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ّ
ان ال��ذي��ن تس ّكعوا على أق��دام
ّ
المحتلين ونشأوا على التعاقد
معهم ،قد يقيمون قضية طائفية
تفيد األجنبي ولكنهم ال يقدرون
أن يخدموا األمة التي خانوها.
سعاده
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ّ
ال�سيا�سي
النووي… و�أمير قطر ي�ستنفر للتو�سط
اليوم تبد�أ في الدوحة ثالث ّية باقري ومورا ومالي حول
ّ

القوات والكتائب ون�صف الـ  13ال للم�شاركة بعك�س قدامى الم�ستقبل… واال�شتراكي ي�ساعد في الت�أليف
الوطني الح ّر اليوم… و�أمل وحزب اهلل لأولو ّيات النا�س… وبو �صعب للتوا�صل مع �سورية
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
االنفراجات الدولية واإلقليمية تسابق مناخات التصعيد ،سواء من بوابة العودة
للتفاوض غير المباشر األميركي اإليراني ممثلين بكل من المفاوض اإليراني علي
باقري ،والمفاوض األميركي روبرت مالي ،بوساطة وشراكة من أوروبا ،يمثلها
انريكي مورا ،أو من بوابة التقدم في العالقات اإليرانية السعودية نحو استعادة
العالقات الدبلوماسية .وه��ذه المرة وفقا لمصدر دبلوماسي أوروب��ي األجواء
مختلفة ،أوالً ألن ك��ل ش��يء ب��ات محسوما ً وح��اض��را ً للتوقيع باستثناء قضايا
م�ح��ددة وم �ح��دودة ،تمثل ال �ـ  1%المتبقية للذهاب للتواقيع ،وه��ي قضايا تغلب
عليها السياسة البعد التقني الذي لم يبق منه إال القليل القليل ،وثانيا ً ألن أوروبا
التي كانت أقرب للسلبية في جوالت التفاوض السابقة باتت على الضفة اإليجابية
الدافعة باتجاه التفاهم مع آمالها بأن ينعكس االتفاق اذا تمت العودة الى بنوده،
على تأمين موارد هامة في مجال النفط والغاز ألوروبا المأزومة ،التي ترقص على
حبال الطاقة الروسية ،وأوروبا ال تح ّركها إال الحوافز المصلحية ،وثالثا ً ألن القلق
األميركي الذي يشكل دائما ً الحافز الوحيد لواشنطن لتسريع التوصل لالتفاق ،ألن
واشنطن تدرك التداعيات السلبية للعودة إلى االتفاق سواء على جبهة المتطرفين
األميركيين ،أو على حلفائها في المنطقة ،وال يحفزها لتجاوز التهرب من التوقيع إال
ارتفاع منسوب القلق من بلوغ إيران عتبة النقطة النووية الحرجة ،المتمثلة بامتالك
إي��ران لما يكفي إلنتاج سالح ن��ووي ،والقلق اليوم في ذروت��ه ،وأميركا ال يدفعها
نحو المبادرات اال القلق المرتفع ،ورابعا ً ألن إيران التي تتعامل مع االتفاق النووي

أو�سطي»
هل ين�ش�أ «التحالف ال�شرق �
ّ
لدمج «�إ�سرائيل» في المنطقة؟
العميد د .أمين محمد حطيط*

بصفته فرصة اقتصادية ،وتتقن لغة الفرص ،تجد فرصتها اليوم الستثمار الحاجة
األوروبية والقلق األميركي ،والتقاط فرصة اقتصاد ّية يوفرها حجم الطلب العالمي
في س��وق الطاقة وارت�ف��اع األس�ع��ار ال��ذي قد ال ي��دوم ط��وي�لاً ،في ظل تطلع إيران
لتعويض كل ما فاتها من بيع إنتاجها خالل سنوات الحصار ،وخامسا ً ألن اختيار
الدوحة مكانا ً للتفاوض والعودة الفورية الى المفاوضات ،والجلوس للتفاوض،
ولو بصورة غير مباشرة ،بين األميركيين واإليرانيين ،عوامل يرافقها حرص أمير
قطر ال��ذي يه ّمه كمضيف للمفاوضات ضمان نجاحها ،وهو مستنفر للمساهمة
بالوساطة السياسيّة على مستويات صنع القرار في كل من واشنطن وطهران.
النووي ،وما يرافقه من تفاؤل بقرب عودة العالقات
التفاؤل بقرب العودة لالتفاق
ّ
الدبلوماسية السعودية اإليرانية ،وما يرافقهما من معلومات حول إمكانية قرب
تفاوضي حول ترسيم الحدود البحرية ،عوامل تمنح الحكومة
التوصل التفاق
ّ
ً
الجديدة عناصر دفع إلنجاز الكثير ،مما كان إنجازه مستحيال في سابقاتها ،بما
في ذلك حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تصرف األعمال ،ألن األميركي سيكون
عنصر تسهيل للكثير من عناصر استقرار لبنان وتحييد قوة المقاومة عن جبهات
صالحة لالشتعال ،سواء جبهة استجرار الكهرباء والغاز عبر سورية ،أو خصوصا ً
جبهة ترسيم الحدود البحرية ،واأله��م ألن قضية األميركي األه��م في استخدام
لبنان كمنصة لحصار المقاومة كانت تنطلق من خلفية سعيه لتحجيم حلفاء طهران
وإنهاكهم ،أما التزام واشنطن بأمن الكيان فيدفعه لحلحلة تبعد المقاومة عن خيار
التصعيد ،وصيانة االتفاق مع ايران ،الذي لن يكون ممكنا ً دمجه بتسويات إقليمية

ترفضها إي��ران في سلة واح��دة ،تصير ممكنة عبر تعزيز أسباب االستقرار في
الساحات المشتعلة ومنها لبنان ،وألن التوترات المفتعلة تحت عنوان التجاذب
السعودي اإليراني ستنأى بنفسها عن لبنان ،بدالً من نداءات النأي بالنفس عنها،
وألن فرص تلقي التداعيات اإليجابيّة للتفاهمات ستحل مكان تحدي التعامل مع
التداعيات السلبية للنزاعات.
كل ذلك تراه مصادر نيابية متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة ،لكنها لم تجده
في خطاب العديد من الكتل النيابية التي شاركت أمس ،في االستشارات النيابية،
حيث بدأ أن الكتل المصنفة في مواقع الصداقة والتحالف مع واشنطن والرياض
ال تزال تتحدث باللغة القديمة ،ربما بانتظار تبدل «التعليمة» ،كما تقول المصادر
التي سجلت مواقف قوى  14آذار الرافضة للمشاركة في الحكومة ،ممثلة بالقوات
اللبنانية والكتائب والنواب المتحدرين منها ،ومثلهم فعل نصف النواب الـ  13الذين
وصفوا غياب زمالئهم بالظروف الخاصة ،وبعكسهم كان موقف النواب المستقلين
من قدامى تيار المستقبل مطالبين بشراكة وازن��ة ،بينما تميز الحزب التقدمي
االشتراكي بالوقوف في منتصف الطريق ،حيث ق��ال رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب تيمور جنبالط ،لن نشارك لكننا سنساعد في التأليف ،أي مشاركة ضمنية،
ودعت كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لوضع أولويات الناس كأولويات
للحكومة الجديدة ،دون التمسك بشكل محدد لها ،بينما تحدث نائب رئيس مجلس
النواب الياس بوصعب عن أولوية التواصل مع الدولة السورية في ملف النازحين
الذي صار ضاغطا ً بصورة ملحة.

(التتمة ص)4

طهران :ت�س ّلمنا ر�سالة من الريا�ض
وزيارة بوريل تمخ�ضت عن اتفاقات «نووية»

نقاط على الحروف
أميركي
الحكومة والمحور ال
ّ
وجماعة �أميركا
ناصر قنديل

في لقاء عسكري رفيع المستوى ُعقد برئاسة أميركية
في شرم الشيخ ض ّم «إسرائيل» ودوالً عربية في الخليج
م��ن أج ��ل ال�ب�ح��ث ع��ن أط ��ر تنظيمية ت�م�ك��ن م��ن التعاون
العسكري بين الدول والكيانات المشاركة لتفعيل عمليات
الدفاع الجوي في وجه المخاطر التي تتهدّد المشاركين،
وال�ت��ي يمكن ان «ت�ص��در ع��ن إي��ران وحلفائها ف��ي محور
المقاومة» ،وق��د بقي االجتماع ال��ذي غابت عنه الكويت
وسلطنة ُعمان بعيدا ً عن األضواء اإلعالمية لكن المعنيّين
به ،وك ّل في نطاقه ووفقا ً لقدراته انصرف للقيام بما هو
مطلوب منه او يقدر عليه في سبيل إخراج التفاهمات من
الغرف المغلقة الى التطبيق في ميدان الواقع.
(التتمة ص)4

إ�سرائيلي»
م�شروع بايدن« :ناتو �
ّ
ب�أموال العرب بال قنبلة �إيران ّية!
محمد صادق الحسيني
ك ّل شيء يتحرك بسرعة وفجأة من أجل تنفيذ تعليمات
السيد األميركي المختنق في الشرنقة األوكرانية!
ت� �ت ��زاح ��م ال � ��زي � ��ارات وال� �م� �ص ��ال� �ح ��ات ب��ي��ن ع��واص��م
المتخاصمين ،وت�ع��ود ط��اول��ة المفاوضات ال�ن��ووي��ة الى
االنتعاش بشكل سريع ،وتنقل بحركة أوروبية انقالبية
من فيينا لتصبح على مقربة من عرش ابن سلمان المهدّد
بالباليستي اليمني و ُيستدعى «الحاجب «
العراقي ليقوم بدور التهدئة بين الرياض وطهران.
وتتحرك «المقاصة» المالية القطرية لتحلل ما هو مح ّرم
على بايدن داخليا ً في الوقت ال��راه��ن بخصوص إطالق
سراح األموال اإليرانية المج ّمدة.
(التتمة ص)4

ال�ضغوط الأميرك ّية لدفع �أوروبا
نحو حرب عالم ّية!...

أع��ل��ن المتحدث ب��اس��م وزارة الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زاده ،أمس ،أنّ رئيس
ال����وزراء ال��ع��راق��ي مصطفى الكاظمي «نقل
إلينا رسالة من الرياض» ،مشيرا ً إلى أنه تم
التباحث معه بشأن «موعد الجولة المقبلة في
بغداد التي ستكون على مستوى دبلوماسي»
بين السعودية وإيران.
وأث��ن��ى زاده ع��ل��ى «ال����دور ال��ع��راق��ي في
الوساطة» ،الفتا ً إل��ى أن ال��ري��اض مستعدة
ل��رف��ع مستوى المباحثات م��ع ط��ه��ران إلى
الدبلوماسيين في بغداد وكذلك استئناف
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ولفت إلى أن «الحوار بين إيران والسعودية
ال��ذي س��وف يتابع قريبا ً ف��ي ب��غ��داد ،وعلى
مستوى دبلوماسي يخدم مصلحة جميع دول
المنطقة».
وأوض��ح زاده ،أنه «سيجري إرس��ال وفود
تقنية لزيارة السفارات في األي��ام المقبلة»،
ّ
الكف عن
داعيا ً المسؤولين السعوديين إلى
إصدار تصريحات «تتناقض وما يجري تبادله
عبر القنوات الخاصة».

وشكر خطيب زاده مساعي االتحاد األوروبي
ووزي��ر خارجيته جوزيب بوريل على دورهم
في محادثات فيينا ،مؤكدا ً التوصل «من حيث
الشكل والمضمون إل��ى اتفاقيات في زي��ارة
بوريل».
وأ ّك���د أنّ ب�لاده «ستتابع بجدية وحسم
المحادثات ،وهي تتمسك بخطوطها الحمر»،
مشيرا ً إل��ى أنّ جولة المحادثات النووية
المقبلة التي ستجرى في إحدى دول الخليج،
«ستتناول النقاط العالقة في مسألة رفع
العقوبات».
وأعلن زاده ،أن بالده «قدمت طلبها لالنضمام
إلى عضوية بريكس» ،وأنه «تم إجراء سلسلة
من المشاورات في هذا الصدد».
على صعيد متصل ،كشف وزير الخارجية
اإليراني ،حسين أمير عبد اللهيان ،أنّ إيران
وتركيا تحضران وثيقة تعاون شاملة وطويلة
األمد.
وقال أمير عبد اللهيان ،خالل زيارته تركيا،
إنّ «البرنامج الشامل للتعاون ،والطويل األمد
بين البلدين ،هو المحور الرئيس للزيارة التي

«الناتو ال�شرق �أو�سطي» خطوة قديمة جديدة لتغيير وجه المنطقة

د .جمال زهران*
ال�م�ت��اب��ع ل �ت �ط��ورات األوض� ��اع ف��ي األزم ��ة األوكرانية،
منذ أن بدأ التدخل الروسي في أوكرانيا في  24فبراير/
ش�ب��اط  ،2022يستطيع أن ي��رص��د بسهولة أنّ أميركا
تسير في خطين متوازيين ،هما :األول :الدفع باألزمة
إل��ى ح��رب عالمية ثالثة ،أو ح��دوث مواجهة بين روسيا
وأوروبا لهالك االثنتين على األق ّل ،والثاني :إعادة تنظيم
الوجود أو االنتشار األميركي في مناطق العالم ،استعدادا ً
للمواجهة المرتقبة على طريق الحرب العالمية ،بين روسيا
وأوروبا.
ولذلك فإنّ أميركا تتحرك بأسلوب يجمع بين استقاللية
ال�ح��رك��ة وف �ق �ا ً الستراتيجيتها ال�ك��ون�ي��ة ،وب�ي��ن التنسيق
(التتمة ص)4

أقوم بها اآلن ألنقرة ،بدعو ٍة من وزير الخارجية
التركي» ،على أن يلتقي الرئيس رجب طيب
اردوغان ومسؤولين أتراكا ً آخرين.
وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأنّ المبعوث
األميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي
وصل إلى الدوحة أمس اإلثنين ،لعقد اجتماع
مع وزير الخارجية القطري.
ونقلت الوكالة ،أمس ،عن مسؤول اإليراني،
قوله إنّ كبير المفاوضين النوويين اإليراني
علي باقري كني سيكون في الدوحة في 28
و 29حزيران/يونيو من أجل المحادثات.
وبحسب وسائل إع�لام إيرانية ،ف��إنّ قطر
ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران
وال��والي��ات المتحدة وس��ط مساعي االتحاد
األوروب���ي إلنهاء تعثر المفاوضات من أجل
إحياء االتفاق النووي.
وتوقع مسؤول السياسة الخارجية في
االتحاد األوروب���ي جوزيب بوريل ،ال��ذي زار
إي���ران م��ؤخ��راً ،استئناف ال��م��ح��ادث��ات غير
المباشرة حول البرنامج النووي لطهران في
األيام المقبلة في دولة خليجية.

حسين مرتضى
في ظ ّل المتغيّرات السياسية على مستوى العالم والمنطقة
بدأت بعض الدول تسعى إلى تنظيم عملها التآمري من خالل
دع ��وات إلن�ش��اء تحالفات عسكرية هدفها تقسيم المنطقة
والعالم وإعادة إحياء تحالفات اإلستعمار القديم.
ل��م يكن ك�لام الملك األردن ��ي عبد الله الثاني ح��ول إقامة
حلف أطلسي جديد بالكالم المستغرب ،كما أنّ كالمه لم
يحمل في طياته شيئا ً جديداً ،ألم يكن هذا الحلف والتحالف
موجودا ً منذ أكثر من  ١١عاما ً حيث بدأت الحرب الكونية ض ّد
سورية؟ ألم تكن األردن محطة التآمر الرئيسية على سورية
حيث كانت تعقد االجتماعات األمنية والعسكرية بين وفود
ال��دول المتآمرة على س��وري��ة ،وغ��رف الموك شهدت إدارة
المجموعات اإلره��اب�ي��ة على األرض ال�س��وري��ة حيث كانت

تصدر األوامر القتالية ض ّد الشعب السوري بك ّل مكوناته؟ ألم
يش ّن االحتالل األميركي واألطلسي ودول العربان عدوانهم
على سورية وعلى من يقف الى جانب سورية.
كثيرة هي األحداث التي تؤكد وجود هذا الحلف عبر سلسلة
من االعتداءات على سورية.
بالمحصلة ال اعتقد انّ ه��ذا الكالم يحمل الشيء الجديد
س��وى التأكيد م�ج��ددا ً على استمرار ال �ع��دوان على سورية
وشعب س��وري��ة وك � ّل م��ن يقف ال��ى جانب س��وري��ة ك � ّل ذلك
خدمة لألطلسي والصهيوني وغيرهم.
اليوم تحاول تلك ال��دول فتح جبهات القتال في سورية
م �ج �دّدا ً ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال �ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة رغ��م محاوالت
االنفتاح سياسيا ً على سورية.

