين المحتلة وتحريرها واستقاللها، وتحرير القدس 
أي��دي  م��ن  ال��ح��رم��ي��ن(،  وث��ال��ث  القبلتين  )أول  ال��ش��ري��ف 
من  وجودهم،  ووراء  يدعمهم  ومن  المحتلين،  الصهاينة 
استعمار غربّي بقيادة دولة الشر واإلرهاب وهي الواليات 
وستظّل  ت��زال  وال  قناعتي  هي  فهذه  األميركية.  المتحدة 

متوّهجة إلى أن يقع ما هو غير متصّور لدى الكثيرين.
ال��ح��دث الكئيب وه��و إعالن  أن��ه رغ��م ه��ذا  وال ش��ك ف��ي 
في  فلسطين  ألرض  واحتالله  الصهيوني،  الكيان  دول��ة 
ال��ح��دث )74( ع��ام��اً، ف��إّن من  1948، وم��رَّ على ه��ذا  ع��ام 
الضروري اإلشارة إلى أّن إرادة المقاومة واالنتصار، قد 
تولدت مع وجود هذا الكيان. فلكّل فعل، رد فعل مساٍو له 
في الدرجة واالتجاه. أي توازت المقاومة وإرادة االنتصار، 
مع استمرار االحتالل الصهيوني، خالل ثالثة أرباع قرن، 
االستعمار  تاريخ  يقرأ  ومن  إحباط.  أو  يأس  أو  كلل  دون 
)التتمة ص4(

 حسين مرتضى

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 د. جمال زهران*

والتفّوق  الحياة  موارد  تنازع  إّن 
بين األم��م ه��و ع��ب��ارة ع��ن ع��راك 
القوميات  مصالح  بين  وتطاحن 
في  يحميها  ال  الحياة  ومصلحة 

العراك سوى القوة.
سعاده
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3الوطن
عميد الثقافة في »القومي« اأ�ضاد بمواقف الكّتاب ال�ضمري والجعفر وخلفان رف�ضًا للتطبيع مع العدو: 

نوؤكد اأهمية دور كل كتاب ومثقفي الأمة والعالم العربي وكل اأحرار العالم ن�ضرة لفل�ضطين واأمتنا

عميد التربية وال�ضباب هناأ البطلة خلود المطيري:

حجزت مكانا في �ضدارة ذوات العز والكرامة وال�ضموخ

وفد من منفذية حلب في »القومّي« �ضارك في احتفال »ال�ضيوعي« ال�ضوري بعيدي العمل وال�ضهداء

خلود المطيري

أشاد عميد الثقافة والفنون الجميلة في الحزب السوري القومي 
منى  للكاتبين  الملتزم  بالموقف  عطية  كلود  الدكتور  االجتماعي 
الشمري وعلي عاشور الجعفر، اللذين انسحبا من مهرجان »طيران 

اإلمارات لآلداب«، رفضاً منهما لمشاركة كاتب صهيوني.
التي  خلفان  بشرى  العمانيّة  بالكاتبة  عطية  العميد  أش��اد  كما 

اتخذت قراراً مماثالً لقرار الشمري والجعفر. 
العدو  ك��ي��ان  م��ع  للتطبيع  ال��راف��ض��ة  ال��م��واق��ف  ه���ذه  إن  وق����ال: 
للمقاومة، ولفلسطين كل فلسطين أرضاً  انتصار  الصهيوني، هي 

وشعباً وتاريخاً وثقافة وحضارة.
وخلفان،  والجعفر  الشمري  الكتاب  نحيي  عطية:  العميد  وختم 
وكل  العربي  والعالم  األم��ة  ومثقفي  كتّاب  كل  دور  أهمية  ونؤكد 

أحرار العالم نصرة لفلسطين وبالدنا.

للشهداء  القدس  مهجة  »مؤسسة  نظمت 
واألسرى«، وقفة أمام »مسجد ومجمع الفرقان« 
خليل  لألسيرين  وإس��ن��اداً  دعماً  بيروت،  في 
العواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام في 

سجون العدو.
في  األعلى  المجلس  ناموس  الوقفة  حضر 
سماح  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
الفلسطينية  الفصائل  عن  وممثلون  مهدي 
اللبنانية،  ال��وط��ن��ي��ة  واألح�����زاب  وال���ق���وى 
وحشد  لألسرى  داعمة  تنسيقّية  ومؤسسات 

من األهالي.
ألقاها  ال��ق��دس«  »مهجة  مؤسسة  كلمة 
فأكد  عنبر،  سامر  لبنان  في  عالقاتها  مسؤول 
التنكيل  وسياسات  التعسفّية  »االعتقاالت  أن 
بحق األسرى تعتبر جريمة حرب، يسكت عنها 
ساكناً،  يحّرك  وال  الدولي  والمجتمع  العالم 
لتبرئة  دائماً  وحاضرة  معايير،  ازدواجية  في 
حساب  على  الجالد  ودع��م  االح��ت��الل  جرائم 

الضحية«.
ألقاها  اإلس��الم��ي«  الجهاد  »ح��رك��ة  كلمة 
مسؤول العالقات اللبنانّية في لبنان، محفوظ 
منور، فلفت إلى أن »معركتنا التي نحيي ذكراها 
معركة  هي  األي��ام،  هذه  في  األول��ى  السنوية 
االنتصار  خطوة  شكلت  التي  القدس  سيف 
هزم  الذي  الصهيوني،  العدو  هذا  على  األولى 
ورغم  السالح،  ترسانة  من  يملكه  ما  كل  رغم 
الدولي  المستوى  على  دع��ٍم  من  يملكه  ما  كل 

واإلقليمي«.
الفلسطينية  العالقات  مسؤول  نائب  وألقى 
أكد  ال��ذي  حمود،  الله  عطا  الله«  »ح��زب  في 
أسرانا  جانب  إل��ى  المقاومة  »وق���وف  على 
المطّبعين  العربان  بعض  أنف  ورغم  األبطال، 
سنبقى  وشعبها،  فلسطين  على  والمتآمرين 
مع  جنب  إلى  جنًبا  الصهيونّي،  العدو  نقاوم 
المقاومة الفلسطينية، حتى زوال االحتالل عن 

كل شبٍر من أرض فلسطين«.

مهدي
كلمة »هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية 
المجلس  ناموس  ألقاها  والمحررين«  لألسرى 
األعلى في »الحزب السوري القومي االجتماعي« 
سماح مهدي، فقال: نجتمع اليوم في مخيم من 
لنشد  واالنتصار  والعودة  الصمود  مخيمات 
األسيران  هما  ومقاومة  جهاد  رفيقي  عضد  من 
اللذان  ري��ان  ورائ���د  ع���واودة  خليل  البطالن 
يخوضان واحدة من أهم معارك حرب الوجود 

في مواجهة كيان عصابات االحتالل.
قرارهم  المقاوم  شعبنا  أبناء  اتخذ  لقد 
بأنهم يفضلون االستشهاد وهم يسيرون على 

والتحرير  الحرية  في  غايتهم  تحقيق  طريق 
والنصر على أن تكون غايتهم القناعة بما هو 

حاصل.
معتقالت  ف��ي  األب��ط��ال  األس���رى  ه��م  وه��ا 
وأخواتهما  واألرغ���ون  الهاغاناه  عصابات 
وينفذون  الحرية،  نفق  بالملعقة  يحفرون 
المعتقالت.  داخ��ل  الطعن  عمليات  بالسكين 
بآالمهم  يحاربون  عليهم،  األمر  يضيق  وحين 
وج��راح��ه��م وج��وع��ه��م وأم��ع��ائ��ه��م ال��خ��اوي��ة، 
نتاج  فهم  العدو.  صلف  على  إرادتهم  فتنتصر 
وجراحهم  بآالمهم  أبناؤها  يفخر  عظيمة  أمة 

ألنها آالم وجراح أعزاء ال أذالء.
يقرب  ما  ومعهم  والمعتقلين  األسرى  آالف 
يومياً  يسجلون  إداري  معتقل  خمسمئة  من 

نحن  ولذلك  سجانهم.  وُيذّلون  العز،  وقفات 
وتضحيات  وبتضحياتهم  وبهم.  لهم  ننتصر 
من  فلسطين  تحرير  سننجز  المقاومين  جميع 

بحرها إلى نهرها.

الوطنية  اللجنة  بكلمة  الوقفة  واختتمت 
سجون  في  والمعتقلين  األس��رى  عن  للدفاع 
االحتالل، ألقاها رئيس »حزب الوفاء اللبناني«، 
أحمد علوان، مؤكًدا »وقوفه إلى جانب الشعب 

الفلسطيني ومقاومته الباسلة  وأسراه األبطال 
داعًيا  فلسطين«،  كل  عن  االحتالل  كنس  حتى 
إلى أوسع تحركات داعمة لألسرى على امتداد 

عالمنا العربي واإلسالمي«.

هنأ عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
خلود  للمبارزة  الكويتي  الوطني  المنتخب  العبة  ال��م��ق��داد  إي��ه��اب 
لسالح  الدولية  تايلند  بطولة  من  باإلنسحاب  قرارها  على  المطيري 
المبارزة على الكراسي، بسبب وجود مشاركين من كيان االغتصاب 

الصهيوني. 
عالية  صراعية  روح  عن  ينم  المطيري،  موقف  أّن  المقداد  ورأى 
ترفض اإلعتراف بكيان االحتالل الصهيوني العنصري االستيطاني 

على أرضنا القومية.
لتحجز  الهمم،  ذوات  من  أنها  تجاوزت  المطيري  الالعبة  أن  وأكد 

لها مكانا في صدارة ذوات العز والكرامة والشموخ.
القواعد  على  ثباتها  على  المطيري  إل��ى  التحية  م��وج��ه��اً  وخ��ت��م 
الراسخة التي تنتهجها دولة الكويت دفاعا عن فلسطين وكل األمة.

القومي  السوري  الحزب  من  وفد  ش��ارك 
حوري  طالل  حلب  عام  منفذ  االجتماعي ضّم 
وأعضاء هيئة المنفذية معاوية هنانو، محمد 
اوسكيان  وخجادور  جلقان  ب��راء  بربشت، 
في  عبدالوهاب،  محمد  اإلع��الم��ي  يرافقهم 
المنطقية  اللجنة  أقامته  ال��ذي  االحتفال 
عيدي  بمناسبة  السوري  الشيوعي  للحزب 
عماد  أي��ض��اً  وح��ض��ره  وال��ش��ه��داء،  العمل 
الوطنية  الجبهة  فرع  رئيس  ممثال  غضبان 
العريي  البعث  حزب  فرع  أمين  التقدمية، 
أح��زاب  وممثلو  منصور  أحمد  االشتراكي 
الجبهة الوطنية التقدمية واألحزاب الوطنية 

الفلسطينية. والفصائل 
السوري،  الوطني  بالنشيد  االحتفال  بدأ 
الجبهة  أح����زاب  ك��ل��م��ات  ب��اس��م  وك��ان��ت 
فرع  قيادة  عضو  ألقاها  التقدمية  الوطنية 
عبدالله  الديمقراطي  العربي  االتحاد  حزب 
الفلسطينية  الفصائل  وب��اس��م   مكانسي، 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  مسؤول  ألقاها 
الدربي  العامة أنس  القيادة   - فلسطين 
ألقاها  السوري  الشيوعي  الحزب  وباسم 
أمين اللجنة المنطقية عضو اللجنة المركزية 

للحزب عبد الرحمن الحجي.
تخلّلت االحتفال باقة من األغاني الوطنية 
في  السوري  الشيوعي  الحزب  فرقة  قّدمتها 
للرقص  اشتي  لفرقة  فنية   لوحات  ثم  حلب، 
الفنان  قدمها  األغاني  من  فباقة  الشعبي، 

كمال حميد.

