
Monday 27 June 2022 االثنني 27 حزيران 2022

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

6 صفحات
1000 ل.ل / 50 ل.س

أكد الرئيس اإليراني ابراهيم رئيسي أّن زيارة 
إلى  الكاظمي  مصطفى  العراقي  ال��وزراء  رئيس 
بين  العالقات  تطوير  في  منعطفاً  تمثل  طهران، 

البلدين.
وقال رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع 
عالقة  ليست  العراق  مع  »العالقة  إّن  الكاظمي 
وهناك  التاريخ،  في  وضاربة  عميقة  بل  عادية 
إرادة بين البلدين لتطوير العالقات في مختلف 

المجاالت«.
لتعزيز  سياستنا  سياق  »ف��ي  أن��ه  أض��اف 
العمل مع دول الجوار، نرى أّن الشعب العراقي 
دول  بين  لنا  األق��رب  هم  العراقية  والحكومة 

الجوار«.
 وأعلن أنه »تّم التباحث حول تعزيز العالقات 
التجارية والسياسية واإلقتصادية وأكدنا على 

أهمية تنفيذها«.
ال��ع��راق��ي بحث مع  ال����وزراء  وك���ان رئ��ي��س 
بين  الثنائية  العالقات  توطيد  اإليراني  الرئيس 
مختلف  في  التعاون  سبل  وتنمية  البلدين، 

المجاالت.
وذكر المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي 
في بيان أّن »الكاظمي التقى رئيسي، في مستهل 
قادماً  وصلها  التي  طهران  إلى  الرسمية  زيارته 
توطيد  في  الجانبان  وتباحث  السعودية،  من 
سبل  وتنمية  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 
ناقشا  وكذلك  المجاالت،  مختلف  في  التعاون 
المشترك،  االهتمام  ذات  اإلقليمية  الملفات  أهّم 
البلدين  أمن  تخّص  قضايا  على  تنطوي  والتي 

الجارين واستقرار المنطقة«.
على  التأكيد  اللقاء  خالل  »جرى  أنه  أضاف 
إرساء  جهود  وتعزيز  اليمن،  في  الهدنة  دعم 
الحل  يكون  أن  على  التأكيد  كذلك  فيها،  السالم 
الداخلية  اإلرادة  عن  نابعاً  لألزمة  السلمي 

لليمنيين«.
وأش���اد ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي ب���دور ال��ع��راق، 
وإرس��اء  النظر  وجهات  تقريب  في  وج��ه��وده 
دوره  م��ن  ي��ع��ّزز  مما  المنطقة،  ف��ي  التهدئة 

وحضوره اإلقليمي والدولي«.
الخارجية  وزي��ر  إل��ى  الكاظمي  اجتمع  كما 

اإليراني حسين أمير عبد اللهيان.

التقى  السبت،  وصلها  التي  السعودية  وفي 
وعرض  سلمان  بن  محمد  العهد  ولي  الكاظمي 
والتعاون  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  معه 
البارز  الدور  على  الجانبان  وأكد  االقتصادي. 

للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة.
جرى  ال��ك��اظ��م��ي«  لمكتب  ب��ي��ان  وبحسب 
الثنائية  العالقات  في  التباحث  اللقاء  خ��الل 
يحقق  وبما  تطويرها  وأهمية  البلدين،  بين 
مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كذلك ناقش 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدداً  الجانبان 
ذات االهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السالم 

والتهدئة في المنطقة«.

الكاظمي في طهران بعد الريا�ض...

رئي�سي: اإر�ساء التهدئة في المنطقة يعزز دور العراق

- لم يكن التصعيد األميركي األوروبي بوجه إيران 
بشروط  فيينا  ف��ي  ال��م��ف��اوض��ات  تعليق  ال��ى  وص���والً 
تعجيزية، واعتماد إجراءات عدائية عبر الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، معزوالً عن النظرة األميركية األوروبية 
لمفهوم الحرب الواحدة ضد روسيا والصين وإيران، 
واحتواء  الملفات،  بين  الفصل  م��ح��اوالت  فشل  بعد 
اآلسيوي  المثلث  اط��راف  من  أي  ترهيب  أو  إغ��راء  أو 
الصاعد وصوالً الى تفكيك الحلف الثالثي الذي يهدد 
الهيمنة الغربية. ومثل خط الصعود كان خط النزول، 
استئناف  نحو  أميركياً  المنسقة  األوروبية  فالمبادرة 
هي  إي���ران،  م��ع  إيجابية  بأفكار  التفاوضي  المسار 
موازين  رسمتها  التي  الخالصات  عن  شامل  تعبير 
مع  أو  روسيا  مع  المواجهة  جبهة  في  س��واء  القوى، 

الصين أو مع إيران.
سنة   30 أسقط  بأنه  األميركي  الرئيس  يتباهى   -
مع  المميزة  العالقات  على  ال��روس��ي  االستثمار  م��ن 
األوروبي،  األميركي  التحالف  مناعة  وأثبت  أوروب��ا، 
أن  يستطيع  ال  لكنه  ال��ن��ات��و،  ح��ل��ف  ت��م��اس��ك  ودرج���ة 
أميركا  بنجاح  تجلى  ال��ذي  اإلن��ج��از  ه��ذا  أن  يتجاهل 
الحرب  ل��دخ��ول  وبتوقيتها  وراءه���ا  أوروب���ا  ج��ر  ف��ي 
طالما  مؤقتاً  يبقى  روس��ي��ا،  مواجهة  في  األوك��ران��ي��ة 
األوروب���ي  األم��ي��رك��ي  التماسك  ه��ذا  على  الحفاظ  أن 
ي��س��ت��دع��ي ض��ب��ط إي��ق��اع ال��خ��ط��وات األم��ي��رك��ي��ة على 
أن االستثمار  السير، وطالما  أوروبا على  حجم قدرة 
الروسي على العالقة مع أوروبا لم يكن حملة عالقات 
الجغرافيا  تفرضها  ح��ق��ائ��ق  م��ن  ان��ط��الق��اً  ب��ل  ع��ام��ة، 
القريبة  روسيا  أن  حقيقة  طليعتها  وفي  االقتصادية 
زاوية  من  ألوروب���ا،  والنفط  للغاز  م��ورد  أفضل  هي 
أوروبياً  األميركي  النجاح  وأن  األوروبية،  المصلحة 
مشروط بأحد أمرين: األول هو الفوز برهان إسقاط 
روسيا بالضربة المالية القاضية عبر العقوبات، التي 
روسيا  في  المالي  والنظام  االقتصاد  لدفع  صّممت 
ال  ال��ت��ي  للحرب  سريعة  نهاية  يضمن  م��ا  لالنهيار، 
للفوز  الصرف  العسكري  الجانب  على  الرهان  يمكن 
الخضوع  يتحقق  الروسي  المالي  االنهيار  وعند  بها، 
كانت  كما  األوروب��ي��ة،  األميركية  للشروط  ال��روس��ي 
بتأمين  النجاح  هو  والثاني  المفترضة.  الخطة  تقول 
ألوروبا،  الطاقة  توفر  معقولة  وبأسعار  كافية  بدائل 
وجدول زمني مناسب مع تزامن الخروج من مصادر 
مع  للتأقلم  أوروبا  تتحّضر  وعندها  الروسية،  الطاقة 

حرب طويلة تستطيع تحمل تداعياتها.
سالسة  رغ����م  األم���ي���رك���ي���ان،  ال���ره���ان���ان  ف��ش��ل   -
فقد  الحقيقة،  ساعة  واقتربت  األوروب���ي،  االنصياع 
والمخزونات  ال���غ���از،  ض��خ  ب��وق��ف  روس��ي��ا  ش��رع��ت 
األوروبية ال تكفي للحد األدنى من حاجات ومتطلبات 
ال��ش��ت��اء ال��م��ق��ب��ل، وق���د ام��ت��أت ال��غ��اب��ات األوروب���ي���ة 
واستبدلت  ح��ط��ب،  ال��ى  أش��ج��اره��ا  ت��ح��ول  بالعائالت 
القديمة  بتلك  الغاز  على  التدفئة  تجهيزات  البيوت  في 
على الحطب، وعاد الفحم الحجري رغم نسب التلوث 
من  الكثير  على  للدخول  بها  يتسبّب  التي  المرتفعة 
أوج���ه االس��ت��خ��دام ال��ص��ن��اع��ي، وال��ح��دي��ث ع��ل��ى أعلى 
يومين  على  الكبرى  المصانع  تناوب  عن  المستويات 
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اأوروبا دخلت الحرب على التوقيت الأميركّي 

 

فهل تخرج اأميركا منها على التوقيت الأوروبّي؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

العالم كله، خصوصاً على جبهاته المشتعلة  تبدو األمور في 
مع  او  روسيا،  مع  الغرب  جبهات  من  لالشتعال،  المعرضة  أو 
إيران، أو مع الصين، الى الجبهات اإلقليمية في منطقتنا، سواء 
الحرب  في  والتصاعد  للبنان،  البحرية  ال��ح��دود  ترسيم  ح��ول 
اللحظة  بلغت  وق��د  االح��ت��الل،  وك��ي��ان  إي���ران  بين  االستخبارية 
االنفراجات  أو  الكبير،  االنفجار  كبيرين،  خيارين  بين  الفاصلة 
تغيير  على  ق��درت��ه��ا  استنفدت  الصغيرة  ف��ال��ح��روب  ال��ك��ب��رى. 
موازين القوى، والتسويات الصغيرة فقدت قدرتها على تفادي 
الذهاب  بحجم  ق���رارات  المطلوب  وص��ار  الكبرى،  المواجهات 
أو  ومهزوم،  بمنتصر  الحرب  تحسم  القصوى  بالطاقة  لمنازلة 
عن  والنزول  التصعيد  عن  التراجع  أو  ومهزومين،  منتصرين 
البارد  على  لصياغة  تمهيداً  للتسويات،  الطريق  لفتح  الشجرة 
لنظام عالمي ونظام إقليمي يضمنان استقراراً، بعد تبلور حجم 

التغيير الذي ال يمكن تفاديه في ترسيم األحجام واألوزان.
روسيا تتقدم على الجبهتين العسكرية واالقتصادية، والغرب 
ي��ت��راج��ع، ه��ذا م��ا تقوله وق��ائ��ع ال��ح��رب ف��ي أوك��ران��ي��ا م��ن جهة، 
وتضعضع االقتصادات األوروبية تحت وطأة أزمة الطاقة مقابل 
وأسعار  الروبل  سعر  يقول  كما  ال��روس��ّي،  االقتصاد  استقرار 

المواد االستهالكية، من جهة مقابلة، وفي الشرق ال أفق مختلف 
تايوان،  مستقبل  عنوان  تحت  بالصين  مشابه  تحّرش  أي  أمام 
التي تملك الصين تفوقاً قانونياً فيها على الحالة األوكرانية، حيث 
ال وجود لتايوان كدولة مستقلة بالمفهوم القانوني الدولي، الذي 
يكّرسها جزءاً من الصين الموحدة، بخالف أوكرانيا كدولة ذات 
سيادة، أما في المنطقة، فتبدو إيران وهي تستعد للربع األخير 
من ساعتها النووية، بعدما أتمت تركيب أجهزة الطرد المركزي 
وقد  التخصيب،  نسب  أعلى  الى  االنتقال  وق��ررت  حداثة  األشد 
تؤهلها  التي  النووية،  العتبة  امتالك  عن  الفاصلة  اللحظة  بلغت 

إلنتاج سالح نووي.
جوزيب  األوروبية  الخارجية  السياسة  مفوض  زيارة  جاءت 
ب��وري��ل إل���ى ط��ه��ران ي��راف��ق��ه ال��م��ن��دوب األوروب������ي ال���دائ���م في 
اجتماع  بعد  م��ورا،  انريكي  اإليراني  النووي  الملف  مفاوضات 
جمعهما مع المفوض األميركي بمتابعة الملف النووي، روبرت 
الوفد األوروبي والقيادات  التي عقدت بين  مالي، واالجتماعات 
العودة  إعالن  من  الزيارة  اليه  انتهت  وما  طهران،  في  اإليرانية 
إن  لتقول  االت��ف��اق،  إنجاز  نحو  كبير  تقّدم  وتحقيق  للتفاوض، 
التي  للضوابط  مالقاة  تشكل  ع��روض  من  اإليرانيون  تلقاه  ما 
إيران  للعودة اللتزامات  المقبول من جانبهم  وضعوها لالتفاق 
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نشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
العالمي  ال��ي��وم  بمناسبة  ت��غ��ري��دة  جعجع 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات ت��ض��م��ن��ت ص���ورة 
بري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ك��رس��ي 
والمخدرين  ال��م��خ��درات  لمكافحة  وع��ب��ارة 
ب���ردود  ال��ت��غ��ري��دة  وتسببت  ال��س��ل��ط��ة،  ف��ي 
مستهجنة على وسائل التواصل اإلجتماعي 
للرئيس بري على  السياسي  المعاون  ورد 
الجسد  تحل  ال  الحكمة  إن  »ف��ع��الً  جعجع  

المسترق للخطيئة«.
وأض�������اف ف����ي ت���ص���ري���ح ع���ل���ى م���واق���ع 
ال��ت��واص��ل اإلج��ت��م��اع��ي: »وص���دق م��ن قال: 
"العفو يفسد من اللئيم بقدر إصالحه من 

الكريم«.. رحم الله الرئيس رشيد كرامي.

جعجع ي�سع �سورة كر�سي الرئي�س بري م�سيرا الى المخدرين في ال�سلطة 

...وخليل يرد »العفو يف�سد من اللئيم بقدر اإ�سالحه من الكريم«

عودة التفاو�ض حول الملف النووّي… بمبادرة اأوروبّية اأميركّية ل�ستباق بلوغ اإيران العتبة النووّية 

بغداد ت�ست�سيف اجتماع وزيَرْي خارجية اإيران وال�سعودّية… وحلف بايدن الدفاعّي يت�سع�سع

رويترز: هوك�ستاين التقى المفاو�سين »الإ�سرائيلّيين« حول تر�سيم الحدود مع لبنان والأجواء اإيجابّية

هل يتغّير العرب؟ 

 نفط المتو�سط الأزرق

وحروب اأنابيب الطاقة

أم��ام  ت��س��اءل��ُت  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  تسعينيات  أواخ����ر  ف��ي 
ربع  نحو  بعد  العرب؟  يتغيّر  هل  العربي:  القومي  المؤتمر 
العربي  القومي  المؤتمر  أمام  مجدداً  أتساءل  وجدتني  قرن 
يتغيّر  هل  بيروت:  في  الماضّي  األسبوع  منتصَف  المنعقد 

العرب؟
لماذا السؤال نفسه؟ ألننا، نحن العرب، ما زلنا في محنة.

الحضارّية  تجربتنا  مراجعة  يتطلّب  المحنة  من  الخروج 
بكّل أبعادها. المراجعة تتطلّب نقداً. والنقد يتطلّب تشخيصاً 
التغيّر  نكون.  أن  عليه  يجب  لما  واستشرافاً  فيه  نحن  لما 
من  االنعتاق  هي  والخبر.  المبتدأ  هي  الحرية  بالحرية.  يبدأ 
والعدو  الجائر  والسلطان  الجامد  التقليد  لثالوث  االرتهان 

الطامع.
والعدو  السلطة(  )بمعنى  والسلطان  التقليد  أولياء  تسبّب 
الخارجي في استالب العرب والمسلمين حريتهم وأرضهم 
عزَّزت  التقليد  كوابح  التاريخ.  مّر  على  الطبيعيّة  ومواردهم 
الخارجي  ال��ع��دو  أع��ط��ى  السلطان  وج���ور  السلطان،  ج��ور 

ذريعة للتفليق والتفريق ومدخالً للتسلّل والسيطرة.
مطامع  وه���ادن  ال��س��الط��ي��ن،  ج��ور  حمى  التقليد  ج��م��ود 
التقليد هو »بطل« األمة  التجديد.  األعداء الخارجيين، وعّطل 
أكثر من قرون خمسة.  الهزيمة منذ  الذي لم يعرف  الوحيد 
ومطامع  السالطين  وجور  التجديد،  وانتفاء  التقليد  ظل  في 
في  للحرية  ت��راث  من  هل  ُغيبت.  او  الحرية  غابت  األع���داء، 

تجربتنا الحضارّية؟
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پ���وري���ل واب�����ن س��ل��م��ان وأردوغ��������ان وتميم  ج���وزي���ف 
والكاظمي... ليست سوى أسماء بيادق تتحّرك بإشارات 
أميركية خدمة للشركات المتعددة الجنسية أوالً، وللقاعدة 
السيد  ومشروع  ثانياً،  فلسطين  فوق  المنّصبة  األميركية 

األميركي ثالثاً...!
تكميل  إط��ار  في  تأتي  البيادق  لهذه  الجديدة  التحركات 
مشروع ناتو »الشرق االوسط« الذي ينتظر وصول بايدن 
دفاعاً  إطالقه  ليتّم  المقبل  تموز  منتصف  في  المنطقة  الى 
القومي  عن هذه الخطوط وخط سير ناقالتها وعن األمن 

اليهودي، كما صّرح بذلك الرئيس األميركي!
يستعجل  حتى  پ��وري��ل  ج��وزي��ف  على  ال��وح��ي  ينزل  ل��م 
اإليرانيين  ح��ق  م��ن  أّن  منها  ليعلن  ط��ه��ران  ال��ى  ال��ذه��اب 
االتفاق  ال��ى  ال��ع��ودة  م��ن  الكاملة  االقتصادية  االس��ت��ف��ادة 
ال���ن���ووي، وأن��ن��ا ع��ائ��دون ال���ى ط��اول��ة ال��م��ف��اوض��ات حول 
ال���ن���ووي، ول��ك��ن ه���ذه ال��م��رة ف��ي إح���دى ع��واص��م الخليج 

الفارسي بالقرب من الشواطئ اإليرانية...
او  »مطالعة«  اّي  وتميم  سلمان  اب��ن  م��ن  ك��ّل  يقدم  ول��م 
والثاني  أردوغ��ان  ع��داءه مع  األول  لتناسي  مقاربة مقنعة 
مع السيسي ليقوما بتلك المصالحات الفجائيّة مع عدويهما 

اللدودين!
كال األمرين يأتيان في إطار أمر عمليات أميركي للخروج 
حلفائه  ومجموعة  الغرب  بها  يمّر  التي  الحادة  األزم��ة  من 
)التتمة ص4(

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني

َمن أراد أن يضحك فهنالك أوقات 
فالموقف  اآلن  أما  للضحك  كثيرة 
مهيب ألننا أمام الوطن والتاريخ 