 إذا استثنينا التيار الوطني الحر الذي سيكون مشاركا ً فيالحكومة الجديدة من خالل رئيس الجمهورية ،على األقل ،إذا ق ّرر
عدم المشاركة ،وإذا ولدت الحكومة ،تلفت االنتباه مواقف الكتل
النيابية التي ق ّررت رفض المشاركة في الحكومة ومقاطعتها.
 إذا نظرنا للغة التي يتحدث بها هؤالء سنسمع كالما ً كثيرا ًعن نظرية وجود لبنان في محور إقليمي يرفضونه ،والمقصود
طبعا ً هو محور المقاومة ،واتهامات هؤالء مكررة بالحديث عن
سيطرة حزب الله على الدولة ،ومؤسساتها ،وهم دعاة أن يكون
لبنان ضمن محور آخر ،تحت شعار الحياد ،طلبا ً لموقع لبناني
أقرب الى واشنطن والرياض باعتبارهما مرجعية القرار بدعم
لبنان مالياً ،كما يقولون.
 نتحدث هنا عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المقبلة قياسا ًبحكومته الحالية التي تصرف األعمال ،والمتهمة بأنها حكومة
حزب الله والواقعة تحت سيطرته ،والتي نجح حزب الله عبرها
بضم لبنان الى ما يس ّمونه بالمحور اإليراني ،وبعضهم يقول
بالوقوع تحت االحتالل اإليراني.
 اذا استعملنا الوقائع كأداة للقياس سنكتشف أن الحكومةدفعت بوزير إعالمها لالستقالة بال سبب وجيه سوى طلب الرضا
السعودي ،فهل يحدث هذا في بلد آخر أو في حكومة أخرى؟
 بالوقائع أيضا ً وقف رئيس الحكومة بقوة ضد أي طلباإلعفاء ولو مؤقت لحاكم المصرف المركزي ،حتى تنتهي الملفات
القضائية المرفوعة عليه ،والحاكم هو نفسه ال��ذي أعلنته
السفيرة األميركية خطا ً أحمر خالل فترة حكومة الرئيس حسان
دياب ،ويصفه الرئيس ميقاتي بالضابط الذي ال يمكن االستغناء
عنه خالل الحرب.
 بالوقائع أيضا ً ج ّمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعمالحكومته لشهور ،حتى تراجع ثنائي المحور ،حزب الله وحركة
أمل ،عن اشتراط المشاركة في االجتماعات الحكوميّة حتى تتم
تنحية القاضي طارق بيطار ،الذي أصدرت لجان في الكونغرس
األميركي بيانات واضحة لمساندته ،ولم يعترض عليه إال وزراء
ونواب «المحور» ،وتمسك الرئيس ميقاتي بالقاضي حتى تراجع
وزراء «المحور» ،وموقف الحكومة ورئيسها ليس مجرد دعم
لفكرة استقالل القضاء ،بينما تشترك الحكومة بتغطية مالحقة
القاضية غادة عون ألنها تجرأت والحقت حاكم المصرف.
 بالوقائع أيضا ً تدير الحكومة التي يقاطع مثيلتها اصدقاءأميركا والرياض ملف الحدود البحرية للبنان بالتنسيق والتشاور
مع وسيط عيّنته اإلدارة األميركية اسمه عاموس خوكشتاين
يحمل الجنسية اإلسرائيلية وخدم في جيش االحتالل.
 بالوقائع أيضا ً في حروب المنطقة والعالم ،حربان ،حربفي اليمن ،وحرب في أوكرانيا ،وفي الحربين تقف الحكومة دون
الكثير من حلفاء أميركا ،حيث تقف السعودية وأميركا.
(التتمة ص)4
 بالوقائع أيضا ً وأيضا ً ال تبحث الحكومة ومثلها التي ستليهاأي عروض تقدّمها أية شركات ال تحظى بقبول أميركي ،وهذا هو
مصير كل العروض الروسية والصينية واإليرانية ،اإلهمال
وإدارة الظهر بذرائع مختلفة.
 يرفضون المشاركة بالحكومة ويتهمونها بالمحور ،ألنمهمتهم المقررة هي استثمار المنصات السياسية والنيابية
واإلع�لام��ي��ة للتحريض على المقاومة ،ول��و ب��األك��اذي��ب ،ألن
المطلوب نيل المزيد من االلتحاق المهين والمذل باإلمالءات
األميركية ،ولبنان بالمناسبة في أسفل قائمة الذل في العالقة
باألميركيين ،فتطبق القرارات األميركية المالية في لبنان قبل
أميركا ،بينما يجرؤ حلفاء أميركا في المنطقة بقول ال ،كما تفعل
تركيا ودولة اإلمارات بخصوص العقوبات على إيران وروسيا،
وكما تفعل السعودية بخصوص العقوبات على روسيا ،وكما
تفعل اإلم���ارات بالعالقات مع سورية ،ولبنان ال��ذي يحتاج
التواصل مع الحكومة السورية لحل سريع لقضية النازحين
السوريّين ينتظر اإلذن األميركي بزيارة وفود حكوميّة رفيعة الى
حكومي على زيارة سورية لبحث
سورية ،كما انتظر ليتجرأ وفد
ّ
التعاون في ملف الكهرباء.
 المذ ّلة ال تكفي ،وجب أن يزيّنها النفاق ،فنصدق أن لبنانالرسمي في محور المقاومة ،ونجهد لنثبت البراءة بمزيد من
الذل ،مبارك للسيادة واالستقالل.
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مرحلة ما بعد المواجهة
الأطل�سية الرو�سية...
} رنا جهاد العفيف
تغيير جــذري وشامل يطال توازنات إقليمية ،تزامنا ً مع
زيارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى المنطقة ،وتحالف جديد
يتض ّمن تشكيالت عسكرية جديدة ،ضد محور المقاومة ،بدأ
بالهمس ليظهر علنا ً بإعالن ملك األردن عبدالله الثاني عنها
بتوليه مشروع بين دول متشابهة في التفكير ،وذلك على قناة
تلفزيونية رسمية ،تحدث عبرها عن «ناتو شرق أوسطي» ،توثق
عالمات استفهام كثيرة حول هذا الجدل ،فما حاجة «إسرائيل»
والمطبّعين لمثل هذا التحالف؟ وهل هناك حقا ً جدية في الطرح،
وأيّ مخاطر يحمل هذا التصريح وما يتبعه من خلفيات دولية
على مستوى المنطقة في ظ ّل عسكرة التطبيع مضمونا ً وشكالً؟
في سياق مقابالت أثارت جدال ً واسع الطيف ،في المصطلح
وما يعنيه الطرف اآلخــر ،عن حلف شبيه باألطلسي ،وليس
عربيا ً كما قيل سابقاً ،على العكس تماما ً فهو أشبه بنسخة
اوسطية ،تتعلق بـ «إسرائيل» الندماجها بالمنطقة ،ككيان ،إال
أنّ هناك مؤيدين لفكرة طرح ملك األردن مجيبا ً عن سؤال بشأن
إيران.
وعلى ذكر «إسرائيل» وايران في المقابلة تحدث الملك عن
دور إيــران في المنطقة ،وعالمات اإلربــاك تلوح باألفق ،حول
الصراع «اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني ،وعن «التعاون في الشرق
األوسط كما سماه ،فيما قوى المقاومة تحذر من مخاطر األحالف
العسكرية التي تهدف إلى دمج «إسرائيل».
مقابل ذلك كشفت مسار التطبيع جراء تسريب الملك األردني
لتوليه المشروع ،إذ الالفت في الموضوع توقيت التصريح الذي
جاء مع إعــالن استئناف المفاوضات النووية ،ولــدور إيران
في المنطقة ،وعليه قــراءة المشهد السياسي بوضوح ودقة،
إذ تسعى واشنطن إلى عملية اصطفافات سريعة ،بتشكيل
تحالفات عسكرية إقليمية ،لمواجهة تداعيات ما بعد الحرب
األطلسية ـ الروسية في أوكرانيا ،وهذا كان له وقع سياسي على
المستوى األمني والعسكري على سياسة «إسرائيل» داخليا ً
تسبّب بانهيار كبير وانقسامات أدّت إلى انتخابات مبكرة ،بينما
سياسيا ً على الدول المطبّعة معها ،أن تحميها من اإلسقاطات
الحرة بعد محاوالت عــدة بــاءت بالفشل ،لتسعى واشنطن
بذلك إلحياء االتــفــاق الــنــووي ،كحاجة ملحة في السياسة
«اإلسرائيلية» ،بتشكيل ناتو شرق أوسطي ،بهدف المواجهة،
مع محور المقاومة وعرقلة خطوات بوصلة المقاومة...
فلسطينيا ً تــدرك المقاومة أبعاد وخطورة هــذا التحالف
العسكري المطروح بصيغته ،وتجاوز خطورة األمر هذا ،قد
ينشب تصعيد ومواجهة ،فإسقاط التطبيع بخطوطه الحمر
تجاه «إسرائيل» ،لم يعد من المح ّرمات ،وإنما من الضروريات
اليوم ،ألسباب تتعلق بالتمدّد «اإلسرائيلي» ،بعد ترحيب ملك
األردن بفكرة «ناتو شرق أوسطي» (بين قوسين «إسرائيل»
ركن أساسي فيه) وإال لما طرحته «إسرائيل» أيضاً ،وكانت قد
تحدثت عن حلف ناتو دفاع جوي ،واآلخــر يشترط بوضوح
التحالف بدقة ،وهذه نقطة مهمة بالغة األهمية نعرف خاللها
ما الذي يجري.
وطبعا ً ليست الفكرة جديدة ،ولكنها قديمة حديثة ،بعيدة عن
الواقعية ،ألنّ فكرة «الناتو العربي» هي لعبة تحالفات إلبقاء
االحتالل ،الهدف منه اختصار «األمن القومي العربي» في «أمن
إسرائيل» ،ناهيك عن تهافت المطبّعين ومن معهم عسكريا ً مع
«إسرائيل» إلبادة الشعب الفلسطيني والقضاء على ك ّل من يقف
مع القضية الفلسطينية ،وهذا تجريم دولي بحق اإلنسانية،
تمس «الهوية
ندين بها المجتمع الدولي بر ّمته ،لإليحاء بقضية ّ
الفلسطينية تاريخيا ً ودينيوياً» ،لها هيبة سياسية جعلت من
األنظمة العربية تقوم بتغيير سياستها لطمس معالمها ،فكان
وقع الخيار على االستقطاب األمني والعسكري ،ناتج عنه دعوة
أميركية وتحديدا ً إلدارة بايدن ،الستقامة تحالف ما بين دول
عربية و»إسرائيل» ،متضامنة مع الواليات المتحدة لماذا؟
لالنتقال من مرحلة التطبيع الجزئي ليصبح تطبيعا ً شامالً،
يقتضي التنويه من خالله دمج «إسرائيل» في المنطقة ،شرط
أن تكون العبا ً أساسيا ً تحمي جميع المطبعين ،من خالل تطبيق
نظرية ترامب ،الترشيق بالترشيق ،وإقامة حلف ناتو اقليمي
وليس دولياً ،الهدف منه ضرب استقرار المنطقة وخلق فوضى
جديدة تعم البالد والعباد...
وعلى غــرار ذلــك يراقب خبراء مــدى جدية هــذه الفكرة،
وتص ّورات المشهد العربي ،التي عنونها البعض على أنها تمثل
الجدية ،وقد تنذر بعضها البعض االنخراط بالتصعيد ،ولكن
حقيقة األمر تعكس صورة األمر من ناحيتين ،األولى العالنية
التي ص ّرح بها عبد الله الثاني ،وهي أقرب للمسرحية والتي
تحمل ربما عنوان الحرب النفسية ،وهــذا محتمل ووارد ألنّ
هناك قضايا سياسية منشغلة بها أميركا ،تجعلنا نتريّث قليالً
باإلجابة ،ونتساءل عما إذا كانت أميركا حقا ً متح ّمسة لهذا
التحالف»
تخص شأنها السياسي علها
ال تعليق عما يبحث عن فرص
ّ
تغطي عن عجزها ،فعلى سبيل المثال ،الحرب األوكرانية التي
لها عوامل مؤثرة على قرارات إدارة البيت األبيض ،والتي ترتكز
على التحالف الغربي ض ّد روسيا سبب وجيه ربما غير مقنع
للبعض ولكن ال بأس أن نأخذه بعين االعتبار ،ال سيما أيضا ً
قضية صعود الصين وهــذا أمر يه ّم أميركا للغاية وتحديدا ً
بايدن ،لذا قد تكون لعبة جديدة ستأخذ العرب المطبعين معها
على حين غرة ،في سياق ذلك...
هل هناك إمكانية إلقامة تحالفات على مستوى الشرق
األوسط؟ وإنْ حصل فعالً ،نكون قد استمعنا إلى األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله في التقرير والموقف ،كما
سمعنا حركة حماس تقول :نتابع ونوثق .وإلى طهران التي لن
تسمح بفرض هيمنة إسرائيلية وأميركية على المنطقة ،وكانت قد
ادّعت «إسرائيل» عن رادارات لها منتشرة على األرض ،فيما قالت
مصادر إعالمية بأنّ االمارات ودول الخليج أرسلت دالئل لطهران
بأن ال وجود أليّ رادار أو نشرها وك ّل ما تقوله «إسرائيل» هو
كذب بكذب ،فأيّ تحذير يح ّد في المنطقة ما يوازيه ،فالمقاومات
تقف صفا ً واحدا ً في مواجهة المشروع قبل تفاقمه عسكرياً...
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يائير البيد رئي�س حكومة العدو ...ي�ساري بقيادة يمينية
} نبيه عواضة
كان من المق ّرر وفق قناة «كان» العبرية ان تبدأ لجنة الكنيست عند
التاسعة والنصف من صباح األمس ،مناقشة مشروع ح ّل الكنيست .إال انّ
الخالفات التي تصاعدت بين االئتالف الحكومي والمعارضة حالت دون
عقد الجلسة لدراسة القانون وإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه
ينصب
بالقراءتين الثانية والثالثة .وعلى الرغم من انّ جوهر الخالف
ّ
على موعد تحديد االنتخابات «اإلسرائيلية» اذ يطلب «زعيم» المعارضة
بنيامين نتناياهو ان تجري في  25تشرين األول فيما يطلب «زعيم»
حزب «يوجد مستقبل» يائير البيد بعقدها في  8تشرين الثاني .إال انّ ذلك
ال يغفل وجود سعي من قبل رئيس اللجنة عضو الكنيست نير أورباخ،
ّ
المنشق عن حزب يميناً ،والذي أسهم تهديده بسحب الثقة من حكومة
بينيت باستعجال األخير االتفاق مع البيد لح ّل الكنيست والذهاب نحو
انتخابات مبكرة تفاديا ً لسقوط الحكومة في الكنيست وإتاحة الفرص
لنتنياهو لمحاولة تشكيل حكومة بديلة من نفس الكنيست الحالية ومن
دون حلها وهو ما سعى إليه أورباخ أيضا ً من خالل الموافقة على تأجيل
إجراءات المصادقة .الجلسة قد تعقد في أيّ لحظة وعلى أثرها سوف
تصدر مراسيم تبادل رئاسة الحكومة بحيث يتسلم يائير البيد المنصب
خلفا ً لنفتالي بينيت على ان يت ّم ذلك خالل األيام القليلة التي تلي عملية
المصادقة.
يدخل رئيس الوزراء الرابع عشر شارع بلفور في القدس المحتلة حيث
يقع مقر رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» .فمن هو يائير البيد المولود في تل
أبيب عام 1963؟
يجمع العديد من المحللين والصحافيين في الكيان «اإلسرائيلي» على
أنّ القرار سيذهب الى شخصية ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ الموقف
المناسب« .البيد غير مناسب لمنصب رئيس الحكومة» هذه العبارة تتردّد

على لسان أكثر من محلل سياسي في «اسرائيل» ،والسبب االساسي
افتقاد البيد للتجارب السياسية سابقا ً بخالف والده الصربي األصل
تومي البيد ( 1931ـ  )2008الكاتب والصحافي المشهور الذي ترأس
حزب شينوي العلماني الليبرالي عام  1999حتى العام  2006قبل ان
يستفحل به المرض ويقضي عليه .شغل تومي منصب وزير العدل وكان
معروفا ً عنه تشدّده في مواجهة األحزاب المتطرفة وقد سعى بنشاط
إلى استبعاد أيّ ممارسة دينية من الهيكل القانوني لما تس ّمى بدولة
«إسرائيل» .ابنه البيد الوحيد بين فتاتين (قتلت البنت البكر بحادث
سير) والذي كان أقرب إلى أمه الروائية المشهورة شوالميت البيد لناحية
شغفه بالكتابة ،فكتب البيد أحد عشرة كتابا ً ورواية وسيرة ذاتية.
كان البيد قد بدأ حياته كمراسل في صحيفة «معاريف ،قبل ان يت ّم
تعيينه كمحرر في العام 1988عمل في صحيفة محلية تسمى صحيفة
«تل أبيب» ومن ثم اصبح في العام  1991كاتب عمود أسبوعي في
مجلة اسمها «نهاية األسبوع» ،قبل ان ينتقل الى الصحيفة ذات االنتشار
األوسع وهي» يديعوت أحرونوت» ،حيث ال يزال يكتب فيها حتى يومنا
هــذا .انتقل في العام 1995الى الشاشة الصغيرة فقدم االستضافة
الرئيسية في برنامج على القناة األولى ،ومن ثم في العام  1997قام
بتقديم برنامج اللقاءات «يائير البيد مباشر في العاشرة» .وعلى مدى
ثماني سنوات ايّ منذ العام  2000حتى العام  2008قدّم برنامجه
«يائير البيد» الذي حظي بشعبية واسعة قبل انتقاله الى برنامجه األكثر
شهرة «ايام الجمعة» وهو برنامج اخباري استقطب ماليين المشاهدين
فرا َكم ثروة طائلة تقدّر بحوالي  25مليون شيكل.
اإلعالمي والصحافي الذي استفاد بحكم موقعه على رأس البرنامج
األكثر شهرة .استغ ّل ذلك ،فقام ببناء شبكة من العالقات السياسية
الداعمة له من الجنوب حتى الشمال .وحينما ترك استديو االخبار كان
له مخزون كبير من المؤيدين والداعمين في انتظار خطوته الثانية

ماكرون في برقية لعون :فرن�سا متع ّلقة
بروابط االأخوة مع لبنان و�سعبه

عون مجتمعا ً إلى المعلوف في بعبدا أمس
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أنّ «فرنسا متعلّقة
بصورة مميّزة وخاصة بروابط األخوة التي تجمعها مع لبنان
ومع الشعب اللبناني».
جاء ذلــك ،في برقية شكر وجهها إلى رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ،ردا ً على برقية التهنئة التي كان وجهها
إليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا ً للجمهورية الفرنسية.
وقال ماكرون في برقيته «فخامة الرئيس وأيها الصديق
ميشال ،تلقيت ببالغ التأ ّثر برقية التهنئة التي شئتم إرسالها
إلي على إثر إعادة انتخابي رئيسا ً للجمهورية .كما تعلمون
ّ
أنّ فرنسا متعلّقة بصورة مميّزة بروابط األخوة التي تجمعها
مع لبنان ومع الشعب اللبناني» .وتوجه الرئيس الفرنسي في
البرقية بعبارات التقدير واإلعراب عن الصداقة التي تربطه مع
الرئيس عون.
واستقبل عون في قصر بعبدا ،النائب السابق سيزار معلوف
وعرض معه لألوضاع العا ّمة في البالد عموما ً وفي البقاع

هنية جال على الم�سوؤولين :متم�سكون بحق العودة
وقوة لبنان وا�ستقراره قوة وعافية لفل�سطين

(داالتي ونهرا)
خصوصاً .كما تط ّرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين
إضاف ًة إلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية الراهنة.
والتقى عــون رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا
جنبالط مع وفد من اللجنة .ووجهت جنبالط دعوة إلى رئيس
الجمهورية وزوجته ناديا الشامي عــون ،لحضور افتتاح
مهرجانات بيت الدين لهذه السنة ،وأطلعته على برنامج
حفالت المهرجانات في  13و 15و 16و 17تموز المقبل ،كما
سيتض ّمن البرنامج هذه السنة معارض في قاعات قصر بيت
الدين حول محتويات القصر ومنحوتات لإلخوة بصبوص
وصور من الطبيعة اللبنانية وأخرى من الواقع الراهن.
وأشارت إلى أنّ «الدخول إلى ليالي المهرجانات سيكون
مجانيا ً في ك ّل الحفالت» ،الفت ًة إلى أنّ «الهدف من إقامة
المهرجانات هذه السنة على رغم الظروف الصعبة التي تم ّر
بها البالد هو تأكيد ثقافة الحياة وحضور الفن اللبناني الراقي
ألنّ ك ّل الفرق المشاركة لبنانية».

