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الجزائري  الرئيس  دعا  الجزائر،  الستقالل  الستين  الذكرى  اقتراب  مع 
ما  إنجاح  أجل  من  الصفوف«  ورّص  الشمل  »لّم  إلى  تبون،  المجيد  عبد 

سّماه »معركة التجديد« في البالد.
هذه  »في  األحد:  مساء  من  متأخر  وقت  في  الجزائري،  الرئيس  وقال 
ذكرى  ونحيي  أسالفنا  بطوالت  فيها  نستحضر  التي  المجيدة،  الذكرى 
المرحلة  هذه  في  الجزائري  الشعب  أدعو  وانتصاراته،  ملعبنا  مقاومات 
الجبهة  وتوحيد  الصفوف  ورّص  الشمل  لّم  إلى  تاريخنا  من  الحاسمة 

الداخلية«.
أّن  على  مشّدداً  التجديد«،  معركة  »كسب  إلى  يهدف  ذلك  أّن  وأوضح 
الشعب الجزائري، »ومثلما تمّكن باألمس من دحر أعتى قّوٍة استعمارية 
التحديات  كّل  مواجهِة  على  اليوم  ق��ادٌر  الوطنية،  السيادة  واستعادة 

وتجسيد الجزائر الجديدة على أرض الواقع«.
ومنظمات  أحزاب  قادة  تبون  التقى  الماضي،  أيار/مايو  مطلع  وفي 

وشخصيات عدة بشأن مبادرته ل� »لم الشمل« الوطني.
وتحتفل الجزائر اليوم الثالثاء بالذكرى ال� 60 الستقاللها عن االستعمار 

الفرنسي.
فيصل  السوري  والمغتربين  الخارجية  وزير  وصول  مع  وبالتزامن 
أيام   3 تستمّر  رسمية  زي��ارة  في  الجزائرية،  العاصمة  إل��ى  المقداد، 

للمشاركة في فعاليات ذكرى االستقالل، وصل وفد من حركة »حماس« 
للغرض نفسه.

حّض رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي، أمس، على أن تكون 
الحكومة العراقية المقبلة »حكومة خدمية لكل العراقيين«، مؤكداً ضرورة 
تأييده  إلى  إشارة  في  تهميشية«،  أو  إلغائية  أو  إقصائية  غير  تكون  »أن 

حكومة توافقية.
وشّدد المالكي، عبر »تويتر«، داعياً إلى عدم تهميش »أّي طرٍف ساهم 
في العملية السياسية واشترك في االنتخابات، أم لم يشترك ومن بقي فيها 

أو انسحب منها«.
ليس  أّنه  أيام،  قبل  الفياض،  فالح  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  وأكد 
إلى ضرورة »تقديم رئيس وزراء  الوزراء، مشيراً  لرئاسة مجلس  ُمرشحاً 

قادر على النجاح، مع توفير كل الظروف التي تسهم في نجاحه«.
ورفع مجلس النواب العراقي، في وقٍت سابق، جلسته االستثنائية، بعد 
اليمين  وتأدية  للمجلس،  الداخلي  النظام  تعديالت  على  التصويت  إكمال 

الدستورية للنواب الجدد.
وفي ال� 12 من حزيران/يونيو الماضي، أدى النواب البدالء من ممثلي كتلة 
زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليمين الدستورية، بعد أن طلب الصدر 
من نواب كتلته ترك مقاعدهم، وسط خالف طويل األمد على تأليف الحكومة.

وزير الخارجية ال�شوري ي�شارك

 في الذكرى ال�شتين ال�شتقالل الجزائر

المالكي يدعو اإلى ت�شكيل حكومة جامعة

- البيان الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية 
حول عملية المقاومة التحذيرية في بحر عكا، يشبه البيان 
التي  والبيانات  أوك��ران��ي��ا،  في  الحرب  ح��ول  ص��در  ال��ذي 
صدرت حول الحرب في اليمن، غب الطلب األميركي بال 
خجل وال حرج، لكنه هذه المرة أشّد خطورة، ويجب أن 
يكون مجلبة للشعور بالمهانة والذل لهما، فتجربة الرئيس 
والوزير مع الوعد األميركّي الممتد منذ أكثر من سنة عن 
األردنية  والكهرباء  المصري  الغاز  استجرار  قضية  حل 
واإلعفاءات من قانون قيصر الذي يعاقب سورية، كافية 
كي يعرفا أن الحديث عن انتظار نتائج مساعيه اإليجابية 
في ملف الترسيم مجرد استهالك للوقت، في قضية كلها 
قضية وقت، حيث االحتالل ال يحتاج إال للوقت والصمت؛ 
حقول  من  أوروب��ا  نحو  والضخ  االستخراج  ليبدأ  الوقت 
إلنجاز  ال���الزم  االس��ت��ق��رار  لتوفير  والصمت  ع��ك��ا،  بحر 
األمرين. واألميركي يشتري له الوقت من الهبل اللبناني، 
وال��ص��م��ت ي��وف��ره ل��ه ال��رئ��ي��س وال���وزي���ر وه��م��ا يشعران 

بالفخر.
في  الوضع  بحثنا  »إننا  والوزير  الرئيس  بيان  يقول   -
في  أطلقت  التي  ال��ث��الث  المسيّرات  وم��وض��وع  الجنوب 
من  أثارته  وما  عليها،  المتنازع  البحرية  المنطقة  محيط 
ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار 
مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي«. وفي ختامه يرد 
إطار مسؤولية  أي عمل خارج  أن  يعتبر  »لبنان  إن  القول 
المفاوضات  تجري  الذي  الديبلوماسي  والسياق  الدولة 
في إطاره، غير مقبول ويعّرضه لمخاطر هو في غنى عنها. 
المسؤولية  بروح  التحلي  األطراف  بجميع  نهيب  هنا  من 
من  الجميع  بأن  وأعلن  سبق  ما  والتزام  العالية  الوطنية 
التفاوض«. وفي  الدولة في عملية  دون استثناء هم وراء 
دبلوماسي،  ذك��اء  وال  ك��الم  لعب  وال  ترميز  ال  الفقرتين 
وحزب  اإلسالمية  المقاومة  يقصد  انه  واضح  فالحديث 
الله، فلماذا يخجل الرئيس والوزير من التسمية، ولم يبق 
عليهما  ممنوع  وهل  التوصيف،  في  للتخيل  مكاناً  البيان 
أم يخشيان غضب األميركي  المقاومة في أي بيان،  ذكر 
من مجرد ذكر المقاومة، والسؤال هل يصدقان نفسيهما 
بأن على المقاومة أن تكون جزءاً من السياق التفاوضي، 
أم أنها مصدر قوة يستقوي به المفاوض ويتجاهله دون 
إنكاره، ودون الوقوع في خطيئة القول إن عمل المقاومة 
الرئيس  قبل  يقله  لم  ك��الم  بالمناسبة  وه��و  مقبول،  غير 
وال���وزي���ر إال ال��رئ��ي��س ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ف��ي ح���رب تموز 

.2006
المقاومة، هو  أن عمل  الرئيس والوزير  - عندما يقول 
»عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي 
الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعّرضه 
»أن  اإلض��اف��ة  ينسيان  ال  ع��ن��ه��ا«،  غنى  ف��ي  ه��و  لمخاطر 
المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط األميركي أموس 
اإلطار  هذا  »وف��ي  متقدمة«.  مراحل  بلغت  قد  هوكشتاين 
للتوصل  األميركي  الوسيط  مساعي  دعمه  لبنان  يجدد 
تام،  ب��وض��وح  كاملة  اللبنانية  ال��ح��ق��وق  يحفظ  ح��ل  إل��ى 
والمطالبة باإلسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان 
وحفظ  لدعمه  األميركية  المساعي  استمرار  على  يعّول 
االقتصادية  عافيته  والستعادة  المائية  ثروته  في  حقوقه 
واالجتماعية«. وبذلك تتضح الصورة، فالرئيس والوزير 
)التتمة ص4(

 حكومة تعوزها الكرامة…

ونواب تعوزهم الوطنية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

 استعاد الكثيرون مشهد لبنان خالل المفاوضات مع اتفاق 17 أيار، وحّل الرئيس نجيب 
ميقاتي مكان الرئيس شفيق ال��وزان، وصار السفير عبد الله بوحبيب وزي��راً، ليخرج كالماً 
مشابهاً للذي كان ُيقال يومها، فيكفي أن نستبدل من بيان الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب، 
كلمة المسيّرات بالعمليات، واسم هوكشتاين لنقع على بيان من بيانات تلك الحقبة، فيصير 
بيان الرئيس والوزير كما يلي »إننا بحثنا الوضع في الجنوب وموضوع العمليات وما أثارته 
والسياق  الدولة  مسؤولية  إط��ار  خ��ارج  ج��رت  التي  العملية  ه��ذه  ج��دوى  عن  فعل  ردود  من 
فيليب  األميركي  الوسيط  من  بمساع  الجارية  المفاوضات  أن  وخصوصاً  الديبلوماسّي، 
حبيب قد بلغت مراحل متقّدمة. وفي هذا اإلطار يجدد لبنان دعمه مساعي الوسيط األميركي 
للتوصل إلى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة باإلسراع في وتيرة 
المفاوضات. كما أن لبنان يعّول على استمرار المساعي األميركية لدعمه وحفظ حقوقه في 

ثروته المائيّة والستعادة عافيته االقتصادية واالجتماعية«.
وشّدد على أن »لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤوليّة الدولة والسياق الديبلوماسي 
الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعّرضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا 
نهيب بجميع األطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن بأن 
الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف 

االنتهاكات اإلسرائيلية المستمّرة لسيادته بحراً وبراً وجواً«.
مصدر االستغراب واالستهجان لموقف الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب، رغم سوابق 
اليمن والحرب في أوكرانيا، نابع من كون المقاومة أبدت أشّد الحرص  مواقفهما من حرب 

على عدم الدخول على خط نقاش الخطوط المقترحة لترسيم الحدود رغم قناعتها بالخط 29، 
واكتفت بوضع يدها على الجرح الذي يمثله بدء االحتالل باستخراج النفط والغاز، بحيث ال 
يبقى أي قيمة لما يمكن ترسيمه سواء بالخط 23 او الخط 29، واكتفت بتحديد مسؤوليتها 
في متابعة ما يفعله االحتالل على مستوى استعدادات االستخراج، ووضع الخطط لمنعها، 
مع اعتماد أعلى درجات التحفظ والدقة لتفادي الدخول في مواجهة، إال عندما تصبح طريقاً 
وحيداً لمنع االستخراج، ووفقاً لمصادر سياسية تواكب عمل المقاومة، فإن ما كان متوقعاً 
من رئيس الحكومة ووزير الخارجية إذا كانا ال يستطيعان الدفاع عما تقوم به المقاومة كحق 
لبنانّي، ومطالبة الوسيط األميركي بإعطاء األولوية لتنفيذ تعهداته بوقف أي نشاط إسرائيلّي 
لالستخراج من المنطقة المتنازع عليها، فكان عليهما اتباع أسلوب الرئيس رفيق الحريري 
مسلوبة.  حقوق  للبنان  طالما  تفعله  مما  المقاومة  تمنع  أن  تستطيع  ال  الحكومة  إن  بالقول 
فؤاد  الرئيس  موقف  والوزير  الرئيس  استنسخ  لماذا  هو  المصادر  تطرحه  ال��ذي  والسؤال 
 ،2006 السنيورة الذي قال كالماً مشابهاً عن عمليّة األسر قبيل حرب تموز العدوانية عام 
أن  علماً   ،1996 نيسان  ع��دوان  مرحلة  في  الحريري  رفيق  الرئيس  موقف  اختيار  من  ب��دالً 
تجربة لبنان والرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب تحديداً مع وعود الوسيط األميركي في قضية 
الوعود  من  السنة  تجاوز  عمرها  سورية  عبر  األردنية  والكهرباء  المصري  الغاز  استجرار 
الوسيط  أكاذيب  للتفاوض ويسّوقان  المتقدمة  المراحل  الكالم عن  الكاذبة. فكيف يصدقان 
ويتبنياها إلقناع اللبنانّي بأن األمور بخير، بينما استعدادات االحتالل على قدم وساق، ولم 

يبدأ البحث الجدّي في الكيان بوقفها إال بعد عملية المسيّرات؟
في الكيان كل التعليقات والنقاشات تدور في مكان مختلف. فالمعادلة السائدة في اإلعالم 
وبين الخبراء واحدة، وهي من جهة أن منظومة الدرع قد أخفقت في منع المسيّرات من التحليق 

والتصوير والبقاء في األجواء، وأنه لو كانت هذه المسيّرات مسلّحة ومهمتها استهداف المنصة 
او بوارج الحماية لتحققت أهدافها. ومن جهة مقابلة ان الدفاع عن المنصة العائمة الستخراج 
حيفا،  ساحل  من  القريبة  بمثيالتها  مقارنتها  يمكن  ال  وشائكة  معقدة  مهمة  ستكون  الغاز 
وصوالً لالستنتاج بأن أية هجمة مقبلة تشنها المقاومة إذا كانت مكونة من أجيال الطائرات 
األكثر حداثة وقدرة التي تملكها المقاومة، فإن احتماالت النجاح بتحقيقها ألهدافها أعلى بكثير 

من احتماالت القدرة على منعها.
في الشأن الحكومّي سجلت مصادر متابعة لملف التشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة جموداً، رافقه تصاعد سجال الرئيس المكلف مع التيار الوطني الحر، 
المكلف نجيب ميقاتي مهتماً بتوسيع جوالته على المرجعيات المسيحيّة  الرئيس  بينما بدا 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  عليها  يأخذ  التي  الحكوميّة،  لتشكيلته  البركة  بنيل  لإليحاء 
الطاقة  حقيبة  في  األرثوذكسية،  الطائفة  من  مسيحّي،  وزير  استبدال  الحر  الوطني  والتيار 
بوزير من الطائفة السنيّة. ووضعت المصادر زيارتي ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي ثم 

للمطران الياس عودة في هذا اإلطار.
ال تزال عملية المقاومة بإطالق ثالث مسيرات فوق حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها وردود الفعل 
الداخلية والخارجية تتصّدر واجهة المشهد الداخلي، نظراً لتداعياتها على ملف ترسيم الحدود البحرية 
وعلى المنطقة برمتها، ال سيما أن العملية وفق خبراء في الشأن االستراتيجي، فتحت مرحلة جديدة من 
المواجهة الميدانّية بين لبنان و«إسرائيل« قد تعقبها عمليات أخرى ومسيرات عدة للمقاومة التي قد تضطر 

الى استهداف الباخرة اليونانية إذا لم تتوقف عن أعمال استخراج الغاز في المنطقة المتنازع عليها.
إال أن موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال 
الرسمي  والموقف  لبنان  حرم  العملية،  من  بالتبرؤ  ميقاتي  نجيب  الرئيس  لقائه  بعد  بوحبيب  عبدالله 
)التتمة ص4(

ميقاتي وبوحبيب: »اإطالق الم�سّيرات غير مقبول«... و»نعّول على دور الو�سيط الأميركّي«

ة معقدة اإذا تّم اال�شتهداف  اإعالم الكيان: اإخفاق جوّي في اإ�شقاط الم�شّيرات… وحماية المن�شّ

و�شط ال�شجال مع التيار.. الرئي�س المكلف لبركة المرجعّيات الم�شيحّية لت�شكيلته الحكومّية

الناتو في المفهوم ال�ستراتيجّي 2022:

 

هل هي العودة اإلى الحرب الباردة؟!

اإعادة ترتيب الوجود الأميركّي

 

في الإقليم العربّي وال�سرق اأو�سطّي

 من رمال ال�سحراء اإلى القوقاز

العين على ال�سين...

الطريق  ال���ى  أم��ي��رك��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��غ��رب  ان وص���ل  ب��ع��د 
المسدود في تطبيقات استراتيجية القوة الصلبة، وتّم نعي 
هذه االستراتيجية في العام 2006 على هضاب جبل عامل 
وفي أوديته التي تحّولت الى مقابر للدبابات »اإلسرائيلية« 
التي سّد حطامها الطريق الى شرق أوسط أميركي جديد، 
كما أعلنت كونداليزا رايس. بعد كّل ذلك انقلب الغرب الى 
الحرب  وأعلن  الذكية  الناعمة  القوة  الى  ثم  الناعمة  القوة 
الشاملة على اإلرهاب وهو يعني بشكل أساسي المقاومة 
األحادي  النظام  ال��ى  المسير  عرقلت  التي  المقاومات  او 
 2000 ال��ع��ام  ف��ي  لبنان  جنوب  ف��ي  أق��ام��ت  التي  القطبية، 
التي  العوائق   2005 العام  2006 وبينهما في غزة في  ثم 
عرقلت السير لبلوغ ذاك النظام الذي تتوخى أميركا فرضه 

لتحكم العالم به.
الناتو  قمة  انعقدت  ونتائجها  المواجهات  تلك  ظ��ّل  في 
في العام 2010 للتباحث في المسار والمفهوم الذي على 
الحلف ان يعتمده في العقد المقبل، وخلص المجتمعون الى 
تشكيل لجنة استراتيجية خاصة أنيط بها تحديد المفهوم 
المقبل. وبعد سنة من  للعقد  الجديد للحلف  االستراتيجي 
مشروع  وض��ع  ال��ى  اللجنة  خلصت  والتمحيص  البحث 
مفهوم استراتيجي مختصر )١٢ صفحة( حّددت بموجبه 
الرئيسية  ال��خ��ط��وط  ضّمنتها  ال��ت��ي  الحلف  استراتيجية 
)التتمة ص4(

منتصف  في  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زي��ارة  تأتي 
والتي  العربية،  المنطقة  إلى  الحالي،  تموز  يوليو/  شهر 
من  الثاني  الركن  لتمثل  بعد،  النهائيّة  مالمحها  تستقّر  لم 
االستراتيجيّة األميركيّة بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، 
العربي  اإلقليم  في  األميركي  الوجود  ترتيب  إعادة  بهدف 
والشرق أوسطي. فالركن األول من هذه االستراتيجية هي 
الدفع بتصعيد الحرب في أوكرانيا، إلى حّد الدفع بأوروبا 
لتكون الطرف الثاني في مواجهة روسيا، وتهلك الدولتان 
الصين  س��وى  يتبقى  وال  األوروب����ي(  االت��ح��اد   � )روس��ي��ا 
كقوة عظمى، تستطيع أن تتفّرغ لها الواليات المتحدة بعد 
االنغماس في حرب  إلى حّد  المباشر  أن تفادت االشتراك 
أوكرانيا، واحتفظت بقّوتها الشاملة كما هي. ولعّل التوظيف 
السياسي للدوالر المطبوع دون غطاء ذهب حقيقي، وذلك 
من خالل البنك المركزي الفيدرالي األميركي، الذي يضع 
هذا  نهاية  وحتى  شهرياً،  الفائدة  سعر  ل��زي��ادة  برنامجاً 
في  سواء  العالم  اقتصاديات  على  يؤثر  الذي  األمر  العام، 
أوروبا، أو في الدول اآلخذة في النمو، محافظة بذلك على 
قوتها االقتصادية. وقد سبق تحليل ذلك من كافة األبعاد، 
أن  يمكنها  األميركية  االستراتيجية  أّن  ذلك،  معنى  وليس 

تنجح أو تتحقق، وال تفشل.
الواليات  رغبة  ع��ن  يكشف  لإلقليم،  ب��اي��دن  زي���ارة  إّن 
المتحدة في تحقيق العديد من األهداف، لعّل في مقّدمتها: 
)التتمة ص4(

كّل األنباء التي تلّف الكون في هذه األيام تشير الى حقيقة 
واحدة باتت أوضح من الشمس...