وجهاً لوجه.
سعاده

جّددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها على 
الموجودة على  األميركي  »أّن قوات االحتالل 
تدرب  شرعي  غير  بشكل  السورية  األراضي 
حمص  ريف  في  التنف  منطقة  في  إرهابيين 
هجمات  لتنفيذ  الدعم  لهم  وتوفر  الشرقي 

إرهابية على الدولة السورية«.
وأش����ارت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان إل���ى »أّن 
المجموعات المسلحة التي تدّربت في منطقة 
)داع��ش(  تنظيم  إره��اب��ّي��ي  ي��د  على  التنف 
أدوات  إحدى  األميركيون  يعتبرهم  والذين 
في  الخارجية  سياستهم  أولويات  تحقيق 
سورية تهاجم المدنيين والمنشآت السورية 

المدنية ومنها منشآت النفط«.
تعقيد  من  الرغم  »على  ال��وزارة:  وأضافت 
من  وحدات  اكتشفت  الصحراء  في  العمليات 
طائرات  من  بدعم  السوري  العربي  الجيش 
االستطالع الروسية أماكن اختباء اإلرهابيين 

وقضت عليهم بضربات عالية الدقة«.
منذ  الروسية  الجوية  ال��ق��وات  وت��ش��ارك 
2015 بناء على طلب من سورية  أيلول عام 
في بدعم جهود الجيش السوري بحربه على 

التنظيمات اإلرهابية.
الوزارة على موقعها اإللكتروني  وعرضت 
العمليات  من  بعضاً  يوثق  فيديو  من  مقطعاً 
والقوات  السوري  الجيش  بين  المشتركة 
اإلرهابية  المجموعات  تلك  ضد  الروسية 
البادية  في  األميركي  االحتالل  يدعمها  التي 
)داع���ش(  تنظيم  بينها  وم���ن  ال��س��وري��ة 

اإلرهابي.
 20 ال���  في  إرهابية  مجموعة  وهاجمت 

على  مدنية  ركاب  حافلة  الحالي  الشهر  من 
طريق الرقة حمص في منطقة الجيرة ما أّدى 
ومدنيين  عسكرياً  عشر  أحد  استشهاد  إلى 

وإصابة ثالثة عسكريين بجروح.
التركي  االحتالل  ج��ّدد  آخ��ر،  صعيد  على 
على  اعتداءاتهم  اإلرهابيين  من  ومرتزقته 
لمحافظة  الغربي  الشمالي  بالريف  مناطق 

الحسكة.
»سانا«  السورية  األنباء  وكالة  وذك��رت 
مع  بالتعاون  التركي  االحتالل  مدفعية  أّن 
قرية  قصفت  له  تتبع  إرهابية  مجموعات 

الحسكة  بريف  تمر  تل  ناحية  في  الطويلة 
ال��غ��رب��ي م��ا ت��س��ب��ب ب���أض���رار ف��ي م��ن��ازل 

المواطنين وممتلكاتهم.
ويعتدي المحتّل التركي بشكل متكّرر على 
مناطق الريف الشمالي لمحافظة الحسكة ما 
المدنيين  منازل  في  كبيرة  بأضرار  يتسّبب 
شبكات  مثل  التحتية  والبنى  وممتلكاتهم 
قصف  أّدى  وقد  والطرق  والكهرباء  المياه 
إلى  الحالي  من  الرابع  في  الكيف  أم  قرية 
تمر  تل  ناحية  كهرباء  تحويل  محطة  خروج 

من الخدمة.

»الدفاع الرو�سية« تك�سف عن تدريبات اأميركية لالإرهابّيين في التنف

والحتالل التركي يق�سف قرية الطويلة في ريف الح�سكة



الوطن2

خفاياخفايا

استغرب مصدر حكومّي التداول 
باسم وزير الخارجية بين األسماء 

المطروحة للتغيير في التشكيلة 
الحكومية الجديدة، وقال إن الهدف 

يتصل بالمضاربات الرئاسية وليس 
بالحسابات الحكومية وقال إن 

تخفيض عدد الوزراء من 24 الى 18 
يتكفل بحل مشكلة التمثيل الدرزي 

ضمناً.

قالت مصادر أوروبية إن نقل السلطة 
في الكيان إلى حكومة برئاسة يائير 

ليبيد ينسجم مع الحاجة لتخفيض 
التوتر وتمرير عدد من التسويات 

اإلقليمية في طليعتها توقيع العودة 
األميركية الى االتفاق النووي مع 

إيران واتفاق ترسيم الحدود البحرية 
مع لبنان.

كوالي�سكوالي�س

»الحاكم«... فوق الخراب!

{ أحمد بهجة*

لبنان  مصرف  حاكم  ل��دى  جديد  هناك  دائ��م��اً 
وحوله،  عنه  جديد  هناك  ودائماً  سالمة،  رياض 
باتت  منصبه  في  أيامه  أّن  االعتقاد  يسود  أحياناً 
الرجل  أّن  ليتبيّن  ثّم يتبّدد هذا االعتقاد  معدودة، 
ل��ك��ّل م��ا يسّمى  ت��أث��ي��ر  أّي  ب���دون  ب���اق ح��ي��ث ه��و 
لبنان  داخ��ل  س��واء  وقضائية  قانونية  مالحقات 

أو في الخارج.
في  اللبنانيين  على  »ال��ح��اك��م«  خ��رج  ب��األم��س 
مقابلة تلفزيونية متفق عليها ومسّجلة من مكان 
ما، األرجح في مكتبه في مصرف لبنان الذي ال 
مذكرة  ع��ون  غ��ادة  القاضية  إص��دار  منذ  يغادره 
التوقيف بحقه، وسجن شقيقه الذي خرج الحقاً 
وبمنع  مرات،  عدة  تخفيضها  جرى  مالية  بكفالة 

سفر وحجز على ممتلكاته في لبنان.
تحّدث »الحاكم« كثيراً في المقابلة عن »براءته«، 
وقالت له المذيعة »صحيح« عشرات المرات، ولم 
سياساته  من  المتضّررين  الناس  أسئلة  تسأله 
بالتكافل  سنة  ثالثين  مدى  على  الخاطئة  النقدية 
والتضامن مع المسؤولين عن السياسات المالية 

واالقتصادية في تلك الفترة نفسها.
يوحي  أن  »الحاكم«  ح��اول  ذل��ك  من  أكثر  لكن 
ما  لكّل  يأبه  ال  ال��ذي  ال��ق��وي  ال��رج��ل  بأنه  للناس 
يؤّدي  الذي  يجري حوله، وأنه مستمّر في عمله 
واجب  أّي  البلد...  وتجاه  الناس  تجاه  واجبه  فيه 
وال  ق��ان��ون��ي��ة،  مخالفات  إال  فيه  ليس  ال���ذي  ه��ذا 
ولالقتصاد  للبلد  واألزم���ات  بالخراب  إال  يأتي 

وللناس؟
الواقع  ال��ح��دود  أب��ع��د  إل���ى  »ال��ح��اك��م«  اس��ت��غ��ّل 
ال���ي���وم ف���ي مرحلة  ال���دول���ة ك��ل��ه��ا  ال���راه���ن ح��ي��ث 
أّي  التخاذ  بالتالي  إمكانية  وال  أعمال،  تصريف 
قبل  يحصل  لم  األمر  هذا  أّن  رغم  بإقالته،  إجراء 
المواصفات،  كاملة  الحكومة  ك��ان��ت  حين  ذل��ك 
لم  حيث  والداني  القاصي  يعرفها  ألسباب  وذلك 
الداخل والخارج َمن رسم  أّن هناك في  يعّد سراً 
من  إقالته  ومنع  »الحاكم«  حول  حمراء  خطوطاً 
بحّق  ارتكبه  ما  ك��ّل  ما  على  ومحاسبته  منصبه 

البلد والناس!
أّن  معتقداً  ال��وق��ت،  على  ُي��راه��ن  اآلن  ه��و  وه��ا 
ال��م��الح��ق��ات ض����ّده س��ت��ت��وق��ف ب��ع��د ان��ت��ه��اء عهد 
ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون، ث��م ت��أت��ي السنة 
الحاكمية،  في  هو  واليته  تنتهي  حيث  الجديدة 
يختاره،  ما  مكان  في  المريح  تقاعده  إلى  فيذهب 
أو ربما هو اختاره وأصبح جاهزاً الستقباله مع 

من يشاء ويرغب من أصدقاء وصديقات!
لحصول  ال���م���واع���ي���د  ت��ح��ي��ن  ري���ث���م���ا  ول���ك���ن 
ال��س��ي��ن��اري��و ال��س��ال��ف ال���ذك���ر، ف���إّن »ال��ح��اك��م« ال 
بوضوح  ظاهرة  لمساته  هي  وها  الوقت،  يضيّع 
مصارف  جمعية  ف��ي  ال��ح��اص��ل  االن��ش��ق��اق  على 
الطاعة  عن  الخروج  البعض  ح��اول  حيث  لبنان، 
بعض  وب���دأ  الجمعية  داخ���ل  م��ن  ال��ج��واب  ف��أت��ى 
أص��ح��اب ال��م��ص��ارف ال��م��ع��روف��ي��ن ب��ق��رب��ه��م من 
بإظهار  بدأوا  معه،  مصالحهم  وبكثرة  »الحاكم« 
الجمعية  رئ���ي���س  ب���ه  ي���ق���وم  ل��م��ا  م��ع��ارض��ت��ه��م 
والمحيطين به، رغم أّن جميع هؤالء يلتقون على 
الخسائر  توزيع  موضوع  تمييع  هو  واحد  هدف 
كلها  وتحميلها  عنها  مسؤولية  أّي  من  والتنّصل 
للسيناريو  تكرار  في  وذلك  وللمودعين،  للدولة 
الدكتور  الرئيس  حكومة  إبان  حصل  الذي  نفسه 
في  المصارف  جماعة  التّف  حين  دي��اب  حسان 
التعافي  النيابية على خطة  المال والموازنة  لجنة 
ال��س��اب��ق��ة وع����ادت إليها  ال��ح��ك��وم��ة  ال��ت��ي أع��ّدت��ه��ا 
الدخول  قبل  جلساتها  آخر  في  الحالية  الحكومة 

في مرحلة تصريف األعمال.
وإذا كان هناك نوايا صادقة في المرحلة المقبلة 
بّد  الحلول االقتصادية والمالية فال  للبدء بمسار 
من العودة مجّدداً إلى خطة حكومة الرئيس دياب 
الخسائر بطريقة عادلة  ألنها خطة جدية وتوّزع 
الودائع، وتلقى  المئة من  98 في  نسبياً، وتحفظ 
النقد الدولي، واألهّم من ذلك كله  قبول صندوق 
جديد  من  الدوران  إلى  االقتصاد  عجلة  تعيد  أنها 
وتحّرك اإلنتاج حيث ال يمكن التفكير بأّي خطط 

إنقاذية من دون اإلنتاج...
*خبير اقتصادي ومالي

{ روزانا رّمال
»الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتفاق 
النووي والتغلب على الخالفات الحالية«... بهذه الكلمات أعلن مسؤول 
بوريل  جوزيب  األوروب���ي  االتحاد  في  واألمنية  الخارجية  السياسة 
األيام  خالل  اإليراني  النووي  البرنامج  حول  المحادثات  استئناف  عن 
المقبلة بعدما كانت مجمل األطراف أقرب الى إحياء التفاهم أكثر من أّي 
من  ألكثر  المحادثات  استمّرت  بعدما  الماضي،  آذار  شهر  في  مضى  وقت 
المباشر  والمسؤول  والغربيين  اإليرانيين  الدبلوماسيين  بين  شهراً   11
المعّين من قبل إدارة بايدن لتنسيق الملف روبرت مالي الذي استشرف 
أّن مالي  إال  بالملف،  المعنيون خيراً لحظة تعيينه لمعرفته عن كثب  به 
نفسه أرخى أجواء سلبية في األسابيع الماضية أكدت على وجود مأزق 

جدي في هذا اإلطار أرجَع المحادثات الى نقطة صعبة.
كافية  المضني  والتفاوض  الجلجلة  ب��درب  تتحكم  التي  العناصر 
وهي  الملف،  إحياء  إعادة  في  الحالية  الديمقراطية  اإلدارة  خيار  لعرقلة 
أوباما  باراك  الديمقراطي  بايدن  سلف  اتبعها  التي  نفسها  االستراتيجية 
في التوصل الى تفاهم يجده أوباما أساسيا لكبح »جماح« إيران ومنعها 
من امتالك قنبلة نووية حسب أعضاء الكونغرس في الحزب الديمقراطي 
مع  السجال  مستوى  نفس   2015 ع��ام  اتفاق  منذ  يواجهون  الذين 
إدارة بايدن حتى  الذين ما برحوا يستغلون فشل  الجمهوريين  نظرائهم 
والمخاطر  المترنح  االقتصاد  مستوى  على  إنجازات  تحقيق  في  اللحظة 
المحدقة بالواليات المتحدة، والتي تعّم أرجاء المجتمع األميركي، والتي 
مستوى  على  الخطر  ناقوس  تدّق  اليوم  وصارت  محروقات  بأزمة  بدأت 
منذ  مستوياته  أعلى  بلغ  الذي  التضخم  الى  إضافة  الغذائي«،  »األمن 
العام 1980 حتى بات جزء كبير من األميركيين يصف إدارة بايدن بأنها 

األسوأ.
في  يقول  هارفي  تيد  كولورادو  عن  السابق  الجمهوري  السيناتور 
»واشنطن تايمز«، إّن الرئيس جو بايدن »أسوأ رئيس للواليات المتحدة 
للجمهوريين  فرصة  »هناك  وأض��اف:  والعشرين«،  الحادي  القرن  في 
إلى  الديمقراطي بايدن، ولهذا يحتاجون فقط  الرئيس  العام لهزيمة  هذا 
بايدن  السيد  ألّن  لماذا؟  واليته«.  بداية  منذ  إخفاقاته  بسلسلة  تذكيرهم 

هو أسوأ رئيس أميركي منذ عقود...
بالمقارنة معه يبدو رئيسه السابق باراك أوباما ناجحاً... مستشهداً 
المتحدة  الواليات  َتُقد  »لم  فيه  قال  كارتر  جيمي  األسبق  للرئيس  بكالم 
إدارة غير كفوءة بشكل عجيب وغير فعالة على اإلطالق ومثيرة للشفقة 

كهذه«.
أبعد  استراتيجية  أسباب  اليها  ُيضاف  الداخل  في  الصورة  هذه  كّل 
على  أبعد  ص��ارت  التي  التفاوضية  العملية  تقّدم  مسار  عرقلت  مدى 
عليها،  أشهر  مرور  وبعد  األوكرانية،  الروسية  الحرب  بداية  مشارف 
تسّنى للرئيس بايدن وفريقه مراقبة إمكانية التخلي عن هذا التفاهم من 
عدمه، في وقت وصلت رسائل االمتعاض »اإلسرائيلي« الى أروقة البيت 
الى  للعودة  إمكانية  اّي  فرملة  أبيب  تل  حاولت  فقد  مرة،  غير  األبيض 
السياق التفاوضي رافعة سقف التصعيد األمني في حوادث متفّرقة يبقى 
إيران،  في  الماضية  األشهر  خالل  إيرانيين  نوويين  علماء  اغتيال  أبرزها 
السياق  بنفس  يذّكر  ما  في  سورية  في  مهمة  عسكرية  مراكز  واستهداف 
ان  دون   2015 فيينا  اتفاقية  توقيع  عشية  أبيب  تل  اتبعته  الذي  العام 

تكترث إدارة أوباما للتصعيد األمني حينها ومضت نحو التوقيع.
إيراني  باعتراض  يتعلق  تكتيكياً  طابعاً  أخذ  الذي  المحادثات  توقف 
توّسع  اإلره��اب،  الئحة  عن  اإليراني  الثوري  الحرس  حذف  عدم  على 
فبدخول  الواحد،  الحلف  صعيد  على  دقيقة  استراتيجية  لتعقيدات 
هو  إي��ران  مع  حتمي  تفاهم  اّي  يصبح  أوكرانيا  على  الحرب  روسيا 
»نافذة« لمّد الغرب بالنفط والغاز المطلوب في هذه األزمة، فيما سُيعتبر 
ذلك خذالنأً إيرانياً لروسيا وعدم الوقوف عند مصالح موسكو، وفي حين 
فإّن  المحادثات  بتوقف  لموسكو  عالقة  ال  ان  إيرانيون  مسوولون  اعتبر 
كّل المؤشرات تؤكد ذلك خصوصاً بعدما لجأت واشنطن الى طلب النفط 
من كاراكاس التي سطرت عقوبات شديدة عليها لزمن، معتبرة اّن ايجاد 

بدائل لمصادر الطاقة الروسية هو الهدف األهّم حالياً.
وفيما بدت طهران أبعد من الضغط باتجاه إعادة إحياء االتفاق بدت 
سوى  بوريل  جوزيب  تحرك  وما  لذلك،  حماساً  أكثر  األوروبية  الجهات 
من  أكثر  في  ُيقرأ  الذي  االمر  اإلطار  هذا  في  األوروب��ي  للتنسيق  ترجمة 

اتجاه:
الغرب  بين  األوروب��ي��ة  المحادثات  استئناف  عن  اإلع��الن  اّن  أوالً: 

»رسم  هو  للمنطقة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زي��ارة  قبل  وطهران 
»إسرائيل«  ستتلقفه  الذي  األمر  وأولوياتها،  الزيارة  لخريطة  مسبق« 

بشكل سلبي للغاية بعد ان كانت األجواء توحي عكس ذلك.
ال  »تفاوضي«  بخيار  المنطقة  الى  األميركي  الرئيس  يأتي  ثانياً: 
التي  السعودية  وتحديداً  إليران  الجارة  الدول  على  يرخيه  تصعيدي 
يتوّجه إليها بايدن للبحث في ملفات عدة يتوقع ان يحتّل رفع الرياض 
إلنتاج النفط الحّيز األكبر منها، وكله يدور في نفس فلك تداعيات الحرب 

الروسية على أوكرانيا.
سياسي  ستاتيكو  إرخاء  على  قادرة  التفاوضية  األجواء  عودة  ثالثاً: 
إدارة العملية  أمني في الدول التي تعاني بشكل أساسي من فوضى في 
الى  أق��رب  بشكل  ستتجه  والتي  ولبنان  العراق  وتحديداً  السياسية 