ميقاتي بحث مع ّ
ممثلة (الفاو) ملف االأمن الغذائي

ميقاتي مجتمعا ً إلى ممثلة الفاو بحضدور الحاج حسن في السراي أمس
التقى الرئيس المكلّف ورئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن،
مم ّثلة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) نورا
أورابــح حداد التي قالت إثر اللقاء «تحدثنا اليوم عن تعزيز
وتوطيد العالقة بين» الفاو ولبنان في ما يخص تحقيق األمن
الغذائي في ظ ّل الظروف الحالية التي تتطلب وضع خطة طارئة
لصالح البلد ونحن نسعى لذلك وبدأنا العمل خصوصا ً مع
وزير الزراعة ،بطريقة سريعة وفعّ الة لتحقيق هذا الهدف».
وردا ً على سؤال قالت «نعمل حاليا ً على برنامج متكامل
وقــد وضعنا خطة مع وزيــر الــزراعــة وجميع المعنيين
لتحديد بعض األولويات ومن بينها تعزيز اإلنتاج بالنسبة

وهي المنافسة السياسية في الكنيست عام  .2013فإذ به يفاجئ
الجميع ويخوض أول انتخابات برلمانية فحصل حزبه على  19مقعدا ً
ليكون ثاني أكبر األحزاب بعد الليكود وليصبح من أه ّم الشخصيات في
«إسرائيل» .فرض نفسه على نتنياهو وتم ّكن من الدخول بحلف قوي
معه منتزعا ً من الليكود وزارة المالية وحقائب وزارية أخرى .على وقع
األزمة المعيشية عام  2014والتي أظهرت فشل وزير المال يائير البيد
سقطت حكومة نتياهو ـ البيد ـ بينيت وح ّل الكنيست وذهب الجميع الى
انتخابات مبكرة آذار العام  2015ليتراجع حزب «يوجد مستقبل» الى
 11نائبا ً ويجلس في مقاعد المعارضة.
الخسارة االنتخابية دفعت بـ البيد العادة تركيب برنامجه السياسي
ولكن هذه المرة وفق قاعدة يمينية استيطانية ،اذ وعلى الرغم من دعوته
لح ّل سياسي على اساس «الدولتين» اال انه كان متمسكا ً ومشجعا ً
للمستوطنات والبؤر االستيطانية .هــذا األمــر لم يكن غريبا ً اذ مثل
استمرار لتوجهات عنصرية عبر عنها حين كان وزيرا ً للمالية بعدم إعفاء
فلسطينيّي  48من ايّ تخفيضات ضريبية.
أزمة الحكم التي عانى منها الكيان وتمثلت بإجراء أربع انتخابات
متتالية خالل سنتين ومع فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة عام ،2019
عمل البيد مع كتلة صلبة تض ّم الى البيد ك ّل من غانتس ونفتالي بينيت
وموشيه يعلون (انض ّم اليهم الحقا ً الجنرال جابي اشكنازي) سرعان ما
تخلى عن قيادة هذه الكتلة لبيني غانتس .ليط ّل العام  2021وتجري
معه انتخابات برلمانية مبكرة رابعة تمكن بها البيد وبينيت من تشكيل
حكومة ائتالفية ،تناوبا على رئاستها.
ال يستطيع يائير البيد ان يفعل كثيرا ً على راس حكومة استيطانية
يمينية متطرفة وهي بالطبع لن تمكنه من استعادة موقعه كـ «يساري
وسط» خاصة بعدما ذهب بعيدا ً في التحالف مع اليمين االستيطاني
واكتفى بفتات الوقت والمتمثل بثالثة أشهر فقط كرئيس وزراء.

(داالتي ونهرا)

المتخصصة مثل إنتاج القمح الذي يتطلب أنشطة
للمنتجات
ّ
فعّ الة وسريعة جداً .وكذلك بعض األنشطة والبرامج المهمة
جدا ً لتثبيت المزارعين والمزارعات في األريــاف لتحقيق
التنمية الريفية في لبنان التي تتطلب جهودا ً متكاتفة».
أضافت «وأيضا يتطلب هذا البرنامج المتكامل تفعيالً
من قبل كل أصحاب المصلحة سواء من القطاعين العام
والخاص ومن المعنيين غير الحكوميين مثل الجامعات
والمنظمات الزراعية والتعاونيات والمجتمع المدني ،ألن
األمن الغذائي مسؤولية الجميع .طبعا ً «الفاو» منظمة رائدة
في هذا المجال ولكن لن يتحقق هذا الهدف الطموح من دون
هذه الشراكة والتشبيك بين أطراف المصلحة».

خفايا

بري وهنية في عين الينة أمس
واصــل رئيس المكتب السياسي لحركة
«حــمــاس» إســمــاعــيــل هــنــيــة ،جــولــتــه على
المسؤولين اللبنانيين وفي هذا اإلطار التقى
أمس رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في مقر
الرئاسة الثانية في عين التينة ،بحضور الوفد
المرافق لهنية والــذي يضم :الدكتور خليل
الحية ،صالح العاروري ،موسى أبو مرزوق،
أسامة حمدان وأحمد عبد الهادي .كما حضر
اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل»
جميل حايك وعضوا المكتب محمد الجباوي
وبسام كجك .وجرى البحث في األوضاع في
لبنان والمنطقة ،وال سيما في فلسطين المحتلة
والعالقات اللبنانية الفلسطينة.
بعد اللقاء اعتبر أن وجود ب ّري على رأس
البرلمان اللبناني «هو ضمانة للبنان وضمانة
لفلسطين» وقال «أكدنا تضامننا الكامل مع
لبنان الشقيق في وجه االعتداءات اإلسرائيلية
في موضوع الغاز وموضوع النفط .وأكدنا
حق لبنان الكامل في ثرواته الطبيعية وأشدنا
بموقف الدولة اللبنانية الموحد في موضوع
ترسيم الحدود وأيضا ً تمسكها بحقها الكامل
كدولة وكجيش وشعب ومقاومة».
وأعـــاد تأكيد «تمسكنا فــي حــق العودة
ورفــض التوطين والوطن البديل وضــرورة
النظر للحقوق اإلنسانية والمعيشية ألهلنا
في المخيمات اللبنانية إلى حين العودة إلى
أرضنا أرض فلسطين».
وتابع «استمعنا إلى المواقف الواضحة
واألصيلة والثابتة لدولة الرئيس األستاذ
نبيه ب ّري بشأن القدس وفلسطين والمقاومة
ووحــدة الشعب الفلسطيني وأيضا ً لتفهّمه
الكامل لحقوق اإلخــوة في داخــل المخيمات
الفلسطينية .كذلك نحن ُنتابع وضع إعادة
إعمار نهر البارد ونتمنى أن نصل إلى االنتهاء
من هذه الصفحة المأسوية اإلنسانية ألهلنا

هناك وأن يعودوا إلى المخيم».
وعن موضوع ترسيم الحدود ،قال هنية
«وجدنا من األستاذ نبيه بـ ّري تمسكا ً أكيدا ً
ومطلقا ً بحق لبنان بترسيم الحدود وبعدم
السماح مطلقا ً ألي انقضاض على الحقوق
اللبنانية الثابتة في ما يتعلق ببحره ومائه
وحــــدوده وهـــو يــقــف بــالــكــامــل إلـــى جانب
الــرئــاســات وإلـــى جــانــب الشعب اللبناني
والمقاومة في هذا الموضوع».
وأكد هنية «أن قوة لبنان واستقراره هو
قوة لفلسطين وأيضا ً عافية لها».
والتقى هنية والوفد المرافق رئيس حكومة
تصريف األعمال نجيب ميقاتي في السرايا
الحكومية ،بحضور المستشار الديبلوماسي
للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر ورئيس
«لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني» الدكتور
باسل الحسن.
بعد اللقاء ،قال هنية «عرضنا التطورات
التي تعيشها القضية الفلسطينية خصوصا ً
في القدس وفي المسجد األقصى المبارك،
في الضفة الغربية وفي غزة ووضع أهلنا في
.»48
وتــابــع «احــت ـ ّل الحديث مساحة واسعة
بشأن أهلنا هنا في مخيمات لبنان ،وأكدنا
مــجــددا ً الموقف السياسي الثابت برفض
التوطين والتمسك بحق العودة ،ولكن تحدثنا
أيضا ً عن األوضــاع اإلنسانية التي تعيشها
مخيماتنا فــي لبنان ،وتمنينا على دولــة
الرئيس النظر بإيجابية للحقوق اإلنسانية
ألهلنا في مخيمات لبنان على طريق العودة
إلى أرض فلسطين».
وزار هنية والوفد ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم في مكتبه حيث جرى
البحث في األوضـــاع الفلسطينية العا ّمة،
إضاف ًة إلى أوضاع المخيمات في لبنان.

ن�شاطات

نيابي إن النواب الـ  13باتوا ثالث
قال مصدر
ّ
مجموعات  7و 3و 3وإنهم يصارعون الوقت إلطالة
موحدة أمال بالتح ّول الى جبهة
عمر البقاء بصورة ّ
ً
نيابية تضم الكتل الثالث وفقا لمبادئ عامة بعدما
تبلّغ بعضهم الذي يلقى دعما ً ماليا ً ومعنويا ً من
الخارج بأن الدعم سيتأثر سلبا ً في حال تف ّرقهم.

كوالي�س
قال مصدر دبلوماسي إن احتمال التوصل لتفاهم
حول الملف النووي اإليراني قد يسبق زيارة
الرئيس األميركي الى المنطقة لتصبح إحدى
وظائف الزيارة احتواء االعتراضات من الحلفاء
وطمأنتهم إلى أن رفع مستوى الدعم والحماية
األميركية لهم سيكون تعويضا ً عن الخسائر التي
يعتقدون أنها ستصيبهم.

سالم مستقبالً روداكوف أمس
ـ استقبل الرئيس تمام سالم في منزله في المصيطبة ،السفير الروسي
في لبنان ألكسندر روداكوف وجرى البحث في األوضاع والتطورات
على الساحتين اللبنانية واإلقليمية ،باإلضافة إلى العالقات الثنائية
بين البلدين.

ابراهيم وفيروزنيا خالل لقائهما أمس
ـ التقى الســفير اإليــراني في لبنان محمد جالل فيروزنيا كالً من
قائــد الجــيش العمــاد جــوزاف عون والمدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،في زيارتين وداعيتين لمناسبة انتهاء مهامه
في لبنان.

ـ بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع النواب:
ملحم خلف ،نجاة عون صليبا ،ياسين ياسين ،وضاح الصادق ،رامي فنج
وفراس حمدان ،في األوضاع العامة في البالد .ثم استقبل عون سفير لبنان
في الفاتيكان فريد إلياس الخازن ،وجرى البحث في شؤون مختلفة.

الوطن
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اليوم الأول من ا�ست�شارات الت�أليف :مطالبات بالإ�سراع
بحكومة �إنقاذ ُتعالج الأزمات بعيد ًا عن المحا�ص�صة

لقاء بين «القومي» و«ال�شعبية» وت�أكيد م�شترك
على التم�سك بخيار المقاومة لإنجاز التحرير والعودة

ب��دأ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة
نجيب ميقاتي أمس ،االستشارات النيابية
غير ال ُملزمة في مجلس النواب ،بلقاء رئيس
المجلس نبيه ب ّري ،ثم نائب الرئيس إلياس
بو صعب الذي قال على األثر «بحثت مع
دولة الرئيس ميقاتي في مواضيع اساسية
تعني ك��ل م��واط��ن .أوالً ،التشجيع على
المرونة واإلس��راع في تأليف الحكومة ألن
المواطن اليوم ال تعنيه المحاصصة وال
الخالف على الحقائب .ولدينا فترة قصيرة
قبل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.
وطلبت من الرئيس ميقاتي أال نعتبر أن
هناك فترة كم شهر وتحصل مماطلة في
تأليف الحكومة».
أض��اف «ث��ان��ي�اً ،طلبت منه ان تتألف
الحكومة في وقت سريع وتكون قادرة على
استكمال الملفات المعنية بصندوق النقد
الدولي وعلى متابعة المشاريع اإلصالحية
التي يطلبها أيضاص الصندوق ،وأيضا ً من
أجل مواكبة عملية ترسيم الحدود البحرية
وإنتاج النفط والغاز في لبنان .أيضا ً طلبت
أن تعمل الحكومة إن يكن في هذه الفترة
القصيرة على إعادة العالقات الطبيعية مع
جميع الدول العربية ودول مجلس التعاون
والمجتمع الدولي .وأيضا ً أن تكون الحكومة
ق����ادرة ع��ل��ى إع����ادة ال��ح��دي��ث ب��ال��م��ب��ادرة
الكويتية ،وهكذا أقله نضع المرحلة المقبلة
على السكة الصحيحة».
وأعلن أن��ه لمس من ميقاتي «حرصه
على تأليف حكومة في وقت سريع وعلى
التعاون م��ع فخامة رئيس الجمهورية.
وبالطبع لدية كل النية ألن يؤلف الحكومة
في وقت سريع في ظ ّل الظروف التي تم ّر بها
البالد ،وأال ّ تحصل مماطلة وال مناكفات في
تأليفها».
وتمنى بو صعب ردا ً على سؤال «أال ّ تكون
المحاصصة سببا ً وهناك أفرقاء كثر قالوا أن
ال نية لديهم في ما تبقى من األشهر لنهاية
العهد للمشاركة في هذه الحكومة ،ومن حق
كل كتلة ومجموعة من النواب اتخاذ القرار
الذي يرونه مناسباً .ولكن طلبت من دولة
الرئيس أال ّ يكون لهذا األمر أي تأثير ومن
يوفر الثقة الح ّد األدنى من النواب ليحصل
عليه ليتمكن من تأليف حكومة ،والجميع
يقول إننا لن نشارك أو نريد المشاركة،
إنما جميعهم لديهم هدف واحد :اإلسراع في
التأليف واالهتمام بالملفات األساسية .لذلك
طلبنا ،حتى ولو البعض يطالب بحصص،
فدولته يزينها ويرى األفضل .وهذا ما يه ّم
المواطن».
وردا ً على س���ؤال ق��ال بوصعب «من
الطبيعي أن يكون هناك تعاون وتواصل
مع الحكومة السورية ،واليوم المزايدات
كثيرة في البلد ،ولكن ال يمكننا ح ّل أزمة
النازحين من دون أن نتحدث مع الحكومة
ال��س��وري��ة .خ�لال األسبوعين الماضيين
جرى تواصل معي وهناك عروض حصلت
وبيّنت عن مرونة من جهة الدولة السورية
من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين
عبر مراكز قد ُتستحدث على الحدود .وكما
تعلمون يفترض أن يقدموا ملفا ً للعودة وهم
عالقون بين تجاوز الحدود اللبنانية من
دون موافقة ماذا يحصل .إذاً ،العمل يجري
على ح � ّل خ�لاّق لحل األزم���ة .والعالقات
العربية يُمكنها أن تبدأ من سورية وتنتهي
في كل الدول العربية».
وأوض��ح ردا ً على س��ؤال «ال أحد يُعطل
وال أح��د يُعرقل ،والملف بين ي��دي رئيس
الحكومة ،وبحسب كيف يقدم هو طرحه
أو التشكيلة يكون إ ّما يُسهل والدة الحكومة
أو يُعرقلها .ولمست كل النيات اإليجابية
للتعاون بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية
دستوريا ً من أجل تأليف حكومة ،ولمست
أن النيات موجودة عند الطرفين لإلسراع
في التأليف ألن هذا ما ينتظره المواطن».
سئل عن مشاركته في الحكومة فأجاب
بالنفي لكونه نائبا ً لرئيس مجلس النواب.
واستقبل الرئيس المكلف كتلة «التنمية
والتحرير» ،وتحدث باسمها بعد اللقاء
النائب علي حسن خليل فقال «شدّدنا في
الحديث م��ع دول��ة الرئيس المكلف على
ض���رورة تشكيل حكومة ف��ي أس��رع وقت
ممكن واالستفادة من الوقت الفاصل بين
اليوم وموعد االستحقاق الدستوري ،موعد
انتخاب رئيس للجمهورية».
أض��اف «ركزنا على ض��رورة قيام هذه

استقبل نائب األمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل
مزهر وأعضاء المكتب السياسي ،أمس في مقر إقامتهم في العاصمة
اللبنانية بيروت ،ناموس المجلس األعلى للحزب السوري القومي
االجتماعي سماح مهدي والعميد مسؤول الملف الفلسطيني وهيب
وهبي.
ووزعت الجبهة الشعبية بيانا ً عن الزيارة أشارت فيه إلى أنّ الوفد
القومي «قدّم باسم الحزب التهاني للجبهة الشعبية إلنجاز مؤتمرها
الوطني الثامن ،وتجديد الثقة باألمين العام القائد أحمد سعدات
وانتخاب نائبه القائد جميل مزهرُ ،مشيدا ً بالعالقات التاريخيّة التي
تجمعهم بالجبهة التي خطتها الدماء والعمليات المشتركة في مواجهة
اإلرهاب الصهيوني.
أض��اف بيان الجبهة :واستعرض نائب األمين العام خالل اللقاء
األوض��اع الراهنة ،مشيرا ً إلى أنّ هناك تشابكا ً في األوض��اع بلبنان
وسورية وفلسطين كونها مناطق مح ّل استهداف من عد ٍو واحد وهو
العدو الصهيوني واألميركي والرجعي ،وجميعهم يهدفون دوم�ا ً إلى
تصفية المقاومة.
وأردف أبو وديع بالقول« :بعد أن فشل العدو في استخدام األدوات
العسكرية والحروب العدوانية ذهب الستخدام الحاجات اإلنسانية
والحياتية والحصار ك��أدواتٍ بديلة هدفت لضرب الحاضنة الشعبية
وتعزيز النعرات الطائفية والمذهبية»
مؤكدا ً أنّ الجبهة كقوة مقاومة على المهداف الصهيوني ،وتحديدا ً
بالضفة المحتلة ،حيث يسعى االحتالل لتصفية واقتالع الجبهة ،ورغم
ذلك فهي تقاوم وتحقق اإلنجازات وتتقدّم الصفوف والنضال.
وأوضح مزهر ،أنّ موقف الجبهة من المنظمة جاء دفاعا ً عن هويتها
الموحد لشعبنا في وجه التف ّرد والهيمنة
التحررية وتمثيلها الجمعي
ّ
واالستخدام ،مشيرا ً إلى أنّ الجبهة قاطعت جلسة المجلس المركزي
ومن قبلِها الوطني ،انتصارا ً وامتثاال ً ل�لإرادة الشعبيّة ،واع�لا ًء للحق
الديمقراطي الفلسطيني بانتخاب ممثليه ،ورفضا ً للتعيينات وإلقصاء
جزء مه ّم من أبناء شعبنا.

