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ّ
ي�ستعد لإ�ضافة فنلندا وال�سويد
مو�سكو تقترب من �إعالن �إحكام ال�سيطرة على دونبا�س… والناتو

انطالق مفاو�ضات الدوحة بين طهران ووا�شنطن بو�ساطة �أوروبيّة… وتفا�ؤل بالنجاح
ً
وزيرا من الحالية وتغيير وزيرين
الحكومة مح�صورة بتفاهم عون وميقاتي… والأف�ضليّة لـ 18
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
وفقا ً لتقديرات المخابرات البريطانية التي دأبت على توزيع
ملخصات متفائلة بقدرات الجيش األوكراني ،وقدرته على صد
الهجوم الروسي ،جاء ملخص األمس متشائما ً بإعالن قرب
إحكام السيطرة الروسية على إقليم دون�ب��اس ،مع مالحظة
انهيار الدفاعات األوكرانية وسرعة االنسحابات المسجلة
من المواقع ،وعدد الجنود الذين يفضلون االستسالم للجيش
الروسي على مواصلة القتال ،حيث المدن الكبرى التي كانت
تستغرق السيطرة عليها بضعة شهور ،يتم االستيالء على
دفاعاتها خالل بضعة أسابيع ،والمدن الصغرى التي كانت
تستهلك بضعة أسابيع م��ن القتال باتت تسقط ف��ي بضعة
أيام ،والبلدات التي كانت تقال لبضعة أيام لم تعد تصمد بضع
ساعات.
االنتقال ال��ى جبهات أخ��رى يبدو أم��را ً مطروحا ً بالنسبة
للطرفين المتقابلين ،روسيا وحلف الناتو ،وفيما بدأت روسيا
بإعداد شريكتها وحليفتها بيالروسيا لتكون عنوان المواجهة
المقبلة ،بعدما تدير بيالروسيا وجهها غربا ً فيما تدير روسيا
وجهها شرقاً ،فتصير ليتوانيا على خلفية حصار كالينينغراد
هدفا ً محتمالً لبيالروسيا عبر فصلها عن بولندا وفتح الطريق

إلى كالينينغراد ،بالسيطرة على ممر سوالكي ،يبدو حلف الناتو
يسارع الخطى للتموضع على ضفاف بحر البلطيق بقوة أكبر
من خالل تسريع إج��راءات ضم فنلندا والسويد إلى صفوف
الحلف ،بعدما لبّت تركيا الطلب األميركي برفع التحفظات على
ضم الدولتين إلى الحلف ،ما يفتح الباب النتقال المواجهة على
الطريقة األوك��ران�ي��ة ال��ى البلطيق ،بمواجهة بين بيالروسيا
وليتوانيا ،وربما فنلندا والسويد ،واكتفاء روسيا والناتو في
خلفية المواجهة ،دون االنخراط في صدام مباشر.
بصورة معاكسة لمناخ التوتر المتصاعد في جبهة المواجهة
بين روسيا وحلف الناتو ،بدأت أمس مفاوضات الدوحة ،بين
الوفود اإليرانية واألميركية واألوروب�ي��ة دون الجلوس على
ط��اول��ة واح ��دة ،بينما يتولى األوروب �ي��ون نقل الرسائل بين
األميركيين واإليرانيين ،داخل فندق واحد ،يقوم المسؤولون
القطريون بعقد ل�ق��اءات منفردة م��ع المسؤولين اإليرانيين
واألميركيين لتسهيل التسويات حول نقاط الخالف المحددة
وال �م �ح��دودة ،كما ت�ق��ول م �ص��ادر على صلة بالمفاوضات،
حيث ك��ل ش��يء ج��اه��ز للتوقيع ،وال�ب��اق��ي ث�لاث ن�ق��اط أقرب
للسياسية منها للتقنية ،ما يجعل الوقت الالزم لحسم مصير
المفاوضات عدة أيام ال أكثر .وتضيف المصادر ان المنطقة

والعالقات اإلقليمية والدولية ال تتحمالن فشل المفاوضات.
وهذا يعرفه الطرفان ،وما كانا ليقبال التفاوض لوال امتالكهما
أوراق��ا ً ومعطيات تتيح القول بأن فرص النجاح عالية جداً.
لبنانياً ،انتهت استشارات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
نجيب ميقاتي م��ع الكتل النيابية ،وص��ار م��وض��وع تشكيل
الحكومة الجديدة على الطاولة ،ووفقا ً لمصادر متابعة للملف
الحكومي ،ف��إن الرئيس ميقاتي ي��درك أن تأليف الحكومة
سيبقى حاضرا ً أليام ،وما لم تولد الحكومة خاللها سيسقط
سياسي ،مع دخ��ول مجلس النواب بعد شهرين في
كعنوان
ّ
دائرة التف ّرغ النتخاب رئيس جديد للجمهورية ،والحكومة التي
يجب ان تولد خالل أيام ال يمكن لها ان تبدأ من الصفر ،ولذلك
فال شيء آخر غير مسودة حكومة جديدة تشكلها الحكومة
الحالية .وفي هذا السياق كان موقف التيار الوطني الحر بربط
النزاع عبر احالة الملف الى رئيس الجمهورية ،ختام مواقف
الكتل المعنية بالحكومة الحالية ،وال�ت��ي تكفي مشاركتها
المباشرة أو غير المباشرة لتأمين الثقة للحكومة الجديدة،
ويصعب بدونها توفير هذه الثقة ،بحيث صار كل شيء رهن
اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية ،على
طبيعة التغييرات في المسودة الحكوميّة .وتعتقد المصادر

عبد اللهيان من تركيا :لحماية البلدين من الم�ؤامرات المنحازة لـ«�إ�سرائيل»
ك ّني في الدوحة للم�شاركة في جولة جديدة من المحادثات النووية
أعلن المدير ال��ع��ام لمنظمة الموانئ والمالحة
البحرية اإليرانية علي أكبر صفائي ،أم��س ،أنه تم
اإلفراج عن السفينة اإليرانية المحتجزة في اليونان،
مشيرا ً إل��ى أنها تتجه إل��ى سفينة أجنبية الستالم
شحنتها النفطية.
وأشار صفائي إلى «الوجود المقتدر للقوة البحرية
لحرس الثورة والجيش لحل هذه القضية» ،مضيفا ً أن
«القوات العسكرية البحرية للبالد توفر األمن لجميع
السفن المحلية واألجنبية».
وأعلنت شرطة الموانئ اليونانية ،األحد الماضي ،أنّ
الناقلة التي تحمل النفط اإليراني ،والتي ت ّم احتجازها
في اليونان منتصف نيسان /أبريل بنا ًء على طلب
أميركي ،ستكون قادرة على استئناف مالحتها.
على صعيد آخر ،أكد وزير الخارجية اإليراني حسين
أمير عبد اللهيان ،لدى لقائه نظيره التركي مولود
جاويش أوغلو ،أهمية حماية البلدين من «المؤامرات
المنحازة إلى إسرائيل» ،مؤكدا ً أهمية تعزيز العالقات
بين البلدين.
وأبرز أمير عبد اللهيان ،لدى زيارته أنقرة« ،المكانة
الخاصة لتركيا» ف��ي إط��ار سياسة ب�لاده لحسن
الجوار.
وأعلن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي ،عقب اجتماعه
مع نظيره التركي« ،وض��ع خارطة طريق» بهدف
مناقشتها مع الجانب التركي ،مشيرا ً إلى أنها تهدف
إلى «تنمية العالقات الثنائية».
في اإلطار عينه ،دعت الخارجية اإليرانية ،في بيان،
إلى «ضرورة حماية البلدين من المؤامرات والعراقيل

المنحازة إلى الكيان الصهيوني غير الشرعي» ،مؤكد ًة
«عمق العالقات بين طهران وأنقرة ،وضرورة تعزيز
العالقات والمشاورات بين المؤسسات السياسية
واألمنية في البلدين».
م��ن جهته ،أع��رب وزي��ر الخارجية التركي عن
«ارتياحه لالتجاه المتزايد للتعاون االقتصادي
والتجاري بين البلدين في األشهر األخيرة» ،الفتا ً إلى
«الهدف الذي حدّده قادة البلدين ،خصوصا ً تعزيز
العالقات التجارية».
وأش��ار أوغلو إل��ى «عقد االجتماع الثامن للجنة
المشتركة للتعاون االقتصادي بين البلدين ،في
المستقبل القريب ،لتكون فعّ الة في تحسين مستوى
التعاون» ،منتقدا ً العقوبات المفروضة على إيران ،مع
التأكيد على أنها «غير عادلة» وأنّ بالده «ال تقبل مثل
هذا األمر».
وأشار جاويش أوغلو إلى ارتفاع مستوى التبادل
التجاري بين البلدين ،خ�لال العام الحالي ،بعد
تراجعه خالل العامين الماضيين.
وبشأن الوضع في اليمن ،ق��ال وزي��ر الخارجية
التركي« :نطمح إلى تمديد اتفاقية السالم ،ووقف
إطالق النار في اليمن».
ووصل وزير الخارجية اإليراني ،اإلثنين الماضي
إلى تركيا ،في زيار ٍة رسمية بدعو ٍة من نظيره التركي،
من أجل البحث في العالقات الثنائية ،والتطورات
اإلقليمية والدولية الحالية.
رحب السفير اإليراني في قطر حميد
في غضون ذلكّ ،
رضا دهقاني بوصول كبير المفاوضين اإليرانيين علي

مواجهة �إيران �أم حماية «�إ�سرائيل»؟!
مجتبى علي حيدري*
تصل إلى طهران في هذه األيام رسائل عدة مفادها أنْ
ال وجود لـ «ناتو عربي» ض ّد إيران ،وأنّ تحالف ما يس ّمى
بـ «إبراهيم» هو إلرساء دعائم األمن واالستقرار والتنمية
االقتصادية في المنطقة وسينعكس إيجابا ً على الجمهورية
اإلسالمية أيضاً.
كان الر ّد اإليراني على هذه الرسائل واضحا ً وصريحاً:
حتى لو لم يكن التحالف ضدّنا لكنه أساسا ً أنشئ لحماية
الكيان الصهيوني وبمحوريته ،وهذا يبيّن سعي اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة لتسليم مقاليد المنطقة أم�ن�ي�ا ً وس�ي��اس�ي�ا ً لـ
«إسرائيل» وعلى هذا األس��اس وافقت واشنطن على بيع
معدات عسكرية استراتيجية لـ «تل أبيب» كما ستقوم إدارة
بايدن بضمان أو تعزيز أم��ن البلدان العربية ض� ّد العدو
الوهمي من خالل «إسرائيل».
وأما الدول التي تستع ّد لالنضمام في حلف «إبراهيم»
األميركي فهي متباينة في وجهات نظرها حول أنه ض ّد
ط�ه��ران أم ال ،فالسعودية والبحرين واألردن ت��رى أنه
يهدف إلى مواجهة طهران فيما ترى قطر وع ّمان واإلمارات
ومصر والكويت والعراق أن له أهدافا ً أخرى.
وفي ما يخص المفاوضات النووية فقد ح��ذرت إيران
من نقل ساحة ال�ص��راع مع الغرب من فيينا إل��ى الشرق
األوس��ط إذ إنها تفضل ح ّل مشاكلها مع أميركا والغرب
في فيينا التي استؤنفت فيها المفاوضات النووية الرامية
إل��ى إح�ي��اء االت�ف��اق ال �ن��ووي ،وال ترغب ف��ي نقل الصراع
(التتمة ص)4

أن األرج�ح�يّ��ة ه��ي لالستغناء ع��ن ستة وزراء عبر حكومة
من  18وزي ��راً ،واألم��ر أسهل من استبدالهم وال�خ�لاف على
األسماء البديلة ،ويبقى ثمة تغيير في وزراء الطائفة السنية
المحسوبين على تيار المستقبل كوزير الصحة ووزير البيئة،
لفتح الطريق لتوزير من يمثل النواب المستقلين المتحدرين
من تيار المستقبل.

وبعد انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس
المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب بجولتيها االثنين والثالثاء،
بدأ ميقاتي رحلة التأليف التي يبدو أنها ستكون شاقة من خالل مواقف
وشروط الكتل النيابية التي أعلنتها خالل المشاورات.
وإذ تحدث ميقاتي بإيجابية لدى وصوله الى ساحة النجمة ،فقال
للصحافيين تفاءلوا بالخير تجدوه .إال أنه عاد وأصدر بيانا ً بعد نهاية
المشاورات ،فقال« :استمعت الى سعادة النواب واستأنست بآرائهم
وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل ،واألهم أننا جميعا ً نعرف
الوضع السائد في البلد ،ونعرف أن النصائح واآلراء التي أعطيت
خالل المناقشات تصب في المصلحة الوطنية ،ولو من زوايا مختلفة».
أض��اف« :في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء،
وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها ،وتستكمل ما
بدأته حكومتنا الماضية ،بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما
يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية .هذا كان مجمل
المناقشات وإن شاء الله ترى األمور النور بطريقة سليمة».
(التتمة ص)4

نقاط على الحروف
مفاو�ضات الدوحة:
االتفاق �أو االتفاق!
ناصر قنديل

عبد اللهيان وجاويش أوغلو خالل لقائهما في أنقرة
باقري ك ّني ،والوفد المرافق له إلى الدوحة.
وقال دهقاني ،عبر «تويتر»« :بعيدا ً عن األحكام
المسبقة أو التشاؤم أو التفاؤل غير الواقعي ،نتم ّنى
له التوفيق في هذه ال ُمهمة بما يخدم مصالح الشعب
اإليراني العظيم».
وكانت وكالة األنباء «إرنا» نقلت ،اإلثنين الماضي،
عن مصدر في وزارة الخارجية اإليرانية أنّ مفاوضات
إحياء االتفاق النووي اإليراني س ُتستأنف في الدوحة،
بمشاركة ك ّني.

وكان المستشار اإلعالمي للفريق النووي اإليراني
محمد مرندي قال في وقتٍ سابق ،إنّ قطر قد تستضيف
محادثات غير مباشرة بين إيران والواليات المتحدة
األميركية ،مؤكدا ً أن «ال داعي لوجود أعضاء مجموعة
 1+4خالل المفاوضات غير المباشرة».
وأشار إلى أنّ المفاوضات ستتناول األمور التي ال
تزال عالقة بين طهران وواشنطن ،وعند التوصل إلى
تفاهم حولها «ستلتقي األطراف في فيينا للتوقيع على
اتفاق».

ال�صدر :عدم توقيع الرئي�س �صالح
على قانون تجريم «التطبيع» �أمر مخجل
قال زعيم التيار الصدري ،مقتدى
ال� �ص ��در ،إنّ «م���ن ال �م �خ �ج��ل ج� ��دا ً أن
ي��رف��ض م��ا يسمى برئيس جمهورية
ال� �ع ��راق ب��ره��م ص��ال��ح ال �ت��وق �ي��ع على
قانون تجريم التطبيع».
وأض��اف الصدر ،عبر «تويتر» ،في
وقت متأخر من مساء االثنين ،أنّ «من
المعيب على الشعب العراقي أن يكون
رئيسهم تطبيعيا ً وغير وطني وتبعيا ً
للغرب أو الشرق».
وتابع الصــدر« :أبــرأ من جريمتــه
ه� � ��ذه أم� �ـ� �ـ���ام ال � �ل� ��ه وأم� � � ��ام ال �ش �ع��ب
العراقي».
ك�م��ا أع ��رب زع �ي��م ال �ت �ي��ار الصدري
عن أسفه» لترشيحه لمنصب الرئيس
سابقا ً والحقاً».
وك� ��ان ال �ب��رل �م��ان ال��ع��راق��ي ص� � ّوت
ب��اإلج �م��اع ،ال�خ�م�ي��س ال �م��اض��ي ،على
م �ق �ت��رح ق��ان��ون ت �ج��ري��م ال�ت�ط�ب�ي��ع مع
االحتالل «اإلسرائيلي».
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى «ال��ح��ف��اظ
ع�ل��ى ال �م �ب��ادئ ال��وط�ن�ي��ة واإلسالمية
واإلن �س��ان �ي��ة ف��ي ال� �ع ��راق ،ن��ظ��را ً إلى
خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني

المحتل أو الترويج ل��ه أو التخابر أو
إقامة أي عالقة معه».
ك ��ذل ��ك ،ي �س �ت �ه��دف ال��ق��ان��ون «قطع
ال�ط��ري��ق أم ��ام ك��ل م��ن ي��ري��د إق��ام��ة أي

ن��وع م��ن أن ��واع ال �ع�لاق��ات م��ع الكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ال�م�ح�ت��ل ،ووض ��ع عقاب
رادع ب �ح �ق��ه ،وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى وح��دة
الصف بين أبناء الشعب».