األميركّي الذي كان يوماً القطب األوحد في العالم واآلمر 
ال��ن��اه��ي وش��رط��ي ال��ج��ه��ات األرب���ع ف��ي ال��ك��ون غ��دا مأزوماً 
على  بخاصة  ول��ك��ن  وم��ي��ادي��ن��ه،  جبهاته  ك��ّل  ف��ي  وم��ه��زوم��اً 
الجبهة األوروآسيوية، حيث المستنقع األوكراني او الحفرة 
االتحاد  تشتيت  على  ق��ادر  أنه  منه  ظناً  بنفسه  حفرها  التي 
وجعل  جهة  م��ن  الجديد  االستراتيجي  ال��روس��ي  الصيني 

أوروبا تخضع له دون شروط!
ومكابرته،  عناده  ولشدة  المتعجرف  األميركي  هذا  لكن 
له على  لم يجد خالصاً  األوكراني  المستنقع  وانغماسه في 

ما يبدو بعد كّل جهوده التي ذهبت هباء لهّز عرش بوتين إال 
التيه  أصحاب  بين  المزعوم  الناتو  تحالف  خديعة  يفعل  أن 
مغرياً  المتحركة  العربية  الرمال  في  التيه  بعد  ما  وأصحاب 
إياهم بأنظمة دفاع جوي حديثة تقيهم خطر إيران المزعوم 
وحلمه  المفضلة  لعبته  المدلل  »اإلسرائيلي«  البنه  ويحقق 
بقيادة تحالف »شرق أوسطي« ليدمج وجوده المؤقت الزائل 

بكيانات مصنوعة من الشمع مثله...
نحو  م��ش��دوداً  ي��زال  ال  البراغماتي،  واشنطن  عقل  فيما 
للصين  الحيوية  البيئة  ض��رب  وكيفية  الصيني  التهديد 
م���روراً  شنغهاي  م��ن  الممتّد  ال��واح��د  وح��زام��ه��ا  وطريقها 
بالجغرافيا الحيوية لروسيا � آسيا الوسطى والقوقاز، ومن 
ثم إيران، وصوالً إلى المياه الدافئة يعني بحر الشام وخليج 

فارس...
لذلك ال بّد من النظر بريبة شديدة الى خططهم وحشدهم 
في  الصغار  العبيهم  م��ن  واح��د  ك��ّل  ودور  هناك  الحقيقي 

منطقتنا وهم البيادق المتحركة بأوامر الشيطان األكبر...
)التتمة ص4(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 د. جمال زهران*

 محمد صادق الحسيني

في  ع��ن��ه  ُي��ب��ح��ث  ال  ال���خ���الص 
في  الشعب،  في  بل  الحكومات 
لحقيقته  القومي  وجدانه  إيقاظ 

ولمصالحه ومصيره.
سعاده
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اأّيها النائب »الَغْيري«
{ حّيان سليم حيدر

وتجاوزنا  االنتخابات،  نتائج  »تثبيت«  من  انتهينا  وقد  هذا 
وبعد  فالتبرير،  التفسير  وباحات  والتعليل  التحليل  ساحات 
واالستشارات  هنا(  مقصود  الحاء  )وحرف  االنتحاب  جلسات 
الملزمة، هل أصبح باإلمكان مخاطبة  الملزمة وغير  على شكليها 
موقعهم  من  ومطالبتهم،  النواب،  من  الُجدد   )1( »الَغْيرّيين« 
اللبناني،  الدستور  من   27 للمادة  وفقاً  جمعاء،  لألّمة  ممّثلين 
بالغير  شكل،  بأّي  ترتبط،  ال  التي  اإلج��راءات  بأبسط  نطالبهم 
والناس؟  والفعاليات  والجماعات  والطوائف  والقوى  النواب  من 
اقتراحات  من  يأتي  ما  بها(  ُيسلّم  ال  )التي  المسلّمات  من  وفيها 

إصالحية وهي قليل من فيض. 
من  أساسية  مستويات  ثالثة  والمختصر،  المجمل  في  هناك 

القرارات والعمل البرلماني والمواقف يمكن لكم المباشرة بها.
األول، ما يمكنكم القيام به فوراً، وهو األسهل، ألّنه مستقّل، كّل 
االستقالل، إذ أّنه ال يتعلق بإرادة أّي شخص آخر أو قوى أو طائفة 
أو جماعة، هذا ويمكنكم اإلقدام عليه فوراً وقبل أفول الحماسة... 

بريقكم. ومعها... 
يمكن  االقتراحات  من  أولية  مجموعة  يشمل  الذي  والثاني، 
العلم  مع  بها،  يتقّدموا  أن  سهالً،  بات  واألمر  منكم،  نواب  لعشرة 
حسن  عن  لتبرهنوا  عليها  فأقدموا  تنفيذها،  بصعوبة  المسبق 
العامة،  لألمور  وإدراك��اً  بالعمل  القول  إق��ران  ومصداقية  نوايا 
ولنرى معاً ما ستؤول إليه األمور، و«الشعب« سيسجل لكم ذلك، 
سبيل  في  وطنية،  مسلّمات  من  به  مقتنعين  أنتم  عّما  تحيدوا  وال 

تسويات، ال شك ستعرض عليكم.
مقتضيات  كتنفيذ  المعاصي،  مجال  في  يدخل  وهو  والثالث، 
وكّل  جميع  كاحترام  األول،  من  و...،  الدستور  من   95 المادة 
المحاولة  عليكم  أّنه  إاّل  تطبيقها.  على  والحرص  الدستور  مواد 
األساسيات  ه��ذه  موقع  م��غ��ادرة  وع��دم  وال��ت��ك��رار  والمحاولة 

مهزومين. 
فلَتكن هذه اإلجراءات عنواناً لدخولكم إلى الساحة البرلمانية 
من باب النائب الحريص على الصالح العام والمبادئ البرلمانية 
والمنافع،  والنوائب  الشوائب  عن  المستقّل  النائب  السليمة، 
الوالية  بتصّرف  فقط،  ق��والً  ال  فعالً  نفسه،  يضع  ال��ذي  النائب 

العامة التي أُْولَي بها.

ونبدأ من عند المستوى األول.
اللبناني��ة،  الجنس��ية  غي��ر  جن��سية  ألح��دكم  ك����ان  إذا   -
الرس��مية  لمهام��ه  ممارس��ته  ف��ور  عن��ها  التخ��لّي  فعلي�ه 

اللبناني��ة.
- على النواب الُجدد، »الغيرّيين«، رفع الحصانة عن أنفسهم، 
السياسي حصراً، وهو  الكالم  مع االحتفاظ بالحصانة في مجال 
رفع  وعليه  كما  أجله.  من  الحصانة  كانت  الذي  الوحيد  السبب 
السّرّية المصرفية عن حساباته وعن حسابات عائلته في سياق 

التصريح عن أمواله حسب األصول؟
أو  يعّينوا  ب��أاّل  رسمّياً،  أيضاً،  التعّهد  الجدد  النواب  على   -
يسعوا إلى تعيين أفراد من عائالتهم أو أقاربهم في مواقع الدولة 

وتوابعها النفعية تحت طائلة إلغاء نيابتهم؟ 
- على النواب الجدد أن يسّددوا ِذَممهم المالية كافة من ضريبة 
كّل  وفي  المواطنة  وموجبات  والرسوم  الضرائب  وسائر  الدخل 
األوقات، على أاّل ُيْستثنى أحٌد وال أّي موجب مالي ألّي سبب كان.
إرادي وفوري  إفرادي  إّن كّل ما جاء أعاله يمكن تنفيذه بشكل 
من قبل كّل نائب على حدة، فال عذر ألّي كان في التخلّف عن هذه 
»ُكلُّْن  جماعة  من  يعتبركم  بأن  ل�ِ«الشعب«  إسمحوا  وإاّل،  األمور، 

يعني ُكلُّْن« ويتصّرف معكم على هذا األساس.
- سبق وصدر قرار لمجلس الوزراء يحمل الرقم 5 تاريخ 22-
الصادر بتاريخ   36 رقم  المجلس  قرار  على  أّكد  والذي   2019-8
التخاطب  في  األلقاب  استعمال  بعدم  والقاضي   1997-10-16
واعتماد كلمة »السيدة« و »السيد« في جميع المراسالت اإلدارية. 
فهاّل، يا أصحاب »السعادة«، هاّل طّبقتموه ونّفذتموه على أنفسكم 
مهما  المناصب،  أصحاب  سائر  وعلى  »السعداء«  زمالئكم  وعلى 

علت...؟ 
أّما على المستوى الثاني.

الدستور  تضمين  على  الُجُدد،  »زمالئكم«  مع  عملتم،  هاّل   -
والتغيير  التعديل  أو  للطعن،  قابلة  غير  خاصة  مادة  اللبناني 
تعّدد  أو  ازدواجية  ج��واز  بعدم  فالتبرير،  المخالف  والتفسير 
ُمنَتَخباً  عامة،  والية  عن  لبناني  مسؤول  وكّل  لجميع  الجنسية 
موظفاً  أمنّياً،  عسكرّياً  قاضياً  وزيراً،  نائباً  رئيساً  ُمعّيناً،  أو  كان 
من الفئة األولى أو ما يعادله، مستشاراً أو منتدباً أو مكلّفاً بشؤون 
الدولة على صلة بالخارج؟ وبعد أن تكونوا قد طّبقتم هذا المبدأ 
على أنفسكم أوالً؟ واألمر نفسه يسري على موضوع رفع السرية 

المصرفية كما سبق.
- بات لبنان آخر دولة في العالم ال يقترع فيه الثمانيتعشريون. 
ُمِنَحت  1953 حين  العام  أّن االقتراح متداول فيه منذ  هذا ونذّكر 
األف��دح،   � واألفضح  والترّشح.  االنتخاب  حّق  اللبنانية  المرأة 
األّمة،  نواب  من  كبير  عدد  الزمن،  من  عقد  منذ  وتقّدم،  سبق  أّّنه 
المجلس  إلى  بعريضة  كانوا،  ألنفسهم  الُمَمّددين  من  وغالبيتهم 
تجاوز  وقد   18 إلى  اإلقتراع  سّن  خفض  فيها  إقترحوا  النيابي 
التهاني.  بتبادلهم  إاّل  الموضوع  ُيتاَبع  ولم  نائب،  الماية  عددهم 
عن  منفصل  قانون،  بمشروع  مجتمعين،  تتقّدموا،  بأن  ونطالبكم 
سبيل  في  جاهدين،  صدق،  بكّل  تعملوا  وأن  الغاية،  لهذه  غيره، 

إقراره... »خارج القيد الطائفي«.
الجدل  ينهي  قانون  باقتراح  التقدم  عليكم  ذلك،  وبموازاة   -
األبدي القائم للبت باإلصالحات الرقابية المطلوبة والمتضمنة في 
4 وحتى النهاية، وفيها ُنُظم  قانون االنتخاب، ال سيما في المواد 
اإلعالم  شؤون  تنظيم  مقتضيات  وسائر  االنتخابي  اإلنفاق  ضبط 
واإلعالن االنتخابيين وما شابه من أمور رقابية إصالحية. وليكن 
الحّساسة  االنتخاب  قانون  بنود  سائر  عن  منفصل  بشكل  ذلك 

مثال النسبية وتنظيم اللوائح ودوائر االنتخاب وما إليها.
إطالالتكم  رافقت  التي  الَهّنات  جميع  عن  معاً  نتغاضى  تعالوا 
في  المشاركة  سياق  وف��ي  النواب  مجلس  مسرح  على  األول��ى 
الالبّد  األّولي  الترويض  قبيل  من  فهي  لها،  ألالنهاية  مسرحياته 

منه في مجال تحّمل المسؤولية العامة.
تعالوا نبدأ، معاً، العمل المستقّل والجّدي.

بالضرورة  تعني  ال  قد  »هاللين«  بين  الواردة  الكلمات  إّن   )«(  
ما تعنيه.

على  فالحّق  المذّكر،  الجمع  صيغة  أستعمل  كنت  »إذا   )#(
بين  الجمع  صيغة  في  توّحد  ألّنها  لها،  الفضل  أو  العربية،  اللغة 

الجنسين«.
التسميات  لكون  ه��ذه  »غيرّيين«  تسمية  اعتمدت  لقد   )1(
أو  مستقلّين«  أو  »س��ي��ادّي��ي��ن«  أو  »تغييرّيين«  م��ن  الرائجة 
»حيادّيين« كلّها تسميات، في المبدأ وفي المنشأ وفي الممارسة، 
بسبب  ليس  حّقه،  الشيء  تعطي  أن  أو  الواقع  تصف  أن  يمكن  ال 
ومن  ولذلك،  أساساً.  الموضوع  الستحالة  بل  األشخاص،  قصور 
دون أّي قصد مغاير، أتت تسمية غيرّيين لتشير إلى خالف ذّياك 

الذي انتفض »الشعب« ضّده!

�سرف الدين من بعبدا: �سورية متعاونة وخطتنا تعيد 15 �ألف نازح �شهريًا

بّري ��شتقبل فيروزنيا موّدعًا 

وبحث مع مخزومي وكرامي الم�ستجدات 

ميقاتي عر�ض وبوحبيب �لأو�شاع جنوبًا

أكد وزير المهّجرين في حكومة تصريف األعمال 
يعود  أالّ  كلياً  »مرفوض  أنه  الدين  شرف  عصام 
انتهت  بعدما  ديارهم  إلى  السوريون  النازحون 
»الدولة  أن  وكشف  آمنة«.  وباتت  فيها  الحرب 
الفتاً  الملف«،  هذا  في  للتعاون  يدها  تمّد  السورية 
إلى أّن »خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 

ألف نازح شهرياً«.
أمس  زيارته  خالل  في  جاء  الدين  شرف  كالم   
حيث  مرقص،  بول  الدكتور  ُيرافقه  بعبدا،  قصر 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  استقبلهما 
االجتماع  مضمون  على  الدين  شرف  من  واّطلع 
الذي عقده مع المدير اإلقليمي لمفوضية الالجئين 
النازحين  ع���ودة  قضية  ح��ول  المتحدة  ل��ألم��م 

السوريين.
موضوع  إّن  ال��دي��ن  ش��رف  ق��ال  األث���ر  وع��ل��ى   
النازحين  ملف  »كان  الجمهورية  رئيس  مع  اللقاء 
السوريين وعودتهم إلى ديارهم، وقد وضعته في 
الجارية  والحوارات  واالتصاالت  العالقات  أجواء 

مع الهيئات المعنية«.
السوري  الجانب  مع  تواصل  على  »أننا  وأعلن   
لتسهيل  للتعاون  يدها  تمّد  السورية  وال��دول��ة 
أّما  وآمنة.  كريمة  عودة  تكون  بحيث  العودة،  هذه 
شؤون  بمفوض  الممثلة  األممية  للجهات  بالنسبة 
بنوداً  وقّدم  معه  اجتماعات  عقدت  لقد  الالجئين، 
الدولة  على  وتمنٍّ  وطلب  تفاهم  هناك  وكان  عّدة 
مشتركة  ثالثية  لجنة  إنشاء  أجل  من  السورية 
ومفوضية  اللبنانية  والدولة  السورية  الدولة  من 

شؤون الالجئين«.
الثالثية،  اللجنة  هذه  أُنشئت  »إذا  أنه  واعتبر   

لنتحدث  كبير  حّد  إلى  مهّماً  شوطاً  قطعنا  قد  نكون 
العودة  فترة  خ��الل  األمنية  التفاصيل  في  الحقاً 
يتلّقى  أن  »طرحنا  وتابع  المفوض«.  يطلبها  التي 
النازحون المساعدات المادية والعينية في سورية، 
قد  وكنت  ص��دى،  األم��ر  ه��ذا  يلَق  لم  لألسف  ولكن 
لدينا فكرة  الجواب سلبياً، فكانت  أن يأتي  توقعت 

أخرى تقوم على أنه طالما ستكون العودة مرحلية 
على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعّدته 
الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة 
الشؤون االجتماعية، لذلك طلبنا من المفوضية أنه 
أن  يجب  الذين  نازح  ألف   15 ال�  دور  يحين  حين 
يعودوا كّل شهر توقيف المساعدات عنهم، ألن دفع 

المساعدات لهم في لبنان يشكل، لألسف، حافزاً لهم 
للبقاء في لبنان. وقد وعد  المفوض السيد أياكي أن 
االقتراحات  إلى  باإلضافة  االقتراح  هذا  على  ُيجيب 
إلينا  ليعود  بها  مرجعيته  سيراجع  التي  األخرى 

بتقرير خّطي«.
لقاء  ُعقد  »لقد  قال  األخرى،  للجهات  وبالنسبة   
مع السفير التركي الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى 
حّد بعيد، وهو جّدي، واتفقنا على أن نضع الجانب 
السياسي  الجانب  وغبعاد  اعيننا  نصب  اإلنساني 

عن هذا الموضوع«. 
في  الدين  ش��رف  بحثه  النازحين  وم��وض��وع   
حديد،  وليد  لبنان  لدى  األردني  السفير  مع  مكتبه 
اإلنسان  حقوق  لشؤون  الوزير  مستشار  بحضور 
ال��ت��ط��ورات  آلخ��ر  وع��رض��ا  سعيد،  أب��و  هيثم  د. 

واإلقليمية. المحلية  السياسية  والمستجدات 
أّن  حديد  للسفير  ال��دي��ن  ش��رف  ال��وزي��ر  وأك��د 
بالدهم  إلى  وعودتهم  السوريين  النازحين  »ملف 
حّساس  ملف  هو  اهتماماته  أول��ى  يوليه  وال��ذي 
تفاقم  نتيجة  ي��وٍم  بعد  يوماً  ت��زداد  وحساسيته 
المشاكل واألزمات االجتماعية واالقتصادية للدول 
وخصوصاً  المضيفة  وللمجتمعات  لهم  الحاضنة 

في لبنان«.
إلى  النازحين  ع��ودة  مشروع  »أّن  إلى  وأش��ار 
عليه  ُنصّر  ال��ذي  مشروعنا  هو  اآلمنة،  المناطق 
وبشكل  لهم،  وآمنة  كريمة  بصورة  إتمامه  وعلى 
الدولة  مع  مدروسة  خطة  وفق  وممنهج  تدريجي 
ومن  الملف  بهذا  المعنية  المكونات  وكل  السورية 
ضمنهم لجان دولية معتمدة في األمم المتحدة في 

الشان الحقوقي واإلنساني«.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقّر 
الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية في لبنان الدكتور محمد جالل 
فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه 
وجرى  لبنان.  في  لبالده  كسفير  الديبلوماسية 
لبنان  في  العاّمة  األوضاع  عرض  اللقاء  خالل  في 

والمنطقة والعالقات الثنائية بين البلدين.
مع  السياسية  المستجدات  ب��ّري  ع��رض  كما   
الرئيس  زّوار  ومن  كرامي.  فيصل  السابق  النائب 
اللقاء  بعد  قال  الذي  مخزومي  فؤاد  النائب  بّري 
لبحث  البداية  في  كان  الرئيس  دولة  مع  »لقاؤنا 
األوضاع العاّمة التي نمّر بها  خصوصاً بعدما بدأ 
مجلس النواب العمل على المواضيع االقتصادية، 
أساسيين  موضوعين  بحث  يجب  أن��ه  معتبراً 
موضوع  هذا  ألن  الحدود  ترسيم  »موضوع  هما 
تنفيس  عملية  أجل  من  الُمقبلة  للمرحلة  أساسي 

األوضاع في المنطقة«.
مشاكلنا  ه��و  ال��ث��ان��ي  »ال��م��وض��وع  أض���اف 
خطة  هناك  الجميع  يعلم  وكما  االق��ت��ص��ادي��ة. 

طرحتها  التي  المودعين  أم��وال  إع��ادة  وعملية 
فعلياً،  مشروعاً  نراها  ال  نحن  والتي  الحكومة 
في  نحن  هنا  من  الناس.  حقوق  يضمن  أن  ُيمكن 
كمجلس  نعمل  أن  يجب  الرئيس  دولة  مع  كالمنا 
نواب من أجل الوصول إلى أفكار حتى ُنساعد في 
وعملية  أوالً  المودعين  أموال  مشكلة  حّل  عملية 
ثانياً  المصرفي  والنظام  البلد  هذا  في  الثقة  إعادة 
وإيجاد حلول اقتصادية ثالثاً، ألن أهلنا بصراحة 

وضعهم تحت خط الفقر«.
في  أساسيتين  مشكلتين  هماك  إل��ى  واش��ار    
المياه.  ومشكلة  الكهرباء  مشكلة  هما  بيروت 
وقال »بالنسبة إلى مشكلة الكهرباء، أنا شخصياً 
منها  قسم  ح��ّل  حاولنا  مخزومي  ومؤس��سة 
لشوارع  الشمس��ية  الطاقة  على  إضاءة  بعملية 
مشكلة  تب��قى  لكن  والس��كنية.  التجارية  بيروت 
البيوت.  بموضوع  يتعلق  ما  في  وهي  الكهرباء، 
يدعو  وسوف  الموضوع  تفّهم  الرئيس  دولة  وهنا 
الماء  موضوع  لبحث  األشغال  للجنة  اجتماع  إلى 

والكهرباء«.

نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  اجتمع 
عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزير  مع  ميقاتي 
وجرى  الحكومية.  السرايا  في  أمس  حبيب،  بو 
ال��وزاري  االجتماع  ونتائج  موضوعات  ع��رض 
الفائت  السبت  يوم  ُعقد  الذي  التشاوري  العربي 
في  »الوضع  إلى  بيان،  بحسب  البحث،  وتطّرق 
أطلقت  التي  الثالث  المسّيرات  وموضوع  الجنوب 

في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها«.
مساعي  دعمه  ُي��ج��ّدد  لبنان  »أن  إل��ى  وأش��ار 
الوسيط األميركي للتوصل إلى حّل يحفظ  الحقوق 
اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة باإلسراع 
على  ُيعّول  لبنان  أن  كما  المفاوضات.  وتيرة  في 
استمرار المساعي األميركية لدعمه وحفظ حقوقه 
االقتصادية  عافيته  والستعادة  المائية  ثروته  في 

واالجتماعية«.

خارج  عمل  أي  أن  يعتبر  لبنان  »أن  إلى  ولفت 
الديبلوماسي  والسياق  الدولة  مسؤولية  إط��ار 
مقبول  غير  إط��اره،  في  المفاوضات  تجري  الذي 
هنا  من  عنها.  غنى  في  هو  لمخاطر  وُيعّرضه 
المسؤولية  بروح  التحلّي  األطراف  بجميع  نهيب 
بأن  وأعلن  سبق  ما  وال��ت��زام  العالية  الوطنية 
في  ال��دول��ة  وراء  هم  استثناء  دون  من  الجميع 
المطالبة  ُيجّدد  لبنان  أن  كما  التفاوض.  عملية 
لسيادته  المستمّرة  اإلسرائيلية  االنتهاكات  بوقف 

بحراً وبراً وجواً«.
علي  مصر  ف��ي  لبنان  سفير  ميقاتي  والتقى 
بكري  ك��وس��وف��و  ج��م��ه��وري��ة  س��ف��ي��ر  ال��ح��ل��ب��ي، 
الداخلي  األمن  لقوى  العام  المدير  ثم  إسماعيلي، 
كوالرد،  إيان  بريطانيا  وسفير  عثمان  عماد  اللواء 

في زيارة وداعية لمناسبة قرب مغادرته لبنان.