بري وميقاتي في المجلس أمس استعدادا ً النطالق المشاورات النيابية غير الملزمة
ال��ح��ك��وم��ة بفعالية وج��دي��ة ،وال��ت��رك��ي��ز
خ��ص��وص��ا ً ع��ل��ى إق�����رار خ��ط��ة ال��ت��ع��اف��ي
االقتصادي والمالي ،التي لألسف نسأل
عنها إلى اآلن في مجلس النواب».
وأعلن النائب ج��ورج ع��دوان بعد لقاء
الرئيس المكلف تكتل «الجمهورية القوية»،
أن التكتل أبلغ ميقاتي أن��ه ُي��ش��ارك في
الحكومة.
واستقبل ميقاتي كتلة «الوفاء للمقاومة»
التي تحدث باسمها رئيسها النائب محمد
رعد ،فقال «وجدنا عزما ً جادا ً لدى الرئيس
المكلف ل�لإس��راع ف��ي تشكيل الحكومة
المرتقبة التي برأيناُ ،تمثل المعبر اإللزامي
والفرصة المتاحة لمالقاة أي ح ّل يُمكن أن
يُطرح لمعالجة األزمة في البلد».
أض����اف «األزم�����ة م��ح��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة
ومتداخلة ومعالجتها تستدعي مشاركة
وم ّد يد الجميع من أجل التعاون لمعالجة
مظاهر األزم���ة ال��ض��اغ��ط��ة ،وم��ن ش��اء أن
يُقاطع فهذا شأنه لكن أن يُقاطع ويرمي كرة
األزمة في ملعب اآلخرين هذا ليس شأنه بل
عليه تح ّمل مسؤوليته في التعاون من أجل
النهوض بالبلد ألنه للجميع ،وال يستطيع
طرف مهما بلغ شأنه أن يفترض أن لديه
حلوال ً سحرية خصوصا ً أن صانعي األزمة
في الخارج يجدون من يتناغمون معهم في
الداخل وال نريد من يتفرج على األزمة في
الداخل أن يبقى متفرجاً .نحن ال نضع فيتو
على مشاركة هؤالء في أي حكومة مقبلة،
خصوصا ً إذا ك��ان ال��ه��دف إي��ج��اد الفرص
لمعالجة األمور الضاغطة».
وبعد لقاء الرئيس المكلف تكتل «نواب
التغيير» ،قالت النائبة حليمة قعقور باسم
التكتل «التقينا بدولة الرئيس وقلنا له إنه
يتحمل جزءا ً من المسؤولية عما جرى وهو
مسؤول ،ورفضنا كل الحكومات السابقة
ونهج الحكومات المتعاقبة لذلك نحن
رفضنا تسميته وال أح��د من الكتلة س ّمى
ميقاتي .وتحميل المسؤولية كان واضحا ً
للرئيس ميقاتي».
أضافت «نحن طالبنا رئيس الجمهورية
بحكومة ذات صالحيات تشريعية على أن
تكون حكومة مستقلة وأعضاؤها مستقلون
ول��ي��س ص�لاح��ي��ات تشريعية لحكومة
الرئيس ميقاتي ،حكومة تركز على ثالثة
مواضيع ه��ي :شبكة األم���ان االجتماعي
وتحميل المسؤولية للمصارف ورؤس��اء
مجالس إدارت��ه��ا وإرس���اء العدل وتوزيع
الخسائر بطريقة عادلة تحمي المواطنين
من كل المآسي التي طالتهم».
وقال النائب تيمور جنبالط باسم كتلة
«اللقاء الديمقراطي» بعد لقائها ميقاتي
«عدنا واكدنا للرئيس ميقاتي ،إننا ككتلة
لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في
التأليف ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في
المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد».
واستقبل الرئيس المكلف كتلة «االعتدال
الوطني» التي تحدث باسمها النائب سجيع
عطية ،موضحا ً «أننا تمنينا على الرئيس
ميقاتي اإلس����راع ف��ي تشكيل الحكومة
نظرا ً للوضع الصعب الذي تعيشه البالد
والحاجة الملحة أن يكون لدينا حكومة
بكامل صالحياتها ،كما تمنينا باسم «تكتل
االع��ت��دال الوطني» ،أن نكون ممثلين في
الحكومة».

وردا ً على س��ؤال ،ق��ال «حسب حجمنا
نطلب إثنين إلى ثالثة وزراء وتكلمنا في
حقائب عدّة».
وق���ال ال��ن��ائ��ب ط��ون��ي ف��رن��ج��ي��ة باسم
«التكتل الوطني المستقل» بعد لقاء الرئيس
المكلف «اجتمعنا مع دولة الرئيس ّ
واطلعنا
على رؤيته لتشكيل الحكومة ،والكل يعرف
ه��ذه الحكومة عمرها قصير ألن��ه سيكون
هناك رئيس جديد وعهد جديد ف��ي آخر
شهر تشرين .ما يهمنا من هذه الحكومة
أن ُتخفف ضغط االنهيار على الناس ويم ّر
موسم الصيف السياحي على خير».
أضاف «أكثر ما يزيد من فرص واحتماالت
تشكيل الحكومة الجديدة هو إتمام الخطط
االقتصادية والقوانين الضرورية التي يجب
أن ترد من الحكومة ،ونحن معه وسنسهل
ل��ه فهناك قوانين وجلسة للجنة المال
والموازنة يوم الخميس إلط�لاع المجلس
النيابي على الخطة االقتصادية وخطة
التعافي ونحن سنطلع عليها .وكما عرفنا
ه��ذه الخطة تحوي الكثير من المفاجآت
اإليجابية وليست كما يتداول في اإلعالم
ويتم استباق بعض األم��ور ،نحن سنطلع
على هذه الخطة وكل التفاصيل وبناء عليه
سنبني موقفنا النهائي».
وت��اب��ع «أ ّم���ا بالنسبة إل��ى المشاركة
فسنرى شكل الحكومة ،ونحن صراحة
إذا وصلنا إل��ى الخطة التي يتم التداول
بها ،يُمكن أال ّ نمنح الثقة ،وأي خطة تحمي
حقوق ط��رف على حساب ط��رف آخ��ر لن
نوافق عليها .نريد خطة ُتنصف كل الناس
وتكون عادلة وتحمي الضعفاء الذين بات
موظفو القطاع العام جزءا ً كبيرا ً منهم .إذا
كان هناك خطة تتوافق مع كل هذه الشروط
حينها سنمنح الحكومة الثقة».
واستقبل الرئيس المكلف كتلة «شمال
المواجهة» التي قال باسمها النائب ميشال
معوض «ليس س��را ً أننا لم نسم الرئيس
ميقاتي إذ نعتبر أن الطريقة التي تشكل
فيها الحكومات هي استمرار للواقع الذي
وصلنا إليه ،وال حلول بالترقيع».
أم��ا كتلة «وط��ن اإلن��س��ان» التي تضم
النائبين نعمة اف��رام وجميل ع��ب��ود ،فلم
يصرح أحد منهما بعد اللقاء مع الرئيس
المكلف .ثم التقى ميقاتي كتلة «المشاريع»،
وصرح النائب عدنان طرابلسي على األثر
«تباحثنا ككتلة مشاريع مع دولة الرئيس
ميقاتي في موضوع تشكيل الحكومة التي
نريدها بالدرجة األول��ى حكومة إنجازات
سريعة وإنقاذ حقيقية ،تقوم بسرعة ومن
دون أي تلكؤ بإخراج البالد والعباد من
األزمات الخانقة».
واستقبل الرئيس المكلف نائب «الجماعة
االسالمية» عماد الحوت الذي أوضح أنه
تمنى على ميقاتي «تشكيل حكومة مهمة ال
محاصصة بل كفاءات وخبرات تعمل على
خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد
الدولي .كما تمنيت أن تأخذ بيروت حصة
من هذا التشكيل».
ودع��ا النائب غسان السكاف بعد لقاء
ميقاتي ،إل��ى «حكومة سياسية مصغرة
مطعمة باختصاصيين».
ويستكمل الرئيس ميقاتي عند العاشرة
والنصف من قبل ظهر اليوم االستشارات
في مجلس النواب.

عداد كورونا يرتفع ّ
ّ
مجدد ًا وال �إقفال للبلد
شدّد وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال فراس أبيض
على ضرورة «استكمال أخد جرعات لقاح كورونا ،فمراكز اللقاح
منتشرة في مختلف المناطق».
وأض��اف في مؤتمر صحافي تط ّرق فيه إلى اإلج���راءات التي
ُت ّتخذ لمكافحة «كورونا» وجدري القرود والتهاب الكبد الفيروسي
في لبنان ،أنه لن يُصار إلى «إقفال البلد بسبب كورونا ،معتبرا ً
أن «المسؤولية تقع على عاتق ك ّل فرد ،وطالما أنّ الوضع في
المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ إلى خيار اإلقفال ،ولكنّ
التوجه هو إلى المزيد من التشدّد في اإلجراءات الوقائية».
ونبّه إلى «أننا نتعامل مع متح ّور شديد وسريع االنتقال وعلى
ّ
يشك في إصابته بكورونا أن يعزل نفسه».
من يُصاب أو من
كما أشار أبيض إلى أ ّنه «أصبح فحص جدري القرود موجودا ً
ّ
حضرنا وحدات خاصة في المستشفيات مختلفة
في لبنان ،وقد
عن وحدات كورونا للمرضى».
«سجلنا انحسارا ً في الحاالت
وعن التهاب الكبد الفيروسي ،قال
ّ
ولكن نتخ ّوف من تكرار ما حصل وسبب اإلصابات هو التل ّوث ،وقد
ك ّثفنا الفحوصات ونتشدّد في موضوع سالمة المياه».
الحج ستكون
وفي سياق متصل ،أوضح أبيض أنّ «لقاحات
ّ
متوافرة في الصيدليّات خالل يومين ،وخيارنا كان رفع الدّعم عن
هذه اللقاحات لكي تصل إلى الجميع».
وكانت وزارة الصحة العا ّمة قد أعلنت أم��س ،في تقريرها

األبيض خالل مؤتمره الصحافي أمس
اليومي ،تسجيل  752إصابة جديدة بفيروس كورونا ،رفعت
س ّجلت
العدد التراكمي للحاالت ال ُمثبتة إلى  ،1108965كما ُ
حالة وفاة واحدة.

الإفراج عن م�ستحقات االنتخابات
أعلنت وزارة المال في بيان ،أنه أصبح بإمكان رؤساء األقالم والكتبه
الذين شاركوا في العمليه االنتخابية الماضية ،قبض مستحقاتهم من
صناديق المحتسبيات المحلية في المحافظات واألقضية كافة ومن

دائرة المحاسبه والصناديق في بيروت اليوم.
وطلبت من كل موظف إحضار اإليصال ال ُمسلّم له من وزارة الداخليه
والبلديات والذي يُثبت مشاركته في العملية االنتخابية.

وتط ّرق إلى ما تتع ّرض له وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
ٍ
استهداف أميركي صهيوني ،مطالبا ً بضرورة وضع آليات
«األونروا» من
دعم ألهلنا في ال ُمخيّمات ،ومواجهة هذا االستهداف بكل األساليب.
ونقل بيان الجبهة عن الوفد القومي تأكيده على أنّ المقاومة هي
العمود الفقري ل�لأح��زاب وال��ق��وى الفلسطينية ،وإش��ادت��ه بضربات
المقاومة والعمليات البطولية التي تضرب العدو المحت ّل داخل فلسطين،
وتثمينه موقف الجبهة الذي أهّ لها لتب ّوؤ دور مه ّم ومحوري في جهود
إنهاء اإلنقسام واستعادة الوحدة ،واعالنه عن وقوف الحزب السوري
القومي االجتماعي مع الحقوق المدنيّة ألبناء شعبنا الفلسطيني ال سيما
حق العمل .
وفي ختام االجتماع ،اتفق الطرفان على تعزيز العالقات الثنائيّة
وتطويرها ،والتصدي المشترك للمخططات الهادفة لتهجير شعبنا
الفلسطيني خارج لبنان ومقاومة المخططات األميركيّة.

مهرجان جماهيري كبير لحركة «حما�س» في �صيدا بم�شاركة «القومي»

هنية :نحن القاب�ضين على جمر الوطن الم�شرعين ل�سيف القد�س نرى الن�صر ً
قريبا
وندعو �أبناء �شعبنا الفل�سطيني في لبنان ليجهزوا �أنف�سهم للعودة �إلى فل�سطين

مقدم الحضور في المهرجان
أقامت حركة حماس مهرجانا ً جماهيريا ً
كبيرا ً في مدينة صيدا بعنوان «نراه قريباً»،
بحضور العميد مسؤول الملف الفلسطيني
في الحزب السوري القومي االجتماعي وهيب
وهبي ممثالً رئيس الحزب أسعد حردان على
رأس وف��د ض � ّم منفذ ع��ام صيدا محمد غ��دار
وعضوي هيئة المنفذية حسن عز الدين ونبيل
جاد وعضو المجلس القومي علي عسيران،
إلى جانب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية
وقيادة الحركة وممثلين عن األحزاب اللبنانية
وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وأك��د هنية في خطابه أنّ ع��ودة الالجئين
الفلسطينيين إلى فلسطين باتت قريبة ،مشدّدا ً
على تمسك شعبنا بثوابته وحقوقه ،وفي
مقدمها حق العودة إلى فلسطين ،مردفا ً بأنّ
الالجئين هم الدليل القطعي على رفض الوطن
البديل.
وش��دّد على أنّ المقاومة في فلسطين لن
تسمح بأيّ مشروع يستهدف تصفية القضية
الفلسطينية ،م��ؤك��دا ً أنّ فلسطين ليست
للمساومة.
وأكد هنية أنه أمام بناء التحالفات العسكرية
في المنطقة فإنه من حق تيار المقاومة أن يبحث
عن تعزيز صموده ك ّل في ساحته ،والمقاومة
تمتلك الرؤية لتحدّد القاسم المشترك أمام
المتغيّر الكبير في المنطقة.
وشدّد على أنّ حماس منفتحة على جميع
ال���دول واألح����زاب وم��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة ،ولها
تموضعها االستراتيجي الواضح والمعروف.
وأك���د هنية ح���رص ح��رك��ة ح��م��اس على
أم��ن لبنان واس��ت��ق��راره ،م��ش�دّدا ً على أنّ أمن
لبنان مصلحة فلسطينية عليا ،معربا ً عن
تضامنه الكامل مع لبنان في مواجهة االعتداء
الصهيوني على ثرواته الطبيعية ،مؤكدا ً أنه ال
ّ
حق للعدو الصهيوني في ثروات لبنان.
وش���دّد على ال��ت��زام ح��رك��ة ح��م��اس بعدم
التدخل في شؤون دولنا العربية مطلقاً ،مردفا ً
نحن ضيوف على أهلنا في لبنان وننتظر
العودة إلى فلسطين.
ولفت هنية إلى أنّ لبنان كان دائما ً وفيا ً
لفلسطين ومقاومتها ،وهو دائما ً في المربع
الصحيح ،متوجها ً بالتحية إلى لبنان رسميا ً
وشعبيا ً وم��ق��اوم � ًة ،ال��ذي يحتضن شعبنا
ويعيش معه طريق األلم واألمل.
وأك��د أنّ حركة حماس متمسكة بالعمل
المشترك مع كل القوى الوطنية واإلسالمية

هنية يلقي كلمته
في لبنان ،مشيرا ً إلى أنها ستبذل كل الجهود
الممكنة للتخفيف من معاناة أهلنا في مخيمات
لبنان.
ولفت هنية إلى أنّ مطالبتنا بتحسين أوضاع
أهلنا في لبنان يأتي كحق أخوي إنساني ،وال
يعني أننا نريد التوطين ،مشيرا ً إلى أنه لحين
العودة من حق شعبنا العيش بالح ّد األدنى من
الحقوق اإلنسانية.
وأشار إلى أنّ هناك محاوالت أميركية لوقف
األون���روا ،األم��ر ال��ذي ينعكس على الظروف
الحياتية داخل المخيمات.
وأكد هنية استمرار الحركة في مشاريعها
اإلغاثية لدعم أهلنا في مخيمات لبنان ،مشيرا ً
إلى استمرار الحملة اإلغاثية التي تنفذها الحركة
في لبنان حملة (حماس حدك ومغيثك).
وش����دّد ع��ل��ى ت��م��س��ك شعبنا ف��ي لبنان
بحق ال��ع��ودة إل��ى فلسطين ،مخاطبا ً أهلنا
الفلسطينيين في لبنان «جهّزوا أنفسكم باتت
العودة لفلسطين قريبة».
وأوضح هنية أنّ معركة سيف القدس التي
خاضتها المقاومة دفاعا عن القدس والمسجد
األقصى المبارك شكلت تح ّوال ً استراتيجيا ً في
مجرى الصراع مع االحتالل الصهيوني.
وقال إنّ غزة المحاصرة التي رفعت سيف
القدس هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة
استراتيجية مع هذا العدو الصهيوني.
وج���دّد هنية التأكيد على موقف حماس
الرافض للتطبيع مع االحتالل الصهيوني من
أيّ كان ،مردفا ً انّ الذين خانوا القضية يرون
التحرير والنصر بعيداً ،ونحن القابضين على
جمر الوطن المشرعين لسيف القدس نراه
قريباً.
وأض���اف :ه��ذا األم��ر عقيدة ويقين ،بل هو
واقع نعيش داخل الوطن وخارجه نراه قريبا ً
ألننا في عصر االنتصارات وعصر التحوالت
الكبرى.
وأكد هنية أنّ المسجد األقصى مسجد إسالمي
خالص ،ال مكان لالحتالل الصهيوني فيه،
مشدّدا ً على أنّ شعبنا وعلى صخرة المسجد
األقصى سيحطم آمال الكيان الصهيوني.
وتوجه هنية بالتحية ألهلنا في القدس
المحتلة والمرابطين ف��ي س��اح��ات المسجد
األق��ص��ى ل��ل��دف��اع عنه ف��ي وج��ه االنتهاكات
الصهيونية ،م��ؤك��دا أنّ سيف ال��ق��دس ال��ذي
أشهرته المقاومة للدفاع عن القدس واألقصى
سيبقى مشرعا ً حتى تحرير القدس واألقصى.

وأشار إلى أنّ الضفة المحتلة بعد التعاون
األمني والمؤامرات تنتفض وتحمل السالح،
وتقف جنين القسام لتعلي راي��ة المقاومة،
مؤكدا أنّ أهلنا في الضفة وال��ق��دس أفشلوا
مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد
األقصى.
وأشاد بأهلنا الصامدين في األرض المحتلة
عام  ،48مشيرا ً إلى أنه مورست بحقهم ك ّل
محاوالت األسرلة ،لكن شعبنا هناك في النقب
والجليل استطاع أن يبني المجتمع العصامي،
وأصبح الحارس األمين على المسجد األقصى
المبارك.
وق��ال هنية إن��ه في معركة سيف القدس
انتصر أهلنا هناك للمقاومة وانتفضوا في هبة
الكرامة في اللد وحيفا وصفد والجليل وكل
مكان يرفعون رايات المقاومة ،وخرج جيل من
تحت ركام السنين يهتف للمقاومة وفلسطين.
وأكد هنية تمسك حركة حماس بالثوابت
والحقوق الفلسطينية ،وعدم التفريط بها تحت
أيّ ظرف من الظروف وفي مقدمتها حق العودة،
مشدّدا ً على خيار المقاومة الشاملة وعلى رأسها
المقاومة العسكرية لتحرير فلسطين.
وأك��د ح��رص حركة حماس على تحقيق
المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة
الوطنية والعمل على إع���ادة بناء وتطوير
منظمة التحرير.
وشدّد هنية على أنّ حركة حماس منفتحة
على ك ّل مكونات األمة ،الفتا ً إلى أنّ حماس لها
تموضعها االستراتيجي مع محور المقاومة في
األمة ،وترى أنّ األمة عمقها االستراتيجي.
كما أك��د أنّ تحرير األس���رى م��ن سجون
االحتالل أمانة في أعناقنا ،م��ش�دّدا ً على أنّ
المقاومة ستبقى وفية لتحريرهم من سجون
االحتالل الصهيوني.
وش���دّد هنية على استراتيجية حماس
وحرصها على بناء عالقات دولية بما يخدم
القضية الفلسطينية.
وأكد هنية أنّ االحتالل الصهيوني يعيش
حالة تفكك سياسي تعكس انسداد المشروع
الصهيوني على أرض فلسطين ،مشددا ً على
أنه ال مستقبل لهذا العدو على أرضنا.
وق��ال إنّ ص��راع ال��وج��ود أصبح مطروحا ً
على الطاولة لدى العدو الصهيوني ،ومستقبل
االحتالل مظلم بفعل المقاومة ،فأول الهزيمة
هي تفككه من الداخل ،مردفا :أيها الغزاة ،لم
َ
يتبق لكم الكثير؛ سترحلون أيها العابرون.