 تدخل الدول في المفاوضات وبين أيدي صناعال�ق��رار فيها أجوبة على ثالثة أسئلة ،وتقرر نوعية
اإلجابات المتقابلة مصير المسار التفاوضي ،وتحدّد
الجهة المتفوقة ت�ف��اوض�ي�اً ،وع�ن��دم��ا ت�ت�ك� ّرر العودة
للتفاوض يعاد ط��رح األسئلة وفحص األج��وب��ة ،مع
إدراك أن الهامش يضيق بوجه الطرف الذي ال تأتي
األجوبة لصالحه ،ولم يطرأ تغيير يعدل من وضعه،
بل جاءت المتغيرات لتزيد األجوبة وضوحا ً وثباتاً.
واألسئلة هي ،السؤال األول هو ،ما هو البديل إذا لم
تعتمد المفاوضات ،والثاني هو ،لحساب َمن يعمل
الوقت التفاوضي ،والثالث ماذا لو فشلت المفاوضات
وأعلن فشلها؟
 ف��ي ال �ج��واب ع�ل��ى ال �س��ؤال األول ك��ان الجواباألميركي في بداية المسار التفاوضي قبل التوقيع
على النسخة األصلية ل�لات�ف��اق ،أن بديل التفاوض
هو الذهاب الى الحرب ،أو الذهاب لتشديد العقوبات،
وبعد توقيع االتفاق عام  2015والتسليم األميركي
بتراجع خيار الحرب نظرا ً لمخاطر انفجار إقليمي
كبير يعرض أم��ن المصالح وال �ق��وات األميركية في
المنطقة للخطر ،ويهدد أمن «إسرائيل» وربما يخرج
ال�ت�ه��دي��د ع��ن ال�س�ي�ط��رة ،وب�ع��د ال �خ��روج م��ن االتفاق
ع��ام  2018وح�ت��ى ت��اري��خ ال �ع��ودة ال��ى المفاوضات
كان خيار العقوبات القصوى ،قيد االختبار ،وكانت
ال�ع��ودة للمفاوضات إع�لان سقوط خيار العقوبات
القصوى ،لكن خ�لال المدة نفسها كانت التطورات
التي رافقت مواجهات عسكرية أميركية إيرانية سواء
في مياه الخليج ،أو في إسقاط إيران طائرة التجسس
االميركية العمالقة ،أو في الرد اإليراني على اغتيال
القائد قاسم سليماني ،تقول إن مخاطر خيار الحرب
ال�ع�س�ك��ري��ة ت�ت�ض��اع��ف ،ك�م��ا ك��ان��ت ال �م��واج �ه��ات بين
المقاومة وجيش االحتالل في فلسطين ،خصوصا ً
في معركة سيف القدس تظهر جدية الخطر المترتب
على اندالع الحرب.
 بالمقابل كانت إي��ران منذ البداية ،قبل التوقيعوبعده على االتفاق األصلي عام  ،2015والغائه عام
 ،2018تعتبر أن ب��دي��ل ال�م�ف��اوض��ات ه��و المضي
في تحقيق المزيد من االكتفاء ال��ذات��ي االقتصادي،
وق��د بلغت على ه��ذا الصعيد مرتبة متقدمة بتحويل
النفط والغاز الى كهرباء ومشتقات وم��واد مصنعة
حققت عبرها دخ�لاً ضخما ً بالعمالت الصعبة رغم
العقوبات ،وت �ج��اوزت بها العقوبات ف��ي التعامالت
التجارية ،من جهة ،وعملت ثانيا ً على مراكمة المزيد
م��ن ال��ق��درات ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن ج�ه��ة م��وازي��ة ،وبلغت
الصاروخي المتعدد األنواع،
مرتبة عالية في البناء
ّ
س ��واء ف��ي ال��دف��اع ال �ج��وي وال �ص��واري��خ البالستية
البعيدة ال �م��دى ،وأثبتت عبر اس�ت�ه��داف ق��اع��دة عين
األس��د األميركية فعالية نظامها الصاروخي وعجز
منظومة الحرب اإللكترونية األميركية عن التشويش
على النظام الصاروخي اإليراني ،وعملت إيران ثالثا ً
على االستثمار على تعزيز مقدرات ق��وى المقاومة
في اليمن وفلسطين ولبنان وال�ع��راق ،وتح ّولت كل
قوى المقاومة المدعومة من إيران إلى أرقام صعبة
(التتمة ص)4
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لماذا يختفي
الخبز العربي؟

السنة الرابعة عشرة /االرب��ع��اء  29/ح��زي��ران 2022
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«الجمهورية القوية» والموا�شفات من ر�شيد كرامي اإلى ميقاتي مرور ًا بالحريري!
} عمر عبد القادر غندور*

فــي روايـ ــات ال ـتــاريــخ ،أنــه لما اختفى الخبز
في فرنسا واشتكى الشعب دعت الملكة ماري
أنطوانيت الــى تـنــاول البسكويت إذا لــم يجدوا
الخبز!
يقول األديب والفيلسوف الفرنسي جان جاك
روســو ( )1765انّ هــذه الــروايــة غير صحيحة
ألنّ الملكة مــاري أنطوانيت كــان عمرها آنذاك
بـيــن  10و  12سـنــة .وي ـقــول األدي ــب اللبناني
والمفكر والروائي والمؤ ّرخ أمين الريحاني انّ
ارتفاع سعر الخبز كان أحد أه ّم اسباب الثورة
الفرنسية ،وانّ ارتفاعه كــان يــوازي انخفاض
سـعــر اإلنــســان حـتــى ص ــار أرخـــص مــن سعر
ربطة الخبز! ويمضي أديبنا الكبير يقول :لم تكن
ماري أنطوانيت تعلم انّ الجوع كائن سوريالي
مع ّقد أكبر من قــدرة عقلها الصغير على الفهم،
ولم تعلم كيف يمكن ان يكون رغيف الخبز أه ّم
مــن تسريحة شعرها وحقيبة يدها ومــن علبة
مكياجها ومرآتها التي تخبرها ك ّل ليلة أنها أجمل
ملكة!
من هذه المقدمة نعبر الى أزمة لبنان المتج ّددة
مع ربطة الخبز ،والتي أفــرزت طوابير إضافية
عـلــى أبـ ــواب األف ـ ــران ،واش ـت ـبــاكــات وتضارب
وتالحم ،رغم انّ وزير االقتصاد أمين سالم أكد
انّ الطحين مؤ ّمن وال داعي لهذا القلق؟
ومــن الـمــؤســف ج ــدا ً أن يـخــرج أحــد رؤســاء
الـنـقــابــات المعنية ليس ِّفه كــالم الــوزيــر ويه ّدد
ويتو ّعد بإقفال األفران ،ويخاطب الوزير بفوقية
تفتقد األدب فــي مخاطبة الـمـســؤول المباشر،
حتى باتت الدولة في هذا الزمن الــرديء مكسر
عصا.
نحن لــن نــدخــل فــي تفاصيل «األزمـ ــة» لكننا
نصدق ما قاله الوزير سالم وال نص ّدق ما قاله
سواه.
وثمة سؤال نطرحه :لماذا تنقطع وتختفي ربطة
الخبز العربي وال يختفي الخبز االفرنجي؟
ولماذا تباع ربطة الخبز العربي بقيمة وزنها،
وي ـبــاع الخبز االفــرنـجــي بالحبة ولـيــس بقيمة
وزنه؟
ولماذا يباع إصبع الرغيف االفرنجي الواحد
بخمسة آالف ليرة لبنانية وال يتع ّدى وزنه 65
غــرامـا ً او  70غــرامـا ً في أحسن الـحــاالت ،حيث
تساوي األصابع العشرة خمسين ألف ليرة!!
وارتفع سعر ربطة خبز المرقوق الى نحو ٤٠
ألف ليرة!
ولماذا ال تختفي بقية السلع المصنّعة بالطحين
كالحلويات مثالً؟
األمر ال يحتاج الى الكثير من التفكر.
األزم ــة ليست أزمــة طحين ،بــل أزمــة أخالق
وأزمة جشع وسرقات واحتكار وأسواق سوداء
وأرب ـ ــاح خـيــالـيــة تـشـفــط مــا فــي ج ـيــوب الناس
المرهقين !
ولــم يبق مــن وقــاحــة اال أن يطلب «محتكر»
صناعة الرغيف من المواطنين أن يأكلوا الكعك
إذا لم يجدوا الخبز ،واألسماك بدل اللحم!
ان ـنــا بــاســم مــن نمثل ن ـش ـ ّد عـلــى يــدي وزيــر
االقتصاد أمين سالم واألجهزة في وزارته آملين
ان يستم ّروا في التص ّدي للصوص والمحتكرين
والجشعين ومستغلي األزمـــات والمتاجرين
بلقمة الفقراء ونثني على تغريدة الوزير سالم
الذي يقول فيها« :كالمي واضح ودقيق واألرقام
ال تخطئ ،ودخل الى البلد قمح يكفي حاجة البلد
ألكثر مــن شهر واالع ـت ـمــادات ال تــزال مفتوحة
ملحا ً وضــع المستغلين وتجار األزمات
وبــات ّ
وســرقــة ال ـمــال وضـ ــرب األمـ ــن ال ـغــذائــي وراء
القضبان».
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفايا
استغرب مصدر متخصص بالشؤون االنتخابية
األخطاء المتع ّمدة التي وفرت التقدم بـ  46صوتا ً
لالئحة النائب رامي فنج على الئحة النائب
السابق فيصل كرامي وتساءلت عن وجود
خارجي عبر عنه الدبلوماسي
سياسي
سبب
ّ
ّ
األميركي ديفيد شنكر بإعالن خسارة كرامي
قبل صدور النتائج.

كوالي�س
تساءلت هيئات زراعيّة عن سبب عدم
قيام الحكومة بوضع األمالك العائدة
للدولة والبلديات الصالحة لزراعة القمح
بتص ّرف وزارة الزراعة الستثمارها عبر
تلزيمها لمزارعين قادرين على ذلك على أن
يستخدم القمح الصالح للخبز وتتم مقايضة
القمح الصلب بالقمح الطري على طريقة الفيول
العراقي.

} خضر رسالن
درجت في اآلونة األخيرة مجموعة من القوى الحزبية والنيابية
ومن ضمنهم حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية في ك ّل
استحقاق سواء أكان نيابيا ً أو وزاري �ا ً على ترداد سيمفونية تدّعي
فيها أنّ خياراتها حين أخذ قرار انتخاب أو ترشيح أحد انما يعود الى
مواصفات محدّدة تتعدّى الصفات الشخصية الى البرنامج الذي على
أساسه تسير به او تدعمه ،دون اإلفصاح بشكل صريح وواضح وجلي
عن مضمون هذا البرنامج ومواصفاته.
وبالعودة الى المقابلة المتلفزة األخيرة التي جرت مع رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع فقد حدّد جعجع بعض المواصفات
المفترض توافرها في أيّ مرشح ليس ّميه على أساسها نواب تكتل
«الجمهورية القوية» منها التعهّد بإعادة القرار االستراتيجي السيادي
الى الحكومة ،وعدم استخدام ملف ترسيم الحدود في سوق عكاظ.
وقبل نقاش ذلك وخاصة مظلة سوق عكاظ المميّزة التي يتظلل
بها أصحاب نظرية السيادة العصرية والحديثة ال ب ّد من التعريج
تاريخيا ً على المواصفات المطلوبة ليحظى ببركة أصوات الجمهورية
القوية:
 � 1برنامج الشهيد الرئيس رشيد كرامي غير مطابق للمواصفات.
لم تكن حاالت حتما ً السبب الوحيد من وراء تصفية الرئيس رشيد
كرامي إنما مواصفاته الشخصية وبرنامجه الوطني كانا الدافع األبرز
الغتياله ،حيث لطالما لجأ اليه رؤساء لبنان رغم عالقته المتوترة
معهم ،حيث عُ ��رف عنه عدم قطع صالته بأحد ،وأ ّن��ه رجل لجميع
األزمات في أوقات الفتن الوطنية أو االضطرابات السياسية،
وكان من المدافعين عن القضية الفلسطينية وساهم في تأسيس
جبهة اإلنقاذ الوطني التي كان من أبرز أعمالها الوقوف ض ّد اتفاق 17
أيار.
في  1حزيران  1987وحيث أنه غير مطابق للمواصفات ت ّم اغتياله
بتفجير مروحية عسكرية فوق منطقة أدما وهي في طريقها إلى بيروت،
اتهم سمير جعجع عام  1994بارتكاب جريمة االغتيال هذه ،وت ّمت
إدانته ،وحكم عليه باإلعدام ثم بالسجن المؤبّد قبل أن يطلق سراحه
سنة .2005
 � 2المواصفات بين االتفاق الثالثي واتفاق الطائف:
 15كانون ثاني  1985ج��رى إسقاط االتفاق الثالثي وتحت
عنوان «المجتمع المسيحي ف��وق ك� ّل اعتبار» ،وبعد خ��روج إيلي
المحاصر ُسفكت دم��اء مئات الشباب
حبيقة من مبنى جهاز األم��ن
َ
بالرمي بالرصاص او الرمي بالبحر ،وللمفارقة فإنّ فوائد ومكتسبات

«المجتمع المسيحي» من االتفاق الثالثي تفوق بدرجات ما تحقق من
خالل اتفاق الطائف الذي وافق عليه المنقلبون على االتفاق الثالثي
وأيضا ً وأيضا ً عقب سقوط المئات من ضحايا حرب اإللغاء الذي يبدو
وفق المواصفات المطلوبة ليس المه ّم مضمون االتفاق بقدر أهمية من
يوقع ومن بيده السلطة ومقاليد األمور.
 � 3مواصفات قانون االنتخابات
بعد الموافقة والمجاهرة بذلك بتأييد القانون األرثوذكسي
لالنتخابات والتزامه بالتصويت له ت ّم التراجع عن ذلك في ما بعد،
التنصل منه لخلل ما في مواصفات القانون ،بل األمر
ولم تكن أسباب
ّ
تخطى ذلك الى ما هو أخطر ،فالخلل أص��اب المواصفات الحديثة
المتعلقة بواجبات االنصياع لإلرادة الخارجية (تحديدا ً للمواصفات
السعودية).
 � 4الرئيس سعد الحريري وإخالله بالمواصفات
رغم مشاركته بقوة في إصدار عفو عنه بعد حكم مبرم صادر بحقه
عن أعلى سلطة قضائية في لبنان وتجييره ألصوات تيار المستقبل
لحزبه في االنتخابات النيابية ،ف��إنّ ذلك لم يشفع للرئيس سعد
الحريري الذي سعى إلى تحصين السلم األهلي واالنفتاح على شركائه
في الوطن في الوشاية به لدى والة األمر بهدف شطبه من المعادلة
السياسية نظرا ً النتهاكه وإخالله بالمواصفات ،والتي وإنْ كان
ظاهرها الحديث عن سالح المقاومة التي يعرف القاصي والداني أنها
خارج مدار النقاش الواقعي في ظ ّل التعقيدات اإلقليمية ،إنما السبب
الجوهري في انقالبه هو التفاهم الذي كان قائما ً بين الرئيس الحريري
يؤسس
والتيار الوطني الحر (رغم الم ّد والجزر فيه) ،وهذا ما يمكن ان ّ
في حال نجاحه الى انحسار حضور جعجع ونفوذه التي هي الغاية
المرتجاة واالساس في ك ّل فلسفة المواصفات.
 � 5الرئيس نجيب ميقاتي غير مطابق
اشترط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،تغييب حزب
الله عن الحكومة المقبلة من أجل المصادقة عليها في البرلمان ،مؤكدا ً
أنه سيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة،
وبالتالي فمن مواصفات الرئيس العتيد للحكومة يجب ان ال يكون
توافقيا ً في بلد نظامه السياسي كله قائم على التوافقات ذات الطابع
الميثاقي.
بناء على ما تقدّم فإنه يمكن االستدالل على برنامج مواصفات كتلة
الجمهورية القوية:
 � 1السيادة :ويقصد هنا رفض التدخالت اإليرانية المزعومة في
الشؤون اللبنانية ،وك ّل تدخل منها يُعتبر انتهاكا ً سافرا ً للسيادة
الوطنية مع التأكيد على حق األبوة والرعاية (المواصفات السيادية

عون تابع �شوؤون ًا ديبلوما�ش ّية و�شح ّية وفن ّية
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس
في قصر بعبدا ،مع سفيرة الدانمارك Merete Juhl
في زي��ارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان
وانتقالها إلى منصب دبلوماسي آخ��ر .وع��رض معها
للعالقات اللبنانية  -الدانماركية .وراف��ق السفيرة
الدانماركية نائبها .Lars Soerensen
وتط ّرق اللقاء إلى المساعدات التي قدمتها الدانمارك
للبنان ،وال سيما بعد انفجار مرفأ بيروت والظروف
االجتماعية والصحية واالقتصادية التي يعيشها
لبنان.
ون � ّوه عون ب�»الجهود التي بذلتها السفيرة Juhl
خالل وجودها في لبنان لتعزيز العالقات بين البلدين»،
متمنيا ً لها «التوفيق في مهامها الجديدة».
وعرض عون مع النائب السابق الدكتور إسماعيل
سكرية لألوضاع الصحية واإلجراءات الواجب اتخاذها
لمعالجة ال��ت��ده��ور الحاصل ف��ي ال��رع��اي��ة الصحية