التسووية. الخيارات 
التفاوض  سقوف  من  تخفض  األوكرانية  الروسية  الحرب  اّن  رابعاً: 
تدركه  ال��ذي  األم��ر  كبيرة  والنفط  للغاز  الغرب  حاجة  أّن  خصوصاً 
عشرة  الثانية  القناة  حسب  معتبرة  عليه  وتعترض  »إس��رائ��ي��ل« 
النووي  لالتفاق  العودة  »أّن  رفيع  أمني  مسؤول  عن  نقالً  »اإلسرائيلية« 
وستسمح  إسرائيل،  على  للغاية  سيئة  تداعيات  عنها  ستسفر  إيران  مع 

إليران بازدهار اقتصادي يعزز قدراتها العسكرية في الشرق األوسط«.
الروسي وسيطرة موسكو على  الروبل  الى  التوازن  إعادة  اّن  خامساً: 
والمجهول  الحرب  بداية  عن  مختلفاً  المشهد  يجعل  العسكري  المشهد 
الذي كان من الممكن ان يشكل ضغطاً أكبر على طهران للقبول، ما يعطي 
هامشاً تفاوضياً أوسع إليران يمكنها من التوصل الى تفاهم حقيقي هذه 

المرة بدون الشعور بالخذالن.
ضغط  وس��ط  أخيرة  محاولة  ال��ى  الديمقراطيون  يحتاج  س��ادس��اً: 
الحاجة للطاقة يمكن ان تسجل في سجل إنجازات بايدن وهي كذلك كرة 

نار يرميها بوجه الجمهوريين إذا ما تسلموا السلطة بعد نهاية واليته.
اما الالفت اليوم هو ترشيح اإليرانيين لقطر لتستقبل المباحثات على 
أساسي  تحرك  مع  المنطقة  في  الرسائل  يضاعف  الذي  األمر  أراضيها 
ألدوار  يرشحها  قد  ما  القطيعة،  من  سنوات  بعد  مصر  باتجاه  قطر  ألمير 

تفاوضية أخرى قد ال يكون لبنان بعيداً عنها.
سفن التفاهم النووي تتقّدم باتجاه المرسى...  
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رأت كتلة التنمية والتحرير أنه »في هذه اللحظة التاريخية 
والمنطقة  لبنان  تاريخ  من  والدقيقة  والصعبة  والحّساسة 
متجانسة  فاعلة  حكومة  لبنان  في  يكون  أن  يجب  العربية« 
هذه  تأليف  تسهيل  إلى  داعيًة  فيدرالياً،  وليس  موّحد  قرارها 
من  الخطيرة  المرحلة  هذه  اجتياز  من  تتمكن  »كي  الحكومة 

تاريخ لبنان«.
تصريح  في  هاشم،  قاسم  النائب  اعتبر  اإلط��ار،  هذا  وفي 
بعد جولة على المنطقة اللبنانية المحاذية لفلسطين المحتلة 
»وجود  أن  الوزاني،  منطقة  في  المزارعين  من  بعدد  ولقائه 
حكومة فاعلة وقادرة ضرورة وطنية الستكمال كل الخطوات 
أمور  وصلت  أن  بعد  اإلنقاذ،  بمسيرة  البدء  في  ُتساهم  التي 
اللبنانيين إلى حالة مزرية لم نشهدها في زمن الحرب وعلى 

كل المستويات«.
سببه  واجتماعياً  اقتصادياً  اللبنانيين  “معاناة  أن  وأكد   
األساسي االبتعاد عن االقتصاد الُمنتج وسلوك درب االقتصاد 
على  مشّدداً  إليه”،  وصلنا  الذي  االنهيار  سّهل  الذي  الريعي 
اإلنتاجية  القطاعات  دع��م  في  اليوم  الخالص  “خشبة  أن 
خصوصاً الزراعة والصناعة إلعادة األمور إلى نصابها، ولذلك 
من  خطوات  من  االنطالق  لبداية  اعُتمد  ما  متابعة  من  بد  فال 
وزيري الزراعة والصناعة إلعادة التوازن لالقتصاد الوطني، 
وهذا ُيحّمل الحكومة المنتظرة مسؤولية مضاعفة إليالء هذه 
القطاعات اهتماماً خاصاً ودعماً واضحاً من دون ترّدد، ولكل 

ذلك فالمطلوب حكومة تحفظ التوازن واالستقرار بكل أبعاده 
ومستوياته”.

بدوره، رأى النائب علي عسيران، في تصريح، أن “في هذه 
اللحظة التاريخية والحّساسة والصعبة والدقيقة من تاريخ 
لبنان والمنطقة العربية يجب  أن يكون في لبنان حكومة فاعلة 
متجانسة قرارها موحد وليس فيدرالياً، وعلى الجميع تقديم 
التسهيالت لقيام هذه الحكومة التي نتمنى أن تولد في أسرع 
واجتماعياً  اقتصادياً  كبيرة  “التحديات  أن  إلى  الفتاً  وقت”، 
الحكومة  “هذه  أن  إلى  وأشار  مفصلية”.  واللحظة  ومعيشياً 
من  والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  صعبة  مهام  أمامها 
صندوق  مع  اإلصالحات  ومتابعة  البحرية  الحدود  ترسيم 

النقد الدولي وخطة التعافي وإعادة الكهرباء للبنان”.
 أضاف “لبنان اليوم أمام تحديات ال ُيمكن إحصاؤها على 
السابق  في  اإلنسان،  حياة  في  وخصوصاً  الصعد   مختلف 
صغيرة  حكومات  إل��ى  يلجأ  اللبناني  النظام  ك��ان  البعيد 
للطوائف  وليس  لبنان  لكل  ممّثلة  لتكون  قيادية  متجانسة 
“ما وصلنا إليه في هذه األيام الرديئة  أن  والمذاهب”، مؤكداً 
الدؤوب  العمل  فعله  واجب  هو  ما  ولكن  أيدينا  صنع  من  هو 
الداخل  من  اآلتية  األخطار  ودرء  لبنان  لمصلحة  وااللتئام 

والخارج عن هذا الوطن العظيم”.
 ودعا إلى “تسهيل أمر تأليف هذه الحكومة كي تتمكن من 

اجتياز هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان”.

»ال��م��راوغ��ة  ال��خ��ازن  ودي���ع  السابق  ال��وزي��ر  استغرب   
الحدود  ترسيم  ملف  في  الُمريبة  والمراوحة  اإلسرائيلية 
الجنوبية«، مستشرفاً نّية مبّيتة لدى العدو لتحويل القضية 

إلى أزمة مزمنة وبؤرة توتر واحتكاك. 
نحو  الدفع  “إسرائيل” ب�”عدم  بيان،  في  الخازن  وطالب   
وعدم  باور  إينرجين  الباخرة  وبسحب  والتفجير  التصعيد 
النهائي  الترسيم  إنجاز  قبل  والتنقيب  بالحفر  االستمرار 
والمنطقة  اإلقليمية  المياه  وإلحداثيات  البحرية  للخريطة 

االقتصادية الخالصة جنوباً”.
 وتمنى على اإلدارة األميركية أن “تلتزم الحيادية والنزاهة 
في وساطتها وأن ُتمارس الضغوط من أجل إنهاء مسار ترسيم 
بالشعب  األميركي  الشعب  صداقة  بحكم  تعمل،  وأن  الحدود 

اللبناني، على التخفيف من أعباء لبنان وضمان استفادته من 
ثرواته وعدم السماح بالتعّدي على حقوقه”.

في  الموّحد  اللبناني  الرسمي  للموقف  ارتياحه  أبدى  وإذ   
اتصاالتهم  “يضاعفوا  أن  المسؤولين  على  تمنى  الملف،  هذا 
لبنان  استخراج  كون  أولوية،  القضية  هذه  من  يعملوا  وأن 
لثرواته الدفينة هي الفرصة الذهبية والسبيل األمثل للخروج 
المسار  ب�”تفعيل  طالبهم  كما  البطيء”.  الموت  مستنقع  من 
لبنان  لدعم  الصعيد،  ه��ذا  على  أوروب���ا،  مع  الدبلوماسي 
التاريخية  الصداقة  عالقات  تثبيت  أن  حيث  حقوقه  في 
اختناق  يفّك  أن  شأنه  من  العجوز  القاّرة  مع  واإلستراتيجية 
لبنان االقتصادي من جهة، وأن ُيسهم في حّل معضلة حاجة 

أوروبا الملّحة للغاز بعد قطيعتها مع روسيا”.

ت�سكيل �لحكومة »طبخة بح�ص«...؟
{ علي بدر الدين 
بالورود  الحكومة ستكون سهلة ومفروشة  تأليف  أّن طريق  أحد   ال يتوقعنَّ 
أخرى  وت��ارة  م��واالة،  تارة  نفسها  تسمَّي  التي  السياسية  القوى  من  الموعودة 
والمتوقع،  القائم  السياسي  المشهد  وفق  وتغييرية،  مستقلة  وطوراً  معارضة، 
حيناً  وتختلف  حيناً  بعضها  أو  القوى  هذه  تتفق  حيث  ومتطلباته،  ومتغيّراته 
السلطة ومقودها،  أكثر بزمام  المناسبين لها لإلمساك  المكان والزمان  آخر في 
خاصة  ها،  يفرقٌّ ما  يفوق  يجمعها  ما  ألّن  السلطوية،  السلع  وتقاسم  وللسيطرة 
أّن السلطة والمال والمعايير والشروط والمصالح المختلفة، وإْن بدت متناقضة 
بعض الشيء، فإنها تشكِّل لمعظمها القاسم المشترك، وهي بسببها ومن أجلها 
لضروراته  منها  فريق  ك��ل  ويضطر  ال��ع��ش��اق«،  ق  ويتفرَّ ال��دف  »ينفخت  فقط، 
الوقت،  لبعض  ومكاسبه  ومصالحه  لياله«  على  »يغنِّي  ان  الخاصة،  وحساباته 
أو  سياسي  ح���َدٍث  أّي  م��ن  ال��م��رج��ّوة  وال��ف��ائ��دة  وال��خ��س��ارة  ال��رب��ح  منطق  وف��ق 
أو  دستوري  أو  حكومي  استحقاق  أّي  في  أو  سلطوي،  أو  مالي  أو  اقتصادي 
انتخابي، ويترجم مرحلياً بتشكيل الحكومة بعد تسمية رئيس حكومة تصريف 
متواضعة  بأرقام  كانت  وإْن  الشاقة،  المهمة  بهذه  للقيام  ميقاتي  نجيب  األعمال 
د وتنمُّ عن استلشاق وخفَّة وعدم ثقة وجدِّية من  وخجولة عن سابق قصد وتعمُّ
بعض القوى بقدرة الُمكلَّف على التأليف، وقد وصلته رسالة التكليف »بوضوح 
ومن  والُمحَدثة  منها  القديم  النيابية  كتلها  عبَر  سياسية  قوى  من  وشفافية«، 

»شتات« النواب.
ما حصل خالل االستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية المكلَّف 
الديمقراطية،  اللعبة  إطار  إدراجه في  بالتأليف، لم يكن بريئاً وعفوياً، وال يمكن 
وال في حرية االختيار، بل كان مدروساً ومتقناً بإحكام وعن سابق اتفاق ضمني 
بين أكثر من فريق سياسي ونيابي لتوزيع »األصوات« بين إسمي التكليف، مع 
الغلبة له كانتا محسومتين قبل االستشارات  الرئيس ميقاتي وتأمين  أّن تسمية 
الذي  العدد  وتحديداً  المرسومة،  الخطة  وفق  تأتي  أن  لها  أريَد  ولكن  وخاللها، 
فيه  تكُمُن  ال��ذي  التأليف،  صعيد  على  آٍت  هو  لما  مطمئنة  غير  نتيجة  ال��ى  أّدى 
وحتى  واألحجام،  واألسماء  والحقائب  والحصص  الشروط  تفاصيل  شياطين 
شكل الحكومة ونوعها وحجمها، وهل ستكون حكومة »وحدة وطنية« متجانسة 
طريقة  على  ستشكل  أنها  ام  رائحة،  وال  لها  طعم  ال  مختلطة،  او  »تكنوقراط«  او 
الوقت  لتمرير  عصا  بعضها  من  او  كتلة  كل  من  وتجمع  والحقني«  إي��دك  »ه��ات 

وإشغال الناس وإلهائهم عّما هم فيه من فقر وقلَّة وجوع ووجع وذّل...!
الحكومة، هل ستكون، مصّغًرة  النقاش طويالً عن حجم هذه  وحتماً سيدور 
سيستفيض  الذي  اإلنشائي  الوزاري  بيانها  عن  وماذا  موسعة؟  ام  متوسطة  أو 
النقاش والتجاذب حوله من دون تنفيذ حتى بعض مواده وبنوده، كما يحصل 

عادة في كّل الحكومات التي تشكلت على األقّل في العقود الثالثة األخيرة.
كلها  موضوعة  التشكيل  عملية  وتواكب  تسبق  التي  وغيرها  التعقيدات  هذه   
في  منها  وعانى  خبرها  وق��د  جيداً،  يعرفها  وه��و  المكلَّف،  الرئيس  طاولة  على 
الحكومة  أّن  جيداً  يعلم  بل  يعتقد  ولكنه  وترأسها،  شكلَّها  التي  الثالث  حكوماته 
العتبارات  واألصعب،  األعقد  هي  تشكيلها  محاولة  صدد  في  هو  التي  الرابعة 
النيابية،  االستشارات  في  نالها  التي  القليلة  »األصوات«  نسبة  أهّمها  من  عديدة 
وهي األدنى في تسميته لتشكيل حكوماته السابقة، ومقاطعة وعدم تسميته من 
نجح  ما  إذا  الحكومة  عمر  ولقصر  وحجماً،  وطائفياً  سياسياً  وازنة  نيابية  كتل 
قريب  توقيت  في  له  المنصوبة  واألفخاخ  والشروط  والضغوط  األلغام  بتخطي 
ل�  كاٍف  مؤشر  وحده  وهذا  للجمهورية،  جديد  رئيس  انتخاب  استحقاق  باب  من 
تسبق  التي  والخارجية  الداخلية  والضغوط  السياسية  وللحسابات  »لخربطة« 
واألهّم  األول  السلطوي  الموقع  أنه  يبدو  الذي  الدستوري  الحدث  هذا  وتواكب 

في البلد.
تواجه  التي  الكثيرة  وال��م��وان��ع  وال��م��ؤش��رات  والمعطيات  الوقائع  ه��ذه  أم��ام 
التأليف،  عملية  تسهيل  دون  وت��ح��ول  ح��رك��ت��ه  تعيق  وق���د  ال��م��ك��ل��ف،  ال��رئ��ي��س 
الجوالت  دوام��ة  من  يخرجه  علَّه  آم��ن  أن��ه  يعتقد  مخرج  عن  للبحث  يجهد  فإنه 
عليه  ويوفِّر  وغيرها،  الحقائب  في  »الرشوات«  ودفع  والمسايرات  والصوالت 
لذلك  ذاك.  او  السياسي  الفريق  لهذا  للتنفيذ  قابلة  غير  استرضائية  وعود  تقديم 
أنه  ويبدو  بالفشل،  افتراضياً  المحكوم  التشكيل  أمام  الطريق  اختصار  يحاول 
ومعدَّلة،  وملقَّحة  مة  مطعَّ األعمال  تصريف  حكومة  تعويم  بطرح  ضالته  وجد 
وبتبديل بعض الحقائب وعدد من الوزراء، في محاولة منه قد تصيب أو تخيب، 

مع أنه يدرك أن دون ذلك عقبات وتعقيدات وموافقات وتواقيع.
الطريق  أّن  الطرح،  هذا  جدَّية  حول  حالياً  تداوله  يتّم  ما  صحَّ  إذا  يعني  ال  هذا 
أمامه ستكون سالكة وآمنة، وأن تشكيل الحكومة ميّسر وأّن الحقائب واألسماء 
أصبحت في »الجيبة«، بل على العكس تماماً فإّن تسويق طرحه، يحتاج إلى نفس 
الطرق التي يسلكها عادة أّي رئيس مكلَّف بتشكيل أّي حكومة من دون زيادة أو 

نقصان.
أو  جديدة  حكومة  تشكيل  إل��ى  طريقك  إّن  المكلّف  للرئيس  نقول  بصراحة   
وتأمل  نفسك  تتعب  فال  مسدود،  مسدوٌد  األعمال  تصريف  لحكومة  التسويق 
والشروط،  العقبات  من  الكّمً  هذا  وتجاوز  العَقد  تخطي  على  قادر  بأنك  وتتوقَّع 
المصالح  وتحقيق  الشروط  تلبية  أو  صواعقها،  مفعول  وإبطال  األلغام  نزع  أو 
»عجنتم  وق��د  منها،  فاعل  ج��زء  أن��ت  التي  السياسية،  المنظومة  ف��ي  لشركائك 
وخبزتم وأكلتم معاً« بالتكافل والتضامن والتفاهم، وحرمتم الشعب من كّل حّق 

له حتى من ربطة الخبز.
كّل الدالئل التي تعوم على أسطح هذه المنظومة أو معظمها على األقّل، توحي 
االستحقاق  قبل  النور  تبصر  ولن  األف��ق،  في  مجدَّدة  أو  جديدة  حكومة  ال  بأن 
ذلك  حتى  الثابتة  والحقيقة  ال��دس��ت��وري.  م��وع��ده  ف��ي  حصل  م��ا  إذا  ال��رئ��اس��ي 
إذا حصلت معجزة،  أّن الفراغ الحكومي سيكون سيٍّد الموقف، إالّ  التاريخ هي 
ركوب  في  وغيرها  السلطة  لقوى  مصلحة  ال  وألنه  المعجزات،  زمن  ولى  وقد 
مدة  لقصر  ش��يء  اّي  فعل  عن  عاجزة  ستكون  حكومة  في  المشاركة  مغامرة 
بدأ  والجميع  األبواب  على  الرئاسي  االستحقاق  موعد  أّن  سيما  ال  صالحيتها، 

له. بالتحضير 

»�لتنمية و�لتحرير«: لحكومة فاعلة متجان�سة 

قر�رها موّحد ولي�ص فيدر�ليًا

�لخازن: نّية »�إ�سر�ئيلية« لتحويل 

ملف تر�سيم �لحدود بوؤرة توتر 

حكومة  ف���ي  ال��ع��م��ل  وزي����ر  أك���د 
بيرم  مصطفى  األع��م��ال  ت��ص��ري��ف 
على  مشّدداً  أحداً”،  ُنلغي  ال  “أننا 
ولكل  الوطن  لحماية  هي  قوتنا  “أن 
سيطرًة  قوتنا  نصرف  وال  المواطنين 