معمل الزهراني خارج الخدمة � 5أيام
أفادت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان ،بأنها «قد وضعت معمل
الزهراني قسريا ً خ��ارج الخدمة لفترة خمسة أي��ام ،إلج��راء الكشف
الجزئي من قبل الشركة الصانعة « »Siemensعلى المجموعة
الوحيدة الموضوعة في الخدمة والتي تخطى عدد ساعات عملها
 //41,000//ساعة عمل متكافئة ( ،)EOHكي يُصار إلى تمديد
فترة عملها قدر المستطاع ولغاية  //2,000//ساعة عمل متكافئة
في حال وافقت على ذلك الشركة الصانعة».
وعزت السبب إلى «تع ّذر إجراء الصيانة العا ّمة على المجموعتين
الغازيتين في معمل الزهراني ،بسبب عدم توافر ما يكفي من العمالت
الصعبة ( )Fresh Dollarsإلجرائها خالل السنتين الماضيتين،
وال سيما في ظ ّل الظروف االقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي
تم ّر بها البالد ،علما ً بأن ساعات عمل المجموعة األول��ى قد تخطت

 //41,000//ساعة منذ نهاية العام  ،2021لذلك ،فإن القدرة
اإلنتاجية الحرارية المتبقية على الشبكة حالياً ،هي فقط من معمل
دير عمار العامل على مجموعة غازية واحدة ونصف مجموعة بخارية
فقط ،كما ومن معمل صور العامل على مجموعة واحدة فقط ،أي بقدرة
إنتاجية إجمالية حرارية تبلغ حوالى  //230//ميغاواط تقريباً،
باإلضافة إلى القدرة اإلنتاجية المائية التي يتم إنتاجها من كل من
معامل القاديشا والبارد والبالغة حوالى  //10//ميغاواط».
وأوضحت «أن إجمالي تلك القدرة اإلنتاجية المنخفضة ،باتت تؤثر
سلبا ً على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية ،وتؤدي إلى انقطاعات
عا ّمة ( )Blackoutمتك ّررة ،وال تكاد تكفي سوى لتغذية المرافق
الحيوية األساسية في البالد (مطار ،مرفأ ،مضخات مياه ،صرف
صحي ،المرافق األساسية في الدولة)».
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اليوم تبد�أ ( ...تتمة �ص)1

باستثناء تكتل لبنان القويّ الذي يُدلي بدلوه اليوم في الجولة الثانية من المشاورات
النيابية غير الملزمة التي يُجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب ،فإن
نتيجة المشاورات ومواقف الكتل النيابية لم تخرج عن خريطة مواقفها في استحقاق
توجه كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة
االستشارات النيابية للتكليف في بعبدا ،لجهة ّ
والمردة والنواب الـ ،11للمشاركة في الحكومة المقبلة مقابل تالقي كتل القوات اللبنانية
واللقاء الديموقراطي والكتائب وقوى المجتمع المدني ،على رفض المشاركة ألسباب مختلفة،
أي أن المشاركة في الحكومة ستقتصر على الكتل التي س ّمت ميقاتي للتكليف ،إال إذا نجحت
المفاوضات غير المباشرة بين ميقاتي والنائب جبران باسيل في التوصل الى تفاهم حكومي
يعبد الطريق أمام مشاركة التيار ومنح الثقة النيابية.
ووفق المصادر فإن النواب السنة الذي س ّموا ميقاتي ،طالبوا بحقيبة وازنة وأخرى عادية،
أما اللقاء الديمقراطي فأكد لميقاتي أنه لن يشارك في الحكومة لكنه سيسهل تأليفها ولن يقف
حجر عثرة أمام ذلك .وأكد النائب نبيل بدر ،أنهم في تكتل النواب المستقلين سيشاركون في
الحكومة الجديدة بوزيرين وسيختارون حقيبتين من بين الحقائب الثالث التالية :الداخلية،
االقتصاد ،والصحة .وأوض��ح أنهم لم يختاروا االسمين بعد ،نافيا ً أن يكونا من النواب،
سميناه ان عكار يجب ان تأخذ حقها في العمل
وأضاف« :متفقون مع رئيس الحكومة منذ أن ّ
السياسي».
ووفق مصادر نيابية لـ«البناء» فإن جميع الكتل النيابية خالل المشاورات النيابية تالقت
على دعوة ميقاتي لإلسراع بتأليف حكومة جديدة لمواجهة األزمات االقتصادية والمعيشية
والتحديات المالية والنقدية ،مع فارق مقاربتهم لشكل الحكومة وأولويتها .لكن نقل عن
توجهه نحو تأليف حكومة جديدة تستند الى أساسات حكومة
ميقاتي وفق مصادر «البناء» ّ
تصريف األعمال مع تمسكه بعدد من الوزراء الذين يضطلعون بملفات مالية واقتصادية
أساسية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ،كما تفضيله حكومة مصغرة وليست بحجم
الحكومة الحالية ،كما يؤيد اإلبقاء على عدد وازن من ال��وزراء الختصار الوقت وتسهيل
استكمال الملفات واإلصالحات األساسية .ويتحصن الرئيس المكلف بنقطتي قوة:
 الحاضنة السنية من النواب الـ 11ومن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،ودعم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي سد الثغرة المسيحية التي نتجت عن
رفض كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بتسمية ميقاتي في استشارات
بعبدا.
 أما النقطة الثانية فهي الدعم الخارجي الداعي لتأليف حكومة سريعة لتجنب الفراغوكي ال تنتقل صالحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف األعمال ،فضالً عن ضرورة
اإلسراع بإنجاز اإلصالحات البنيوية والهيكلية ال سيما استكمال المفاوضات مع صندوق
النقد وإقرار القوانين المصرفية واهمها «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف وإقرار قانون
الموازنة.
ووفق أجواء جولة المشاورات األول��ى ،لن تكون والدة حكومة ميقاتي الثانية في عهد
الرئيس ميشال عون سهلة .وتربط أوساط سياسيّة لـ«البناء» بين والدة الحكومة وبين
أمرين :األول محلي يتمثل بقدرة ميقاتي على التفاهم مع رئيس الجمهورية والكتل التي سمته
وتلك التي لم تسمِه أي كتلة التيار الوطني الحر ،والثاني ،التطورات على الساحتين اإلقليمية
والدولية في ضوء اإلع�لان عن عودة المفاوضات النووية اإليرانية الى الخدمة وتفعيل
اللقاءات األميركية األوروبية اإليرانية وجوالت الحوار السعودي اإليراني ،في ضوء زيارة
الرئيس األميركي جو بايدن الى المنطقة ،وما ستتركه هذه المسارات من الحوارات والتوصل
المتفجرة من انعكاسات إيجابية على الساحة اللبنانية ،في ظل
الى صيغة توافقية للملفات
ّ
المعلومات المنقولة عن الوسيط األميركي بملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين
خص المقترح اللبناني الذي أرسله
عن أجواء إيجابية من حكومة االحتالل اإلسرائيلي فيما
ّ
هوكشتاين اليها بعد زيارته األخيرة الى لبنان.
وكان الرئيس المكلف استهل مشاوراته في مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه
بري في مكتبه في المجلس استمر حوالي ثلث ساعة ،قبل أن تنضم كتلة التنمية والتحرير
التي أكد باسمها النائب علي حسن خليل ،بعد اللقاء «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت»،
وقال «ركزنا خالل لقائنا مع ميقاتي على ضرورة عمل هذه الحكومة بجدية كما ركزنا على
إقرار خطة التعافي المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب بالطرق الدستورية
المتعارف عليها» ،مشددا ً على الحفاظ على أموال المودعين كاملة.
كما شدد على «ضرورة حسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيدا ً من كل النقاش الذي
دار في المرحلة المنصرمة وضرورة االنتقال إلى مرحلة ثانية في تنظيم هذا القطاع» .ودعا
الى «مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة» ،معتبرا ً أن «هذا األمر ال يجب
أن يكون عائقا ً أمام المباشرة بالتنقيب عن النفط» .وقال« :لم نوصف شكل الحكومة ،إذ إن
ميقاتي بات يعلم التوازنات القائمة ،وما يهمنا أن تكون حكومة فاعلة».
ثم التقى ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ،الذي قال بعد اللقاء:
«طلبت منه ان تكون حكومة قادرة على متابعة الملفات المطروحة واالتفاق مع صندوق
النقد الدولي ،وتواكب عملية ترسيم الحدود البحرية ،وان تؤسس إلع��ادة العالقات
الطبيعية مع كل الدول العربية ودول الخليج العربي والمجتمع الدولي ،كما إعادة االعتبار
للمبادرة الكويتية».
أضاف« :لمست من الرئيس ميقاتي حرصا ً على التشكيل السريع والتعاون مع رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون» .ورأى أنه «من الطبيعي وجود التعاون والتواصل مع

الحكومة السورية» ،وقال «ال يمكننا حل أزمة النزوح من دون التواصل مع سورية ،وعلمنا
بعروض وتسهيالت قدمت في األسبوعين المنصرمين من قبل الجانب السوري لتسهيل
العودة ويعمل على حل خالق لهذه األزمة» .وأكد انه «ال يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل
سياسي ،وبالتالي المشاركة السياسية في الحكومات ستظل قائمة».
أما كتلة «الوفاء للمقاومة» فتحدث باسمها النائب محمد رعد معلنا ً «ان األزمة داخلية
وخارجية ،ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض .ومن شاء مقاطعة
االستشارات فهذا شأنه ،ولكن من غير المقبول أن يقاطع إللقاء اللوم على اآلخرين» ،مؤكدا ً أن
«على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن ال نعارض وجود جميع األطراف في
الحكومة ،ونم ّد يدنا للجميع» .وقال« :علينا بناء وطننا السيد الحر المستقبل بدون االرتهان
إلى الخارج».
بدوره ،أشار رئيس التكتل «الوطني المستقل» ،النائب طوني فرنجية ،إلى أنه «إذا تشكلت
الحكومة فيجب ان تكون حكومة لفترة قصيرة يهمنا منها ان تخفف ضغط االنهيار عن الناس،
وأن تم ّرر الموسم السياحي على خير» .وذكر في مؤتمر صحافي في مجلس النواب ،أن «أي
خطة تحمي حقوق جانب على آخر ،لن نوافق عليها فنحن نريد خطة تتوزع فيها الخسائر
وخصوصا موظفي القطاع العام وقد نصل إلى مرحلة ال
بشكل عادل وتحمي جميع الناس
ً
نعطي الثقة للحكومة» ،الفتا ً إلى أن «أولويتنا وتطلّعاتنا بعيدة ك ّل البعد عن المشاركة في
الحكومة أو عدمها ونحن ال نرفض المشاركة وال نطلب ذلك أيضاً».
أما كتلة االعتدال الوطني ،فاعتبرت أن «لدينا كل االمكانيات للنجاح بالحكومة برئاسة
نجيب ميقاتي ،ونتمنى له التوفيق ،ونطالب بمشاركتنا في الحكومة ككتلة وازنة بوزيرين
أو ثالثة ،وبأن نكون ممثلين في الحكومة ألن مناطقنا قدّمت الكثير للبلد ولها حق بأن تكون
ممثلة بالوزارة».
وأعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبالط بأن «الكتلة ق ّررت عدم المشاركة
في الحكومة ولكن المساعدة في التأليف».
لكن إعالن اللقاء الديموقراطي تسهيل التأليف ،يفتح الباب أمام مشاركته في الحكومة
بوزيرين محسوبين على الحزب االشتراكي وأن ال ينتميا اليه.
وأعلن النائب جورج ع��دوان ،بعد لقاء كتلة «الجمهورية القوية» الرئيس المكلف أن
«الشروط التي وضعناها ال يمكن أن تطبق في األشهر الثالثة األخيرة لهذا العهد» .وتابع:
«تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في هذه الحكومة ،وستكون مراقبتنا لها شرسة».
كما التقى ميقاتي كتلة نواب «قوى التغيير» ،وتحدثت باسمها النائب حليمة قعقور فقالت:
ّ
مصغرة وإنقاذيّة لتق ّر المشاريع اإللزاميّة بسرعة ولن نشارك بأيّة حكومة
«نحن مع حكومة
محاصصة وال حكومة وحدة وطنيّة».
وأوضح عضو تكتل نواب قوى التغيير النائب ملحم خلف لـ«البناء» الى «أننا تحدثنا مع
الرئيس المكلف بشكل واضح عن رؤيتنا للملف الحكومي وأهمها فصل النيابة عن الوزارة،
وعدم اختزال السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية واستكمال نهج المحاصصة الطائفية
التي كانت سائدة في السابق ومازالت مستمرة اليوم».
ولفتت مصادر نيابية بارز في تكتل قوى التغيير لـ«البناء» الى أن «الكتلة أبلغت ميقاتي
رفضها المشاركة في الحكومة وفق النهج الحالي في تأليف الحكومات وضرورة تأليف
حكومة إنقاذية من االختصاصيين والفاعلين والجديين» ،مشددة على أن «قوى التغيير
ستبقى في موقعها بالمعارضة لهذا النظام القائم والممارسات السياسات المتبعة» .لكن
ميقاتي وفق المصادر لم يص ّر على مشاركة قوى التغيير وشدد على أن مقاربته لتأليف
الحكومة تنطلق من الواقعية والبراغماتية أي من نتائج االنتخابات والكتل الممثلة في
البرلمان وللحصول على الثقة النيابية .ووضعت قوى التغيير بحسب المصادر اإلطار العام
للمبادئ القانونية التي ترعى التأليف وأبلغت ميقاتي ضرورة تأليف الحكومة سريعا ً وأنه
ال يملك ترف الوقت واالنتظار.
وتتجه األنظار لموقف تكتل لبنان القوي الذي يلتقي الرئيس المكلف اليوم وما إذا كان
سيعلن مشاركته في الحكومة من عدمها ،وشدّد عضو التكتل شربل مارون لـ«البناء» على
أن «موقف التكتل سيعلن بعد اللقاء مع ميقاتي ،وقد نؤجل إعالن قرار الكتلة لمزيد من
الدرس بناء على نقاشنا مع ميقاتي ،وقد نربط مشاركتنا في الحكومة بخطة واضحة من
خص الكثير من
الحكومة للفترة المتبقية من العهد الحالي ،وبر ّد ميقاتي على أسئلتنا بما
ّ
الملفات األساسية التي فشلت الحكومة بإنجازها ال سيما ملف الكهرباء وحاكم مصرف لبنان
والودائع والقوانين اإلصالحية األساسية».
وأوضح نائب األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في بيان أنّ حزب الله «مع
تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك ال ّتشكيل بالشروط والشروط ال ُمضادة،
فالفرصة ال تسمح بأن يأخذ ك ّل فريق مكتسبات من الحكومة ،المطلوب أن ُنعطي المكتسبات
للمواطنين وللوطن وهذا يَف َترض أن ُنخ ّفف من المطالب لمصلحة تشكيل الحكومة».
وقال« :نؤيّد أن تجري التعديالت على الحكومة الحالية ليدخل إليها من يرغب بالدخول
والتعاون أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء لإلسراع في عدم الوقوف في ّ
فخ األسماء
الجديدة التي يُمكن أن تأخذ وق ًتا طويلاً » .وأشار إلى «أننا مع اختصار الوقت إلى أسرع
وقت ممكن ألنّ البلد يتطلّب حكومة وليعلم أولئك الذين ي ّ
ُنظرون وال يُشاركون وال يُسهّلون
المشاركة أنّ الناس ترى من ي ّ
ُعطل تشكيل الحكومة ومن يؤيد تشكيلها ،وبالتالي الموقف
السلبي من تشكيل الحكومة ال يعني أنهم يخدمون البلد».
وإذ ترددت معلومات عن زيارة المسؤول عن ملف المساعدة الدولية للبنان بيار دوكان
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بيد انّ ملك األردن وبعد ثالثة أشهر على عقد ذاك االجتماع ،خرج بموقف علني يدعو فيه الى إنشاء
«ناتو عربي إسرائيلي إقليمي» لمواجهة التهديدات األمنية التي تشكلها دول تتصدر إيران المشهد فيها،
وكذلك كان حال اإلعالم الذي راح يتناول زيارة بايدن للمنطقة في منتصف شهر تموز المقبل ،مر ّوجا ً
سيخصص في الرياض لمسألة التحالف العسكري بين
للقول بأنّ جزءا ً هاما ً من جهد الرئيس األميركي
ّ
شركاء أميركا وأتباعها في المنطقة وبلورة إطار جامع لها تحت مس ّمى «التحالف الشرق أوسطي للدفاع
الجوي» الذي ترشح «إسرائيل» لعضويته  10دول عربية وإقليمية دون أن تس ّمي هذه الدول.
في المقابل نجد أنّ دوال ً يُشار إليها بأنها ستكون في هذا التحالف تتنصل من أيّ استعداد لالستجابة
رغم ما قامت به من اتفاقات وتطبيع مع «إسرائيل» ،كاإلمارات مثالً ودول ال زالت ترى في التطبيع
جريمة ويتشدّد مجلس النواب فيها برفضه كالكويت مثالً ،أما مصر فإنّ وضعها الخاص الذي يشكله
جيشها وعقيدته القتالية ال يسمح للتصديق بسهولة أنها ستكون جزءا ً من حلف عسكري يجمعها الى
«إسرائيل» .نذكر ك ّل ذلك لنطرح أسئلة تتصل بهذا التحالف المزعوم ولنبحث بشكل خاص عن إمكانية
قيامه وعن المستفيدين منه وفعاليته في حال إنشائه وأخيرا ً دوره ومصيره في أيّة مواجهات مقبلة بين
«إسرائيل» ومحور المقاومة،
بداية ال ب ّد من التوقف عند طبيعة التحالف المذكور ،ونجد من خالل ما تس ّرب حوله أنّ ما أملى
البحث عن إيجاده كان بشكل أساسي ظهور الثغرات في البنية الدفاعية «اإلسرائيلية» التي فضحت
وبشكل واسع خالل العام الماضي بدءا ً بما حصل في معركة سيف القدس ،ثم كانت التهديدات التي
شكلتها الصواريخ والمسيّرات اليمنية التي طالت أهدافا ً في السعودية واإلم��ارات ،وفي دراس��ات
أجرتها «إسرائيل» توصلت األخيرة الى استنتاج مفاده أن ضيق الحيّز الجغرافي الذي تسيطر عليه او
يشغله الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة كان أحد األسباب األساسية في انخفاض فعالية القبة
الفوالذية التي تؤ ّمن المناعة والحماية للجبهة الداخلية ،وانّ العمل بمنظومة كشف واسعة االنتشار
بعيدا ً عن فلسطين سيع ّزز من فعالية منظومة الدفاع الجوي ويرفع من قدراتها في اعتراض الصواريخ
والمسيّرات الموجهة الى «إسرائيل» ولذلك سارعت األخيرة الى نشر رادارات متطورة في كل من اإلمارات
والبحرين.
وفي حال قام التحالف كما تتوخى «إسرائيل» (التي أنكرت مؤخرا وجود سعي جدّي إلنشاء حلف
ّ
تتحضر للدخول في تفاهمات واتفاقات
عسكري فعلي مكتمل الشروط وتتجه للقول بان القوى المعنية
دفاعية في مجال الدفاع الجوي) في حال قيامه فإنّ النتيجة االستراتيجية األساسية التي ستظهر
ستتمثل بقيام منظومة إقليمية تتصدّرها «إسرائيل» بما يشكل خطوة عملية هامة لدمج «إسرائيل» في
المنطقة وهو عمل يتخطى بكثير مسالة الصلح واالعتراف والتطبيع ،ويعتبر أه ّم وأخطر عمل يستفيد
منه الكيان الصهيوني في مسيرة تثبيت وجوده ومنحه فرص قيادة المنطقة،
فأهمية «التحالف الشرق أوسطي للدفاع الجوي» المزعوم تتعدّى كثيرا ً المنافع والفوائد العسكرية
الدفاعية او الهجومية التي سيستفيد منها العدو وتحاكي بعمق المسألة االستراتيجية العميقة بحيث
تنقل «إسرائيل» من حقيقة كونها غدة سرطانية وجسما ً غريبا ً عن المنطقة يجب اقتالعه لتنعم المنطقة
بأمنها وسالمها الوطني واإلقليمي الشامل ،الى جعل «إسرائيل» قائدة لفريق في المنطقة يعمل بإشراف
أميركي ض ّد فريق إقليمي آخر وتضع هي خطط العمل العسكري وتوزع المهام على دول عربية ارتضت
العمل تحت قيادتها في مواجهته ،خطط ترمي الى خدمة «إسرائيل» وجودا ً وأمناً ،دون أن يكون لدول
المنطقة أية مصلحة في كامل المشهد ،وهنا نذكر بأن إيران التي تتدعي تلك الدول أنها تشكل تهديدا ً لها،
لم تمارس منذ نجاح الثورة اإلسالمية فيها أيّ عمل عسكري هجومي او عدواني ض ّد أيّ من الدول التي
تزعم بأنها بحاجة للدفاع عن النفس في مواجهة إيران ،فإيران لم تكن يوما ً إال في موقع الدفاع المشروع
عن النفس ،أما عن السعودية واإلمارات فإنّ ما تشكو منه من تهديد ومخاطر متأتية عن ُمسيّرات اليمن
وصواريخه ،فإنّ هذا الخطر يزول فورا ً بمجرد وقف عدوانها على اليمن وليست بحاجة الى أيّ عمل
آخر.
فاذا أضفنا هذا األمر الى حقيقة مصر وواقعها العسكري واتجاهات جيشها وخشية دول أخرى من
االنتظام مع «إسرائيل» في أحالف عسكرية تدافع عن «إسرائيل» في مواجهة المقاومة ومحورها ،أمكن
القول إنّ ظروف قيام التحالف المزعوم منخفضة االحتمال جداً ،وهذا ما جعل «إسرائيل» تخفف من
أهمية االتصاالت والمساعي الرامية إلنشائه وتر ّوج لفكرة التفاهمات بدل التحالف .وهذا ما جعل أميركا
تتنصل باألمس كليا ً من فكرة إنشاء «التحالف الشرق أوسطي» او «الناتو العربي اإلسرائيلي» ،وتتجه
ّ
الى تفسير نشاطات القيادة العسكرية األميركية الوسطى وتنظيمها لقاءات بين قادة عسكريين في دول
الشرق األوسط ومنها «إسرائيل» ،بأنه سعي الى تفاهمات وتنسيق في إطار عمل هذه القيادة األميركية
وعالقتها بدول المنطقة بعد أن باتت مسؤوليتها تشمل «إسرائيل» أيضا ً التي كانت في نطاق مسؤولية
القيادة األميركية في أوروبا،
انّ «التحالف الشرق أوسطي للدفاع الجوي» المزعوم ،هو مشروع خطر في ك ّل األبعاد االستراتيجية
والعسكرية والسياسية وغيرها وهو غير قابل للحياة ،هذا انْ ولد .وهو كليا ً في خدمة «إسرائيل»
ومصالحها ،أما الدول العربية في المنطقة فهي لن تستفيد منه بأيّة صورة من الصور ،بل بالعكس
ستتلقى األضرار الكبرى منه على ك ّل الصعد وسيشكل عامل توتر واستفزاز ال تقوى الدول العربية
المرشحة للدخول فيه على احتماله ،ولذلك نجد الحذر مسيطرا ً على أصحاب المشروع ،بما يدفعهم الى
التردّد في مواصلة السير به حتى خروجه الى العلن ،ويبدون ميالً لالستعاضة عنه بتفاهمات ثنائية
وعالقات تعاون وتنسيق محدّد تستفيد منها «إسرائيل» حصرا ً دون أن يكون فيها لدول المنطقة حاجة
او مصلحة ،ما سيضع أمام محور المقاومة تحديا ً جديدا ً عليه مواجهته خاصة إذا تفشت عمليات نشر
منظومات الرادارات «اإلسرائيلية» في المنطقة وتبعتها منظومات الصواريخ المتوسطة المدى التي ال
يمكن السكوت عليها.