الحديثة) لسفراء الواليات المتحدة األميركية والمملكة العربية
السعودية سواء حين يرسمون خطوط السير على المستوى السياسي
والتحالفات االنتخابية او يدفعون المخصصات المالية التي هي إنما
فعل أبوي وخيري ال خدش لمفهوم السيادة فيه.
 � 2سالح المقاومة
من أه ّم اإلنجازات المرج ّوة من التكتل النيابي القوي ان تصريحات
نوابه العالية النبرة من المؤكد أنها السالح األمضى الذي سوف يردع
المحت ّل عن غيّه واعتداءاته وخروقاته الجوية وألجل ذلك وانسجاما ً
مع المواصفات التي يباركها األميركيون وال��دول المهرولة نحو
التطبيع مع الكيان «اإلسرائيلي» ينبغي تسليم هذا السالح للدولة
ونطمئن اللبنانيين انّ تكتلنا القوي ال��ذي سيردع بصوته الهدار
الصهاينة أو التكفيريين إنْ أعادوا الكرة عن ك ّل اعتداء يطال األراضي
واألجواء اللبنانية .وسيكون الضامن والحاسم في االستفادة من ك ّل
حقولنا النفطية والغازية!
ووفقا ً لميثاق األمم المتحدة ،فإنه ال يحق ألية دولة أن تتدخل بشكل
مباشر أو غير مباشر ،وأليّ سبب كان ،في الشؤون الداخلية والخارجية
ألية دولة أخرى فضالً عن حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف
في تقرير نظامها السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي بحرية،
وفى تنمية عالقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على
مواردها الطبيعية وفقا ً إلرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب
أو قسر أو تهديد من الخارج بأيّ شكل من األشكال.
بناء على ما تقدّم من المفيد لمن يرفع لواء المواصفات ليدغدغ
المشاعر ان يجيب اللبنانيين عن المواصفات الذي يضعها للتعاطي
مع من أشار إليهم ميثاق األمم المتحدة في التالي:
 � 1هل مواصفات السفراء ال سيما األميركي والسعودي وتدخالتهم
في الشؤون الداخلية مطابقة لما نص عليه ميثاق االمم المتحدة التي
تحدث عن عدم جواز التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر.
 � 2هل التدخالت األميركية وحصارها االقتصادي وإجبار الدولة
اللبنانية في الخضوع لقانون قيصر فضالً عن منعه في األخذ
بالخيارات االقتصادية مع دول ال ترضى عنها أميركا هل هذا األمر
يخضع للمواصفات التي أشار لها ميثاق األمم المتحدة في حق الدولة
السيادي في تقرير نظامها وتوجهاتها االقتصادية.
 � 3هل حرمان الدولة اللبنانية من االستفادة من مواردها النفطية
والغازية غير المتنازع عليها كحال بلوك  4و  5يخضع للمواصفات
التي تحدث عنها ميثاق األمم المتحدة حول سيادة الدولة الدائمة على
مواردها وفقا ً إلرادة شعبها دون تدخل او تهريب او تهديد من الخارج
بأيّ شكل من األشكال.

ب ّري عر�ض الأو�شاع مع ز ّواره

واالستشفائية نتيجة األوضاع االقتصادية المتردية.
وأع��رب عون خالل اللقاء ،عن تقديره «للدور الذي
لعبه النائب السابق سكرية خالل  25سنة من العمل
في المجالين الصحي والدوائي والمسائل التي أضاء
عليها خالل هذه السنوات والتي استوجبت معالجات
على مختلف المستويات».
إلى ذلك ،استقبل عون وف��دا ً من «لجنة مهرجانات
بعلبك ال��دول��ي��ة» ،ضم نائبة رئيسة اللجنة جمانة
دبانة وجان لوي مانغي ،اللذين أطلعاه على برنامج
مهرجانات بعلبك لهذه السنة تحت عنوان «رجعت
ليالي بعلبك» .ووج��ه الوفد دع��وة إلى الرئيس عون
لحضور الحفلة االفتتاحية في  8تموز المقبل والتي
ستحييها سمية بعلبكي والفنان لبنان بعلبكي.
وأب��رق عون إلى الملك األردن��ي عبد الله الثاني بن
الحسين معزيا ً بضحايا حادث تس ّرب الغاز السام في
ميناء العقبة.

ع��رض رئيس مجلس النواب نبيه ب� ّري،
أمس في مق ّر الرئاسة الثانية مع سفير تونس
لدى لبنان ب��وراوي اإلم��ام األوض��اع العا ّمة
والعالقات الثنائية بين البلدين .كما عرض
ب ّري مع سفير تركيا في لبنان علي باريش
اول��وس��وي ف��ي االوض���اع العا ّمة ف��ي لبنان
والمنطقة والعالقات اللبنانية التركية.
واستقبل ب � ّري رئيسة «التج ّمع الدولي
لهيئات ح��ق��وق اإلن��س��ان» رئيسة الشبكة
العربية لحقوق االن��س��ان رئيسة اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر مريم العطية،
مع وف��د قطري في حضور الهيئة الوطنية
لحقوق اإلنسان في لبنان المتض ّمنة لجنة
الوقاية من التعذيب برئاسة الدكتور فادي
جرجس .وع��رض الوفد مع رئيس المجلس
برنامج عمل الشبكة العربية لحقوق اإلنسان

ودعمها وعمل الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان
في لبنان وتأمين مق ّر لها.
كما استقبل منسق الحكومة اللبنانية لدى
قوات األمم المتحدة العاملة في لبنان العميد
منير شحادة.
على صعيد آخ��ر ،أب��رق الرئيس ب� ّري إلى
الملك األردني عبدالله الثاني ،معزيا ً بضحايا
حادثة العقبة .كما أبرق للغاية نفسها إلى
نظيره األردني عبد الكريم الدغمي.
وكان الرئيس ب ّري قد تلقى برقية جوابية
من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ،شكره
فيها على تهنئته ب��إع��ادة إنتخابه رئيسا ً
للجمهورية الفرنسية .كما تلقى برقية من
األمين العام لجامعة ال��دول العربية أحمد
أبو الغيط ،لمناسبة إع��ادة إنتخابه رئيسا ً
للمجلس النيابي لوالية جديدة.

الأمن الغذائي والنقل الب ّري في اجتماعي ال�شرايا � ..شالم:
حا�شر
العتمادات للقمح مفتوحة والأزمة �شنيعة التجار و�ش ُت َ
ترأس رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي
اجتماعا ً للجنة الوزارية المختصة باألمن الغذائي في
السرايا الحكومية ،شارك فيه وزير الدفاع الوطني
العميد موريس سليم ،وزير االقتصاد والتجارة أمين
سالم ،وزير الصناعة جورج بوشكيان ،وزير العدل
القاضي هنري خ��وري ،وزي��ر الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي ،وزير الثقافة القاضي محمد
وسام مرتضى ،وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج
حسن ،األمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود
مكية .
بعد االجتماع أعلن سالم «أن اللجنة بحثت في
ثالثة بنود أساسية :البند األول :مراجعة القرار
الرقم  13المتعلق بدعم زراع��ة القمح والشعير
واس��ت��الم المحاصيل .نحن نطلب م��ن ال��م��زارع
اللبناني العمل على زي��ادة اإلنتاج الوطني ،ولذا
من واجبنا كدولة أن نؤمن شراء ودعم هذا القطاع
وترشيده بالكامل».
وأشار إلى أن «لجنة األمن الغذائي اتفقت تحديدا ً
على أن تضع وزارتا الزراعة واالقتصاد ألية مباشرة
لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل

من المزارعين بحسب سعر صرف الدوالر وبمقاربة
األسعار العالمية ،وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية
بما يوازي قيمة صرف الدوالر ،وطبعا ً ستكون موازية
لسعر القمح العالم».
وتابع «البند الثاني هو موضوع الطحين والخبز
واتفقنا على إنشاء خليّة أزم��ة مؤ ّلفة من وزارات
االقتصاد ،الزراعة والداخلية من أجل البدء فورا ً
منسقة بين ال��وزارات واألجهزة
بوضع مجموعات
ّ
األمنية والقضائية لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع
الكميات على األف��ران ومكافحة التهريب والسوق
السوداء .هذا األمر سيضبط بشكل كبير األماكن التي
يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها
نحو  30في المئة من الكميات الموجودة في السوق.
كما ا ُتخذ ق��رار باالستمرار باالعتمادات وتمديدها
إلى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك
الدولي».
ووج��ه «رسالة إل��ى المطاحن بأنه ال أع��ذار وال
صحة للكالم بأن ال اعتمادات مفتوحة ،فاالعتمادات
ما زالت مفتوحة وهي س ُتمدّد وبالتالي يجب إكمال
استيراد القمح من دون أي انقطاع لتظ ّل المادة

موجودة في البلد .لقد اوضحنا بأن هناك صعوبات
ل��دى كل بلدان المنطقة في ايصال كميات القمح
المطلوبة اليها ،واألهم أنه ستتخذ اجراءات صارمة
وقاسية ورقابية ب��دءا ً م��ن ه��ذا األس��ب��وع ومطلع
األسبوع المقبل ،وستكون لها انعكاسات إيجابية
على هذه األزمة».
وأكد أنه «لدينا كميات تم تفريغها خالل الساعات
الثماني واألربعين الماضية وهي كافية لتحريك
السوق وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات
خالل  15يوما ً وبالتالي نحن نرفض رفضا ً قاطعا ً أن
يُقال أن هناك أزمة .هذه األزمة مفتعلة ،وهي صنيعة
تجار األزمات وس ُتحاصر وستواكب أمنيا ً وقضائيا ً
من قبل وزارة االقتصاد من خالل توزيع القسائم.
كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من اآلن وصاعدا ً
سيشكل أولوية لدى األجهزة كافة وستتم متابعته
ومالحقته بأدق تفاصيله بدءا ً من الغد (اليوم).
أض��اف «بحثنا أيضا تداعيات اإلض��راب العام
على حركة االستيراد والتصدير ،واتفقنا في اللجنة
ك��وزارات زراع��ة وصناعة واقتصاد والصحة ،على
أن يتم حضور موظفين إثنين على األقل يومين في

األسبوع من ال��وزارات كافة لتحريك المستوعبات
الموجودة داخل المرفأ والتي تحتوي مواد غذائية،
ألن أي تأخير في إخراجها يؤ ّثر على األمن الغذائي
في البلد».
وت��رأس ميقاتي اجتماعا ً مخصصا ً لقطاع النقل
الب ّري شارك فيه وزراء المالية يوسف خليل ،الداخلية
والبلديات القاضي بسام مولوي ،االتصاالت جوني
ق��رم ،األشغال العا ّمة والنقل علي حميّة ،ورئيس
اتحاد نقابات النقل الب ّري بسام طليس ووفد نقابي
موسع.
وأعلن طليس «أن االجتماع مع دولة الرئيس هو
استكمال لجلسات سابقة عُ قدت معه ،فقطاع النقل
البري يعاني وأصبح على الحضيض .وأوضح دولته
بأن ال مجال ألن يضع وزير النقل تعرفة محدّدة ،ألنه
ال يعلم إلى أي قاعدة أو سعر لصفيحة البنزين أو
المازوت سيستند».
وأشار إلى أنه ت ّم االتفاق على البدء رسميا ً بقمع
المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المز ّورة
واللوحات المك ّررة والخصوصية والتطبيقات على
أنواعها .

بيرم جال جنوب ًا :لبنان لكل اأبنائه بوا�شطة قوة تحميه وت�شنع له �شياج ًا اآمن ًا
جال وزير العمل في حكومة تصريف األعمال الدكتور
مصطفى بيرم أم��س ،على عدد من األماكن التراثية
والسياحية والقتالية في الجنوب .بداية جولته كانت
في مطحنة عين الرمانة التاريخية في وادي الحجير،
حيث ّ
اطلع على أقسامها التي ما زالت حاضنة لكل
المحتويات القديمة وتفاصيل الحياة داخلها ،واستمع
لشرح مفصل عن تاريخ هذه المطحنة ،والثورة التي
قادها أده��م خنجر وص��ادق حمزة ضد الفرنسيين،
إضافة إلى قصص المالحم البطولية التي ّ
سطرتها
المقاومة ضد دبابات العدو «اإلسرائيلي» في وادي
الحجير عام .2006
وانتقل بيرم إلى المعلم السياحي للشهيد قاسم
سليماني في حوال ،حيث جال داخل المعلم ،واستمع
م��ن أح��د المقومين ع��ن الطريقة ال��ت��ي بُنيت فيها
التحصينات والدشم والخنادق للتصدي لالعتداءات
«اإلسرائيلية».
وتوجه وزير العمل إلى حديقة إيران في بلدة مارون
ّ
ال��راس ،حيث قال «إننا نقف في هذه الحديقة التي
أزهرت بورود النصر والع ّزة المتأتية من دماء روت هذه
األرض ليكون لبنان عزيزاً ،ولتكون هذه البلدة الرافعة
للرأس ولكل رؤوس الشرفاء وأصحاب الكرامة الذين
يتطلّعون بأمل وشوق إلى دخول فلسطين وتحريرها
وإلى صناعة الحياة اآلمنة والمستقرة والمزدهرة وإلى
الوطن المقتدر الذي يحترمه كل العالم ويحترم إنسانه
ويُقدّر تضحياته».
لنوجه تحية خشوع وإكبار إلى
وأضاف «نقف هنا
ّ

كل الشهداء وآهات الجرحى واألسرى وإلى المقاومين
األبطال الذين يحرسون الثغور ويحفظون الوطن
ويُرابطون من أجل عزته ،ليغيّروا ما تع ّودنا عليه من
هزيمة وإصرار على أننا ال نستطيع ولكن معهم تح ّولت
المسألة إلى عظيم القدرة واالقتدار الب ّناء وإلى الوعي
من أجل حياة مقتدرة وعزيزة».
وختم مشدّدا ًعلى «أنّ لبنان لكل أبنائه بواسطة هذه
القوة التي تحميه وتصنع سياجا ً آمنا ً له ،ليكون لنا
وطن يحمي كل أبنائه ،مع جيش وطني نفتخر به ،ومع
شعب واحد يحمل بكل أطيافه لواء الوطن والمواطنية
الصحيحة والقانون ودولة المؤسسات التي تحترم
أبناءها و ُتشعرهم بالع ّزة والكرامة والفخار».
وأن��ه��ى بيرم جولته بلقاء ح���واري ّ
نظمه قسم
النقابات في المنطقة األولى في حزب الله مع رؤساء
النقابات واللجان العمالية في الجنوب ،حيث افتتح
اللقاء مسؤول النقابات في المنطقة األولى وسام طفال
مرحبا ً بالوزير ،عارضا ً الواقع النقابي والع ّمالي في
الجنوب.
على صعيد آخر ،التقى بيرم في مكتبه رابطة موظفي
القطاع العام لبحث أزمة الرواتب.
وبعد اللقاء قال بيرم «أنا مف ّوض من قبل رئيس
حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي لالستماع
إليهم ولكن ال يمكنني تجاوز وجع الناس فالناس لها
مصالحها وأنا ضد أن يوضع موظفو اإلدارة مقابل
الناس وأرف��ض فكرة اإلض���راب المفتوح في هكذا
توقيت ،ولكن كان هناك اجتماع مثمر حيث جرى

بيرم خالل جولته الجنوبية
عرض العديد من االقتراحات واألفكار التي تتناسب
مع هذه المرحلة وليست أفكارا ً مثالية بل أفكار تقدر
على االستجابة للطوارئ االقتصادية التي نعيشها»،
مؤكدا ً أنه «ال يُمكننا إيقاف اإلدارة كليا ً ألن اإلدارة
اللبنانية هي التي حافظت على هيكل الدولة وكانت
المكان الوحيد الذي يجمع اللبنانيين من كل الفئات
في ع ّز الحرب األهلية ،وهي آخر ما تبقى للعامل
اللبناني وللموظف».