في الداخل«. 
رعايته  خ���الل  ج���اء  ب��ي��رم  ك���الم 
»السياحية  المسارات  افتتاح  حفل 
وبنت  ص��ور  أقضية  في  الجهادية« 
ضمن  وذل���ك  وم��رج��ع��ي��ون،  جبيل 
ربيعاً«،  »األربعين  إحياء  فعاليات 
في  الصفا  شمعون  مقام  باحة  في 
عدد  بحضور  الجنوبية،  شمع  بلدة 
من أعضاء منطقة الجنوب األولى في 
وشخصيات  وفاعاليات  الله،  حزب 
بلدية واختيارية وثقافية واجتماعية 

وجمع من األهالي.
وقال بيرم »إننا في عملنا الوزاري 
واجب  أي  أو  واجباتنا  لنؤدي  نذهب 
آخ���ر ب��إخ��الص وب��ص��دق وب��وف��اء، 
ُنساهم  بها،  نقوم  حركة  كل  في  ألنه 
الشهداء  بتضحيات  يليق  وطن  ببناء 

والجرحى وبهذا الجهاد واآلهات«.
وع��زي��ز  م��ق��ت��در  »ل��ب��ن��ان  أن  أك���د 
للجميع  تتسع  ق��ان��ون  دول���ة  وه��و 
صراعات  من  التعددية  فيه  وتتحول 
ومنغلقات  مذهبية  وان��ق��س��ام��ات 
طائفية إلى تفاعل إنساني وحضاري، 
ألنه مهما اختلفت مسّمياتنا، فنحن ال 
نلغي أحداً، وال نصرف قوتنا سيطرًة 
في الداخل، فقوتنا هي حماية للوطن 

ولكل المواطنين الذين هم معنا أو غير 
ذلك، ألننا نؤمن بأن لبنان أيقونة من 
كي  اإللهية  الحكمة  وم��ن  الطبيعة 
اإلنسان،  أخيه  مع  اإلنسان  ُيخَتبر 
اللبنانية  الصيغة  نجاح  فإن  وعليه، 
مسؤوليتنا جميعاً، ونحن ننتمي إلى 
ونحن  والكرامة  والعّزة  االنفتاح  فكر 

أبناء الدليل أينما مال نميل«.
بهذه  نفتخر  »إننا  بالقول  وختم   
وال  الجهادية،  السياحية  المسارات 
دمج  إلى  السياحة  تحّول  أنها  سيما 
من الترفيه الصحيح والثقافة والبعد 

مع  والتصالح  والقيمي  األخ��الق��ي 
مسارات  اكتشاف  إلى  وأيضاً  البيئة 
ننام  أننا  كيف  ومعرفة  المجاهدين 
يحفر  من  وهناك  مريح  ف��راش  على 
صخرة  وطننا  يكون  ك��ي  بالصخر 

تتكسر عليه كل المؤامرات«.
لحزب  اإلعالمي  المسؤول  وك��ان 
عبر  ق��ّدم  األول���ى،  المنطقة  في  الله 
عن  مفصالً  شرحاً  عمالقة،  خريطة 
من  تضمنته  وم��ا  ال��م��س��ارات  ه��ذه 
وبيئية  وجهادية  سياحية  أم��اك��ن 

ُيمكن زيارتها واالستفادة منها.

بيرم: قوتنا لحماية �لوطن

وال ن�سرفها �سيطرًة في �لد�خل

بيرم متحدثاً في بلدة شمع الجنوبية



3 الوطن

وفد مركزي من »القومي« �سارك في افتتاح اأعمال الموؤتمر القومي ـ الإ�سالمي

�صالح: بتعاوننا ووحدتنا نحقق المعجزات واالنت�صارات ون�صّد كّل الم�ؤامرات

مهدي: فل�صطين هي االأ�صمى ومن كانت ب��صلته فل�صطين فه� يدين بدين الحق

دورت��ه  في  اإلس��ام��ي   � القومي  المؤتمر  أعمال  انطلقت 
بجلسة  ب��ي��روت  اللبنانية  العاصمة  ف��ي  عشرة  الحادية 
القومي  السوري  الحزب  من  مركزي  وفد  حضرها  افتتاحية 
االجتماعي ضّم ناموس المجلس األعلى سماح مهدي وعضو 
قاسم  العربية  األح��زاب  مؤتمر  عام  أمين   � األعلى  المجلس 

صالح.

هنية
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  أكد  االفتتاح  جلسة  وفي 
وح��دة  ض��رورة  على  ل��ه  كلمة  ف��ي  هنية  إسماعيل  حماس 
إلى  داعياً  المقاومة،  جبهات  كل  بين  والتنسيق  الجبهات 

إطاق »مبادرة المصالحات« بين مكونات األمة.
لست  مواجهته  ع��ن  ال��ع��دو  يتحدث  ال��ي��وم  هنية:  وق��ال 
على  اليوم  نؤكد  بيروت  ومن  طهران،  إلى  جنين  من  جبهات 

ضرورة توحيد كل الجبهات.

قاسم
نعيم  الشيخ  الله  لحزب  العام  األمين  نائب  أكد  جهته  من 
لمواجهة  والوحيد  الحصري  الحّل  أّن  على  كلمته  في  قاسم 
كيان العدو الصهيوني هو المقاومة، وأّي حّل آخر هو مضيعة 
مشكلة  العدو  كيان  اعتبار  السذاجة  من  إنه:  مضيفا  للوقت، 

فلسطينية، ف� »إسرائيل« مشكلة لألمة ولكّل إنسان شريف.
تكريس  هدفها  الغرب  سياسات  كّل  أّن  إلى  قاسم  وأشار 
كيان  أّن  إلى  الفتاً  الفلسطينية،  القضية  وض��رب  االحتال 
إلى  المحيط  من  ليمتّد  كمقدمة  فلسطين  على  يتكئ  العدو 

الخليج ويشمل كّل المنطقة. 
»ناتو  ع��ن  أميركا  تعلن  أن  المضحك  م��ن  ق��اس��م:  وق��ال 
بيد  التنفيذية  إدارته  تكون  عربية  دوالً  يضّم  أوسطي«  شرق 

»إسرائيل«، وهذا الحلف فضحهم.

النخالة
زياد  اإلسامي  الجهاد  لحركة  العام  األمين  قال  ب��دوره 
إنجازات  ونحقق  ومخرجاته  أوسلو  اتفاق  نقاتل  النخالة: 
جدية رغم الظروف الصعبة، مؤكداً على أّن العدو لم يستطع 
من  لحصاره  كبرى  التفاف  بعملية  فقام  شعبنا،  إرادة  كسر 

الخارج.
تفتح  بينما  الفلسطينيين  يحاصر  اليوم  العدو  إّن  أضاف 
عن  يغفل  العربي  النظام  أّن  إلى  مشيراً  له،  عربية  عواصم 
أكثر  العدو  على  وينفتح  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  دور 

فأكثر.
على  خافية  تعد  لم  المقاومة  إنجازات  إّن  النخالة  وتابع 
على  قدرتها  أثبتت  التي  المحاصرة  غزة  إلى  لبنان  من  أحد 
ملحمة  يخوض  شعبنا  أّن  مضيفاً  والمواجهة،  الصمود 

تاريخية على امتداد فلسطين رغم ما يحيط به من ظروف.
وقال النخالة إّن فلسطين هي نقطة المكاشفة لكّل من يريد 
إشاعة  مسؤولية  عاتقنا  على  »تقع  مضيفاً  وطن،  في  الحرية 
عنوانا  فلسطين  ولنجعل  والموقف،  بالكلمة  المقاومة  ثقافة 

دائما لجدول أعمالنا اليومي«.

صالح
القومي  السوري  الحزب  في  األعلى  المجلس  عضو  وألقى 
العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العام  األمين  االجتماعي 

قاسم صالح كلمة جاء فيها:
»أتوجه بالتحية إليكم وأنتم تمثلون ضمير األمة ووجدانها 
والتطبيع  االس��ت��س��ام  مشاريع  مواجهة  ف��ي  وص��م��وده��ا 
التي ينخرط فيها بعض األنظمة الرجعية العربية  والخيانة 
المسألة  سيما  ال  األمة  وقضية  المقاومة  لتصفية  محاولة  في 

الفلسطينية.
الحرائق  يشعل  الذي  بايدن  األميركي  الرئيس  زيارة  في 
يتمثل  العالم نرى مشروعاً خطيراً  المنطقة وفي  المتنقلة في 
أبرز  أح��د  العدو  سيكون  أوسطي  ش��رق  ناتو  تأسيس  في 
أركانه ويتولى قيادته بهدف إنهاء حالة العداء مع ذلك العدو 
المشروع  هذا  مع  تجاوباً  وسمعنا  واستقراره.  أمنه  وضمان 

المؤامرة من ملوك وحكام التطبيع واإلستسام.
أضاف صالح: لقد تمكنت قوى المقاومة من مواجهة جميع 
المؤامرات التي استهدفت أمتنا، وخاضت حروباً ومواجهات 
البطولية  الماحم  وسطرت  المقاومة،  محور  دول  جميع  في 
في مواجهة األعداء على أرض لبنان والشام والعراق واليمن. 
المباركة  فلسطين  أرض  على  القدس  سيف  معركة  وكانت 
مسيرة  في  هاماً  وتحوالً  فارقة  عامة  القدس  رح��اب  وفي 

الصراع العربي � الصهيوني.
من  يتمكن  فسوف  الحروب،  هذه  في  شعبنا  انتصر  وكما 

إسقاط هذه المؤامرة الجديدة.
أمام هذه التطورات الدراماتيكية التي تمّر بها أمتنا والعالم 

أجمع، ال بّد لنا من التأكيد على التالي:
حققها  التي  االنتصارات  خال  من  المقاومة  خيار  أّن  أوال: 
لتحقيق  والناجع  الوحيد  السبيل  هو  الماضية  العقود  خال 

النصر واستعادة الحقوق.
التفرقة  ب���ذور  ل��ب��ث  ي��س��ع��ون  األم���ة  أع����داء  أّن  ث��ان��ي��ا: 
أمتنا  جسد  في  واإلثنية  والعرقية  المذهبية  واالنقسامات 

ومجتمعياً. جغرافيا 
لذا فإّن الرّد الحاسم على ذلك هو العمل الجاّد على وحدتها 
التي  أرضاً وشعباً ومقاومة. فالوحدة هي أهّم عناصر قوتنا 

يجب علينا التمسك بها وخصوصاً وحدة قوى المقاومة.
القوى  جميع  بين  والتكامل  التعاون  أواصر  تعزيز  ثالثا: 
واألحزاب والمؤتمرات لما فيه مصلحة األمة ألّن وحدتنا هي 

شرط من شروط انتصارنا..
ف��إّن  ك��ب��ي��رة،  التحديات  ك��ان��ت  م��ا  ب��ق��در  ص��ال��ح:  وق���ال 
قوى  وتمكنت  ق��دره��ا.  على  كانتا  والمواجهة  االستجابة 
المقاومة من صّد الحروب التي استهدفتنا. وحققنا النصر في 
إلى انتصار  أكثر من ساحة مواجهة من تحرير جنوب لبنان 
تموز إلى المعارك الملحمية في الشام إلى منع تحقيق أهداف 
البطولية  المواجهات  إلى  وصوالً  اليمن  في  الدولي  التحالف 
اليومية والنوعية في فلسطين وخصوصا خال معركة سيف 
القدس. فبتعاوننا ووحدتنا نحقق المعجزات واالنتصارات.

في الختام أتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء األبرار، وإلى 
معركة  يخوضون  الذين  العدو  معتقات  في  األبطال  األسرى 

األمعاء الخاوية.
»إّن  سعاده:  أنطون  النهضوي  القومي  المفكر  مع  وأرّدد 
انتصار  أعظم  ماقون  »إنكم  و  فقط«،  عز  وقفة  كلها  الحياة 

ألعظم صبر في التاريخ«.
لممثلين  كلمات  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  خال  وألقيت 
السياسية،  والمكونات  المقاومة  وحركات  الدول  مختلف  من 
العدو  كيان  مواجهة  في  المقاومة  على  مجملها  في  أك��دت 
األمة في مواجهة  إلى وحدة  التطبيع، والدعوة  وكذلك رفض 

أعدائها.

مهدي
المجلس  لناموس  كلمة  المؤتمر  جلسات  خال  وكانت 
سماح  اإلجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  األع��ل��ى 
القومي  السوري  الحزب  رئيس  تحيات  بنقل  استهلها  مهدي 

االجتماعي أسعد حردان وتمنياته للمؤتمر بالنجاح.
وقال مهدي: قد يأخذ بعض الناس علينا مشاركتنا باألمس 
 � القومي  المؤتمر  في  واليوم  العربي،   � القومي  المؤتمر  في 

اإلسامي، ناسباً إلينا تخلينا عن عقيدتنا ومبادئنا.
نجيب  العكر،  الماء  في  لاصطياد  مجاالً  ن��دع  ال  وحتى 
الشهيد  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مؤسس  بلسان 
القوميين  السوريين  نحن  »إننا،  قال:  الذي  سعاده  أنطون 
بالمسائل  يختص  ما  في  قوانا،  كل  نوّجه  االجتماعيين، 
بالمسائل  يختص  ما  في  أما  نحن.  أمتنا  أهداف  إلى  القومية 
أصبحت  متى  أنه  أعلن  فإني  كله  العربي  بالعالم  المتعلقة 
من  غيره  تجاه  كله  العربي  العالم  مكانة  مسألة  المسألة 
العالم  جبهة  نحن  غيرنا.  قبل  العرب  هم  فنحن  العوالم، 
العربي وصدره وسيفه وترسه، ونحن حماة الضاد ومصدر 
سعاده  والشهيد  كله«.  العربي  العالم  في  الفكري  اإلشعاع 
العالمين.  لرب  مسلم  وهو  إال  س��وري  من  »ليس  أيضاً  قال 
فقد  العمياء.  الدينية  الحزبيات  تآويل  واتركوا  الله  فاتقوا 
جمعنا اإلسام: منا من أسلم لله باإلنجيل، ومنا من أسلم لله 

بالقرآن، ومنا من أسلم لله بالحكمة...
قد جمعنا اإلسام وأّيد كوننا أمة واحدة فليس لنا من عدو 
يقاتلنا في ديننا وحّقنا ووطننا غير اليهود؛ فلنكن أمة واحدة 

في قضيتنا الواحدة ونظامنا الواحد.«
 � لكننا  مختلفة،  عقائد  لنا  المؤتمر  هذا  في  أننا  نعلم  نحن 
وتحت سقف صراع الوجود الذي نخوضه ضّد كيان عصابات 
اإلحتال � نرى أن نعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه، وأن 

نتعاون مع بعضنا في ما اتفقنا عليه.
األسمى  على  اتفقنا  جميعاً  إننا  أقول  أن  لنفسي  وأسمح 
باتجاه  مصّوبة  بندقيتك  فوهة  أّن  فطالما  فلسطين،  وهي  أال 
أّن  يقين  على  ألننا  شئت  بما  فآمن  االحتال،  عصابات  كيان 

من كانت بوصلته فلسطين فهو يدين بدين الحق«.

رجح النائب السابق ناصر قنديل تراجع »إسرائيل« أمام لبنان في ملف الغاز والنفط، في ضوء 
تموضع لبناني عند مطالب ال يمكن تبرير رفضها، فيما »إسرائيل« ال تملك قدرة الذهاب الى حرب رغم 
كّل السقوف العالية لخطاب قادتها، كما توقع ان تتحرك أوروبا وأميركا نحو خيار التسويات في ملف 
الرهانات على سقوط روسيا وإيران بالضربة  النووي اإليراني بعد فشل  الحرب األوكرانية والملف 
واألوروبي  عموماً  الغربي  االقتصاد  على  للعقوبات  السلبية  التداعيات  وتصاعد  القاضية  المالية 

خصوصاً.
تحرير  لرئيس  سياسية  محاضرة  نظم  قد  ومنطقتها  صور  في  األهلية  الجمعيات  ملتقى  وكان 
صور  في  الخضرا  مسجد  مجمع  قاعة  في  قنديل  ناصر  السابق  والنائب  الكاتب  »البناء«  صحيفة 

بحضور حشد من الشخصيات السياسية واالعتبارية في المدينة والمنطقة.
عماد  الدكتور  الكاتب  االجتماعية  الثقافية  صور  ها  جمعية  رئيس  من  بتقديم  بدأت  المحاضرة 
سعيد الذي رحب بقنديل مشيداً بمسيرته السياسية واإلعامية والوطنية كمحاور معروف مشهود 
السياسية  األوض��اع  تتناول  التي  المحاضرة  موضوع  الى  أش��ار  ثم  والثقافة،  االط��اع  بسعة  له 

واالقتصادية واألمنية في البلد.
العالم  في  مستقراً  كيان  اّي  يكون  ال  ان  البداية  من  كان  األميركيين  هدف  اّن  فقال  قنديل  وتحدث 
العربي، وال دولة وطنية عامرة وال بناء اقتصادات قوية، واّن اّي نهضة اقتصادية في مصر أو سورية 

او العراق او لبنان أو غيرها خطر على الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أّن ما يجري اليوم اّن األوروبيين تعاملوا مع العدو الصهيوني لتأمين نهب النفط والغاز 
من المنطقة. ومن المعروف اّن الكيان موجود لنهب ثروات األمة. وتابع ان المواجهة مع الكيان ليست 
باللعب بعاقاتنا  العدو مهتّم  أّن  او استقاالً، والتاريخ شاهد على  لمن يريد استقراراً  اختيارياً  أمراً 

الداخلية والطائفية في لبنان.
ولفت قنديل إلى أّن العدو لم يحترم القرارات الدولية ولم ينسحب من الجنوب اال نتيجة المقاومة. 
وقال في إطار آخر إننا لم ننضج في لبنان كوطن ولم نقل بعد اّي لبنان نريد وان لبنان الرسمي لم 
يغادر المحور األميركي حيث السياسة الخارجية للبنان تجاه حرب اليمن وحرب أوكرانيا في الخندق 
األميركي، ومؤّسسات لبنان المالية والعسكرية والقضائية موزعة بين من يتلقى التعليمات األميركية 

كحال مصرف لبنان ومن يقيم الحساب لعدم إغضاب أميركا.
المقاومة  حماية  هو  للنضال  هدفاً  جعله  يستحق  ما  بأّن  يعتقد  إنه  سؤال  على  رداً  قنديل  وقال 
اإلحباط،  إال  يجلب  لن  لبنان  في  للتغيير  جدية  بفرص  االعتقاد  ألّن  األهلي،  السلم  على  والحفاظ 
فالتغيير االقتصادي يحتاج لقيادات سياسية من النخب ال تخشى العقوبات األميركية او الخليجية... 
والتغيير السياسي يحتاج إلى قيادات تدرك الحاجة لربط اإلصاح برفض النظام الطائفي وحماية 

المقاومة.
وفي مجال آخر أكد قنديل اّن العدو يخشى الدخول في حرب مع المقاومة التي ستدخل الى الجليل 
الفلسطيني إذا غامر العدو واستهدف لبنان، واّن جبهة لبنان هي األخطر على العدو وتهّدد مستقبل 
الكيان، وقال من حسن حظ لبنان وجود السيد حسن نصرالله الذي يملك الحكمة والشجاعة في كّل 
الزناد عند  المقاومة بالضغط على  ثقة بقدرته وشجاعته وحسابات وجدية  نزداد  التجارب ونحن 

الحاجة، والعدو أضعف من ان يذهب إلى أّي حرب... اّن العدو يخشى من البر واّن المقاومة جادة في 
الدخول إلى الجليل اذا حصل اّي عدوان على لبنان.

