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اننا ال نريد االع��ت��داء على أحد،
ولكننا نأبى أن نكون طعاما ً ألمم
أخ��رى ،اننا نريد حقوقنا كاملة
ونريد مساواتنا مع المصارعين
لنشترك في إقامة السالم الذي
نرضى به.
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وزراء الخارج ّية العرب �سمعوا وناق�شوا كالم ّا لبناني ّا وا�ضح ّا حول ملف النازحين وعودة �سورية

المقاومة ُتعيد التذكير ب�أن «بحر عكا» متنازع عليه حتى نهاية التفاو�ض… و�أنها بالمر�صاد
ميقاتي يطلب من عون تر�شيحات لحقيبتي الطاقة واالقت�صاد تحقق التوازن والتعاون
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
نقلت مصادر دبلوماسية لبنانية واكبت اجتماع وزراء الخارجية
�اوري ف��ي ب �ي��روت ،ب�ع��ض األج� ��واء ال�ت��ي رافقته،
ال �ع��رب ال �ت �ش�
ّ
خصوصا ً لجهة نجاح لبنان على المستويات الرئاسية والوزارية
بإثارة النقاش الهادئ والجدّي لملفي عودة النازحين السوريين،
وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة ،وقالت المصادر إن العرض
اللبناني الذي انطلق من اعتبار الوقائع السياسية الحاسمة لجهة
استحالة ع��ودة الوضع في سورية إل��ى ال ��وراء ،ونجاح الدولة
السور ّية بتجاوز مرحلة الخطر وإثبات حضورها واستعادة أغلب
مناطق الجغرافيا السورية ،تستدعي بمعزل عن المواقف التي
رافقت التعامل مع األزمة السورية ،اعتماد الواقعية السياسية لما
يحقق المصلحة العربية بإعادة تفعيل صورة التضامن العربي،
أمام وجود ثالث قوى فاعلة في المنطقة ،تمتلك سورية خطوط
تماس معها ،سلبا ً أو إيجاباً ،وهي إيران وتركيا و»إسرائيل» ،وال
يمكن مقاربة العالقة العربية بها دون سورية ،ورد المسؤولون
اللبنانيون على الشروط التي يضعها بعض القادة العرب لتحقيق
هذه العودة ،س��واء ما يتصل بتقدم الحل السياسي أو تخفيض
مستوى التحالف مع إيران ،بالدعوة العتبار عودة سورية شرطا ً
للنجاح بتشجيع سورية على التقدم بقوة على المسار السياسي،

ما العمل ...لبنان
في مرحلة انتقال ّية متمادية
وحال الال قرار؟
د .عصام نعمان*
أضحى لبنان منذ ثالثة أع ��وام ف��ي ح��ال انهيار مالي
واقتصادي واجتماعي متفاقم .السياسيون ُيطلقون على
هذه الحال مصطلح مرحلة انتقالية .لكن المرحلة االنتقالية
السيئة تناسلت الى مراحل أكثر س��وءاً .الى ذلك :أنجبت
المراحل االنتقالية البالغة السوء ظاهرة أش� ّد بؤسا ً هي
ح��ال ال�لاق��رار .ح��دث ذل��ك بعدما أصبحت حكومة نجيب
ميقاتي بحكم المستقيلة عقب االنتخابات النيابيّة األخيرة
ما استوجب قيام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
بإجراء استشارات نيابية ُملزمة أفضت الى إعادة تكليف
نجيب ميقاتي تأليف حكومة جديدة.
ميقاتي لم يتأخر في إي��داع ع��ون تشكيلة وزار ّي��ة هي
عبارة عن تركيبة حكومته الراهنة مع تبديل أربعة من
وزرائها بآخرين من خارج مجلس النواب باستثناء واحد
فقط كان تولّى حقيبة وزارية في حكومته الراحلة.
عون تح ّفظ عن تشكيلة ميقاتي الجديدة المقتضبة .قيل
إنّ م��ر ّد تحفظه رغبتُه في قيام حكومة وطنية سياسية
جامعة مؤلّفة من ثالثين وزيرا ً تتمثل فيها معظم التكتالت
السياسية ال��وازن��ة في ال�ب�لاد .ت��ر َد َد أيضا ً ان ميقاتي ال
يحبّذ الصيغة التي يقترحها عون ،وانه لن يحزن البتة في
حال استعصاء تأليف حكومة جديدة خالل المرحلة التي
(التتمة ص)4

معادلة الردع اال�ستراتيجي
ر�سالة تحذيرية وا�ضحة
قوة تفاو�ضية
وورقة ّ
حسين مرتضى
هي لم تكن الرسالة األولى من المقاومة للعدو الصهيوني
إن �م��ا شكلت ه��ذه ال��رس��ال��ة نقلة ن��وع�ي��ة ف��ي م�ع��ادل��ة ال��ردع
االستراتيجي ال�ت��ي فرضتها المقاومة ف��ي م��واج�ه��ة كيان
االحتالل الصهيوني.
لقد أثبتت المقاومة أنها مص ّممة على حماية لبنان والحفاظ
على ثرواته بهدف المساهمة في تحسين الوضع االقتصادي.
واستخدمت المقاومة ردا ً مدروسا ً بدقة حيث ت ّم استخدام
ُمسيّرات صغيرة الحجم وغير مسلحة ،حلقت ف��وق حقل
كاريش بهدف تنبيه كيان االحتالل لوقف عملية استخراج
النفط حتى إنهاء ملف ترسيم الحدود ،وهذه خطوة على طريق
الردع ،وبالتالي في حال عدم استجابة كيان االحتالل للرسالة
التحذيرية ستكون الرسالة الثانية بطائرات من أحجام أكبر
ومز ّودة بالسالح المناسب.
إنّ العملية االستطالعية التي نفذتها المقاومة شكلت صدمة
المؤسستين األمنية والسياسية الصهيونية.
لدى
ّ
وعلى الرغم من انتقاد عدد من الجهات السياسية للمقاومة
عندما ب��دأ كيان االحتالل الصهيوني بدخول حقل كاريش
ع��ادت تلك الجهات المرتهنة للخارج بانتقاد ر ّد المقاومة
األ ّول��ي وهو أمر متوقع من تلك الجهات التي تتفذ تعليمات
اإلدارة األميركية وتشارك في الحرب الناعمة على لبنان.
إنّ رسالة المقاومة التحذيرية وصلت إلى أبعد من كاريش
حيث شكلت ورقة قوة في مواجهة اإلدارة األميركية...

أو بتحقيق التوازن في عالقاتها .أما في ملف عودة النازحين فقد
انطلق لبنان من اعتبارين ،األول الزمن الذي تجاوز العشر سنوات
للنزوح ،والثاني الكلفة التراكمية الباهظة التي يتكبّدها لبنان،
وعطفا على تحسن األوضاع األمنية في أغلب المناطق السورية،
يختصر لبنان دعوته بفتح المجال لنقل المساعدات التي يتلقاها
النازحون من لبنان الى سورية ،وتصير مساعدة عائد بدالً من
مساعدة ن��ازح ،مل ّوحا ً بأنه سيلجأ الى اص��دار تقييدات قانونية
تتيح فرض العودة بدون التراضي الذي يمكن توفيره ألي خطة
عربية دولية منصفة ،وردا ً على بعض المواقف العربية حول ربط
العودة بإعادة اإلعمار ،رد المسؤولون اللبنانيون بأن المقارنة ال
تقوم بين عودة الى ما كانت عليه الحياة قبل الحرب والالعودة،
بل بين ظروف وشروط النزوح القاسية في مخيمات تفتقد الى
أبسط شروط الكرامة االنسانية ،وشروط العودة الكريمة ،وبين
عائد المساعدة على النازحين ف��ي لبنان وأس �ع��اره المرتفعة،
وعائدها على العائدين الى سورية وتفاوت كلفة المعيشة .وتقول
المصادر الدبلوماسية اللبنانية إن حاصل المداوالت ربما يكون
أفضل من أي اجتماع رسمي ،فالنقاش المفتوح في اجتماع ال
صفة تقرير ّية له هو تمهيد لبناء قناعات تنعكس في أي تداول
رسمي الحق.
ّ
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الرئيس عون متوسطا ً وزراء الخارجية ومندوبي الدول العربية في بعبدا

ناقلتا نفط �إيرانيتان و�صلتا بانيا�س...
وعبد اللهيان يحمل ر�سالة تركية �إلى الأ�سد
أكد وزي��ر الخارجية اإليراني ،حسين أمير
عبد اللهيان ،أمس ،أنّ الكيان الصهيوني يعيش
«أسوأ ظروفه األمنية والسياسية» ،معتبرا ً أنّ
رهان بعض األنظمة على ح ّل مشاكلهم الداخلية
عبر تطبيع العالقات مع الكيان يُع ّد خطأ.
وجدّد عبد اللهيان ،خالل لقائه قادة الفصائل
الفلسطينية في دمشق دع��م ب�لاده المقاومة
ض ّد الكيان الصهيوني ،مشيرا ً إلى أنّ المشاكل
اإلقليمية «يجب أن ُتح ّل بيد شعوب المنطقة».
وتابع« :إنّ تجربة العقود السبعة الماضية
تثبت بأنّ الح ّل األساسي الحتالل فلسطين يكمن
فقط في طريق المقاومة والمقاومة والمقاومة».
وردا ً على الرسالة التي نقلها رئيس الوزراء
العراقي إلى إيران من الجانب السعودي ،أكد
عبد اللهيان أنّ «إيران ترحب بعودة العالقات
مع السعودية ،وبإعادة فتح السفارات وبدء
الحوارات السياسية».
وب��ش��أن األن��ب��اء ال��م��ت��داول��ة ح���ول إج���راء
محادثات إيرانية ـ مصرية ـ أردنية في بغداد،
نفى الوزير اإليراني وجود مفاوضات مباشرة
مع الجانب المصري الستئناف العالقات في
الوقت الراهن ،الفتا ً إلى أنّ الجهود جارية من
أجل عودة مياه العالقات بين طهران والقاهرة
إل��ى مجاريها في إط��ار التعاون بين دولتين
إسالميتين.
وأضاف« :هناك مكتب لرعاية المصالح في
ك ّل من البلدين ما يظهر حقيقة أنّ مصر دولة
مهمة في العالم اإلسالمي ،ونحن نعتبر تطوير
العالقات معها يخدم مصلحة شعبي البلدين
والعالم اإلسالمي ودول المنطقة».

(داالتي ونهرا)

نقاط على الحروف
المقاومة وحقول الغاز:
عيون مفتوحة وذراع جاهزة
ناصر قنديل

األسد مجتمعا ً إلى عبداللهيان والوفد المرافق
وكشف وزير الخارجية اإليراني أ ّنه نقل إلى
الرئيس ال��س��وري بشار األس��د ،خ�لال زيارته
األخيرة إلى دمشق« ،المخاوف األمنية» ألنقرة
التي اطلع عليها خالل محادثاته التي أجراها
م��ع ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب طيب أردوغ����ان،
والمسؤولين األت��راك ،مشدّدا ً على شجب بالده
هجمات االحتالل «اإلسرائيلي» المتك ّررة ض ّد
سورية.
وكتب أمیر عبد اللهیان عبر حسابه في
انستغرام « :قلت بصراحة إنّ موقف الجمهوریة
اإلسالمیة اإليرانية هو ح ّل القضایا عبر الحوار
والتعاون ،ونرفض استخدام القوة والقیام بأيّ
عمل عسكري ض ّد سوریة».
إلى ذلك ،كشفت مصادر مطلعة عن وصول
مصب بانياس النفطي تحمالن
باخرتي نفط إلى
ّ

مليوني برميل من النفط الخام اإليراني.
وأضافت المصادر أ ّنه «سيت ّم تكرير حمولة
الناقلتين خالل أيام في مصفاة بانياس وهي
ستدعم قطاع المشتقات النفطية في سورية».
یُشار إلى أنّ الناقلتين اللتين وصلتا إلى
بانياس بالتزامن مع زي��ارة وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي حسين أمير عبد اللهيان للعاصمة
السورية دمشق ،سبقهما وصول عدة ناقالت
خالل األسابيع القليلة الماضية.
وكان الرئيس الدكتور بشار األسد استقبل
يوم السبت الماضي وزير الخارجية اإليراني
حسين أم��ي��ر ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان ب��ح��ض��ور وزي��ر
الخارجية ال��س��وري د .فيصل المقداد ،وت ّم
التأكيد خالل اللقاء «أنّ العالقات بين طهران
ودمشق استراتيجية».