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى شرف الدين ومرقص في بعبدا أمس  

بري مستقبالً فيروزنيا في عين التينة أمس.

)داالتي ونهرا( ميقاتي وبو حبيب خالل لقائهما في السرايا أمس  

خفاياخفايا

توقعت مصادر أوروبيّة استئناف مفاوضات 
الدوحة بدور قطري مباشر سيترجم بالمساهمة 

في تقديم ضمانات مالية إليران قابلة للتسييل في 
حال انسحاب أي رئيس أميركي مقبل من االتفاق 

النووي بما يلبي المطالبة اإليرانية بضمانات تحول 
دون االنسحاب األميركي أو تعّوض األضرار 

الناجمة عنه.

قال مصدر معنّي بالملف الحكومي إن تجاذبات 
تأليف الحكومة تعطى أكبر من حجمها بسبب 

التضخيم السياسّي لتسجيل النقاط داخل الفريق 
المعني بالتأليف أو بين الكتل النيابية ألن قضايا 

الخالف قياساً بالتشكيالت السابقة محصورة 
بعدد محدود من العناوين قابل للحل.

كوالي�سكوالي�س
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الحرب بين التمني والواقع...

{ عمر عبد القادر غندور*

ال��ب��ح��ري��ة م��ع فلسطين  »أزم����ة« ح��دودن��ا  ت��ت��ق��ّدم 
ذلك  مع  فهي  أزم���ات،  من  عداها  ما  على  المحتلة، 
زحمة  في  »جهنم«  من  للخروج  األخ��ي��رة  الفرصة 
ال��ث��رث��رة ح���ول خ��ط��ط ال��ت��ع��اف��ي االق��ت��ص��ادي، الى 
جانب أزماتنا المتناسلة والمتفاقمة وآخرها »أزمة« 
الحصص  ع��ل��ى  واالخ��ت��الف��ات  ال��ح��ك��وم��ة  تشكيل 

وكأننا في أحسن وأرغد حال...
باالبتالع  المهّددة  البحرية  حدودنا  أزم��ة  وألّن 
السياسيين  ت��خ��اذل  بسبب  والقرصنة  وال��ض��ي��اع 
بينهما،  وم��ا   23 و   29 الخطين  ح��ول  واالن��ق��س��ام 
وعدم تصحيح المرسوم 6433 وإرساله الى األمم 
حجتنا،  ضعف  ال��ى  ي��ؤّدي  قد  حينه،  في  المتحدة 
المتنازع  ال��ح��دود  خ���ارج  ك��اري��ش  ح��ق��ل  وي��ص��ب��ح 
عليها، وهذا ما جعل »إسرائيل« تسارع الى استقدام 
المتنازع عليه،  الحقل  الى  »إينرجين باور«  الباخرة 
وأجرت  اللبنانية،  السلطات  تخاذل  من  مستفيدة 
مع  مشتركة  وأخ���رى  ال��ش��م��ال  ف��ي  حية  م��ن��اورات 

قبرص !
يحمله  م��ا  ب��ان��ت��ظ��ار  ال��م��ب��ادرة  ف��ق��د  ل��ب��ن��ان  وألّن 
موقف  م��ن  هكشتاين  ام���وس  األم��ي��رك��ي  ال��وس��ي��ط 
المتحدة  الواليات  بيد  األمر  اّن  التأكد  ينبغي  العدو 
قبل ان يكون في يد العدو، تحّولت األنظار لمعرفة 
سماحة  موقف  ضوء  في  القادرة  المقاومة  موقف 
ليس  وق��ت  ف��ي  ق��ال  ال���ذي  ال��ل��ه  نصر  حسن  السيد 
ثروتنا،  ب��س��رق��ة  تسمح  ل��ن  ال��م��ق��اوم��ة  اّن  ببعيد، 
بالغة  الفائت  السبت  يوم  الُمسيّرات  رسالة  وكانت 

التعبير.
عن  ط��ال��ب��وا  البعض  عند  م���داه  بلغ  ال��ي��أس  وألّن 
تماهى  وق��د  ب��ال��ن��ار«!  »إس��رائ��ي��ل  ب���ردع  نية  حسن 
بحرب  لتوريطها  بالمقاومة  المترّبصين  مع  هؤالء 
ونحن  سالمة!  وال  منتصرة  منها  تخرج  ال  قاسية 
في هذه العجالة ال نتحدث عن »يهود الداخل« الذين 
عن  بل  يحزنون،  من  وال  اع��داء  الصهاينة  يرون  ال 
الذين تحدث  الغافلين »اللي بدهم يصيّفوا«  اخواننا 
القرآن الكريم عنهم في كّل زمان »أََفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ 
َسْمِعِه  َعلَى  َوَختََم  ِعلٍْم  َعلَى  اللَُّه  َوأََضلَُّه  َه��َواُه  إِلَهُه 
َوَقلْبِِه َوَجَعَل َعلَى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد 

ُروَن« اللَِّه أََفاَل َتَذكَّ
وألّن قرار الحرب مسؤولية تحتاج الى حسابات 
واستعدادات واستقصاءات دقيقة ومتغيّرة في كّل 
وال  خبز  فيه  ليس  مفلس  بلد  في  وخاصة  لحظة، 
دواء وال كهرباء وال محروقات وال قضاء عامل وال 
بنية اقتصادية وال مالية وال تربوية وال صحية وال 
خالية  الدولة  إدارات  حتى  اجتماعية  وال  خدماتية 
ان  باألمس  المتحدة  األم��م  وقالت  الموظفين،  من 

الفورية. للمساعدة  بحاجة  لبناني  مليون   2،2
حالة  وف��ي  المهترئة  األوض����اع  ه��ذه  م��ث��ل  وف��ي 
طبول  ق��رع  ال��ى  بعضنا  ي��ب��ادر  جماعي،  احتضار 

الحرب بحسن نية وآخرون بسوء نية!!
وحضورها  المقاومة  وعي  اّن  الحظ  حسن  ومن 
التفاصيل  بأدّق  وإحاطتها  اللوجستي  واستنفارها 
اّن  ت��درك  وه��ي  »العصفورية«  ه��ذه  خ��ارج  يجعلها 
الكبيرة  مناوراته  خالل  توريطها  أراد  ربما  العدو 
السيد  سماحة  حذره  وقد  كامل  شهر  مساحة  على 

من اّي حماقة قد يرتكبها ...
الفصل  الكلمة  تبقى  ال��ح��االت  ه���ذه  م��ث��ل  وف���ي 
المكتملة  واإلرادات  والمستنيرة  النيّرة  للعقول 
وال��م��ط��ل��ع��ة وال���ن���اظ���رة ف���ي م��خ��ت��ل��ف االح��ت��م��االت 
لقوله تعالى »وأعّدوا« وفي ذلك كناية عن  تصديقاً 
تصديقاً  الميادين  مختلف  في  الكامل  االستعداد 
لقوله تعالى »إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنِيَن أَنُفَسُهْم 
اللَِّه  َسبِيِل  ِفي  ُيَقاِتلُوَن  الَْجنََّة  لَُهُم  ِب��أَنَّ  َوأَْمَوالَُهم 
التَّْوَراِة  ِف��ي  َح��ّقً��ا  َع��لَ��يْ��ِه  َوْع���ًدا  َوُي��ْق��تَ��لُ��وَن  َفيَْقتُلُوَن 
َواإْلِن��ِج��ي��ِل َوالْ���ُق���ْرآِن َوَم���ْن أَْوَف���ى ِب��َع��ْه��ِدِه ِم��َن اللَِّه 
َفاْستَبِْشُروا ِببَيِْعُكُم الَِّذي َباَيْعتُم ِبه َوذلَِك ُهَو الَْفْوُز 

الَْعِظيُم »
مريح  وض��ع  في  »إس��رائ��ي��ل«  اّن  أح��د  يتوّهم  وال 
آمن  غير  بها  يحيط  الذي  البحر  اّن  لها  تأكد  أن  بعد 
الموجهة  التعامل مع تهديدات الصواريخ  أبداً، ألّن 
البعد  اتساع  المقاومة على  البحر من قبل قوى  من 
ال  ج��دي��اً،  ت��ه��دي��داً  يشكل  ب��ات  الشاسع  الجغرافي 
الغاز،  استخراج  منصات  عن  نتحدث  عندما  سيما 
وكّل ذلك يمثل أهدافاً جذابة للقوى والدول المحيطة 

بدولة االحتالل.
وتبقى األمور مرهونة بأوقاتها...

رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي



األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ت��رأس 
الستكمال  أم��س،  اجتماعاً  ميقاتي  نجيب 
ضوء  في  العاّمة  اإلدارة  ملف  في  البحث 
شارك  العام،  القطاع  في  المفتوح  اإلضراب 
األعمال:  تصريف  حكومة  في  ال��وزراء  فيه 
المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية 
العمل مصطفى بيرم  اإلدارية نجال رياشي، 
دي��وان  رئيس  ال��ق��رم،  جوني  واالت��ص��االت 
رئيسة  ب��دران،  محمد  القاضي  المحاسبة 
مشموشي،  نسرين  المدنية  الخدمة  مجلس 
عطية،  ج��ورج  المركزي  التفتيش  رئيس 
ج��ورج  بالوكالة  للمالية  ال��ع��ام  المدير 
معراوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال 

كريم.
فقال  االجتماع  نتائج  عن  بيرم  وتحّدث  
بالمشكالت  يتعلق  ما  في  التباحث  »جرى 
المتعلقة بالقطاع العام، وأجمع الحاضرون 
الموظفين  أح��وال  إلى  االنتباه  أهمية  على 
وأن الموظف في القطاع العام هو األكثر غبناً 
حالياً، ويجب بكل الوسائل والسبل تحسين 
وضمان  له،  حق  وهذا  المعيشية،  أوضاعه 

عيشه الكريم«.
اض����اف »ول���ذل���ك ت���م ال��ب��ح��ث ف���ي ما 
يستجيب  سريع  األول  بمسارين:  يتعلق 
قد  وقتاً  يأخذ  ومسار  سريعة،  الحتياجات 
دولة  أشار  حيث   الموازنة  بتطبيق  يرتبط 
أكثر  عندها  ستكون  األمور  أن  إلى  الرئيس 

مرونة في تطوير الرواتب«.
وأعلن أنه »تّم االتفاق على ما يلي في ما 

يتعلق بأمور سريعة:
لتتحول  االجتماعية  المساعدة  اعتماد   -
إلى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرياً 
كحّد  يومين  الحضور  شرط  تموز  أول  من 
ليس  المساعدة  وه��ذه  األسبوع.  في  أدن��ى 
الراتب  أول الشهر مع  ُتدفع في  أن  ضرورياً 
حسب  الشهر  خ��الل  سُتدفع  بل  األص��ل��ي، 

برمجة الدفع في وزارة المالية.

عن  ليرة  أل��ف   95 أصبح  النقل  ب��دل   -
التي  الزيادة  مع  تماشياً  يومي  حضور  كل 
لجنة  عبر  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ف��ي  حصلت 

المؤّشر في وزارة العمل.
تعاونية  اع��ت��م��ادات  زي���ادة  إق���رار  ت��م   -
رفع  تم  بحيث  الموازنة  في  الدولة  موظفي 
أضعاف،  أربعة  نحو  االستشفاءات  موازنة 
فكانت االعتمادات 212 مليار ليرة فأصبحت 
فكانت  التعليم  اعتمادات  أّما  مليار.   1200
أي  مليار،   500 فأصبحت  مليار   104

خمسة أضعاف«.

قريب  اجتماع  »سُيعقد  أنه  إلى  وأش��ار 
لُيصار  التربية  وزير  معالي  اليه  سيدعى 
والتشّدد  الخاصة  المدارس  من  الطلب  إلى 
في الطلب، عدم تقاضي األقساط المدرسية 
هناك  بالدوالر.  العام  القطاع  في  للموظفين 
أيضا دراسة ُيعّدها وزير االتصاالت سُيعلن 
بحسومات  تتعلق  الح��ق��اً،  بنفسه  عنها 
إلى  سُيصار  التي  المسائل  وم��ن  معينة. 
وضع دراسة سريعة بشأنها، اعتماد بطاقة 
تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر 

برنامج يتم دعمه«.

الواقع  تفّهم  الموظفين  من  »ُنريد  وختم 
ل��ك��ي ن��ت��ع��اون ج��م��ي��ع��اً، واألس����اس وق��ف 
مصالح  تتضّرر  ال  كي  المفتوح  اإلض��راب 
عليها  الحفاظ  يجب  واإلدارة  المواطنين، 
لكي يكون الموظف العام أولوية ألن وضعه 

هو األكثر سوءاً وهشاشة«. 
للوزير  اإلعالمي  المكتب  أك��د  ذل��ك،  إل��ى 
تحويل  أم��س،  ج��رى  أن��ه  بيان  ف��ي  خليل 
الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين 
آذار  شهري  عن  االجتماعية  والمساعدة 

ونيسان.

{ رنا العفيف

جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين 
االتفاق  سند  مطرقتان  وبينهما  وأم��ي��رك��ا،  إي���ران 
ال  ال��دول��ي،  ال��ص��راع  ظ��ّل  ف��ي  األميركية،  والحاجة 
سيما ترتيب محطات من خلف الكواليس من السر 
إلى العلن، بانتقال المفاوضات من فيينا إلى الدوحة، 
فيما »إسرائيل« تخرج عن صمتها وتصّرح بوقاحة، 

أنها ال تريد أن يكون االتفاق لصالح إيران...
واستراتيجي  سياسي  وق��ع  لها  كثيرة  عناوين 
خليجية،  دولة  على  االختيار  بوقوع  تتعلق  وأمني 
المتحدة  ال���والي���ات  ع��ن ح��اج��ة  أك��ث��ر  وت���س���اؤالت 
األم��ي��رك��ي��ة ل��ل��ع��ودة ل��ات��ف��اق، م��ا ل��م ت��ق��م بترسيم 
للخطوات  إض��اف��ة  المنطقة،  ف��ي  ج��دي��دة  م��ع��ادالت 
المتسارعة بين طهران والرياض، ما هي التعديات 
كّرستها  التي  المفاوضات  مسار  ف��ي  ج��رت  التي 
المكان  دالالت  ف��ي  ط���ه���ران،  إل���ى  ب��وري��ل  زي����ارة 
والزمان التي انطلق منها المفاوضون في استئناف 

المحادثات النووية؟
الدوحة  وإليها  ومنها  فيينا  وتحديداً  أوروب��ا  من 
المتحدة،  إيران والواليات  المفاوضات بين  ستنتقل 
باستئناف  وال��م��ك��ان  ال��زم��ان  ع��ل��ى  االخ��ت��ي��ار  ليقع 
إذ  المفاوضات عقب زيارة بوريل األخيرة لطهران، 
الدولية  والوكالة  طهران  بين  الكبير  التوتر  عامات 
خلفها  وم��ن  التعبير،  ح��ّد  إل��ى  واض��ح��اً  ك��ان  للطاقة 
عجات  تحريك  إل��ى  دف��ع  مما  وأوروب����ا،  واشنطن 
األط���راف  دف���ع  ك��م��ا  م���دة،  م��ن��ذ  المتوقفة  ال��ت��ف��اوض 
المنطقة  لمصلحة  اح��ت��وائ��ه  إل���ى  أي��ض��اً  المعنيين 
كّل  متخطيين  ج��ان��ب��اً،  خافاتهم  ت��ارك��ي��ن  برمتها، 
زوايا األحداث، واختصارها بوساطة إحداها عربية 
واألخيرة  تطمين  برسائل  تبعث  أوروب��ي��ة،  وأخ��رى 
تعبّر عن إسقاط الهواجس األمنية لمّدعي الرهانات، 
رحاها  حطت  للعاقات  إيجابياً  دفعاً  بذلك  لتسجل 

على ضفتي الخليج.
إال أّن »إسرائيل« قامت بالترويج لمشاريع أحاف 
متعلقة  جديدة  تطورات  ألّي  منعاً  سابقاً  عسكرية 
عن  تتحّدث  اإليراني،  النووي  المفاوضات  بمسار 
وبحسب  تلك  سارعت  حتى  بها،  اإلم���ارات  دخ��ول 
بحلف  دخ��ول��ه��ا  ن��ف��ي  ج����ورن����ال«  س��ت��ري��ت  »وول 
»إسرائيل«  قالت  ذلك  إزاء  ط��رف،  أّي  ضّد  عسكري 
كلمتها وبالعلن، أنها ال تريد أن يكون االتفاق لصالح 
التفاوض من  نقل ملف  المنغصات،  إثر هذه  إيران، 
العالقة والشائكة  القضايا  لنشل  الخليج  إلى  أوروبا 
خيوط  عن  بعيداً  واألميركي  اإليراني  الطرفين  بين 
سياسياً،  ناجعة  بحلول  يسعف  عله  العنكبوت، 
بإيجاد صيغة متعلقة برفع حرس الثورة من قائمة 
اإلرهاب األميركي، وهذا يعطي إشارة إيجابية ربما 
في  الخليجية  ال���دول  لبعض  ن��واي��ا  حسن  كمبادرة 
والرياض،  طهران  خط  على  المتسارع  الحراك  ظّل 
إلعادة العاقات الدبلوماسية نظراً لألحداث المتفق 
في  ت��وازن��ات  لها  الحال  بطبيعة  وقطر  س��راً،  عليها 
وطهران  فقطر  وواش��ن��ط��ن،  ط��ه��ران  م��ع  عاقاتها 
تربطهما عاقة ودية لم تنقطع في خضّم الخافات 
اإليرانية الخليجية وهذا سبب وجيه ربما، لذا لعبت 
وكّل  عليها،  الخيار  ليقع  الطرفين  بين  أساسياً  دور 
المفاوضات،  جوهر  هو  ال���دالالت  ه��ذه  من  يهّم  ما 
بالشكل والمضمون ليس فقط بالزمان والمكان، في 
العقد عملياً واستراتيجياً، خاصة  الكثير من  حلحلة 
بعد أن فشل رهان الكثيرين ممن كانوا يتوقعون سّد 
الطريق النووي الواقع بين سندان اإللحاح والرغبة، 
اآلونة  في  حصل  ال��ذي  الدبلوماسي  الحراك  فبات 
األخ��ي��رة، ه��و ع��ب��ارة ع��ن ت��ع��دي��ات ف��ي المسارات 
عن  مختلف  بشكل  ربما  المرة  هذه  ولكن  السابقة، 
دخل  أن��ه  كثيرين  ي��رى  إذ  المنظور،  وف��ق  سابقاته 
اإليجابية  نحو  تنحدر  ومصيرية،  حاسمة  مرحلة 
أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  وصفها  كما 

هناك  كانت  لطالما  مبشر  أم��ر  وه��ذا  اللهيان،  عبد 
سرية تامة من جميع األطراف في المفاوضات...

لربما  البعض؟  يتساءل  قد  السرية  كّل هذه  لماذا 
تفاديا ألّي تدخات تغّرد خارج سراب المفوضين، 
ت��ح��م��ي ب��ع��ض��ه��م م���ن ال��ض��غ��وط ال��ت��ي رب��م��ا تطال 
الضغوط  ح��رب  أّن  بما  ب��دوره��ا،  تقوم  التي  ال��دول 
أكثر، فكان  أو  السبب قد يكون  لهذا  ت��زال،  قائمة ال 
الحفاظ على وضعية الهدوء ضمن األولويات وذلك 
لمصلحة المنطقة، التي أخذت حّد االزدراء المتفجر 
آلت  وما  أوكرانيا  وتحديداً  الدولي  الصراع  ظّل  في 

تبعاتها على أوروبا .
تحصيل حاصل هنا، جاء هذا التغيير نتيجة حتمية 
واشنطن  رغ��ب��ة  ت��ب��رز  دالالت  لها  ج��دي��دة  لمرحلة 
الملحة إلى هذا االتفاق بعد أن تراجعت عنه، بعرض 
ضمانات ترضي جميع األطراف، بعيداً عن التصعيد 
المهمة  لهذه  قطر  واختيار  »إسرائيل«،  تريده  التي 
ربما كان منسق بدءاً من زيارة ماريوبول، وصوالً 
لزيارة الكاظمي إلى طهران، وما كان متفق عليه في 
فيينا هو نفسه الذي سيعقد في قطر، وكّل ما هنالك 
الذي  األوروب���ي  بين  متبادلة  تطمينات  رسائل  من 
لطهران،  زي��ارت��ه  خلف  وم��ن  أميركي  بضمان  ق��ام 
ما  في  األميركي  أضمن  أن��ا  العبارة  بصريح  بقوله 
ليذوب ثلج هذه  العراقيل،  كّل  لكم، بعيداً عن  يقّدمه 
اإليجابيات  بحث  سبل  في  قريب  عما  المفاوضات 
التي تحدث عنها وزير الخارجية اإليراني، بحصوله 
المتحدة بشأن  الواليات  إيجابية من  على مؤشرات 

إمكانيات حلحلة ثائر القضايا الشائكة.
بإعادة  الخاصة  أسبابها  لواشنطن  تبقى  وأخيراً 
الذي أصبح عمره يفوق  بايدن  حساباتها وتحديداً 
مفاوضات النووي بما أنه جزء منها، ليبقى للطرح 
الدولي االستراتيجي له نظرية أخرى على الصعيد 
ال��داخ��ل��ي ت��ح��اك��ي م���ن���اورات ج��دي��دة ع��ق��ب موافقة 

الجانب األميركي لمطالب إيران...