وقال: لوال وجود المقاومة في لبنان لما وصل الوسيط األميركي للحديث عن النفط والغاز في لبنان 
وحق لبنان فيه...

كما أشار إلى أن ال نصاب وطنياً لخيار التغيير في لبنان، واّن النصاب الطائفي هو الغالب. وشّدد 
نفط  ومصفاة  شيوخ،  مجلس  وإلى  الطائفي  القيد  خارج  نيابي  مجلس  الى  الماّسة  الحاجة  على 

ومحطات كهرباء.
إشارة إلى أّن المحاضرة استمع اليها الشيخ علي حسن عبدالله إمام مسجد الخضرا وممثل حزب 
عجمي  أحمد  علي  والقنصل  صور  في  الخميني  اإلمام  مركز  مسؤول  الراعي  الكريم  عبد  الشيخ  الله 
عن  غنيم  وأحمد  مراد،  أحمد  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  عن  وممثل  سعد  فادي  واإلعامي 
حزب الشعب وعبد فقيه ممثل جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني، وسعدالله شميساني عن نادي 
الوحدة، ووفد نسوي من لجنة المرأة، اإلعامية الشاعرة وفاء بيضون صاحبة موقع ومجلة »وفاء 
ماغازين«، الناشط االجتماعي غسان ابو جهجه، الشاعر ابراهيم عز الدين، المخرج الفنان علي كلش، 
المخرجة األستاذة زينات سلمان، الشاعرة زينب دياب، الشاعر وليد قهوجي، الناشط صالح خشان، 

السيد علي حسين ممثل جمعية المبرات الخيرية وقيادات ووجوه اجتماعية لبنانية وفلسطينية.

حزب اهلل: ما اأنجزته المقاومة من انت�صارات 
يجعل كّل تهديدات العدو ال�صهي�ني بال طائل

م�ظف� االإدارة: م�صتمرون باالإ�صراب 

رعد متحدثاً في بلدة حاروف الجنوبية

المنصة الرئيسية في جلسة االفتتاح

قنديل متحّدثاً وإلى جانبه د. عماد سعيد

سماح مهديقاسم صالح

دعا حزب الله إلى اإلسراع في »تشكيل حكومة الُممكن في هذا الوقت لكي تتحمل مسؤولية إدارة 
العدو  تهديدات  كل  يجعل  دائمة،  وجهوزية  انتصارات  من  المقاومة  أنجزته  »ما  أن  مؤكداً  الباد«، 

الصهيوني من دون طائل«.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن »المشكلة في لبنان هي 
في بعض الطموحات الخاصة والسياسية والفئوية التي تدفع هذه الجماعة أو تلك لمحاولة القبض 

على الّسلطة دفعًة واحدة وتتوّهم أنها يمكن أن تفعل كّل شيء إذا استقام لها األمر«.
ورأى خال حفل تأبيني في بلدة حاروف الجنوبية، أن »من يريد القبض على الّسلطة عليه قبل كل 
شيء أن يقبض على قلوب الناس، ألنه ال بالعنتريات وال باألضاليل وال بالتحديات تحقق هذه الغاية 

بل من يريد أن يقبله الناس يجب أن يكون صادقاً«.
وقال »علينا جميعاً أن ُنسارع إلى تشكيل حكومة الممكن في هذا الوقت لكي تتحمل مسؤولية إدارة 
الباد، فالمريض ال يمكنه أن ينتظر واألسواق التي يتحّكم بها المحتكرون تحتاج إلى سلطة تردعهم، 
والعدو الذي ال يزال يهّددنا براً و بحراً يحتاج إلى سلطة تقوى بمعادلة القّوة والدفاع والنصر التي 
ُتجهض التهديد والعدوان«. وأكد أن »ما أنجزته المقاومة من انتصارات وجهوزية دائمة، يجعل كل 
تهديدات العدو الصهيوني من دون طائل، وهو اآلن دائم القلق والتحّسب لجهوزية المقاومة وفاعلية 

المعادلة التي أثبتت جدواها في حماية لبنان والدفاع عنه«.
أّن  الجنوبية  السلطانية  بلدة  في  تأبيني  احتفال  خال  الله،  فضل  حسن  النائب  رأى  ب��دوره، 
وباألخص  بلدنا،  ضد  »إسرائيليون«  ومسؤولون  صهاينة  عسكريون  قادة  ُيطلقها  التي  »التهديدات 
ضد جنوبنا والمنطقة الحدودية، في إطار حربهم على نفطنا وغازنا، هي محاولة إلخافة بلدنا في ما 
يتعلق بحقوقه النفطية والغازية ومثل هذه التهديدات تدّل على أّن هذا العدو لديه أطماع في ثرواتنا 

بعد أن منعته المقاومة من تحقيق أهدافه ضد أرضنا«.
في  باالعتداءات  القديمة  سياسته  إلى  العدو  هذا  يعود  لبنان،  في  نضعف  »عندما  أّنه  وأوضح 
حاضرة  مقاومتنا  تبقى  وأن  أقوياء،  نبقى  أن  دائماً  معنيون  نحن  ولذلك  أهدافه،  لتحقيق  محاولة 

وجاهزة وهي دائماً كذلك وهذا يؤكد مّرة أخرى أّن المقاومة في لبنان حاجة وطنية لكّل لبنان«. 
قاعة  في  فكري  لقاٍء  خال  البغدادي،  حسن  الشيخ  الله  حزب  في  المركزي  المجلس  عضو  وأكد 
الكيد  عن  اللبنانيين  المسؤولين  ابتعاد  »ضرورة  الجنوبية  أنصار  بلدة  في  البغدادي  علي  الشيخ 
التي  اللبنانيين،  مشاكل  بحل  سريعاً  تنهض  حكومة  تشكيل  خال  من  لبنان  مصلحة  على  والعمل 
باتت الُتطاق بسبب الحصار األميركي  الذي ُتّنفذه أميركا عبر مسؤولي الدولة من نهب المال العام 
إلى سرقة أموال الشعب وإلى الرضوخ بعدم اإلصاحات غير آبهين بما يجري من توترات في اإلقليم، 
خصوصاً في ظل الصراع القائم بين روسيا وأميركا في أوكرانيا وما يترتب عليه من تداعيات على 
مستوى العالم، فا يجوز أن نجلس وننتظر نتائجها لنكون مع الفريق الرابح في ظّل أوضاع معيشية 

حرجة ال تطال فئة خاصة من المجتمع اللبناني، بل تطال كل المجتمع من دون استثناء«.
روسيا  أّن  يعتقد  عاقل  وال  تقهقر،  حالة  في  وحلفاءه  األميركي  سيدكم  أّن  تعرفون  »أنتم  أضاف 

ستخسر الحرب في صراعها مع الغرب المترّهل«.
وعن التهديدات اإلسرائيلية المتكّررة ضد لبنان قال »من المضحك أن ُيطلق قادة العدو  التهديدات 
ُيخيف  اليوم  التهديد  هذا  بات  حين  في  داعميهم،  وقوة  قوتهم  أوج  في  الحرب  خسروا  الذين  وهم 
المجتمع اإلسرائيلي وال يسمع به اللبنانيون، بسبب اعتمادهم على قدرات المقاومة وقوة محورها«.

ثرواتنا  في  وبحقنا  والتوطين  بالتطبيع  يتعلق  فيما  الوطنية  بثوابتنا  متمسكون  »أننا  وأكد 
وسنتمسك بمقاومتنا أكثر لحماية بلدنا والدفاع عن ثوابتنا ومقدساتنا«.

ودعت  المفتوح  االضراب  في  االستمرار  العاّمة  اإلدارة  موظفي  لرابطة  اإلدارية  الهيئة  أعلنت 
إلى المشاركة في االعتصام المركزي أمام مرفأ بيروت يوم غد الثاثاء، كما دعت روابط القطاع 
العام إلى المشاركة الكثيفة »كي نكون يداً واحدة للدفاع عن هذا القطاع وضمان استمراريته«. 
وقالت الهيئة في بيان »أّما وقد انقضى األسبوع الثاني من اإلضراب المفتوح بحزم وثبات من 
الموظفين المدافعين عن لقمة عيشهم، ولألسف لم نسمع إالّ تذّمراً وتأففاً وانزعاجاً من المعنيين 
نؤكد  الثالث،  أسبوعه  بداية  في  ونحن  أسبابه،  معالجة  إلى  اللجوء  من  بدالً  اإلضراب،  بسبب 
لم  من  وُنسمع  مظلومون،  أننا  نسي  من  وُنذّكر  السابقة  بياناتنا  في  ال��واردة  المحقة  مطالبنا 

يسمع بعد أننا مصممون على تحصيل حقوقنا«.

{ حمزة البشتاوي*
وإْن  عامة  مؤتمرات  الفلسطينية  الفصائل  تعقد  متراكم،  وكسل  ومعوقات  حصار  ظل  في 
سياسية  أسس  على  الداخلية  هيئاتها  وتجّدد  الجمود  مربع  من  تخرج  كي  متباعدة  فترات  في 
مراجعة  بعد  الوطنية  بالحالة  وتنهض  األحداث  تواكب  جديدة  قيادات  وتنتخب  وتنظيمية، 
للمرحلة السابقة تفضي إلى وضع خطط مستقبلية مع إبراز الهوية الفكرية والرؤية السياسية 
بجرأة تتجاوز الصعوبات وتأخذ بالحسبان المنطلقات والثوابت والمزاج الشعبي العام بإبداع 

يتناسب مع الواقع والتحديات.
حيث  مؤتمراتها  إتمام  على  فلسطينية  فصائل  خمسة  وتعمل  عملت  العام  هذا  مطلع  وفي 
الفصائل  تعتمده  الذي  العام  المؤتمر  آلية  عن  مختلفة  بصيغة  مؤتمرها  حماس  حركة  أنهت 
الفلسطينية وأفرز ثاث قيادات رئيسية في ثاث ساحات وسط تركيز إعامي على اإلنتخابات 
أكثر من الجانب التنظيمي والسياسي مع اإلعتماد على التبديل بدل التجديد إلرضاء جمهورها 

والحفاظ على وحدتها أمام التحديات التي تواجهها.
وفي شهر أيار اختتمت الجبهة الشعبية أعمال مؤتمرها الثامن الذي أكدت فيه على رؤيتها 
السياسية وانتخبت قيادة جديدة مع تركيز على قضية األسرى ومن بينهم األسير القائد أحمد 
في  التجديد  نسبة  وبلغت  لها،  عاماً  أميناً  إنتخابه  وأعيد  الداخلي  النظام  عّدل  حيث  سعدات 
هيئاتها القيادية أكثر من %50 ودعت إلى إنتخاب مجلس وطني يمثل الداخل والشتات ويعيد 

لمنظمة التحرير مكانتها ودورها.
وأسباب  بظروف  ربطه  يتّم  متكّرر  تأجيل  بعد  الثامن  مؤتمرها  لعقد  فتح  حركة  وتتحضر 
داخلية وخارجية بدءاً من القدس والضفة وصوالً إلى روسيا وأوكرانيا والصين وتايوان إضافة 
لإلنتقال  وإسرائيلية  عربية  موافقات  إلى  والحاجة  داخلية  وتوترات  بخافات  تتعلق  ألسباب 
المقبلة  للسنوات  الحركة  عمل  إستراتيجية  يرسم  أن  عقده  بحال  المؤتمر  من  ويتوقع  والسفر، 

وينتخب لجنة مركزية ومجلس ثوري يحافظ على وحدتها من رياح التشظي واإلنقسام.
كما تتحضر »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين � القيادة العامة« لعقد مؤتمرها العام التاسع 
إلى تصليب وحدتها  التاريخي أحمد جبريل حيث تسعى  القائد  بعد عام على رحيل مؤّسسها 
الداخلية وتفعيل حضورها وتطوير عاقاتها مع مختلف القوى والتيارات الفلسطينية لتعزيز 
الداخلي  النظام  على  تعديات  إجراء  يتّم  أن  ويتوقع  اإلحتال،  بمواجهة  الميدانية  الوحدة 
والبرنامج السياسي مع الدعوة إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، 
مع إعطاء األهمية لقضية الاجئين والمخيمات التي انطلقت منها الثورة والجبهة وتأمين الحياة 

الكريمة لاجئين من خال الدفاع عن مصالحهم     على طريق الفداء والعودة والتحرير.
كما تتحضر أيضاً حركة الجهاد اإلسامي إلنهاء أعمال مؤتمرها وفق ما رسمته لنفسها من 
للمؤتمر  األساسية  المهمات  ومن  والديمقراطية  الشورى  ومبدأ  التنظيمي  للعمل  وأسس  قواعد 
يشترط  عام  وأمين  سياسي  ومكتب  للشورى  مجلس  وانتخاب  ومواقفها  ثوابتها  تأكيد  إعادة 
أن يكون مقيماً في الخارج ألسباب أمنية تطبق نسبياً في غزة وكلياً بالضفة بسبب الماحقات 

المستمرة من قبل االحتال.
وياَحظ في هذه المؤتمرات التركيز على األسماء واألشخاص أكثر من تطوير السبل واألفكار 

وهذا يؤثر على التوقعات واألسئلة التي يمكن حصر بعضها بما يلي:
- هل ستعيد الفصائل ترتيب أوضاعها وعاقاتها مع الناس.

- هل ستخرج المشروع الوطني من حالة انسداد األفق وفقدان االتجاه ومأساة االنقسام.
ومخيمات  اليرموك  مخيم  وخاصة  والمخيمات  الاجئين  ألوض��اع  أولوية  ستعطي  هل   -

لبنان.
بدل  المقاومة  خيار  على  والتأكيد  الفلسطينية  القضية  تهميش  لوقف  ستتحرك  هل   -

المفاوضة.
- هل ستتوجه نحو اإلستفادة من الطاقات الفلسطينية بالخارج.

وهناك المزيد، ولكن إْن تحقق بعض ما ذكر فهللو
هللويا هللويا...

*كاتب وإعالمي
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وخدامه بسبب حرب الطاقة التي هي في بداياتها نتيجة 
باألطلسي  لحقت  التي  المحققة  والهزيمة  الخسارة 

وتوابعه في حربهم ضّد روسيا في أوكرانيا...
هذه  خبايا  على  مطلعة  أوروب��ي��ة  م��ص��ادر  ت��ؤك��د 
التابعية  دول  وكذلك  األوروب��ي  االتحاد  بأّن  التحركات 
عليهم  باّن  الواضحة  األوامر  تلقوا  منطقتنا  في  الغربية 

ما يلي:
والمتاحة  الذاتية  القوى  ك��ّل  تجميع  المطلوب   �  1
للسيطرة الكاملة على الكميات الهائلة من النفط والغاز 
وعلى خط سير حركة )أنابيب وناقالت( وأسعار الغاز 
غاز  ك��ّل  أّي  الالذقية  ال��ى  عكا  من  المتوسط  ش��رق  في 

فلسطين ولبنان وسورية.
الجزيرة  في  واالستقرار  التهدئة  فرض  المطلوب   �  2
العربية ألجل الشروع بنقل الكميات الهائلة التي تختزنها 
الى  باإلضافة  األزرق،  النفط  من  الخالي  الربع  صحراء 

المسروق من اليمن عبر العراق وعبر باب المندب.
سوق  في  »اإلسرائيلي«  الكيان  »دمج«  المطلوب   �  3
اقتصادية طاقوية تكون فيها »تل أبيب« هي القلب بحيث 
يصعب على أعدائها التخلص منها بعدما أصبحت جزءاً 

ال يتجزأ من نسيج المنطقة.
4 � المطلوب »دمج« إيران باقتصاديات العالم الجديد 
انطالقاً من الخليج الفارسي ومنحها باقة من اإلغراءات 
جعلها  بهدف  النووي،  االتفاق  الى  العودة  خلفية  على 
القبول  على  وإكراهها  الطاقة  سوق  استقرار  في  تساهم 

بالتهدئة في ما يسّمونه بساحات نفوذها!
المتفلتة حتى اآلن من  الجزائر  »إقناع«  المطلوب   �  5

مشروع  في  باالنخراط  الغربي  المشروع  في  االندماج 
نقل الغاز النيجيري عبر النيجر ومن فوق أراضيها الى 
أوروبا وهي كميات هائلة لتضاف الى ما يزيد على المئة 
ألف متر مكعب من غازها الذي يصدر حالياً عبر الموانئ 

اإليطالية...
مكرهاً  القاهرة  الى  تميم  ذهب  تحديداً  السبب  ولهذا 

والى الجزائر خادماً...
وأنقرة  مصر  بين  األميركي  العطار  يصلحه  لم  وما 
بسبب رغبة أردوغان الجامحة لتكون كّل خطوط الطاقة 
اقتصادية  ألسباب  أراضيه  عبر  تمّر  الغاز  وتحديداً 
ل�  المشتركة  التبعّية  قانون  سيصلحه  واستراتيجية، 
»اإلسرائيلي« فيتنازل األضعف خدمة للحامية األميركية 

فوق اليابسة والمياه الفلسطينية.
يخطئ بايدن كثيراً، وكذلك شرطي الطاقة »البديلة« 
عن روسيا، اّي الذيل األميركي في أوروبا، وكذلك خدمه 
باستطاعتهم  اّن  و»عربان«  وعثمان  غربان  من  الصغار 

إعادة عقارب الساعة الى الوراء في المنطقة!
بكّل  بيتها،  ترتيب  إع��ادة  أكملت  التي  فالمقاومة، 
وبغداد  دمشق  إل��ى  ط��ه��ران  م��ن  العظيمة  مكوناتها 
سبأ  مملكة  الى  وصوالً  فلسطين  وبيروت وغزة وكلّ  
اتفاقيات  كّل  ستمزق  فقط  ليس  صنعاء،  من  الواعدة 
كثيراً  يندمون  ستجعلهم  بل  ومهّرجيه،  بايدن  عصابة 
على عدم استيعابهم تجربة تحّطم أحالمهم على بوابات 

الشام في حربهم الكونية الفاشلة على سورية...
أتى أمر الله فال تستعجلوه،

بعدنا طّيبين قولوا الله...