موقع عبري :زيارة بايدن المرتقبة �إلى ال�سعودية
�ستطلق م�سار التطبيع بين الريا�ض وتل �أبيب
أبرق العاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز ،وولي عهده ،األمير
محمد بن سلمان ،إلى الرئيس بايدن ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
في هذه األثناء ،أشار إعالم العدو ،إلى احتمال أن تسفر زيارة الرئيس
األميركي ،جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة ،عن التطبيع بين «إسرائيل»
والسعودية ،موضحا ً أن تكون الخطوة األولى على هذا المسار موافقة
السعودية على دخول الطيران «اإلسرائيلي» أجواءها.
وقال موقع «واينت» العبري ،أمس ،إن التطبيع بين تل أبيب والرياض
قد يسرع أيضا بناء خطوط جوية إلى وجهات جديدة في آسيا والمحيط

الهادئ ،من ضمنها إمكانية إنشاء شركة خط طيران مباشر من األراضي
المحتلة إلى اليابان.
وذ ّكر الموقع ،بسماح السلطات السعودية في اآلونة األخيرة لشركة
طيران بتدشين خط طيران مباشر ،إلى «إسرائيل».
وتابع الموقع« :بعد توقيع اتفاقات أبراهام وافقت السعودية على
السماح لجميع شركات الطيران اإلسرائيلية بالسفر فوقها في طريقها إلى
الدول المشاركة في المعاهدة وهم اإلمارات العربية المتحدة والبحرين
لتقصير وقت الرحلة التي تستغرق ما بين ساعتين وثالث ساعات فقط».

«اال�ست�شارية» في تون�س :الد�ستور المطروح
لال�ستفتاء مختلف عن الن�ص الذي �أعددناه
أكد رئيس الهيئة الوطنية االستشارية في تونس ،الصادق بلعيد،
أمس ،أنّ «نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض
لالستفتاء ال يمتّ بصلة لنص الدستور الذي أعدّته الهيئة ،وت ّم تقديمه
للرئيس قيس سعيد» ،موضحا ً «أنّ النص الصادر عن رئاسة الجمهورية
ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة».
وأض��اف بلعيد ،في رسالة نشرها عبر صحيفة تونسية ،وأرفقها
بمس ّودة الدستور ال��ذي أعدّته الهيئة ،أنّ «م��ن مسؤوليته التنديد
بالمسودّة التي نشرتها الجريدة الرسمية» ،موضحا ً أنّ الهيئة «بريئة
تماما ً من المشروع الذي طرحه الرئيس لالستفتاء».

ولفت بلعيد إلى أنّ «التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموماً»،
مؤكدا ً أنّ المشكلة تمكن في وجود «تحويرات جذرية في األصل وفي روح
النص الذي قدمناه ،كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته
الرئاسة في الجريدة الرسمية».
ونشر الرئيس التونسي ،قيس سعيّد ،الخميس الماضي ،في الجريدة
الرسمية ،الدستور الجديد المطروح لالستفتاء.
وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور عام  2014بعد إعالنه التدابير
االستثنائية في البالد يوم  25تموز /يوليو  ،2021قبل أن يح ّل البرلمان،
وهيئات دستورية وقضائية.

 كان ختام في المقالة التي نشرت صبيحة عمليةإط�لاق المقاومة لطائراتها المسيّرة ف��وق بحر عكا،
ت�ح��ت ع �ن��وان ،ال�م�ق��اوم��ة وح �ق��ول ال �غ��از آذان صماء،
بالقول« ،االحتالل م��ردوع ويكثر الكالم ،والمقاومة
تفرض معادالتها وال تحتاج إلى الكالم ،وواثقة بأن
ما طرحه ال��رؤس��اء هو آخ��ر الكالم « .وج��اءت العملية
ال�م�ل�ي�ئ��ة ب��ال�م�ع��ان��ي وال��رس��ائ��ل لتكمل رس ��م المشهد
ال �خ��اص ب�م�ص�ي��ر ح �ق��ول ال �ن �ف��ط وال��غ��از ب �ي��ن بح َري
صور وعكا ،فبعدما اعتقد الكثيرون أنه تم تحييد فعل
المقاومة عن هذا الملف مع مجيء الوسيط األميركي
عاموس خوكشتاين إلى بيروت ،جاءت العملية لتقول
إن المقاومة ال زال��ت طرفا ً حاضرا ً في هذه المعادلة.
وهذا بحد ذاته يعني الكثير.
 المضمون الثاني للعملية ه��و ال�ق��ول إن العرضالذي قدّمه لبنان لجهة الخط النهائي المقترح للترسيم،
ج��اء مشفوعا ً ب��إص��رار لبناني رسمي على وق��ف كل
العمليات في حقول بحر عكا ،وأن محاوالت التذاكي
األميركي اإلسرائيلي باعتبار العرض اللبناني إعالن
نهاية لمفهوم المناطق المتنازع عليها ،وم��ا يحكمها
م��ن م �ع��ادالت االم�ت�ن��اع ع��ن اإلج� ��راءات األح��ادي��ة ،هو
ت�لاع��ب وخ� ��داع ال ي�ب�ش��ر ب��ال�خ�ي��ر ل�ج�ه��ة التطمينات
األميركية بأن هناك تقدما ً على مسار التفاوض ،دون
تقديم أي��ة معلومات مفيدة م �ح��ددة ت�ش��رح مضمون
التقدم .فالمناطق المتنازع عليها تبقى متنازعا ً عليها
حتى توقيع االتفاق النهائي للترسيم ،واالمتناع عن
اإلج��راءات األح��ادي��ة في ه��ذه المناطق يبقى موجبا ً ال
نقاش حوله حتى إن�ج��از ه��ذا االت �ف��اق .وبالتالي فإن
العملية أع��ادت استحضار مفهوم المناطق المتنازع
عليها ،ومنع أي عمل فيها ،قطعا ً للطريق على أي رهان
او وهم بإمكانية البدء بالعمل في حقول بحر عكا ،تحت
شعار أن هناك م�س��ارا ً تفاوضياً ،وهناك تقدما ً فيه.
وهو أمر قد يستم ّر شهورا ً وسنوات ،تستثمر خاللها
ال �ث��روات م��ن ج��ان��ب ك �ي��ان االح �ت�ل�ال ،ول�ب�ن��ان يتف ّرج
وينتظر زيارة الوسيط األميركي.
 العملية تستم ّد قيمة إضافية من كونها أول تظهيرعملي لجدية تعاطي المقاومة مع ملف الثروات البحرية،
ّ
ال ��ذي ت�ن��اول�ت��ه ق�ي��ادات�ه��ا خ�ل�ال السنتين الماضيتين
بالكثير من التفصيل ،ووفق آليات عمل المقاومة ،فإن
العملية هي إعالن انتقال الملف من يد القيادة السياسية
للمقاومة إلى يد القيادة الميدانيّة للمقاومة ،واالحتالل
يعرف معنى ذل��ك ج�ي��داً؛ فهو يعلم أن��ه منذ اآلن عليه
أن يضع في االعتبار أن المقاومة ترصد وتتابع على
مدار الساعة كل تفصيل يخص حقول بحر عكا ،وأنها
تقف على الضفة األخرى المقابلة له ،وعليه أن يتوقع
ردود أفعالها ويضعها في حساباته قبل اإلق��دام على
أي خطوة عملية تخص ه��ذه ال�ح�ق��ول ،ووف�ق�ا ً لخبرة
ّ
االحتالل مع المقاومة فعليه أن يحلل ويفسر الكثير
م��ن رم��زي��ات معينة تضمنتها العمليّة ،بمدى تو ّغلها
في العمق ،وكيفية تجاوزها ألجهزة ال��رادار ،ومب ّرر
اختيار ثالث طائرات دفعة واحدة ،ووظائفها ،ومن كل
ذلك االقتناع أن حقول بحر عكا صارت جبهة اشتباك
مفترضة مع المقاومة.
(التتمة ص)4
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بالإجماع ال حكومة...
} علي بدر الدين
ل��م ي��أخ��ذ ال��رئ�ي��س المكلَّف بتشكيل الحكومة نجيب
َّ
تمخضت ع�ن��ه االستشارات
ميقاتي ف��ي االع �ت �ب��ار ،م��ا
النيابية الفولكلورية غير الملزِمة التي ه��ي ف��ي أفضل
األح��وال ل��زوم ما ال يلزم ،ولم يستعن ب��اآلراء واألفكار
والمطالب وال�ش��روط والتمنيات التي أودعها «السادة»
النواب أمانة في جعبته ،ربما تساعد او تعرقل تشكيل
الحكومة وفق مصلحة ك ّل كتلة نيابية وفريقها السياسي،
ح�ت��ى أنّ ال��رئ �ي��س ال�م�ك�لَّ��ف ل��م ٌي�ت�ع��ب نفسه ف��ي غربلة
«ودائ��ع» النواب أو فرزها ،بدليل حمله على عجل وبعد
انتهاء هذه االستشارات ،لمسودَّة تشكيلة حكومية بخط
ي��ده وم��وج��ودة أس��اس �اً ،ب�ع�ن��وان تصريف األع �م��ال مع
تعديالت طفيفة في الحقائب واألسماء وتسليمها لرئيس
الجمهورية العماد ميشال عون ،والنتيجة كما بات معلوما ً
ه��ي رف��ض ه��ذه التشكيلة ،وال ب � َّد م��ن ال�ع��ودة إل��ى نقطة
البداية وا ّتباع «أص��ول وش��روط» تشكيل الحكومات في
لبنان ،والتي تستدعي من المكلَّف أن يظ َّل أشهرا ً يصول
ويجول ويسترضي ه��ذا الفريق أو ذاك المرجع أو تلك
الطائفة ،بعناوين الميثاقية وتأمين التوازنات الطائفية
والمذهبية والمناطقية وال ه ّم إنْ َّ
تأخر التشكيل ،وسيطر
الفراغ ،وانهار االقتصاد أو فقر الناس وجاعوا ،المه ّم
أن ترضى المنظومة السياسية وأن تتحقق مصالحها
وتتس ًّمر وتتأ َّبد في مواقع السلطة.
م��ن دون «ل � ّ
�ف ودوران» وم� �ن ��اورات ووع���ود كاذبة
وتحليالت مصطنعة غير واقعية ومقنَّعة وضخ هذا ال َّكم
من مواقف المزايدة ،نقولها :بصريح العبارة وبوضوح
ال ش � َّ�ك ف �ي��ه وال لُ �ب��س ،إنّ ال�م�ش�ه��د ال �س �ي��اس��ي القائم
أس��ود وقاتم وال ِّ
�أن الرئيس المكلَّف
يؤشر أو يوحي ،ب� ًّ
ق��ادر في ه��ذه المرحلة على «ت��دوي��ر ال��زواي��ا» أو اجتراح
المعجزة المستحيلة لح ِّل ألغاز التأليف ،لعدم قدرته على
االستجابة لشروط المنظومة السياسية وتلبية مصالحها
مع أنه جزء منها ،ألنّ الجميع ال يرغب وال يريد أن تتألف
حكومة ،ليس بمقدورها أن تلبّي الطموحات الحقائبية
ألي من هذه المنظومة
والسلطوية والمصلحية والنفعية ّ
في المدى القصير ال��ذي يفصلها عن استحقاق انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
الالفت في األمر أنّ قوى سياسية تعتبر نفسها وازنة
ومؤثرة في السلطة والقرار كانت «تقاتل» وتستشرس
أي حكومة ،والحصول على ما
من أج��ل المشاركة في ّ
تس ِّميه حقائب سيادية «تبيض لها ذهباً» تعلن بك ّل «جرأة»
ووق��اح��ة وعلناً ،أنها غير معنية بتأليف الحكومة ولن
تشارك فيها ،إذا ما حصلت معجزة وتش َّكلت ،هذا ال يعني
تعففا ً منها أو تسهيالً لمهمة الرئيس المكلَّف المحفوفة
بخطر الفشل المحتوم ،لكثرة التعقيدات وعدم الرغبة في
إنضاج الطبخة الحكومية.
هذه المواقف المسبقة لهذه القوى «الشريفة والعفيفة
والمنزَّهة» المفاجئة ،ال تفسير لها سوى أنها تزرع ألغاما ً
إضافية لعرقلة التشكيل ،ألنها تدرك جيدا ً على خلفية ما
تملكه من قدرة لها على وضع عصيِّها في دواليب عربة
التأليف ،ومن معطيات ومعلومات ،تثبت أنّ هناك قرارا ً
«جماعي» أو شبه إجماعي ،على أنّ
متخذا ً عن سابق اتفاق َ
والدة الحكومة متعثِّرة جداً ،بل من المستحيل أن تبصر
النور قبل االستحقاق الرئاسي ،حيث «العيون» المحلية
واإلقليمية والدولية شاخصة الى هذا الحدث الدستوري
األه� � ّم ال ��ذي يمكن أن ُيبنى عليه المقتضى السياسي
والرئاسي والحكومي لبدء مرحلة سلطوية جديدة.
يقال إنّ «المكتوب ُيق َرأ من عنوانه» وقد فضح الرئيس
المكلَّف مضمونه ،عندما سلَّم مس ّودة تشكيل حكومته
بعد أيام قليلة من تكليفه رسمياً ،من دون العودة إلى أحد
«ضمناً» على غير عادة في تشكيل الحكومات في لبنان،
كأنه أراد بذلك إب�لاغ من يعنيهم األم��ر استحالة تشكيل
حكومة جديدة ،وال بديل عن حكومة تصريف األعمال
التي يرأسها معدَّلة ومج َّملة أو ال حكومة ،وه��ذا ما أثار
ردود فع ٍل سلبية ومستهجنة من أعلى هرم السلطة إلى
أدنى قوى المنظومة السياسية ،التي استنتجت وتأكدت
أي حكومة لن ترى النور ال اليوم وال غدا ً وال بعدهما
أنّ ّ
حتى يحين موعد االستحقاق الدستوري الرئاسي ونقطة
على السطر.
ك ّل ما يحصل اليوم من حراكٍ سياسي ورسمي خافت
وهزيل من الرئيس المكلَّف وما يصدر من مواقف تدعو
إل��ى اإلس���راع بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،ليس س��وى مضيعة
للوقت وذ ّر للرماد في العيون ،وإل�ه��ا ٍء للشعب وحقنه
ب �م��زي � ٍد م��ن أب��ر ال�ت�خ��دي��ر ،وت��رك��ه ف��ري�س��ة سهلة للفقر
وال �ج��وع وال �م��رض وال �ح��رم��ان ،ول��ـ «م��اف �ي��ات» السوق
السوداء والجشع واالحتكار ،التي تراكم ثرواتها ،ومن
بعدها الطوفان والغرق والجحيم لهذا الشعب المسكين
الذي تح َّول إلى ألعوبة من عجين بيد المنظومة المتسلطة
والمستبدّة ،التي لن ترى أبعد من مصالحها واستمرارها
في مواقعها والبقاء على تخوم نفوذها.
المحصلة ،ال ج��دي��د ف��ي ح��رك��ة ال��رئ�ي��س المكلَّف
ف��ي
ِّ
سوى مواصلة الذهاب إلى قصر بعبدا ،الثالثاء والجمعة
أو االثنين والخميس ،والعودة منه خالي الوفاض من دون
والدة الحكومة طبيعيا ً أو قيصرياً...