3 الوطن

اجتماع في ال�سرايا  ا�ستكمل بحث ملف الإدارة

بيرم: تحويل الم�ساعدة االجتماعية 

لراتب كامل �سهريًا ورفع بدل النقل وح�سومات 

»البعث«: لتعاون الجميع

لتطوير العمل الحزبي

»اأمل«: لعدم التلكوؤ بت�سكيل حكومة 

تتحّمل الم�سوؤولية الكاملة

فانو�س: لموؤتمر وطني تاأ�سي�سي توحيدي

ي�سبق انتخابات رئا�سة الجمهورية

عقدت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي اإلشتراكي اجتماعها األول في المقّر العام لقيادة الحزب 
في رأس النبع بحضور أعضاء اللجنة.

اللجنة  سّر  أمين  صوفان  رائف  تسمية  بإعالن  االجتماع  حجازي  علي  للحزب  العام  األمين  افتتح 
المركزية، وأكد حجازي في كلمته الحرص على نتائج مؤتمر مجمع صحارى وفي مقدمها وحدة الحزب 

التنظيمية، كاشفاً عن إعداد وثيقة سياسية ُيحّدد فيها الحزب رؤيته من مجمل القضايا المطروحة.
ودعا »إلى تعاون كل الرفاق وفي طليعتهم أعضاء اللجنة المركزية مع قيادة الحزب، لتقديم األفكار 
إغفال  دون  من  السياسي  العمل  خارطة  إلى  وتعيده  الحزبي  العمل  تطوير  في  ُتسهم  التي  والمشاريع 
13 تشرين ثاني من العام  القيادة في  تبّدل األداء وجنوحه نحو المسار السليم من تاريخ تعيين هذه 
المنصرم«، الفتاً إلى »أّنه منذ ذلك الحين حتى اليوم، انضم إلى صفوف الحزب آالف المنتسبين الجدد 
تجّسدت  لذلك  الفعلية  والترجمة  والجماهيري  السياسي  حضوره  من  كبيراً  جزءاً  الحزب  واستعاد 
حجم  شّكلت  والتي  الحزب  لتأسيس  والسبعين  الخامسة  الذكرى  لمهرجان  الحاشد  بالحضور 
المشاركة الحزبية والشعبية فيها رسالة للقريب والبعيد، بأن حزب البعث يملك حضوراً وازناً ال يمكن 

تجاوزه«.
ورّحب »بكل انتقاٍد بّناٍء يهدف إلى خدمة المصلحة العليا للحزب مع األخذ في االعتبار أن المسؤولية 
، حتى وإن لم يكن في موقع المسؤولية، من دون إغفال  ليست محصورة بقيادة الحزب إنما بكل بعثيٍّ
ضعف اإلمكانات المالية المتوافرة لدى القيادة والتي ُتعيق في الكثير من األحيان تنفيذ خطط التطوير 

المطروحة«.
بضبط  التشّدد  ضرورة  »على  مداخالتهم  في  المركزية  اللجنة  أعضاء  شّدد  النقاش،  باب  فتح  وبعد 
تعصف  التي  والمعيشية  الحياتية  األزمات  بمواجهة  الصوت  رفع  على  والتركيز  التنظيمي  الوضع 
في  الثاني  تشرين   13 مؤتمر  قبل  ما  مرحلة  إلى  بالعودة  القبول  »عدم  أيضاً  تأكيد  وكان  بالبلد«. 
ضعف  من  بالرغم  والجماهيري  السياسي  حضوره  من  لجزء  الحزب  استعادة  بعد  سيما  وال  دمشق، 

اإلمكانات«.
اللجنة  وأعضاء  للحزب  المركزية  القيادة  بين  الدائم  التنسيق  »على  المجتمعون  اتفق  الختام،  وفي 
تطوير  مصلحة  في  تصّب  التي  األفكار  مشاركة  بهدف  صوفان  رائف  سّرها  أمين  خالل  من  المركزية 
االستفادة  يجب  جديدة  تجربة  ُتعتبر  والتي  المركزية  اللجنة  لعمل  أسس  ووضع  الداخلي  النظام 

منها«. الكاملة 

رأى المكتب السياسي لحركة أمل »أن احتياط لبنان من الوقت قد نفد، وعليه لم يعد من متسع للنكد 
متابعة  على  وتعمل  الكاملة،  المسؤولية  تتحمل  جديدة  حكومة  بتشكيل  والتلكؤ  السياسي  والحرد 
على  الدوائر  أطبقت  بعدما  ونقدي،  اقتصادي  نهوض  خطة  آليات  وتنفيذ  الضاغطة  الحياتية  القضايا 
اللبنانيين من كل اتجاه وفي القضايا الحياتية كافة. ومن جهة أخرى التشديد على معالجة اإلضراب 
معامالتهم  في  الناس  وأم��ور  الدولة  ومؤسسات  الدوائر  لكل  تعطيالً  وانعكاسه  العام  القطاع  في 

ومصالحهم«.
الدوري برئاسة جميل حايك وحضور األعضاء، على  إثر اجتماعه  المكتب السياسي في بيان  وشّدد 
»التمسك بوحدة الموقف اللبناني تجاه قضية ترسيم الحدود البحرية وحماية ثرواته، واإلصرار على 
االستفادة الكاملة منها في مقابل المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة لالعتداء عليها وتوظيف كل عناصر 
 9 رقم  البلوك  في  التنقيب  عمليات  في  البدء  في  باإلسراع  »المطالبة  مجّدداً  األمر«،  هذا  أجل  من  القوة 

والضغط على الشركات الملتزمة بهذا االتجاه، وتجاوز الضغوط الُمعّطلة لهذه العملية«.
على  الصهيونية  االعتداءات  من  الموقف  في  نفعاً  ُيجدي  يعد  لم  واالستنكار  الشجب  »أن  ورأى   
البعض  ُيمارسها  التي  والخصومة  الجفاء  حال  سببه  يحصل  مما  كبيراً  جزءاً  »أن  معتبراً  سورية«، 
قّمة  أو  عربي  اجتماع  أي  »أن  معلناً  إسرائيل«،  قبل  من  مستفردة  يجعلها  ما  سورية  تجاه  العرب  من 
الصدع  لرأب  العملية  بالخطوات  وطالب  والفائدة«.  للمعنى  فاقداً  سيبقى  سورية  غياب  ظّل  في  عربية 

في العناوين كافة«.
 وفي الذكرى الستين الستقالل الجزائر، تقدمت الحركة من الجزائر »شعباً وحكومًة ورئيساً وجيشاً، 
كانت  شهيد  المليون  ثورة  »أن  مؤكدًة  التهاني«،  بأحّر  الجزائرية  التحرير  جبهة  مجاهدي  ولقدامى 
وستبقى ملهمة لجميع الشعوب المظلومة، وأن نضال شعب الجزائر وجهاده لطالما كان النبراس في 

مسيرة التحرير والعدالة لكثير من شعوب العالم في مواجهة مستعمريها«.

دعا رئيس »ندوة العمل الوطني« الدكتور وجيه فانوس، إلى »عقد مؤتمر وطني تأسيسي توحيدي 
للمرحلة المقبلة يسبق انتخابات رئاسة الجمهورية«، وقال في بيان »ما برح تعاقب العهودالرئاسية 
في لبنان خصوصاً في العقود األربعة األخيرة من الزمن مع تراكم التجار بالسياسة التي يعانيها أبناء 
والفجائع  الهول،  الشديدة  المآسي  من  عديداً  تشهد  عليهم،  األيام  توالي  ومع  منها،  ويعانون  البلد  هذا 

القاضية على الوجود، بعوز مالي وتدمير اقتصادي وخراب اجتماعي«.
السياسي  المفهوم  أن  وملموسة،  معيوشة  واقعية  وبكل  فيه  ما  بجميع  »يؤكد  الحال  هذا  أن  ورأى 
»مقدمة  من  )ي(  للبند  معينة  قراءة  على  والقائم  اللبنانية،  الدولة  في  المعتمد  والمذهبي،  الطائفي 
قد  المشترك«،  العيش  ميثاق  ُتناقض  سلطة  ألي  شرعية  »ال  أن  على  تنّص  التي  اللبناني«،  الدستور 
العقود األخيرة، كونها عامل تخريب وطني وعنصر  أكدت، خصوصاً في هذه  أثبتت فشلها وعقمها بل 

هدم مؤسساتي للدولة، وذلك خالف ما كان يؤمل منها، مع إعالن استقالل لبنان سنة 1943«.
المشترك،  العيش  مفهوم  لقراءة  جذرية  إعادة  على  البّناء،  الوطني  المنطق  منطلق  »ومن  وشّدد 
من  المرحلة  هذه  في  حقاً،  لبنان  عليه  ينهض  أن  يجب  الذي  الوطني،  العيش  ميثاق  ضمان  باعتباره 

وجوده المعاصر«.
وتابع »بّينت األيام واألحداث، التي تعاقبت على لبنان، وبشكل الفت منذ منتصف سبعينيات القرن 
كافة  اللبنانيين  بين  يجمع  ما  أن  اليوم،  وحتى  األهلي«  االقتتال  ب�«سنوات  ُيعرف  ما  وخالل  الماضي، 
شأن  سوى  يعد  لم  والمذهبي،  الطائفي  وجودهم  وأن  الوطن؛  هو  مصالحهم  بين  ومايربط  الوطن،  هو 
خاص بكل منهم، أّما وجودهم الوطني فهو األساس«، معتبراً أن  »الوعي الموضوعي لهذا الواقع صار 
رئيس  النتخاب  البلد  فيها  يتهيأ  التي  والمصيرية،  والدقيقة  القصيرة  المرحلة  هذه  وفي  تالياً،  ُيحتم، 
جديد للجمهورية، أن ُيصار إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي توحيدي للمرحلة المقبلة؛ ال يبحث، ال من 
المذهبية،  والتوزيعات  الطائفية  التقسيمات  هذه  سوى  أو  المثالثة  أو  بالمناصفة  بعيد،  من  وال  قريب 
للدستور؛  تعديل  في  حتى  كذلك،  يبحث،  وال  الوطني؛  وجوده  في  تهدم  انفكت  وما  لبنان  شّوهت  التي 
قراءة  على  الحال،  لواقع  مراع  ومعاصر،  جديد  وطني  توافق  إقرار  هو  والمطلق،  الوحيد  هّمه  يكون  بل 
هو  العيش  هذا  أن  على  المشترك«،  يذكر«العيش  الذي  البند  وهو  الدستور؛  مقدمة  من  )ي(  البند 
وبعيداً  ومذاهبها،  طوائفهم  عن  النظر  بغض  اللبنانيين؛  جميع  بين  والموحد  الواحد  المشترك  العيش 
البلد،  من  جغرافية  منطقة  أي  إلى  منهم  كل  بانتساب  ارتباط  أي  من  وخالصاً  الحزبية،  انتماءاتهم  عن 
ومنذ  لبنان،  في  كثيرون  برح  ما  الذي  العيش  وهو  المواطنة؛  مفهوم  على  القائم  المشترك  العيش  إنه 

سنوات، يطالبون بإقراره«.
النواب  مجلس  رئيس  قبل  من  المؤتمر  هذا  إلى  الدعوة  في  االنطالق  »ُيمكن  أنه  إلى  فانوس  وأشار   
لبنان، وفي حال تعّذر حصول هذه  المواطنة في  اعتماد  إلى  الذي طالما دعا  السياسي  اللبناني، وهو 
الدعوة، ُيمكن للقوى السياسية والوطنية المختلفة أن تتنادى إلى عقده، وطلب المصادقة عليه من قبل 
المجلس النيابي؛ كما ُيمكن أن يكون ثّمة إعالن لهذااالتفاق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس 

الوزراء الحاليين، وُيطلب من المجلس النيابي المصادقة على هذا اإلعالن وإقراره«.

مواقف م�سيدة بر�سالة ُم�سّيرات المقاومة:

توازن الرعب وحده يحمي حقوق لبنان

المفاو�سات غير المبا�سرة بين طهران ووا�سنطن...

ميقاتي مترئساً االجتماع الوزاري للبحث في ملف اإلدارة العامة  )داالتي ونهرا(

حجازي مترئساً االجتماع األول للجنة المركزية لحزب البعث

المسّيرات  برسالة  سياسية  وق��وى  فاعليات  أش��ادت 
حقل  فوق  الفائت،  السبت  يوم  المقاومة  أطلقتها  التي 
»تدفعهم  لبنانيين  مسؤولين  لمواقف  وأسفت  كاريش. 
اعتماد  أوراق  تقديم  إلى  الضيقة  ومصالحهم  طموحاتهم 
الوطنية  المصلحة  حساب  على  األميركي  الدولي  للناهب 
الذي  وحده  هو  الرعب  »ت��وازن  »أّن  مؤكدًة  اللبنانية«،  

يحمي حقوق لبنان«.
في  الحجيري  ملحم  النائب  اعتبر  السياق،  هذا  وفي 
شعبنا  حق  تثبيت  في  المقاومة  »رسالة  أن  تصريح، 
هي  وغ��ازه،  نفطه  واستخراج  النفطية  ثروته  باستثمار 
وداعميه  العدو  كيان  يفهم  لم  ما  آت،  حتما  والرّد  البداية، 
المستعمر،  وال��غ��رب  المتحدة  ال��والي��ات  رأسهم  وعلى 

مضمون رسالة المقاومة أو تعاطوا معها بغير الجدّية«.
تدفعهم  لبنانيين  م��س��ؤول��ي��ن  »ل��م��واق��ف  وأس���ف   
اعتماد  أوراق  تقديم  إلى  الضيقة  ومصالحهم  طموحاتهم 
الوطنية  المصلحة  حساب  على  األميركي  الدولي  للناهب 
اللبنانية، وفي ملف هو األهم بالنسبة إلى لبنان، عنينا به 
استخراج ثروتنا النفطية التي ُتشكل بالنسبة للبلد مسألة 

مصير ومستقبل«.
»المفاوضات  أّن  لحود  إميل  السابق  النائب  ورأى 
المسّماة بغير المباشرة مع العدو اإلسرائيلي هي أكثر من 
مباشرة، إذ أّن من يتوّلى التفاوض عن األميركّيين سبق أن 
خدم في الجيش اإلسرائيلي، ما ُيسقط عنه صفة الوسيط 
الصالح«، الفتاً إلى »أّن عالقة الواليات المتحدة األميركّية 
دوماً  كانت  المنطقة،  دول  من  غيره  مع  كما  لبنان،  مع 

منحازة إلى إسرائيل«.

التنازالت  قّدم  الرسمي  »لبنان  أّن  إلى  بيان  في  ولفت 
فرض  اإلسرائيلي  محاولة  إلى  أوصلنا  ما  التنازالت،  تلو 
إلى  بالمقاومة  دفع  ما  اآلن،  حتى  ينجح  وهو  شروطه، 
جميع  إلى  كما  العدّو  إلى  رسالة  إليصال  مسّيرات  إرسال 
الذي  وح��ده  هو  الرعب  »ت��وازن  »أّن  مؤكداً  المعنّيين«، 
يحمي حقوق لبنان«، داعياً إلى »العودة إلى سنة 2000، 
فيها  بما  متر  مليون   40 لبنان  استعاد  حيث  العبر،  وأخذ 
نخسرها  نحن  وها   ،29 الخط  فيها  ُيرّسم  التي  النقطة 

بفضل أوهام بعض السياسّيين«.
بفضل  هامدة  بجّثة  أشبه  »أصبح  البلد  أن  واعتبر 
ال  لمن  األمر  ُيترك  لو  فحّبذا  والتخاذل،  التنازل  سياسات 

ُيفّرط بمتر أرض من أجل مكسٍب سياسّي«.
وحّيت »حركة األّمة« في بيان »اإلنجاز النوعي للمقاومة 
اإلسالمية، بإطالقها ثالث مسيرات حلقت فوق حقل كاريش 
الباسلة  »المقاومة  أن  مؤكدًة  فّذة«،  استطالعية  مهمة  في 
ُتجدد قرارها بتطوير العمل المقاوم بالردع والتصّدي، وأن 
الدفاع  في  والتطور  بالتقدم  مستمّر  المقاوم  الجو  سالح 
أرضنا وشعبنا وحقوقنا في خيراتنا«. وشّددت على  عن 
أن »المقاومة بإنجازها النوعي الجديد، تؤكد مّرة جديدة 
القدرات  ولديها  الصهيوني  الكيان  ردع  على  ق��ادرة  أنها 
وأن  الوطنية،  ثرواتنا  في  وحقنا  الحياة  حق  تحمي  ألن 
جهاد  ويرعى  المقاوم  ب��ال��ردع  يحصل  ال��راس��خ  األم��ان 
والمعيشية  المالية  أزماته  على  ونضاله  الصابر  الشعب 
معالجات  أي  تغيب  وال��ذي  واالجتماعية  واالقتصادية 

رسمية حقيقية لهذا الواقع المر واألليم«.
بيان  في  اإلس��الم��ي«  »التوحيد  حركة  حّيت  بدورها 

إطالق  عن  اإلع��الن  بعد  لبنان،  في  اإلسالمية  »المقاومة 
ثالث مسيرات استطالعية فوق الحدود البحرية اللبنانية 
»الرسائل  أن  معتبرًة  مهمتها«،  في  ونجاحها  جنوباً 
وجيشه،  العدو  قيادات  إلى  وصلت  والقوية  الواضحة 
بتقويض مزاعم سيادتهم على أرضنا وفي بحرنا وسمائنا 
تحّقق  »م��ا  أن  إل��ى  ولفتت  وطننا«.  ت��راب  من  ذّرة  وك��ل 
الذين ال يعرفون شيئاً عن  صفعة لما ُيسّمى بالسياديين 
نفسه  الوقت  وفي  االستقالل،  وصيانة  السيادة  حماية 
منشآته  بتأمين  الصهيوني  الكيان  آلمال  ساحقة  ضربة 
االقتصادية في البحر والبر على حد سواء، حيث لن يبقى 
لو  فيما  دقيقة،  وصواريخ  مفخخة  مسيرات  عن  منأى  في 

تجرأ على سرقة مقدراتنا وثرواتنا«.
في  ذبيان  جهاد  وط��ن«  »صرخة  تيار  رئيس  وأك��د   
انطالقتها  اربعين عاماً على  المقاومة في ذكرى  أن  بيان« 
المقاوم في لبنان، تثبت مجدداً من خالل  للعمل  استكماالً 
في  تمتلك  أنها  ك��اري��ش،  حقل  ف��وق  المسّيرات  رسالة 
جعبتها المفاجآت التي تجعل العدو يشعر بالقلق وتحفظ 
البر والبحر، وانتظار ما تريد المقاومة هي  حق لبنان في 
ان تكشفه من قدرات عسكرية وتقنية قادرة على ترجيح 
المعادي في  الكيان  المواجهة لصالحها، بينما يغرق  كّفة 

أوهامه«.
ربيعاً   40 م��رور  ذك��رى  في  للمقاومة  ذبيان  وب��ارك 
مقاومة  حركة  كأول  نجحت  التي  »وهي  انطالقتها،  على 
تقلب  أن  عموماً،  والعالم  خصوصاً  العربي  العالم  في 
ُيذلذ تحت نعال  أن  ُيقهر  المعادالت وتجعل جيشاً كان ال 

المقاومين وسواعدهم التي أكدت ان الحق هو المنتصر«.
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هوكشتاين  الوسيط  مساعي  ويدعمان  متقدمة،  مراحل  بلغت  المفاوضات  بأن  واثقان 
استمرار  على  يعّول  لبنان  »أن  واثقة  بشجاعة  فيقوالن  وخطير  هام  لشيء  عليها  ويعّوالن 
المساعي األميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية والستعادة عافيته االقتصادية 
لبنان، والسؤال هو  األميركي موضع ثقة  واالجتماعية«. فالمقاومة تضر بلبنان والوسيط 
بكل صراحة فّجة، هل كان األميركي ليعين وسيطاً ويبدي اهتماماً بلبنان والرئيس والوزير 
والمفاوضات لوال وجود هذه المقاومة، التي تسبب القلق لكيان االحتالل المدلل الوحيد لدى 
القدير والوزير الخبير قناعة أخرى  الرئيس  الوسيط وأسياده في واشنطن؟ وإذا كان لدى 
فليخبرانا عنها؟ والسؤال الثاني هو هل هكذا تتصرف حكومة وطنية حريصة مع المقاومة 
اللبنانيون  يعرف  الذي  الوسيط  ومع  التفاوض،  في  الوحيدة  لبنان  قوة  مصدر  تمثل  التي 
أنه أشّد حرصاً على مصالح »إسرائيل« مما يروج له الرئيس والوزير حول تعويلهما على 

مساعيه وتصديقهما كذبة المرحلة المتقدمة التي بلغتها المفاوضات؟
تمسكهم  مزاعم  وراء  يختبئون  الذين  النواب  بعض  الكرامة،  تعوزها  الحكومة  كما   -
بالخط 29 النتقاد الحكومة، وقبولها بالتنازل عنه، تعوزهم الوطنية عندما يقولون إن عدم 
على  اعتداء  المقاومة  عمل  يجعل  المعتمد،  الترسيم  خط  تعديل  لمرسوم  الحكومة  توقيع 
كيان االحتالل، والسؤال لهؤالء، شو خّص عباس بدباس، ماذا لو كانت لدينا حكومة عميلة 
لالحتالل، هل يصير التسليم بمشيئة االحتالل هو الموقف الوطني، تحت شعار أن الحكومة 

ال تقوم بواجبها وتعلن االحتالل احتالالً، فيسقط الحق بالمقاومة؟
- نقص الكرامة ونقص الوطنية ليسا جديدين علينا، فلو تخّيلنا أن هذا النقاش يدور عام 
حول  التفاوضّي  المسار  على  تشويش  المقاومة  السابق،  خطابه  البعض  الستعاد   ،1983
اتفاق 17 أيار، وبعض آخر يقول طالما إن الدولة وقعت اتفاقاً، فالمقاومة اعتداء على دولة 
واللهم  عجباً،  ترى  رجباً  وعش  اللبنانية…  بالدولة  أمنّي  تعاون  اتفاقيات  تربطها  جارة 

احمني من أصدقائي )وأبناء بلدي( أما أعدائي فأنا كفيل بهم!