الشكلي الذي يأخذ صورة «األوامر» ،مع وإلى أوروبا (االتحاد األوروبي) .وهذا
هو الذي يؤكد أن أميركا ال يعنيها سوى عدم المواجهة المباشرة مع روسيا
أو حتى مع الصين ،كما ال يعنيها تو ّرط أوروبا في مواجهة عسكرية مباشرة،
ألنها ال تريد سوى أوروبا الضعيفة حتى تظ ّل في حاجة إليها وتابعة للمشيئة
واإلرادة األميركية!
وتكتفي الواليات المتحدة كعادتها ،باإلعالن عن مخصصات مالية دوالرية
كمساعدات عسكرية أو مالية ،تدعم بها الدوالر المطبوع بمشيئتها ،وتدعم بها
المجتمع العسكري ورجال أعمال أميركان ،إلعادة إنتاج االقتصاد األميركي
بجناحيه العسكري والمادي! ولذلك قرأنا ما ت ّم التصريح به من جانب الرئيس
األميركي جو بايدن ،أنّ مساعدات أميركا ألوكرانيا قد وصلت أكثر من  6مليارات
دوالر ،أغلبها مساعدات عسكرية! في الوقت نفسه تدفع بدول االتحاد األوروبي
إلى تزويد أوكرانيا ـ ورئيسها المخبول ـ بالمساعدات العسكرية المباشرة
وغيرها ،بل تزويدها بالجنود المرتزقة المستأجرين من ك ّل مكان (أوروب��ا
وخارجها).
وعلى الجانب اآلخر ،فإنّ روسيا تعمل بخطط عسكرية محكمة ،في السيطرة
واالنتشار التدريجي ،وتدمير القدرات العسكرية واإلداري��ة ألوكرانيا ،وأنها
تتوعّ د بضرب أية أسلحة تقدّم دعما ً ألوكرانيا ،أيا ً كان مصدرها (أوروبيا ً أم
أميركياً) ،وهذا ما حدث فعالً ،فضالً عن ضرب أية إمدادات أيا ً كان نوعها (غذائية
أو لوجستية وغيرهما) ،قد تصل إلى أوكرانيا ،من أيّ طريق ،وحدث فعالً ذلك.
في الوقت ذاته يحاول األوروبيون رغم الضغوط األميركية تفادي أية مواجهة
عسكرية مع روسيا ،ألنها تدرك أنها ستكون الخاسرة وحدها لو تط ّورت األمور
وتصاعدت على طريق المواجهة العسكرية الشاملة!
وقد تالحظ أيضا ً قيام عدد من رؤساء دول أوروبا ،بزيارة أوكرانيا ومقابلة
رئيسها (زيلينسكي) ـ الذي يص ّر على أن يخرج على اإلعالم بالتيشرت ،وكأنه
يوحي بأنه يخوض معركة! وهو بال حول وال قوة!
وفي مقدمة ه��ؤالء الرؤساء (فرنسا /ألمانيا /إيطاليا /رومانيا) ،وهم
مدفوعون تحت الضغوط األميركيّة لمثل هذه الزيارة ،لدعم رئيس أوكرانيا
ورفع روحه المعنوية لتأكيد استمرار الدعم األوروب��ي /األميركي! وقد يكون
الهدف األميركي للتشجيع على إتمام هذه الزيارة ،هو التوريط الرسمي والعلني
لدول االتحاد األوروبي في قلب األزمة األوكرانية ،حتى يقترب اندالع المواجهة
المباشرة بين أوروبا وروسيا ،وتتحقق االستراتيجية األميركية .وقد يتصاعد
صراخ ونبرة الشكاوى من جانب الرئيس األوكراني بتوجيه أميركي مؤكد،
روسي
من انعدام الدعم العسكري والمادي ألوكرانيا التي تتع ّرض إلى قصف
ّ
مستمر ،وإلى تدمير شامل لك ّل مقومات القوة لديها.
ولم تترك روسيا هذه الفرصة ،وذلك باإلغارة فوق مكان اجتماع الرؤساء!
ونقلت وكاالت األنباء أن الرؤساء األربعة قد شعروا بالخوف!!
كما أنّ االستراتيجية األميركية في إشعال فتيل الحرب ،تتمثل في تشجيع
خطوة تقدم أوكرانيا لطلب عضوية االتحاد األوروب��ي ،وبالفعل ت ّم اعتبارها
مرشحة للحصول على العضوية ،ولنتذكر في هذا السياق تركيا ،وهي تشغل
ّ
الترشح للعضوية ،من زمن بعيد! فضالً عن تشجيع دول عدة منها السويد
مقعد
وفنلندا لالنضمام إلى حلف األطلنطي (الناتو) ،وإثارة المشاكل من دول االتحاد
السوفياتي السابقة وهي (ليتوانيا /واستونيا /التفيا) ،ومحاولة الضغوط
عليها ،لالنفصال التام عن روسيا ،حتى يصل األمر إلى التصاعد ،وبدء الحرب
العالمية الثالثة من مستصغر الشرر!
وعلى الجانب اآلخر ،ال تقف روسيا صامتة ،بل تعلن تهديداتها ،تجاه هذه
الدول .والميزة الالفتة للنظر على الجانب الروسي ،أنّ ما تقوله أو تهدّد به روسيا
سواء من بوتين أو مساعديه ،يت ّم تنفيذه بالفعل .وهو ما يعني أنّ احتماالت
التوجه نحو مواجهة عسكرية بين روسيا وأوروبا ،أصبح قائما ً ومحتمالً بدرجة
كبيرة .في الوقت نفسه الذي يجب أن نتذكر أنّ أميركا وأوروبا ،كانتا بالفعل
قد أقامتا قواعد عسكرية للناتو تحت العلم األوكراني في عدد من مدن أوكرانيا،
بل وفي كييف عاصمة أوكرانيا ،من عام  ،2014وغالبيتها تع ّرض للتدمير
الروسي بالكامل ،وهو مما سيكون سببا ً لترجيح خطة المواجهة العسكرية،
والحرب العالمية التي تتصاعد احتماالتها تحت الضغط األميركي الذي يميل
في استراتيجيته ،إلى هالك القوتين العظميين ،روسيا /وأوروبا ،حتى تتف ّرغ
أميركا للصين ،في الفترة المقبلة.
أما الجانب اآلخ��ر من االستراتيجية األميركية ،فيتمثل في إع��ادة ترتيب
الوجود األميركي في العالم وخصوصا ً (المنطقة العربية والشرق األوسط)،
فلذلك حديث آخر ،في مقال مقبل...

*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي.

*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي
لدعم خيار المقاومة.

الى لبنان ،أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان «فرنسا متعلقة بصورة مميزة وخاصة
بروابط االخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني» ،وذلك في برقية شكر وجهها
الى الرئيس عون ردا ً على برقية التهنئة التي كان وجهها اليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا ً
للجمهورية الفرنسية.
على صعيد أزم��ة روات��ب موظفي القطاع العام ،عرض ميقاتي مع وزي��ر المال يوسف
خليل موضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام .وتم االتفاق على اتخاذ اإلجراءات
المناسبة لدفع الرواتب في موعدها .وجرى التواصل مع المدير العام لوزارة المال بالوكالة
جورج معراوي التخاذ اإلجراءات التنفيذية المناسبة .وأعلن موظفو مديرية الصرفيات في
وزارة المال أنهم سيعاودون العمل إلنجاز الرواتب والمساعدة االجتماعية.
من جهتها ،اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان اإلضراب اليوم وليوم واحد فقط.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في ظل وضع معمل الزهراني قسريا ً خارج الخدمة لخمسة أيام
وانخفاض في اإلنتاج الحراري بسبب تدني كميات مادة الغاز أويل ،بحسب بيان لمؤسسة
كهرباء لبنان.
ونقلت وسائل إعالم عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه «يريد تأمين المزيد من
التغذية في التيار الكهربائي بالتزامن مع رفع التعرفة» .ولفتت المصادر الى أن «عملية
إعداد دفتر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج  3سنوات تقريبا ً والوزير يريد حلوال ً خالل
فترة قصيرة وليس بعد  3سنوات ،والحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين ال ثالث
لهما ،أولهما تطبيق استجرار الغاز والكهرباء من مصر واألردن ،وأميركا أخذت علما ً بتوقيع
العقود وننتظر السفيرة األميركية دوروثي شيا لمعرفة نتيجة الدراسة األميركية بالنسبة
لإلعفاءات من قانون قيصر ،والثانية تأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل
مع دول لتعطينا المحروقات وتأخذ أموالها الحقاً» .وكشفت المصادر أنه «إن لم تستخدم
إحدى الوسيلتين فسنكون تحت انهيار كامل بالقطاع».
على صعيد آخر ،استكمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية جولته
على المسؤولين في لبنان ،وزار أمس ،عين التينة والتقى الرئيس بري وبحث معه «أوضاع
لبنان والمنطقة ،ال سيما في فلسطين المحتلة والعالقات اللبنانية الفلسطينية».
واعتبر هنية بعد اللقاء ،أن «وجود نبيه بري على رأس البرلمان اللبناني هو ضمانة
للبنان وضمانة لفلسطين ،وأكدنا على تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق في وجه االعتداءات
اإلسرائيلية في موضوع الغاز وموضوع النفط ،وأكدنا حق لبنان الكامل في ثرواته الطبيعية،
وأشدنا بموقف الدولة اللبنانية الموحد في موضوع ترسيم الحدود ،وأيضا ً تمسكها بحقها
الكامل كدولة وكجيش وشعب ومقاومة».
وأكد هنية« ،تمسكنا بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل ،كما أكدنا ضرورة
النظر للحقوق اإلنسانية والمعيشية ألهلنا في المخيمات اللبنانية إلى حين العودة إلى
أرضنا أرض فلسطين .وفي هذا الجانب كان هناك توقف أمام دور األنروا ،حيث كان لبنان قد
استضاف اللجنة االستشارية للدولة المانحة» ،وأردف« :تم أيضا ً اختيار لبنان لمرة ثانية
رئيسا ً لهذه اللجنة».
وحول موضوع ترسيم الحدود قال هنية« :وجدنا من بري تمسكا ً أكيدا ً ومطلقا ً بحق لبنان
بترسيم الحدود وبعدم السماح مطلقا ً ألي انقضاض على الحقوق اللبنانية الثابتة في ما
يتعلق ببحره ومائه وحدوده ،وهو يقف بالكامل إلى جانب الرئاسات وإلى جانب الشعب
اللبناني والمقاومة في هذا الموضوع» ،واستطرد« :قوة لبنان واستقراره هو قوة لفلسطين
وأيضا ً عافي ًة لها».

م�شروع بايدن ( ...تتمة �ص)1
وقد يت ّوج ذلك في مسقط لتحضر بريطانيا كشريك فاعل!
إنها حركة «دمج» قرار الدولة األميركية العميقة المهزومة عالميا ً والمنسحبة من منطقتنا
بحالة الضعف والهزال الصهيوني وعجزه عن حماية أمنه بنفسه لينبلج عمليا ً اإلعالن عن
«مشروع بايدن اإلسرائيلي الجديد» من إحدى مدن الملح في منتصف تموز المقبل.
ودائما ً على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» سيب ّرر األميركي ك ّل هذا للرأي العام
لديه ،مع تقديم ضمانات أليتام ترامب من تل أبيب الى الرياض بأن ال قنبلة نووية ايرانية
في األفق.
ولما كان منسحبا ً من المنطقة كما فعل مع أفغانستان لذلك سيقول لهم جميعا ً :
تفضلوا قلعوا شوككم بأيديكم وأطلقوا نظام الدفاع الجوي المشترك ،وشركاتنا
المتعددة الجنسية ستؤ ّمن لكم ك ّل ما تريدون لينتعش مجمع الصناعات الحربية األميركي
بأموال العرب...
واما عن آلية حصول ذلك ،فقد أفاد مصدر دبلوماسي متابع للتحركات الجارية ،بما
يلي:
 1ـ انّ الهدف األساسي للرئيس األميركي ،من زيارته المقبلة للشرق األوسط ،هو إعادة
ترتيب المنطقة من جديد ،اقتصاديا ً وسياسيا ً وعسكرياً ،وهو األمر الذي يستدعي جعل
إيران جزءا ً ال يتجزأ من هذه الترتيبات الجديدة .
 2ـ يرى بايدن أنّ العودة الى االتفاق النووي مع إيران هي الخطوة األساسية إلنجاح
مشروعه.
وعليه فإنّ هدف الرئيس األميركي من وراء سعيه لدمج إيران ،في مشروع إعادة صياغة
الشرق االوسط ،يتمثل في ما يلي:
أ ـ تهدئة خواطر الدول الخليجية وطمأنتها على أمنها في المستقبل .
ب ـ ضبط إيقاع إيران في الشرق األوسط مستقبالً ،من خالل تقديم إغراءات اقتصادية
وتجارية لها ،في إطار مشروع الدمج ال ُمشار إليه أعاله.
 3ـ يرى بايدن انّ أمام إيران خيارين هما:
أ ـ أن تكون جزءا ً من هذه الترتيبات المستقبلية.
ب ـ أو تواجه التحدي العسكري من الواليات المتحدة وحلفائها.
 4ـ يعتبر الرئيس األميركي انّ معيار نجاح زيارته للشرق األوسط هو نجاحه في
العودة الى االتفاق النووي مع إيران ،واالتفاق معها على الترتيبات المستقبلية ،لمنطقة
الشرق األوسط ،من خالل تفاهمات ثنائية ،بينها وبين واشنطن ،خارج االتفاق النووي.
 5ـ اما بخصوص الترتيبات العسكرية ،التي يريد بايدن العمل على الشروع بتنفيذها،
بين الدول العربية و»إسرائيل» ،فإنّ مواقف األطراف المعنية بهذا المشروع ،هي مواقف
متباعدة وليس من السهل حشدها لقبول التنفيذ.
 6ـ إذ انّ دولة اإلمارات العربية مثالً الدولة األكثر اندفاعا ً للمشاركة «اإلسرائيلية» في
التحالف العسكريّ المقترح من الواليات المتحدة لمواجهة إيران.
بينما ترفض ٌّ
كل من مصر والكويت وعُ مان الدخول في تحالف معا ٍد إليران وذلك ألنها ال
ترى انّ إيران تشكل ايّ تهديد ألمن هذه الدول او لمصالحها العربية واالقليمية .
 7ـ وفي إطار موقفها ،من إنشاء تحالف عسكري ض ّد إيران في الشرق األوسط ،فإنّ
اإلمارات و»إسرائيل» تنويان البدء بإقامة قواعد اإلنذار «اإلسرائيلي» المبكر في اإلمارات
بعد انتهاء زيارة بايدن مباشرة.
علما ً انّ الجهات «اإلسرائيلية» المعنية قد انتهت من نقل المعدات والتجهيزات العسكرية
الالزمة لذلك الى اإلمارات العربية المتحدة.
كما انّ الخبراء العسكريين «اإلسرائيليين» والفنيين والمهندسين ،التابعين لشركات
الصناعات الجوية «اإلسرائيلية» ،موجودون أيضا ً في اإلمارات ويقومون بتنفيذ الترتيبات
التحضيرية إلقامة تلك القواعد.
ويمكرون ويمكر الله ،والله خير الماكرين.
بعدنا طيّبين قولوا الله...