خفايا
قال زوار بكركي إن الرئيس نجيب ميقاتي
أبلغ البطريرك بشارة الراعي إنه التزم بعدم
الطائفي للحقائب السياد ّية منعا
المساس بالتوزيع
ّ
الفتعال أزمة ولم يقصد المالية حصراً ،وإنه ال
يمانع باستبدال األسماء المقترحة لوزارتي الطاقة
واالقتصاد باسمين جديدين يتفق عليهما يحفظان
التوزيع الطائفي السابق لهما.

كوالي�س
بعد عملية الطائرات المسيّرة للمقاومة تك ّرر
الكالم اإلسرائيلي عن عدم اعتبار حقل كاريش
متنازعا ً عليه على ألسنة لبنانية بعضها ينتحل
صفة «خبراء» ،علما ً أن الدولة رغم تقديمها لعرض
قبول الخط  23وحقل قانا حذرت من العمل
بالحقل ،ألن مفهوم المناطق المتنازع عليها يبقى
قانونا ً حتى إقرار االتفاق.
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لماذا ّ
قدم الرئي�س المكلف ت�شكيلة حكومية
يعرف م�سبق ًا � ّأن رئي�س الجمهورية لن ي ّ
ُوقعها؟
} أحمد بهجة*
ل��م يكن م��و ّف�ق�ا ً أب ��دا ً ال��رئ�ي��س المكلف تشكيل الحكومة الجديدة
نجيب ميقاتي في التشكيلة الوزارية التي سارع إلى تقديمها لرئيس
الجمهورية العماد ميشال عون صباح األربعاء الماضي ،غداة انتهاء
االستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي.
والتشكيلة كما بات معروفا ً اقتصرت على تعديالت محدودة جداً ،إذ
أبقى الرئيس ميقاتي على عشرين وزير من حكومة تصريف األعمال
الحالية ،مع تبديل في حقيبة وزير واحد فقط من داخلها وهي حقيبة
االقتصاد والتجارة التي ح ّل فيها وزير الصناعة الحالي النائب جورج
بوشكيان مح ّل الوزير أمين سالم الذي قيل إنّ رئيس الحكومة أراد
استبداله فقط ألنّ سالم طرح نفسه بديالً لميقاتي في رئاسة الحكومة!
فيما ح ّل أربعة وزراء جدد في التشكيلة المقترحة ،حيث استبدل وزير
المال يوسف خليل بالوزير والنائب السابق ياسين جابر (طبعا ً باالتفاق
مع الرئيس نبيه بري) ،وح ّل النائب سجيع عطية في وزارة المهجرين
مح ّل الوزير عصام شرف الدين ،كما ُس ّمي الصناعي المعروف وليد
عساف وزيرا ً للصناعة مكان النائب جورج بوشكيان ،علما ً أنّ عساف
هو شقيق زوجة وزير التربية الحالي عباس الحلبي!
أما بيت القصيد فهو في وزارة الطاقة التي يريد ميقاتي استبعاد
وزيرها الدكتور وليد فياض ألكثر من سبب ،ربما يكون أ ّولها موقف
ال��وزي��ر ال� ُم�ع�ت��رض على ال �ط��رح ال��ذي ق � ّدم��ه رئ�ي��س الحكومة بشأن
مشاريع الكهرباء ،وقد زاد امتعاض ميقاتي أكثر بعدما ت ّم الكشف أمام
ال��رأي العام أنّ طرح ميقاتي الكهربائي الذي تشكل شركة «سيمنز»
األلمانية واجهة له بينما حقيقته المخفية هي أنّ المشروع ستنفذه
إحدى الشركات الصينية التي يريدها رئيس الحكومة.
السبب الثاني هو في اعتبار ميقاتي أنّ الوزير فياض محسوب من
حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الح ّر ،رغم أنه وزير مستق ّل
وت ّمت تسميته كونه من أصحاب االختصاص ،وقد أثبت ذلك بالفعل
من خالل جهوده الكثيفة إليجاد بعض الحلول لمشكالت الكهرباء ،ال

سيما االتفاق مع العراق لتزويد لبنان بالفيول ،والذي لواله لما كان
مؤسسة كهرباء لبنان االستمرار بتزويد اللبنانيين بالتيار
بمقدور
ّ
الكهربائي نحو أربع ساعات يومياً .وكذلك االتفاقات التي ُو ّقعت بشكل
نهائي بعد مفاوضات تقنية طويلة مع مصر واألردن الستجرار الغاز
والكهرباء إلى لبنان عبر سورية ،وهي اتفاقات جاهزة للتنفيذ وتنتظر
فقط أن تفي الواليات المتحدة بما تقوله منذ فترة بأنها ستساعد لبنان
من خالل إعفاء مصر واألردن من موجبات «قانون قيصر» والسماح
للبنك الدولي بأن يس ّهل حصول لبنان على القروض الالزمة الستجرار
الغاز من مصر والكهرباء من األردن ،ما يجعل مؤسسة كهرباء لبنان
قادرة على تزويد اللبنانيين بالكهرباء حوالى عشر ساعات يومياً...
وه��ا هو ال��وزي��ر فياض يرفع الصوت من القاهرة باألمس خالل
ترؤسه اجتماع المجلس ال��وزاري العربي للمياه ،ويعلن أمام نظرائه
العرب أنّ لبنان يعاني اليوم من أس��وأ أزم��ة مالية في تاريخه ،وأنّ
المجتمع الدولي يمتنع عن م ّد يد العون في ما ُيشبه الحصار المقنّع
المفروض على بلدنا الذي توقفت معظم بناه التحتية عن العمل ليس
بسبب ال�ح��روب ه��ذه المرة بل بسبب انهيار العملة الوطنية ومعها
المؤسسات الحيوية...
ّ
وبالعودة إل��ى الرئيس ميقاتي فقد كشف بعد زي��ارت��ه البطريرك
بشارة الراعي في مق ّره الصيفي في الديمان السبت الفائت أنه ال يريد
مسايرة التيار الذي لم يؤيده في االستشارات النيابية الملزمة لتسمية
رئيس الحكومة المكلّف ،والذي يعلن أيضا ً أنه ال يريد المشاركة في
الحكومة ولن يمنحها الثقة ،وبالتالي كيف يريد التيار فرض الشروط
في تشكيل الحكومة...؟
األمر ليس كذلك بالطبع ،إذ انّ التيار الوطني الح ّر لم يؤيد ميقاتي
خالل االستشارات النيابية الملزمة في تموز  ،2021ث ّم كانت له حصة
وازنة في الحكومة التي ت ّم تشكيلها في أيلول  ،2021وهي حكومة
تصريف األعمال الحالية ،إذ ال شيء في السياسة يمنع حصول هذا
األم��ر ،وهو ما حصل أيضا ً مع كتلة اللقاء الديمقراطي التي لم تؤيد
ميقاتي في االستشارات فيما أبقت التشكيلة المقترحة على وزير

وزرارء الخارجية التقوا رئي�سي الجمهورية والمجل�س

عون :لبنان لم يعد قادر ًا على تح ّمل �أعباء النازحين
ب ّري :نفتقد �سورية في هذا اللقاء وال عرب بال فل�سطين
أكد رئيس الجمهورية «أهمية العالقات
العربية -العربية ،وال سيما في هذا الظرف
الدقيق ال��ذي يجتازه العالم العربي وما
ي��واج��ه��ه م��ن ت��ح��دي��ات تستوجب أقصى
درج���ات ال��ت��ش��اور وال��ت��ع��اون المشترك»،
معتبرا ً «أن التعاون والتضامن بين الدول
العربية الشقيقة أمر مهم في ظ ّل ما تشهد
دولنا من أزمات وضغوط وتح ّوالت».
وش�دّد خالل استقباله في قصر بعبدا،
وفدا ً من المشاركين في االجتماع التشاوري
ل��وزراء الخارجية العرب ال��ذي استضافه
لبنان أول من امس ،على «أن لبنان الذي
يعاني من سلسلة أزمات متراكمة ،يعاني
أيضا ً من أعباء يتح ّملها من ج � ّراء األع��داد
الكبرى لالجئين والنازحين على أرض��ه،
وهو لم يعد ق��ادرا ً على تح ّمل هذا الواقع،
شجع على
وموقف المجتمع ال��دول��ي ال ُي ّ
إي��ج��اد ح��ل��ول س��ري��ع��ة» ،آم� ً
ل�ا م��ن وزراء
الخارجية العرب «المساعدة لمواجهة هذه
التحديات» ،مؤكدا ً «أن لبنان وعلى الرغم
من ظروفه الراهنة الصعبة ،مص ّمم على
مواجهة التحديات وإيجاد الحلول للخروج
من أزماته».
وك��ان األمين العام للجامعة العربية
الدكتور أبو الغيط استهل اللقاء بكلمة اعتبر
فيها أن «انعقاد مثل هذا اللقاء في بيروت
وتحديدا ً في هذا الوقت بالذات له معنى مهم
ومغزاه أن الدول العربية تقف إلى جانب
لبنان ،وقيادته السياسية وشعبه ،مع
األمل أن يتجاوز هذا البلد الجميل وتاريخه
المديد ،المشاكل االقتصادية والسياسية
التي يُعاني منها».
وختم« :من هنا ،فإن لقاءنا في بيروت
يعكس الثقة باستقرار لبنان ومستقبله».
وانتقل الوفد إلى مق ّر الرئاسة الثانية
حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
الذي أكد أن «لبنان لن ينسى أشقاءه العرب،
لن ينسى الطائف وال الدوحة وال الكويت في
يوم من األيام ،لكن اآلن لبنان يطلب ويتوق
إلى أشقائه العرب ويتمنى مجيئهم والدخول
إلى صلب ما يشكو منه لبنان».