بشرى خلفان

علي عاشور الجعفر منى الشمري
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»مهجة القد�س لل�ضهداء والأ�ضرى«، تنظم وقفة اأمام »م�ضجد ومجمع الفرقان« في بيروت دعمًا للأ�ضيرين خليل العواودة ورائد ريان

ع�ضو المجل�س الأعلى �ضماح مهدي: اآلف الأ�ضرى ي�ضجلون يوميًا وقفات العز وُيذّلون �ضجانهم ونحن ننت�ضر لهم وبهم.
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أّي مكسب أو حق داخل لبنان وعملوا على خطين متساندين خط مقاومة مدنية وسياسية وخط 
مقاومة ميدانية عسكرية. خطان يستندان الى الشرائح الوطنية والسيادية الحقيقية من الشعب 
اللبناني، وقد نجح الخطان في مواجهتهما لالحتالل بوجوهه التي تبّدت يومها فأسقطت اتفاقية 
المحتلة، ثانياً وأخيراً وفي  المحتّل عن مساحات شاسعة من األرض  العدو  ثم دفع  أيار أوالً   ١٧
اللبنانيون  الوطنيون  وسجل  محتلة،  أرض  من  تبقى  ما  معظم  تحرير  استكمل  العام ٢٠٠٠  أيار 
بمقاومتهم المدنية والسياسية والعسكرية الميدانية انتصاراً هاماً على العدو تمثل بإخراجه دون 
قيد أو شرط من لبنان. وأكد لبنان بمقاومته انه فعالً قوّي وأّن الضعف ال يمكن أن يكون قوة كما 

كان يّدعي بعض قادة اليمين اللبناني المتعامل مع »إسرائيل«.
شعار  تحت  النيابية  االنتخابات  وتخاض  وسالحها،  المقاومة  حول  الجدل  يشتّد  واليوم 
االنتخابات  في  اعتمد  شعار  السالح،  امتالكها  وشرعية  المقاومة  وجود  هو  وحيد  شبه  أساسي 
فغير من طبيعتها وجعلها كما ذكرنا معركة في إطار حرب، وانقسم اللبنانيون عمودياً حول هذا 
وغير  مشروعة  من  المعركة  في  األسلحة  أنواع  كّل  للمقاومة  المناهض  الفريق  واستعمل  الشعار 
مشروعة ولم يوفر أداة يمكن ان يتكئ عليها إال وزّجها في الميدان سواء في ذلك المال او اإلعالم 
تحقيق  في  المطاف  نهاية  في  فشل  لكنه  السياسية،  والضغوط  التهديد  او  المعيشي  الضغط  او 
االنتصار الذي يبتغيه وفشل في الحصول على أكثرية تمكنه من التحكم بمجلس النواب وقراره أو 
تمكنه من تشكيل حكومة ميثاقية تنال ثقة مجلس النواب او المجيء برئيس جمهورية يستجيب 
لمطالب المعسكر االستعمارّي الذي يستهدف القوى الوطنية ومقاومتها وبيئة هذه المقاومة. أما 
المقاومة فإنها ورغم عدم حصولها على األكثرية التي تمكنها من الحكم منفردة، فإنها حصلت على 

حجم نيابي يمنع تجاوزها أو استفرادها.
لمستقبل  يختاروا  أن  بالشأن  المعنيين  على  يفرض  داخلياً  لبنانياً  مشهداً  رسمت  النتيجة  هذه 
الصعوبات  ومواجهة  لبنان  إنقاذ  بورشة  الجميع  فيه  يشارك  جامع  وطني  توافقي  حّل  بين  لبنان 
والتحديات التي تهّدده، عبر تشكيل حكومة وفاق وطني واختيار رئيس جمهورية على مسافة واحدة 
من الجميع، أو الذهاب الى الحّل اآلخر المتمثل بإبقاء البالد بدون حكومة ألّن فريق المقاومة ال يتطلع 
الى الحكم منفرداً وخصوم المقاومة الرافضين للشراكة في الحكم عاجزون عن الحكم منفردين وفقاً 
لتركيبة مجلس النواب الحالي وتكون النتيجة شلالً سياسياً واستمرار حكومة تصريف األعمال في 

مواقعها مغلولة اليدين دستورياً لفترة أدناها نهاية والية رئيس الجمهورية الحالي.
فإذا حّل أجل انتهاء والية الرئيس ولم يكن هناك حكومة مكتملة الصالحيات وعجز هذا المجلس 
مصير  حول  يدور  طرحه  من  بّد  ال  الذي  الكبير  السؤال  فإّن  جديد  جمهورية  رئيس  انتخاب  عن 
السلطة التنفيذية عند ذلك؟ ونعود ونؤكد أّن من يفشل في تشكيل حكومة تستجيب لمقتضيات 
الدستور والميثاق سيكون أشّد عجزاً عن انتخاب رئيس جمهورية. من هنا يكون ملحاً ومشروعاً 
التساؤل أعاله، ونكّرر السؤال َمن سيحكم لبنان ويواجه العواصف العاتية التي تضربه وتدفعه 

الى االنهيار؟
لقد أناط الدستور اللبناني في حال خلّو سدة رئاسة الجمهورية صالحيات الرئيس بالحكومة 
مجتمعة، تمارسها في إطار مجلس الوزراء، وأكد الدستور على اّن الحكومة المعتبرة مستقيلة ال 
اّن ممارسة صالحيات  البعض  األعمال. وهنا يرى  الضّيق لتصريف  إال في اإلطار  الحكم  تمارس 
حال  في  سيكون  الجمهورية  رئيس  اّن  نستنتج  يجعلنا  ما  الضيق،  اإلطار  هذا  تتعّدى  الرئاسة 
إما االمتثال للنص الحرفي ومغادرة  البديل وعدم تشكيل الحكومة أمام خيارين...  عدم انتخاب 
كرسي الرئاسة عند انتهاء مدة الوالية الرئاسية ما يعني انه يفتح باب الفراغ في السلطة وهدم 
ركن من أركان الدولة وهو أمر خطر، او العمل بنظرية الظروف االستثنائية وان الضرورات تبيح 
الرئاسي حتى  الموقع  البقاء في  العام ما يعني وجوب  المرفق  المحظورات وضرورة استمرارية 
وجود البديل الدستوري مع ما يستتبع ذلك من رفض فئة من اللبنانيين واحتمال المواجهة في 

الساحات؟!
مع هذه االحتماالت نعود ونشّدد على أّن الحّل األفضل هو التوافق على إعادة تشكيل السلطة إثر 
االنتخابات وان يسلم كّل فريق بالنتائج وينظر بموضوعّية الى حجمه الطبيعي وإذا كانت المقاومة 
للواقع وأكدا استعدادهما للشراكة مع اآلخر ولم ُيِضرهما أنهما لم يحصال  وحلفاؤها أبديا تفّهماً 
على األكثرية المطلقة من مجلس النواب التي تمكنهم من الحكم منفردين، فيكون على الفريق اآلخر 
ان ينظر الى األمر بموضوعية أيضاً ويرتضي بالنتائج ويسلم بالواقع دون استعراض وعنتريات 
فارغة، وإذا كان بعض مكونات ذاك الفريق اشتهر بإنتاج الخالفات واالستثمار بها كما هو تاريخه 

فعلى الواعين من اآلخرين أن ال يجاروه في رهاناته ومغامراته التي اشتهر بخساراته فيها.
أما المقاومة التي انتصرت وبتفّوق عال في معركة الوجود عبر صناديق االقتراع، فإنها تدرك أّن 
العابرة، لذلك  الطفيفة  المسائل  التي تتهّددها والوطن ليست من  المواجهة لم تنته بعد والمخاطر 
تبدي كّل الحذر مع االستعداد ألّي طارئ بدءاً من اليوم مع بدء والية المجلس الجديد، وهي تتذكر اّن 
خطة بومبيو األميركي التي وضعت إلسقاط لبنان ال تزال قيد التنفيذ منذ آذار ٢٠١٩ خاصة أّن في 
ركنها الرابع بعد الفوضى والفراغ السياسي واالنهيار االقتصادي والنقدي هناك االنهيار األمني، ما 

يفرض على المقاومة وبيئتها السعي الى إنتاج بيئة وطنّية تقفل الباب أمام خطر هذا االنهيار.
*أستاذ جامعّي ـ باحث استراتيجّي.

رئيس  كتب  فقد  التقرير  ــى  إل وبــالــعــودة 
المخابرات السعودية بعض المقترحات حول 

المنطقة وجاءت كما يلي:
السعودي  التنمية  صندوق  يقوم  بداية 
بتمويل مشاريع محدودة يجري اعتمادها بعد 
السنية،  للمناطق  الفعلية  الحاجات  دراســة 
المعنية،  الجهات  من  ميدانية  زيارات  تسبقه 
التنمية  لصندوق  مكاتب  افتتاح  يتّم  كما 
وهنا  الشمال.  مناطق  مختلف  في  السعودي 
لقوة  التأسيس  يمكن  انه  الى  التقرير  يشير 

سنية )مدنية اقتصادية سياسية(.
وإنشاء  طرابلس  مرفأ  تطوير  على  العمل 
يؤّهلهم  المنطقة  أبناء  لتدريب  مهني  معهد 

للعمل ويكون والؤهم للسعودية .
تصريف  في  المساعدة  دراسة  إلى  إضافة 
الشمالية،  السنية  للمناطق  الزراعي  اإلنتاج 
والبدء في العمل على تشكيل واجهة سياسية 
شبابية جديدة في طرابلس تعمل وفق منظومة 
السني  الواقع  يستنهض  وزخم  خاصة  دينية 
الواقع  خاللها  من  يمسك  لمرحلة  ويؤّسس 

السني وبعدها ينافس في االنتخابات.
لخلق  يسعى  السعودي  النظام  بأّن  يبدو 
نتائجها  تكون  لبنان  في  أمني  توتر  حالة 
كارثّية من جهة السلم األهلي ليتمكن من فرض 
اإلدارة  لمخطط  تنفيذاً  لبنان  على  سيطرته 
بأن  الشمال  في  أهلنا  يقبل  فهل  األميركية، 
يكونوا وقوداً لحرب أهلية تخدم مصالح كيان 

االحتالل الصهيوني واإلدارة األميركية؟

فإّن  هناك،  أو  هنا  االستعمار  هذا  طال  مهما  أنه  يعرف  والمقاومة، 
استمرار  بشرط  والرحيل،  والهزيمة  االندحار،  هو  ومصيره  مآله 
هو  النصر  فــإّن  المقاومة  وتنّوعت  تصاعدت  وكلما  المقاومة. 