وأضاف «الموظف في أسوأ وضع وهو القطاع األكثر
تضررا ً بعدما كان يُشكل نوعا ً من طبقة وسطى واليوم
في حال يُرثى لها» ،موضحا ً أنه اآلن يُعبّر عن وجهة
نظره الشخصية وليس عن وجهة نظر االجتماع ،الفتا ً
إلى أن «االجتماع مثمر وخطوة متقدمة في فتح حوار
مفتوح وتركناه مفتوحا ً في أي لحظة لنجتمع في أي
وقت» .وقال « ُقدّمت العديد من االقتراحات سأحملها
إلى الرئيس ميقاتي وسنستمع إلى الجواب».
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وفد من «القومي» ّ
يهنئ «القيادة العامة» با�سم حردان
التم�سك بخيار المقاومة
وت�أكيد م�شترك على ّ

�سفير �سورية يك ّرم �سفير �إيران بح�ضور حردان
و�شخ�صيات نيابية وحزبية ودبلوما�سية

جانب من الحضور في مأدبة التكريم
أقامت سفارة الجمهورية العربية
السورية في لبنان مأدبة غداء تكريمية
للسفير اإليراني محمد جالل فيروزنيا
بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان،
وح��ض��ر مناسبة التكريم رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
أسعد ح���ردان ،نائب رئيس مجلس
ال��ن��واب ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب ،رئيس
كتلة ال��وف��اء للمقاومة محمد رع��د،
األمين العام لحزب الطاشناق أغوب
ب��ق��رادون��ي��ان ،األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي علي
حجازي ،النواب :علي حسن خليل،
طوني فرنجية ،جهاد الصمد ،حسن
مراد ،غازي زعيتر ،أمين شري ،محمد
يحيى ،قبالن قبالن ،قاسم هاشم،
عدنان طرابلسي ،الوزراء السابقون:
د .عدنان منصور ،د .رمزي مشرفية،
فيصل ك��رام��ي ،م��س��ؤول العالقات
العربية والدولية في حزب الله عمار
الموسوي ،وطارق الداود.
ك��م��ا ح��ض��ر ال���س���ف���راء ال���روس���ي
ألكسندر روداك���وف ،العراقي حيدر
البراك ،الجزائري عبد الكريم ركايبي،
ال��ف��ن��زوي��ل��ي خ��ي��س��وس غ��ون��زال��ي��س

والكوبي خورخي ليون.
اس��ت��ه� ّل السفير علي عبد الكريم
المأدبة بكلمة أثنى فيها على كفاءة
ومناقبية السفير فيروزنيا ،مؤكدا ً عمق
العالقات السورية اإليرانية ونجاح
السفير اإليراني في التعبير عنها.
وكانت كلمة للسفير اإلي��ران��ي عبّر
خاللها عن الشكر والتقدير على هذه
اللفتة ،م��ؤك��دا ً العالقات الطيبة بين
سورية وإيران ولبنان.
وق��ال السفير فيروزنيا إنّ الفترة
ال��س��اب��ق��ة ش��ه��دت أص��ع��ب ال��ظ��روف
المعيشية واالقتصادية ف��ي لبنان،
ولكننا على ثقة أن��ه سيتجاوز هذه
المرحلة الصعبة ب��إرادت��ه الصلبة
وعزمه الراسخ وشعبه الحي وأصدقائه
وحلفائه األوفياء.
واض���اف السفير فيروزنيا :نذكر
سورية الشقيقة التي تستكمل درب
ان��ت��ص��ارات��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��رب الكونية
الشاملة التي تشنّ عليها ونحن وقفنا
منذ اللحظة األولى إلى جانب سورية
بك ّل قوة وثبات في مواجهة العدوان
الهمجي الذي تع ّرضت له ،وال شك أنّ
هذا التحالف الراسخ سيبقى مستداما ً

خالل اللقاء بين الوفد القومي وقيادة القيادة العامة

سفير سورية يلقي كلمته
بين البلدين إذ انّ العالقات اإليرانية
السورية شهدت تط ّورا ً مستمرا ً خالل
أربع عقود ونيف بعد الثورة اإلسالمية
في إيران ،هذه الروابط األخوية تقدّمت
في كافة المجاالت ولعبت دورا ً حاسما ً
في التصدي للمؤامرات والتهديدات

األميركية والصهيونية ودع��م محور
المقاومة في فلسطين ولبنان وك ّل أرجاء
المنطقة .هذه العالقات تتقدّم على أعلى
المستويات وعلى كافة الصعد لتحقيق
األمن واالستقرار في المنطقة وتكريس
مصالح شعوبها.

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي
ض ّم ناموس المجلس األعلى سماح مهدي والعميد
مسؤول الملف الفلسطيني وهيب وهبي ،األمين
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة الدكتور طالل ناجي ،وذلك في مق ّر إقامته
في العاصمة اللبنانية بيروت.
كان في استقبال الوفد القومي إلى جانب الدكتور
ناجي ك�� ّل من عضوي المكتب السياسي للجبهة
أنور رجا ومسؤولها في لبنان أبو كفاح غازي.
نقل ال��وف��د ال��ق��وم��ي إل��ى ق��ي��ادة الجبهة تحيات
رئيس الحزب القومي أسعد ح��ردان وتهنئته لها
بمناسبة نجاح انعقاد مؤتمرها التحضيري في
لبنان.
وأك��د المجتمعون على تمسك الحزب والجبهة
بخيار المقاومة بكافة أشكالها طريقا ً وحيدا ً لتحرير
ووجهوا التحية إلى أبناء شعبنا
األرض المحتلة.
ّ
المقاوم داخ��ل األرض المحتلة ال��ذي��ن يخوضون
يوميا ً مواجهات بطولية ضد عصابات االحتالل.
���ص المجتمعون األس���رى األب��ط��ال بتحية
وخ ّ

مميّزة على الصمود االستثنائي الذي يمارسونه
في مواجهة السجان الصهيوني ،فيحققون ك ّل
يوم انتصارا ً جديداً.
وش��دّد المجتمعون على التمسك بحقّ العودة
ألبناء شعبنا الفلسطيني ك ّل إلى مدينته وقريته،
وت��أم��ي��ن ك��� ّل وس��ائ��ل ال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة ل��ه��م حتى
تحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت.
وت���وق���ف ال��م��ج��ت��م��ع��ون ع��ن��د ح����االت االه���ت���زاز
المم ّهدة لالنهيار الشامل التي يعاني منها كيان
عصابات االح��ت�لال ،والتي تعكس اق��ت��راب زوال
ذلك الكيان الغاصب عن أرضنا القومية باعتراف
الجرمين من ساسته وحاخامته.
ووجه المجتمعون التحية إلى دمشق الصامدة
في مواجهة ك ّل مخططات العدوان ،والتي ما كانت
لتش ّن عليها هذه الحرب العالمية لوال حملها للواء
المقاومة واحتضناها لكافة أحزابها وفصائلها.
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على مواصلة
التنسيق وال��ت��ع��اون على كافة المستويات وفي
كافة الملفات والمواقف.

الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين ـ القيادة العامة تعقد م�ؤتمرها التا�سع
الح�سنية :فل�سطين لنا من بحرها �إلى نهرها ولن نر�ضى �إال بالعودة الكاملة

الحسنية يلقي كلمته
عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة مؤتمرها التاسع على مستوى لبنان في قاعة
أشرعة العودة في مخيم برج البراجنة.
حضر الجلسة االفتتاحية وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم نائب رئيس الحزب وائل الحسنية
وناموس المجلس األعلى سماح مهدي وناموس عمدة
شؤون التنمية اإلدارية رامي شحرور ومنفذ عام المتن
الجنوبي هشام المصري وعضو هيئة المنفذية علي
ّ
بريخان ،وذلك إلى جانب األمين العام للجبهة الدكتور
طالل ناجي ،الوزير السابق محمود قماطي ،األمين العام
لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد ،أمين سر حركة
فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان اللواء فتحي
أبو العردات ،وممثلون عن األحزاب اللبنانية وفصائل
المقاومة الفلسطينية.
استهلت الجلسة االفتتاحية بالنشيدين الوطنيين
اللبناني والفلسطيني .ثم كانت كلمة ترحيبية من

مسؤول الجبهة في لبنان وعضو مكتبها السياسي أبو
كفاح غازي الذي شكر جميع الحضور على تلبيتهم دعوة
الجبهة ،مؤكدا ً على أنها ستبقى خنجرا ً في خاصرة
وص��در العدو «اإلسرائيلي» حتى تحرير فلسطين ك ّل
فلسطين.
كلمة حزب الله ألقاها الوزير السابق محمود قماطي
الذي أكد على أهمية الحفاظ على البندقية ووحدة الصف
الفلسطيني ،والحفاظ على البيئة الحاضنة للمقاومة
الفلسطينية واللبنانية ،وعلى ضرورة توحيد الصف من
جميع المقاومين بوجه العدو «اإلسرائيلي».
وكانت كلمة ألمين عام جبهة النضال الشعبي خالد
عبد المجيد بارك فيها انعقاد المؤتمر متمنيا ً للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التقدم
واالزدهار.
وأك���د عبد المجيد على أنّ الجبهة م��ن الفصائل
الفلسطينية ال��ت��ي لها ب��اع ط��وي��ل ف��ي النضال وفي

العمليات البطولية كعملية قبية الشراعية وغيرها من
العمليات الفدائية التي أثبتت للعدو الصهيوني الغاشم
أنّ السالح هو األسلوب الوحيد لردعه واالنتصار عليه
مهما كلفة التضحيات.
كلمة ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي ألقاها
نائب رئيس الحزب وائل الحسنية الذي أشاد بالجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة كواحدة من
صناع المقاومة والبطولة ،ومعقل من معاقل الشهداء.
وتوقف الحسنية عند ذكرى القائد أحمد جبريل الذي
نهل من فكر سعاده ،وتابع المسيرة ليفني حياته في
سبيل فلسطين.
وتحدث الحسنية عن العملية النوعية التي نفذها
الحزب السوري القومي االجتماعي وأدّت إلى اإليقاع
بشبكة العميل محمود رافع ليتبيّن من التحقيقات أنها
كانت هي من نفذت جريمة اغتيال الشهيد جهاد جبريل.
فنحن نعتز بما فعلنا ألننا والقيادة العامة أقنوم واحد

في حب فلسطين.
أضاف الحسنية :منذ أن احت ّل اليهود فلسطين ونحن
نقاومهم ،وعلى الرغم مما ح��دث في العامين 1948
و 1967إال أننا نؤمن بأنّ فلسطين كلها لنا من بحرها إلى
نهرها ،ببيّاراتها ورملها وترابها .فلن نرضى إال بالعودة
الكاملة إليها وطرد اليهود منها.
وإلى السلطة الفلسطينية نقول ،مع تمسكنا بالرفض
التا ّم لما يس ّمى ح ّل الدولتين ،إال أنّ التجربة أثبتت أنّ
عدونا ال يقبل إال بطرد أبناء فلسطين منها ليح ّل محلهم
ك ّل يهود العالم .لذلك ما من خيار أمامنا سوى المقاومة
لتحرير األرض.
وتابع الحسنية ،إنّ ما يجري في ك ّل أمتنا من مؤامرات
ما هو إال حلقة في سبيل حماية أم��ن كيان االحتالل.
وعندما لم تنجح تلك المؤامرات ت ّم اللجوء إلى الحصار
االقتصادي .لكننا نفضل أن نجوع على أن نرضخ لهذا
االستعمار الجديد.

وأكد الحسنية على أننا نقبل العروبة بمقدار قربها
من فلسطين ،فكلما اقتربوا منها اقتربنا منهم .أما أولئك
المطبّعون فهم المهزومون حتماً ،ولسنا معنيين بهم ،بل
نحن معنيون بك ّل محور المقاومة.
وختم الحسنية كلمته متمنيا ً للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة نجاح مؤتمرها.
وفي الختام ألقى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة الدكتور طالل ناجي كلمة شرح
فيها مدى أهمية المؤتمر في المناطق كافة .وتوقف عند
أهمية الحوار الوطني الفلسطيني ـ الفلسطيني وكيف
نشأت الثورة منذ عقود فمضت واتسعت نتيجة التعاون
الجدي بين المقاومين.
وحيا ناجي جميع الحضور بصفتهم وأكد أنّ الوضع
الفلسطيني يجب العمل عليه لتوطيد العالقات بين
كافة الفصائل الفلسطينية ،مؤكدا ً على وح��دة الصف
الفلسطيني.

«الم�ؤتمر القومي العربي» دعا لوقف الحرب االقت�صادية
على لبنان و�سورية ولأو�سع دعم وت�أييد للمقاومة
انعقد المؤتمر القومي العربي بدورته الـ 31في بيروت ،بعد عامين من
التع ّذر بسبب جائحة كورونا ،وأشار في بيان ،الى أنه «ناقش تقريرا ً سياسيا ً
أضاء على المشهد الدولي واإلقليمي والعربي ،والقضية الخاصة بهذه الدورة
وهي قضية التطبيع مع العدو الصهيوني واألوراق المتعلقة بالمشروع
النهضوي العربي ،إضاف ًة إلى المبادرات والنشاطات التي قام بها في الفترة ما
بين دورتي االنعقاد في معرض مواجهته للتحديات والمستجدات ،واتخاذه
المواقف التي تنسجم مع حرصه على المصلحة العربية العليا».
ولفت إلى أنه «جرى في الدورة انتخابات لألمين العام ولألمانة العا ّمة،
ففاز باإلجماع حمدين صباحي (مصر) أمينا ً عاماً» ،مشيرا ً إلى أن «األمانة
العا ّمة ق ّررت تكليف األمين العام بالتعاون مع األمناء العامين السابقين،
اختيار األعضاء العشرة المتممين لألمانة ،وال سيّما من األقطار التي لم
ي ّ
ُرشح أعضاء منها لألمانة ،على أن يستكمل الهيكل التنظيمي للمؤتمر في
اجتماع األمانة العا ّمة».
وخلص المؤتمر إلى «تأكيد قراءاته للمستجدات العربية واإلقليمية
والدولية من خالل أوراق العمل التي ُقدمت والمناقشات التي أعقبتها بكل
جدية واهتمام خاصة» .ون ّوه «بما حققته المقاومة الفلسطينية من إنجازات
وأظهرته من بطوالت في مواجهة العدو الصهيوني وال سيّما اإلنجاز
اإلستراتيجي الكبير الذي تحقق في معركة سيف القدس» ،مدينا ً «بأش ّد
عبارات اإلدانة والشجب واالستنكار سعي بعض الدول العربية للتطبيع مع
العدو الصهيوني» ،داعيا ً إلى «وقف التطبيع فورا ً وبشتى األشكال».
ودان «سعي دول عربية للدخول ف��ي أح�لاف عسكرية م��ع العدو
الصهيوني» ،شاجبا ً «محاوالت إنشاء التحالف الشرق أوسطي للدفاع
الجوي ،وهو تحالف لحماية الكيان الصهيوني ،وس ّد الثغرات في بنيته
الدفاعية التي فضحتها المقاومة».

وحيّا «الشهداء الفلسطينيين واألس���رى في سجون ال��ع��دو» ،داعيا ً
المنظمات الدولية للقيام بواجباتها واالضطالع بمسؤولياتها لتحريرهم.
كما دعا إلى «إلغاء اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق األمني ،والتشبّث بحق
الشعب الفلسطيني في أرض��ه التاريخية من النهر إلى البحر» ،مشيدا ً
بـ«صمود الشعب الفلسطيني داخل األراضي المحتلة» .وحيّا «مقاومته
لالحتالل ودفاعه عن أرضه ومقدساته».
وانتقل الى الشأن السوري ،فنوه المؤتمر بـ«صمود سورية شعبا ً وجيشا ً
وقيادة» ،داعيا ً إلى «تقديم ما يلزم لتعزيز هذا الصمود في مواجهة اإلرهاب
والعدوان الخارجي» ،مدينا ً «العدوان الصهيوني عليها والذي يستهدف
صمودها ودعمها للمقاومة ورفضها للتطبيع» ،داعيا ً إلى «وقف الحرب
االقتصادية التي ُتشن عليها ووقف العمل بما يُسمى قانون قيصر».
وفي الشأن العراقي ،دعا المؤتمر إلى «وقف التدخل الخارجي بشؤون
العراق» ،مشدّدا ً على «حقه بالسيادة واالستقالل والقرار الح ّر» ،منوها ً
بـ«إصدار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وفي ما خص اليمن ،دعا المؤتمر إلى «وقف أي نوع من أعمال العنف
ضد الشعب اليمني ،وإلى ح ّل سياسي يُحقق المصالحة الوطنية الشاملة
بما يحفظ وحدته ويصون سيادته ،ويؤكد خياراته الوطنية والقومية
والديمقراطية».
وتط ّرق إلى موضوع س ّد النهضة ،فأبدى قلقه لما «يحدث في أعلى نهر
النيل ومحاوالت إثيوبيا فرض أمر واق��ع على الشعب العربي في مصر
والسودان يرهن إرادتهما وقرارهما وحياتهما» ،داعيا ً «كل القوى العربية
لدعم حق مصر والسودان في أمنهما ومياههما واستقاللهما».
وأشار إلى «المخاطر الكبيرة التي ُتحدق بالسودان وتستهدف سالمة
أرضه وهويته ودوره واستقالله الوطني» ،مدينا ً «كل المحاوالت المبذولة

من أجل تغيير هويتة الحضارية» .وحيّا «الشعب السوداني على مواقفه
الرافضة لكل أشكال التطبيع واالنخراط في أحالف مشبوهة».
وفي الشأن الجزائري ،أشاد بـ«الدور الطليعي الذي تضطلع به الجزائر على
صعيد ل ّم الشمل العربي ومواجهة التسلّل الصهيوني الى المنطقة» ،مؤكدا ً
دعمه لما «تقوم به الجزائر على صعيد وقف االختراق اإلسرائيلي لالتحاد
االفريقي وسعيها لتوحيد جهود المنظمات الفلسطينية في مواجهة العدو».
وتطرق إلى الوضع في لبنان ،فن ّوه بدوره «كحاضنة للجهود الشعبية
العربية الهادفة إلى توحيد األ ّمة وإتاحة الفرص للقاء نخبها ومفكريها
ومنحهم ك��ل التسهيالت الممكنة للقيام ب��دوره��م الطليعي» .وشجب
«الضغوط األميركية والغربية التي ُتمارس على لبنان إللزامه بالتطبيع
وتوطين الفلسطينيين واستيعاب النازحين السوريين والتنازل عن أرضه
وثرواته في الب ّر والبحر خدم ًة للعدو اإلسرائيلي».
ودعا إلى «وقف الحرب االقتصادية على لبنان ،وكل أشكال الضغوط
والحصار القائمة والتي أدّت إلى انهيار مالي واقتصادي وه�دّدت السلم
واألمن الوطني في الدولة» ،مشيدا ً بالدور «الريادي الذي تقوم به المقاومة
في لبنان للدفاع عنه وحمايته ضمن ثالثية الشعب والجيش والمقاومة».
وفي الشأن الليبي ،أكد المؤتمر «وح��دة ليبيا وسيادتها على أرضها
وثرواتها الطبيعية» ،داعيا ً إلى «وقف التدخل األجنبي وسحب القواعد
العسكرية األجنبية» ،مطالبا ً «المك ّونات الوطنية للشعب الليبي بالحوار
والتوافق من أجل إعادة بناء الدولة»
أ ّما في ما خص تونس ،فقد شدّد على ضرورة «التزام خيارات الشعب
التونسي في الحرية والكرامة اإلنسانية التي شكلت ثورتها المجيدة»،
محذرا ً من «المحاوالت الهادفة إلى اختراق نسيج تونس وج ّرها إلى مستنقع
التطبيع مع الكيان الصهيوني».