التعليق ال�سيا�سي

جدعون ليفي لي�س في محور المقاومة

حكومة  لرئيس  كمساعد  عمل  الذي  المخضرم  الصهيوني  الكاتب  ليفي  جدعون  كتب 
المستقبل  حزب  رئيس  لبيد  يائير  تولي  على  تعليق  في  بيريز،  شيمون  السابق  االحتالل 
في  منصبه  إلى  »إسرائيل«  في  المستقبل  حزب  رئيس  »دخل  فيه،  يقول  الحكومة،  لرئاسة 
الوقت الذي أصبحت فيه الروح الوطنية على حافة الهاوية أكثر من أي وقت مضى. ال يوجد 

مستقبل، كما يقول الكثير من اإلسرائيليين ألنفسهم«.
يقول ليفي »إن اإلسرائيليين يطلقون على أطفالهم أسماء أجنبية، ويبحثون في كثير من 
الملّح الحصول على جواز  لماذا من  األحيان عن جوازات سفر أجنبية ألنفسهم وألطفالهم. 

سفر أجنبي واسم أول أجنبي؟ ألنه ال يوجد مستقبل«.
لحظة.  أي  في  ينفجر  أن  ويمكن  الغاز  بأبخرة  مليء  شيء  »كل  ليفي  جدعون  يضيف 
العدوانية والعنف كامن تحت السطح. كل شيء يمكن أن يفسح المجال. كل شيء يصرخ 

باليأس الوجودّي«.
يختم ليفي مقالته في هآرتز بالقول »في اليوم الذي أصبح فيه رئيس حزب »يش عتيد«، 
ليس  بالتأكيد  مستقبل.  ال  أنه  األقوى  الشعور  كان  للوزراء،  رئيًسا  البيد  يائير  المستقبل، 

مستقبالً جيداً.
على  وخائف  بالكيان  متمسك  صهيونّي  وهو  المقاومة،  محور  من  ليس  ليفي  جدعون 
لصعود  يسّوقون  الذين  العرب  المطّبعين  نصدق  فهل  قلبه،  حرقة  من  ويكتب  مستقبله 
الكيان، أم اللبنانيين المهرولين لتضييع حقوقهم وتمييع الحقائق طلباً للرضا األميركي، أم 

أن ما يقوله ليفي هو أصدق من هؤالء المرجفين؟

ميقات وبوحبيب ... )تتمة �س1( 
حكومة تعوزها ...  )تتمة �س1( 

الناتو في المفهوم ... )تتمة �س1( 

اإعادة ترتيب ... )تتمة �س1(  من رمال ال�صحراء ... )تتمة �س1( 
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للتهديدات التي يواجهها الحلف وأسلوب مواجهتها وركزت الوثيقة تلك على ٤ محاور أساسية: 
أّولها تحديد الخطر األساس وحّددته بـ »اإلرهاب«، وثانيها السلوك المتبع وحّدد بأسلوب »إدارة 
األزمات« وغلق جبهات الجيوش التقليدية، والثالث فيها التأكيد على أهمية الشرق األوسط وما 

فيه من طاقة ومعابر، واألخير كان التذكير بسالح الردع النووّي الذي يمسك الحلف به.
بعد اعتماده من قبل قادة الحلف في العام 2011 ترجم هذا المفهوم في الميدان الشرق أوسطي 
حروباً طالت أكثر من دولة عربية كانت أخطرها الحرب الكونية على سورية والعدوان على اليمن، 
وتدمير ليبيا، لكن الحلف األطلسي وبقيادة أميركا لم يستطع أن يحقق أهداف حروبه كما خطط 
ولم يستطع ان يستفيد من اإلرهاب الذي احتضنه وادعى الحرب عليه، ولم يستطع ان يستثمر في 
هذا اإلرهاب في السقف الذي توخاه ووصل الى قناعة بأن ذاك العقد من الزمن صّب في مصلحة 

خصومه روسيا والصين ومحور المقاومة وبخاصة إيران. 
2022 هو مشهد ما يجري في أوكرانيا حيث  بيد أّن أخطر ما واجهته قمة األطلسي في مدريد 
والضغوط  التهديدات  بكل  آبهة  غير  خاصة  عسكرية  عملية  بتنفيذ  أشهر   ٤ منذ  روسيا  شرعت 
الذي  االقتصادي  الصيني  االندفاع  على  ذلك  يعطف  حيالها،  األطلسي  يتخذها  التي  والمواقف 
تخطى بأهميته وفعاليته وقدراته ما بلغه االقتصاد األميركي الذي يشهد تراجعاً وصعوبات غير 
سهلة المعالجة، وُتضاف إليه معضلة البرنامج النووي اإليراني الذي انسحبت أميركا من االتفاق 

الدولي حوله، وتتعثر حتى اآلن مفاوضات إعادة إحيائه.
الناتو في مدريد اعتمدت مفهوماً استراتيجياً جديداً  أّن قمة  في مواجهة هذه التحديات، يبدو 
للعمل به خالل ما تبقى من العقد الحالي، أّي حتى العام 2030 )يعتمد الحلف أسلوب المراجعة 
الماضي  العقد  حصاد  على  فيه  يقف  بحيث  عقد،  كّل  مطلع  في  االستراتيجي  لمفهومه  الدورية 
هاماً  تغييراً  الجديد  المفهوم  تضّمن  وقد  المواجهة(.  استراتيجية  ووضع  اآلتي  العقد  وتحديات 

لبعض األساسّيات التي كانت تمّيز المفهوم السابق كما يلي:
التهديد  بأنه  الروسي  االتحاد   2022 الناتو  قمة  حّددت  األهّم:  والعدو  األساسي  التهديد  في  ـ 
وللسالم  الحلف  ألمن  مباشر  تهديد  وأهــّم  »أكبر  لكونه  وعسكرياً  استراتيجياً  واألهــمّ  األخطر 
واالستقرار في المنطقة األوروبية األطلسية«، وأكدت »أّن الحشد العسكري لموسكو، بما في ذلك 
مع  العسكري  تكاملها  جانب  إلى  المتوسط،  األبيض  والبحر  األسود  والبحر  البلطيق  مناطق  في 
لروسيا  العسكري  الوضع  على  التركيز  مدى  نالحظ  هنا  ومصالحنا«.  أمننا  يتحّدى  بيالروسيا، 
في  األساس  التهديد  الحلف  بنظر  يشكل  كان  الذي  اإلرهــاب  اّن  نجد  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
مفهوم 2011 تراجع او حجب عن موقع التحدي األساسي للناتو واكتفي باإلشارة الى المنظمات 
اإلرهابية بشكل عام ودور الحلفاء في المكافحة، واحتلت روسيا موقع الصدارة في التهديد والعداء 

تليها الصين، لكن ليس بعنوان عسكري بل اقتصادي.
»إدارة  أسلوب  من  الناتو  تحّول  حيث  األمــر،  في  هاماً  تغييراً  نجد  هنا  المواجهة:  أسلوب  ـ 
األزمات« و«إقفال الجبهات« أمام الجيوش التقليدية، الى األخذ بمفهوم »الحسم العسكري« ألّي 
الميدانّي  الصراع  في  أعضائه  بجيوش  او  بذاته  الناتو  يتوّرط  أن  دون  العالم  في  ينفجر  صراع 
المواجهة هكذا  المدعومين، ولكن هل بمقدوره أن يضبط  الوكالء  أّي اعتماد حرب  بشكل مباشر، 

ويفرض سيطرة على الميدان؟ أشك...!
ـ الردع ومنطقة االهتمام: بعد أن حّدد في المفهوم السابق وبشكل واضح دور السالح النووّي 
بأنه سالح ردع استراتيجي أغفل في المفهوم الحالي النص الصريح على هذا وأكد أنه »سيعّزز 
على  وسيبقي  ومسؤولة،  موّحدة  بطريقة  التهديدات  على  وسيرّد  الحلفاء،  لدى  والدفاع  الردع 
روسيا  مناطق  أولوية  على  ذلك  في  مركزاً  التصعيد«،  لمنع  الروس  مع  مفتوحة  اتصال  قنوات 
الجديد إشارة واضحة  االتجاه  األوسط. وفي هذا  بالشرق  السابق  االهتمام  تتقّدم  التي  والصين 
الباردة قبل تفكك  الحرب  إبان  قائماً  ُيذّكر بما كان  الناتو نفسه لسباق تسلح جديد  الى تحضير 
اّن  رأت  حيث  الروسية،  الخارجية  وزارة  منه  وحذرت  عنده  توقفت  ما  وهذا  السوفياتي،  االتحاد 
»نتائج قمة الناتو في مدريد تظهر أّن الحلف قد عاد الى تكتيكات الحرب الباردة واّن الكتلة تبدأ 

سباقاً جديداً للتسلح مما يجّر العالم الى دوامة خطيرة«.
ـ الخطر الصيني، وهنا تكمن فضيحة الحلف وخداعه وخروجه عن ميثاقه، اذ رغم أنه لم يذكر 
األساس  في  هو  الذي  الحلف،  دول  من  ألّي  الصين  تشكله  عسكري  تهديد  أّي  موضوعي  بشكل 
الدول األعضاء وشعوبها والصين بعيدة عنهم جميعاً، يركز على خطر  حلف للدفاع عن أراضي 
المتمثل بقدراتها الصناعية والتكنولوجية واالقتصاد بوجه عام ويصف أساليب الصين  الصين 
بأنها »خبيثة« ويدعو الى مواجهتها. وهنا يكمن السؤال: كيف؟ هل بمزيد من الحرب االقتصادية؟ 
عسكري  الحتكاك  مدخالً  تايوان  ستشكل  وهل  مطلوباً؟  أيضاً  معها  العسكري  الحسم  سيكون  ام 

يدخله الناتو بقيادة أميركية ويشكل طرفاً رئيسياً فيه؟
عندما وقفنا على المفهوم االستراتيجي لألطلسي في العام 2011 قلنا )وذكرنا هذا في مقاالت 
سابقة( اّن الشرق األوسط سيكون على موعد مع أزمات متالحقة عمودها الفقري اإلرهاب أزمات 
المنطقة  السيطرة والهيمنة على  أنه بصدد حلها والهدف هو  ـ األطلسي ثم يّدعي  الغرب  ينتجها 
وعبرها على العالم من غير ان تتوّرط جيوشه بغزو واحتالل، وهذا ما حصل بالفعل لكنه فشل. 
واليوم نقول إّن العالم في ظّل خيارات األطلسي االستراتيجية المحّددة في مفهومه االستراتيجي 
حروب  مع  مترافقة  قاسية  اقتصادية  وحروب  خطر  تسلح  سباق  مع  موعد  على  سيكون   2022
نارية متناثرة تّدعي أميركا أنها تواجه بها روسيا والصين، حروب تنفجر دون ان تتحد جبهاتها 
ولكن  الغرب،  يظن  ما  بأسرع  مدمرة  نووّية  الى  تنقلب  قد  ثالثة  عالمية  حرباً  لتشكل  المتعددة 
الهيمنة  نزعات  لمواجهة  جهودها  تتوحد  لم  إْن  الشعوب  على  قاسية  الصراعات  تلك  ستكون 

األميركية واألطلسية، فأميركا ال يهّمها سوى نفسها ومصالحها حتى ولو أحرقت العالم. 
ويتقّدم  عمالني  والثاني  لوجستي  األول  ركنين:  على  تقوم  حرب  أّيــة  بــأّن  نذكر  هذا  ومع 
اللوجستي على العمالني، واليوم يجب ان ال ننسى التراجع في اقتصاد العالم عامة ودول الناتو 
خاصة، واّن الحرب االقتصادية التي يشنها الغرب يميناً وشماالً وصلت الى مستوى بات الغرب 
أول المكتوين بنارها، ولكّل ذلك نقول اّن الحروب المتناثرة او المنفردة وسباق التسلح الذي يهّدد 
حصاد  عن  تختلف  صورة  الى  بهم  يصل  لن  ذلك  كّل  اّن  اليه،  أميركية  بقيادة  الناتو  يطمح  او  به 
المفهوم االستراتيجي للعام 2011 إْن لم يكن أسوأ، وانها لن تمكنهم من الهيمنة على العالم في ظّل 
تشكل كيانات ومجموعات استراتيجية تتأّهب الحتالل مواقعها بجدارة في نظام عالمي تعّددي 

قيد التشكل وفي طليعتها الصين وروسيا وإيران ومحور المقاومة الذي هي في صلبه.
*أستاذ جامعّي ـ باحث استراتيجّي.

إثبات اهتمام أميركا بالمنطقة العربية، واإلفصاح عن تأكيد دعم الكيان الصهيوني أوالً، وتثبيت الوجود 
األميركي في اإلقليم كله، وتشجيع التقارب بين دول عربية ودول شرق أوسطية )إيران ـ تركيا(، فضالً عن 
بسط النفوذ األميركي في المنطقة واستعادة الحياة في العالقات األميركية بدول اإلقليم الحلفاء سواء في 
مقدمتها دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية. وفي األخير فإن الهدف األكبر هو دعم التقارب إلى 
القائمة  السرية  وإلغاء  علنية،  بصورة  ألميركا،  حليفة  عربية  ودول  الصهيوني،  الكيان  بين  االندماج  حّد 

حالياً في العالقات بين الدول الحلفاء العرب ألميركا، وبين الكيان الصهيوني.
في  المالئمة  اآللية  أن  أميركان،  مسؤولين  عبر  المعلن  السياسي  للخطاب  وفقاً  األميركية  اإلدارة  وترى 
الوقت الحالي هي: إنشاء حلف جديد، جرى التسويق له إبان فترة حكم دونالد ترامب، كما تّم اإلعداد له 
بلقاءات موسعة خالل األشهر الستة السابقة من )يناير/ يونيو(، أبرزها كان لقاء العقبة الذي تّم تجميع 
عدة دول عربية )مصر ـ البحرين ـ األردن ـ اإلمارات ـ والكيان الصهيوني، وربما غيرها(، في مارس/ آذار 
الماضي، ثم أعقبته لقاءات عدة آخرها من أسبوعين، للتمهيد لإلعالن عما تّم التسويق له بمسّمى )الناتو 

العربي »اإلسرائيلي«(.
والسؤال هو: هل هناك إمكانية لنجاح هذه االستراتيجية األميركية في بعدها الثاني، المتعلق بإعادة 
ترتيب اإلقليم على الهوى األميركي/ الصهيوني، وبما يحقق مصلحتها الحالية والمستقبلية وهدفها بعيد 
المدى وهو ضمان ضخ مصادر الطاقة )البترول والغاز(، خاصة من اإلقليم، حتى ال تصبح أميركا دولة 
من الدرجة الثانية وغير جاذبة، وأال تصبح جنة الموعودين بمستقبل أفضل ومضمون، فضالً عن استمرار 

المجتمع الصناعي دون توقف لتظّل أميركا هي الدولة القوية والمسيطرة عالمياً؟!
اإلجابة على هذا السؤال االستراتيجي الكبير، بالنفي أو اإليجاب، أّي بالقدرة على التحقيق أم العكس 
أّي اإلخفاق، يواجه مصاعب صعبة بال شّك! لكن علينا أن نسلم أّن الواليات المتحدة تمتلك من إمكانات 
القوة، األمر الذي يحول دون تدهور مكانتها بسرعة، ولعّل موقعها الجغرافي وُبعدها عن مركز التفاعالت 
والحروب اإلقليمية، بل وحتى العالمية، يجعل عمرها أكبر من القوى الموجودة في قلب العالم القديم. لكن 
الواقع العملي  القوة والمكانة ألميركا، يلوح في األفق، وتجسد في  في الوقت نفسه فإّن مؤشرات تراجع 
بال شك. وقد بدا لكّل ذي عينين أّن أميركا تواجه الفشل في كّل يوم، وترتب عليه انسحابات من المناطق 

المؤثرة في النظام العالمي، مجبرة، وليست مخّيرة!
 ،)2021  –  2001( احتالل  سنة   )20( بعد  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  ذلك:  مؤشرات  ومن 
ألفغانستان،  األميركي  الغزو  وسبب  لإلرهاب  رمــزاً  كانت  التي  )الطالبان(،  لجماعة  السلطة  وتسليم 

وتكّبدت أميركا خسائر بلغت حسب ما ورد على لسان الرئيس )بايدن(، )2( تريليون دوالر!
الذي تقع فيه  الوقت  العالمية، في  أفغانستان، إعادة تموضع لقواتها  ويعني االنسحاب األميركي من 
المقبل،  العدو  مع  المواجهة  من  الهروب  يعني  مما  الشرق،  والصين  الشمال،  في  روسيا  بين  أفغانستان 

ممثالً في الصين وروسيا! وهو انكسار وهزيمة ألميركا!
كما أنه قد بدا أّن أميركا تواجه خسائر ورفضاً شعبياً، بل ورسمياً من شعوب المنطقة وبعض نظمها، 
مما قد أفصح عن انسحاب أميركا من اإلقليم، سواء من سورية أو العراق على وجه الخصوص، ومحدودية 

الفعالية مع دول الخليج تحت تأثير أجندة بايدن بإعطاء أولوية لحقوق اإلنسان!
وليبيا  والسودان  مصر  في  العربي،  القلب  دول  مع  األميركية  العالقات  في  الحادث  التدهور  عن  فضالً 
وتعّرض  كورونا  وباء  نشر  مع  ذلك  تعذر  وقد  اإلقليم،  من  أميركياً  انسحاباً  يؤكد  مما  وتونس،  والجزائر 
االقتصاد األميركي لالنكشاف والتدهور، وانعكاسه في تدّني مستويات المعيشة لألميركيين، وهو أمر لم 

يكن متوقعاً أبداً!
قرار  األلف  تعّدت  التي  االقتصادية  العقوبات  سياسات  وفشل  أوكرانيا،  في  الروسي  التدخل  أّدى  وقد 
صياغة  إعادة  إلى  قائماً،  كان  ما  فوق  وإصراراً  وعناداً  قّوتها،  فوق  قّوة  روسيا  وازدادت  وأوروبا،  أميركا  من 
االستراتيجية األميركية مرة أخرى، والعمل على محورين كما أشرنا. ومن هنا تأتي زيارة الرئيس األميركي 
)بايدن(، لتعزيز الحضور األميركي في اإلقليم، وفي القلب الكيان الصهيوني، بخلق تحالف أمني تحت قيادة 
)إسرائيل(، إال أّن الفشل سيكون من نصيب بايدن، وهو ما قد يكون مقدمة لخسارته في االنتخابات المقبلة عام 

الجديد بالتعددية، بديالً عن األحادية، ولهذا حديث مقبل... الدولي  النظام  الوقت نفسه تكريس  2024، في 
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية،
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.

وفي هذا السياق، يفيد مصدر ديبلوماسي إقليمي مطلع، تعليقاً على الحملة الدعائية 
لما ُيسّمى »حلفاً دفاعياً عربياً إسرائيلياً«، بما يلي:

األمنيين  »اإلسرائيليين«  المسؤولين  عقلية  في  إال  التحالف  لهذا  وجود  ال  ان  ـ   1
والعسكريين وأسيادهم في الدولة العميقة األميركية وليس إدارة بايدن، وهو طرح بعيد 

عن االستراتيجية األميركية العملية.
في  بايدن(،  )ادارة  األميركية  المتحدة  للواليات  الحالي  االستراتيجي  الهدف  اّن  ـ   2
الصين  ضّد  االستراتيجي  الحشد  استكمال  هو  آسيا،  أواسط  ودول  األوسط«  »الشرق 

الشعبية وروسيا وإيران.
التالية: ادوات واشنطن لتحقيق ذلك هي  اّن  ـ   3

التي  التدريب العسكري واإلمداد والتزويد، لكّل العناصر  ـ نظام أردوغان، الذي يقّدم 
تخدم االستراتيجية األميركية في المنطقة المشار إليها أعاله. 