تأكيد. خير  ذلك،  تجارب  في  ولنا  الحتمية،  النتيجة 
في  المحورية  القضية  هي  الفلسطينية،  القضية  أّن  وباعتبار 
الرئيسي  الصراع  هو  الصهيوني،  العربي  الصراع  وأّن  المنطقة، 
وإما  نحن  )إمــا  الوجود  صــراع  وهو  واالستراتيجي،  والمركزي 
الحكام  يفضل  كما  حـــدود،  ــراع  ص مجرد  وليس  االســتــعــمــار(، 
تفرض  القضية  هذه  فإّن  لذلك  لألسف،  تسميته  »التطبيعيون«، 

اإلقليم كله، بل والعالم. نفسها على كل أحداث 
والقوة.  المقاومة  بغير  فلسطين،  تتحّرر  أن  يتصّور  َمن  وواهم 
ولذلك فإّن المقاومة تفرض إرادتها على المشهد. ولعّل في معركة 
أبريل/  شهري  وفي  »سيف القدس« في العالم الماضي )2021(، 
آخر،  مثال  خير  المتكررة،  القدس  أحداث  إن  بل  مثال،  خير  مايو، 
فضالً عن التطورات الحادثة في قدرات المقاومة في غزة والضفة، 
ودعم  تأييد  وسط  المشهد،  في  الفلسطيني  الجماهيري  والحضور 
من أحرار وشرفاء األمة العربية في كّل قطر عربي، وأحرار وشرفاء 

واستمرارها. المقاومة  حيوّية  على  مثال  خير  العالم، 
شهر  أنه  على  عام،  كّل  من  مايو،  شهر  إلى  ينظر  من  فإّن  إذن 
التي  واالنتصارات  بالنصر  ذلك  ربط  دون  أصابتنا،  التي  النكبة 
يبحث  كأنه  الشهور،  بقية  مدار  وعلى  أيضاً،  الشهر  هذا  في  حدثت 
إحباط.  من  ذلك  يستتبع  وما  النكبة،  الحدث  بذكر  االكتفاء  عن 
بفرض  النكبة  واقعة  عن  الحديث  الضروري  من  أنه  فالصحيح 
تظّل  حتى  فلسطين،  واحتالل  المنطقة  على  الصهيوني  الكيان 
ذلك  وربــط  نسيان،  دون  باستمرار  مشتعلة  الوطنية  الــذاكــرة 

واالنتصار. بالمقاومة 
2000، كان شهر االنتصار على الكيان  ونذكر أّن شهر مايو عام 
الرحيل  على  الكيان  هذا  أجبر  الذي  الله،  حزب  بقيادة  الصهيوني، 
من لبنان إلى غير رجعة وبال قيد أو شرط، وأصبحنا على مشارف 
استمرار  على  األثر  له  كان  الذي  الحدث،  هذا  على  قرن  ربع  مرور 
الصهيونية  الغطرسة  مواجهة  في  للبنان،  حامية  المقاومة، 

ورائها. من  األميركية  والغطرسة 
على  عاماً   )25( مرور  بذكرى  ضخم  احتفال  إقامة  أّن  وأتصّور 
إرادة  والقادمة،  الحالية  األجيال  لدى  تتولد  لكي  الحدث،  هذا 
الغاصب  العنصري  المستعمر  هذا  مثل  على  الحتمّي  االنتصار 
لألرض، لهو أمر هام وضروري، األمر الذي يسهم في تجديد الثقة 
الصهيوني  العدو  يحاول  الذي  اإلحباط  وتجاوز  دائماً،  أنفسنا  في 
حكم،  نظم  مع  »تطبيعية«  اتفاقات  عبر  أبنائنا،  نفوس  في  زرعه 
والمساندة،  والتأييد  الدعم  على  واستمرارها،  وجودها  في  تستند 

الكيان أيضاً، لألسف! من أميركا وأذنابها، بل من هذا 
في الوقت ذاته، ال يجب نسيان النصر العربي في حرب أكتوبر/ 
في  والسورية،  المصرية  الجبهتين  على   ،1973 األول  تشرين 
فمن  ينسى.  وال  عظيم  عربي  ومشهد  مسبوقة،  غير  عربية  منظومة 
التي  القوة،  من  يمتلك  الصهيوني  العدو  أن  يطرح  أو  يتصّور  كان 
إلى  تستند  ال  ألوهام  يسّوق  كان  حيث  واهماً،  أصبح  قد  تقهر،  ال 
فالعدو  االستعمار.  ضّد  المقاوم  األبي  العربي  الشعب  هذا  حقائق 
أضعف  هو  الــذي  العنكبوت«،  »عش  إلى  أقــرب  هو  الصهيوني 
السيد  الله  لحزب  العام  األمين  كثيراً،  ذلك  إلى  أشار  كما  العشش، 

الله. نصر  حسن 
خالصة الحديث، هو أّن شهر مايو/ أيار، كما هو شهر تفجر فيه 
االنتصارات  شهر  فهو   ،1948 عام  الصهيوني  الكيان  توليد  حدث 
في  نثق  أن  وعلينا  الكيان.  هذا  على   ،2000 مايو  في  حدث  كما 
الغاصب  ألنه  الحقيقية،  القوة  منزوع  عدو  أمام  إننا  حيث  أنفسنا، 
العنكبوت«،  »عش  يماثل  بيت  داخل  ويعيش  واللّص،  والمحتل 
حسبما  وقت  أقرب  في  زوال  إلى  وهو  والهشاشة،  للضعف  رمزاً 

االنتصار. المقاومة، وبإرادة  الله، وباستمرار  أراه، بإذن 
االنتخابات  استحقاق  إنجاز  إتمام  التفاؤل،  دواعي  من  أنه  كما 
تستحق  وبنتائج  خير،  على  المقاومة،  بلد  لبنان/  في  البرلمانية 

المقاوم. الشقيق  للبنان وشعبه  أفضل  األمل في غد  توليد 
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، واألمين العام 
المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.

التعليق ال�سيا�سي

هل ي�ستبق ال�سفير البخارّي م�ساءلة ولي العهد؟

كان الفتاً إصرار رئيس حزب القوات اللبنانية في الحديث عن انتصار انتخابي 
أسفر عن نقل الكتلة المسيحية األكبر من التيار الوطني الحر الى القوات اللبنانية، 
ونقل األغلبية النيابية من مناصري المقاومة إلى مناوئيها، رغم معرفته اليقينيّة 
توازن  تحقيق  هو  عنه  الحديث  يمكن  سقف  أعلى  وأن  صحيح،  غير  كالمه  بأن 
المقاومة  مؤيدي  بين  أو  وال��ق��وات  التيار  بين  س��واء  وطني،  وت��وازن  مسيحي 

وخصومها.
أطروحة  لتدعيم  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  تدخل  أيضاً  الفتاً  كان 
القوات اللبنانية، وصوالً التهامه من وصفهم بالمتضررين من نتائج االنتخابات 
بالتالعب بسعر الصرف والتسبب بأزمات القمح والمحروقات، رغم إدراكه أن 
محور كل هذه األزمات يبدأ وينتهي عند حاكم مصرف لبنان، الذي يتمتع بدعم 

البطريرك.
يبدو أن كل ذلك لم يكن كافياً لإليحاء بتحقيق االنتصار الموعود، خصوصاً 
مع كالم معاونين سابقين لوزير الخارجية األميركية، ديفيد شنكر وديفيد هيل، 

عن خسارة خصوم المقاومة لمعركتهم بإضعاف حزب الله.
المألوف،  خارج  االنتخابات  نتائج  عن  السعودي  للسفير  الالفت  الكالم  جاء 
رغم السقوف غير الدبلوماسية لكالم السفير، فخرق سقوفه السابقة، بحديثه 
ال  من  هناك  ك��أن  وال��غ��در،  الخيانة  رم��وز  وسقوط  االنتخابات  بشرى  زّف  عن 
كل  توظيف  على  ُيصّر  وم��ن  االنتخابات،  في  االنتصار  عن  الكالم  كل  يصدق 

األوراق لتأكيده.
هناك َمن يقول إن السفير السعودي يقف وراء هذا اإلصرار عند اآلخرين، ألنه 
من تولى إدارة المعركة وفقاً لتعهد بتحقيق االنتصار أمام ولي العهد السعودي، 

وإن الفشل الذي بات مؤكداً يتسبب بقلق السفير من المساءلة!

هل من مبادرة

النت�سال لبنان من قاع جهّنم؟

{ عمر عبد القادر غندور*
وقع  على  الشعارات  وسقطت  عقب  على  رأساً  لبنان  في  السياسية  األولويات  انقلبت 
االنهيار االقتصادي المريع الذي يصّنف لبنان من بين أسوأ ثالث أزمات في العالم، وليس 
هيناً على اللبنانيين ان يروا مصرفهم المركزي عاجزاً عن دعم أبسط الحاجات الضرورية 
من محروقات وحليب أطفال وطحين، ولم يبَق لديه سوى مليارات قليلة من ودائع اللبنانيين 
الحصرية  الوكاالت  من  وحفنة  السياسة  حيتان  مع  متواطئ  مصرفي  ونظام  المنهوبة 
العشوائي  اللبنانية  الليرات  طبع  عن  التضخم  سيبلغ  حجم  اّي  ندري  وال  الرؤية،  وانعدام 

لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين العسكريين !
 ويقول وكيل الخارجية األميركية السابق شينكر اّن اإلدارة األميركية هي التي طلبت من 
وكالة »موديز« للتصنيف المالي وضع لبنان في أدنى الترتيب وتسريع انهياره ألنها ليست 

متفائلة بالنتائج التي آلت إليها االنتخابات البرلمانية وال تراهن على تغيير لبنان.
 وباألمس قال ديفيد هيل المساعد السابق في وزارة الخارجية االميركي والمتابع لألزمة 
من  العديد  يتطلع  واإلقليمي  الداخلي  الخالف  لحظات  في  إنه  آذار   ١٤ فريق  عبر  اللبنانية 
اللبنانيين الى الجهات الفاعلة للتدخل، ومع ذلك فإّن األجانب على األرجح إما راضون عن 
الحالية  االميركية  السياسة  اّن  وقال  بتسويات،  القيام  في  راغبين  غير  او  اللبناني  الشلل 
تكتفي بتزويد الجيش اللبناني ببعض المساعدات وهو أفضل ما يمكن ان تقوم به واشنطن 