بري متوسطا ً وزراء الخارجية ومندوبي الدول العربية في عين التينة
أض��اف «لبنان على اإلط�لاق ليس بلدا ً
مفلساً ،إنما هو في حالة توقف عن الدفع
وهو يمتلك كل مقومات النهوض والقيامة
من األزمات إذا ما توافرت النيّات الصادقة
من أبنائه كما من أشقائه العرب وأصدقائه
في العالم .نعم إن لبنان يملك إضاف ًة إلى
أبنائه المغتربين في العالم العربي وكل
دول العالم الذين يشكلون راف��دا ً إنسانيا ً
وثقافيا ً وماليا ً مه ّماً ،يُمكن له أن يكون
عامالً مه ّما ً ومحوريا ً في النهوض ،يملك
الثروة المائية والنفطية والغاز الموجودة
ف��ي بحرنا ،وخ��ص��وص�ا ً عند ح��دودن��ا مع
فلسطين المحتلة ،حيث تجري مفاوضات
غير مباشرة عبر األمم المتحدة والوسيط
األميركي ،وهذه المحادثات تشهد حالة من
التط ّور».
وأش��ار إلى «أن لبنان زاخ��ر وق��ادر على
تقبّل ال��م��ش��اري��ع واالس��ت��ث��م��ار ف��ي مجال
الكهرباء وإنشاء مصافي تكرير النفط».
وف���ي م��وض��وع س��وري��ة وال��ت��ط�� ّورات
الم ّتصلة بالقضية الفلسطينية واالعتداءات
«اإلسرائيلية» ،قال ب ّري «اليوم وأنتم في

لبنان نفتقد في هذا اللقاء الوزاري العربي
سورية التي تع ّرضت فجر اليوم (السبت)
لعدوان إسرائيلي جديد من خالل األجواء
اللبنانية .المطلوب على األقل من اجتماعكم
االستنكار وهذا أضعف اإليمان .واألمر اآلخر
ال��ذي يجب أن يُدركه العرب جميعا ً أن ال
ع��رب من دون فلسطين والعروبة تنتهي
بانتهاء فلسطين .علينا أن نعي ماذا ي ّ
ُخطط
للقدس ولفلسطين ،المطلوب أال ّ نجعل
الضغوط والوقائع في داخلنا وفي دولنا
أن ُتنسينا أولى القبلتين وثالث الحرمين،
فالقدس ليست قطعة من أرض إنها قطعة
من سماء».
وختم ب ّري «إن أي تهاون بهذه البقعة
الجغرافية المقدسة تأكدوا أن ما ال يُحمد
عقباه س��وف يحصل داخ��ل ك��ل دول��ة من
دولنا».
ب���دوره توجه أب��و الغيط باسم الوفد
بالشكر للبنان وللرئيس ب ّري على استضافة
هذا اللقاء ومتوجها ً باسم الوفد بالتهنئة
ل��ب � ّري ب��إع��ادة انتخابه رئ��ي��س�ا ً لمجلس
النواب.

�أبو الغيط بعد انتهاء اللقاء الت�شاوري:
ندعم لبنان معنوي ًا
أنهى وزراء الخارجية العرب ،اجتماعهم
التشاوري ،أول من أمس في فندق الحبتور
في سن الفيل ،حيث ترأس الجلسة االفتتاحية
وزي���ر الخارجية والمغتربين ف��ي حكومة
تصريف األعمال الدكتور عبدالله بوحبيب
باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس
وزراء الخارجية العرب.
بعد ان��ت��ه��اء االج��ت��م��اع وف��ي دردش���ة مع
الصحافيين قال األمين العام المساعد السفير
حسام ذكي «أن البحث تناول اإلع��داد للقمة
العربية التي ستنعقد في الجزائر والوضع
الكارثي للمجاعة في الصومال في ظ ّل األوضاع
المناخية الصعبة واألم��ن الغذائي العربي،
وهناك خطة ُتعدّها األمانة العا ّمة وستقدمها
في شهر أيلول المقبل ،كما جرى البحث في
القضية الفلسطينية» مؤكدا ً «دعم وتضامن
المجتمعين مع لبنان لكن لم ُتطرح قضايا
فرعية أو جزئية».
وك��ان بو حبيب ،ركز على «هم النازحين
ال��س��وري��ي��ن» ،الف��ت�ا ً إل��ى «األع��ب��اء اللبنانية
وخ��ص��وص�ا ً ع��بء ال��ن��زوح» .وأش���ار إل��ى أن
«المجتمع الدولي ما زال من دون خريطة طريق
لعودة النازحين» ،مشدّدا ً على أنه «في غياب
خطة عمل ،سيكون لبنان مضطرا ً للتصرف
وفق ما ُتمليه المصلحة الوطنية العليا».
ولفت إلى أن «لبنان ينهار ماليا ً واقتصادياً،
ونحن عاجزون عن تأمين الحاجات األساسية
للبنانيين ،والحكومة ت��رى ض���رورة ع��ودة
النازحين وتمويلها من المجتمع الدولي ،بدل
تمويل بقائهم في لبنان».

وبهد االجتماع عقد بوحبيب مؤتمراص
صحافيا ً مشتركا ً مع األمين العام لجامعة
ال��دول العربية أحمد أبو الغيط الذي أوضح
أن «االجتماع التشاوري هو اجتماع يُعقد
أثناء رئاسة الدولة وبين االجتماعات الرسمية
لمجلس الجامعة الذي يجتمع م ّرة في بداية
شهر آذار وم��رة أخ��رى في بداية شهر أيلول،
بين هذين االجتماعين اتفق الوزراء العرب على
أن يكون لهم اجتماع تشاوري من دون إعالم
ومن دون أسماء دول ومن دون أي رسميات
ويتبادلون النقاش في أي موضوع ،وبالتالي
ال يصدر عنه وثائق او قرارات مكتوبة .من هنا
على الجميع أن يعي أن ال قرارات لمثل هذا النوع

من االجتماعات ولكنْ هناك نقاش ونقاش أكثر
انفتاحا ً وتعمقا ً من النقاشات المكتوبة على
الورق ،ويتم إلقاؤها أمام الكاميرا».
أضاف «في هذا السياق ،هناك محاور عدّة
تم تداولها ،على سبيل المثال جرى التداول في
القمة ال ُمقبلة والتحضيرات لها وسياقها عموما ً
وموعدها ومن سيشارك فيها».
وردا ً على سؤال عن كيفية دعم لبنان أشار
أب��و الغيط إل��ى أن «ال��دع��م هو معنوي ،ألن
الجامعة العربية ال تستطيع أن ُتقدّم الغاز أو
ّ
تحث الناس على
الكهرباء ،لكنها تستطيع أن
التحرك ،فهي عملية معنوية إلعالم االنسانية
بأن هناك مشكلة ويجب أن تسعوا لحلّها».

بو حبيب وأبو الغيط خالل المؤتمر الصحافي المشترك

التربية الحالي عباس الحلبي إضافة إلى تسمية وليد عساف للصناعة
وهو المق ّرب جدا ً من رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط.
أي ح��ال ...هذا ما اقترحه ميقاتي ،ولكن ليس بالضرورة أن
على ّ
يجد االق�ت��راح طريقه إل��ى التنفيذ ،إذ يحتاج األم��ر إل��ى توقيع رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون الذي لن يقبل بالطبع أن يت ّم استضعافه
في آخر عهده ،وهذا ما يعرفه ميقاتي بالتأكيد ،ولذلك يطرح العارفون
السؤال المركزي :هل يريد ميقاتي فعالً تشكيل حكومة جديدة أم أنه
قدّم تشكيلته هذه وهو يعرف مسبقا ً أنّ رئيس الجمهورية سيرفضها
وبالتالي تبقى الحكومة الحالية حتى نهاية العهد ،وربما إلى ما بعد
نهاية العهد في حال لم ُينتخب رئيس جديد للجمهورية؟
هنا يكمن الس ّر ،إذ يتابع العارفون قراءة ما يريده ميقاتي بالفعل ،وهو
أبعد وأكثر بالطبع من تغيير وزير الطاقة ...إذ انّ تشكيل حكومة جديدة
سيجعلها حكومة كاملة المواصفات إذا انتهى العهد الحالي بدون انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وحينها سيكون مضطرا ً للعودة إلى الحكومة
أي وزير حقّ الفيتو،
أي أمر يريد تمريره ،وهذا ما يعطي ّ
مجتمعة في ّ
أما مع استمرار حكومة تصريف األعمال الحالية إلى ما بعد انتهاء العهد
فإنّ ميقاتي يكون متح ّررا ً أكثر في حركته السياسية ألنّ الحكومة ال
تستطيع عقد جلسات التخاذ القرارات الالزمة ...إال إذا ت ّم االتفاق على
فتوى دستورية يت ّم التداول بها بين أصحاب الح ّل والربط.
هذا في السياسة وبين السياسيين ،أما الناس فال يه ّمها في الحقيقة
إال ما يمكن أن يخفف عنها المصاعب واألعباء الحياتية التي تزداد
يوميا ً في الخبز والغذاء والدواء والكهرباء واالتصاالت والمواصالت
والرواتب التي لم يعد جائزا ً أن تس ّمى روات��ب ...هذا فضالً عن العلة
األساسية المتمثلة بالخسائر الهائلة التي لحقت بالمواطنين نتيجة
ضياع الودائع بين مصرف لبنان والمصارف والدولة ،وذلك من دون
أي من المسؤولين عن جريمة العصر
الحق أو
يحاسب أو ُيحا َكم ّ
أن ُي َ
َ
ه��ذه ،بل بالعكس تت ّم حماية ه��ذا وذاك ووض��ع الخطوط الحمر من
الداخل والخارج خاصة حول رأس جبل الجليد!...