في  واسعاً  خراباً  عاثت  التي  المسلحة،  اإلرهابية  المجموعات  دّرب  أن  سبق  والذي 
أشرفت  التي  وهي  الحالي.  العام  بداية  السابقة،  السوڤياتية  كازاخستان  جمهورية 
خالل  من  لها،  جوي  وإنزال  تسلل  عمليات  تنفيذ  على  التركية  العسكرية  االستخبارات 
القديمة  )العاصمة  ألماآتا  مطار  في  دولة،  أّي  شارات  تحمل  وال  مستأجرة  نقل  طائرات 
لكازاخستان( بعد أن سيطر المخّربون المسلحون اإلرهابيون على هذا المطار في اليوم 

األول من الموجة اإلرهابية التي ضربت البالد.
ـ النظام السعودي، الذي يقوم بتمويل ثمانية عشر ألف منظمة غير حكومية، في جمهوريات 
آسيا الوسطى السوڤياتية السابقة، وهي قوات احتياط بيد الواليات المتحدة جاهزة لالستخدام، 

إما في ثورات ملّونة أو في هزات مسلحة وتخريبية، عندما يصلها أمر العمليات من واشنطن.
المطارات  إدارة  خالل  من  طالبان،  حركة  مع  بالتعاون  ــارات،  واإلم قطر  مشيخات  ـ 
مع  بذلك،  خاصة  اتفاقية  العربية  اإلمــارات  وقعت  حيث  الثالثة،  الرئيسية  األفغانية 
غير  أميركية  سيطرة  يعني  الذي  األمر  وهو   ،٢٠٢٢/٥/٢٤ بتاريخ  طالبان،  حكومة 
الى  والمعدات  األفراد  نقل  في  قصوى  أهمية  من  لذلك  وما  المطارات،  تلك  على  مباشرة، 
بداية  منذ  المطارات،  تلك  في  »تقني«  قطري  تركي  تمركز  ضوء  في  خاصة  أفغانستان، 

العام الحالي، وذلك بناًء على اتفاقيات موقعة مع حكومة طالبان.
ـ حركة طالبان نفسها، والتي تجري معها الواليات المتحدة محادثات متواصلة تتعلق 
بمجموعة طلبات أميركية للحركة وعلى رأسها السماح للمسلحين اإليرانيين، سواء من 
»مجاهدي خلق« اإلرهابية المقيمة في ألبانيا، أو غيرهم، بالعمل من األراضي األفغانية 

مقابل رفع تدريجي للتجميد األميركي المفروض على األموال األفغانية.
ـ فلول تنظيم داعش، الذين نقلت منهم القيادة المركزية األميركية، من العراق وسورية، 

ما يزيد على ثالثة آالف مسلح تّم نشرهم في محافظة:
*بدخشان/ شمال شرق أفغانستان/ بالقرب من الحدود الصينية والطاجيكية.

*محافظتا تخار وقندوز/ في شمال أفغانستان/ والمحاذيتان لحدود طاجيكستان.
محافظة:  تجتاح  التي  المنظمة  التخريبية  التحركات  موجة  نستذكر  أن  بّد  ال  وهنا 
فيها  حــاول  والتي  أيــام،  عدة  منذ  األوزبيكية،   karkalpakstan باكستان  كاركال 

المشاغبون االستيالء على األسلحة من المباني الحكومية الرسمية.
المتحدة األميركية هي من يقف وراء الحملة الدعائية، التي يرّوج لها  الواليات  اّن  ـ   4
اإلعالم »اإلسرائيلي« وبعض اإلعالم العربي، بما في ذلك لألسف الشديد بعض وسائل 
إعالمنا، حول التحالف المزعوم والمشار إليه اعاله. وذلك لحرف األنظار عن ساحة الفعل 
واستخدامها  عليها  السيطرة  بهدف  الوسطى،  آسيا  جمهوريات  في  األميركي،  الحقيقي 
من  الشعبية  الصين  جمهورية  ضّد  استراتيجية،  جسور  رؤوس  او  هجومية  كمنصات 
اإلسالمية  والجمهورية  الشمال،  جهة  من  االتحادية  روسيا  وجمهورية  الشرق،  جهة 

اإليرانية في الغرب، لزعزعة تحالف الشرق الصاعد هذا...
واحلوا قومهم دار البوار

بعدنا طّيبين قولوا الله...

واستخدام  المقاومة  بموقف  التحّصن  فرصة  اللبناني  الوطني 
الغاز  استخراج  نحو  اإلسرائيلية  االندفاعة  لجم  في  الرسالة  هذه 
في كاريش والمماطلة في العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل 
سياسية  مصادر  تقول  ما  وفق  البحرية،  الحدود  لترسيم  حّل  الى 
لـ«البناء«، التي أكدت بأن أية مفاوضات مع العدو ولو كانت بوساطة 

أميركية ال تستند الى قوة المقاومة لن تستطيع انتزاع حقوق لبنان.
الى  لـ«البناء«  الله  حــزب  موقف  على  مطلعة  مصادر  ولفتت 
األميركي  الوسيط  تأخر  بعدما  جاء  ميدانياً  المقاومة  »تحرك  أن 
للترسيم،  اللبناني  المقترح  على  اإلسرائيلي  الرد  على  بالحصول 
المتنازع  المنطقة  في  االستخراج  أعمال  وقف  »إسرائيل«  ورفض 
عليها، وبعدما اتضح للمقاومة وجود مخطط يجري تمريره وفرض 
أمر واقع على لبنان عبر استكمال العدو أعمال االستخراج«. وتحّذر 
بعد  اللبناني  الموقف  تضعضع  العدو  استغالل  من  المصادر 
تصريحات وزير الخارجية«، كاشفة أن أطرافاً في الدولة، تعمل على 
التي أطلقها  المعادلة  الترسيم، وتجويف  المقاومة عن ملف  تحييد 

السيد حسن نصرالله في خطابه األخير بضغوط خارجية. 
سيما  ال  اللبنانيين  المسؤولين  أن  »البناء«  معلومات  وكشفت 
عاموس  األميركي  الوسيط  من  كبيرة  لضغوط  تعّرضوا  ميقاتي 
التي  شيا  دورثــي  لبنان  في  األميركية  السفيرة  ومن  هوكشتاين 
الحكومة  لدفع  وذلك  الماضيين،  اليومين  خالل  هاتفياً  استنفرت 
والدولة للتنصل من عملية المقاومة وعدم تقديم التغطية والشرعية 
الغاز  خط  وتجميد  بالعقوبات  التهديد  طائلة  تحت  لها،  الرسمية 

العربي وتقديم المساعدات المالية للبنان.
وكان بوحبيب اجتمع مع رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
ونتائج  مواضيع  عرض  خالله  تم  الحكومي  السراي  في  ميقاتي 
الوضع  الى  البحث  وتطرق  التشاوري.  العربي  الــوزاري  االجتماع 
محيط  في  أطلقت  التي  الثالث  المسّيرات  وموضوع  الجنوب  في 
المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثارته من ردود فعل عن جدوى 
والسياق  الدولة  مسؤولية  إطــار  خــارج  جرت  التي  العملية  هذه 
الديبلوماسي، خصوصاً أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط 
األميركي عاموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة، وفق ما قال 

بوحبيب.
الوسيط  مساعي  دعمه  يجدد  »لبنان  أن  الى  حبيب  بو  ولفت 
اللبنانية بوضوح  الحقوق  الى حل يحفظ كامل  للتوصل  األميركي 
تام، والمطالبة في اإلسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعّول 
ثروته  في  حقوقه  وحفظ  لدعمه  األميركية  المساعي  استمرار  على 

المائية والستعادة عافيته االقتصادية واالجتماعية«.
إطار  خــارج  عمل  أي  أن  يعتبر  لبنان  »إن  بوحبيب:  ــاف  وأض
مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في 
إطاره غير مقبول ويعّرضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب 
بجميع االطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية وااللتزام 
الدولة في  الجميع من دون استثناء هم وراء  بأن  بما سبق. وأعلن 
االنتهاكات  بوقف  المطالبة  يجّدد  لبنان  أن  كما  التفاوض.  عملية 

االسرائيلية المستمرة لسيادته بحراً وبراً وجواً«.
لـ«البناء«  الدكتور عدنان منصور  الخارجية األسبق  ورأى وزير 
اللبناني  الموقف  يضعضع  والحكومة  الخارجية  وزير  موقف  أن 
العدو اإلسرائيلي، وكان األجدى بميقاتي وبوحبيب  أمام  ويضعفه 
استثمار عملية المسّيرات وقوة المقاومة كورقة قوة في المفاوضات 
ولفرض حقوق لبنان، واستثمار ثرواته. وتساءل على ماذا يستند 
الموقف اللبناني من أوراق قوة إذا لم تكن المقاومة؟ وشّدد منصور 
على ضرورة إعادة لملمة الموقف اللبناني وتظهير موقف موحد على 
لتشكيل  المقاومة  خلف  وااللتفاف  لبنان  يريده  الذي  الحدود  خط 
جبهة للدفاع عن ثروة لبنان ضد أطماع العدو الذي سيستغّل الخالف 
الداخلي الستكمال عملية نهب ثرواتنا، ما سيحول دون حصولنا على 

الخط 23 أيضاً بعدما فقدنا الخط 29.
 ،»otv»الـ لقناة  الله »،  » حزب  في  المستوى  رفيع  مصدر  وأفاد 
بأن  باتجاه  كاريش ،  مسيرات   3 لـ  الله  حزب  إطالق  على  تعليقاً 
موقف  لتقّوي  وجاءت  ووصلت  تصل  أن  يجب  كان  الرسالة  »هذه 
الدولة اللبنانية بالتفاوض ولتذكير اإلسرائيلي جيداً بأنه ال يستطيع 
البدء بالعمل في كاريش من دون اتفاق مع لبنان«، وشّدد على أننا 
رسالة  »هناك  أن  إلى  المصدر  وأشــار  لبنان«.  بسيادة  »معنيون 
إلنجاز  شهرين  مهلة  لبنان  أمام  أن  مفادها  األميركيين  من  وصلت 
االتفاق حول ترسيم  الحدود  وخالل هذين الشهرين إسرائيل ستعمل 
في  حقل كاريش ، وبعدها إن حصل اتفاق أو لم يحصل فـ«إسرائيل« 
الرسالة  هذه  تمس  »أال  متسائالً:  كاريش«،  من  ستستخرج  الغاز  

السيادة اللبنانية؟«.
لدى  واالرتباك  والرعب  القلق  من  حالة  المقاومة  عملية  وأثارت 
إعالم  وسائل  أفــادت  إذ  اإلسرائيلية،  الداخلية  والجبهة  الحكومة 
»إسرائيلية«، نقالً عن  تحقيق  داخلي لجيش االحتالل، بأن »سالح 
منطقة  نحو  الله   أطلقها  حــزب  مسيرات  إسقاط  في  أخفق  الجو 

كاريش«.
جابر  هشام  الدكتور  واالستراتيجي  العسكري  الخبير  ويشير 
لـ«البناء« إلى أن »المسّيرات الثالث تحمل رسائل شبه عسكرية، وقد 
تقّصدت المقاومة في بيانها ذكر أن المسّيرات غير مسلحة، أّي أنها 
عملية تذكيرية فقط في الوقت الضائع خالل الشهرين المقبلين في 
ظل غياب أي جواب من الوسيط األميركّي من الحكومة اإلسرائيلية 
على المقترح اللبناني واحتمال أن تستغل »إسرائيل« الوقت الضائع 
وتبدأ الباخرة اليونانية باستخراج الغاز في أيلول المقبل«. ويعتبر 

الكيان.  أصابت  التي  الهلع  من  حالة  وأحدثت  وصلت  الرسالة  بأن 
وهذا ما عكسته مقاربة اإلعالم اإلسرائيلي للحدث. وكذلك بيان جيش 
االحتالل الذي اعتبر أن »حزب الله يقّوض استراتيجية »إسرائيل« 

في البر والجو والبحر«.
وتوقع جابر أن تفعل رسالة المقاومة فعلها بتراجع »إسرائيل« 
عن أعمال االستخراج، ألن الشركات ستخرج من المنطقة المتنازع 
الله  حزب  أن  سيما  ال  آمنة،  وغير  توتر  منطقة  تصبح  عندما  عليها 
بحسب جابر سُيتبع رسالته األولى برسالة أكثر جّدية مثل مسّيرات 
توقف  لم  بحال  أما  االستخراج،  باخرة  من  أكثر  تقترب  قد  مسلحة 
ضربة  توجيه  الى  الحزب  يبادر  فقد  المنطقة،  عن  وتبتعد  الشركة 
لها من دون إشعال حرب. وال يستبعد جابر إرسال الحزب غواصات 
بحرية صغيرة الستطالع المنطقة الجيولوجية والحركة اإلسرائيلية 
في حقل كاريش، ويتوقع جابر مفاجآت لدى المقاومة ستكشف عنها 

في الوقت المناسب.
على صعيد الملف الحكومّي لم يخرج من دائرة المراوحة منذ اللقاء 
األخير بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب 
عون  يريدها  التي  الحكومة  حجم  على  الخالف  استمر  إذ  ميقاتي، 
ثالثينية بهدف أوسع تمثيل نيابي وسياسي، فيما يتمسك ميقاتي 
بحكومة من 24 وزيراً، لكن وزارة الطاقة هي إحدى العقد األساسية 
الحكومية،  للمشاورات  مواكبة  مصادر  وفق  التأليف  تعرقل  التي 
علماً أن ميقاتي طرح على عون وفق المعلومات اإلبقاء على الطاقة 
مع التيار الوطني الحر شرط تغيير الوزير الحالي وليد فياض. لكن 
وفق معلومات »البناء« فإن االتصاالت مستمرة بين عون وميقاتي 
مع تحّرك وسطاء على الخط للتوصل الى صيغة حكومية مشتركة 

وحلحلة بعض العقد األساسية.
اليومين  خالل  الجمهورّية  رئيس  سيزور  أنه  ميقاتي  وكشف 

المقبلين.
وإذ يتمسك عون بالتوازن الطائفي والسياسي والميثاقية في أية 
حكومة جديدة، لفت مصدر في التيار الوطني الحر لـ«البناء« الى أن 
التيار ال يتمسك بوزارة الطاقة لكن من حقه االحتفاظ بها أسوة ببقية 
بقية  المداورة  تشمل  لم  فلماذا  بحصصها..  احتفظت  التي  األطراف 
الطوائف واألحزاب؟ مشددة على أن التيار منفتح على النقاش وهو 
اتفاق عون وميقاتي. ونفى  أمام  مسّهل للحل ولن يقف حجر عثرة 

المصدر اتهام التيار بربط وزارة االقتصاد بالطاقة.
»الُمداورة  أّن  نحاس  نقوال  السابق  النائب  أوضح  المقابل  في 
رئيس  ألن  بالنتيجة،  بل  باألشخاص  ليست  الوزارّية  الحقائب  في 
الحكومة مسؤول عن حكومته وعندما يرى أن وزيراً ال يستطيع إدارة 
وزارته بالشكل المطلوب، فإنه من الطبيعي استبداله«. وفي حديٍث 
إلى  التأليف  في  الشريكان  يصل  أن  من  بّد  »ال  نحاس  قال  إذاعــي، 
حّل وعندما تكون الخيارات ضّيقة فيجب الذهاب نحو الممكن وهو 
الحفاظ على التركيبة الحالية مع استبدال الوزراء الذين هناك خالف 
إلى استبدال  أّدت  معهم«. وتابع: »رّبما تكون هناك أمور شخصية 
وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر، ولكن هناك 

عالقة جيدة ومحبة بين الخليل والرئيس ميقاتي«.
بتأليف  مصلحة  وخارجية  داخلية  سياسية  جهات  تجد  ال  وإذ 
حكومة في العهد الحالي إلخراج عون من قصر بعبدا تحت ضغط 
وصورة تحميله المسؤولية الكاملة عن خراب البلد ولصق السبب 
تأمين  محاولة  الى  نفسها  الجهات  تسعى  الله،  حزب  مع  بتحالفه 
ضمن  الحكومة  تأليف  قبل  للجمهورية  رئيس  انتخاب  على  توافق 
تسوية تشمل االستحقاقين معاً، ويجري استطالع موقف المراجع 
اتفاق المسيحيين على رئيس على غرار ما  إزاء إمكانية  المسيحية 

حصل في االستحقاق الماضي.
رئيس  وانتخاب  الحكومة  تأليف  بين  واضــحــاً  الربط  وظهر 
فتح  الذي  جعجع  سمير  القوات  حزب  رئيس  بموقف  للجمهورية 
أمس باب النقاش والجدل حول األسماء المرشحة للرئاسة، إذ علق 
بالقول:  الرئاسة،  إلى  آذار   8 قوى  من  مرشح  وصول  فرضية  على 
آذار   8 فريق  نجح  إذا  فعلي  خطر  فثمة  المعارضة  تتوّحد  لم  »إذا 
بإيصال رئيس للجمهورية، أيا كان اسمه«. وتابع: »لذا فإن الخطوة 
توحيد  هي  ممكن،  وقت  أقرب  في  بها  القيام  يفترض  والتي  األهم 
المعارضة.. فإذا توّحدت المعارضة على مرشح واسم واحد لرئاسة 
الجمهورية فإن هذا التوجه يحمينا من رئيس تابع لـ 8 آذار«. وأضاف 
»إذا أجمعت المعارضة على وصولي إلى رئاسة الجمهورية، فإن كل 

شيء سيتغير، وضعنا ليس مستحيالً«.
ولفتت حركة ميقاتي باتجاه المرجعيات الروحية المسيحية في 
أعقاب عملية تأليف الحكومة وفي ضوء الخالف المستعر مع رئيس 
الجمهورية، فغداة زيارته الديمان السبت الماضي ولقائه البطريرك 
بيروت  متروبوليت  أمس،  ميقاتي  زار  الراعي،  بشارة  مار  الماروني 

وتوابعها للروم االرثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية.
جديدة  مالية  صفعة  على  اللبنانيون  استيقظ  ذلك،  غضون  في 
ما  التنفيذ  حّيز  واالنترنت  االتصاالت  تعرفة  زيادة  قرار  دخول  مع 
سيخلف انعكاسات سلبية على المستويين االجتماعي واالقتصادي، 
ويقضم ما تبقى من مال ورواتب في جيوب المواطنين التي أفرغتها 
سياسة رفع الدعم الكامل التي انتهجتها حكومة ميقاتي منذ وصولها 

حتى اآلن.
و«الجيغابايت«  الــدوالرات  بفقدانهم  المواطنون  تفاجأ  وفيما 
على  اللبنانية  الليرة  الى  تحويلها  بسبب  هواتفهم  في  كانت  التي 
الجديد  األسعار  جدول  تسعير  جرى  فيما  للدوالر،  الرسمي  السعر 
لخدمات االتصاالت على سعر صيرفة 25200 ليرة، أشبه بالسرقة 

الفاضحة، انشغل المواطنون بقراءة جدول التسعيرة الجديدة لكافة 
خدمات التشريج وسط ذهول من أسعارها المرتفعة.