في الظروف الراهنة !
عن  يتخلوا  ان  باسمهم  يتحدث  ومن  اللبنانيين،  على  المسدود،  األفق  هذا  ضوء  وفي 
شعاراتهم السياسية ويضعوها على الرّف، ويبادروا الى ‘عالن حالة طوارئ قصوى لتوفير 
الحاجات األساسية من خبز ودواء وشيء من الكهرباء، والى الكثير من التعاون إلنقاذ بلدهم 
والتخلي  الحادة،  المسؤوليات  من  والكثير  الوقت  من  القليل  إال  أمامهم  وليس  الموت،  من 
عن أنانيتهم واالتعاظ بما آلوا اليه من إفالس وفقر وتسّول، واْن بقي من مبادرات خارجية 
لإلنقاذ، وهي ليست في صندوق النقد الدولي، بل ربما في المؤتمر او المبادرة الفرنسية لعقد 
مؤتمر حوار لبناني ـ لبناني برعاية عربية دولية تكون رافعة النتشال لبنان من قاع جهنم 

وتضع الوطن على سكة التعافي.
 واألهّم من ذلك العمل واإلسراع في استخراج ثروة لبنان الطبيعية من غاز ونفط في البحر 

واألرض وهي الوسيلة األفضل من كّل المساعدات والهبات التي تتقّدم على ما سواها .
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

جلسة  في  التصويت  اتجاهات  في 
المجلس  رئيس  ونائب  رئيس  انتخاب 
ال��ن��ي��اب��ي، دع���ت م��ص��ادر ن��ي��اب��ي��ة الى 
انتظار ما سيقّرره التيار الوطني الحر 
األربعاء، مؤكدة أن ال قرار مسبقاً لدى 
الجهة، سوى تأكيد أن كل  التيار لهذه 
م��ف��ت��وح��ة، وت��رج��ي��ح خيار  ال��خ��ي��ارات 
خصوصاً  التكتل،  لنواب  الحرية  ترك 
يدعوهم  ال��ذي��ن  ال��ط��اش��ن��اق  ن���واب  أن 
النيابي  التكتل  في  لمشاركته  التيار 
الرئيس  انتخاب  لصالح  سيصّوتون 
التيار  تطالب  مواقف  ظل  وفي  ب��ري، 
حركة  م��ع  ال��ت��ج��اذب��ات  ب��ي��ن  بالتمييز 
إجماع  اح���ت���رام  إل��زام��ي��ة  وب��ي��ن  أم���ل، 
ترشيحه،  على  الشيعيّة  الطائفة  نواب 
لو  الموقف  سيكون  م��اذا  وال��ت��س��اؤل 
رئيس  انتخاب  نيابي  تكتل  أي  رفض 
المسيحيون  النواب  للجمهورية يجمع 

ترشيحه؟ على 
وتــتــرقــب الــســاحــة الــداخــلــيــة مــواقــف 
رئيس  انــتــخــاب  حــيــال  النيابية  الــكــتــل 
االستحقاقات  أول  وهو  النيابي  للمجلس 
المفترض  من  إذ  النيابية  االنتخابات  بعد 
من  يوماً   15 خالل  رئيس  انتخاب  يتم  أن 
عليه  ينص  ما  وفق  أقصى،  كحد  أيار   22
يتريث  بري  نبيه  الرئيس  لكن  القانون. 
يتّم  ريثما  االنتخاب  جلسة  الى  بالدعوة 
من  عدد  أكبر  لتأمين  الكتل  بين  التوافق 

األصوات.
جلسة  الى  بري  يدعو  أن  المتوقع  ومن 
االتصاالت  لتنشط  المقبل  االسبوع  بداية 
»البناء«  علمت  ما  بحسب  والمشاورات 
لبنان  وكتلة  بــري  بين  تسوية  لتأمين 
وتكسر  للجميع  الوجه  ماء  تحفظ  القوي 
حدة المواقف العالية السقف التي اندلعت 
أمل  حركة  بين  الماضيين  اليومين  خالل 

الحر. الوطني  والتيار 
الوطني  التيار  في  نيابية  مصادر  أن  إال 
كتلة  تصويت  عدم  لـ«البناء«  رجحت  الحر 
لبنان القوي للرئيس بري، وعزت المصادر 
من  مواقفه  مع  التيار  انسجام  الى  السبب 
عقود  منذ  حكمت  التي  السياسية  الطبقة 
متسائلة:  الــدرك،  هذا  الى  البلد  وأوصلت 
في  لبري  بالتجديد  جمهورنا  سنقنع  كيف 
السياسية  الطبقة  تحمل  التي  مواقفنا  ظل 
وأوضحت  لبنان.  في  االنهيار  مسؤولية 
سيتخذ  اليوم  اجتماعاً  سيعقد  »التكتل  أن 
بعد  الخصوص  بهذا  النهائّي  القرار  خالله 
الواقع  على  وتأثيراته  حيثياته  مناقشة 

النيابي«. 
النائب  التكتل  رئيس  ترك  احتمال  وعن 
للكتلة،  التصويت  حرية  باسيل  جبران 
الى  متروكة  »األمور  أن  الى  المصادر  لفتت 

أوانها«.
انتخابات  يربط  التيار  كــان  إذا  وعما 
كافة  تشمل  بتسوية  المجلس  رئــاســة 
المصادر  أوضحت  المقبلة،  االستحقاقات 
أن »النائب باسيل كان واضحاً في خطابه 
األخير وقد رسم أولويات التيار إلنقاذ البلد 

يعيشها«.  التي  والمآسي  الكوارث  من 

الكتل  مواقف  تبدأ  أن  المتوقع  من  وإذ 
بالظهور  المستقلون  والــنــواب  النيابية 
إزاء استحقاق رئاسة المجلس، أعلن نائب 
عن  التينة  عين  مــن  عطية  سجيع  عكار 
عدداً  تشمل  التي  عكار  إنماء  كتلة  تشكيل 
مبدئياً  ستصوت  انها  موضحاً  النواب،  من 
النائب  أن  »البناء«  وعلمت  بري.  للرئيس 
إضافة  بري  للرئيس  سيصّوت  مراد  حسن 

الديموقراطي. اللقاء  كتلة  الى 
أن  لـ«البناء«  نيابية  مصادر  وتوقعت 
الحالي  االسبوع  النيابي  المشهد  يتبلور 
لكن  وازنة.  بأغلبية  بري  انتخاب  يتم  وان 
نائب  على  شرسة  معركة  توقعت  المصادر 
الثالث  الكتل  من  كتلة  كل  ان  إذ  الرئيس 
تريد  المدني  والمجتمع  والتيار  القوات 
بكسب  وتظهيرها  النيابية  قوتها  إثبات 

المنصب. هذا 
قوى  وتمثيل  االنتخابات  اجــراء  وبعد 
ــد رفــعــت  ــدي ــج الـــحـــراك فــي الــمــجــلــس ال
النيابي  المجلس  محيط  من  ـــراءات  اإلج
التي اتخذت خالل الثالث سنوات الماضية 
منذ اندالع أحداث ١٧ تشرين ٢٠١٩ وأزيل 
الذي  الباطون  وبلوكات  االسمنتي  الجدار 
الصلح. رياض  ساحة  عن  المجلس  يفصل 

ــر  ــع بــحــضــور وزي ــرف ــال ال ــم ــت أع ــّم  وت
الداخلية في حكومة تصريف األعمال بسام 
علينا  »واجب  أن  إلى  أشار،  الذي  مولوي 
فبيروت  اللبنانيين  صوت  إلى  نستمع  أن 
للجميع  وهــي  واالنــفــتــاح  الحياة  مدينة 
مع  وتواصلت  أحد،  بوجه  مقفلة  وليست 
داخل  أصبح  هنا  يتظاهر  كان  فَمن  بري 
نجحت  وكما  لبنان،  سنبني  ومعاً  المجلس 
صوتهم  عــن  الــنــاس  وعــّبــر  االنــتــخــابــات 
وننفذ  الناس  صوت  كدولة  جميعنا  نسمع 

لهم ما يريدون«. 
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء« الى أنه 
الشارع  في  التظاهر  يتم  أن  جائزاً  يعد  لم 
تمثيلهم  بعد  الحراك  مجموعات  قبل  من 
موقع  في  اآلن  أصبحوا  بل  المجلس  في 
خالل  أدائهم  عن  والمحاسبة  المسؤولية 

المقبلة. األربع  السنوات 
لرئيس  االعالمي  المكتب  أعلن  قد  كان 
»بــنــاء  أنــه  بـــري،  نبيه  ــواب  ــن ال مجلس 
رفع  بإنجاز  تقضي  التي  بري  لتوجيهات 
كانت  التي  التدابير  وتخفيف  ــراءات  اإلج
النيابي،  المجلس  حــول  سابقاً  متخذة 
وإنجازها  بتنفيذها  المعنية  الجهات  بدأت 

المقبلة«.  النيابية  الجلسة  انعقاد  قبل 
في غضون ذلك يواصل السفير السعودي 
في  لبنان   وليد البخاري ، تدخله السافر في 
تصريح  وفي  اللبنانّية،  الداخلّية  الشؤون 
االنتخابات  فــي  دوره  يكشف  ــس،  أم لــه 
والمالي  السياسي  الدعم  بتقديم  النيابية 
سياسية  ألهــــداف  ـــرى  أخ دون  لــلــوائــح 
لبنان  في  القرار  على  بالسيطرة  تتعلق 
البخاري  لفت  االميركي،  المشروع  لصالح 
على  صعبة  أياماً  يعيش  »لبنان  أن  الى 
هويته   مقدمتها  وفــي  كافة  المستويات 

واليوم  العربي.  بمحيطه  وعالقته  العربية  
نزّف للمفتي حسن خالد نتائج  االنتخابات  
المشّرفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة 

والكراهية«. الموت  وصناعة 
»البناء«  عبر  سياسية  أوساط  وحذرت 
أكبر  لجمع  سعودي   – أميركي  سعي  من 

»القوات  حــزب  كتل  من  الــنــواب  من  عــدد 
من  ومجموعات  و«الكتائب«  اللبنانية« 
والمستقلين،  المدني«  »المجتمع  قــوى 
مرشح  لــفــرض  نيابية  أكــثــريــة  لتكوين 
بعملية  والتحكم  جديدة  حكومة  لتأليف 
البلد،  في  أساسية  قوى  وإقصاء  التأليف 
باسم  الــكــوالــيــس  ــي  ف الــهــمــس  ــري  ــج وي
واعتبرت  ــالم،  س ــواف  ن السابق  السفير 
مقدمة  يشكل  المخطط  هــذا  أن  األوســاط 
السياسي  التأزم  الى  وأخذه  البلد  لتخريب 
الوضع  وتهديد  الطائفي  االنقسام  وعودة 
الــى  الجميع  ــة  ــي داع ــي.  ــل ــداخ ال ــي  ــن األم
بالرضوخ  السابقة  المراحل  من  االتعاظ 
إلنقاذ  والتعاون  الوطنية  الشراكة  لمنطق 
البلد. على صعيد مواز، نقلت وسائل اعالم 
أميركية  حكومية  مــصــادر  عــن  خليجية 
بإجراء  سعيدة  المتحدة  ــات  ــوالي »ال أن 
االنــتــخــابــات، وعـــدم وقـــوع أيــة أحــداث 
بعض  وجــود  إلى  تطرقت  أنها  إال  أمنية، 
االنتخابية«،  العملية  على  المالحظات 
حكومة  يــريــدون  »اللبنانيين  أن  مؤكدة 
قـــــادرة عــلــى حـــل مــشــاكــلــهــم، ونــتــائــج 
أو  سيأتي  ومــا  جيدة  خطوة  االنتخابات 
ينتج عنها مهم، واإلدارة األميركية ستدعم 
التحديات  مواجهة  في  اللبنانية  الحكومة 
مع  االتفاق  ذلك  في  بما  عليها  المطروحة 