*باحث وخبير اقتصادي ومالي

ُم�س ّيرات المقاومة فوق «كاري�ش»
�أول �إنذار عملي للعدو
} حسن حردان
ت�ح��رك��ت ال�م�ق��اوم��ة ووج �ه��ت أول إن ��ذار عملي للعدو
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ع�ب��ر إرس��ال �ه��ا ث�ل�اث ُم �س �يّ��رات استطالع
ح�ل�ق��ت ف ��وق ح �ق��ل ك��اري��ش ال �م �ت �ن��ازع ع�ل�ي��ه ف��ي المياه
اإلقليمية االقتصادية بين لبنان وفلسطين المحتلة...
مترجمة ب��ذل��ك ت�ه��دي��دات ق��ائ��د المقاومة سماحة السيد
أي
حسن نصرالله ،ومؤكدة جدّيتها وجاهزيتها لمنع ّ
محاوالت صهيونية للبدء باستخراج الغاز والنفط من
كاريش قبل أن يحصل لبنان على كامل حقوقه ويسمح
له المباشرة بالتنقيب واالستخراج من الحقول العائدة
له...
على انّ ه��ذه العملية االستطالعية للمقاومة ،أربكت
قادة كيان االحتالل الصهيوني ،وشكلت مفاجأة لهم لم
يكن يتوقعونها بهذه السرعة والتوقيت ..ووجهت عدة
رسائل في عدة اتجاهات في آن معاً ،وهي:
الرسالة األول��ى ،إلى حكومة العدو الصهيوني ،بأنّ
اي
المقاومة تملك الجاهزية واالس�ت�ع��داد للدخول ف��ي ّ
م��واج�ه��ة فعلية إذا م��ا ت � ّم ت�ج��اه��ل ح�ق��وق ل�ب�ن��ان وب��دأت
السفينة الدولية استخراج الغاز والنفط ،وعدم انتظار
نتائج المفاوضات وحصول لبنان على حقوقه بثرواته
بما فيها حقه البدء بعمليات التنقيب واالستخراج ..كما
أنّ ما قاله قائد المقاومة بهذا الخصوص ليس لالستهالك
وإن�م��ا سيُترجم عمليا ً وإرس ��ال ال� ُم�س�يّ��رات ب��داي��ة هذه
ال �ت��رج �م��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ي أنّ ال �م �ق��اوم��ة ح��اض��رة لخوض
المعركة الوطنية لتحصيل حقوق لبنان ومنع العدو من
السطو عليها ..وانّ المقاومة لن تسمح لحكومة العدو
في ال��ره��ان على لعبة الوقت ودخ��ول لبنان في مرحلة
الفراغ الرئاسي وما قد ي��ؤدّي اليه من تأزم داخلي كي
تبدأ بعمليات االستخراج من جانب واحد...
الرسالة الثانية ،إل��ى أصحاب السفينة الدولية ،بأن
عليهم أن يفكروا مليا ً قبل أن يقدموا على دعسة ناقصة
باستخراج الغاز والنفط قبل إنجاز اتفاق كامل وواضح
بين لبنان وكيان ال�ع��دو ،وأن��ه إذا ما تجاهلوا ذل��ك فإنّ
سفينتهم ستكون عرضة للقصف والتدمير..
الرسالة الثالثة ،إل��ى الوسيط األميركي الصهيوني
ع��ام��وس ه��وك�ش�ت��اي��ن ،ب ��أنّ ع�ل�ي��ه ال �ت��وق��ف ع��ن سياسة
االنحياز إلى جانب كيان العدو ،وان يلعب دورا ً محايدا ً
يبتعد فيه عن ممارسة الضغوط على لبنان ،كما أظهرت
مواقفه األخيرة اثر اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين..
كذلك ر ّد فعله على إرسال المقاومة لل ُمسيّرات...
الرسالة الرابعة ،إلى الداخل اللبناني بإسقاط منطق
بعض المشككين بعزم المقاومة في الدفاع عن حقوق
لبنان وع��دم ال��وق��وف متف ّرجة على م��ا ي�ق��وم ب��ه العدو
من استعدادات للبدء باستخراج الغاز والنفط من دون
اإلق��رار بحقوق لبنان ...والتأكيد العملي للمسؤولين
في الدولة والمفاوض اللبناني بأنهم يستندون إلى قوة
حقيقية ق��ادرة على ردع ال�ع��دو ،وبالتالي ف��إنّ موقف
لبنان ليس ضعيفا ً في المفاوضات حتى يقبل بما يعطيه
إياه األميركي و»اإلسرائيلي» ،بل هو موقف قوي وقادر
على تحصيل حقوق لبنان كاملة...
وم��ا يؤكد ذل��ك انّ رس��ال��ة المقاومة م��ن وراء إرسال
ال ُمسيّرات الى منطقة حقل كاريش وصلت إلى قادة العدو
واخترقت آذانهم وبرهنت لهم قوالً وفعالً أنّ المقاومة
إذا قالت فعلت ،وانّ «إسرائيل» ال تستطيع االعتداء على
حقوق لبنان أو تجاهل مطالب لبنان بثرواته ،دون أن
تدفع الثمن ،ال سيما أنها تعرف جيدا ً ق��درات المقاومة
الردعية ومدى تصميمها على تنفيذ ما تعد به شعبها...
ولهذا من اآلن فصاعدا ً فإنّ حكومة العدو سوف تأخذ
المفاوضات على محمل الج ّد ألنها تدرك جيدا ً أنّ حاجتها
الماسة هي وأوروب��ا الستخراج الغاز والنفط بأسرع
ّ
التوصل مسبقا ً إل��ى اتفاق مع
وق��ت ممكن ب��ات يتطلب
ّ
لبنان ،وانّ ه��ذا االتفاق يجب أن يعطي لبنان حقوقه..
وب��ذل��ك ب��ات ل�ب�ن��ان يملك ورق �ت��ي ق��وة ف��ي المفاوضات
إلجبار كيان العدو على التسليم بحقوق لبنان ،وهما:
 1ـ ورقة المقاومة التي تملك قدرة وقوة الردع في
مواجهة العدو الصهيوني ..ومنعه من البدء باستخراج
النفط والغاز قبل االتفاق مع لبنان ورفع الفيتو األميركي
الذي يمنع الشركات األجنبية من البدء بعمليات التنقيب
واالستخراج في الحقول اللبنانية.
 2ـ ورق��ة حاجة كيان العدو ودول أوروب��ا وأميركا
إلى استخراج الغاز والنفط لتعويض النقص الناجم عن
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Æs�b�« Õö

W�U�M�« œU�“ w�ö�ù« œUN��« W�d�� ÂUF�« sO�_« vI�√Ë
ÊË—œU� jI� Õö��« ÊuKL�� s�Ë ¡«bNA�« ÒÊ√ UNO� b�Ò √ WLK�
∫·U{√Ë ¨åW??�_« v�≈ Ê“«u��« …œU??�≈Ë —UON�ô« n�Ë vK�
bÒ �L� ¨åu�U�ò ©nK� s� …—U��® UM�IDM� q�I��� ÊËb�d�ò
ÆåZOK��« v�≈ UOI�d�√ ‰UL� s�
…uI� …UO��« qOJA� ÊËbOFÔ� ¡«bNA�« ÒÊ≈ò W�U�M�« l�U�Ë
Æ¡«bNA�« ÊËœ s� UM� WL�d� …UO� ö� ¨vC�√ Âe�Ë d��√
U�¡«u�Ë U�¡UL� ÊxL� ÊUO�uONB�« œU??�??�ù«Ë uÒ KF�«Ë
Ò
¨‰c�«
ôœUF� «Ëd�JO� UMMO� s� ¡«bNA�« Ãd�O� ¨UM�UO�Ë
—U��Ë sOH�dL�« qÒ � tM� ÊËœdD� Î «b�b� Î UL�U� «u�uB�Ë
ÆåÊU�Ë_«
¨WO�FA�« W�ËUIL�« ÊU�K� f�RL�« bONA�« ÒÊ≈ò ‰U�Ë
‰uIO� Ãd� ¨åU�UD� u�√ò W�«bNL� u�√ ‰UL� dO�J�« bzUI�«
UM�F� ÒÊ≈Ë ¨UMI�d� fO� «c� ÒÊ≈ ¨ËbFK� «uM�— s�c�« qÒ J�
w� t��—U� s??�Ë ¨t�uI� s??� ‰“UM�� s??� wMOD�KH�«
UO�UH�«Ë W�—U� ÂU�Ë√Ë W�–U� œu�Ë q�UI� w� ¨sOD�K�
ÆåUM�UH�√ q�I���Ë UM�ö�√ ËbF�« XD�√
v�≈Ë ¨sOM� W�O�� v�≈ WU� WO�� W�U�M�« t??�ËË
Ò
rO�� w� ‰ö��ô« bÒ { UOKL� ÊËcHÒ M� s�c�« sO�ËUIL�«
Õ«Ë—√ UÒO� UL� Æq�«b�«Ë WHC�« o�UM�Ë fK�U�Ë sOM�
¨‰ö��ô« l� UN�«uL�« w� Î «d�R� «uI�—« s�c�« ¡«bNA�«
…e� s� …b�LL�« wMOD�KH�« œUN��« ÂU??�√ò UN�√ Î «b??�R??�
u�√ bzUI�« s�Ë ¨”bI�«Ë WHC�« v�≈ ‰UD�_« UN�b�U��Ë
UN�≈ ÆsOM� w� Í—uLF�« qOL� bzUI�« v�≈ …e� w� W�«bNL�
Æå¡UL��« w� UN�d�Ë X�U� UNK√Ë ¨œUN��« …d��

wM�_« oO�M��« n�u� ∫WOMAA�«
U�dO�√ vK� d�U��« ÊU�d�«Ë

sL�√ ¨WOMOD�KH�« W�ËUIL�« ÊU�K� ÂUF�« sO�ú� ÊU�Ë
UN��R�
sO�Q� qH� w� ÊU�K�« r�U� WLK� ¨WOMAA�«
Ò
X�«u� j� w� —«dL��ô« UNO� b�Ò √ ¨W�«bNL� u�√ bONA�«
n�U�� Í√ i�—Ë ¨‰ö��ô« WN�«u�ò w� W�ËUIL�« ÊU��
Æåw�uONB�« ËbF�« rÒ C� WIDML�« w�
t��—UL� s??� wKOz«d�ù« Ëb??F??�«ò WOMAA�« —cÒ ???�Ë

¨sOD�K�Ë ÊUM�� w� UNKzUB�Ë W�ËUIL�« Èu� XÓO�√
wMO�Q� qH� w� ¨sOD�K� w� W�ËUIL�« r�œ ÊU�� s� …u�b�
ÂUF�« sO�_« œUNA��« Èd�– ¨…e�Ë ËdO� sO� s�«e��U�
UN�«—–Ë WOMOD�KH�« WO�FA�« W�ËUIL�« ÊU�K� f�RL�«
Ò
u�√ ‰UL� bONA�« ? s�b�« Õö dUM�« W�u�√ ? W�dJ�F�«
vK�_« fK�L�« ”u�U� W�—UAL� ¨åU�UD� u�√ò W�«bNL�
ÍbN� ÕUL� w�UL��ô« w�uI�« Í—u??�??�« »e??�??�« w??�
ÆWO�UM�K�«Ë WOMOD�KH�« W�ËUIL�« qzUB� s� sOK�L�Ë

n�u�� s� »d��« ∫r�U�
åqOz«d�≈ò ‰Ëe� U�bM� ô≈Ò

r�U� rOF� aOA�« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« VzU� vI�√Ë
s� Î «b�«Ë Î «d�� bÚ F�Ô r� U�u���« ÒÊ√ò v�≈ UNO� —U�√ WLK�
ÆåÊUM��Ë …e� w� ÷—_« —dÒ � W�ËUIL�« ULMO� ¨÷—_«
”QO� v�� qLF�« w� dÒ L��� Ê√ V��ò ∫r�U� ·U{√
pKL� W�ËUIL�« pKL� sÓ�Ë ÆU�œËb� r�— s� åqOz«d�≈ò
UN�U�UJ�≈ d�uD� s� W�ËUILK� bÒ � ôË ¨q�I��L�«Ë d{U��«
ÆåœËb� ÊËœ s�
U�bM� ô≈Ò n�u�� s� åqOz«d�≈ò bÒ { »d��« ÒÊ√ò b�√Ë
qÒ � w� W�ËUIL�« ÒÊ√ò vK� Î «œÒb? A??� ¨åœu??�u??�« s� ‰Ëe??�
ÆåWN�«uL�« w� b�u�
U�U��«
Ò

WO�e�K� Î «d�U� bONA�« ÊU� ∫WOM�
qzUBH�«Ë ULOEM��« e�«u��Ë

qO�UL�≈ ”UL� W�d�� w�UO��« V�JL�« fOz— „—U�Ë
‰UD�« b�√ ÊU� U�UD� u�√ bzUI�« bONA�« ÒÊ≈ò UNO� ‰U� WLKJ�
w� W�—UH�« U�öF�« s�Ë ¨sOD�K� ÷—√ w� W�ËUIL�«
qO�� w� WO�C��«Ë ¡UDF�«Ë œUN��«Ë W{UH��ô« …dO��
”bIL�« XO� d�d�� qO�� w�Ë ¨sOD�K� qO�� w� r� ¨tK�«
ÆåsOK��L�« …«eG�« Íb�√ s� ”bI�«Ë
W�U� ÂU�√ UM�√ò u�bOH�« d�� XKI�Ô WLK� w� WOM� ·U{√
t�U�Ë t�HM� v�{
Íc�« ¨wMOD�KH�« VFA�« U�U� s�
Ò
Ò ¨WO�U� W�UHÒ � W�«d�« Ác� vI�� Ê√ q�√ s� tK�√Ë
fÓ
Ò L�Ô ô√Ë
¨WLKJ�« Ác� w�Ë ÆwMOD�KH�« VFA�« ôË sOD�K� W�«d�
ÁcN� WIÒKF�L�« œUF�_« iF� vK� ¡uC�« jÒK�√ Ê√ œÒ Ë√
»«d� ‚u� ‘U� Íc�« b�U�L�« bzUI�« WOB�� ªWOB�A�«
Æò Î «bON� tO� s�œ rÒ � ¨s�u�«
e�«u��Ë WO�e�K� Î «d�U� bONA�« ÊU??�ò ∫WOM� l�U�Ë
¨t�O� ‰ö� s� ¨qJA� Ê√ ŸUD��«Ë ¨qzUBH�«Ë ULODM��«
s�b�« e� VzU�� s??�Ë ”UL� s� …œUI� ÈËQ??�Ë W�UL�

¿ÉæÑd ™e ∞≤f :∂Ñ∏©H »a Ék eôq µe É«fRhô«a
¬JGhôK QÉªãà°SG »a ´hô°ûªdG ¬≤Mh

p�KF� w� UO�“ËdO� r�dJ� ‰ö� —uC��« ÂbI�
vK� W��HM� rJ�uK� X�U�ò ‰U�Ë åW�� ÊËœ s� W�� V�U� v�≈ fO�Ë w�UM�K�« VFA�«
w�Ë wKOz«d�ù« ËbFK� t��—UI� w� t�F�Ë ÊUM�� rJLÒ � ÊU�Ë ¨—«u��« v�≈ Êu�b�Ë lOL��«
Ò
r��√ WO�UM�K�« W�Ëb�« vK� ÕdDÔ� Ê√ wG�M� U� r��d�Ë ¨w�dO�_« —UB��«Ë U�dO�√ b� n�
r� s� „UM� sJ�Ë ¨W�Ëb�«Ë VFAK�Ë ÊUM�K� Êu� dO� r�M� q� ¨V�U��« «c� w� «ËdBI� r�
«¡ö�ù« ‰ö� s� «—U���« Ë√ WOB�� «—U���ô U�ËdD�« Ác� s� bOH��� Ê_ o�Ò uÔ�
ÆåWOKOz«d�ù« WO�dO�_«
r��√Ë rJF� »uKI�« vI�� ¨qC�√ qL� v�≈ ¨tK�« ¡U� Ê≈ rJ�œu� –≈ ÂuO�« s��ò ·U{√Ë
sJ�Ë ¨ËbF�« «c� tN�«u� w� Î UFOL� ÊuJ� Ê√ v�≈Ë ¨WO�ö�ù« …b�u�« v�≈ …U�b�« r�M�
w��« W�—u� wM���� u�Ë »dF�« WO�—U��« ¡«—“Ë nOC��� ÊUM�� ÂuO�« n�√ q� l�
w� r� s�c�« qCH�Ë rJL�œ qCH� bL UNMJ�Ë ¨UNOK� ¡UCI�« «Ëœ«—√Ë UNOK� «Ëd�P�
Æåj��« «c�
Ê√ sKFÔ� Êb�U� ©u� w�dO�_« fOzd�«® øÊu���� ô√ »dF�« ¡«—“uK� ‰uI�ò ·œ—√Ë
r�«b�«Ë sOD�K� WN�«u� w� WO�dF�« ‰Ëb�«Ë qOz«d�≈ sO� W�öF�« s�Ò LÔ� wJ� t�—U�“ V��
ÆåW�ËUIL�« —u��Ë WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL��« ¨sOD�KH�
WL� s� dE�MÔ� «–U�Ë øsOD�K� q�√ s� WLKJ� «u�uH�� Ê√ ¡«—“u�« ¡ôR� ƒd�� q�ò ‰Q�Ë
œ«—√ «cJ� ¨o�b v�≈ ËbF�«Ë Ëb� v�≈ r�«b�«Ë o�bB�« ‰uÒ �� Ê√ bF� øtII�� Ê√ WO�d�
W�ËUIL�« —u�� Â«œ U� ÂËb� s� «c� sJ�Ë ¨WFÒ�DLÔ �« ‰Ëb�«Ë qOz«d�≈ „d��� «cJ�Ë ¨U�dO�√
Æåd�¬ bF� Î UI�Q� o�Q��Ë dO� n�Q� WO�ö�ù« W�—uNL��« X�«œ U�Ë
r�«b�« Á—Ëb� d�bI�Ë Êu�d� W�U�—Ë Ê¬dI�« s� W��� UO�“ËdO� dOH�K� p�e� Âb�Ë
ÆW�ËUIL�«Ë ÊUM�K�

dOH�� r�dJ� qH� ¨p�KF� w� åWO�ö�ù« U�«—bK� dE�ML�« ÂU??�ù« …“u??�ò X�U�√
…“u�K� ÂUF�« d�bL�« W�U�d� ¨UO�“ËdO� ‰ö� bL�� ÊUM�� w� WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL��«
Æp�e� bL�� aOA�« ÊUM�� w� w�M�U��« wK� bO�K� ÂUF�« w�dA�« qO�u�«
Íc�« ¡UIK�« «c� œ«b??�≈ò vK� p�eO� d�bI��«Ë dJA�U� Î UN�u�� t�LK� UO�“ËdO� qN��«
w�_«
bK��« «cN� Æd�bI��«Ë W��L�« q� w�K� w� UN� ÷—√ w� W���L�« Áu�u�« ÁcN� wMFL��
Ò
Æåt�«—UB��«Ë t��ËUI�Ë ÁœuLB� r�öL�« dD�Ë «e�FL�« lM Î UO� Î U�F� X��√
sO� ÎöL� —e�_«Ë WÎ �d�� vM�_« U�d���« …d�� XOC�√ Ê√ bF� ÂuO�« ÊUM�� —œU�Ô√ò ‰U�Ë
b�bF�« w� Íœö�� Îö�L� w�U�uK�b�« qLF�« —UL� UNO� XC� w��« WK�uD�« «uM��« q�
WOIOI��« W��LK� Î «dE� w�U��« wM�Ë w� WIOI� XM� wM�≈ Êü« ‰uI�« wMMJL�Ë ÆÊ«bK��« s�
t���Ë qO_« r�dJ�« VFA�« «c� q�� s� w�dLG� UN�√ Î ULz«œ dF� w��« W�œUB�« …œuL�«Ë
ZN� vK� WOM�� UN�_ W�u� W��«— vI��� W�u�_« U�öF�« Ác�Ë ¨W�u�dL�« WH�dA�«
Æå‚ö�_«Ë ‰bF�«Ë o��U� Â«e��ô« vK�Ë ¨¡U�u�«Ë ‚bB�«
t�«u� w��« WK{UML�« »uFA�« q� V�U� v�≈ ¨W�öË Âe� qJ� Ê«d�≈ ·u�Ëò b�√Ë
nI� ¨UNK�I��� dO�b�Ë UN�uI� …—œUB�Ë UN�«Ëd� VN� s� tFML�Ë wL�UF�« —U�J��ô«
t{—√ d�d�� w� tI�Ë b�UB�« wMOD�KH�« VFA�« V�U� v�≈ ¨…dÒ ��« »uFA�« V�U� v�≈
ÊUM�� V�U� v�« nI� ¨n�dA�« ”bI�« UN�LU�Ë WKI��L�« t��Ëœ qOJA�Ë tO��ô …œu�Ë
t�œUO�Ë t�b�Ë WÎ L�«œ ¨WOM�u�« t�U�uJ�Ë tHz«u� qJ� ¨t�F�Ë tAO�Ë t��ËUI�Ë t��Ëb�
ÆåWOLOK�ù« t�UO� w� WOFO�D�« t�«Ëd� —UL���« w� ŸËdAL�« tI�Ë t�öI��«Ë
VOD�« VFA�« ÊUM�� ¨w�Ëd�«Ë ÍdJH�«Ë w�UI��« t�uM�� wMG�« bK��« «c� ÊUM��ò l�U�Ë
t�eÒ �√ w��« …œÒb�L�« W�—U�L�« «—UB��ô« ÊUM�� ¨œUN��«Ë W�ËUIL�« ÊUM�� ¨b�UB�« w�CL�«
¨WIDML�« w� WL�UG�« ‘uO��« v��√ vK� dB��« Íc�« ÊUM�� ¨sOLK�L�«Ë »dF�« eÒ �√Ë
wKOz«d�ù« Ê«ËbF�« d�œË 2000 ÂU� WK��L�« t{—√ WK�U��« WO�ö�ù« t��ËUIL� —dÒ ��
—u�� V�U� v�≈ ¨—«b��« qJ� r�U�Ë w�öE�« ÍdOHJ��« »U�—ù« vK� vC� r� ¨2006 ÂU�
ÆåWL�ü« WO�dO�_« «d�«RL�«Ë l�—UAL�« ‰UA�≈ w� ¨W�ËUIL�«
ÁU�UC� ¨Ê«b�u�«Ë qIF�«Ë VKI�« w� vI�O� w�UG�« bK��« «c�ò Ê√ Î «b�R� UO�“ËdO� r��Ë
w�UO� ‰ö� WO{UL�« l�—_« «uM��« w� XOF� b�Ë ¨UM�U�¬ t�U�¬Ë UM�«d�√ t�«d�√ ¨U�U�UC�
WO�UO��« ôU�L�« nK��� w� U�e�eF�Ë WOzUM��« U�öF�« qOFH�� ¨WO�U�uK�b�« w�UNL�
WO�ö�ù« W�—uNL��« —œU� bI�Ë ÆWO�UL��ô«Ë WO�UI��«Ë WOLKF�«Ë W�—U���«Ë W�œUB��ô«Ë
WOAOF�Ë W�œUB��« V�U�� s� UN�KL� U� qJ� W�U���«
WK�dL�« Ác� ‰ö� WO�«d�ù«
Ò
w�B�« ‰U�L�« w� ¨…u� s� XO�Ë√ U� qJ� ÊUM�� r�b� ¨e�eF�« w�UM�K�« VFAK� WO�UO�Ë
WI�U��« ÷ËdF�« q� bO�Q� v�≈ ¨WODHM�« UI�AL�« dO�u� v�≈ ¨U�Ë—u� W�zU� W��UJL�
W�Ò U� WI� vK� s��Ë ¨¡UHA��ô«Ë ¡«cG�«Ë ¡U�dNJ�« ‰U�� w� WO�UM�K�« W�uJ�K� W�bIL�«
t�F�Ë a�«d�« t�e�Ë W�KB�« t�œ«—S� W�FB�« ·ËdE�« Ác� “ËU��O� Â«bIL�« bK��« «c� Ê√
Æå¡UO�Ë_« tzUHK�Ë tzU�b√Ë w��«
Ò
rE�√ fO�Ë ¨o��« W�Ëœ ¨W�Ëœ rE�√ q�Ò L� u� UO�“ËdO� dOH��«ò Ê√ p�e� d���« ¨Á—Ëb�Ë
o��« s� ŸU�b�«Ë o��« ZN� vK� dO��«Ë o��U� WLEF�U� ¨ Ëd���«Ë ÊUOGD�U� W�Ëœ
ÆåtK�√Ë
V�U� v�≈ rz«b�« r�—uC� ŸUI��« WIDM� w� ¡ULKF�«Ë »öD�« q� r�U� dJA�ò l�U�Ë
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تتمات