ون ّوه بـ«جهود الكويت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ،وبدور مجلس
األ ّمة الكويتي لمواقفه المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية».
وعن الدور الشعبي العربي ،ث ّمن المؤتمر الجهود الشعبية الهادفة إلى
حماية األقطار العربية من التفتيت والتجزئة اللذين يستهدفان الدولة
الوطنية في العالم العربي ،كما يستهدفان مشروع األ ّمة الهادف إلى تحقيق
وحدتها وتقدمها وازدهارها.
وحيّا «ال��دور الحيوي ألبناء األ ّم��ة في التصدي للتطبيع مع الكيان
الصهيوني ومناهضة مشروعه في المنطقة» ،مشيدا ً بمساهمة «الجاليات
العربية في المهجر في دعم ومناصرة القضايا العربية وكل قضايا العالم
العادلة» ،مدينا ً «ما يستهدفها من أعمال وحمالت عنصرية تطال وجودها
وحريتها وحقوقها».
وث ّمن «دور الشعوب الصديقة في دعم قضايانا العربية ،وفي مقدمها قضية
فلسطين والحقوق العربية» ،منوها ً بدور «الشعب اليوناني في معركة لبنان
من أجل سيادته على حدوده وثرواته» .ودعا إلى «تعزيز العالقات الشعبية
مع شعوب القارات الثالث :إفريقيا ـ آسيا ،أميركا الوسطى والجنوبية».
أما عن المقاومة ومحورها ،فأكد المؤتمر دعمه لكل أشكال المقاومة في
ّ
التدخل والعدوان على
مواجهة العدو الصهيوني ،وفي مواجهة كل أشكال
العالم العربي ،مدينا ً «بشدّة التزوير القائم بوصف المقاومة باإلرهاب».
ودعا الى «أوسع دعم وتأييد للمقاومة باعتبارها الخيار اإلستراتيجي للدفاع
عن األ ّمة وحقوقها» ،مؤكدا ً «الفرصة التي أتاحها وجود محور المقاومة في
الميدان ليكون لأل ّمة موقعها على الخريطة اإلستراتيجية العالمية».
ورف��ض المؤتمر «تأسيس ناتو عربي يجمع االحتالل ببعض أنظمة
التطبيع لشرعنة العدوان على المقاومة وداعميها» ،مح ّذرا ً من «مخاطر ذلك
على األمن القومي العربي».

4

تتمات � /أخبار

ويدرك الرئيس المكلف مدى صعوبة الواقع وتضارب المصالح
وتزامن المواعيد الدستورية لالستحقاقات األساسية ،ولوحظ أن
ميقاتي بدأ بتفعيل حكومة تصريف األعمال من خالل ترؤسه لعدد
من االجتماعات المالية واللجان الوزارية .إال أن أوساطا ً مقربة من
ميقاتي أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي ال يفعل حكومة تصريف
األعمال بل االجتماعات التي يترأسها في السراي الحكومي عادية
كاجتماعات اللجان وهذا ما حصل خالل مقاطعة الثنائي أمل وحزب
الله للحكومة ،لكن التفعيل يكون على مستوى انعقاد الحكومة،
وبالتالي ميقاتي يريد تأليف حكومة جديدة وليس بالمواصفات
التي حددها وليس كيفما كان».
وفي سيقاق ذلك ،يوضح خبراء دستوريون لـ«البناء» أن «إحياء
أو تفعيل الحكومة المستقيلة كان ممكنا ً قبل اتفاق الطائف ،لكن بعد
الطائف هناك إجراءات دستورية لتأليف الحكومات الجديدة تبدأ
باستشارات نيابية ملزمة في بعبدا للكتل النيابية ثم يبدأ الرئيس
المكلف بالتأليف ثم يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل
الحكومة وتذهب للمجلس النيابي لنيل الثقة وفق بيانها الوزاري،
ما يعني أن الحكومة مستقيلة فور نهاية والية مجلس النواب وفق
المادة  53وبالتالي ال يمكن إحياء حكومة مستقيلة».
كما تطرح إشكالية دستورية قد تعيق تأليف الحكومة أو نيلها
الثقة وتح ّولها الى حكومة أصيلة ،وهي تحول المجلس النيابي
الى هيئة ناخبة فور بداية الستين يوما ً التي تسبق نهاية والية
رئيس الجمهورية الحالي ،وبالتالي ال يستطيع المجلس النيابي
في هذه المدة ممارسة أعمالها المعتادة باستثناء انتخاب رئيس
للجمهورية .ما يطرح السؤال ماذا لو طال أمد تأليف الحكومة حتى
 31آب المقبل؟ كيف ستنال الحكومة الثقة؟ وهل تبقى حكومة
معلقة على نيل الثقة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
الخبير الدستوري واألستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أوضح
هذا االمر لـ«البناء» معتبرا ً أن «ما نصت عليه المادة  ٧٥من الدستور
ب��أن المجلس الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة
انتخابية ال هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حاال ً في انتخاب
رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر ،يتعلق بالجلسة
المعنية المخصصة بموجب دعوة رئيس البرلمان النتخاب رئيس
الجمهورية ،وليس بجميع جلسات البرلمان التي تنعقد خالل المهلة
الدستورية المحددة النتخاب رئيس الجمهورية والمنصوص عليها
في المادة  ٧٣من الدستور».
وبعد انتهاء االستشارات تتجه األنظار الى الخطوة المقبلة
التي سيقوم بها ميقاتي وكيفية مقاربته ملف التأليف ،وحركته
السياسية باتجاه األطراف السياسية.
ووف���ق المعلومات ،ف��إن ميقاتي ل��ن ي��ق��دم تشكيلة لرئيس
الجمهورية ميشال عون في الزيارة األولى التي ستكون للتشاور
ما بعد المشاورات .وتردد أن ميقاتي يص ّر على تغيير وزير الطاقة
وليد فياض واستبداله بوزير آخر ،وهذا سيكون محل رفض من
التيار الوطني الحر.
ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية
اليوم أو غ��دا ً لوضعه في حصيلة وأج��واء المشاورات مع الكتل
النيابية ،ولوضع الخطوط العريضة للحكومة الجديدة ،على أن
ينصرف الى إعداد المسودة األولى للحكومة ويعود الى بعبدا خالل
أسبوع أو أكثر لتقديم مسودته الى عون».
وأشارت مصادر مطلعة على حركة الرئيس المكلف لـ«البناء»
الى أن هناك مجموعة من العقد تواجه ميقاتي وتتركز في المواقف
السلبية لبعض الكتل والضبابية لكتل أخ��رى ،فهناك كتل تريد
المشاركة مع شروط ،وهناك كتل أخرى ال تريد المشاركة للتهرب
من المسؤولية وتفتح النار على الرئيس المكلف وعلى حكومته
حتى قبل أن تولد ،فيما تعلن أطراف المشاركة وعدم المشاركة في
الوقت عينه ،فيما يضع نواب مواصفات لحكومة تصلح لحكومة 4
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سنوات وليس ثالثة أشهر» .وشددت المصادر على أن «ميقاتي لن
يتقيّد بمواعيد ولن يلزم نفسه بمهل للتأليف ،فإما أن يشكل حكومة
كما يريد وتستكمل ما بدأته الحكومة الحالية ،أي حكومة ال تخضع
للمساومات وللبازارات والتسويات /بل حكومة منسجمة ومتوازنة
ومنتجة وفاعلة».
ويتم التداول في الكواليس بصيغ عدة للحكومة ،لكن المرجح هو
خيار الحكومة المصغرة شبيهة بالحكومة الحالية لجهة التمثيل
والتوازنات ال لناحية الحجم وع��دد ال��وزراء ،واستبدال عدد من
الوزراء والحفاظ على وزراء يملكون ملفات أساسية وأثبتوا جدارة
وفعالية بمتابعة قضايا وملفات حيوية ويجب استكمالها ،وايضا ً
إضافة بعض الوجوه الوزارية الجديدة لبث الحيوية والدم الجديد
في جسد الحكومة الجديدة».
وأشارت مصادر نيابية في ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى
أن «الثنائي سيسهل التأليف قدر المستطاع ويدعو جميع الكتل
والقوى للتعاون مع الرئيس المكلف وتسهيل التأليف وتخفيف
الشروط والمطالب ،ألن أولى أولويات الحكومة ستكون الح ّد من
االنهيار ومن معاناة المواطنين اليومية من أزمات القمح والكهرباء
واألدوية والمحروقات وغيرها إضافة الى البطالة والهجرة وارتفاع
نسبة اإلشكاالت األمنية والجريمة االجتماعية» .ولفتت المصادر
الى أن الثنائي ال يطلب أي شروط او مطالب ،باستثناء الحفاظ على
المس بها.
التوازنات الطائفية والسياسية في الحكومة وعدم
ّ
وكان ميقاتي استهل اليوم الثاني من المشاورات النيابية غير
الملزمة في مجلس النواب ،بلقاء عدد من الكتل النيابية كان أبرزها
تكتل لبنان القوي ،الذي لم يقفل الباب امام المشاركة في الحكومة،
فيما قاطع المشاورات النائبان جميل السيد وأشرف ريفي.
وأك��د رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد
اجتماعه بميقاتي أن ال رغبة للتيار بالمشاركة بالحكومة ،وقال :لم
نجتمع بعد التخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
واشار باسيل الى «اننا تحدثنا مع الرئيس ميقاتي عن مشكلة
حقيقية رأيناها بميثاقية التكليف ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل
الوضع في البلد كما تحدثنا بكل صراحة مع ميقاتي عن «الجرصة»
في ملف حاكمية مصرف لبنان وعن الحدود البحرية وهو موضوع
داهم على لبنان وفي حال لم تنجح األمور علينا الذهاب نحو الخط
 29بشكل نهائي في حال وصلنا إلى طريق مسدود».
وشدد باسيل على انه لم يتقدّم بأي مطلب أو شرط أو اسم على
عكس ما تورده وسائل اإلعالم ،ولفت إلى انه تمنى على ميقاتي أن
تحصل مداورة شاملة أو جزئية وأال تكون الحقيبة بحيازة أي فريق
سياسي أو طائفة معيّنة .وفي ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي ،قال
باسيل «نحن نرفض الفراغ الرئاسي وسنقوم بكل ما يلزم لمنع
حصوله وعلى الجميع أن يعمل على أساس ذلك».
ولفتت مصادر التكتل لـ«البناء» الى أن مشاركة التيار ممكنة
لكنها مرتبطة باالتصاالت بين ميقاتي ورئيس التيار للتفاهم على
صيغة معينة للعمل في المرحلة المقبلة ،وبالتالي التيار منفتح
على النقاش ،وكل الخيارات واردة من ضمنها عدم المشاركة،
والكرة في ملعب الرئيس المكلف ،للتجاوب مع مطالب التيار التي
تصب بمصلحة الوطن والشعب ال سيما اقالة حاكم مصرف لبنان
وتعيين بديل مكانه واإلسراع بإنجاز اإلصالحات األساسية المالية
والنقدية واالقتصادية.
وتوقعت مصادر نيابية أن يتفعل التواصل بين ميقاتي وكافة
الكتل من بينها تكتل لبنان القوي للتوصل الى اتفاق لتمثيل يقبله
التيار على صعيد الوزارات والحقائب ويمكن ميقاتي بالتالي من
نيل أصوات تكتل التيار الوطني الحر في جلسة الثقة النيابية.
في المقابل ،قال النائب أغوب بقرادونيان من مجلس النواب:
«سنشارك في الحكومة ويجب العمل بجهد لحصول االستحقاق
الرئاسي وشددنا أم��ام ميقاتي على ض��رورة الخروج من مرض

مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة
الرابعة وال أحد يملك صكا ً في الوزارات».
أض��اف« :األول��وي��ة اليوم للقمة عيش المواطن وتأمين الماء
والكهرباء والخبز والحكومة التي يجب أن تتشكل عليها أن تواجه
هذه األزمات ،وسنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة
وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة وال أرغب الدخول
باألسماء وقد تكون حكومة مر ّممة أو معدلة لكن المهم أن تكون لدينا
حكومة».
أما النائب حسن مراد ،فقال بعد لقائه ميقاتي« :تمنينا ان تكون
حكومة وحدة وطنية كي يشارك األفرقاء كافة ألن الشعب غير قادر
على تحمل أية مزايدات سياسية ،ومن هنا على الحكومة اصدار
بيان وزاري سريع يالحظ الحماية االقتصادية وحماية اموال
المودعين ووضع خطة طوارئ سريعة إلنقاذ البلد ،واكدنا اعادة
وزارة التخطيط للقيام بتخطيط صحيح لهذا البلد».
وأش��ار النائب ب�لال الحشيمي ،إل��ى «أننا ندعم جهود رئيس
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي» ،معتبرا ً أن «عدم المشاركة في
التشكيالت خيار خاطئ» ،آمالً من الكتل التعاون ،وتابع« :التقاعس
ال يجدي يجب أن نكون يدا ً واحدة ألجل حل األزمات التي نعاني
منها جميعاً» .فيما طالب النائب فراس سلوم «رئيس الحكومة
المكلف ،بتمثيل المقعد العلوي بموقع وزاري» .وطالب النائب شربل
مسعد« ،بحكومة ُتعطى صالحيات استثنائية مؤلفة من وزراء
اختصاصيين مستقلين لتمرير المرحلة الحساسة في بلدنا».
في غضون ذلك ،يصل الموفد الفرنسي بيار دوكان الى لبنان
اليوم ،وعلمت «البناء» أن «زيارته ترتبط بمتابعة اإلصالحات
والصندوق الفرنسي السعودي المالي لدعم لبنان وضرورة تأليف
حكومة كاملة المواصفات».
على صعيد آخر ،وبعد الحديث عن خالف داخل جمعية المصارف،
أ ّك��د مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على وح��دة الجمعية
واستمرارها تحقيقا ً ألهدافها ،خالل اجتماعه أمس (امس األول).
وك��رر مجلس اإلدارة ،بحسب بيان موقفه السابق لضرورة
التوصل إل��ى ات��ف��اق م��ع ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي لكونه السبيل
األفضل إلعادة هيكلة االقتصاد وتأهيله من خالل إقرار اإلصالحات
الضرورية والشروع بتنفيذها.
ورأى مجلس اإلدارة أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل
عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة األولى ،مؤكدا ً
ان الدولة التي أنفقت األموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية
لتغطية مسؤولياتها وذلك من خالل هيكلية تحافظ على أصول
الدولة وتحسن إدارت��ه��ا وتزيد م��ردوده��ا بما يساهم بحل أزمة
المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في
مسار اإلصالح.
وتح ّرك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واالحتالل
االسرائيلي في الساعات الماضية .وفي السياق ،قال نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب ان «بيان وزارة الخارجية األميركية
عن المحادثات التي أجراها اموس هوكشتاين مع االسرائيليين في
ملف ترسيم الحدود البحرية والتي وصفها بالمثمرة امر ايجابي
ونقدّر تعهد االدارة االميركية بالتواصل في األيام المقبلة الذي نأمل
منه ان يؤدي الستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة».
ولفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون ،إلى «أ ّنني أقسمت وحيدًا
يمين اإلخالص لدستور األ ّمة اللّبنانيّة وقوانينها ،ومن أركان نظامنا
السلطات وتوازنها وتعاونها ،وليس هيمنة
الدّستوري الفصل بين ّ
سلطة على سلطة».
وش �دّد ،في تصريح على مواقع ال ّتواصل االجتماعي ،على أنّ
ّ
يستحق استقالله ال أن يستجديه ،وعليه المساءلة
«على القضاء أن
حيث يلزم ،ال أن يتقاذف مسؤوليّة االدّعاء ارتها ًنا لسلطة أخرى أو
ً
استنكافا».