وإذ حّذر خبراء اقتصاديون عبر »البناء« من تداعيات القرار على 
النشاط االقتصادي واالجتماعي وعلى قدرة المواطنين على تعبئة 
هواتفهم، وارتفاع كلفة خدمة االتصاالت في الشركات وارتفاع إضافي 
في مختلف السلع والخدمات األخرى، حملت مصادر سياسية وزير 
االتصاالت والحكومة مجتمعة مسؤولية اتخاذ قرار كهذا تّم تهريبه 
قبل يومين من تحول الحكومة الى تصريف أعمال، مشيرة الى أنه 
يأتي في سياق مخطط لرفع الدعم الشامل عن كافة السلع والخدمات 
الدولي  النقد  صندوق  لشروط  استجابة  واألدوية  الغذائية  والمواد 

الذي لم يقّدم أي دوالر الى لبنان حتى اآلن.
)وتحولت جلسة لجنة االتصاالت واإلعالم التي عقدتها أمس في 
وزيري  وحضور  الموسوي  إبراهيم  النائب  برئاسة  النواب  مجلس 
االتصاالت واإلعالم الى مساءلة واستجواب، لوزير االتصاالت بسبب 

قراره رفع تعرفة االتصاالت. 
ولفت الموسوي الى أن »قرار رفع التعرفة جرى اتخاذه في مجلس 
الوزراء مع تحفظ البعض. وهنا أتحدث عن وزراء »حزب الله« الذين 
سجلوا تحفظاً عن هذا القرار، أريد أن أنوه بأن واقع االتصاالت شبه 
منهار، واذا لم تتخذ إجراءات شبه سريعة إلنقاذ هذا القطاع فسيكون 

الواقع أكثر صعوبة«.
وقال: »نرفض أية زيادة، ونريد ان نقوم بعملية متوازنة ودقيقة 
لنستطيع عبرها إنقاذ هذا القطاع من االنهيار ألنه قطاع حيوي يمس 
كل أمور اللبنانيين. وفي الوقت نفسه، يستطيع ان يحافظ على الحد 
األدنى مما يريده المواطن الذي اصبح في خبر كان نتيجة االرتفاعات 

الجنونية والغالء الفاحش«.
وأبدى وزير االتصاالت بحسب الموسوي »استعداده لالنفتاح 
حتى  العبء،  هذا  لتخفيف  اقتراح  أي  وعلى  بناء  طرح  أي  على 
اآلن بكل صراحة ليس هناك ما يمكن ان نقّدمه كحل لهذه االزمة، 
للطبقات  خصوصاً  ظرف  بأي  نجترح  ان  يجب  انه  نرى  ولكن 
الفقيرة والقطاعات الحيوية وان موضوع االتصاالت على اساس 

الحياة«.
الى  النواب  مجلس  في  اجتماعها  بعد  التغيير  قوى  كتلة  ودعت 
تظاهرة شعبية اليوم احتجاجاً على رفع تعرفة االتصاالت، ملوحة 

باللجوء الى مجلس شورى الدولة للطعن بقرار وزير االتصاالت. 
وشهد عدد من أحياء العاصمة بيروت والبقاع والشمال سلسلة 
وحاويات  المشتعلة  باإلطارات  للطرقات  وقطعاً  شعبية  تحركات 
المعيشية وارتفاع أسعار  النفايات، احتجاجاً على تردي األوضاع 

االتصاالت والمحروقات واألدوية وانقطاع الكهرباء والمياه.
وبرزت بقعة ضوء من العتمة الذي يغرق فيها القطاع العام من 
خالل مجموعة إجراءات اتخذها بعض الوزراء بالتنسيق مع رئيس 
حكومة تصريف االعمال صباح أمس الحتواء الغضب الشعبي، إذ 
المال في حكومة تصريف االعمال  يوسف الخليل  أعلن مكتب وزير 
والمتقاعدين  العام   لموظفي  القطاع  الــرواتــب  »تحويل  تم  أنــه   ،

والمساعدة االجتماعية عن شهري آذار ونيسان«.
مصطفى  األعمال  تصريف  حكومة  في  العمل  وزيــر  كشف  كما 
االجتماعية  »المساعدة  بيرم، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي، عن رفع 
لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرًيا من اول تموز، 
شرط الحضور يومين كحد أدنى في االسبوع. وهذه المساعدة ليس 
ضرورياً ان تدفع في اول الشهر مع الراتب األصلي، بل ستدفع خالل 
تم  أنه  إلى  ولفت  المالية«.  وزارة  في  الدفع  برمجة  حسب  الشهر 
االتفاق، على »رفع بدل النقل الى 95 الف ليرة عن كل حضور يومي، 
تماشًيا مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر 
موظفي  تعاونية  اعتمادات  زيادة  اقرار  »تم  كما  العمل«،  وزارة  في 
الدولة في الموازنة، بحيث تم رفع موازنة االستشفاءات نحو أربعة 
أضعاف، فكانت االعتمادات 212 مليار ليرة فأصبحت 1200 مليار. 
أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليارات فأصبحت 500 مليار، اي 

خمسة اضعاف«.
إال أن بيرم، وفي خطوة مفاجأة، أعلن مساء أمس التنحي عن ملف 
الموظفين كلًيا، وأضاف في بيان: »أمام بعض التجريح والتشكيك 
المرهقة  الذي صدر من مجموعات وظيفّية بعد قيامي بكل الجهود 
بالخاضعين  حصًرا  المتعلقة  وزارتــي  بصالحيات  فقط  وااللتزام 
لقانون العمل وحسب، وأرجو ممن لديه أي استيضاح وظيفي عام 
مراجعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير المالية خليل 

وغيرهم من المعنيين«.
حكومة  في  المهجرين  وزيــر  أكــد  النازحين،  أزمــة  صعيد  على 
يعود  اال  كلياً  »مرفوض  انه  الدين  شرف  عصام  األعمال  تصريف 
وباتت  فيها  الحرب  انتهت  بعدما  بالدهم  الى  السوريون  النازحون 
هذا  في  للتعاون  يدها  تمد  السورية  »الــدولــة  أن  كاشفاً  آمــنــة«، 
 15 إعادة  على  تقوم  اللبنانية  الدولة  »خطة  ان  الى  الفتاً  الملف«، 
الف نازح شهرياً«. وتحدث شرف الدين من قصر بعبدا بعيد لقائه 
عقده  الذي  االجتماع  مضمون  على  اطلعه  حيث  الجمهورية  رئيس 
المتحدة حول قضية  الالجئين لألمم  اإلقليمي لمفوضية  المدير  مع 
عودة النازحين السوريين عن »اقتراحات تقدم بها لبنان الى المدير 
وعد  الذي  ايتو  اياكي  المتحدة  لألمم  الالجئين  لمفوضية  اإلقليمي 
بمراجعة مرجعيته، على ان يعود باإلجابة عنها خطياً«، كما تحدث 
ومفوضّية  السورية  الدولة  مع  ثالثية  لجنة  لتشكيل  »خطة  عن 
شؤون الالجئين وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق واألردن 

لتحقيق هذه العودة«.



اأخبار الالعبين والأندية

ـ أعلن نادي االتحاد األردنّي لكرة القدم، تعاقده مع نجمة منتخب لبنان، ليلى اسكندر، قادمة 
من نادي اتش بي كوجيه الدانماركي. وكانت اسكندر قد بدأت مسيرتها في السالم زغرتا، ومن ثم 
لعبت لفريق نجوم الرياضة، وأحرزت معه العديد من األلقاب، باإلضافة إلى مشاركتها الفاعلة مع 

منتخب لبنان للسيدات. 
من  العديد  في  لبنان  مع  شاركت  حيث  األرز،  منتخب  العبات  أبــرز  إحــدى  ليلى  وتعتبر 

االستحقاقات المهمة، على غرار تصفيات كأس آسيا، وبطوالت غرب آسيا. 
يسعى  الذي  الدين،  غرز  وائل  السابق،  لبنان  منتخب  مدرب  األردنــي  االتحاد  فريق  ويقود 

لتسجيل اسمه بقوة في عالم األلقاب.
ـ انضّم العب الشانفيل، عمر جمال الدين، إلى صفوف نادي بيروت فيرست كلوب لكرة السلة. 
وكان بيروت قد جدد عقد نجمه، إيلي شمعون، وتعاقد مع العب دينامو، علي حيدر  ويعتبر جمال 
8 مباريات شارك فيها. كما لديه في  91 نقطة من أصل  الدين أحد الالعبين المميزين، وقد سجل 

سجله 37 متابعة ناجحة، و18 تمريرة حاسمة، و20 قطعاً للكرة بنجاح.
للرميات   77% إلى  باإلضافة  الثالثية،  من  للتسديد   29% نسبة  أيضا  الدين  جمال  ويمتلك 

الحرة. 
تطوراً  تعكس  أرقامه  أن  خصوصا  بيروت،  فريق  مع  كبير  مستقبل  له  يكون  أن  المتوقع  ومن 

الفتاً.
 18( كرنيب  شادي  عباس  الالعب  أستراليا  من  قادماً  األربعاء  غٍد  صباح  بيروت  إلى  يصل  ـ 
والده  خطى  على  يسير  موهوب  العب  وهو  المهاجم.  الوسط  خط  مركز  في  يلعب  والذي  عاماً( 
لبنان  منتخب  بتمارين  وصوله  فور  عباس  وسيلتحق  كرنيب،  شادي  السابق  الدولي  الالعب 
أبها  مدينة  في  سُتقام  والتي  للشباب  العرب  كأس  بطولة  في  للمشاركة  يستعّد  الذي  للشباب 
السعودية )بين 20 تموز و 7 آب( وقد أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي 

وليبيا. الجزائر 

رحيل الم�صرّي تريزيغيه عن الدورّي الإنكليزّي
أفاد نادي طرابزون سبور التركّي لكرة القدم 
المهاجم  ضم  صفقة  أنجز  بأنه  االثنين،  أمس 
 4 لمدة  تريزيغيه،  حسن  محمود  المصري 
مواسم، قادماً من فريق أستون فيال اإلنكليزي. 
وأوضح نادي طرابزون سبور أن قيمة الصفقة 
بلغت 4 ماليين يورو، وستسدد على 4 أقساط 

بواقع مليون يورو كل موسم. 
النادي  ســداد  أيضاً  الصفقة  تتضمن  كما 
الالعب  إعــارة  أو  بيع  عائد  من   10% التركي 
إلى  تريزيغيه  وانضم  آخر.  ناد  ألي  المصري 

ويعّد   ،2019 العام  في  فيال  أستون  صفوف 
نادي طرابزون سبور المحطة السادسة له في أوروبا، بعد رحيله عن األهلي المصري في صيف 
2015، وتنقل بين ناديي أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، وثالثة أندية تركية هي قاسم  العام 

باشا وباشاك شهير وأخيراً طرابزون سبور.

اإتحاد الكرة الطائرة يخّرج 16 مدّربًا

 للم�صتوى الأول بالكرة الطائرة ال�صاطئّية

الطائرة  بالكرة  األول  للمستوى  الدولية  المدربين  دراسة  الطائرة  للكرة  اللبناني  االتحاد  أنهى 
الشاطئية التي نظمها على مدار أسبوع بإشراف االتحاد الدولي للعبة عن طريق النظام اإللكتروني 
المرئي عن بعد )زوم( . أما المحاضرات واالختبارات العملية واالمتحانات الخّطية فأقيمت في مقر 
ومالعب نادي الشباب البترون. أدارالدراسة المحاضر والخبير الدولي في شؤون الكرة الطائرة 

الشاطئية الجزائري محمد بن حميدة وعاونه المدّرب الوطني ايلي النار.
وأقيم الحفل الختامّي بحضور أمين عام االتحاد عصام أبو جودة ورئيس لجنة الكرة الطائرة 
الشاطئية منير شاهين ومقّرر اللجنة مارك أبي كرم. وألقى المدير المدير التنفيذي لالتحاد اميل 
جبور كلمة شكر خاللها باسم رئيس االتحاد وليد القاصوف وأعضاء االتحاد المحاضر ومعاونه 
إلنجاح  المستلزمات  كل  لتقديمه  البترون  الشباب  ونادي  للمشاركين  ومتابعتهما  عنايتهما  على 
الدراسة، منّوها بالمستوى الجّيد الذي أظهره المشاركون علماً أنها المرة االولى التي ينّظم االتحاد 

هذا النوع من الدراسات المخصصة للكرة الطائرة الشاطئية.
لبنان  في  الشاطئية  الطائرة  الكرة  لدعم  لبنان  الى  الدولي  الخبير  حضور  عن  جّبور  وأعلن   
أربع  لمدة  تطويرية  عمل  خطة  لوضع  اللبناني  االتحاد  في  المسؤولين  مع  اجتماعات  وعقدعّدة 

سنوات تنفذ وتتابع من قبله شخصياً.
ثم أذيعت النتائج ووّزع األمين العام والمدير التنفيذي الشهادات على الناجحين وهم: إيهاب 
– جون أبو  – جوزيف شاهين  – آيا ماريا مطر  – شربل القّزي  – هادي عتر  – ميرا عدره  الظنط 
جوده - آدم خوري – غيث مصطفى – هادي عّمار - عمر أبي كرم – رامي ابو علي – مهّند اسماعيل 

– جايسن نّجار. – ايلي نّجار  الفيداوي  – نادر 
من جهة أخرى تلقى جبور قرار مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي القاضي بتكليفه رئيساً ومندوباً 
 19 19 سنة التي ستقام في البحرين بين  فنّياً للجنة المشرفة على بطولة آسيا للناشئين تحت 
– ايران  18 فريقاً. والدول هي: البحرين  الـ  30 آب المقبل بمشاركة عدد قياسي من الدول بلغ  و 
 – – قطر  – كازاخستان  – اوستراليا  – تايوان  – الصين  – العراق  – تايالندا  الجنوبية  – كوريا 

اليابان – هونغ كونغ – الكويت – السعودية – بنغالدش – الهند – باكستان – االمارات.

البر�صا يعلن ر�صمّيًا �صم الإيفواري فرانك كاي�صي

اإليطالي  ميالن  العب  مع  رسمي  بشكل  تعاقده  االثنين،  أمس  اإلسباني،  برشلونة  نادي  أعلن 
اإليفواري فرانك كايسي، لتدعيم هجوم الفريق خالل الميركاتو الصيفي الحالي. ورحب برشلونة، 

بالالعب عبر »تويتر«: »قضي األمر.. مرحبا كايسي«. 
وسيوقع  كايسي،  فرانك  مع  اتفاق  إلى  النادي  »توصل  الرسمي:  موقعه  على  برشلونة،  وقال 

عقداً حتى 30 حزيران 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو«.
 وأضاف: »سيقدم النادي كايسي يوم األربعاء المقبل )غداً(، حيث سيوقع العقود في المدينة 
الصحافي  المؤتمر  يعقد  أن  قبل  فيالنوفا،  تيتو  ملعب  في  النادي  قميص  يرتدي  ثم  الرياضية، 

الخاص به«. 
إلى  الماضي،  الموسم  ميالن  فريقه  مع  اإليطالي  الدوري  بطولة  على  الحاصل  الالعب  وانتقل 
صفوف البلوغرانا في صفقة انتقال حر، ليكون من أوائل الصفقات التي يعلن عنها فريق برشلونة 
انتقل  أن  بعد  اإليطالي،  النادي  بقميص  مواسم   5 اإليفواري  ولعب  رسمي.  بشكل  معها  تعاقده 
إليه من نادي أتاالنتا في صيف عام 2017، وتمكن خالل الـ 5 مواسم من خوض 214 مباراة في 

الكالتشيو، وتمكن من تسجيل 36 هدفاً مع الروسونيري. 
ونجح برشلونة في ضم كايسي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميالن في 30 حزيران 

الماضي. 
أندرياس  الدنماركي  خدمات  على  أيضا  حصل  برشلونة  أن  أكد  التقارير  من  العديد  أن  يذكر 

كريستينسن، عبر صفقة مجانية، وسينضم إلى النادي الكتالوني في األيام المقبلة.

5ريا�ضة

تغريم التن�س البريطانّي مليون دولر

ب�صبب حظره الالعبات الرو�صّيات

الرّباعة فّتوح تخفق في الميدالية وتعّو�س

 بمركز »اأف�صل الثماني« في اأثقال المتو�صط

بطولة غرب اآ�صيا لل�صباب وال�صابات في األعاب القوى

ميدالّيتان ذهبّيتان للبنان عبر مي�صا معو�س ويارا رزق

كرة الطاولة: 

نتائج بطولة لبنان لالعبين الُقدامى 

طاوالت  على   2022 للعام  الُقدامى  لالعبين  لبنان  بطولة  الطاولة  لكرة  اللبناني  االتحاد  م  نظَّ
العام  الحكم  وإشراف  كوبلي  جورج  االتحاد  رئيس  بحضور  سعاده،  عين   - السال  المون  نادي 

د.كميل مرعب. وقد جاءت النتائج كالتالي:
- فئة 40-49 سنة: األّول: غسان عيسىى - الثاني: عالء عبد - الثالث: وسام أبو رجيلي.

- فئة 50-59 سنة: األّول: فادي قسيس - الثاني: سمير خّياط - الثالث: جورج حّداد.
- فئة 60-69 سنة: األّول: جمال رمضان - الثاني: محمد شومان - الثالث: سعود ناصر.

- فئة فوق 70 سنة: تمَّ دمج هذه الفئة مع فئة 60-69 سنة لمشاركة العب واحد في هذه الفئة 
وهو سمير مرشي )79 سنة( الذي فاز بكل مبارياته وحقَّق المركز األول في الفئة المدمجة. وفي 

الختام، وزَّع كوبلي الكؤوس والميدالّيات على الفائزين.

التنس  ــاد  ــح ات بــيــن  ــالف  ــخ ال تــصــاعــد 
بشأن  الدولّية  التنس  وسلطات  البريطاني 
3 بــطــوالت  ــي  حــظــر الــالعــبــيــن الــــروس ف
لسلسلة  البريطاني  االتــحــاد  تعرض  مع 
مجموعها  بلغ  الــغــرامــات  مــن  استثنائية 

مليون دوالر. 
غرامة  التنس للسيدات  اتحاد  وفــرض 
لعدم  بريطانيا  فــي  التنس  اتــحــاد  على 
الروس والبيالروسيين  السماح للرياضيين 
ما  بحسب  بطوالت،  ثالث  في  بالمشاركة 

ذكرت صحيفة »ديلي ميل«. 
وبلغت غرامة قانون العمل حوالي مليون 
الطعن  الحقوقية  المنظمات  وتعتزم  دوالر، 

في القرار بدعم من الحكومة البريطانية. 
الرياضة  وزيــرة  دوريــس،  نادين  وقالت 
باالتحاد  اإلشــــادة  »يــجــب  البريطانية: 

جعل  في  لرغبتهما  ويمبلدون  وبمنظمي 
روسيا منبوذة رياضياً دولياً«. 

بطولة  تنظم  الــتــي  الــرابــطــة،  وأعــلــنــت 
يسمح  لن  أنــه  نيسان   20 في  ويمبلدون، 
ووصفت  بالدخول،  والبيالروسيين  للروس 
واسعة  الجهود  في  »مساهمة  بأنه  قرارها 
النطاق التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة 

للحّد من النفوذ العالمي لروسيا.« 
التنس  ــي  ــب الع اتــحــاد  ـــك  ذل ــــارض  وع
ـــاد العـــبـــات الــتــنــس  ـــح الــمــحــتــرفــيــن وات
المحترفات، باإلضافة إلى العديد من العبي 

البارزين.  التنس 
المنظمتين  كلتا  قررت  الحق،  وقت  وفي 
التصنيف  نــقــاط  مــن  ويمبلدون  حــرمــان 
ــن الــــروس  ــي ــب ــالع لــتــعــلــيــق مــشــاركــة ال

والبيالروسيين.

ومترّقبة  شاخصة  األنظار  كانت  بينما   
فّتوح  محاسن  اللبنانية  الــربــاعــة  نحو 
من  مجموعة  حــالــت  الميدالية  لتحقيق 
بحسب  الهدف،  هذا  تحقيق  دون  العوامل 
)أمين  اللبنانية  األولمبية  اللجنة  عضو 
األثقال  بعثة  إداري  مقلد  خضر  الصندوق( 
التي تقام حالياً  المتوسط  ألعاب  إلى دورة 

في مدينة وهران الجزائرية. 
كان  فتوح  الرباعة  بــأن  أوضــح  ــذي  وال
ممكناً لها تحقيق الميدالية حيث كان الفارق 
مثل  الكبار  مجموعة  وبين  بينها  واحد  كلغ 
فازت  التي  سعيد  نياما  المصرية  الرباعة 
بالميدالية الذهبية والتركية نوراي غونغار 

والفرنسية دورا تشاكونت .
جمعت  المنظّمة  اللجنة  أن  مّقلد  وكشف 
وزن  في  فئات   4 يمثلون  رباعة   13 بين 
التصفّية  أربك عملية  ما  71 كلغ  واحد وهو 

المستحيل  فعل  فتوح  الرباعة  وحاولت 
ومع كل رفعة في الخطف كّنا نأمل بواحدة 
كانت  القاصمة  الضربة  لكن  الميداليات  من 
إصابة فتوح بعارض صحي مفاجئ بعدما 
على  الثالث  الخطف  رفعات  أرقــام  جــاءت 
وبرصيد  كلغ  و98  و93   88  : التالي  النحو 
من النقاط بلغ 88 نقطة وحلولها في المركز 

بين »أفضل الثماني«.  
حلّت  فقد  إلطون  أندريانا  الرباعة  وعن 
85 كلغ في  بالمركز 11 بعد أن رفعت خطفاً 
كل رفعة وجمعت 85 نقطة وقال مقلّد بأنها 
رباعة واعدة وسيكون لها خطة إعداد خالل 
القادمة والستحقاقين هامين  األشهر الستة 
وأولمبياد  البحرين  في  آسيا  بطولة  هما 
عــدم  قــــرار  عــن  ــاَ  ــف ــاش ك  2024 بــاريــس 
اإلسالمي  التضامن  ألعاب  في  المشاركة 

)قونيا – 2022( في تركيا.