على مستوى ترسيم الحدود البحرية ،كانت عملية
المقاومة اإلسالمية بإطالق ثالث طائرات مسيّرة فوق
حقول بحر عكا ،حدثا ً لبنانيا ً وإقليميا ً ودولياً ،فمثلت
إعالنا ً من المقاومة ببقائها شريكا ً خلف الدولة اللبنانية،
تتولى منع االستثمار في المناطق المتنازع عليها حتى
ينتهي التفاوض ،بينما يقع ملف التفاوض بيد الدولة،
وه��ذه الرسالة ر ّد على التحذيرات التي سمعها بعض
�أي تهديد لحرية
المسؤولين اللبنانيين من ال�ت��ورط ب� ّ
العمل في حقول بحر عكا ،ألنها باتت ج��زءا ً من األمن
القومي األوروبي بعد توقيع عقود استجرار الغاز منها
بين حكومة الكيان واالتحاد األوروب��ي ،أو من اعتبار
دخول المقاومة على الملف تهديدا ً الستمرار الوسيط
األم�ي��رك��ي بمهمة ال��وس��اط��ة ،بعدما ج��اءت التطمينات
األميركية الكالمية تستعيد ما جرى في ملف استجرار
الكهرباء من األردن بالغاز من مصر ،والوعود المتكررة
بال طائل ،والخشية من تكرار بيع الوعود للبنان لضمان
إط�لاق يد االحتالل في استخراج الغاز وبيعه ،شكلت
أحد عناصر مبادرة المقاومة التحذير ّية لرد االعتبار
لمفهوم المناطق المتنازع عليها ،التي يريد االحتالل
ومن خلفه اعتبار إسقاطها شرطا ً لمواصلة التفاوض،
بينما ترد عملية المقاومة إحياء معادلة المناطق المتنازع
عليها تسقط فقط عند إنجاز اتفاق الترسيم بصورة
نهائية ،وحتى ذلك الحين كل عمل فيه اعتداء على لبنان
سيلقى ردا ً مناسباً.
ف��ي ال�ش��أن الحكومي يتوقع أن يلتقي ال�ي��وم رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال ع ��ون ب��ال��رئ�ي��س المكلف
بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ،وقالت مصادر على
صلة بالملف الحكومي إن الرئيس ميقاتي طلب من
الرئيس ع��ون إي��داع��ه أسماء مقترحة ل��وزارت��ي الطاقة
واالق�ت�ص��اد ،تحقق ال �ت��وازن الطائفي ،إذا ك��ان ه��ذا هو
المأخذ على األسماء المطروحة ،وال مانع من دراستها
وفقا ً لمعيار التعاون الذي يجب أن يحكم هذه الحقائب
خصوصا ً في عالقتها برئيس الحكومة.

دخل ملف تشكيل الحكومة في دوامة جديدة بعد أن كانت
األجواء عصر السبت تميل الى االيجابية ،إال أنها سرعان ما
تبدّدت بعد جملة التسريبات الجديدة من قبل التيار الوطني
الحر ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ،األمر الذي استدعى
ردا ً من مكتبه اإلعالمي على ما ورد ،مفندا ً حقيقة ما حصل في
ملف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،لجهة التحفظ على
ق��رار اإلقالة قبل االتفاق على البديل ومتحدثا ً عما تقوم به
الحكومة على صعيد ملف الترسيم واإلصالحات فضالً عن
ملف النازحين ،ليعود التيار الوطني الحر وير ّد عبر مكتبه
االعالمي راميا ً كرة التعطيل عند الرئيس ميقاتي ومتحدثا ً عن
الصالحيات والدستور ،مشيرا ً إلى أنّ مسودات التشكيالت
الحكومية ال سيما األولى منها غالبا ً ما تكون في سياق عملية
األخذ والر ّد وضمن الهوامش المتاحة.
واشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى انّ الرئيس المكلف

السنة الرابعة
July 2022

وزراء الخارج ّية ( ...تتمة �ص)1
يتعاطى في ملف التأليف انطالقا ً من مواد الدستور وهو يضع
التصور لتشكيل الحكومة ونتشاور مع رئيس الجمهورية مع
تشديد المصادر على أن الرئيس ميقاتي لطالما كان وال يزال
منفتحا ً ومناقشة األسماء مع الرئيس ميشال عون.
وقال المستشار اإلعالمي للرئيس ميقاتي فارس الجميّل عبر
قناة «الجديد» :طالما أنّ «التيار الوطني الحر» لم يس ّم رئيسا ً
للحكومة وأعلن نيته عدم المشاركة في الحكومة فلماذا يريد أن
الوصي على عملية التشكيل؟
يلعب دور
ّ
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إننا
«نريد للحكومة أن تتشكل بأسرع وقت ممكن ،دون تضييع وقت
ودون تنافس على زيادة حصة من هناك أو زيادة حقيبة من
هنالك ،ال سيما أن ما نحن فيه اليوم في لبنان والمنطقة ،يدفعنا
لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات واإلس��راع في تشكيل
الحكومة ،تمهيدا ً النتخاب رئيس جديد للجمهورية ،يمكن أن
تتغير معه األج��واء وتصبح أكثر مالءمة لمجاراة التطورات
التي تحصل في اإلقليم والعالم ،منبها لـ «مخاطر التطبيع مع
العدو اإلسرائيلي ،الذي يريد من خالله أن يوجه قدراته ولؤمه
وخبثه من أجل أن يستأصل جذوة المقاومة وبيئتها التي تنمو
وتتنامى وتتعزز قدراتها في منطقتنا العربية واإلسالمية».
ومن عين التينة ،وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري،
قال رئيس حزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط إن االجتماع
االخير لوزراء الخارجية العرب يفسر لنا الى حد ما الخروج
من جو الطوق او الحصار العربي ،وذلك نتيجة جهود الرئيس
ب��ري وجهود اآلخ��ري��ن ،لكن بالتحديد الرئيس ب��ري وأيضا ً
المساعدة القطرية للجيش اللبناني هي مؤشر وإن شاء الله
تأتي المساعدة االميركية التي وعدنا بها للجيش ولقوى األمن
واتفاق اإلطار الذي نادى به الرئيس بري وخرجنا عنه وأضعنا
وقتا ً ومن ثم عدنا اليه بما يتعلق بـ  23و 29عدنا اليه».
وأضاف« :بشوية شغل وشوية هدوء وشوية عقالنية ان
شاء الله المستقبل قد يتحسن ،وعلى بعض الفرقاء في الداخل
أال يضع شروطا تعجيزية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة».
وح��ول موضوع ال ُمسيّرات التي أطلقتها المقاومة أجاب
مقصر» العدو ليس مقصرا ً باستخدام
جنبالط« :العدو مش
ّ
االجواء اللبنانية .ايضا ً هناك قواعد للعبة التي لألسف البعض
من اللبنانيين ال ينتبه إليها وال يراها» .وحول ما إذا كان يخشى
على لبنان من حرب اسرائيلية :قال «ال أبدا ً ال حرب».
وطالب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بـ
«إلحاح» بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،قبل موعد انتهاء
والية رئيس الجمهورية بمدة شهر على األق ّل أو شهرين على
األكثر ،معتبرا ً أنّ الشعب ينتظر أن يكون رئيسا ً واعدا ً ينتشل
لبنان من القعر ال��ذي أوصلته إليه الجماعة السياسية،
أكانت حاكمة أم متفرجة .وطالب الراعي ،خالل عظة االحد،
المسؤولين السياسيين بتأليف حكومة جديدة في أسرع وقت
ممكن لحاجة بالدنا إليها أكثر من أي يوم مضى ،مشددا ً على
أننا نريدها حكومة ،كما ينتظرها الشعب ،جامعة توحي بالثقة
من خالل خطها الوطني ومستوى وزرائها ،وجديتها في إكمال
بعض الملفات العالقة ،وضمان استمرار الشرعية وحمايتها
من الفراغ.
وأج���رى الوسيط األم��ي��رك��ي ف��ي ملف ترسيم ال��ح��دود
البحرية آموس هوكشتاين اتصاالت بمسؤولين لبنانيين
معنيين بملف الترسيم بينهم نائب رئيس مجلس النواب
الياس بوصعب ،وطلب توضيحا ً لما جرى بشأن إطالق
«حزب الله» طائرات ُمسيّرة باتجاه حقل كاريش ،بحسب ما

أفادت مصادر سياسية.
واعتبر هوكشتاين أنّ إرسال حزب الله لتلك ال ُمسيّرات من
شأنه إيقاف جهود التفاوض ،وقد يؤ ّثر على اإليجابية التي
رشحت عن ال ُمحادثات األخيرة.
وفي السياق قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب :أبلغتني
السفيرة األميركية دوروثي شيا احتجاجها إلطالق حزب الله
ُمسيّرات فوق حقل كاريش .وهناك اتفاق بأن ال يت ّم أيّ إثارة
للوضع خالل المفاوضات.
أض��اف« :اجتمعت مع السفيرة األميركية وكانت متفائلة
ب��ش��أن ال��وص��ول الت��ف��اق ب��ش��أن ترسيم ال��ح��دود البحرية
الجنوبية» ،مشيرا ً إلى ان «التفاوض بشأن ترسيم الحدود
البحرية في مرحلة متقدمة جدًا وآخذ في التفاؤل ومن اآلن حتى
شهرين تتضح مساراته».
وعلى خط ال ُمسيّرات ،اعتبرت مصادر مطلعة لـ «البناء»
أنّ ال ُمسيّرات تأتي في سياق تأكيد المؤكد أنّ لبنان يرفض
تمييع المفاوضات غير المباشرة ،مشيرة إلى أنّ حزب الله ال
يقطع الطريق على التفاوض ،لكنه في الوقت نفسه يؤكد أهمية
التمسك بالخط  29تفاوضاً ،مع تشديد المصادر أنّ ال ُمسيّرات
رسالة لإلسرائيليين للتوقف عن البحث والتنقيب في حقل
كاريش طالما أنه حقل متنازع عليه.
وفي القاهرة ،أطلع الرئيس التنفيذي لشركة «اي غاز»
المهندس مجدي جالل ممثال وزير البترول والثروة المعدنية
المهندس طارق المال الذي تعذر حضوره اجتماع القاهرة
ألسباب صحية طارئة ،يرافقه ياسين محمد نائب رئيس
الشركة ،من وزي��ر الطاقة والمياه وليد فياض ان اإلدارة
األميركية تدرس ك ّل االمور المتعلقة بالعقد بما فيها موضوع
العقوبات على سورية؛ واألبرز في اللقاء التأكيد المصري
مجددا ً على جهوزية جمهورية مصر فنيا ً وتجاريا ً وتعاقديا ً
لضخ ال��غ��از ف��ور وص���ول رس��ال��ة التطمينات األميركية
األخيرة.
وخالل ترؤسه اجتماع عرض دراسة تقييم «أضرار قطاع
المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان االسرائيلي
األخير» في مقر األمانة العامة لجامعة ال��دول العربية في
القاهرة ،لكون لبنان يترأس المجلس الوزاري العربي للمياه،
دعا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال وليد
فياض ،المجتمع ال��دول��ي والعربي إل��ى مضاعفة الجهود
من أجل المساعدة على العودة اآلمنة للسوريين من لبنان
إلى بالدهم ،مؤكدا ً أنّ هذا أمر بح ّد ذاته سيسهم بشك ٍل كبير
باستعادة التوازن لألمن المائي في لبنان وفي عدد من دول
االستقبال.
وأش��ار حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة إل��ى «كميات
الموجودات الذهبية المتواجدة لدى مصرف لبنان في بيروت
وتلك المتواجدة في الواليات المتحدة األميركية».
ولفت النائب ملحم خلف إلى أنّ «جواب الحاكم أتى عطفا ً
على بياننا تاريخ  21/6/2022الذي تطرقنا فيه الى أهمية
مسألة الذهب وتع ُّلقها باألمن االقتصادي القومي ،خاصة
بعدما تعالت بعض األصوات التي دعت الى استعماله لتغطية
«خسارات» القطاع المصرفي ،وبعدما أرسلنا الى حاكم مصرف
لبنان ونائبيه األربعة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان
كتبا ً بتاريخ  8/6/2022طالبناهم فيها بتزويدنا بمعلومات
عن ك ّمية الموجودات الذهبية الموجودة في بيروت وفي
الواليات المتحدة األميركية ،وعن أية عمليات مالية قد طالتها
أو أعباء ت ّم إثقالها بها».