الدولي«.  النقد  صندوق 
من  واشنطن  موقف  أن  المصادر  وأكدت 
على  موضوع  فهو  يتغير،  لم  الله  حــزب 
الئحة  ضمن  ومــصــّنــف  اإلرهــــاب،  الئــحــة 
كما  األجنبية«،  اإلرهــابــيــة  »التنظيمات 
ويسبب  »إشكالية«  بنشاطات  يقوم  أنه 
وهو  والمنطقة،  لبنان  فــي  اضــطــرابــات 

مدعوم من إيران. 
حكومة  رئيس  بين  السجال  وتفاعل 
ووزيــر  ميقاتي  نجيب  االعــمــال  تصريف 
جلسة  فــي  فياض  وليد  والمياه  الطاقة 
الحكومة األخيرة إثر سحب األخير عروض 
العالقات  في  التوتر  يعكس  ما  الطاقة، 
– الــســراي  ــط بــعــبــدا  الــرئــاســيــة عــلــى خ

الحكومي.
بند  أي  ُيطرح  »لم  أنه  فياض  أكد  وفيما 
لم  أنه  كما  جديدة  كهربائية  معامل  لتلزيم 
تسلمت  إنما  مكتملة،  عــروض  أية  يتسلّم 
الصانعة  الشركات  من  مراسالت  ــوزارة  ال
 – الــكــتــريــك  ــرال  ــن ج  - سيمنس  ــــع:  األرب
أنسالدو - ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 
جلسة  ــر  آخ تــاريــخ  أي   2022/5/20
لمجلس الوزراء، تبدي فيها اهتمامها بقطاع 
الطاقة ومنها من قدم عروضاً أولية بحاجة 
للدرس والتدقيق ولم يأِت أي عرض مكتمل 
والقانونية.  والمالية  الفنية  النواحي  من 
المراسالت  هــذه  ــول  وص نستغرب  وهنا 
الى  وصولها  مع  بالتوازي  جهات  لعدة 
وزارة الطاقة والمياه«. رد المكتب اإلعالمي 
لميقاتي في بيان وأشار الى أنه »منذ إعالن 
وليد  والمياه  الطاقة  وزيــر  سحب  ميقاتي 
عن  بالكهرباء  المتعلقين  الملفين  فياض 
جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة 
ومواقف  ببيانات  فعله  ما  على  التغطية 
العام  ــرأي  ال إقناع  في  تنجح  لم  مرتبكة 
تحدث  ــه  أن خصوصاً  موقفه،  بصوابية 
األسباب  عن  وشخصياً  وزراء  أمام  بنفسه 
الوزير  يجرؤ  فهل  الملف.  لسحبه  الحقيقية 

الملف،  سحب  منه  طلب  َمــن  تسمية  على 
ولماذا؟«.

واضاف البيان: »الالفت أنه في محاولة 
الطاقة  وزيــر  وزع  فعلته،  على  للتغطية 
بــوارد  »ليس  انــه  فيه  يقول  بياناً  اليوم 
لشراء  بالتراضي  صفقات  بتوقيع  السير 
باعتماد  بــل  مرتفعة  بــأثــمــان  الكهرباء 
تتيح  الــتــي  السليمة  القانونية  الــطــرق 
ينبغي  الذي  والسؤال  للجميع«.  المنافسة 
على الوزير االجابة عليه بكل وضوح ومن 
إتمام  أحد  منه  طلب  »هل  ودوران  لّف  دون 
صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال 
بالتراضي؟«. الشراء  أحد بقبول صفقة  له 

لسعر  المستمّر  ــاع  ــف االرت ــع  وق وعــلــى 
أمس  مــســاء  سجل  الـــذي  ـــدوالر  ال ــرف  ص
في  الــواحــد  لــلــدوالر  ليرة  ألــف   32400
بشكل  ــات  األزم تتفاقم  الــســوداء،  السوق 
والى  الهاوية  الى  البالد  آخــذة  تدريجي، 

الشارع. في  وأمنية  اجتماعية  انفجارات 
عبر  ومالية  سياسية  أوســاط  واتهمت 
لبنان  فــي  األميركية  السفارة  »الــبــنــاء« 
ومصرفية  ومــالــيــة  ســيــاســيــة  ــات  ــه وج
لبنان  مصرف  حاكم  رأسها  على  داخلية 
نار  إلشــعــال  الــصــرف  بسعر  بالتالعب 
عشية  السياسي  الضغط  بهدف  االزمــات 
ال  المتتالية  االستحقاقات  موعد  حلول 

الحكومي.  االستحقاق  سيما 
 وعلى صعيد أزمة الكهرباء التي يبدو أن 
أفادت  الشاملة،  العتمة  الى  سيذهب  لبنان 
مادة  »خزين  أّن  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
الغاز أويل سينفد كلياً في معمل دير عمار، 
على  المتبقي  الوحيد  الــحــراري  المعمل 
قسرًيا  وضعه  إلى  سيؤدي  مّما  الشبكة، 
)اليوم(،  غد  يــوم  صباح  الخدمة  خــارج 
سوى  الشبكة  على  يتبقى  ال  وبالتالي 
يتعدى  ال  ــذي  ال المائية  المعامل  إنــتــاج 
كان  ــه  أّن وحيث  مــيــغــاواط،   //100//
الواقع  الجمعة  يوم  تصل  أن  المرتقب  من 
البحرية  الناقلة   2022/05/20 فيه 
الغاز  بمادة  المحملة   ،»SEALION I«
وإّنما  اللبنانية،  اإلقليمية  المياه  إلى  أويل 
قبل  من  الـــواردة  المعطيات  آخــر  بحسب 
الناقلة  فإّن  والمياه،  الطاقة  وزارة  جانب 
وصولها  موعد  سيتأخر  المعنية  البحرية 

 .»2022/05/25 حتى تاريخ 
فلفت  الــمــحــروقــات،  أزمـــة  بــشــأن  أمـــا 
المحروقات  محطات  اصحاب  نقابة  عضو 
جورج براكس إلى أن »رغم االزمة، ال تزال 
للمحطات،  المحروقات  تؤّمن  الشركات 
قــراراً  اتخذوا  المحطات  اصحاب  أن  غير 
وأضاف:  االئتمان«.  بطاقات  قبول  بعدم 
يسّبب  توفرها  وعدم  تستنزف  دوالراتنا 

االستيراد«.  في  مشكلة 
ارتفاعاً  التجارية  المحال  وشــهــدت   
عشوائياً ألسعار المواد الغذائية، فقد أشار 
الغذائية  المواد  مستوردي  نقابة  رئيس 
مصرف  ـــدى  »ل أن  الـــى  بحصلي  هــانــي 
القمح،  تمويل  في  كبيرة  صعوبة  لبنان 
مجاعة«.  خطر  أمام  أننا  يعني  ال  هذا  لكن 
تراجع  االستيراد  إذاعي:  حديث  في  وقال 
تلبية  ويمكن  صغير  بلد  لبنان  لكن  مرحلياً 
قدرة  في  يكمن  الكبير  والتحّدي  حاجاته، 
بظّل  الغذائية  المواد  شراء  على  المواطن 

المعيشي«. الغالء 

لألحزاب  ال��ع��ام  للمؤتمر  ال��ع��ام��ة  األم��ان��ة  ح��يّ��ت 
لتحرير  ال��ش��ع��ب��ي��ة  للجبهة  ال��ع��ام  األم��ي��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
السجون  ف���ي  ال��ص��ام��د  س���ع���دات  أح��م��د  ف��ل��س��ط��ي��ن 
عاماً  أم��ي��ن��اً  ان��ت��خ��اب��ه  إع���ادة  وب��ارك��ت  الصهيونية، 

جديدة. مرة  للجبهة 
لألحزاب  ال��ع��ام  للمؤتمر  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وت��وج��ه 
وأعضاء  سعدات  الى  بالتحية  صالح  قاسم  العربية 
للجبهة  ال��م��رك��زي��ة  وال��ل��ج��ن��ة  ال��س��ي��اس��ي،  ال��م��ك��ت��ب 
أعمال  نجاح  بمناسبة  والتبريك  »التهنئة  ب�  الشعبية، 
للرفيق األمين  الثقة  الثامن، وتجديد  العام  مؤتمركم 
سعدات،  أح��م��د  ال��رف��ي��ق  وال��ق��ائ��د  ال��م��ن��اض��ل  ال��ع��ام 
وديع  أب��و  مزهر  جميل  المناضل  الرفيق  وبنجاح 
كافة  وال���ى  للجبهة.  ال��ع��ام  لألمين  ن��ائ��ب��اً  بانتخابه 
للجبهة  السياسي  والمكتب  المركزية  اللجنة  أعضاء 

لهذه  أه��ل  وه��م  زمالئهم  ثقة  نالوا  الذين  الشعبية، 
الثقة«.

ورأى صالح ان »تاريخ الجبهة النضالي والثوري 
معالم  من  هو  الديمقراطي.  المؤسساتي  ومسارها 
وإنجاز  وم��س��اراً،  م��س��ي��رًة  ب��ه��ا   تتميّز  ال��ت��ي  ال��ق��وة 
ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات الخ��ت��ي��ار أم��ي��ن ع��ام، ون��ائ��ب أمين 
مركزية  ولجنة  جديد  سياسي  مكتب  وتشكيل  عام 
التي  الحيوية  تلك  على  دل��ي��ل  ه��ي  للجبهة  ج��دي��دة  

العربية«. احزابنا  في  اليها  نصبو 
الجبهة  لدور  والتقدير  االمتنان  »عميق  عن  وعبّر 
من  العربية  ل��ألح��زاب  ال��ع��ام  المؤتمر  ف��ي  الشعبية 
في  ف��ؤاد  أحمد  اب��و  العزيز  الرفيق  مشاركة  خ��الل 
الشراكة  ه��ذه  تعميق  ال��ى  ونتطلع  ال��ع��ام��ة،  األم��ان��ة 
المركزية  وق��ض��ي��ت��ه��ا  االم����ة  م��ص��ل��ح��ة  ي��ح��ق��ق  ب��م��ا 

فلسطين«.
وشدد صالح على ضرورة تكاتف جهود المقاومة 
ل��ت��ح��ري��ر ك���ل األس����رى  وع����دم ت��وف��ي��ر اي وس��ي��ل��ة 
االحتالل ال سيما  والعرب في سجون  الفلسطينيين 
وسنستمر  به  نعتز  وال��ذي  سعدات  أحمد  عميدهم 
جميع  تحرير  حتى  الهامة  القضية  ه��ذه  حمل  ف��ي 

االسرى«.
وال��ن��ج��اح  ال���ت���ق���دم  دوام  ل��ك��م  »ن��ت��م��ن��ى  وخ���ت���م: 
الوطنية  وقضيتنا  وأهلنا  شعبنا  لخدمة  والنضال 
والبناء  التحرير  معركة  في  وسوياً  معاً  والقومية، 
وم��ق��اوم��ة االح���ت���الل واالس��ت��ي��ط��ان ح��ت��ى زوال��ه��م 
البحر  الى  النهر  من  فلسطين  كل  فلسطين  وتحرير 
وتحرير  ال��الج��ئ��ي��ن  وع����ودة  ال���ق���دس  وع��اص��م��ت��ه��ا 

األسرى«.