م�شاركات �سورية ودولية في معر�ض «هايتك لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت»
يوسف مطر ـ دمشق
انطلقت في مدينة المعارض في دمشق فعاليات ال��دورة الثامنة
لمعرض «هايتك لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت» ،برعاية وحضور
وزير االتصاالت والتقانة المهندس إياد الخطيب.
ويهدف المعرض الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات
إلى المساهمة في رفع الثقافة المعلوماتية وتسهيل انتشارها ،وعرض
أحدث الحلول المعلوماتية ،كما يستقطب المعرض الشباب والطالب
المهتمين باالطالع على أحدث التطورات والتطبيقات الخاصة بالهواتف
الذكية ،ويشكل فرصة لتطوير صناعة البرمجيات وتجهيزات تكنولوجيا
المعلومات محليا ً وإقليمياً.
وأشار وزير االتصاالت والتقانة إلى أن المعرض «يشكل فرصة مناسبة
لالستفادة من التقانات الحديثة في سورية ،ال سيما أن ال��وزارة تعمل
على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية من شكلها
التقليدي للصيغة اإللكترونية العصرية ،مضيفا ً أنّ ما يميز هذا المعرض
هو تلك الخبرات الشبابية المشاركة به بعدد من المشاريع بقطاع تقانة
االتصاالت».
بدوره ،أوضح سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مهدي سبحاني
«أن المجتمع اإلنساني يعيش اليوم بعالم رقمي وأن الشركات السورية
العاملة بالمجال الرقمي تعتبر شركات جيدة» ،وذك��ر «أنّ الشركات
اإليرانية العاملة بالمجال الرقمي لديها تجارب كبيرة ،وتقدمت بشكل
كبير خالل السنوات الماضية» ،معربا ً عن أمله «من استفادة الشعب
السوري من تجارب الشركات اإليرانية من خالل مشاركتها بالمعرض».
وأكد المدير العام للمجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات عالء هالل
«أن  70شركة تشارك في المعرض تمثل  180وكالة من بينها مشاركات
دولية هامة من إي��ران ومصر ولبنان واألردن» ،الفتا ً إلى «أنّ توقف

مفاو�ضات الدوحة ( ...تتمة �ص)1
يتجاوز تأثيرها ح��دود بالدها ،ويكفي على هذا الصعيد
مثال لبنان واليمن ،وعندما خرجت أميركا م��ن االتفاق
عام  2018أضافت اي��ران الى بدائلها بديالً فعاالً جديداً،
ه��و المضي بتفعيل وتسريع برنامجها ال �ن��ووي ،لجعل
ب�ل��وغ العتبة ال�ن��ووي��ة ،ال�ت��ي تتمثل بامتالك م��ا يكفي من
اليورانيوم العالي التخصيب ،كما ً ون��وع�اً ،إلنتاج سالح
نووي ،وبقيت ايران ترفض امتالك هذا السالح.
 في الجواب على السؤال الثاني ،يسلم االميركيون انعامل الوقت ليس لصالحهم ،وأنهم في وضع ال يحسدون
عليه ،فهم منشغلون بالمواجهة مع روسيا والصين ،وال
تنقصهم اضافة المواجهة مع إي��ران ،وهم ال زال��وا تحت
تأثير قرار االنسحاب من أفغانستان ،بينما إيران متفرغة
لمواجهتهم ،وه��م ف��ي ذروة أزم��ة م��وارد الطاقة عالمياً،
حيث تشكل إي��ران أح��د ال�م��وارد الهامة ،وه��م يعلمون أن
اي��ران ه��ذه المرة لم تستجب للعبتهم بقبول التوقف عن
التخصيب خالل فترة التفاوض ،فأصرت على مواصلة
ال�ت�خ�ص�ي��ب ال �م��رت �ف��ع خ�ل�ال ال��ت��ف��اوض ،م��ا ج �ع��ل القلق
األميركي من نفاد الوقت أعلى بكثير ،بعدما ك��ان تعليق
االنشطة االيرانية خالل التفاوض يمنح األميركيين عامل
الوقت ،ولعل هذا هو أهم ما فعلته حكومة الرئيس إبراهيم
رئيسي في تعديل استراتيجية التفاوض ،وصارت إيران
تتصرف أن كل الوقت معها ،وأميركا مضطرة للتصرف
أن ال وق��ت م�ع�ه��ا ،ال ف��ي ال�ن�ف��ط وال �غ��از ،وال ف��ي مالحقة
مسار التخصيب.
 في الجواب على السؤال الثالث ،م��اذا لو أعلن فشلال�م�ف��اوض��ات ،وال �ج��واب ه��و أن��ه ه��ذه ال�م��رة يعني الفشل
�ا ش ��ام�ل ً
ف �ش�ل ً
�ا ل �ل �م �س��ار ال �ت �ف��اوض��ي ،وع �ن��ده��ا سيكون
كافيا ً إلي��ران أن تمضي بما تفعله دون تعديل ،مزيد من
التخصيب ،م��زي��د م��ن ب�ن��اء ال �ق��درة العسكرية ،م��زي��د من
االستثمار على ق��وة ق��وى المقاومة وتعزيز حضورها،
واالفادة بأعلى االمكانيات من أزمة سوق الطاقة وتضييق
هوامش أثر العقوبات األميركية ،بينما سيكون على أميركا
مواجهة عواقب اعالن الفشل دون بدائل ،مع خطر انفجار
الموقف في أي جبهة احتكاك وخروجه عن السيطرة ،أو
توقع صدور خبر عاجل عن امتالك ايران للقدرة النووية
الكاملة!
 عندما تذهب واشنطن ال��ى مفاوضات ال��دوح��ة ،وقدوضعت أمامها ه��ذه المعطيات ،تعرف أن��ه ك��ان األفضل
لها أن ال تذهب اليها ما لم يكن قرارها ،بديل االتفاق هو
االتفاق.

مواجهة �إيران ( ...تتمة �ص)1
إلى منطقة الشرق األوسط ،ألنّ الشظايا األولى أليّة مواجهة ستصيب دولها.
بيد أنّ هناك أطرافا ً أخرى في إيران ترى في نقل المواجهة مع الواليات المتحدة
والكيان الصهيوني من فيينا إلى المنطقة ،فرصة تاريخية لطهران بسبب
امتالكها قدرات كبيرة لتكبيد أعدائها خسائر فادحة.
فـ ص��راع طهران القانوني مع الغرب في الملف النووي لن يفيدها كثيرا
فيما سينتهي الصراع الميداني األمني في الشرق األوسط بانتصار الجمهورية
اإلسالمية .كما تؤكد هذه األطراف المؤثرة في طهران أنّ التحالف العربي بقيادة
السعودية الذي خسر في اليمن ،ال يمكنه مواجهة إيران ،إضافة إلى أنّ الجيوش
العربية المسلمة لن تخوض مع «اإلسرائيليين» معركة ض ّد أيّة جهة ذلك ألنها
تؤمن بأنّ الكيان اإلسرائيلي عدو يحت ّل فلسطين ولن يتحقق األمن في المنطقة
إال بح ّل القضية الفلسطينية ال بمواجهة إيران.
وليس مستبعدا ً أن تكون هذه األسباب هي وراء االنكفاءة الغربية األخيرة
حيث إن وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل قدّم الضمانات لطهران
بمباركة أميركا التي كانت تعارض آلية اينستكس المالية األوروبية...

اإليراني.
*باحث في الشأن
ّ

التعليق ال�سيا�سي
الرحالت من والى مطار دمشق الدولي تسبب بحدوث إرباكات ما أثر على
المشاركات الخارحية في المعرض».
وأضاف هالل «أن المعرض يترافق هذا العام مع ملتقى هايتك األول
والذي يشارك فيه أكاديميون وعدد من الخبراء المصرفيين وشركات
الدفع اإللكتروني» ،موضحا ً «أنّ محاور الملتقى تركز بشكل عام على
موضوعات الدفع اإللكتروني والتحول الرقمي وهي مواضيع الساعة
وبرنامج الملتقى برنامج مهم جدا ً ومن الضروري متابعته».

ح�سن �شحاته رئي�س ًا لالتحاد العام
لنقابات عمال م�صر
فاز حسن شحاته برئاسة االتحاد العام لنقابات عمال مصر وحصل على  ،245بينما حصل منافسه
عادل عبدالفضيل على  170صوتاً .وقالت اللجنة المشرفة على االنتخابات أنّ  481عضوا ً في الجمعية
العمومية لهم حق التصويت شاركوا في التصويت  420ناخباً ،بينما أعلن عن بطالن  5أصوات ،فيما غاب
 61ناخبا ً عن التصويت.
وتنافس على المقعد للدورة النقابية الجديدة التي تستمر أربع سنوات  2026 /2022كل من حسن
شحاته األمين العام لالتحاد ورئيس النقابة العامة للنقل الجوي ،وعادل عبد الفضيل أمين صندوق
االتحاد ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك في الدورة السابقة .2022-2018
وأشارت اللجنة العليا لالنتخابات إلى أنّ أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد العام لنقابات عمال مصر
وعددهم  481عضواً ،شاركوا في التصويت في العملية االنتخابية .وأكدت اللجنة أن العملية االنتخابية
جرت في هدوء وسهولة ،مع إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لإلدالء بأصواتهم ،متطلعين للخروج
بتنظيم نقابي نزيه يتمثل فيه جميع العمال داخل نقابتهم العمالية ،حرصا ً منها على حقوق العمال وتوفير
بيئة عمل الئقة.

وتابع« :نظرا ً للنجاح الذي حققته حاضنة بيلدكس لمشاريع التخرج
للطالب األوائ��ل في الجامعات السورية ارتأينا تكرار التجربة بتنظيم
حاضنة هايتك بمشاركة أبرز مشاريع الطالب وت ّم تقديم بعض الدعم لهم
ليتمكنوا من االحتكاك مع سوق العمل واالقتراب من متطلبات الشركات
وقطاع األعمال والمساعدة من فكرة العمل والتفكير األكاديمي إلى منطق
اإلنتاج والجدوى والبيع والشراء والذي يمكنهم من التحول إلى مؤسسات
وإلى خالقي فرص للعمل».

اجتماع ثالثي في جنيف
لبحث الم�سار الد�ستوري في ليبيا
استضافت مدينة جنيف السويسرية ،أمس ،االجتماع الثالثي الذي يجمع رئيس مجلس النواب الليبي
المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري ،وذلك بحضور مستشارة األمين
العام لألمم المتحدة بشأن ليبيا ،ستيفاني وليامز.
وبحث اللقاء سبل التوافق الكامل حول النقاط الخالفية الخاصة باإلطار الدستوري الالزم إلجراء
االنتخابات في ليبيا ،والجهة التي ستتولى قانون االنتخابات والتشاور حول السلطة التنفيذية الجديدة،
ممثلة بالحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.
من جهتها ،أكدت المبعوثة األممية الخاصة بليبيا ،ستيفاني وليامز أنّ اجتماعات جنيف تركزت على
«مناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية» ،الفتة إلى أنّ المجتمعين «تمكنوا بشكل يستحق الثناء
من تسوية عدد من القضايا الخالفية بالوثيقة الدستورية».
وأوضحت أنّ «ملف خروج المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا ،سيبقى مرهونا ً بتشكيل حكومة
ليبيّة منتخبة» ،مبينة أنّ أعضاء اللجنة العسكرية  5+5أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكراً ،و ُمباشرة
مع الدول المعنية.
من جهته ،وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اللقاء بأ ّنه «فرصة» للوصول الى دستور
وانتخابات دورية نزيهة.
وأشار صالح إلى أنّ مجلس النواب «يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم االجتماعي
والحوار ،ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تع ّمق الحوار بين كل المكونات ،باعتبارها شرطا ً
من شروط االستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من
الفوضى».
وأكمل رئيس مجلس النواب بتأكيد حرصه على أن «يختار الشعب الليبي حكامه من دون تدخل أجنبي
بانتخابات نزيهة وشفافة ،للخروج من المرحلة االنتقالية حتى ال يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات
اإلرهابية التي تعمل في مساحة الحرية والفراغ السياسي».
بدوره ،قال رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري إنّ أهمية الوثيقة الدستورية تأتي من كونها
الخطوة األول��ى إلج��راء انتخابات ،مضيفا ً أنّ العملية االنتخابية تتطلب شروطا ً ع��دة لتكون شفافة
وواضحة.
وشدّد على أن العملية االنتخابية «تتطلب وقف العنف والتحريض عليه ،وشفافية في اإلنفاق العام
ومصالحة وطنية قائمة على أسس صحيحة تبدأ باالعتراف وجبر الضرر والمتطلبات القانونية» ،معتبرا ً
أنه «ال مكان للفشل في هذه االجتماعات ،وهذا يتطلب تقديم تنازالت من الطرفين».

خيار واحد لميقاتي
تكفي نظرة على مواقف الكتل النيابية واألح��زاب السياسية
لمعرفة أن خريطة القوى التي يمكن اجتذابها إلى ملعب تشكيل
الحكومة الجديدة هي ذات تلك التي شاركت في الحكومة التي
تصرف األعمال حاليا ً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ،مع استبدال
تيار المستقبل بقدامى تيار المستقبل ،وبقاء كل من التيار الوطني
ال�ح��ر وال �ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي عند ال�م��وق��ف ذات ��ه ،التيار
يقول لن نشارك لكنه يستند الى حتمية عبور التشكيل بالتفاهم
مع رئيس الجمهورية ،ووج��ود ش��روط ومطالب تمثيل لرئيس
الجمهورية بغياب الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين كما في المرة
الماضية ،والحزب التقدمي االشتراكي يعيد معادلة لن نشارك
لكننا سنساعد ،حاجزا ً هذه المرة لنفسه حصرية تمثيل الطائفة
الدرزية أخذا ً بنتائج االنتخابات النيابية.
الحديث عن حكومة ترث صالحيات رئيس الجمهورية مبني
على مبالغة في ظ��روف يصعب فيها تعطيل النصاب ،وال يبدو
مستحيالً فيها تأمين الفوز باألكثرية المطلقة أي  65نائبا ً لمرشح
رئاسي جدي ،والحديث األكثر واقعية هو أن الوقت المتاح لعمر
الحكومة يفرض استعجال تشكيلها ،وهذا يعني اختزال المشاكل
التي يجب تذليلها إلنجاز التشكيل ،ولذلك يبدو خيار االنطالق من
الحكومة الحالية كمسودة لتشكيل الحكومة الجديدة خيارا ً وحيدا ً
لضمان عدم الفشل ،ألن م��رور شهر على التكليف دون تأليف
يعني بدء صرف النظر عن تشكيل الحكومة.
النقطة األول��ى في التشكيل هي تخفيض عدد ال��وزراء من 24
إلى  18ما قد يكون كافيا ً لالستغناء عن وزراء ونقل حقائبهم الى
زمالئهم ،سواء في حل معضلة التمثيل الدرزي المستجدّة ،أو في
حال عدد من الوزراء الذين ال رغبة رئاسية ببقائهم ،بينما يكفي
تبديل وزير أو اثنين من وزراء تيار المستقبل بمن يمثلون الكتلة
الجديدة لقدامى المستقبل لتكتمل صورة حكومة جديدة يسهل
إصدار مراسيمها.
أمام الرئيس ميقاتي مهمة وحيدة لتشكيل حكومة جديدة ،أن
يجلس مع رئيس الجمهورية ويكتشف حدود الممكن للتفاهم على
ال��وزراء المطلوب االستغناء عنهم ،وكيفية توزيع الحقائب على
زمالئهم ،وإن نجح هنا تكون لدينا حكومة قبل عيد األضحى أو
بعده بأيام ،وإن فشل في المهمة ،فال حكومة حتى نهاية العهد.
مصلحة رئيس الجمهورية أمام الملفات التي يمكن للحكومة
إنجازها لتكون ضمن قائمة إنجازات عهده الباقي منه شهور قليلة
تشبه مصلحة رئيس الحكومة بالتشكيل ليضع اإلنجازات ضمن
ملفه الشخصي ويكون المرشح األبرز لرئاسة الحكومة األولى
في العهد الرئاسي المقبل ،فهل يلتقيان وينتبهان ويتفقان؟

ريا�ضة

السنة الرابعة عشرة /االرب��ع��اء  29/ح��زي��ران 2022

Fourteenth year / Wednesday/ 29 June 2022

ال�سلة اللبنان ّية بمواجهة الأردن وال�سعودية
مع ال�سعي لالنفراد ب�صدارة المجموعة الثالثة
تتواصل استعدادات منتخب لبنان للرجال
بكرة السلة للمباراتين الهامتين ضد األردن
وضد السعودية ضمن اطار «النافذة الثالثة»
م��ن تصفيات المجموعة اآلسيوية الثالثة
المؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام
بين  25آب و 10أيلول من العام المقبل في
اليابان والفيليبين واندونيسيا في استضافة
مشتركة ل��ث�لاث دول ألول م��رة ف��ي تاريخ
البطولة.
ويواصل منتخب لبنان تدريباته المكثفة
وبمواكبة ميدانية من االتحاد اللبناني للعبة
على ملعب «مج ّمع نهاد نوفل» الذي سيحتضن
المواجهتين (الساعة التاسعة م��ن مساء
الجمعة  1تموز ضد األردن والساعة التاسعة
من مساء االثنين  4تموز ضد السعودية).
اللقاء بين لبنان واألردن ،هو الثالث بينهما
في العام الحالي اذ سبق والتقى المنتخبان
في شباط الفائت في بطولة العرب التي جرت
في دبي وفاز لبنان ( )52-64في طريقه التي
تكلّلت بالنجاح بإحراز اللقب العربي ألول مرة
في تاريخه.
وبعد أيّام تواجه المنتخبان في العاصمة
األردن��ي��ة ع�� ّم��ان ف��ي «ال��ن��اف��ذة الثانية» من
تصفيات كأس العالم ففاز األردن ()63-74
عبر منتخب مختلف تماما ً عن ال��ذي شارك
في البطولة العربية وهي الخسارة الوحيدة
للبنان (المصنف  54عالميا ً و 9قاريا) في
التصفيات.