كال. ثمة بديل للحرية في تراثنا هو الطاعة. السلطان 
مرّده  إن  قيل  السلطان  أصاب  إذا  تطيع.  والرعية  يقرِّر 
الى مقدرة فيه وموهبة. إذا أخفق، قيل إنها إرادة الله أو 
ضربة القدر. الطاعة في ماضينا وحاضرنا هي القاعدة، 

الحرية هي االستثناء. 
وفق هذا المفهوم المتخلّف للسلطة والسلطان، أصبح 
الطاعة،  ممارسة  في  اإليغال  هو  وحيد  معنى  لألصالة 
تأويله  جرى  ال��ذي  للنص  والطاعة  للسلطان  الطاعة 
مدلول  للحرية  أصبح  المقابل،  في  السلطان.  لمصلحة 
بمعنى  للنص،  السلطاني  التأويل  على  التمّرد  رام��ز: 
واالنطالق  السلطان،  وجور  التقليد  جمود  على  التمّرد 
الى اكتناه الحداثة. غير أن العرب والمسلمين أخفقوا في 
السبب؟  الحرية.  طلب  في  أخفقوا  مثلما  الحداثة  اكتناه 
تالزم مزمن في ثقافتهم بين الحداثة والعدو الخارجي. 
مصدراً  اعتبروه  ممن  الدواء  يطلبوا  أن  عليهم  شّق  فقد 
والحداثة  الحرية  والمسلمون  العرب  خسر  هكذا  للداء! 
فرض  الذي  الكابح  التقليد  بسبب  الحرية  خسروا  معاً. 
من  بسبب  الحداثة  وخ��س��روا  الطاعة.  ثقافة  عليهم 

التقليد الجامد والسلطان الجائر.
يتحّصل من هذه التجربة البائسة درس ساطع: اْن ال 
سبيل الى التغّير إالّ بنقد التقليد وإزالة كوابحه وتجاوز 
جوانبه الشائخة، وأن ال سبيل الى النقد إالّ بفك االرتهان 
في  الحق  وممارسة  الجائر  والسلطان  الجامد  للتقليد 

الحرية بوتيرة تعادل الحق في الحياة.
إن اختيار الحرية يفضي الى حرية االختيار. ذلك أن 
الطاعة  بينما  لإلبداع،  فرصاً  بطبيعته  يتيح  االختيار 
خلق  الحرية  االستتباع.  بضوابط  بطبيعتها  تغّص 
وقرون  أجيال  منذ  وامتثال.  تسليم  الطاعة  وابتكار. 
يعادي  فالتقليد  الركود.  مستنقع  في  العرب  ي��راوح 
»يتسلل«  لئال  الحداثة  يحاذر  والسلطان  التجديد، 

عبرها العدو إلى عقر الدار !
من  ألواناً  إالّ  ينتج  ال  التجديد  من  الخائف  التقليد 
الطاعة. والسلطان الخائف من العدو الخارجّي يخشى 
عّطلت  الطاعة  وثقافة  الحداثة.  الى  يرتاح  وال  الحرية 
فتكون  وحريتها،  حقوقها  المرأة  بحرمان  األمة  نصف 
ومزيداً  والتخلّف،  الركود  من  مزيداً  بالضرورة  النتيجة 
الشامل  الضعف  من  المزيد  أي  واالستتباع،  الطاعة  من 
الذي شّكل لألعداء الطامعين دافعاً قوياً وإغراء ال يقاوم 

للحرب واالحتالل والسيطرة والهيمنة.
هل يتغّير العرب؟

ومع  وقروناً،  أجياالً  تأّخر  تاريخّي  استحقاق  التغّير 
ذلك ما زال مطلباً مصيرياً وحاجة استراتيجية لها طعم 
كيف  فنموت.  نتغير  ال  فنحيا،  نتغّير  والموت:  الحياة 

نتغّير اذاً؟
للفرد  هو  آن.  في  »ميكانيزم«  وآلية  إرادة  التغّير 
الثقافة  ونقد  النقد  بثقافة  مترعة  ذات  فعُل  المستنير 
لتجاوز  وآلية  نهج  الواعية  للجماعة  هو  والممارسة. 
لحظة  واغ��ت��ن��ام  الجائر  والسلطان  الجامد  التقليد 
مجزية،  حداثة  واكتناه  طامع،  عدو  لمواجهة  تاريخية 
على  التغّير،  مسار  في  الحضارّي.  اإلبداع  في  وإسهام 
التراث  من  خروج  ثّمة  ليس  والجماعة،  الفرد  مستوى 
لكل  اقتبال  ثمة  ليس  الشائخة.  جوانبه  على  خروج  بل 

مضامين الحداثة بل اكتناه ألفضل وجوهها النافعة.
عندما يحدث خروج كامل من التراث، أو يحدث تقّبل 
كامل للحداثة خارج شروط الزمان والمكان واحتياجات 
وتصويباً.  تصحيحاً  يستوجب  خلل  ثمة  يكون  الناس، 
في  خلل  على  مثال  هي  الكمالية  تركيا  تجربة  لعّل 
التقّبل  في  خلل  على  ومثال  التراث،  من  الكامل  الخروج 
مغاير  مثال  ماليزيا  تبدو  المقابل،  في  للحداثة.  الكامل 
على خروج محسوب على جمود التراث، وتقّبل موزون 

الحداثة. لمضامين 
الفرد  تجربة  ف��ي  أس��اس��اً  ش��رط��اً  للتغّير  أن  غير 

بما  الحرية  الحرية،  هو  الواعية  والجماعة  المستنير 
هي انعتاق من االرتهان ألي تقليد جامد وسلطان جائر 
وعدو طامع. الحرية بما هي القدرة على االختيار وعلى 

اتخاذ القرار.
من  نابعة  بذاتها  قيمة  إّنها  وحاجة.  قيمة  الحرية 
ففي  والتعّدد.  التنّوع  على  المبنّي  الكون  هذا  طبيعة 

التنّوع بدائل وخيارات تقابلها قدرات واختيارات.
للتقليد  المزمن  ارتهانهم  والمسلمين  العرب  آف��ة 
سحابة  الطامع  وال��ع��دو  الجائر  والسلطان  الجامد 
وجودهم  وعّطل  حريتهم  أفقدهم  ما  وق��رون  عصور 
الى  السبيل  السياسي.  اجتماعهم  وش��ّل  الحضاري 
التغّير الحضاري المتكامل والمثمر هو في طلب الحرية 
وفي  والجماعة،  الفرد  مستوى  على  معاً  وحاجة  كقيمة 

المجتمع. مؤسسات 
من أين نبدأ؟

نبدأ في أي زمان ومن أي مكان. القرار في هذا المجال 
قرار فردّي، كما هو قرار جماعي، يتخذه األحياء واألحرار 

في نفوسهم أفراداً وجماعات.
يباشرها  فعل،  إرادة  إنه  التغّير.  لقرار  معيناً  شكل  ال 
وتتراكم  مراحل،  على  أو  لحظة  في  الجماعة  كما  الفرد 
مفاعيلها ونتائجها في مسار مديد وتؤتي ثمارها عاجالً 
في  يكمن  واإلنتاجية  الفعالية  شرط  أن  غير  آج��الً.  او 
بلغتهم،  ومخاطبتهم  الناس  على  واالنفتاح  التنظيم 
مع  والتحاور  بلغته،  والتكلم  العصر  على  واالنفتاح 
تحدياته  ومواجهة  الميادين،  شتى  في  مرجعّياته 

ومشاكله، واقتباس إنجازاته وإتقان صنعها ذاتياً.
بمقدار ما يكون التغّير نتيجَة تنظيم أو حركة ناهضة 
تعبيرية  وديمقراطية  كاملة  حريًة  داخلها  في  تمور 
وتقريرية، بمقدار ما تتأمن وفرة في الفعالية واإلنتاجية 

وسرعة في التثمير والحصاد.
أفضلها  أن  غير  متعددة.  وأشكال  صيغ  للمشاركة 
في  وعدالته  الشعبي  التمثيل  صحة  يضمن  ما  وأفعلها 
النسبي في  التمثيل  آن. من هنا تستبين فعالية صيغة 
تكفل  المستويات،  جميع  على  ديمقراطية  انتخابات 
مجتمعاتنا  فئات  لشتى  بانورامية  مشاركة  أوس��ع 

التعددية وقواها الحية.
مباشرة  يمكن  والواسعة  الحرة  المشاركة  هذه  بمثل 
مؤسسات  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��أس��ي��س  إع���ادة  عملية 
التقليد  أولياء  ق��اوم  لو  م��اذا  لكن،  وال��دول��ة.  المجتمع 
السماح  الطامح  وال��ع��دو  الجائر  والسلطان  الجامد 
مساَر الحرية والعملية الديمقراطية؟ في هذه الحال، ال 
والديمقراطية  التجديد  أنصار  من  الحية  للقوى  مناص 
الممانعة  نهج  الخصوم  مواجهة  في  يمارسوا  أن  من 

والمقاومة. والمقاطعة 
المقاطعة  أشكالها.  بكّل  المعارضة  تعني  الممانعة 
المبرمج  ال��ه��ادف  وال��رف��ض  المدني  العصيان  تعني 
المسلح  الكفاح  تعني  المقاومة  ال��ع��دو.  لمنتوجات 
شريطة أن ُيعتمد في سياق الدفاع عن النفس. وال بأس 
في أن يدفع طالب الحرية والديمقراطية ثمناً لمطلبيهما 
أجل  من  التضحيات  أغلى  يستحقان  إنهما  الغاليين. 
الى  الركود  مستنقع  من  وجماعات،  أفراداً  األمة،  خروج 

فضاء النهوض.
بعد عصور وقرون من الركود واالستبداد واالستعمار، 
أوان  آن  ج��ادة.  وعزيمة  إرادة  بحرية  التغّير  أوان  آن 
وللحرية.  بالحرية  التغّير  وللشعب.  بالشعب  التغّير 

فالحرية هي المبتدأ والخبر.
التقليد الجامد من خلفنا، والسلطان الجائر من أمامنا، 
مراكبنا  فلنحرق  ظهرانينا،  بين  الطامع  واالستعمار 
المثقوبة ولنقّرر مصيرنا بحرية إرادتنا، ولنسلك طريق 

الحرية بال هوادة حتى النصر أو الشهادة.
*نائب ووزير سابق.

التعليق ال�سيا�سي

بيالرو�سيا تقلب الطاولة في البلطيق
قريب  حل  عن  بوريل  جوزيب  األوروب��ي  االتحاد  في  الخارجية  السياسة  ش��ؤون  مفّوض  كالم 
للحصار على إقليم كالينينغراد الروسي على البلطيق والمرتبط براً بليتوانيا، يأتي عقب النقلة التي 
فاجأ بها الرئيس الروسي فالديمير بوتين خصومه في كيفية إدارته للملف، مع اإلشارات التي تقول 
بأن ملف البلطيق برّمته سيصبح عهدة للحليف البيالروسي، وتزويده بالسالح الالزم إن اقتضى 

األمر لمواجهة نووية.
بيالروسيا تفصل بولندا عن ليتوانيا والتفيا واستونيا تصبح مع توليها ملف كالينينغراد من دول 
البلطيق المقابلة لفنلندا والسويد المرشحتين لعضوية حلف الناتو، ويصبح على االتحاد األوروبي 
وحلف الناتو االستعداد لفرضيّة حرب مع بيالروسيا إن أقدمت على عملية برية على خط الحدود 
داعماً  الخلفية  الصفوف  في  روسيا  وتكون  سوالكي،  ممر  على  السيطرة  لتأمين  الالتفية  البولندية 
الدخول في  بتفادي  االلتزام  القائمة على  بقواعد االشتباك  أخلت  قد  لبيالروسيا، فال تكون روسيا 
مواجهة مباشرة من جانبي روسيا والناتو، ولذلك سيكون على الناتو البقاء في الصفوف الخلفية 

وترك ليتوانيا تواجه بيالروسيا، مع يعني تحّولها الى أوكرانيا ثانية.
أو  الشجاعة  بمبادراته  س��واء  خصومه،  يفاجئ  الروسي  والرئيس  أوكرانيا  في  الحرب  بدء  منذ 
للحنكة  وص��والً  روسيا،  ضد  مالياً  المبرمجة  الهجمات  احتواء  على  قدرته  أو  الدقيقة،  بحساباته 
مشاريع  على  وااللتفاف  الصعبة،  الخيارات  بين  حشره  محاوالت  من  اإلف��الت  في  الدبلوماسية 

الحصار.
أو  بوريل،  كالم  يحمله  الذي  المعنى  وفق  ليتوانيا  تراجع  نحو  كالينينغراد  في  األم��ور  ذهبت  ان 
ذهبت نحو عملية عسكرية لبيالروسيا لفك الحصار فإن األكيد هو أن روسيا ال تزال تربح بالنقاط 

في حرب معلوم سلفاً ان ال أحد يستطيع ربحها بالضربة القاضية.

الداخلية  األس��واق  تحتاج  ال  صناعات  وإقفال  األسبوع  في  للعمل 
وبلغ  عنها،  االستغناء  ويمكن  للتصدير  المخصصة  منتوجاتها 
و100%،   50% بين  ت��ت��راوح  متصاعدة،  نسباً  األس��ع��ار  ارت��ف��اع 
والسياسيّة  االجتماعية  االضطرابات  ومعها  للتزايد،  مرشحة  وهي 

المقبلة، وأول المؤشرات جاءت من االنتخابات الفرنسية.
التجارية  وال���م���ح���اوالت  االت���ص���االت  ك���ل  ك��ش��ف��ت  ب���ال���ت���وازي   -
ال  المتاح  سقف  أن  أخ��رى  م��ص��ادر  م��ن  ال��غ��از  لتأمين  والسياسية 
من   10% ألوروب��ا،  الروسي  الغاز  حجم  من   30% من  أكثر  يغطي 
بعد  لكن  والجزائر،  قطر  من  و10%  الرائج،  السعر  بضعف  أميركا 
تعقيدات  ودون��ه  المتوسط،  ش��رق  غ��از  م��ن  و10%   ،2024 ال��ع��ام 
من  وضخه  استخراجه  المفروض  الغاز  كحال  وأمنية،  سياسية 
لبنان،  مع  البحرية  الحدود  ترسيم  بمستقبل  والمرتبط  عكا  بحر 
والحاجة  عالية  ب��أك��الف  وكلها  المتوسط،  عبر  االس��ت��ج��رار  وأم��ن 
يعد  ل��م  بينما  س��ن��وات،  او  لشهور  وانتظار  ضخمة،  الستثمارات 
انهيار  او  الروسي  االقتصاد  تهاوي  على  ره��ان  أي  نقاش  موضع 
استعاد  ال��ذي  الروبل  صرف  فسعر  الروسي،  للنقد  المالي  النظام 
مكانته بعد اهتزاز لم يدم ألكثر من ثالثة ايام، يحقق ارباحاً تتخطى 
اقتصادية  نهضة  عاكساً  ال��ح��رب،  قبل  لسعره  بالقياس   50% ال��� 
تشغيل  عملية  وفرتها  جديدة  قطاعات  في  متزايداً  ون��م��واً  داخلية 
األس��واق  غ��ادرت  التي  الغربية  الشركات  لمنشآت  التحتية  البنى 

العقوبات. الروسية بفعل 

في  قدماً  المضي  بين  االختيار  هي  األميركية  الحقيقة  ساعة   -
واإلنهاك  اإلعياء  عالمات  بدأت  التي  أوروب��ا،  دون  المواجهة  خيار 
فرضية  وص��ارت  وحدتها،  تهدد  االنقسامات  وب��دأت  عليها،  تظهر 
انسحاب تدريجّي لدولها من خيار المواجهة مطروحة على الطاولة. 
المواجهة  هذه  تعاني  لحظة  في  المواجهة،  زخم  فقدان  يعني  وهذا 
أو  العسكري،  المسار  في  سواء  تقدم،  تحقيق  عن  العجز  من  أصالً 
في المسار االقتصادي، واالنفصال األميركي عن أوروبا يعني منح 
روسيا ربحاً استراتيجياً بتلقف هذه التشققات األوروبية والتعامل 
معها، وتخلي األميركي عما تباهى به من الحفاظ على تماسك أميركا 
وأوروبا معا، أو القبول باعتبار الحفاظ على الوحدة مع أوروبا يبقى 
أنه كما دخلت  المقبلة، وهذا يعني  المرحلة  األمر األهم في أولويات 
أميركا  تبدأ  أن  أوان  آن  فقد  األميركي،  التوقيت  على  الحرب  أوروبا 

باالستعداد للخروج منها على التوقيت األوروبي.
مسار  ال��ى  للعودة  األوروب��ي��ة  للدعوة  األميركية  االستجابة   -
التفاوض إلنقاذ االتفاق النووي مع إيران، وقبول تقديم ما يوصف 
بالتنازالت المؤلمة لتحقيق هذا الهدف، هي تعبير عن مسار سيتكرر 
على الجبهة األوكرانية بحديث مواز عن تنازالت مؤلمة على الغرب 
البشرية،  عن  المجاعة  خطر  دفع  شعار  تحت  تقديمها،  وأوكرانيا 
مسار  في  دراماتيكية  لنقالت  تمهيداً  الشعار  لهذا  الترويج  بدأ  وقد 
الحرب األوكرانية، والحملة البريطانية التحذيرية من إذالل أوكرانيا 

ليست إال استباق لهذا المسار المقبل.