»الأحزاب العربية« تهّنئ »الجبهة ال�سعبية« على التجديد ل�سعدات:

ن�سالنا معًا م�ستمّر لتحرير كّل الأر�ض والأ�سرى وعودة الالجئين



البريطانّي نوري: 

ويمبلدون �ضت�ضبح بطولة ا�ضتعرا�ضّية!

يرى البريطاني كاميرون نوري أن نسخة ويمبلدون للتنس، هذا العام، ستصبح أشبه ببطولة 
استعراضّية، بعدما تّم تجريدها من نقاط التصنيف التي تمنح لالعبين. 

ويخشى المصنف األول في بريطانيا والـ 11 على العالم، من اختيار نجوم اللعبة عدم المنافسة 
في ويمبلدون. وذلك بعدما قررت رابطتا المحترفين والمحترفات عدم منح النقاط للبطولة، بسبب 

حظر مسؤوليها مشاركة الالعبين الروس والبيالروس، على خلفية غزو موسكو ألوكرانيا. 
وقال نوري في هذا الصدد: »بكل وضوح، هذا موقف صعب للغاية في ظل ما يحدث مع الحرب.. 

لكن بالنسبة لي، فإنه أمر قاٍس«. 
وأضاف: »كما تعلم، أن تقام بطولة من بطوالت الجائزة الكبرى في بلدك، دون نقاط تصنيف 
وتقليدها المعتاد، فأنت تلعب بالفعل من أجل ال شيء.. تقريبا ستلعب في بطولة استعراضية.. 

لذا بالنسبة لي، فإن رؤية هذا يعد شيئاً قاسياً«. 
وواصل: »بكل وضوح إنه وضع صعب.. لكني كنت أحب استمرار منح النقاط بها، لكي يكون 
هناك شيء يتنافس عليه الجميع«. وتابع: »أعلم أن الوضع صعب، وهناك تعقيدات في كل مكان.. 

لكن هذا ما أشعر به«. 
وأردف نوري: »ما زالت بطولة ويمبلدون حدثاً مميزاً، لكني أعتقد أن الكثير من الالعبين الكبار 
ال  الذين  هؤالء  خاصة  الصلبة،  المالعب  لموسم  ويستعّدون  يرتاحون  تعلم،  كما  يشاركوا..  لن 

تهّمهم األموال كثيراً«.

بطولة بيروت بكرة الطاولة ـ درجة ثانية

اللقب لـ1875 وقوى الأمن و�صيفًا والعهد ثالثًا

نّظمت لجنة محافظة بيروت ممثلة برئيسها نبيل سطوحي وتحت إشراف االتحاد اللبناني لكرة 
الطاولة بطولة أندية بيروت للدرجة الثانية في قاعة نادي األنترانيك. 

شارك في هذه البطولة سبعة فرق هي: نادي العهد، نادي الرفاه، نادي 1875، نادي الشباب 
بيروت، قوى األمن، نقابة المحامين وهومنمن بيروت. وقد جاءت النتائج النهائّية كاآلتي:

-1 نادي 1875 
-2 نادي قوى األمن

3 ـ نادي العهد 
اشرف على التحكيم الحكم علي حيدر. وفي نهاية البطولة، تم توزيع الكؤوس والميداليات من 

قبل نائب رئيس االتحاد الدكتور عادل دمج ورئيس وأعضاء لجنة محافظة بيروت.

5ريا�ضة

الحار�س المغربّي بونو يدخل تاريخ »الليغا« من اأو�ضع الأبواب

بيروت ماراثون اأعلنت عن تنظيم »وينير فور�س«

ن�ضف ماراثون �ضور في 19 حزيران 2022 

واريورز يقترب من ح�ضم النهائّي في الغرب

وميامي هيت يتقّدم 2 ـ 1 على �ضيلتك�س �ضرقًا

البر�ضا ُينهي م�ضيرته في الدورّي بخ�ضارة جديدة اأمام فيا ريال

مان�ض�ضتر �ضيتي بطاًل للدورّي الإنكليزّي

وليفربول و�ضيفًا بفارق نقطة واحدة!

تّوج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه أستون 
فيال بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء األحد في الجولة الـ38 واألخيرة من المسابقة. 
ورغم تأّخر مانشستر سيتي بهدفين سجلهما نجما الضيوف ماتي كاش وفيليب كوتينيو في 
6 دقائق بتسجيله  النتيجة في غضون  الترتيب، تمكن السيتي من قلب  37 و69 على  الدقيقتين 
 )78 )د.  ورودريغو   )81  ،76 )د.  »هدفين«  جوندوجان  إلكاي  طريق  عن  متتالية  أهداف  لثالثة 

ليحسم المواجهة لمصلحته 2-3.
باللقب  ليتّوج  الترتيب  صدارة  في  نقطة   93 إلى  رصيده  سيتي  مانشستر  رفع  الفوز،  وبهذا 
للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة في المواسم الخمسة األخيرة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول 
الوصيف الذي حقق فوزاً بطعم الخسارة )3 ـ 1( على ضيفه وولفرهامبتون في المباراة التي في 

التوقيت نفسه.
المباراة  انطالق  على  فقط  دقائق   3 بعد  مبكر  بهدف  األرض  أصحاب  وولفرهامبتون  وفاجأ   
البرتغالي بيدرو نيتو، وأدرك ليفربول التعادل عن طريق السنغالي ساديو ماني في  عن طريق 

الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء. 
وفي الشوط الثاني أضاف ليفربول هدفين عن طريق المصري محمد صالح وأندرو روبيرتسون 
في الدقيقتين 84 و89 على الترتيب. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 92 نقطة ولكنه أنهى 

الدوري في المركز الثاني خلف السيتي.

أول  بونو،  ياسين  الدولي  المغربي  بــات 
حارس مرمى في تاريخ نادي إشبيلية، يحصد 
الدوري  رابطة  تمنحها  التي  »زامــورا«،  جائزة 
اإلسباني لكرة القدم ألفضل العب في »الليغا«. 
وتّوج بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في 
الدوري اإلسباني لهذ الموسم، بعد تفّوقه على 

حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا. 
31 مباراة،  24 هدفاً في  وتلقت شباك بونو 
 36 في  هدفاً   29 كورتوا  شباك  استقبلت  فيما 

مباراة. 
وبهذا، يخلف الدولي المغربي في الجائزة، 
السلوفيني يان أوبالك، حارس أتلتيكو مدريد، 
الجائزة  على  الماضي  الموسم  حصل  الــذي 
صدارة  على  ويترّبع  مسيرته،  في  الخامسة 
حارسي  جانب  ــى  إل بالجائزة،  المتوجين 

برشلونة أنتوني رماليتس، وفيكتور فالديز. 
أتلتيك  على  بفوزه  الموسم  إشبيلية  وأنهى 
لم  التي  المباراة  وهي  نظيف،  بهدف  بيلباو 
األندلسي  الفريق  ليحتل  بونو،  فيها  يشارك 
المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في 

الموسم المقبل.

على  تقّدمه  واريــورز  ستيت  غولدن  عزز 
بنتيجة  عليه  وتغلب  مافريكس،  داالس 
في  االثــنــيــن،  أمـــس  صــبــاح   100/109
في  الفريقين  بمواجهة  الثالثة  المباراة 
السلة  كرة  بــدوري  الغرب،  منطقة  نهائي 

للمحترفين.  األميركي 
وأضاف  نقطة،   31 كاري  ستيفن  وسجل 
الذي  لــواريــورز،  نقطة   27 ويجينز  أنــدرو 
وأصبح   ،0/3 مافريكس  على  بذلك  تقدم 
إلى  للتأهل  واحـــد  انــتــصــار  ــى  إل بحاجة 

النهائي. 
للنهائي،  العودة  إلى  ــورز  واري ويتطلع 
وصوله  سلسلة  نهاية  من  أعوام  ثالثة  بعد 
والتي  متتالية،  مرات  خمس  النهائّي  إلى 

شهدت تتويجه باللقب ثالث مرات. 
الفريقين،  بين  الرابعة  المباراة  وستقام 
داالس  ملعب  على  الثالثاء  الــيــوم  مساء 

مافريكس. 
عناصر  أبـــرز  دونسيتش  لــوكــا  وكـــان 
40 نقطة،  مافريكس خالل المباراة، وسجل 
من  الفريق  إلنقاذ  كافيا  يكن  لم  ذلــك  لكن 

الهزيمة.
من جهة ثانية، اقتنص ميامي هيت فوزاً 
سيلتكس  بوسطن  مضيفه  ملعب  من  غالياً 
قبل  ـــدور  ال فــي   ،)103-109( بنتيجة 

النهائي للقسم الشرقي. 
بعد   ،)1-2( سيلتكس  على  هيت  وتقدم 
7 جوالت محتملة  3 جوالت من أصل  مضي 

بينهما في المربع الذهبي. 
 26 بــفــارق  متأخــراً  سيلتــكس  ــان  وك
استــعاد  لكــنه  األول  النصف  في  نقطة 
عديدة  مناسبات  في  لهيت  نداً  وكان  اتزانه 

خالل اللقاء. 
هيت  هدافي  قائمة  أديبايو  بام  وتصدر 
حاسمة  تمريرات  و6  نقطة   31 بتسجيله 
تمريرات  و6  نقطة   11 لوري  كيلي  وأضاف 
نقطة   40 ــراون  ب غايلين  وسجل  حاسمة 

لسيلتكس. 
ثنائي  هيرو  وتيلر  باتلر  جيمي  وتعّرض 
الثاني  النصف  في  لإلصابة  هيت  ميامي 
التقى  الــثــالثــاء،  الــيــوم  وفــجــر  لــلــمــبــاراة، 

الفريقان في مباراتها الرابعة.