ويتقاسم األردن (المصنف  39عالميا ً و8
قارياً) ولبنان صدارة المجموعة الثالثة بـ 7
نقاط مع أفضلية لألردن بفارق النقاط بينما
تحتل السعودية (المصنفة  80عالميا ً و13
قارياً) المركز الثالث ( 6نقاط) واندونيسيا
المركز الرابع ( 4نقاط).
{ نظام التأهل
وي���ن���ص ن��ظ��ام ال��ت��ص��ف��ي��ات ع��ل��ى ت��أه��ل
ّ
المنتخبات التي تحتل المراكز الثالثة األولى
في المجموعات األرب��ع الى ال��دور الثاني مما
يعني ضمان لبنان واألردن والسعودية التأهل
الى الدور الحاسم اذ ستضمهم مجموعة مع كل
من نيوزيلندا والفيليبين (المتأهلة أصالً ألنها
احدى ال��دول التي ستستضيف كأس العالم
مع اليابان المتأهلة أيضا ً حكما ً الستضافتها
البطولة.
أما اندونيسيا المستضيفة الثالثة لبطولة
العالم فتأهلها مباشرة مرتبط ببلوغها الدور
رب��ع النهائي م��ن ك��أس آس��ي��ا) والهند .كما
ستضم مجموعة ثانية ستة منتخبات.
وس��ي��واج��ه ل��ب��ن��ان ك���ل م���ن ن��ي��وزي��ل��ن��دا
والفيليبين والهند (ذهابا ً واياباً) في «النافذة
الرابعة» (آب  )2022و»النافذة الخامسة»
(تشرين الثاني  )2022و»النافذة السادسة»
واألخ���ي���رة (ش��ب��اط  )2023ل��ت��ت��ح��دّد على
أثرها المنتخبات التي ستتأهل عن القارتين
اآلسيوية واألوقيانية الى نهائيات كأس العالم
مع العلم ان المنتخبات المتأهلة الى الدور

الثاني ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور
األول وهو أمر هام من الواجب أخذه باالعتبار.
{ الهدف :االنفراد بالصدارة
اذاً ،لبنان في مواجهة ثأرية ضد األردن مساء
الجمعة ولتجديد الفوز على السعودية مساء
االثنين المقبل ،وه��ذا ،سيمهّد الطريق أمامه
لتزعّ م المجموعة الثالثة واالنفراد بالصدارة
في ختام مباريات الدور األول وحمل نقاطه الى
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نهائي بطولة غرب �آ�سيا بكرة القدم
نا�شئو لبنان �إلى ّ

الدور الثاني كما ذكرنا للبدء بالتحضير لكأس
آسيا التي ستقام في أندونيسيا بين  12و24
تموز المقبل ،وللنافذة الثالثة من تصفيات
ك��أس العالم التي ستقام في آب المقبل مع
الهدف األول ال��ذي وضعه االتحاد اللبناني
للعبة وهو المشاركة في بطولة العالم للمرة
الرابعة بعد أعوام  2002في الواليات المتحدة
و 2006في اليابان و 2010في تركيا.

حقق المنتخب اللبناني لكرة القدم (تحت  16سنة) إنجازا ً هاما ً بتأهله الى نهائي بطولة غرب
آسيا التاسعة للناشئين  ،2022إثر فوزه مساء أمس على نظيره العراقي بنتيجة  0-1ضمن الدور
نصف النهائي على ملعب العقبة.
وسجل الالعب محمد ياسين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة  .43ووصل المنتخب اللبناني إلى
هذا الدور بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة  2ـ  .0هذا ،وسيواجه لبنان مساء غ ٍد الخميس
( ،)19.30الفائز من مواجهة منتخب سورية متصدر المجموعة الثانية مع المنتخب األردني صاحب
المركز الثاني في المجموعة األولى (أقيمت المباراة مساء أمس) لتحديد طرفي المباراة النهائية.
شاركت في البطولة ثمانية منتخبات هي :لبنان ،فلسطين ،اليمن ،األردن ،سورية ،الكويت
وسلطنة عُ مان.

�أخبار �س ّلوية �سريعة

المغرب يهزم العراق بثالث ّية نظيفة
ويت ّوج ببطولة العرب في الفوت�سال
أحرز المنتخب المغربي بطولة كأس العرب
لكرة القدم داخل الصاالت « »Futsalالمقامة في
السعودية ،بعد فوزه أمس الثالثاء ،في النهائي
على نظيره العراقي بثالثية نظيفة .وأحرز ثالثية
المنتخب المغربي كل من عبد اللطيف فاتي،
والعب منتخب العراق غيث عرب عن طريق الخطأ
في مرماه ،ويوسف جواد.
ميدانياً ،شهد الشوط األول أفضلية للمنتخب
المغربي حيث أه��در ع��دة ف��رص سهلة وسط
تألق لحارس العراق زاهر هادي ،الذي أبعد أكثر
من تصويبة أمام المرمى نفذها سفيان بريطي
ويوسف جواد.
فيما شكل العراق تهديدا ً وحيدا ً عن طريق
سالم فيصل بعد أن سدد كرته التي علت العارضة
بقليل.
ومع انخفاض أداء المنتخبين واللعب بأسلوب
الضغط المكثف ،نجح المنتخب المغربي في
اقتناص هدف السبق عن طريق عبد اللطيف فاتي
إثر متابعته لكرة ذكية من اناس العيان ،ليلعبها
على يسار حارس العراق زاهر هادي.

وع��اد المنتخب العراقي إلى أج��واء المباراة
في آخر  7دقائق من الشوط األول عبر الضغط
وتشكيل زيادة عددية في ملعب منافسه ،ولتسنح
له عدة فرص عبر وليد خالد وغيث عرب وسالم
فيصل ،إال أن براعة الحارس المغربي عبد الكريم
ابيا حالت دون تسجيل هدف التعديل.
وتغير سيناريو الشوط الثاني عبر بداية
قوية للمنتخب العراقي من خالل تهديد المرمى
المغربي بأكثر م��ن محاولة ،واعتماد مدربه
اإليراني محمد ناظم الشريعة على الطريقة ذاتها
التي ختم بها الشوط األول ،التي منحت وليد
خالد فرصة ال تع ّوض عندما سدد كرة جميلة
ردها القائم المغربي.
وكلفت هذه الطريقة المنتخب العراقي هدفا ً
ثانيا ً إثر سوء تقدير الالعب غيث عرب الذي أعاد
الكرة إلى الخلف لتتهادى نحو الشباك العراقية
في ظل عدم وجود حارس مرمى ،ليمنح أسود
األطلس هدفا ً عكسيا ً قبل نهاية اللقاء بـ  5دقائق.
وفرض المنتخب المغربي أفضليته بالدقائق
األخيرة بعد أن تعرض قائد المنتخب العراقي

وليد خالد إلى الطرد ،فيما اقتنص يوسف جواد
الهدف الثالث في آخر  20ثانية من المباراة.
وبذلك ،ت ّوج المنتخب المغربي بلقبه الثاني
تواليا ً في المسابقة ،معادال ً رق��م كل من ليبيا

ومصر .ويعتبر المنتخب المغربي لكرة القدم
داخ���ل ال��ص��االت ح��ال��ي��ا ً أق���وى منتخب عربي
وأفريقي ،حيث يحتل المركز العاشر في التصنيف
العالمي لمنتخبات «كرة الصاالت».

حلبة فران�شاكورتا للكارتينغ � -إيطاليا
إماراتي الواعد كيانو ال ّ
�أداء ّ
أزهري
قوي لل
ّ
وصل سائق سباقات الكارتينغ اإلماراتي
اليافع كيانو األزهري إلى النهائي بعد تحقيقه
نتائج مثيرة لإلعجاب في المراحل التأهيلية،
وحصل على المركز الـ  27من أصل  36سائقا ً
وصلوا للسباق في فئة «أو كاي لليافعين»،
وأُق��ي��م ال��س��ب��اق على حلبة فرانشاكورتا
االيطالية.
ول��ق��د ش���ارك الناشئ كيانو ف��ي الجولة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن سلسلة أب��ط��ال المستقبل
األوروبية  2022ضمن صفوف «فريق توني
كارت للسباقات» ،إلى جوار زمالئه السائقين
الصيني رويتشي لوي ،واإليطاليان لويجي
كولوتشيو وجايمس إيجوزي ،والفنلنديان
تو ّكا تابونين ويوهو فالتونين ،والبريطاني
جوزيف تيرني ،والبولندي ياكوب راسيكي،

ك�أ�س ال�صيف في «الباك غامون»

والنمساوي أوسكار فورتز.
ميدانياً ،قدّم كيانو تأدي ًة ممتاز ًة في السباق
ال��ذي شهد مشاركة ع��د ٍد من أس��رع سائقي
السباقات اليافعين ،يمثلون أمل ومستقبل
رياضة السيارات ،ممن يطمحون لمسير ٍة أكثر
تأل ًقا وصوال ً إلى حلبات الفورموال واحد ،حيث
تقدم أربعة مراكز في السباق النهائي ،ليختتم
جولة أخ��رى ناجحة ف��ي موسمه األول في
فئة «أو كاي لليافعين».
وفازالسائقالالتفيتوماسستولسِ رمانيس
بالسباق ،وأنهى السائقان اإليطالي ماكسيم
أورل��وف والجامايكي أليكس ب��اول السباق
في المركزين الثاني والثالث على التوالي
فيما أحرز تيرني لقب الموسم ،وتبعه زميله
كولوتشيو.

نصار المركز األول في بطولة كأس الصيف في «الباك غامون» (طاولة الزهر
أحرز سامي أبو ّ
– «الفرنجية» بنسختها األجنبية) التي نظمها اتحاد اللعبة في منطقة الضبيّة بمشاركة  56العبا ً
من المحترفين والهواة.
وح ّل تابت تابت من نادي بانشو سبورتينغ كلوب ثانياً ،وجورج عون في المركز الثالث ،تاله
جو برنابا رابعاً .في المقابل ُت ّوج الثنائي عدنان سبعلي وعلي ناصر الدين (نادي غولدن دايس)
بلقب فئة الزوجي التي شارك فيها  20العباً ،فيما احت ّل كريم أبو عبسي (بانشو) وماريو أبو لوز
مركز الوصافة .وفي الختام ُو ّزعت الكؤوس والجوائز على الفائزين.

ّ
العن�صري بحق هاميلتون
فورموال وان ت�ستنكر التعبير
استنكرت إدارة الفورموال وان أمس ،المصطلح
العنصري ال��ذي استخدمه البرازيلي نيلسون
بيكيت الفائز بلقب الفئة األول��ى  3م��رات بحق
سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
واعتبرته «غير مقبول».
واستخدم البرازيلي البالغ  69عاما ً والفائز
باللقب العالمي أعوام  1981و 1983و،1987
كلمة «نيغينيو» أي الزنجي الصغير باللغة
البرتغالية ،في إشارته ال��ى هاميلتون خالل
مقابلة مدونة صوتية (بودكاست) في البرازيل.
وق��ال��ت ال��ف��ورم��وال واح��د ف��ي ب��ي��ان« :اللغة
التمييزية أو العنصرية غير مقبولة بأي شكل
وليس لها أي مكان في المجتمع» .مضيفة:
«ل��وي��س سفير رائ���ع لرياضتنا ويستحق
االح��ت��رام .ج��ه��وده ال��دؤوب��ة ل��زي��ادة التنوع
والشمول هي درس للكثيرين وشيء نلتزم به
في الفورموال وان».
وك���ان بيكيت ي��ن��اق��ش ح��ادث��ا ح��ص��ل بين

هاميلتون وسائق ري��د ب��ول الهولندي ماكس
فيرستابن في اللفة األولى من جائزة بريطانيا
الكبرى العام الماضي عندما استخدم المصطلح،
علما ً أن ابنة البرازيلي ،كيلي ،هي صديقة بطل
العالم للموسم الماضي .ويعتبر هاميلتون
الذي دخل التاريخ كأول (وال يزال) سائق أسود
البشرة في بطولة العالم للفورموال وان ،من
الناشطين جدا ً في مجال تحقيق تن ّوع أكبر في
هذه الرياضة.
وأدان فريق مرسيدس «بأش ّد العبارات أي
استخدام للغة العنصرية أو التمييزية من أي
نوع كانت» .مضيفاً« :قاد لويس جهود رياضتنا
حقيقي للتنوع
في مكافحة العنصرية ،وهو بطل
ّ
داخل الحلبة وخارجها».
وختم« :معاً ،نتشارك برؤية لرياضة متنوعة
وشاملة ،وهذا الحادث يؤكد على األهمية الكبرى
لمواصلة السعي من أجل تحقيق مستقبل أكثر
إشراقاً».