بموجب االتفاق األصلي، وهو ما أوضح أمين مجلس األمن القومي اإليراني 
االتفاق  ع��ائ��دات  إي��ران  تنال  أن  بعد  إال  يتم  لن  أن��ه  شمخاني  علي  الجنرال 
مقابل  نووية  إيرانية  التزامات  إيران،  بنظر  فاالتفاق  بوضوح.  االقتصادية 
متابعة  مصادر  تؤكد  ما  وه��ذا  الغرب،  من  ومالية  اقتصادية  ايرانية  مزايا 
للملف النووي في طهران أنه يبدو أقرب من أي وقت مضى للتحقق، بفعل 
اللحظة  بلوغها  لمخاطر  تفادياً  س��واء  إي���ران،  مع  للتفاهم  الغربية  الحاجة 
الحرجة نووياً، أو طلباً لعودتها الى األسواق العالمية للنفط والغاز في ظل 
أزمة الطاقة التي يترنح االقتصاد العالمي والغربي خصوصاً تحت وطأتها، 
ووفقاً لبعض التحليالت فإن قطر ستلعب دوراً في المرحلة المقبلة تفاوضياً 
لصلة ذلك بتعاون تقني تجاري قطري إيراني في مجال تأمين الغاز ألوروبا 
بصورة عاجلة، وهو ما يجعل قطر تأمل باستضافة جوالت التفاوض غير 
المباشر األميركية اإليرانية، التي كانت عمان قد استضافت مثلها قبل توقيع 

االتفاق األصلي عام 2015.
العراقي  ال���وزراء  ذات���ه، فقد عقد رئيس  االت��ج��اه  ف��ي  ت��ط��ّوران  ب��ال��ت��وازي 
شملت  وطهران،  الرياض  من  كل  في  متتابعة  محادثات  الكاظمي  مصطفى 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، 
تمهيداً لتحقيق تقدم نوعي في المسار التفاوضي بين الدولتين، يتمثل بعقد 
لقاء لوزيري خارجية السعودية وإيران يعلن استئناف العالقات الدبلوماسية 
بينهما، بينما تؤكد مصادر عراقية ما قالته تصريحات مسؤولين إماراتيين 
إقليمّي  عسكرّي  حلف  أي  في  االنخراط  عدم  حول  ستريت  وول  لصحيفة 
واإلسرائيلية  األميركية  المصادر  عنه  تحدثت  االحتالل  جيش  مع  مشترك 

كثمرة لزيارة الرئيس األميركي جو بايدن الشهر المقبل الى المنطقة.
إسرائيليين  مسؤولين  عن  رويترز  وكالة  نقلته  ما  فهو  الثاني  التطور  أما 
للبنان،  البحرية  ال��ح��دود  ترسيم  ف��ي  األميركي  الوسيط  جمع  لقاء  ح��ول 
لملف  لبنانية  نظرة  من  سمعه  ما  لمناقشة  اإلسرائيليين،  المفاوضين  مع 
األجواء  إن  قالوا  اإلسرائيليين  المسؤولين  إن  الوكالة  وقالت  التفاوض، 

إيجابية، وإنهم يأملون بحل تفاوضي قريب.
يجري الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي استشارات التأليف مع الكتل 
بلقاء  االستشارات  يستهل  حيث  اليوم،  ظهر  بعد  من  اعتباراً  والمستقلين  النيابية 
الواحدة والنصف بعد الظهر ثم نائب رئيس  النواب نبيه بري في  مع رئيس مجلس 

المجلس إلياس أبو صعب.
)الكتلة  والتحرير  التنمية  كتلة  مع  بلقاء  النيابية  الكتل  استشارات  ميقاتي  ويبدأ 
النيابية  )الكتلة  القوية  الجمهورية  كتلة  ثم  نائباً(   15 وتضم  أمل  لحركة  النيابية 
النيابية  )الكتلة  للمقاومة  الوفاء  وكتلة  نائباً(   19 وتضم  اللبنانّية  القوات  لحزب 
نائباً  ل�13  التأسيس  السادة )كتلة تحت  النواب  نائباً( وكتلة   15 الله وتضم  لحزب 
من المستقلين( وكتلة اللقاء الديمقراطي )الكتلة النيابية للحزب التقدمي االشتراكي 
والتكتل  مستقلين(  ل�6  النيابية  )الكتلة  الوطني  االعتدال  وكتلة  ن��واب(   8 وتضم 
الكتائب  4 نواب( وكتلة نواب  المردة وتضم  لتيار  النيابية  )الكتلة  المستقل  الوطني 
المواجهة  شمال  وكتلة  نواب(   4 وتضم  اللبنانية  الكتائب  لحزب  النيابية  )الكتلة 
)الكتلة النيابية لحركة االستقالل وتضم نائبين( وكتلة مشروع وطن اإلنسان )وتضم 
وتضم  اإلسالمية  الجماعة  وكتلة  نائبين(  )وتضم  المشاريع  جمعية  وكتلة  نائبين( 

غسان  المستقل  النائب  بلقاء  األول  اليوم  استشارات  ميقاتي  يختم  فيما  واحداً،  نائباً 
سكاف.

إلى  باإلضافة  للمستقلين  لقاء   13 ب�  التالي  اليوم  استشارات  ميقاتي  ويستهل   
كتلة  ثم  نائباً(   16 وتضم  الحر  الوطني  للتيار  النيابية  )الكتلة  القوي  لبنان  تكتل 
3 نواب مستقلين، إضافة إلى لقاء أخير مع المجلس  3 نواب ثم  نواب األرمن وتضم 

االقتصادي االجتماعي.
وحزب  الكتائب  بحزب  ربطاً  التغيير  قوى  نواب  فإن  البناء  معلومات  وبحسب   
هذا  يبلغون  وسوف  الحكومة  في  يشاركوا  لن  االشتراكي  التقدمي  والحزب  القوات 
الموقف كل على حد خالل لقائهم الرئيس ميقاتي خالل يومي االستشارات، وأشارت 
مصادر مطلعة الى ان تكتل لبنان القوي من جهته وعلى ضوء ما سيسمع من الرئيس 

ميقاتي سيحّدد موقفه من المشاركة في الحكومة.
أن »بيننا وبين  إلى  أبو فاعور ،  الّنائب  وائل  الّديمقراطي«  أشار عضو كتلة »اللّقاء 
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي  عالقة سياسية وثيقة، ولكن هذه المرة الموقف 
ليس شخصياً من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية 

والذهاب إلى خيار راديكالي«.

بتشكيلة  مرتبط  الثقة  ومنحها  الحكومة  في  لالشتراكي  مشاركة  »ال  أن  وأعلن 
الحكومة«، وأوضح »أننا لن نشارك ولن نسّمي وزراء، وإن أرضت الحكومة طموحاتنا 
الدولة«،  سيادة  من  أدنى  وحّد  وإنقاذ،  إصالح  الحكومة  من  والمطلوب  ثقة،  نعطيها 

وتابع: »أنا أستبعد أن يتم تشكيل الحكومة«.
تشكيل  عل  العمل  يجب  إنه  »البناء«  ل�  الله  حزب  من  مقربة  مصادر  وقالت 
ممكن  وقت  أسرع  في  تشكيلها  التعاون على  الجميع  انتاجية، وعلى  أكثر  حكومة  
السقوف  ورفع  الرهانات   عن  التوقف  الجميع  من  تستوجب  الراهنة  الظروف  ألن 
وفرض الشروط. وعلى الخط نفسه اعتبر النائب حسن فضل الله أن هناك ضرورة 
الصالحيات  ولديها  وفاعلة  قادرة  حكومة  تتشكل  أن  مواطن  لكل  حقيقية  وطنية 
الوزراء  على  حكومة،  عن  تشكيل  البحث  مرحلة  وفي  الفوري،  بالعمل  تبدأ  وأن 
الطحين  موضوع  ففي  بمسؤولياتهم،  يقوموا  أن  األعمال  يصرفون  وهم  الحاليين 
بالمشتقات  يتعلق  ما  في  وكذلك  بواجباتها،  القيام  عليها  االقتصاد  وزارة  هناك 
النفطية والكهرباء هناك وزارة طاقة ومؤسسة كهرباء هي المسؤولة عن هذا األمر، 
وهناك رئيس حكومة ووزراء من مسؤوليتهم متابعة األمور، ألن تصريف األعمال 
أن  أجل  من  ونالحقهم  نطالبهم  نبقى  أن  وعلينا  منازلهم،  في  يجلسوا  أن  يعني  ال 

نخفف من هذه األزمة«.
في  »باإلسراع  الراعي  بطرس  بشاره  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  طالب 
التحضير  على  فوراً  االهتمام  يتركز  ولكي  اليها  البالد  لحاجة  وطنية  حكومة  تشكيل 
إلهائنا  التشكيل سوى  انقاذي للجمهورية، فال تفسير ألّي تأخيٍر في  النتخاب رئيس 
يحول  ووطني  وجيه  سبب  أي  يوجد  ال  أنه  معتبراً  الدستورّي«،  االستحقاِق  هذا  عن 
األطراف  جميع  الراعي  وناشد  الجديد.  الرئيس  وانتخاب  الحكومة  تشكيل  دون  من 
وال  الدقيقة  المرحلة  بهذه  تليق  ال  شروط  عن  بعيداً  المكلف  الرئيس  مع  تتعاون  بأن 
العالم.  أمام  لبنان  وصورة  الوطنّية  الِوحدة  تعزيِز  في  تساهم  وال  لها  الوقت  يتسع 
وقال: »ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى األحداث تشّجع القوى 
في  واالستقاللية  السيادية  والنزعة  الشرعية  وتعّزز  فيها  المشاركة  على  الوطنّية 

بالدنا وتجاه الخارج«.
وعلى خط ملف ترسيم الحدود البحرّية مع فلسطين المحتلّة، أفادت مصادر مطلعة 
هوكشتاين   آموس  االميركي  الوسيط  أن  المباشرة  غير  المفاوضات  حيثياث  على 
سيحمل رداً من تل أبيب الى لبنان خالل مهلة ال تتجاوز األسبوعين وعندها سيبنى 

على الشيء مقتضاه في ملخص المفاوضات وعملية البحث والتنقيب.

يوسف مطر � دمشق
اختتمت في فندق داما روز بدمشق فعاليات ملتقى 
الدولي«سيرفكس2022«  األعمال  وسيدات  رج��ال 
نحو  بمشاركة  وذل��ك  لنرتقي«  »نلتقي  شعار  تحت 
الشركات  من  عدد  إلى  باإلضافة  محلية  شركة   56

األجنبية.
الدكتورة  السورية  اإلدارية  التنمية  وزيرة  وكانت 
الملتقى  أعمال  افتتاحها  خالل  أشارت  سفاف  سالم 
العالقات  لتعزيز  نافذة  يشكل  باعتباره  أهميته  إلى 
ويمثل  واألجنبية،  العربية  ال��دول  مع  االقتصادية 
يحتاجها  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات  ك��اف��ة  لتقديم  ف��رص��ة 
واألج��ان��ب  ال��ع��رب  األع��م��ال  ورج���ال  المستثمرون 
مجال  ف��ي  األع��م��ال  وس��ي��دات  ل��رج��ال  آف��اق��اً  ويفتح 
باإلضافة  وال��ف��رص،  والمعرفة  المعلومات  تبادل 
بين  الخبرات  وتبادل  التجارب  من  االستفادة  إلى 
المشاركين وتنمية االفكار الريادية التي تعود بالنفع 

على االقتصاد عبر بناء مشاريع مشتركة.
مشهداني  مجموعة  عام  مدير  أوضح  جانبه،  من 
فرصة  يشكل  الملتقى  أّن  المشهداني  خلف  الدولية 
مجال  ف��ي  تعمل  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات  مختلف  ل��ل��ق��اء 
واإللكترونية  والتقنية  والمالية  االقتصادية  الخدمات 

التي  الخدمات  كّل  تقديم  في  يسهم  بما  والتعليمية 
يحتاجها رجال وسيدات األعمال، الفتاً إلى أّن الملتقى 
المنتج  يقدم  ال��ذي  الخدمية  للشركات  الوحيد  هو 

من  كل  يجد  حيث  الملموس،  المادي  وليس  الفكري 
األفكار  تبني  في  تسهم  التي  الخدمات  الملتقى  يزور 

وتطويرها وتحويلها إلى منتج يطرح في األسواق.

الوزيرة  سفاف ومشهداني خالل قص شريط االفتتاح

ع�سرات ال�سركات ال�سورية والأجنبية

في ملتقى رجال و�سيدات الأعمال الدولي »�سيرفك�س«

الصليب  مع  بالتعاون   )Aime Liban( والطفل  باألم  االعتناء  جمعية  نظمت 
سنتر  في  العظم(  وترقق  المرأة  عند  اليأس  )سّن  حول  صحية  ندوة  اللبناني  األحمر 
الريحان، ونائبة  السيدات من قرى منطقة  الريحان، حضرها حشد من  زين في بلدة 

رئيس الجمعية السيدة ديانا زين وعضوات الجمعية.
الندوة وضرورتها والغاية منها في هذه الظروف الصعبة  تحدثت زين عن أهمية 
صحياً  وإرشادها  ومساعدتها  وتوجيهها  المرأة  جانب  إلى  الوقوف  وضرورة  جداً، 
لحماية نفسها ومواجهة غالء األدوية وفقدانها، وأكدت استمرار الجمعية في مواصلة 
تحيات  للحاضرات  ونقلت  والتحديات،  الصعاب  كانت  مهما  وخدماتها  نشاطاتها 

رئيس الجمعية السيد أحمد زين.
وكيفية  وأسبابهما  الندوة  عنواني  عن  وهبي،  رنا  األحمر  الصليب  ممثلة  وتحدثت 

سبل الوقاية منهما، وقّدمت بعض اإلرشادات والتوجيهات.
جانب من الحضور في الندوةوجرى في ختام الندوة توزيع بعض األدوية المناسبة مجاناً.

ندوة �سحية في الريحان لجمعية العتناء بالأم والطفل
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اأخبار الالعبين والأندية

ـ في سياق تصعيد الخطاب السلبي بين ناديي النجمة والعهد، شن أسعد صقال، رئيس نادي النجمة، هجوماً عنيفاً 
على تميم سليمان رئيس نادي العهد، معتبراً أن األخير يعمل على إيذاء فريقه، من خالل استهدافه التعاقد مع العبي 
النجمة. وتوترت األجواء كثيراً بين الرئيسين في األسابيع األخيرة على خلفية تواصل ادارة النجمة مع التونسي أحمد 
العكايشي، العب نادي العهد. وكشف الصقال خالل تصريحاته لبرنامج بروح رياضية )NBN( مع الزميل مازن نعيم 
أن أصل المشكلة يتعلق بأن العكايشي هو من بادر باالتصال بالنجمة وليس العكس. وأضاف “أنا رئيس نادي النجمة 
سلسلة  له  ستكون  النادي  أن  أكد  الفريق،  العبي  استهداف  وعن  المناسبة”.  بالطريقة  وسأرّد  النادي  هيبة  وسأحفظ 
مواقف، معتبرا أنه تعرض للخديعة من والد الالعب أندرو صوايا، الذي فاوض النجمة في وقت كان قد وقع العقد مع 
العهد. كما هاجم الصقال، محمود سبليني ووكيل أعماله، موضحاً: “ال أعتقد أن ما ُيسّمى وكيل سبليني يمتلك رخصة 

للعمل بهذا المجال”، مؤكدا أن الالعب لم يحافظ على النجمة، إنما النجمة حافظ على الالعب”.
ـ تّوج منتخب لبنان في لعبة الركبي يونيون بالبطولة الودية التي نظمها االتحاد اللبناني للعبة، وذلك بفوزه على 
حساب منتخب اليونيفيل )القوات الدولية في لبنان( بنتيحة )57-7(. وشهدت المباراة التي جرت على ملعب صيدا البلدي 
سيطرة لبنانية على مجريات اللقاء الذي حضره رئيس االتحاد اللبناني للعبة، سمير دبوق، إلى جانب الكولونيل أنطوان 
دو البورتواني قائد الكتيبة الفرنسية. وأكد دبوق أن اللعبة تتطّور مع الوقت بشكل تصاعدي. ولبنان مقبل على تنظيم 
 عدة بطوالت”. وأشار إلى أن اتحاد اللعبة يدرس عدة خيارات للمشاركة في بطوالت غرب آسيا وبطوالت عربية وقارية.

وختم سمير دبوق: “أشكر قوات اليونيفيل لمشاركتهم الطيبة معنا، وأتمنى لهم التوفيق”.

 فوز لبنان على �لأردن في �سلة �آ�سيا للإناث

ليتاأّهل �إلى �لدور �لثاني بفوزين وخ�سارة

حّقق منتخب لبنان لإلناث )تحت 
الـ 16 سنة( بكرة السلّة فوزه الثاني 
»ب«(  )المستوى  آسيا  بطولة  في 
في  حمزة  األمير  قاعة  في  تقام  التي 
العاصمة األردنية عّمان على حساب 
الضيافة  صاحب  األردنـــي  نظيره 
وبنتيجة نهائية )60-56( في لقاء 
في  مسجلة  أفضل  .وكانت  ساخن 
 16( خــوري  اليزا  اللبناني  الفريق 
 9( اغناطيوس  إلسي  تليها  نقطة( 
مصلح  أبي  ولين  لّبان  فنور  نقاط( 
الى  لبنان  تأهل  وبذلك،  نقاط(.   8(
الدور الثاني على أن يخوض مباراته 
نصف  ــدور  ال الــى  المؤهلة  المقبلة 
استراحة  مع  الثالثاء  غــداً  النهائي 
)االثنين(.  اليوم  المنتخبات  جميع 

وسبق للبنان أن فاز في مباراته االولى على كازاخستان )59-47( ومن ثّم خسر أمام إيران بصورة دراماتيكية بفارق 
نقطة )50-51( بعدما كان منتخب األرز متقدماً )50-45( في الدقائق األخيرة من اللقاء.

الى  البطولة  في  األول  المركز  يحتل  الذي  المنتخب  وسيتأهل  دول.  “ب” ثماني  المستوى  بطولة  في  وتشارك  هذا، 
8 دول وفي  “أ” التي تضم  اقامة بطولة آسيا للمستوى  “ب” تتزامن مع  العلم ان بطولة المستوى  “أ” مع  المستوى 

األردن ايضاً.

�إنجاز جديد للعبة �لتايكو�ندو �للبنانّية

 

ميد�لية برونزية لورد �سلمان في بطولة �آ�سيا

أحرزت اللبنانية ورد سلمان )وزن 
برونزية  ميدالية  كلغ(   73 تحت 
التي  بالتايكواندو  آسيا  بطولة  في 
في  الجنوبية  كــوريــا  تستضيفها 
إنجاز جديد لرياضة التايكواندو في 
لبنان. ونجحت سلمان في الصعود 
الى منصة التتويج في المركز الثالث 
االيرانية زهراء قاراني صاحبة  بعد 
دينيز  وكانسيل  الذهبية  الميدالية  
)كازاخستان( التي أحرزت الميدالية 
الفضية. ففي األدوار ما قبل النهائية، 
فازت سلمان على الفييتنامية نغان 
واحدة  جولة  مقابل  بجولتين  نوين 
)2-1( قبل أن تخسر في الدور نصف 
أمام دينيز من كازاخستان.  النهائي 
اتصل  الميدالية،  ــا  ــرازه إح وبعد 
للتايكواندو  اللبناني  االتحاد  رئيس 
الدكتور حبيب ظريفة برئيس البعثة 

التوفيق لالعبي والعبات وطن  الغراند ماستر رالف حرب وبالالعبة سلمان مهنئاً، ومتمنياً  الوطنية  المنتخبات  مدير 
األرز في اليوم األخير من البطولة القارية التي تختتم االثنين  وفي »دورة كوريا الجنوبية المفتوحة« التي ستقام من 28 
حتى 30 حزيران الحالي. يشار الى أن الالعبة سلمان مصّنفة 34 في العالم قبل خوض بطولة آسيا وستحصد المزيد 
من النقاط على الئحة التصنيف الذي يصدره االتحاد الدولي للتايكواندو بعد إحرازها البرونزية مما سيمنحها الفرصة 
في حصد المزيد من النقاط  بهدف التأهل الى دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي ستقام في باريس في العام 2024.