للهزيمة  برشـــلونة  فريـــق  تــعــّرض 
نظيــفين  بهدفــين  فياريال  ضيفه  ــام  أم
مساء  نــو«  ــب  ــام »ك ملعب  ــة  ــي أرض عــلــى 
الـ38  الجــولة  ختــام  في  الماضي،  األحد 
القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  من  واألخيرة 

»الليغا«. 
الصفراء«  »الغواصات  ثنائية  وسجل 
ألفونسو بيدرازا وموي غوميز في الدقيقتين 

الترتيب.  على  و55   41
برشلونة  رصيد  توقف  الخسارة،  وبهذه 
متخلفاً  الثاني  المركز  في  نقطة  عند 73 
بـ13 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد 
في  الـ35  للمرة  »الليغا«  بلقب  تّوج  الذي 

تاريخه.
هذا  الـــدوري  فــي  برشلونة  ــّرض  ــع وت  
تعادالت   10 مقابل  هزائم   7 إلى  الموسم 

و21 انتصاراً. 
في المقابل، رفع فياريال رصيده إلى 59 
السابع على جدول ترتيب  المركز  نقطة في 

فرق الدوري اإلسباني لكرة القدم.

مؤتمراً  مــاراثــون  بيروت  جمعية  عقدت 
سباق  تنظيم  عــن  خالله  أعلنت  صحافياً 
»وينير فورس« نصف ماراثون صور برعاية 
اليونيفيل  لــقــوات  الــغــربــي  الــقــطــاع  قــيــادة 
بلدية  مع  وبالتعاون  اإليطالية(،  )الوحدة 
القوى  ألعاب  اتحاد  مع  وبالتنسيق  صــور 
المقبل  الشهر  حزيران   19 األحد  يوم  والمقّرر 
في مدينة صور انطالقاً ووصوالً من أمام سي 

سايد كافيه – واجهة صور البحرية.
القطاع  قيادة  استضافته  الــذي  المؤتمر 
قضاء   – شمع  بلدة  في  لليونيفيل  الغربي 
في  كــان  رسمية  شخصيات  حضرته  صــور 
الجنرال  الغربي  القطاع  قائد  استقبالها 
بيروت  جمعية  ورئيسة  ستيكا  ماسيميليانو 
الخليل وتقدمهم ممثل مدير عام  ماراثون مي 
قوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان المقّدم 
للرياضة  العالي  المركز  وممثل  ناصر  خالد 
ورئيس  مشموشي  وليد  العقيد  العسكرية 
بلدية صور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
للجنة  العام  واألمين  دبوق  حسن  المهندس 
األولمبية نائب رئيس جمعية بيروت ماراثون 

العميد المتقاعد حسان رستم.
ثم  اللبناني  الوطني  بالنشيد  افتتاحاً 
ترحيب  وبــعــدهــا  والــيــونــيــفــيــل  ــي  ــال ــط اإلي
أمين سر جمعية بيروت ماراثون  وتقديم من 
الدين  محيي  حسان  اإلعــالمــي  المستشار 
وكلمات من وحي المناسبة استهلها حرفوش 
لكل  بالداعم  المؤتمر  حضوره  وصف  الــذي 
وتحب  الــريــاضــي  المجال  فــي  تعمل  جهة 
على  ماراثون  بيروت  بجمعية  مشيداً  السالم 

صعيد الشراكة وإقامة النشاطات.
أن  إلى  كلمته  في  دبوق  المهندس  وأشــار 
الرياضة،  مزاولة  على  تشّجع  صور  بلدية 
يقام  الذي  األول  النشاط  ليس  أنه  إلى  الفتاً 
ولن  ماراثون  بيروت  جمعية  مع  بالتعاون 
بالرياضة  أنفسنا  نرى  أننا  إذ  األخير  يكون 

وتوّحد  تجمع  أن  ــادرة  وق نفسي  عالج  فهي 
لبنان  جنوب  فــي  اليونيفيل  بــدور  منوهاً 

وبرعايته لسباق صور.
وقــوف  أّكـــد  ستيكا  الــجــنــرال  جانبه  مــن 
في  المحلي  المجتمع  جانب  إلى  اليونيفيل 
الرياضية.  خصوصاً  األنــشــطــة،  مختلف 
في  والعناصر  الضباط  مشاركة  على  وشّدد 
السباق، موضحاً بأن هذا الحدث يبعث على 
المساهمين  لكل  الشكر  ووّجه  السالم  إشاعة 
إقامة  مجال  فــي  والعاملين  والمتعاونين 

السباق.
بعد ذلك كانت كلمة الختام لرئيسة جمعية 
ما  إن  قالت  التي  الخليل  مي  ماراثون  بيروت 

ماراثون  بيروت  وجمعية  صور  مدينة  بين 
نظمنا  يوم   2006 عام  بــدأت  عشق«  »قصة 
»حبيبي  الدولي  صور  ماراثون  نصف  سباق 
يا جنوب« واليوم بعد 16 سنة عدنا إلى صور 
التاريخية  المدينة  لهذه  الحنين  شّدنا  وقد 
المتوسط  شاطئ  على  واللؤلؤة  والعريقة 
لكل  الحرف  أبجدية  رحلة  على  يشهد  الذي 

الكون والمكتوب باألحمر األرجواني.
وإستذكرت الخليل أحد الشركاء المثاليين 
السابقين وهو الخال عبد المحسن الحسيني 
قضاء  بلديات  واتــحــاد  صــور  بلدية  رئيس 
صور السابق الذي كان عالمة فارقة وعنواناً 
القائم  بالتعاون  مشيدة  المستدامة،  للتنمية 

صور  لمدينة  الحالي  البلدي  المجلس  مع 
برئاسة المهندس حسن دبوق.

اليونيفيل  بين  الرعاية  بسابقة  وأشــادت 
)الــوحــدة  الغربي  القطاع  قــيــادة  وتــحــديــداً 
اإليطالية( وجمعية بيروت ماراثون ووجهت 
على  ستيكا  للجنرال  وتقدير  إكــبــار  تحية 
بدور  منّوهة  ماراثون،  بيروت  بجمعية  ثقته 
المجتمعية  الشراكة  صعيد  على  اليونيفيل 
لجميع  بالشكر  وختمت  اللبناني  الشعب  مع 
السباق  هــذا  إلنــجــاح  المعنويين  ــاة  ــرع ال
لبنان  ألجــل  الجمعية  نشاطات  واستمرار 
رياضي أفضل وفق الشعار: سالم / محبة / 

ركض.
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تصريف  حكومة  في  الثقافة  وزير  التقى 
في  المرتضى  وسام  محمد  القاضي  األعمال 
جمعية  رئيسة  الصنائع،  قصر  في  مكتبه 
ومؤسس  سعد  مارانا  األخت  »فيلوكاليا« 

»أرض المبدعين« كمال بكاسيني.
فني  ح��ف��ل  تنظيم  ع��ل��ى  االت��ف��اق  وت���م   
بالشراكة  المقبل،  حزيران   21 في  تراثي 
تحت  األون��ي��س��ك��و،  قصر  ف��ي  ال����وزارة  م��ع 
جامع  وطني  كلقاء  للوطن«  »كلنا  عنوان 
وتشنج  إرهاصات  من  اللبنانيين  إلخ��راج 

االنتخابات االخيرة.
أوبرالي  حفل  تنظيم  على  االت��ف��اق  وت��م 

ضخم في مدينة بعلبك في آب المقبل.
لجنة  رئ��ي��س��ة  ال��م��رت��ض��ى  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
فريج  دو  نايلة  الدولية  بعلبك  مهرجانات 
على  االت��ف��اق  وت��م  مانغي،  لويس  وج��ان 
إعادة إحياء مهرجانات بعلبك لهذا الصيف 
و10   8 في  ستقام  حفالت  أرب��ع  خ��الل  من 
يتم  ان  على  المقبل،  الشهر  من  و17  و11 
خالل  التفاصيل  م��ن  المزيد  ع��ن  االع���الن 
المقبلين في بيان صحافي مشترك  اليومين 
ولجنة  والسياحة  الثقافة  وزارت���ي  بين 

بعلبك. مهرجانات 
سفير  برفقة  المرتضى  ج��ال  ذل��ك  ال��ى 
من  ووف��د  ام��ري  رينيه  لبنان  ف��ي  النمسا 
المتحف  أرجاء  في  النمساوية،  الخارجية 
الوطني، الذي يضّم مجموعة من المقتنيات 
حتى  التاريخ  قبل  ما  فترة  من  تمتد  التى 

العثمانية. الفترة 
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المدير اإلداري 
نبيل بونكد

من ذاكرة ثورة الحجارة

{ يكتبها الياس عّشي

في أثناء الثورة التي أعلنها أطفال 
المحتلّة  فلسطين  فـــي  ــحــجــارة  ال
برزت »النّقيفة« إلى جانب »المقالع« 
كسالح استعمله هؤالء األطفال في 

اصطياد »جنود االحتالل«.
عبر هذا المشهد، تمنّيت أكثر من 
أشـــارك هؤالء  أكــون طفالً  أن  مــرة 
ضّد  حربهم  في  العمالقة  الصغار 
جيش يتعّمد إبادتهم، مستعمالً كّل 

أنواع األسلحة وأكثرها تطّوراً.
وملحمي…  پــانــورامــي  المشهد 
مــشــهــٌد يــحــمــل، بــيــن ضــربــة حجر 
وأخــــرى، كــّل أحـــالم الــكــبــار الذين 
تعود  فلسطين  كيف  ليروا  عاشوا 

لهم.
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ندوة »دور �لموؤ�س�سات في مو�جهة �لتطبيع« في ثقافي �أبو رمانة 

�لمرت�سى يلتقي رئي�سة جمعّية »فيلوكاليا« ولجنة مهرجانات بعلبك

ويجول مع �سفير �لنم�سا ووفد من �لخارجّية �لنم�ساوّية في �لمتحف �لوطنّي

دبو�س�لفنان �لأردني �سميح �لتايه �سيف �سفحات »�لبناء«

كيف الوصوُل الى السماء ونحن في
حال الت�َش�َبث بالحضيض وبالسفوْل؟!

كيف الحقيقة ت�نجلي لنرى الصع�ود
ي�زيل آث���اَر الت�قه�ق�ر وال�ن�زوْل؟!

ك�ي�ف ال�تج�لّي ُي�ن�ق�ذ اآلم�ال إن
َّ�ت أم�ان�ينا ت�ُراوح في ال�ذه�وْل؟! ظ�َل�

كي�ف التسامي في الع�ُ�لى إذ لم ن�زْل
ن�له�و بأوه�ام الغ�واي�ة وال�خ�م�وْل؟!

من أين نب�دأ والخ�م�وُل ي�َع�جُّ في
َّ�ا والخ�َف�ايا والع�ق�وْل؟! األعم�اق م�ن�

من أي�ن ن�ب�دأ والض�الُل يل�ف�ُ�ن�ا
ب�غ�ب�اِر أم�واج الج�ه�الة وال�وح�وْل؟!