التعليق ال�سيا�سي

�إيران ال�صبر العظيم والن�صر العظيم
قدّمت إي��ران خ�لال أربعة عقود نموذجا ً ُيحتذى لدولة االستقالل الوطني،
اإلسالمي أحد تعبيرات هذا االستقالل ،لكن االستقالل لم يكن
وقد مثل عنوانها
ّ
مجرد عنوان ،فقد نجحت إيران بتحقيق أعلى مستويات االكتفاء الذاتي الزراعي
والصناعي ،وتمكنت بفضل ذل��ك من توفير ش��روط صمودها بوجه الحصار
التجاري والمصرفي.
ما يشهده الملف النووي اإليراني ،وما هو متوقع أن يشهده خالل األيام القليلة
المقبلة ،يأتي ثمرة هذه الروح االستقاللية التي أطلقتها إيران في المنطقة ،فقد
نجحت إيران بحماية ثوابتها المتمثلة برفض أي مناقشة للملفات اإلقليمية التي
تمثل قضايا شعوب المنطقة ،من لبنان الى اليمن وصوالً إلى فلسطين ،ملتزمة
من جهة بحصر التفاوض في الملف النووي ،ومن جهة مقابلة بتأكيد وقوفها مع
القضايا العادلة للشعوب ،وفي طليعتها حق المقاومة ،وبصورة خاصة بوجه
كيان االحتالل الغاصب لفلسطين.
دار الغرب وناور ،لكن الوقت يعمل لصالح ايران في ملفها النووي ،ويعمل في
غير صالح الغرب في ملف الطاقة ،حيث إيران خزان استراتيجي ،فدقت ساعة
الغرب وجاء يعترف بقيمة الصبر اإليراني العظيم ،ويق ّرر النزول عن الشجرة.
الملف النووي إليران بدوره يقدم نموذجا ً لمفهوم التنمية القائم على دخول
عوالم التقنيات العالية ،حيث العلماء اإليرانيون يشكلون ثروة أهم من النفط في
إي��ران ،وهم موزعون على كل ميادين التكنولوجيا وأبحاثها وابتكاراتها ،تنفق
عليهم وعلى أبحاثهم دولتهم الكثير ،لتنال من عائدات نتاجهم الكثير ،وأكثر الكثير
هو شعور العزة والكرامة.
تستحق إيران االحتفال بالنصر العظيم بعد هذا الصبر العظيم.

ريا�ضة
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أولمبي
الأولمب ّية اللبنان ّية احتفلت باليوم ال
ّ
في حرم الجامعة الأنطون ّية في الحدت
أحيت اللجنة األولمبية اللبنانية والجامعة األنطونية
فعاليات «اليوم األولمبي العالمي» لسنة  2022على ملعب
الجامعة األنطونية في الحدت  -بعبدا .وحضره حشد
من المدعوين تقدّمهم رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية
بيار جلخ ورئيس الجامعة األنطونية األب ميشال جلخ
وممثل قائد الجيش العماد جوزف عون قائد المركز العالي
للرياضة العسكرية العميد الياس حنا وممثل المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان المقدم بالل محفوظ
وممثل المدير العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا الرائد
إيلي مسوح ،الى عدد من أعضاء اللجنة األولمبية اللبنانية
ومحمد عويدات رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب
والرياضة وعدد من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة
األنطونية والفريق التنظيمي بإشراف الدكتور أنطونيو
صوطو وعضو اللجنة األولمبية السابق سليم الحاج
ورئيس اتحاد كــرة الطاولة جو كوبلي وبطلة الرماية
األولمبية راي باسيل ونجم منتخب لبنان لكرة القدم
حسن معتوق إضافة إلى حوالي  300مدرب والعب والعبة
شاركوا في العروض والمباريات إضافة لعدد كبير من
األهالي.
بداية مع كل من النشيد الوطني واألولمبي الدولي
واألولمبي اللبناني مترافقا ً مع األعالم .ثم تال جلخ كلمة
رئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني توماس باخ.
وبعدها ألقى رئيس الجامعة األنطونية كلمته ،وجاء
فيها« :إلــى أن الرياضة لطالما كانت الشغل الشاغل
للجامعة األنطونية وقلقها الدائم .ولطالما ضحت بالنادر
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والنفيس من أجلها لعلمها أن الرياضة هي من األعمدة
وصحي .وها
األساسية لبنيان مجتمع مترابط ومتعاون
ّ
نحن سعداء بإستضافة هذا اليوم األولمبي بامتياز وذلك
بالتعاون مع اللجنة األولمبية اللبنانية».
وأضاف« :إن لقاءنا اليوم يؤكد مدى عنايتنا بالرياضة
وإهتمامنا بها ،ال ألنها ترفع إسم لبنان عاليا ً وحسب،
بل ألنها تحمل قي طياتها قيم األخالق واألمانة وااللتزام
واالمتياز في األداء واللعب النزيه والمنافسة الشريفة
والتمتع بالفوز وبمشاركته وقبول الخسارة والتعلم منها،
والتحلي بالروح الرياضية دون التكلم عن الصحة البدنية
والراحة النفسية والثقة بالنفس.
لهذه كلها استثـــمرت األنطونــية فــي كلية العلوم
الرياضية حتى تــدمــج تلك القيم فــي تربـــية طالبها
وطالباتها وتحقق رسالتها في بنيان مجتمع لبناني قائم
على إحترام اآلخر واالعتراف بقدرات بعضنا البعض».
بعدها ألقت الالعبة راي باسيل والالعب حسن معتوق
القسم األولمبي.
ثــم قدمت عــروض فــي ألــعــاب الــمــواي تــاي والجمباز
والــووشــو والــجــودو وكــرة الطاولة وكــرة الريشة ،وكان
الختام مع مباريات في الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة
القدم بين فرق قدامى الجامعة األنطونية والفرق الحالية
بإشراف رئيس لجنة الرياضة للجميع واليوم األولمبي
عضو اللجنة األولمبية وليد دمياطي ،وكلية العلوم
الرياضية في الجامعة األنطونية وفي ظل أجواء حماسية
من الجمهور.

ديوكوفيت�ش يتجاوز �سون ويتا ّأهل للدور الثاني في ويمبلدون
استهل الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش
حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون
الجنوبي كوون
بالفوز  1/3على الكوريّ
ّ
سون وو ،أمس اإلثنين .وظهر حامل اللقب،
الذي يحاول حصد اللقب للمرة الرابعة على
التوالي ،بشكل متباين في بعض األوقات
أمام كون الذي قدّم لمحات رائعة ومتن ّوعة
في الضربات األمامية والضربات الساقطة
في الملعب الرئيسي.
وســيــواجــه ديوكوفيــتش فــي الــدور
الثاني الفائز مــن مواجهة األســترالي
ثاناساي كوكيناكيس والبولنديّ كاميل
متشرزاك.
ويــســعــى ديــوكــوفــيــتــش ( 35عــامــاً)،
للتتويج باللقب لمعادلة رقــم األميركي
بيت سامبراس ثاني أكثر المت ّوجين بلقب
ويمبلدون بواقع  7مرات ،وحينها سيبتعد
بلقب واحد عن روجر فيدرر ،صاحب الرقم
القياسي ( 8ألقاب).
ومــن جهة ثانية ،فــاز كاميرون نوري
المصنف التاسع على اإلســبــانــي بابلو
أنـــدوخـــار  0/6و 6/7و ،3/6ليمنح
بريطانيا فوزها األول في البطولة.
سينصب فيه أغلب
وفــي الوقت الــذي
ّ
الــتــركــيــز فـــي الــمــلــعــب الــرئــيــســي على
البريطانية إيما رادوكانو ومواطنها آندي
مـــوراي ،فــإن نــوري حققت االنتصار في
الملعب رقم .2
وسيطر نوري ،الذي يلعب بيده اليسرى
ويــتــصــدر تصنيف العــبــي بريطانيا في
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ـ أعلن نادي النجمة اللبناني ،تجديد عقد مدربه التونسي طارق جرايا ،لقيادة الفريق في
الموسم المقبل  .2023-2022ويعد طارق جرايا من المدربين المميزين في لبنان ،حيث نجح في
قيادة فريقه لحصد لقب كأس لبنان مؤخرا ً على حساب األنصار.
وعُ لم أن النجمة حسم خياره لناحية تعاقده مع المعد البدني حسن بركات .ومن المق ّرر أن
تنطلق تمارين النجمة ،مطلع األسبوع المقبل .وقال النجمة في بيانه «تعلن إدارة النجمة رسميا ً
تجديد عقد المدير الفني التونسي طارق جرايا لمدة عام» .وتابع البيان «اإلدارة تتمنى التوفيق
للمدير الفني طارق جرايا في االستحقاقات المقبلة».
وجه الحارس الدولي اللبناني مصطفى مطر ،رسالة شكر إلى نادي العهد ،وذلك خالل المؤتمر
ـ ّ
الصحافي الذي عقده قبل مغادرته إلى نادي العروبة السعودي .وقال مطر إنه سينتقل على سبيل
اإلعارة حيث سينتهي عقده مع العروبة في  31أيار  ،2023مؤكدا ً أن التجربة ستكون مهمة له في
عالم االحتراف .وأشار« :تواجدي مع العهد شكل محطة مهمة لي ،حيث عشت معه مسيرة مميزة،
وأتطلع إلثبات نفسي مع العروبة ..ولم أحترف من أجل المال».
وشدد على أن العروبة ناد كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ،ويتطلع من أجل إثبات نفسه
وأن يكون له دور في التأهل إلى دوري الدرجة الممتازة .وأكد مصطفى مطر أنه يسعى إلثبات
نفسه والحفاظ على مركزه كحارس أساسي في صفوف منتخب لبنان.
ـ ودّع افراد بعثة المالكمة الى دورة ألعاب البحر المتوسط الـ  19المقامة حاليا في مدينة وهران
الجزائرية ،المنافسات من الدور االول .وكانت البداية مع انسحاب المالكم حسن الزينو (69
كيلوغراما) قبل المباريات بسبب مضاعفات االصابة في يده أثناء فترة التحضير .وخسر المالكم
علي هاشم ( 75كيلوغراما) والذي كان فجع بوفاة والده المدرب الوطني نبيل هاشم قبيل ساعات
من خوضه المنافسات ،أمام الصربي ألمير ماميك بالضربة القاضية الفنية في الجولة األولى .كما
القت المالكمة زينب خاتون المصير نفسه بالخسارة من الجولة األولى وبالضربة القاضية أمام
المصرية يمنى عياد.

التون�س ّية جابر اإلى الدور الثاني
في ويمبلدون باأقل من �ساعة!
منافسات فردي الرجال ،على المجموعة
األولـــى أمـــام منافسه الــبــالــغ عــمــره 36
عاما ً والذي بدا أنه ال يشعر بالراحة على
األرضية العشبية.
وكسر أنــدوخــار ،الــذي خــرج من الــدور
األول ســت مـــرات فــي ثماني مشاركات

سابقة في ويمبلدون ،إرسال نوري في وقت
مبكر من المجموعة الثانية ،لكن الالعب
البريطاني تعافى وفاز بالمجــموعة بعد
شوط فاصل.
ونجح نوري في كسر إرسال منافسه في
الشوط الثالث من المجموعة الثالثة وكان

نهائي بطولة غرب اآ�سيا للنا�سئين
ن�سف ّ
لبنان بمواجهة العراق و�سورية تلتقي الأردن
بلغ منتخب لبنان لكرة القدم للناشئين
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة غـــرب آســيــا ،بعد
فــوزه على نظيره الفلسطيني (،)0-2
في العاصمة األردنية عمان ،وذلك ضمن
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة واألخــيــرة
للمجموعة الثانية ،سجلهما محمد ياسين
(د 44 .و ،(80ومــن جهته فــاز المنتخب
الكويتي  ،0-5فتأهّ ل
السوريّ على نظيره
ّ
متصدرا ً بـ 9نقاط تاله لبنان وصيفا ً بـ6
نقاط ث ّم الكويت ثالثا ً بـ 3نقاط وفلسطين
في المركز األخير بال نقاط .هذا ،وسيلعب
ـي مــع الــعــراق،
لبنان فــي نصف الــنــهــائـ ّ
وسورية مع األردن مساء اليوم.
وكــانــت قــد أوقــعــت قرعة كــأس العرب
لمنتخبات دون الـ 20عـــامـــاً ،لبنان
بمجموعة صعبة تض ّم الجزائر وليبيا،
علما ً أن البطولة ستقام بين  20تموز و5
آب المقبلين ،في مدينة أبها السعودية.

على أعتاب حسم المباراة أثناء التقدم
 3-5لكنه أضاع ثالث فرص قبل أن تتوقف
المباراة بسبب هطول األمطار بغزارة.
وبعد استئناف اللعب ،استكمل نوري
المهمة بضربة خلفية ،لينتزع بطاقة
الظهور في الدور الثاني.

بلغت التونسية أنس جابر ،المصنفة ثانية عالمياً ،الدور الثاني من بطولة ويمبلدون،
ثالثة البطوالت األربع الكبرى للتنس ،بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 1-6
و.3-6
واحتاجت التونسية إلى  54دقيقة فقط لتخطي منافستها ،وستلتقي في الدور التالي مع
الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت الحق بين الكندية ريبيكا مارينا والبولندية كارتارزينا
كايا .وبعد فوزها على بيوركلوند ،قالت أنس التي ارتقت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي
الصادر اليوم االثنين «اليوم حققت أعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى أربعة أشواط
في مباراة اليوم يعني أنني حققت انطالقة رائعة في بطولة ويمبلدون».
وأضافت «أمر رائع العودة إلى الملعب الرئيسي .المالعب العشبية تناسب أسلوب لعبي ال
سيما في الكرات الساقطة» .وختمت «اآلن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي».
وكانت النجمة التونسية بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي ،وهي أفضل
نتيجة لها في البطوالت الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة في
العام .2020

دموع لعبة تون�س ّية ت�سنع الحدث في األعاب المتو�سط

المغربي زيا�ش
ميالن ومار�سيليا يتناف�سان ل�سم
ّ
يواجه نــادي ميالن ،حامل لقب الــدوري
اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم ،منافسة مــن نــادي
مارسيليا الفرنسي ،للتعاقد مع صانع ألعاب
نادي تشيلسي ،المغربي حكيم زياش ،خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية .ويرحب
النجم المغربي بالرحيل عن تشيلسي هذا
الصيف ،في ظل عــدم حصوله على فرصة
اللعب باستمرار في الفترة الماضية تحت
قيادة األلماني توماس توخيل ،المدير الفني
للنادي اإلنجليزي .وذكر موقع «توتو ميركاتو
ويب» اإليطالي ،أن ميالن يواجه منافسة من
قبل مارسيليا الذي يسعى أيضا ً لتدعيم خط
هجومه من خالل ضم زياش.
ولفت إلى أن هناك مشكلة تقف عائقا أمام
كل من ميالن ومارسيليا في طريق ضم زياش،
تتمثل في راتب الالعب الكبير ،حيث يطالب
النجم المغربي براتب سنوي يقارب  7ماليين
يورو.
وكان زياش ( 29عاماً) ،انض ّم إلى صفوف
تشيلسي في العام  ،2020قادما ً من أياكس
الهولندي ،في صفقة كلفت النادي اإلنكليزي
 40مليون يورو.
تجدر اإلشــارة إلى أن زياش لم يخض أية
مباراة مع المنتخب المغربي منذ عامين تقريباً،
الستبعاده بسبب خالفه مع مــدرب «أســود
األطلس» ،البوسني وحيد خليلوزيتش.