لعبة �لفن �لنبيل تخ�سر »نبيلها«

المرض،  مع  طويلة  معاناة  بعد 
حلبات   فوق  بالعطاء  مثمرة  ورحلة 
المالكمة لعبة »الفن النبيل«، توّقف 
سنة(   50( هاشم  نبيل  البطل  قلب 
لبنان  بطل  أغمض  الخفقان،  عــن 
األبطال  ومخّرج  الوطني  والمدّرب 
بقي  المتعب  وقلبه  األبد،  إلى  عينيه 
بالدعاء  يخفق  األخير  النفس  حتى 
الجزائر  فــي  الــمــوجــود  علي  البــنــه 
البحر  دول  بطولة  في  للبنان  ممثالً 
أن  آمالً  المالكمة  لعبة  في  المتوسط 
للبنان  يهديه  بإنجاز  مكلالً  يعود 
أن  للراحل  سبق  وقد  واللبنانيين، 
في  نفسها  البطولة  في  لبنان  مّثل 
رئيس  ونعى  هــذا،   .2001 الــعــام 
المهندس  للمالكمة  اللبناني  االتحاد 
هاشم  نبيل  البطل  الحّطاب  محمود 
متوّجهاً الى عائلته الصغيرة وأسرة 
المالكمة بأسمى آيات العزاء وأصدق 
أن  المولى  سائالً  المواساة  مشاعر 

يتغّمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحّبيه الصبر والسلوان. وأمس ووري جثمان “البطل” في الثرى في مقبرة الهادي 
ـ األوزاعي بحضور حشد كبير من جيرانه وعارفيه وعائلة المالكمة.

حاضناً  علي  جانب  إلى  بقي  الحّطاب  علي  محمد  المهندس  الجزائر  إلى  المالكمة  بعثة  رئيس  أن   ، ذكره  والجدير 
صفحته  عبر  نشر  وقد  البقاء،  اختار  البطل”  “ابن  لكن  لبنان،  إلى  والعودة  المهمة  إكمال  بين  ما  خّيره  وقد  ومواسياً 

الخاصة “الفايسبوك” اآلتي:
أَِبي... َتعَجُز الكلماُت و الُحروف عن وصِفك، وَتعَجُز المعاني عن َمدِحك. ُكنَت ذلك الَرُجل الذي َيحُرم َنفَسُه من أجلِنا، 
وُيحارب من أجلِي. واآلَن يا أِبي أنا هنا الَحارَب من أجلِك ومن أجِل ِحلِمَك الذي لم َتَتَخلَّ َعنُه حتى آِخر أنَفاِسَك، أنا ُهنا يا 

أبي ِمن أجِل إبَقاء اسِمَك واسم الُمالَكمة عالياً .
أِبي... 

جاع في َنَظري وَنَظر الجميع، حيُث لم َتسَتسلِم للَمَرض ولم َترَضخ لُه بسـهولة. كنَت َصديقا وُمَضحيا  أنَت ذلك الشُّ
وَمحُبوبا ِمن ِقبل الجميع.  أِبي... لو جمعُت ُحُروَف الَعالم أجَمِعين الكُتَب عنَك ال َيليُق ِبمقاِمَك أبداً. كنَت وسَتبقى أبي، 

وأِخي، وَصديِقي، وَسَندي. وأنا َسأبقى وِبُكلِّ َفخر )َعلِي إِبن َنِبيل َهاِشم(.

ــم حفل  ــراس ــي، م ــاض ــم جـــرت مــســاء الــســبــت ال
األبيض  البحر  ألعاب  لدورة  الـ19  النسخة  افتتاح 
الجزائرّية  وهران  مدينة  تستضيفها  التي  المتوسط، 
 ،2022 تموز  و5  حــزيــران   25 بين  مــا  الفترة  فــي 
دورة  إقامة  المقّرر  من  وكــان  ــة.  دول  26 بمشاركة 
ألعاب المتوسط العام الماضي 2021، لكنها تأجلت 
إلى العام الحالي، بسبب جائحة كورونا الذي أّثرت 
أولمبياد  تأجيل  في  وأسهم  األولمبّي،  التقويم  على 
طوكيو أيضاً. وحضر حفل افتتاح الدورة العديد من 
رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين، وفي مقّدمهم 
دولة  وأمير  تّبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس 
دافيد  واإليطالي  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر 
البحر األبيض  الدولية أللعاب  اللجنة  تيزانو، رئيس 

المتوسط.

أللعاب  الـ19  للدورة  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 
البحر المتوسط، عن نفاد جميع تذاكر حفل االفتتاح، 
بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر المنصة الرقمية 
المنظمون  طــرح  حيث  الــغــرض،  لهذا  المخصصة 
دوالر  نحو  إلى  يصل  بسعر  للبيع،  تذكرة  ألف   32
26 دولة منها  الدورة  الواحدة. ويشارك في  للتذكرة 
أندورا - البوسنة - كرواتيا   - إلبانيا  عربية:  دول   7
- قبرص - فرنسا - اليونان - إيطاليا - كوسوفو - 
مالطا - موناكو - مونتينغرو - البرتغال - مقدونيا 
 - إسبانيا   - سلوفينيا   - صربيا   - مارينو  سان   -
تونس   - المغرب   - ليبيا   - لبنان   - مصر   - تركيا 

- سورية  والجزائر.
وتم تأكيد العدد النهائي للرياضيين من قبل لجنة 
ألعاب  تنظيم  للجنة  التابعة  الرياضية  األنشطة 

من  رياضياً   3390 سيشارك  حيث  المتوسط،  البحر 
متوسطية في هذا الحدث الدولي. دولة   26

الرياضيين  من  بعدد  دولــة   18 أوروبــا  وستمثل 
إلبانيا  ذلك  في  بما  اإلجمالي  العدد  نصف  يتجاوز 
وكرواتيا  وقبرص  والهرسك  والبوسنة  ـــدورا  وأن
وكوسوفو  وإيطاليا  واليونان  وفرنسا  وإسبانيا 
ومقدونيا الشمالية ومالطا والجبل األسود والبرتغال 
موناكو.  وألبانيا  وسلوفينيا  وصربيا  مارينو  وسان 
كما تشارك Hفريقيا بـ 636 رياضياً من خمس دول، 
وكذلك  بـ175،  وتونس  رياضياً،  بـ324  الجزائر 
آسيا  أما  لمصر.  و191  لليبيا،  و14  بـ137،  المغرب 
 26 دول،  ثالث  من  رياضياً   388 خالل  من  فستمثل 

من سورية، و324 من تركيا، و38 من لبنان.

األعاب البحر المتو�سط في مدينة وهران الجزائرّية

3390 ريا�سيًا من 26 دولة 7 منها عربّية

االتحاد  قرار  الممتاز،  الروسي  الدوري  ورابطة  القدم  لكرة  الروسّي  االتحاد  دان 
الدولي للعبة )FIFA( بالسماح لالعبين والمدربين األجانب بتعليق عقودهم مع 
األندية الروسية. واتخذ االتحاد الدولي لكرة القدم، في 21 حزيران الماضي، قراراً 
يسمح لالعبين والمدربين األجانب بتعليق عقود العمل مع األندية الروسية حتى 
القدم،  لكرة  الروسية  المحترفة  األندية  ورابطة  االتحاد  واتهم   .2023 حزيران   30
السياسة عن  “بفصل  الخاص  بالتناقض مع مبدإه    )FIFA(الـ في بيان مشترك 
الرياضة”. وجاء في البيان المشترك: »يدين االتحاد الروسي لكرة القدم والدوري 
الروسي واألندية المحترفة في روسيا هذا القرار ويخالفونه بشدة. أعلن الفيفا  مراراً 
وتكراراً أن الرياضة يجب أن تظل بعيدة عن السياسة، لكن موقف المنظمة يتعارض 
مع ذلك بوضوح. ونعتبر قرار تعليق العقود يتناقض مع ميثاق الـ)FIFA(، وهو 
قرار تمييزي بطبيعته، وقد اتخذ ضد واحد من أعضاء عائلة كرة القدم الكبيرة دون 
أن يرتكب خطأ. ولم تكن هناك مشاورات أولية أو مناقشات مع ممثلي الفيفا حول 
هذا األمر. القرار يقّوض تماماً مبادئ االستقرار التعاقدي ونزاهة المنافسة. ويظهر 

بشكل واضح أن الالعبين والمدربين يحق لهم اآلن تجاهل التزاماتهم التعاقدية.
 إضافة إلى ذلك، يتجاهل القرار تماماً اآلثار االقتصادية له على أندية كرة القدم 
الوضع  ضمان  يمكن  وكيف  البعيد  المدى  على  التخطيط  يمكن  فكيف  الروسية. 
اآلن  من  العقد  تعويض؟  أي  دون  فريقه  عن  الرحيل  العب  ألي  يحق  عندما  المالي 
فصاعداً لن يكون بمثابة اآللية التي تحمي تماما النادي والرياضيين. هذه السابقة 

تشكل مؤشراً سيئاً لعالم كرة القدم بأكمله”.
على أمل الحفاظ على المبادئ المنصوص عليها في أسس الرياضة العالمية، نريد 
أن نناشد جميع أعضاء مجتمع كرة القدم الدولي. نطلب منكم عدم إساءة استخدام 
الحقوق الممنوحة من قبل الـ)FIFA(، ألن قرارهم يتعارض مع المبادئ األساسية 

لعائلة كرة القدم. سيناريو مشابه قد يواجه أي اتحاد آخر في المستقبل.
ال ينبغي أن تقسم كرة القدم الناس، بل يجب أن توّحدهم في كل ركن من أركان 
المعمورة. القرار سيسبب ضرراً ال يمكن إصالحه لكرة القدم في روسيا. نحن نحتفظ 

بالحق في التقدم إلى المحاكم لحماية مصالحنا”.

أمس  للتنس،  المحترفات  الالعبات  رابطة  أصدرت 
وحققت النجمة  الجديد،  العالمي  التصنيف  األحــد، 
 4350 بـــ  الــثــانــي  الــمــركــز  جــابــر  أنــس  التونسّية 
كما  مسيرتها.  في  عالمي  تصنيف  أفضل  نقطة، وهو 
وعلى  العربي  المستوى  على  تاريخياً  إنجازاً  يعّد 
الجنوب  حققته  مــا  لتتخطى  األفــريــقــي  المستوى 
في  الثالث  المركز  احتلت  التي  كوتزر  أماندا  أفريقية 
العام 1997. وأصبحت النجمة التونسية أنس جابر 
التصنيف  هذا  إلى  تصل  وأفريقية  عربية  العبة  أول 
العالمي  التصنيف  نظام  إقرار  منذ  الثاني”  “المركز 
لمواجهة  جابر  ــس  أن وتستعّد   .1975 الــعــام  فــي 
123عالمياً،  المصنفة  بجوركلوند  ماريام  السويدية 
األول  بــالــدور   ،1 رقــم  الملعب  على  االثنين،  اليوم 
في  أمس،  أكدت  أنس  وكانت  ويمبلدون.  بطولة  في 
الذهاب  على  العزم  عاقدة  أنها  الصحافي  المؤتمر 
العام  في  وصلت  أنها  خصوصاً  البطولة،  في  بعيداً 
قالت  القرعة  وحــول  النهائي.  ربــع  للدور  الماضي 
أول  أن  تعلمون  كما  لكن  جيدة،  “القرعة  جابر:  أنس 
األدوار في بطوالت الجراند سالم عادة ما تكون صعبة 
وزادت:  والفوز”.  المنافسة  في  يرغب  الجميع  ألن 
في  عليها  حصلت  التي  الخبرة  استعمال  “سأحاول 
األولى  األدوار  مع  التعامل  أجل  من  جــاروس  روالن 
وأن أخذ األمور خطوة بخطوة”. وواصلت: “أنا أعرف 
طريقي في أول دورين فقط، وال أحب النظر إلى القرعة، 
أحاول تحضير نفسي من أجل التركيز على كل مباراة 

“استعداداتي  وأشــارت:  سيحدث”.  مــاذا  لنرى  ثم 
جيدة وأتمنى أن أكون حاضرة يوم االثنين، من خالل 
الخبرة القليلة التي حصلت عليها في روالن جاروس، 
واخترت أن أكون جاهزة وال ألعب كثيراً حتى ال أكون 
قبل  المباريات  من  الكثير  “لعبت  وأكملت:  مرهقة”. 
روالن جاروس وكان مرهقاً كثيراً بالنسبة لي جسدياً 

وذهنياً. في روالن جاروس شعرت بالكثير من الضغط 
ألنني لم أتعود على ذلك”. وأتّمت: “اآلن حاولت التعلم 
من أخطائي لذا اخترت عدم لعب الكثير من المباريات 
على األراضي العشبية من أجل التحضير إلى الهدف 
الرئيسّي بالنسبة لي وهو بطولة ويمبلدون التي أحلم 

بالفوز بلقبها”.

ــادي  ن ـــــأن إدارة  ب الــبــريــطــانــيــة،  »مـــيـــرور«  صحيفة  أفــــادت 
األعمال  وكيل  أبلغت  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر 
كريستيانو  األسطورة  مواطنه  بأن  مينديز،  البرتغالي خورخي 
خورخي  البرتغالي  أن  عديدة  تقارير  وأكدت  للبيع  ليس  رونالدو، 
بايرن  على  األخير  خدمات  عرض  رونالدو،  أعمال  وكيل  مينديز، 
انتقال  إمكانية  لبحث  اإلنجليزي،  وتشيلسي  األلماني  ميونخ 
صحيفة  وأوضحت   .2022 صيف  في  أحدهما  لصفوف  »الــدون« 
شديد  بغضب  الحمر” تشعر  “الشياطين  فريق  إدارة  “ميرور” أن 
مخرج  عن  الباحث  رونالدو،  أعمال  وكيل  مينديز،  تحركات  إزاء 
بغية  ترافورد”  “أولد  األحالم  مسرح  ملعب  عن  للرحيل  لمواطنه، 
القدم.  لكرة  أوروبا  أبطال  المقبلة من دوري  النسخة  المشاركة في 
“رونالدو لن يذهب إلى أي  وقالت مصادر من النادي للصحيفة إن 
مكان في الموسم الجديد، وإن المدرب الجديد )إيريك تين هاج( يضع 
مانشستر  أن  يذكر  المقبلة”.  الفترة  في  خططه  رأس  على  الالعب 
يونايتد احتل المركز السادس في ترتيب الدوري اإلنجليزي الممتاز 
خالل الموسم المنصرم، ليخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، 

ويكتفي بالمشاركة في الدوري األوروبي )2023-2022(.

االتحاد الرو�سّي لكرة القدم: 

قرار الفيفا تمييزّي ويناق�ض ميثاقه

اأف�سل ترتيب عالمّي للتون�سية جابر

في م�سيرتها في لعبة التن�ض 

ح�سمًا الأي جدال... مان يونايتد متم�ّسك برونالدو
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 w{UI�«  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�
 qL�  ÍcÒ�«  vC�dL�«  ÂU�Ë  bL��
 WKJA�  Òq��  WÒOMFL�«   UN��«  l�
 —«Ëœ  Õd�L�  wzU�dNJ�«  bÒ�uL�«
 ‰ö� dL�_« lL ÒA�« W�«“≈Ë fLA�«

ÆsOK�IL�« sO�uO�«
 fL ÒA�« —« ÒËœ Õd�� ∫WOD� ‰U�Ë
 V�«uLK�  «Îd�M�  Â«Ëb??�«  vK�  qJ�
 ÂuKF�«  » ÒöD�  U Î�ÒHM��Ë  WÒO�UM�ÒK�«
 YO�   UF�U��«  w�  WÒO�d�L�«
 ¨rN�U�uK�œ l�—UA� tO� Êu{dF�
 rN�U�uLD�  «Îd??�??F??�  t??�Ëb??�??O??�

ÆrN�ö�_ «Îe�d�Ë
 vÒI�� U� vK� WE�U�L�« ÒÊ≈ ∫r��Ë
 wM�Ë V�«Ë u� w�UIÒ��« À—ù« s�
 W�UIÒ��«  r�œ  s�  Òb�  ô  –≈  ¨w�ö�√Ë

ÆUN�U�u���Ë UN�UJ�√ WÒ�UJ�
 ÊUM��  w??�  Õ—U??�??L??�«  Ê√  d�c�
 ¨W�uFB�« …b�b� ÎU�U{Ë√ gOF�
  «uM��«  ‰ö??�  U�œb�  hKI�  –≈
 UNMO�Ë  ¨UNM�  vI��  U�Ë  ¨WO{UL�«
 ·Ëd�  w�  qLF�  ¨fLA�«  —«Ëœ
 W??O??�U??L??�« W?????�“_« j???�Ë W??I??�U??�

Æœö��« UNAOF� w��« W�FB�«
 Õd��  Ê√  v???�≈  …—U?????�ô«  l??�
 ¨jI�  ÎU�d��  fO�  fLA�«  —«Ëœ
 ÂuKF�«  »öD�  fHM��  u??�  UL�≈
 ÊUJ�Ë   UF�U��«  w�  WO�d�L�«
 W�«b� l� Êu{dF� tO�Ë rNM�—UL�
 rN�U�uK�œ  l�—UA�  “uL�  dN�
 w�«—b�« r�dOB� d�dI�Ë UNLOOI��

ÆUNO�« œUM��ôU�

ähô«H á qjó∏Ñd q»Ø°ù©àdG QGô≤dG •ƒ≤°S ó©H Ωƒ«dG A»°†j ¢ùª°ûdG QGhO ìô°ùe

ähô«H áæjóe »a áq«aÉ≤ãdG IÉ«ëdG QGôªà°SG ≈∏Y ¿ƒ°üjôM :≈°†JôªdG
q»bÓNCGh q»æWh ÖLGh ƒg q»aÉ≤ qãdG çQE’G øe ≈ q≤ÑJ Ée ≈∏Y á¶aÉëªdG :áq«£Y
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