م�ن أي�ن ن�ب�دأ والغ�ب�اء ي�زي�دن�ا
ج�َهالً فنج�ه�ُل فوق ما ج�َه�َِل الجهوْل؟!

من أين نبدأ إن بقينا في سراديب
ُّ�ل والت�َك�َ�اس�ُل وال�خ�ُ�ب��وْل؟! الت�َذل�

به�ُدى اله�ُ�دى يا أي�ها الناس افهم�وا
ب�دُء الب�داي�ة، فاله�ُدى أصُل األصوْل

وعلى اله�ُدى س�ار اله�ُداة ُ وأبحروا
َّ�قت بمسي�رهم ك�ل الفص��وْل فت�أل�

وتسابق�ت ق�ب�ُب الس�ماء لتح�ت�في
ب�وصولهم ج�َذلى بأفراح ال�وص�وْل

ه�ُم وح�دهم ال غيرهم ر فضوا لغير
الله ق�ُ�دسية الع�ب�ادة وال�ُم�ث��وْل

فلَم الخضوع لغير من خ�َلَق الوجود
وليس غ�ي�ره من ي�دوم وال ي�زول 

يا شع�ب�نا آخ ِالشع�وب وال ت�َك�ُن
إال الع�زي�ز وال تكن أب�داً ذل�وْل

فالله م�ا ش��اء اله��وان ل�خ�ل�ق��ه
بل ش�اء تعزيز الكرامة في القب�وْل

ع�ُز الشعوب ن�ه�وضها إن أحَسنت
وإذا أساءت ال ف�رار من ال�ذب�وْل

ك�م أمة ٍ ظ�َف�َرت ب�ح�َظ ن�ه�وضها
لكنها بغبائه�ا ارت�ضت الخ�م�وْل

إنَّ ال�وص�ول إلى السم�اء بوع�ي�نا
وس�لوكنا إن أشرقت فينا الع�ق�وْل

*شاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

درب ال�سماء

{ يوسف المسمار*

موا�سفات جعجعية...

من الحكمة فعالً ان تكون هنالك مواصفات ومعايير يخضع لها الناس 
قبل تسنّمهم للوظائف العامة، حتى يتّم انتقاء الالئق منهم والذي يالقي 
نبيه  أّن  الجعاجيع عندما رأى  أبو  الحكيم  المواصفات، ولقد أصاب  تلكم 
بري ال يالقي المواصفات التي استحدثها لمنصب رئيس مجلس النواب، 
وبالتالي فهو لن يصّوت له حينما يلتئم المجلس الحقاً الختيار رئيس له.

لكن لماذا لم يتحفنا أبو الجعاجيع بالمواصفات لمناصب أخرى كمثل 
منصب رئيس الجمهورية والذي يطمح إليه بشغف، وكذلك منصب النائب 
يكون  أن  تتضّمن  ما  في  المواصفات  تلك  تتضّمن  وهــل  البرلمان،  في 
القتل  او جرائم، وبالذات جرائم  أية جنح  إدانته في  تتّم  لم  المرشح ممن 
والتواصل  بالتخابر  تــوّرط  قد  يكون  ال  أن  وكذلك  واإلرهــاب،  واالغتيال 
والتعامل مع العدو، وكذلك أن ال يكون من أولئك الذين يتلقون األموال من 
دول أجنبية الستخدامها سياسياً في الداخل للتأثير في نتائج االنتخابات 

وشراء الذمم!
معاييره  سلسلة  تضّمنت  إن  ألنه  بذلك،  »الحكيم«  سيادة  يتحفنا  هل 
ومواصفاته لتلك الشروط فإنني أشّك بأنه يستطيع الحصول على وظيفة 

فّراش في أحد مكاتب المحاماة.
من  كبيراً  قــدراً  االنتخابية  للعملية  إدارتــه  في  يرون  الذين  أولئك  وإلى 
من  الجعاجيع  أبو  تلّقاها  التي  الهائلة  المال  كمية  بــأّن  واالقتدار  البراعة 
مملكة الخير، لو أنها أعطيت لغيره لكان حقق نتائج أفضل من ذلك بكثير، 

والله من وراء القصد...
سميح التايه

نّظم المركز الثقافي العربي في أبو رمانة 
بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب فرع إدلب 
ندوة بعنوان »دور المؤسسات في مواجهة 
التطبيع«، وذلك في إطار مواجهة هذا الغزو 

بكل أشكاله.
الخضر  خالد  محمد  الشاعر  الندوة  أدار 
الذي أوضح أن هذه الفعالية ضمن برنامج 
بشكل  يقيمه  الذي  الثقافّي  الغزو  مواجهة 
العرب  الكتاب  الت��ح��اد  إدل��ب  ف��رع  دوري 
تمرير  وإفشال  العدو  أساليب  فضح  بهدف 

خططه. 
ال��ح��وران��ّي  مح��مد  الدك��تور  وأوض���ح 
المجت��مع  أن  العرب  الكتاب  اتحاد  رئيس 
بالوع��ي  إال  والصمود  الثبات  من  يتمّكن  لن 
ال��ح��رب  أن  إل���ى  م���شيراً  وال��ت��ح��ص��ي��ن، 
وهي  ب���دأت  وإن��م��ا  تنت��ه  ل��م  الحقي��قّية 
العس��كرية.  وليس��ت  الثقافية  الح���رب 
نحن  بأيدينا  يدم��رنا  أن  يري��د  فالعدو 
مضمونها  في  سامة  أفكار  تمرير  خالل  من 
مع  التطبيع  أج��ل  من  مظهرها  في  جميلة 

الصهيوني.  العدو 
بثورات  ُسمي  ما  إلى  الحوراني  وأش��ار 
ب��أق��الم  عنها  ك��ت��ب  وم���ا  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع 
جميعاً  منها  الهدف  يكن  لم  وأنه  صهيونّية 
الثقافي  الغزو  وإنما  العربية  األنظمة  تدمير 
للوصول إلى التطبيع من خالل تدمير الوعي 
عند هذه الشعوب بالتطبيع الثقافي في ظل 
اختراقات  عبر  السياسي  التطبيع  فشل 
واألدب��ي  والرياضي  الفني  الصعيد  على 

واإلنساني.
القادري  جمال  الدكتور  لفت  جهته  من 

تحصين  قضية  إل��ى  العمال  اتحاد  رئيس 
الحقيقية،  للقضايا  االعتبار  وإعادة  الثقافة 
الحديثة  المصطلحات  بعض  أن  مبيناً 
كالعولمة وتحويل العالم إلى قرية صغيرة 
أن  يجب  لذلك  واإليجابي  السلبي  تحمل 
وأخ��ذ  معها  التعاطي  ف��ي  ح��ذري��ن  ن��ك��ون 

المفيد وترك ما يراد به الشر.
الغزو  أهداف  أحد  أن  إلى  القادري  وأشار 
والقبول  واالنتماء  العقيدة  إلغاء  الثقافي 

األح��زاب  دور  مبيناً  العدو،  مع  بالتطبيع 
المجتمعات  تحصين  ف��ي  وال��م��ن��ظ��م��ات 

المحلية.
ابراهيم  الدكتور  العربي  والمفكر  الباحث 
بعض  تمرير  يحاول  العدو  إن  قال  علوش 
إضافة  بمضمونها  السامة  المصطلحات 
ومناطق  لمدن  العبرية  األسماء  ترويج  إلى 
بعض  إل��ى  إضافة  المحتلة  األراض���ي  من 
هيمنة  بقبول  ت��وح��ي  ال��ت��ي  المصطحات 

الغرب على المنطقة.
تعبير  أن  ع��ل��وش  ال��دك��ت��ور  وأوض����ح 
عن  ب��دي��الً  لفلسطين  بالنسبة  اس��ت��ق��الل 
ق��ومّي  الت��زام  أي  إس���قاط  هو  التحرير 
المت��عددة  القومي��ات  ع��ن  الحديث  وأن 
ومهاجمة العروبة الع��تبار احتالل فلسطين 
أن  م��ن  فب��دالً  الفلس��طينيين  تخص  مسألة 
محل  تصبح  لنا  مل��كاً  األرض  هذه  تك��ون 

نزاع.

المرتضى يلتقي لجنة مهرجانات بعلبك

»�لكاأ�س �لعا�سرة« لوحة م�سرحّية �سعرّية في �ل�سويد�ء

لوحة  عرض  خالل  من  نوعها  من  األولى  هي  تجربة  السويداء  في  العرب  الكتاب  اتحاد  فرع  استضاف 
مسرحّية شعرية بعنوان »الكأس العاشرة« من تأليف وإخراج الفنان مشهور خيزران.

وتمثل اللوحة دراما حوارية من المسرح الشعري الشعبي تدور أحداثها في بيئة محلية من ريف محافظة 
السويداء وتحاكي هموماً مجتمعية ووطنية.

المنطقة  في  الفنانين  نقابة  بفرع  الناس  مسرح  تجمع  رئيس  وهو  العمل  ومخرج  مؤلف  خيزران  ونّوه 
الجنوبية في كلمة له بمبادرة االتحاد باستضافة وإقامة أنشطة كهذه رغم أن للمسرح طقوساً وتقاليد خاصة 
به من وقت العرض المسائي إلى عناصر اإلضاءة والموسيقى والمؤثرات األخرى التي تساعد على إيصال 

الفعل للمتلقي.
ورأى خيزران أنه ألقى بنفسه في تجربة جديدة في المسرح السوري المعاصر االفتراضي وال يعرف ألي 
مدى سيصل هذا النوع من المسرح الشعري باللهجة المحكية إلى المتلقي أو سيتفاعل معه وخاصة أنه جنح 
إلى التعليمية البريختية في المدرسة الملحمية التي تتلمذ عليها وبالغ في هزيمة السلبية في شخصياته 
محاوالً عبر النص وإخراج األداء التمثيلي أن يدع المتلقي يتابع األفعال بروح محايدة وناقدة وليأخذ بنفسه 

موقفاً من السلبية التي يشاهدها في سلوك شخصيات اللوحة.
ولفتت الكاتبة وجدان أبو محمود رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء إلى أنها المرة األولى التي 
يتم فيها عرض مسرحي في االتحاد، وذلك بمناسبة إطالق نادي الشباب الثقافي في المحافظة الذي يهدف إلى 
استقطاب النخب الثقافية والمواهب الشابة ودعمها الفتة إلى أن أغلب ممثلي اللوحة المسرحية هم من الشباب 

الموهوبين.
شارك في تمثيل هذه اللوحة إضافة إلى مشهور خيزران كل من جيراز أبو سعد وعبير الحسن وروان أبو 

سرحان ورغد درويش.
وعلى هامش الفعالية التي حضرها حشد من الكتاب والمثقفين والمسرحيين والمواهب الشابة ألقى كل من 

الشابين سراج بريك ومجد األوس قصيدتين تحية إلى روح الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب.
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