ّ
لدوري ال�س ّلة الليبي
أهلي طرابل�س بط ًال
ال ّ

ويتحضر هاميلتون لخوض جائزة بريطانيا
الكبرى في عطلة نهاية األسبوع الحالي على حلبة

و�ست هام يتعاقد مع الحار�س �أريوال لخم�سة موا�سم
تعاقد ن���ادي وس��ت ه���ام ،ب��ص��ورة دائمة
م��ع ال��ح��ارس الفرنسي أل��ف��ون��س أري���وال من
باريس س��ان جيرمان ،بعدما لعب معه في
الموسم الماضي على سبيل اإلعارة مع النادي
اإلنكليزي.
هذا ،ووقع أريوال على عقد لمدة خمس سنوات
مع وس��ت ه��ام بعد صفقة بلغت قيمتها وفق
التقارير  7.75ماليين جنيه استرليني ،على أن
يتنافس مع البولندي لوكاش فابيانسكي على

مركز الحارس رقم واحد في الفريق اللندني.
وقال ابن الـ 29عاماً« :أنا سعيد بهذا التوقيع
وسعيد بالبقاء هنا بشكل دائ��م وأت��وق للبدء
بالتمارين والقيام بواجبي».
وت��اب��ع «األم���ر األه���م أن��ن��ي ش��ع��رت بحب
الجماهير الموسم الماضي ،وه��و مهم ج��دا ً
بالنسبة لي أن أشعر أنني محبوب».
وم��ن جانبه ،أع��رب ال��م��درب االسكتلندي
لنادي وست هام ،ديفيد مويز عن سعادته بضم

ـجددناديبيروتفيرستكلوبلكرةالسلة،بطلثنائيةالدوريوالكأسلموسم(،)2022-2021عقدنجمه
جيراردحديديانلموسمإضافي.وكانجيراردحديديانقدساهمبشكلكبيربفوزفريقهبثنائيةالدوريوالكأس،
بعد مستوى رائع ،وسجل حديديان  366نقطة خالل الدوري باإلضافة  27تمريرة حاسمة باإلضافة إلى 113
متابعة .وساهمت أرقام حديديان إلى اختياره بشكل متواصل مع منتخب لبنان حيث يع ّد أحد افضل الالعبين.
ويطمح رئيس النادي نديم حكيم للتعاقد مع نخبة من الالعبين من أجل المنافسات المحلية والقارية المقبلة.
ـ أعلن نادي الرياضي بيروت لكرة السلة تعاقده مع الثالثي هايك غيوكجيان وعلي منصور
وكريم زينون .وحضر التوقيع الرسمي لالعبين رئيس نادي الرياضي مازن طبارة ،حيث تعتبر
هذه الخطوة بمثابة بداية عودة الرياضي إلى منصات التتويج .وسبق للرياضي أن جدد لمدربه
المحلي جورج جعجع والذي سيقود الفريق في الموسم الجديد.
ـ أعلن نادي الحكمة بيروت لكرة السلة ،تجديد عقد قائده علي مزهر ،ليستمر ضمن صفوف
األخضر لموسم ( .)2023-2022وسجل مزهر حضورا ً الفتا ً في موسم ( ،)2022-2021حيث
قاد الحكمة إلى نصف نهائي البطولة إذ سجل  288نقطة .وقال إيلي يحشوشي رئيس الحكمة،
خالل المؤتمر الصحافي« :علي مزهر ابن النادي وهو الوفي للقلعة الخضراء» .وأضاف« :علي
حمل النادي خالل السنوات الماضية ،لذلك بدأ يحصد ثمار ما زرعه داخل النادي» .وأتم إيلي
يحشوشي« :اليوم حان وقت العمل واالبتعاد عن أي أمور ثانوية» .ومن جهته عبر علي مزهر عن
منصات التتويج.
سعادته بتجديد عقده مع الحكمة ،مؤكدا ً أن الهدف هو العودة إلى ّ

أري��وال بقوله «ألفونس ساهم بشكل كبير مع
الفريق خالل فترة اإلعارة الموسم الماضي .أظهر
بأدائه لماذا هو حارس من الطراز العالي».
وخ��اض أري��وال المت ّوج مع منتخب بالده
فرنسا بلقب ك��أس العالم  ،2018مسابقتي
الكأس المحلية وال���دوري األوروب���ي «يوروبا
ليغ» مع وست هام الموسم الماضي ،في حين
ك��ان فابيانسكي ال��ح��ارس األول للفريق في
الدوري اإلنكليزي الممتاز.

سيلفرستون ،على أمل االستفادة من المؤازرة
الجماهيرية لتحقيق فوزه األول للموسم.

ت�� ّوج األهلي طرابلس رسميا ً ببطولة ليبيا لكرة السلة ،بعد أن أنهى جميع مبارياته في
النهائيات من دون أن يتلقى أي خسارة .وحقق األهلي طرابلس الفوز مساء االثنين الماضي على
نظيرة األهلي بنغازي في الوقت اإلضافي بنتيجة ( .)87-92والفوز هو الثاني عشر تواليا لألهلي
طرابلس خالل مرحلتي التتويج األولى والثانية .واختتمت سلة الهالل منافسات دوري التتويج
بالفوز على المدينة بنتيجة ( )72-85في أولى مباريات الجولة الختامية.
وقدم المحترف األميركي لفريق األهلي أمير جاكسون أدا ًء رائعاً ،وكان األفضل في اللقاء بتسجيل
 27نقطة و 10تمريرات حاسمة (دبل دبل) و 8متابعات و 3قطع الكرات .فيما حقق محترف الهالل
األميركي «براين بريدج» (دبل دبل) برصيد  19نقطة و 17متابعة و 2تمريرة حاسمة وقطع وحيد
للكرة و  2اعتراض الكرة.
ومن جهته ،حقق فريق النصر الفوز على حساب المروج بنتيجة ( )68-82في ذات الجولة.
وتوج العب المروج األميركي جوليوس كولس هدافا للقاء برصيد  24نقطة و  6متابعات و 3
تمريرات حاسمة و  3قطع الكرات .وحقق محترف النصر إبراهيما توماس (دبل دبل) برصيد 19
نقطة و 13متابعة و 2تمريرات حاسمة و 2اعتراضات.

االربــــــــعــــــــاء 29/حــــــزيــــــران 2022

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

درد�صة �صباحية

2022

29

June

Wednesday/

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

اإجها�ض وتداعيات...

ال رماد ّية في الم�ساألة ال�سورية

أميركا الحبلى باألحداث لن تتم ّكن من اإلجهاض بعد قرار المحكمة
العليا المثير للكثير من الجدل ،تتب ّوأ مسألة اإلجهاض مركزا ً متقدّما ً
في حلبة التجاذب السياسي بين الحزبين ،الجمهوري والديموقراطي،
فبينما يرى الديمقراطيون أنّ للمرأة الحق في أن تق ّرر إنْ كانت ستحتفظ
ّ
الحق،
بجنينها أو تتخلص منه ،يرى الجمهوريون أنها ال تمتلك هذا
ّ
حي ترقى الى مستوى
وأنّ أيّ مساس بالجنين هو جريمة
بحق كائن ّ
القتل...
في حقيقة األمر فإنّ أولئك الذين يرون في ّ
حق االحتفاظ بالجنين من
عدمه هو ّ
حق مكتسب للمرأة هم يمثلون موقفا ً عميقا ً في الفكر والنهج
األبيض الذي ينزع نحو تغليب التوجه المغرق في أنانيته من حيث
تمس تبعات
انّ االستمتاع والتلذذ بالحياة هو أولوية أولى ال يجب ان
ّ
ومسؤوليات اإلنجاب به ،والتي ستجعل من ذلك أمر غير قابل للحدوث،
خاص ًة الحمل غير المتوقع والذي يطرأ نتيجة لسوء الحساب وخارج
نطاق التوقع...
أججه قرار المحكمة العليا بإلغاء تشريع سابق صدر
شجار قديم جديد ّ
سنة  1973يتيح للمرأة ّ
حق اإلجهاض في ظروف خاصة .إذا أضفنا لهذه
الجدلية
المتفجرة جدلية اقتناء السالح وسهولة الحصول عليه كأيّ
ّ
سلعة أخرى ثم رغبة بعض الواليات الثرية التي ترى في االتحاد عبئا ً
عليها وأنّ االنفصال هو الح ّل األنجع لكيانات متفاوتة في اإلمكانيات وفي
الناتج المحلي اإلجمالي ،اذا أضفنا ذلك الحشد من الساحات المشتعلة
والقابلة للتفجر في أية لحظة ،فإننا بإزاء صيف ساخن يحتمل الكثير
من عناصر التفجير ويطرح كثير من عالمات االستفهام حول مصير هذا
االتحاد الهش.

} يكتبها الياس ّ
عشي

يوما ً بعد آخر يتأ ّكد لي أنّ القضايا الوطنية
الكبرى تسقط في الخيارات الرمادية كخيار
النأي بالنفس ،على سبيل المثال .
ما معنى أن تكون حياد ّيا ً في وطن اجتاحه
الــبــرابــرة ،وعــاثــوا فـيــه فـ ـس ــاداً ،فك ّفروا،
وذبحوا ،ونطعوا ،ود ّمروا ،وغ َزوا ،وسبَوا،
وجعلوا مــن بعض الـمــدن الـســوريــة سوقا ً
للنخاسة ،وأخــرى للبغاء ،وثالثة لمحاك َم
ميدانيّ ٍة ال مكان فيها للشرائع السماوية .
ح ـتّــى األن ـب ـيــاء وال ــرس ــل والمصلحون
مــا كــانــوا لينجحوا فــي نشر دعواتهم لوال
خروجهم على المتعارف عليه .الرمادية
ُ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـهــم ه ــي صــفــر ،ومواقفهم
الشجاعة والنبيلة هي التي غيّرت العالم.

نافذة �صوء
ّ
الروحي
المادي -
المدرحي اأي
الم�صطلح
ّ
ّ

} يوسف المسمار*

فلسفي باللغة العربية ابتكره
إن كلمة «مدرحيّة» هي مصطلح
ّ
أنطون سعاده وهو يعني وحدانية الحياة بمظهريها الحياتيين
المادي والروحي اللذين يشكالن التوازن التناغمي اإلنساني
الم ّتزن منذ بدء ظهور ونشوء النوع البشري .وقد رافقا الحياة
اإلنسانية في جميع مراحل نم ّوها وتط ّورها ورقيّها وسيبقيان
يرافقانها ما استم ّرت الحياة حيا ًة مع التأكيد بأنه ال وجود
في الحياة اإلنسانية أليــة مظاهر إنسانية روحية إن لم تكن
مادية ،وال وجود ألية مظاهر إنسانية مادية إن لم تكن روحية،
بل ان المظاهر اإلنسانية المادية هي أيضا ً مظاهر روحية .وان
المظاهر اإلنسانية الروحية هي أيضا ً مظاهر مادية .ويمكن
وصفها بالمظاهر اإلنسانية الحياتية المادية  -الروحية الواحدة
المتفاعلة عناصرها تفاعالً ال يقبل االنفصال والتجزئة .فإذا
تجزأت لم يبق اإلنسان إنسانا ً وال حياة اإلنسان حيا ًة إنسانية.
اجتماعي وهو
وبهذا يمكننا مالحظة أن أنطون سعاده هو عالم
ّ
أيضا ً فيلسوف ويستند في فلسفته الى العلم الذي يدرس واقع
الوجود اإلنساني منذ نشوء نوعه ،ويرافق هذا الواقع في جميع
مراحل تطوره هادفا ً الى إنشاء حياة قومية  -اجتماعية جيّدة
جديدة ليس أل ّمته السورية فقط ،وإنما لجميع األمم بشكل عام من
أجل أن تحيا البشرية وتتطور وتتقدم وترتقي في انسجام تام،
وتعاون متين ،وسالم شامل ،فيتولد بذلك الحس اإلنساني السليم
بين األمم ،وينبثق الوعي أو الوجدان العالمي المركب من ذوات
األمم العامة وشخصياتها ،وينشأ العقل البشري الجامع والشامل
لجميع ثقافات وحضارات الشعوب وأفكارها وخواطرها.
وبهذه النظرة تستطيع اإلنسانية أن تواجه حقائق الكون،
وتكتشف أكبر قدر ممكن من قوانينه وأسراره ،وتحقق للبشرية
جمعاء أجمل وأرقى المثل العليا .فتتضح نظرة أنطون سعاده
بوضوح الى الحياة والكون والفن التي تعني أن نتعمق في فهم
الحياة ،ونثبت ونثابر ونجتهد في اكتشاف ما يمكننا اكتشافه
ومعرفته من أسرار الكون وألغازه وخباياه ،ونصارع باستمرار
بتفعيل مواهبنا النفسية والعقلية والتصورية البتكار كل نافع
لحياتنا ،واختراع كل مفيد لرقينا ،وإبــداع كل جميل لرفاهيتنا
وتسامينا من أجل حياة إنسانية أفضل.
*باحث وشاعر قومي مقيم في البرازيل.

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

عالمي في ق�صر الأوني�صكو
ت�صكيلي
فني
ّ
ّ
مرت�صى يلتقي الفنان برنار رنو حول اإقامة معر�ض ّ
وي�صتقبل ً
وفدا من لجنة اإدارة «ق�صر المير اأمين»
استقبل وزيرالثقافة في حكومة تصريف األعمال القاضي محمد وسام
المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الفنان التشكيلي ،الملحق الثقافي في
القنصلية العامة لجمهورية التفيا المهندس برنار رنو الذي تقدم بمشروع
إقامة معرض فني تشكيلي عالمي على مستوى مشاركة فنانيين دوليين
من الهند ،مصر ،األردن ولبنان وبالتعاون مع وزارة الثقافة في مقر قصر
االونيسكو خالل شهر ايلول المقبل.
وأعطى المرتضى توجيهاته بهذا الموضوع واوعز الى القيمين على قصر
اليونيسكو التحضير لهذه الفعالية وتأمين ما يلزم لكي تكون على مستوى
الحدث المرتقب.
كذلك جرى التداول في امكانية تنظيم يوم كامل للرسم المباشر للفن
التشكيلي من مقر المكتبة الوطنية وبالتشاور مع من يرغب من الفنانين.
كما وعد الوزير المرتضى الفنان رنو ،وبناء على دعوة األخير ،تلبية دعوته
لزيارة عاصمة األمــراء دير القمر والقيام بجولة في ارجاء متحف الفنان
«أسعد رنو» وعائلته.
كما التقى المرتضى وفدا من لجنة ادارة «قصر المير امين «في بيت الدين
ضم تمارا حمادة ونظيرة االطرش ومربان ابو جودة ،وجرى البحث في
التحضير لعدد من الفعاليات والنشاطات الثقافية المشتركة وبالتعاون مع
وزارة الثقافة الستضافتها هذا الصيف في مقر قصر«المير امين».

 ...ومع وفد لجنة قصر المير امين

المرتضى مستقبال الفنان برنار رنو

«ذاكرة حلب الفن ّية» معر�ض في �صالة ت�صرين للفنون احتفاء بعيد المو�صيقى
نظمت مديرية ثقافة حلب معرض «ذاكرة حلب الفنية» الذي ض ّم
مئة صورة توثيقية لفناني المدينة ،وذلك احتفاء بعيد الموسيقى
العالمي حيث أضاء المعرض على التاريخ الفني لحلب من مطربين
وملحنين وعمالقة الفن.
أقيم المعرض في صالة تشرين للفنون ،ووثقت الصور العديد من
المناسبات الفنية المهمة إضافة إلى توثيق زيارات بعض المطربين
المخضرمين لمدينة الشهباء منهم أم كلثوم وفريد األطرش وغيرهما
بهدف نقل التراث الفني لألجيال الجديدة والتعريف به لما يمثله
من تاريخ فني مهم.
وقال جابر الساجور مدير الثقافة في حلب إن وزارة الثقافة
ومديرية التراث الالمادي تسعيان دائما ً لتوثيق المرحلة الفنية في
تاريخ حلب اإلبداعي الذي يض ّم شخصيات فنية تركت بصمة في
تاريخ الموسيقى المحلية والعالمية أمثال الشيخ بكري كردي وعمر
البطش إضافة إلى عدد كبير من الموسيقيين والفنانين والمنشدين
من مثل المنشد أديب الدايخ والفنان صبري مدلل ومحمد قدري
دالل وصباح فخري وغيرهم.
وأوضح أن المعرض يتحدث عن األجواء الفنية في منتصف
القرن الماضي ويركز على الشخصيات التي تناقلت تراث األجداد،

المدير اإلداري
نبيل بونكد

مبينا ً أهمية مثل هذه المعارض لتعريف األجيال بالشخصيات
الفنية الكبيرة التي كان لها أثر إبداعي كبير عربي وعالمي.
وأشــار أحمد حفار المصور الصحافي الذي ساهم في إعداد
المعرض إلى احتوائه على مناسبات فنية مهمة منذ عام 1820
حتى عام  2000مرت في تاريخنا وبقيت محفورة في األذهان
لتؤكد عراقة الحركة الفنية في مدينة حلب.
ولفت الفنان غسان الدهبي الذي شارك في إعداد المعرض أنه
يهدف إلى تبيان مكانة حلب فنيا ً وال سيما بالتزامن مع احتفاالت
عيد الموسيقا العالمي ،مبينا ً أن للصورة وقعا ً مميزا ً عند المتلقي
لما لها من أثر وال سيما أنها توثق لحظات وتواريخ مهمة لحفالت
وجمعيات فنية وفنانين محبوبين ،ومشيرا ً إلى أن معرض اليوم
يسلط الضوء على الحالة االجتماعية لمدينة حلب في حقبة
زمنية معينة ال يمكن نسيانها.
كما أكد الفنــان القدير عمر ســرميني على أهمــية انتــقال
التاريخ الفني لألجيال من خــالل المعــارض ،مشــيرا ً إلى وجود
صــورة له وهــو بعمر  9سنوات يرافق أساتذته لينهل منهم
الفن األصيل وليبقى هذا الفن محفوظا ً في المكتبة الموسيقية
العربية.

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923
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المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

ولفت الناقد فاضل كواكبي إلى حرص المعنيين على استعادة
ذاكــرة مدينة حلب من أجــل تثبيت التاريخ المعاصر وجعله
حاضرا ً وإحيائه والتفكير في تطوير الحاضر استنادا ً إلى الماضي
العريق ،معتبرا ً أن المعارض التوثيقيّة الفنية تكريم لرواد الفن
في منجزاتهم وأعمالهم الواجب علينا دراستها معمقا ً لالستفادة
منها موضحا ً أهمية الذاكرة البصرية الحية التي تعيد الحنين
ألشخاص رحلوا وبقيت إبداعاتهم حتى اللحظة.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