أحرزت التونسية وفاء محجوب ،الميدالية الفضيّة في رياضة الكاراتيه (وزن  61كغ)
في دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط المقامة في وهران بالجزائر ،مهدية لتونس أول
ميداليّة خالل هذه األلعاب .وتمكنت البطلة التونسية من تحقيق  3انتصارات في أدوار
ثمن وربع ونصف النهائي ،قبل أن تالقي صاحبة األرض الجزائريّة شيماء ميدي في الدور
النهائي وتنهزم في اللحظات األخيرة بنتيجة .3-2
ّ
وبعد نهاية مواجهتها ضد منافستها الجزائرية ،انهارت وفاء محجوب بالبكاء ،وأشارت
إلى تع ّرضها للظلم في تصريحات خصت بها موقع « »match>zالتونسي ،قائلة:
«أنا متأسفة جدا ً على خسارة المباراة ،لقد انتزعوا مني الميدالية الذهبية في اللحظة
األخيرة».
وأضافت« :كنت متقدمة وأسير نحو الفوز ،لكن الجزائرية خطفت االنتصار ألنها تلعب
في بلدها ،طمحت لميدالية ذهبية لكن في األخير سأرضى بالفضية التي هي كذلك إنجاز
مش ّرف ،أتمنى أن أتدارك في المرات المقبلة».
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يا اأطفال العرب… ا ّتحدوا

} يكتبها الياس ّ
عشي

لم أصــدق ما تف ّوه به غانتس حينما هـدّد باجتياح لبنان مرة ثانية
والوصول الى بيروت ،وظننت للوهلة األولى انّ الرجل يهذي ،لقد ُم ّرغ أنف
الجيش «اإلسرائيلي» قبل ستة عشر عاما ً بعُ شر ما لدى حزب الله حالياً،
فكيف يتوعّ د هذا المغرق في أحالم يقظته باجتياح لبنان وقد ضاعف حزب
الله ق ّوته عشر مرات ،وأضاف إلى خبراته القتالية ك ّما ً هائالً من التجربة
الميدانية بالدم والعظم وااللتحام مع أشرس مقاتلي األرض وألحق بهم
هزائم ُم ّرة في ك ّل مواجهة بدون ايّ استثناء.
لم أصدق ذلك حتى أتانا من ع ّمان الخبر اليقين ،فما تف ّوه به سليل األسرة
الهاشمية ال ّ
فض فوه يكشف المستور ،ويهتك المحظور ،الرجل يبشرنا ب
«ناتو شرق أوسطي» ،أيّ حا ٍو جغرافي مرن يستطيع ان يستوعب كيان
اإلحاللّ ،
تبجح به
وإال ألسماه ناتو عربي ،إذن غانتس كان يستند في ما ّ
على جيش أعرابي ،وكذلك مال أعرابي ،وعقل يهودي ،وكفى الله اليهود شر
القتال ،سيجلس غانتس وكوخافي في غرفة عمليات أخرى ،ليست الموك
هذه المرة ،وسيتو ّلى األعراب مهمة بذل الدم والمال ،أما التخطيط والقيادة
والمشورة ،فسيُناط ذلك بـ «بني إسرائيل»!...
ال غضاضة في ذلك ،فلقد فعلناها مرارا ً وتكرارا ً عبر التاريخ كما أوردها
ذات مرة الراحل الكبير أنيس النقاش في حرب بريطانيا العظمى ض ّد
االمبراطورية العثمانية ت ّم حشد مليون ومئة ألف مقاتل لمواجهة القوات
العثمانية في الشرق األوسط 700 ،ألف منهم مسلمون ،تم ّنعوا وتذ ّمروا
وأحجموا ،ولكن ج ّد العاهل الحالي ،شريف مكة تصدّى لألمر وأصدر فتواه
غب الطلب بجواز قتال المسلم للمسلم في سبيل األنجلوساكسون ،واندفع
ّ
المسلمون يبذلون الدم وصرخات الله أكبر تبلغ عنان السماء...
لقد فعلناها سابقا ً كثيراً ،وسنفعلها مجدّداً ،ك ّل ما هو مطلوب ،مقاتل غبي،
ومفتي باع دينه وعلمه في سبيل الشيطان ،ومال أعرابي بال حدود ،وسنفعلها
ولن نلوي على شيء ،علينا ان نطحن كبد الكيان ،وأن يكون ج ّل النار منص ّبا ً
على كيان اإلحتالل وكبده بال رحمة ،أما مقاتلو األعراب األغبياء ،فستتو ّلى
زنود أسود جبل عامل أمرهم ،ولن يكونوا أش ّد بأسا ً من داعش والنصرة الذين
أذقناهم مرارة الهزائم هزيمة تلو األخرى ،تحطيم كبد «إسرائيل» وتذويقها
مــرارة الخسائر المفجعة سيؤدّي الى فقدان هذا التحالف مب ّرر وجــود ّه
وسيجعل ك ّل هذه الكيانات السبع التي أنشئت مع الكيان لردف وجوده
ولضمان استمراره وللتخديم على بقائه تفقد المقدرة على البقاء النتفاء
الفائدة ،وستتداعى كخرزات المسبحة ،واحدة تلو األخرى.

يا أطفال اليم ْن
يا أطفا َل فلسطي ْن
يا أطفا َل لبنانْ
يا أطفا َل سورية
يا أطفال العرب… ا ّتحدوا
***
اخلعوا أحذيتكم وارفعوها في وجه مجلس األمن
ولجنة حقوق اإلنسان
وزعماء العالم
وك ِّل الذين يشحذون سكاكينهم
ويذبحونكم
ويقطعون رؤوسكم
تحت راياتِ دين مز ّورة
***
يا أطفال العرب اخرجوا من براءتكم
مزّقوا دفات َر تالوينكم
اكسروا أقالم تالوينكم …
ال تقرأوا قصص األطفال
ال تنشدوا أناشيد األطفال …
ادخلوا إلى حدائق الورد
وصادروها …
ما عاد للورد رائحة… وال لون
***
يا أطفال العرب ا ّتحدوا
اخرجوا من مراويلكم
وتعويذاتكم
واقرأوا الفاتحة على قبور
الشهداء …
أترا ِبكم الشهداء.

سميح التايه

الأديبة ال�صوريّة �صذا ن�صار توقع روايتها «واأه ّر ال�صو�صن» في دم�صق

نافذة �صوء
العالم الجديد ال�سالح
خال�ضة تفاعل الح�ضارات الراقية

} يوسف المسمار*

مع أن الحقيقة القيمة هي واحدة ال ثنائيّة فيها وال تعدد ،ومع أنها في المطاف
األخير تمثل التوافق الطبيعي مع واقع الحياة اإلنسانية المادية  -الروحية في
نشوئها وتطورها وارتقائها ،ال في تج ّمدها وانحطاطها وتقهقرها ،وال يجوز
أن تكون غير ذلك واقعا ً وتكويناً ،فقد تباينت بصددها النظرات ،واختلفت في
تفسيرها النظرات على مرور الزمان ومسارح المكان ،ومستويات الثقافات ،وتعدد
المفاهيم حتى ظهرت تحديدات وتعريفات متضاربة ومتعاكسة ومتناقضة
تتصارع وتتنازع في مذاهب شتى ،وكــل مذهب فكري يدّعي لنفسه صحة
وصوابية اعتقاده ،أو كل جماعة تحتكر الصواب لنفسها في التفسير والشرح
والتأويل ومواجهة المشاكل اإلنسانية مما سبّب وأدّى الى فوضى في المفاهيم،
وبلبلة في تعيين الحقائق.
إن حقيقة اإلنسان هي واحــدة في كل مكان وزمــان وفي جميع الشعوب ،أ ّما
المختلفون في فهم هذه الحقيقة فإ ّنهم كثر .وكثرة المختلفين في مستويات
معارفهم وعلومهم ومفاهيمهم أدّت وما تزال تؤدّي الى تعدد التعريفات وتضارب
المفاهيم.
والحقيقة أن هذا التضارب واالختالف هو شيء طبيعي ال يجوز التن ّكر له.
وبتقديرنا ،فإن هذه الحالة من فوضى المفاهيم وتصادمها وصراع األفكار سوف
تستم ّر كما كانت في الماضي الى أمد بعيد ليس له أفق منظور إلى أن يستكمل
التفاعل مداه في قلب كل مجتمع ،والى أن يتم فعل الدورة الحياتية التامة في
وحدة األمة وتكتسب شخصيتها االجتماعية بيقظة وجدانها القومي االجتماعي
العام الــذي يتجلى في ثقة الجماعة بنفسها وفــي وحــدة مصلحتها ،ووحــدة
إرادتها ،ووحدة النظر إلى مثلها العليا ،ووحدة الصراع من أجل تقدّمها وارتقائها
على الصعيد القومي االجتماعي اإلنساني .وسوف يستم ّر الصراع أيضا ً الى ان
ينتهي تصادم مصالح األمم في انتصار تفاعل ثقافاتها لما فيه خير اإلنسانية
جمعاء فتصل البشريّة بحضارات وثقافات أممها وشعوبها ومفاهيمها الروحيّة
الماديّة الى المستوى الذي يؤهلها إلى إقامة وبناء عالم جديد تتشارك وتتعاون
في إشادته وترسيخ دعائمه جميع األمم والشعوب التي نشأت وتط ّورت وتمدّنت
ونهضت وارتقت على هذا الكوكب الذي نعيش عليه.
العالم الجديد خالصة تفاعل المعارف السامية
إن قيام العالم الجديد هو نتيجة واقعية وطبيعية وعملية لتفاعل حضارات
ومعارف وثقافات األمم ،ورقي صراع أفكار وخواطر عباقرتها ونوابغها ،وليس
نتيجة لحروب الشعوب واقتتالها وتصادم ثقافاتها وتخلف معتقداتها وطقوسها،
وتخريب ودمار عمرانها.
راق تكون فيه أمتنا عنصرا ً
وانطالقا ً من مسؤولية إقامة عالم حضاري جديد ٍ
أساسيا ً فاعالً في تكوينه وتركيبه وقيامه ونهوضه وتقدمه .نرى أن من أولى
واجباتنا أن ننهض بمسؤوليتنا ،ونقوم بدورنا على أحسن ما يكون في إغناء
الموحد الجامع لقوى
فكر اإلنسانيّة الجديدة ،وإيضاح أبعاد فلسفة التفاعل
ّ
اإلنسانية التي تقول باإلنسان المجتمع وليس إنسان الفرد أو إنسان الطبقة أو
إنسان الطائفة او إنسان الفئة أو إنسان الروح أو إنسان المادة .وهي التي تعتبر
أن أساس االرتقاء اإلنساني هو أساس مادي روحي أو روحي مادي أي مدرحي
دون ثنائية .وتقول أيضا إن «المجتمع معرفة والمعرفة قوة».
وتعتبر أن العالم الذي ينبثق وينشأ ويتكون ويتركب من مجتمعات المعرفة
ورقيها هو حتما ً غير العالم الذي ينبثق وينشأ ويتك ّون من مجتمعات الجهالة
واالنحطاط النفسي والفكري .ألن تفاعل المعارف هو غير تصادم الجهاالت .ونتاج
الجهالي .لقد استفحل خطر الفلسفات
المعرفي هو غير إنتاج التصادم
التفاعل
ّ
ّ
الجزئية المادية منها والروحية واستفحل بالتالي خطر المفاهيم والنظريات
المتضاربة المنبثقة عن تلك الفلسفات الجزئيّة ،وأصبحت تنذر وتهدّد بكارثة
حقيقية ستكون من أعظم الكوارث إذا لم تتداركها وتقوم العقول النيّرة ،والمواهب
الخيّرة بمساهمة جدّية في وضع حد لخطر تلك الفلسفات والمفاهيم على حياة
األمم ومصير العالم اإلنساني.
*باحث وشاعر مقيم في البرازيل.

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

وقعت الكاتبة واألديبة السورية شذا نصار
روايتها «وأزهــر السوسن» في مكتبة األسد
الوطنية ،والــروايــة الصادرة عن دار نينوي
للدراسات والنشر والتوزيع في دمشق تقع
في  182صفحة من القطع الوسط وتحمل بين
طياتها قضايا المرأة.
وقــالــت نــصــار عــن الـــروايـــة فــي تصريح
لإلعالم« :إن فكرتها تشكلت في عشرية النار
التي عاشتها سورية وتراوحت بين الحقيقة
الراسخة ووهــم الهروب من الواقع نسجتها
بطريقة حــواريــة مــش ـ ّوقــة تــنــاقــش قضايا
مجتمعية في مقاربة ومناقشة وتسليط للضوء
على عــادات وتقاليد ومــوروثــات اجتماعية
نعيش معها منذ أجيال».
ورأى اإلعالمي اللبناني واألديب رفيق نصر
الله أن نصار أديبة متمكنة من عمق اللغة
العربية وحرفية النص تل ّون جملتها بضوء
تشكيلي يصعب على أي أديب امتالكه وخاصة
لكونها فنانة تشكيلية تمتلك مــن تواضع
االحتراف في مساحة لوحاتها مضيفاً« :لم
يزهر السوسن في رواياتها وحسب بل صار
عطرا ً على ورق الشجر».

وأوضــح أن هــذه الــروايــة حجزت مكانها
في الرواية العربية حيث حمل نصها بريقا ً
خاصا ً وثمة مناجاة في عقدة النص وإصرار
على تم ّرد لعناصر الرواية ذاتها والشخوص
فيها تأخذ مداها في ترتيب انفعاالتها وخلقت
تــوازن ـا ً بين رشــاقــة الجملة وقــوة التعبير
وسخرته لصالح السرد الوصفي الذي أخذ
شكل الرسم التشكيلي ما أتاح لعقل القارئ أن
يشعر بالكلمة المرئية.
من جهته قال المؤرخ األديب أحمد المفتي
إن قوام الرواية سحر الكلمة وروعة الصياغة
والبيان وداللة الصورة واستقامة السرد وفهم
لوظيفة األدب وقبس من الفلسفة والواقع
المليء بالحكاية والغرابة مع شيء من الطرفة
والحقيقة القيمة وحمل كل فصل منها شفافية
الواقع بأسلوب شيق رغم رهابة الموقف.
ولفت المفتي إلى أن الرواية تحكي قصة
عائلة ربطها الغيب والقدر برباط الخطيئة
لتثمر في النهاية الندم والغفران واالستقامة
بأسلوب المفاجأة التي ظهرت من الماضي
المنسي الذي دار بين أبطال الرواية ،مبينا ً أن
الكلمات شكلت جسرا ً بحبكة رشيقة وانسجام

مع المعنى.
يذكر أن شذا نصار ابنة حلب رغم تخصصها
العلمي في مجال الكيمياء الحيوية واحترافها
فترة من حياتها للتدريس في كلية الصيدلة
بجامعة دمشق إال أنها تشربت حب التراث
والموسيقى واألدب والفن التشكيلي وبرعت
في رسم البورتريه وشاركت عام  1967في

تأسيس الفرع الفني للفتيات الهاويات في
مديرية المركز الثقافي العربي كــأول فرقة
عزف للفتيات ودرست العزف على آلة الكمان
في المعهد الموسيقي في حلب وكان باكورة
إصداراتها كتاب «صباح فخري سيرة وتراث»
الذي جاء كرسالة سامية لتكريم الفن األصيل
والتراث الحلبي العريق.

ال�صوري ه�صام كفارنة ّ
ّ
يوقع مجموعته ال�صعريّة الثانية
الفنان وال�صاعر
موا�صيع مختلفة نتاج حالة تراكم ّية بعيد ًا عن الإغراق في الرمزيّة
و ّقع الفنان والشاعر السوري هشام كفارنة
مجموعته الشعرية الثانية في صالة نقابة
الفنانين في دمشق ،والمجموعة التي حملت
علي بما تشا» صادرة عن دار
عنوان «واحكم ّ
كنعان للدراسات والنشر ،ويفصل بين مجموعته
االولى والثانية نحو أربعين عاماً.
وأوضـــح كفارنة فــي تصريح لــإلعــالم أن
المجموعة الشعرية الثانية حالة تراكمية
كتبها خالل هذه السنوات الطوال ،حيث تبدو
بعض القصائد ذات مواضيع مختلفة بما
يتناسب مع تطورات الحياة التي طرأت على
تجربته الشخصية واالجتماعية واستلهمها
بين العزوبية والــزواج واألبــوة متطرقا ً إلى ما
مر به الوطن من معاناة وأزمات انعكست على
أشعاره ومحافظا ً على شعر التفعيلة الموزونة
والقصيدة الكالسيكيّة العموديّة.
وأشار صاحب العديد من األعمال المسرحية
تأليفا ً وتمثالً وإخراجا ً إلى أن تلقي مواضيع
القصيدة تكون سهلة على القارئ مبتعدا ً عن

اإلغراق في الرمزية التي لجأ إليها في مجموعته
الشعرية األولــى التي كانت نتاج حالة من
المغامرة والجرأة.
أما عن العنوان فربطه كفارنة بحالة صوفية
من العشق والشغف الذي يحول اإلنسان إلى
وقود للوصول إلى اللقاء رغم كل األحكام بين
المحبين ،الفتا ً إلى أن الشعر فن متفرد وذاتي
يخلق عالما ً فسيح األرجاء وواسع األفق ويضفي
على الحياة جماال ً ويدفع اإلنسان إلى التأمل
إلعادة صياغة الواقع وتجاوزه مهما كان مريراً.
من جهته رأى محسن غازي نقيب الفنانين أن
استثنائي امتلكه الفنان
الفن بكل أطيافه إبداع
ّ
والشاعر كفارنة إلى جانب موهبته في الفن
التشكيلي منذ فترة دراسته في المعهد العالي
للفنون المسرحية ،مؤكدا ً أن واجب النقابة من
خالل الخطة التي وضعتها االحتفاء بالمبدعين
في كل المجاالت الفنية والموسيقية واألدبية.
ولفت غازي إلى أن النقابة تخطو خطوات
ثابتة باتجاه تحقيق مشروع إبداعي افتتح

من خالل خماسي الموسيقا العربية إلى جانب
المشروع االجتماعي المتمثل بزيارة الفنانين
لتكريمهم واالحتفاء بهم ويتم التوجه حاليا ً
للتعاون مع العديد من الـــوزارات والجهات

المعنية إلطالق عدد من األنشطة والفعاليات
الفنية والثقافية أهمها مهرجان سينمائي وآخر
لألغنية الوطنية وإعادة إحياء أيام المسرح التي
ستبصر النور قريباً.

اأن�صطة تفاعل ّية للأطفال من تنظيم مديرية ثقافة حلب
نظمت مديرية ثقافة الطفل في مديرية ثقافة
حلب بالتعاون مع فريق مهارات يوم مفتوح
لألطفال تضمن أنشطة تفاعلية حركية ترفيهية
وذلك في صالة تشرين للفنون.
وتض ّمنت الــنــشــاطــات رقــصــات وأغــانــي
بمشاركة األطــفــال ومسابقات منوعة تنمي
ذكــاءهــم وقدراتهم االستيعابية ومواهبهم
إضافة إلى توزيع الهدايا الرمزية لهم.

المدير اإلداري
نبيل بونكد

وقال جابر الساجور مدير ثقافة حلب إن هذه
األنشطة تهدف إلى ملء وقت الفراغ بأشياء
تحفيزية ومفيدة تستهدف عقول األطفال
واليافعين وتزيد من مهاراتهم في مجاالت
الرياضة والرسم وغيرها ،مشيرا ً إلى مساعي
وزارة الثقافة لدعم قدرات األطفال وتنميتها في
جميع المجاالت.
وأوضح أحمد محسن مسؤول ثقافة الطفل
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فــي مديرية الثقافة فــي حلب أهمية الدعم
النفسي الــذي تقدّمه هذه األنشطة من خالل
ّ
برامجها التفاعلية التي تتضمن تعليم إعادة
تدوير األشــيــاء واألشــغــال اليدوية الورقية
إضافة إلى جلسات قــراءة لليافعين ومسرح
تفاعلي وتدريبات رياضية راقصة ،موضحا ً أن
هذه البرامج ستستم ّر طيلة العطلة الصيفية
لألطفال بمعدل يومين أسبوعيا ً كمتنفس
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ترفيهي ثقافي.
وقالت عهد بريدي من فريق مهارات الحياة
إن الفريق يسعى دومـــا ً إلــى تنمية مواهب
األطفال ودمجهم بالمجتمع من خالل تقديم
األنشطة الهادفة ،مشيرة إلى أن نشاط اليوم
يهدف إلــى تعزيز التواصل بين األطفال من
خــالل المسابقات المن ّوعة التحفيزية التي
تتضمن أسئلة تنشط األذهان.
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