انطلقت منافسات بطولة غرب آسيا الثانية 
للشباب والشابات )تحت 20 سنة( في ألعاب 
القوى التي ينظمها االتحاد اللبنانّي للعبة على 
ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون وبمشاركة تسع دول وهي 
العراق،  اليمن،  قطر،  الكويت،  ُعمان،  سلطنة 
اليوم  وفي  ولبنان.  فلسطين  سورية،  األردن، 
لبنان  من  كل  حصد  غفير،  جمهور  وأمام  األول 
ميداليتين  واألردن  والكويت  وسورية  وقطر 
الميداليات  من  العديد  جانب  الــى  ذهبيتين 

الفضية والبرونزية.
بــإحــراز  لبنان  نجح  التفاصيل،  ــي  وف
معوض  ميسا  بواسطة  ذهبيتين  ميداليتين 
)سباق  رزق  ــارا  وي متر(   100 الـــ  )سباق 
بواسطة  فضية  وميدالية  متر(   3000 الـ 
وميدالية  م(   3000 الـ  )سباق  حسن  نغم 
ــي  بــرونــزيــة بــواســطــة بــيــا ســركــيــس )رم

الرمح(.
نتائج اليوم األول

لمسابقات  النهائية  النتائج  يلي  ما  وفي 
اليوم االول:

*شباب
100- متر:

-1 سعيد السحوتي )قطر(: 10.89 ثانية
-2 تميم التميمي )قطر(: 11.07 ث

 11.34 )العراق(:  نوري  صالح  مهدي   3-
ث

400- متر حواجز:

-1 اسماعيل أبكر )قطر(: 51.00 ثانية
-2 احمد جمال جمعة )قطر(: 53.13 ث

-3 محمد كوماري )قطر(: 55.27 ث
3000- متر:

-1 عيسى الجبالي )االردن(: 8.58.95 د
-2 مصطفى خزام )العراق(: 9.00.41 د

-3 اسامة اليعري )اليمن(: 9.03.30 د
1000-متر)مشي(:

 56.32.39 )سورية(:  النامس  صدام   1-
دقيقة

-2 يوسف علبي )سورية(: 58.53.98 د
ــان(:  ــم الــســيــابــي )ســلــطــنــة ع ــد  ــال -3 خ

59.03.23 د
رمي الكرة الحديدّية:

-1 حسين الناصر )الكويت(: 17.97 م
-2 احمد دجبرين )قطر(: 15.73 م

-3 عبد العزيز الكالف )الكويت(: 14.66م
-الوثب الطويل:

-1 عبدالله العازمي )الكويت(: 7.31م
-2 سلطان الرّيس )الكويت(: 6.89 م

-3 منتظر نايف )العراق(: 6.85 م
*شابات
100- م:

-1 ميسا معوض )لبنان(: 12.31 ثانية
-2 براء ممدوح )العراق(: 12.67 ث

-3 آالء عبدالله الزدجالية )سلطنة عمان(: 
13.18 ث

3000- متر:

12.14دقيقة -1 يارا رزق )لبنان(: 
14.11.90 د  :) -2 نغم حسن )لبنان 

400- متر حواجز:
1.05.12 د الرحبة )سورية(:  آية   1-

-2 هونيا قادر )العراق(: 1.08.04 د
-3 سجى سعدون )قطر(: 1.12.67د

-رمي الرمح:
-1 رنا البكار )األردن(: 32.97 م

30.75م آية اسبر )سورية(:   2-
-3 بيا سركيس )لبنان(: 30.29م

وفي برنامج مسابقات اليوم الثالثاء، نهائي 
عند  بالمطرقة  اإلطاحة  مسابقة  في  الشباب 
من  العديد  تقام  ثم  صباحاً  العاشرة  الساعة 
التصفيات لمسابقات عدة خالل النهار على أن 
تجري نهائيات 9 مسابقات ابتداء من الساعة 

الرابعة والنصف بعد الظهر.
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

تموز ومقاومة الإرهاب )4(

{ يكتبها الياس عّشي

تحديداً...
الثاني  تشرين  من  عشَر  السادَس  في 
عام اثنين وثالثين بعد التسعمئة واأللف، 
حدث أن خرج إلى الناس رجل في العقد 
حادُّ  الجبين،  واسع  القامة،  رْبُع  الثالث، 
الــحــاجــبــيــن، حنطّي  مــعــقــود  الــنــظــرات، 

اللون، سورّي المالمح...
رجل لبُق الحديث، جدلّي، محاور...

يحمل في جعبته مشروع أمة،
ويحمل في قَسماته وجَع هذه األّمة،

إنه أنطون سعاده .
رجل من لبنان، رفض أن يحني قامته، 
أن  الــشــمــس، ورفـــض  فــي  فــغــرز عينيه 
رمال  على  شهيداً  فانتهى  »نعم«،  يقول 

بيروت،
وسكن فينا إلى األبد.
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اأمة الكرامة

هل ما تواتر إلينا من الروايات عن شهامتنا وكرامتنا وعّزتنا فعالً روايات صحيحة، 
افتراضي  نفسي  تعويض  بعملية  يقوم  مريض  شيزوفراني  عقل  اختالق  من  هي  أم 
لمجموعة كبيرة من النواقص على رأسها الجبن والنكوص واالنسحاب وعدم القدرة 

على مجابهة التحديات...
الروم  امبراطورية  لقتال  الجيوش  جّيشنا  بأننا  صحيحة،  وامعتصماه  قصة  هل 
فجّيش  عليها،  وقع  ظلم  بسبب  بالمعتصم  استنجاد  صرخة  امــرأة  أطلقت  حينما 

المعتصم الجيوش وهزم امبراطورية الروم بسبب ذلك؟
نحن في واقع الحال نرى شيئاً آخر، نرى ضابط مخابرات بلد عربي يقول لشاب 
كان يرافق المناضلة ليلى خالد إلنهاء إحدى المعامالت فيهّدده بأنه سيقوم بتسليمها 

الى المخابرات »اإلسرائيلية« إذا استمرت في اإلدالء بتصريحات ثوروية!
نرى امرأة فلسطينية تبلغ من العمر عتّياً، تموت في سجون االحتالل بعد ضربها 
السلطة  رئيس  نفسه  على  يطلق  من  يستمّر  بل  جفن،  لألمة  يرمش  وال  مبرحاً  ضرباً 
وتسليم  األمني  بالتنسيق  المقاطعة  في  به  تحيط  التي  العفنة  والزمرة  الفلسطينية 
شبابنا وشاباتنا الذين يحاولون مقاومة االحتالل القاتل، نحن نرى شباباً وشابات 
في عمر الزهور ُيقتلون على الحواجز وفي الشوارع وُيتركون للنزف حتى الموت بينما 
لكيان  مكافأة  واالقتصادية  األمنية  والصفقات  والتحالف  التطبيع  نحو  تندفع  األمة 

اإلحالل على اإلمعان في قتلنا، وعلى تدنيس كّل ما نّدعي بأنه مقّدس بالنسبة لنا...!
نحن نرى ورأينا نساء يغتصبن في العراق وفي أفغانستان من قبل جنود االحتالل 
مع  العالقات  أجمل  تربطهم  ورؤســاء  وسالطين  وأمــراء  ملوك  من  األمة  قيادات  فيما 
قيادات المحتّل ألراضينا والناهب لثرواتنا والقاتل ألبنائنا والمغتصب لنسائنا، فهل 
نحن أمة تعرف معنى الكرامة والشرف والعّزة؟ أم هي ألفاظ نرّددها كالببغاوات دون 

ان ندري حتى ماذا تعني...؟
سميح التايه

الفل�سفة القومّية الجتماعّية

فل�سفة حياة ل �سقف لرقيها

{ يوسف المسمار*
وال  حياة  ال  وبدونه  الحياة،  مبدأ  هو  االجتماعي  القومي  للوجود  مبدأ  أهم  إن 
قيمته.  الـوجود  فـَقــَد  شـيء.  كـل  انعـدم  الحياة  انعـدمت  فإذا  شـيء.  ألي  قيمة 
والنظريات،  النظرات  وتالشــت  الفكـر،  وسـقـط  حياته،  المجتمع   - اإلنسان  وفقـد 
وانهارت عمارات الفلسـفة والعلوم والمعارف والفنون، ولم يُعد للوجود أية قيمة 

تذكـر.
لقد ارتكزت النظرة القومية االجتماعية منذ البداية على مبدأ أساسي متين قـوي 
ومعروفة  موجودة  طبيعية  كلية  أساسية  كحقيقة  المجتمع  ـ  اإلنسان  هـو  حقيقي 
مع  متفاعلة  هي  كما  لهـا  الحاضنة  بـيئتها  مع  متفاعلة  ومتطـورة  ونامية  ة  َـّ وحيـ
المتفاعلة  الدينامية  حركتها  فقدت  إذا  ذاتها  هي  تبقى  ال  بحيث  وبذاتها،  نفسها 
الشخصية  الفردية وإنسان  الشخصية  إنسان  أثمرت خالل تطـّورها ونمّوها  التي 
شخـصية  تستـقـيم  وال  األخرى،  عن  منهما  الواحدة  تستغني  ال  اللتين  االجتماعية 
ألٍي  حقيقياً  رقي  ال  بحيث  وتوحدهما  وتناغمهما  بتفاعلهما  إال  المجـتمع  ـ  اإلنسان 

منهما بدون األخرى. وال تقدم إال بتوحدهما في دورة الحياة اإلنسانية النامية.
وهو  اجتماعية  إمكانية  الفرد  كـل.  في  حّية  خلية  والفرد  الكل.  هو  المجتمع 
فعالية اجتماعية إنسانية في الوقت ذاته. إنه عين بصيرة في جسم حّي، وعمياء 
النظر  فعالية  لها  عادت  تموت  أن  قبل  آخر  حّي  جسم  في  ُزرعت  فإذا  تقتلع.  حين 

والرؤية. وإذا ماتت فال نفع من زرع، وال فائـدة من كـل العقاقير.
خاليا  وفعاليات  حيِّة  اجتماعية  إمكانيات  واألفـراد  حّي.  كلّي  كائن  المجتمع 
حركة  بتجدد  ويتجّدد  بتجّدده،  خالياه  تتجّدد  المجتمع.  حياة  دورة  في  فاعلة 

خالياه الحيَّة المتجددة أرواحاً في روحية. وعقوالً في عقلية. وأنفساً في نفسية.
لترقية  يفعلون  ما  وبقدر  ويموتون  يتوالدون.  يتزاوجون.  يولدون.  األفــراد   
مجتمعهم يكبرون ويخلدون. انهم بموتهم يـولدون. وفي أجيال أمتهم يتجّددون. 
ً وقَيـماً وفضائل  إنهم في ضميـر أجيال أمتهـم مستمرون نبـوغاً وإبـداعاً وعبقـرية 
وأفعال وذكـرى عاطـرة تـدفع أرحامهم الى ما يـرفـع النفوس الى كل ما هو أجمل 
يصغرون  مجتمعهم  طاقات  من  ويخّربون  يعّطـلون  ما  وبنسبة  وأسمى.  وأحسن 

ويتبخرون. ويتناثرون 
الذي  هو  األمة   - المجتمع   - اإلنسان  نسّميه  الذي  الحّي  الطبيعي  الكائن  هذا 
الحياة  وألن  الوجود.  هذا  في  األسمى  تعبيرها  هو  وماهيتها.  الحياة  عن  ِّر  يـُعـَبـ
هي التي تنمو فإن اإلنسان الذي هو تعبيرها األسمى هو اإلنسان النامي المستمر 
في نموه. إنه اإلنسان المتجـّدد في البيئة. في األرض. في الكون. والمتواصل في 
الزمان عبر المراحل واألطوار والمستويات جيالً بعد جيل. إنه كلٌّ وليس جزءاً. إنه 

األجيال منذ كانت الى ما سوف تكون.
وليس جيالً أو عدة أجـيال. إنه حركة التاريـخ المتـواصلة الـدائمة في المـاضي 
البعض  يستذوق  حيث  من  وليس  الخليقة  فجر  منذ  بدأ  والمستقبل.  والحـاضـر 
إن  بل  طوائف.  وال  فئات  وال  أجيال.  مجموع  وال  أفراد.  مجموع  ليس  إنه  يبدأ.  أن 
جميع هذه التجّمعات ال وجود لها وال كيان وال بقاء إال في المجتمع. وهي في حال 
في  تؤدي  خطيرة  أمراض  بثور  تشكل  بينها  فيما  واقتتالها  وانغالقها  تشرذمها 

أحيان كثيرة الى تفتت المجتمع ودماره وهالكه. 
الفـرد،  شخصية  بروز  ميزة  ميزاته  أهم  من  فإن  الحّي  الصحي  المجتمع  أما   
في  النمّو  وحيوية  الحياة،  طاقة  عن  تعّبران  اللتين  الجماعة  شخصية  وظهور 
الفردية موهبة  المجتمع. وبقدر ما تتوهج الشخصية  ـ  الفرد واإلنسان  اإلنسان - 
وعبقرية وإبداعاً من جـهـة. وبقدر ما تتألق شخصية الجماعة رفعة ورقياً وتمّدناً 
وسمواً من ناحية ثانية، فإن اإلنسان ـ المجتمع يبرهن ويفصح عن حيـوية أكبـر، 
في  المتـناغم  المنسجم  التنّوع  طور  لبلوغ  تـُهيئه  أعظم  وأهلية  أقوى،  وجدارة 
تكوين ونشوء اإلنسان - العالمي اإلنساني المتطلع الى أرقى ما يتصّوره العـقـل 

البشري، وتطمح اليه النفوس الجميلة الخيـّرة.
حيوية  حـّية  حياة  فلسفة  هي  المتقدم  بالمفهوم  االجتماعية  القومية  الفلسفة 
الرقي.  في  عنـدها  تقـف  حـدود  وال  النمّو،  في  لها  سقف  ال  متسامية  نامية  عملية 
باتجاه  انطالق  قاعدة  بدورها  تـصبح  التي  السـماء  نحـو  األرض  من  تنطلـق  فهي 
الى  اال  ارتفعنا  اذا  إال  تـصـورها  نستطيع  ال  عليا  مـُثـُل  لتحقيق  تنتهي  ال  سموات 

المشارف التي تطل عليها.
قواه  تفتح  بنسبة  ومنفتحة  اإلنسان.  حيوية  بتجدد  متجددة  فلســفة  إنها 
العقلية. وشاملة ومتـوسعـة بنسبة توسع واتساع آفاق معرفته. ومتسامية على 
الروحية،   – المادية  حياته  مستوى  تحسين  في  وخططه  تصوراته  تسامي  قـدر 

المدرحية.
هذه بعض األضـواء نسلطها على فلسـفة حياتـنا القومية االجتماعية المناقبية 
األخالقية الجديدة التي توقظ فينا عوامل النهوض، وتـفجـّر كل ما تحويه نفـوسنا 
الله  هبة  العقل  بموهبة  الجديرة  األمة  لنظل  اإلبداع  ومـواهب  الصراع  عزيمة  من 

العظمى التي وهبنا إياها الحتاللنا كأمة مكانها الرفيع بين األمم.

*باحث وشاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

الفنانة الت�صكيلية فريال فيا�ض... 

ف�صاءات الع�صق الملونة

المرت�صى يعلن عن ندوة في ذكرى الماي�صترو رفيق حبيقة 

وبرنامج لتكريم ال�صاعر ح�صن العبداهلل 

ويعين الطالب جوي حداد م�صت�صارًا معاونًا له ل�صوؤون تح�صين عالقة جيل ال�صباب باللغة العربية 
تصريف  حكومة  في  الثقافة  ــر  وزي أعلن 
المرتضى  وســـام  محمد  الــقــاضــي  ــال  ــم األع
إحياء  الوطنية  المكتبة  في  ندوة  تنظيم  عن 
في  حبيقة  رفيق  المايسترو  الراحل  لذكرى 
وسيتخلل  المقبل،  ايلول  شهر  من  العشرين 
الراحل  نشأة  عن  وثائقي  فيلم  عرض  الندوة 
ومسيرته المهنية وإنجازاته الفنية سوف يتم 
 tele و  الثقافة  تحضيره بالتعاون بين وزارة 
لهذا  المرتضى  الوزير  والتقى   ،  lumiere
وأجريا  التلفزيون  مبنى  في  نور  االب  الغرض 

الالزم. التنسيق 
كما وستتضمن الندوة عرضاً حياً لشهادات 
الراحل حبيقة من بعض عارفيه، ثم عزفا  في 
الموسيقية تؤديه فرقة  لمجموعة من مؤلفاته 
كلمة  إلى  اضافة  الوطني  الكونسرفاتوار  من 

لوزير الثقافة في المناسبة.
بالتعاون  »الوزارة  أن  المرتضى  أعلن  كما 
الشاعر  وأصدقاء  الخيام  بلدة  فاعليات  مع 
واتساقاً  لتطلعهم  ووفــقــاً  العبدالله  حسن 
اللبنانيين،  المبدعين  تقدير  في  توّجهها  مع 
الالئق  الوسام  الكبير  للراحل  تستصدر  سوف 
والثقافي،  الوطني  المضمارين  في  بإنجازاته 
أربعينه،  ـــرى  ذك ــاء  ــي إح ــي  ف ستسهم  كــمــا 
وستنظم ندوة أدبية عنه في المكتبة الوطنية 
إبداعاته  على  الضوء  لتسليط  بيروت  في 

الشعرية«.
الثقافة  وزير  فإن  اإلطار  هذا  »وفي  أضاف: 

الغالي  فقيدنا  في  يستعيد  تقدم،  ما  يعلن  إذ 
ليال  بضع   »منذ  اآلتي:  نعيه  عبدالله  الشاعر 
أعلن حسن العبدالله وقته حيث ينطفئ الموت 
عاد  انتظرته  التي  الكلمات  أجمل  والميتون، 
إليها، حامال دمعتين ووردة، رافضاً أن تنزوي 
األخضر  ومقام  الحبر  غادر  الحداد.  ثياب  في 
حيث  الجنوب،  تراب  من  الطالع  النور  ليسكن 
يحفظ  التبغ  وحيث  الينابيع،  تكتبها  الكروم 
دخل  هناك  من  االنتصارات.  ويتلو  الكرامة 
وتذكر  واللون،  والريشة  والشعِر  الوطن  في 
أنه أحب الدردارة من أول النبض حتى نشاف 
سكنوا  الذين  الفقراء  فعل  كما  تماماً  العروق، 

وكلماته«. قلبه 
بتعيين  المرتضى،  قــام  ثانية  جهة  مــن 
عشرة  الرابعة  ابن  حداد  بيار  جوي  الطالب 
عالقة  تحسين  لشؤون  له  معاوناً  مستشاراً 
وتوطيدها  العربية  باللغة  الشباب  جيل 
تنظمها  التي  الثقافية  بالنشاطات  واالهتمام 
إلى شؤون أخرى  المدارس ومتابعتها اضافة 

يكلفه بها الوزير.
عائلة  من  حداد  جوي  الطالب  أن  الى  يشار 
نجم،  عين  في  االقدسين«  »القلبين  مدرسة 
ويمتاز  البريفيه  صــف  فــي  دورتـــه  وطليع 
ممّيز،  اجتماعي  وحضور  قوية  بشخصية 
األولى في  المرتبة  وكان قد نال مؤخرا جائزة 

إلقاء الشعر العربي.
في  مكتبه  في  المرتضى  الوزير  التقاه  وقد 

قصر الصنائع، بحضور والده بيار حداد، وتم 
والعامة،  الثقافية  االمور  من  عدد  في  التداول 
الوعي  »عمق  المرتضى  الوزير  رصــد  حيث 
وسعة المعرفة واالطالع عند الطالب حداد، ال 

لإلشكاليات«. سيما 
مستشاراً  ــداد  ح تعيين  المرتضى  وقــّرر 
عالقتها  وتحسين  الناشئة  لشؤون  له  معاوناً 
وتعارف  تواصل  جسر  وبناء  العربية  باللغة 

بينها وبث الوعي االجتماعي حول أهميتها.

المرتضى قد غّرد عبر حسابه  الوزير  وكان 
َتِخُرّ  صبُيّ  لنا  الِفطاُم  َبلََغ  »إذا  »تويتر«:  على 
عاماً   14 حداد  جوي  ساجدينا«.  الجبابَر  له 
من مدرسة القلبين األقدسين معجزة في اللغة 
وقوة  بالرزانة  تتسم  شخصيته  العربية، 
لكهل  فكأنه  وعيه  امــا  والرصانة  الحضور 
وطنه؛  بأبناء  فالنهوض  طموحاته  اما  حكيم 
معاوناً  مستشاراً  بتعيينه  تشّرفت  اليوم 

لشؤون الشباب«.

{ كمال شعيب*
تشّعبات  من  بينهما  وما  واأللــوان  المالمح  ضباب  بين 
ممتشقة  مملكتها  باب  على  فياض  فريال  تترّبع  األحاسيس 
التقاط  تتقن  أنثى  بفرادة  تاجها  معتمرة  الريشة  صولجان 

الومضة لتجعلها نوراً ينبض باأللوان والمعاني .
الدهشة وُتعزف  ُتكتب على بحور  كأنما لوحاتها قصيدة 

على أوتار العشق .
التفسير  شغف  للمتلقي  لتترك  بإتقان  للمالمح  إخفاء 

االنطباع. ومساحة 
وال  العادات  تألفه  ال  كبرياًء  الشامخة  العاشقة  المرأة 
المداهنون  يستغربه  كفاحاً  والسامقة  التقاليد،  تستسيغه 

ويتحاشاه المستسلمون .
صحارى  ُتْتعبها  العربية  كالفرس  العاشقة  الــمــرأة 

وحريًة  حباً  الطافح  صهيلها  يتعب  أن  دون  المجتمع 
)المبدعون(  إال  يصنعها  وال  )المتمّردون(  إال  يعرفها  ال 
العابرون لّجة التحدي للوصول إلى شواطئ الذات ناثرين 

ألوانهم ضوءاً في غياهب النفوس .
اللون يأخذنا إلى مساحة الضوء ومحيط التصوير  وألّن 
وشؤونها  بفرحها  النفس  فضاء  إلــى  تأخذنا  فاللوحة 

وشجونها .
فريال نحتت طريقها بأظافرها بتعبها بإرادتها... والدرب 

طويل وشاق والتحدي أبداً ودائماً أمامها...

*شاعر

 : وبإيجاز  العزيزة  فنانتنا  من  بسيط  إقتباس  والختام   
الدرب أمامي وال وصول ؛ من وصل انتهى .

المرتضى مع الطالب حداد
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