عشرة  /االثنني  4 /متوز 2022
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المقاومة وحقول الغاز ( ...تتمة �ص)1
 العملية وهي ُتعيد االعتبار لمفهوم المناطق المتنازع عليها ،والقواعدالصحيحة لمضمون ودور العروض التفاوضيّة ،والمسار التفاوضي النزيه،
ال شرعية اإلج��راءات األح��ادي��ة خ�لال فترة التفاوض ،ج��اءت جوابا ً بمفهوم
وتخص المقاومة ،جاءت
الحرب الناعمة على رسائل تحذير تلقاها لبنان،
ّ
من أميركا وأوروب ��ا تقول إن أي عمل يستهدف العمل في حقول بحر عكا
هو مغامرة تع ّرض لبنان للخطر ،وإن هذه الحقول ص��ارت من ضمن األمن
القومي األوروبي ،وإن احترام لبنان للمسار التفاوضي يجب أن يتزامن مع
كف يد المقاومة عن التعامل مع الملف .والجواب هنا واض��ح ال يحتاج الى
االجتهاد ،فالمقاومة ال ُتعيد تحذيرها وحسب ،بل تنتقل الى رفع مستواه
ال��ى درج��ة اإلن��ذار ،وعلى األميركي صاحب الحل التفاوضي ،أو األوروبي
صاحب البضاعة المشتراة من الحقول ،إذا أرادا نجاحا ً للعمليتين التفاوضية
والتجارية ،أن يضعا في الحساب أن أي خ��داع أو تالعب مع حقوق لبنان،
واستخدام خبيث للوقت ،لفرض أم��ر واق��ع لن يم ّر دون أن تقول المقاومة
كلمتها ،والمقاومة تعيد التهديد األميركي واألوروبي إلى أصحابه مع عبارة
«مرتجع مع الشكر» ،وإضافة «انتبه أنت في منطقة عمل المقاومة».
 الرسائل وصلت والمهمة أنجزت ،طالما أن الجواب اإلسرائيلي ،الذيتضمنته التصريحات الصادرة عن مسؤولين وخبراء في الكيان ،لم يلمح الى
نية تصعيد ،كانت المقاومة ال تريدها لكنها مستعدّة لها ،وال تخشاها ،بينما
ركز الموقف االسرائيلي على ما يؤكد ظنون المقاومة ،بالحديث عن سقوط
صفة المناطق المتنازع عليها عن حقول بحر عكا ،وتحريكه لبعض األقالم
واألصوات في لبنان لتكرار الكالم ذاته ،ما يعني أن تحرك المقاومة جاء في
وملحة ،ألن ما كان مبيتا ً هو ذه��اب كيان
وقته ،وأن المهمة كانت ضرورية
ّ
االحتالل لعملية استخراج الغاز ،وتعليق لبنان على حبال انتظار الحديث عن
إيجابيات ،ال زال يتأرجح على شقيقتها في ملف الكهرباء األردن ّ��ي��ة والغاز
المصري من سنة.
ّ
 -تضيف المقاومة الى األذن الصماء عيونا ً مفتوحة وذراعا ً جاهزة.

قبيل زيارته الريا�ض ..م�ش ّرعون �أميركيون
يدعون بايدن �إلى ال�ضغط لوقف النار في اليمن

الدفاع الرو�سية :حررنا �أرا�ضي لوغان�سك بالكامل و�أحكمنا الطوق على لي�سيت�شان�سك
أ ّكد الناطق باسم الرئاسة الروسية ،ديمتري بيسكوف ،أمس،
أنّ الغرب «يراهن حاليا ً على استمرار الحرب في أوكرانيا»،
مشيرا ً إلى أنّ «األوكرانيين في ظ ّل قيادة الواليات المتحدة،
ممنوعون من التفكير في السالم أو الحديث عنه».
ولفت بيسكوف ،في حديث تلفزيوني ،إلى أن «وتيرة الحديث
عن مبادرات السالم حاليا ً تنخفض» ،مؤكدا ً أنه «سيحين دور
المفاوضات مجدداً ،وقبلها سيكون على األوكرانيين فهم جميع
شروطنا».
وفي سياق متصل ،أ ّكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا ،أنّ موسكو «تمتنع عن اتخاذ خطوات
انتقامية ض ّد تصرفات كييف» ،مشدّدة على أن بالدها «تراقب
الوضع عن كثب وستر ّد على أيّ استفزازات محتملة».
من جهته ،اتهم وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف حكومة
لندن بالبحث عن ذرائع إلدخال أسطولها إلى البحر األسود ،بما
يتيح لها اإلشراف كافة عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي
زرعتها القوات األوكرانية باأللغام.
وأكد الفروف ،خالل مقابلة تلفزيونية ،أنه يتم استخدام أزمة
الغذاء «لتبييض وجه أوكرانيا وتحميل روسيا المسؤولية عن
كل شيء».
وأضاف« :وإذا استمعتم ،على سبيل المثال ،إلى تصريحات
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة خارجيته،
فيصبح من الواضح أنهما يحاوالن تهيئة الظروف وإيجاد
ذرائع للبحرية الملكية للتسلل إلى البحر األسود والبدء في
إدارة جميع عمليات نقل الحبوب من تلك الموانئ التي لغمها
األوكرانيون والتي يتعين عليهم نزعها منها».
يذكر أن تركيا أخطرت في  28شباط /فبراير الفائت« ،جميع
الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر األسود أالّ ترسل سفنها
الحربية لتمر عبر مضائقها» ،وذلك وفق «اتفاقية مونترو» التي
تنظيم عبور السفن الحربية والتجارية للمضائق التركية.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أ ّنه «بين الساعة
الثالثة والثالثة والنصف ،صباح (أم��س) األح��د ،بتوقيت

موسكو« ،شنّ نظام كييف قصفا ً متعمدا ً بصواريخ باليستية
من طراز توشكا-أو حاملة لذخيرة عنقودية ،وطائرات مسيرة
من ط��راز تي يو -143على مناطق سكنية في بيلغورود
وكورسك ال تضم منشآت عسكرية» ،مضيفة أن «هذا الهجوم
الصاروخي ُخطط له عن قصد و ُنفذ ضد السكان المدنيين في
مدن روسية».
وأضافت وزارة الدفاع الروسية« :ت � ّم تدمير الصواريخ
الباليستية الثالثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية التي أطلقها
المتطرفون األوكرانيون باتجاه بيلغورود في الجو ،بواسطة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية ،ونتيجة لتدمير الصواريخ
األوكرانية سقطت شظايا أحدها على مبنى سكني في المدينة».

وأك��د حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ،مقتل  3مدنيين
بينهم طفل ،وإصابة  4بجروح ،الفتا ً إلى تضرر عشرات المباني
السكنية جراء الهجوم.
وكانت وكالة «سبوتنيك» كشفت أنّ القمر الصناعي األميركي
التجاري «جيو آي ،»-1التابع لشركة «ماكسار» األميركية ،قد
استطلع مدينة بيلغورود قبل ثالثة أيام من تعرضها للقصف
من جانب قوات كييف في ساعة مبكرة من صباح األحد.
ك��ذل��ك ،أعلنت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة اك��ت��م��ال تطويق
ليسيتشانسك والقوات األوكرانية الموجودة فيها ،مضيفة
أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فالديمير بوتين
بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.

ما العمل ( ...تتمة �ص)1
ستمت ّد من اآلن لغاية انتهاء والية عون الرئاسية حكما ً في 31
تشرين االول /أكتوبر المقبل ألنّ حكومته الراهنة ستبقى في
السلطة حتى لو تع ّذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بقاء حكومة ميقاتي الراهنة يثير مخاوف ش ّتى أبرزها
اثنان:
ـ الخشية من تداعيات االستمرار في ح��ال ال�لاق��رار لكون
الحكومة الراهنة في حال تصريف األعمال التي يرى البعض
أنه يمتنع عليها االجتماع التخاذ قرارات ،بينما يرى البعض
اآلخر أنّ الظروف االستثنائيّة تجيز لها اتخاذ قرارات تتطلّبها
المصالح العليا للدولة.
ـ احتمال االنزالق الى فوضى شاملة تؤدّي الى تقسيم البالد
الى مناطق حكم ذاتي متنازعة.
الحقيقة ،أنّ حكومة ميقاتي ،شأن جميع الحكومات المتعاقبة
سني األزمة المزمنة والمستفحلة ،كانت عاجزة عن اتخاذ
خالل
ّ
ق��رارات وازن��ة .هذا العجز المتواصل يزيد الوضع السياسي
واالقتصادي واالجتماعي المتردي سوءاً ،فما العمل؟
طرحتُ هذا السؤال على بعض ق��ادة األح��زاب والتكتالت
المعارضة ،كما قمتُ باستقراء أجوبة بعض أه��ل السلطة
من خالل مواقفهم المعلنة في مختلف وسائل اإلع�لام ،فماذا
وجدت؟
أعضاء قياديّون في التحالف الوطني لإلنقاذ والتغيير الذي
يض ّم جملة أحزاب وطنية وتقدمية معارضة وقياديين ناشطين
من شتى التيارات الناصرية والعروبية واليسارية ر ّك��زوا
على ضرورة مبادرة القوى الوطنية والتقدمية الى التواصل
مع شبيهاتها من األحزاب والتكتالت بغية التوافق على إطار
سياسي يتولى التنسيق في ما بينها والضغط على أهل
السلطة من أجل تحقيق األولويات اآلتية( :أ) تأمين ضروريات
المعيشة من غذاء ودواء وطاقة( .ب) متابعة إجراءات التدقيق
الجنائي في قضايا نهب المال العام وتهريب ودائع المودعين
في المصارف الى خارج البالد( .جـ) إجراء حوار وطني للتوافق
على قانون انتخابات ديمقراطي يكفل صحة التمثيل الشعبي
وعدالته.

ونواب في حزب الله تب ّنوا األولويات والمطالب سابقة
قاد ٌة
ٌ
الذكر وشدّدوا ،فوق ذلك ،على ضرورة دعم المقاومة في وجه
العدو الصهيوني ،ومحاربة الفساد بإحالة المرتكبين على
القضاء ،واإلسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة قادرة على
اتخاذ وتنفيذ قرارات وازنة في هذه المرحلة العصيبة.
األمينُ العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب أوضح
في مقابلة مع صحيفة «النهار» أنّ ل��دى حزبه «برنامجا ً
لتحركات واضحة لالعتراض على الموازنة والدوالر الجمركي
والكابيتال كونترول وكل ما ُيسهم في إفقار الناس» ،كما دعا الى
«تشكيل لجان شعبية في البلدات والمناطق لتكون في واجهة
المعترضين والرافضين للسياسات االقتصادية غير العادلة».
قائ ُد التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد ال يجد
فرص ًة او إمكانية لتحقيق أيٍّ من المطالب اإلصالحية في ظ ّل
النظام السياسي الطائفي القائم ويدعو الى إزالته.
النواب التغييريون ( )13مختلفون في ما بينهم على ما
ُ
يجب التركيز عليه من أولويات ومطالب .غير أن اثنين منهم،
مارك ضو ونجاة صليبا ،العضوين في حزب «تقدّم» يلتزمان
برنامجه الداعي الى وقف االنهيار المالي كخطوة أولى وذلك
بتوحيد سعر صرف الدوالر ،وإقرار قانون «كابيتال كونترول»،
والبدء بتطبيق خطة لهيكلة القطاع المصرفي والمالية العامة.
األحزاب المحافظة من أهل النظام مختلفة في ما بينها حيال
العديد من القضايا والتحديات .ففيما يعارض حزب القوات
اللبنانية المشاركة في حكومة نجيب ميقاتي الجديدة ،يعارض
التيار الوطني الحر تأليف حكومة من التكنوقراط ويتب ّنى دعوة
الرئيس عون الى تأليف حكومة وطنية جامعة من ثالثين
وزي��را ً سياسيا ً للنهوض بأعباء المرحلة االنتقالية الزاخرة
بالتحديات.
تكت ُل اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور وليد جنبالط يبدو
متردّدا ً في االشتراك بالحكومة الجديدة.
حزب الكتائب يبدو عازفا ً عن المشاركة في الحكم ،لكنه عالي
ُ
الصوت في معارضة حزب الله وسالح المقاومة.
حاولتُ استشفاف مواقف بعض النواب والقياديين في

أوساط المعارضة كما في أوساط أهل النظام والسلطة بشأن
مسألة استعمال قسم من احتياط لبنان من الذهب (286
طنا ً قيمتها أكثر من  16مليار دوالر) أو جزء من أمالك الدولة
العامة في مشاريع وخطط إصالحية عملية للخروج من األزمة
المالية واالقتصادية ،فوجدتُ أنّ بعضا ً منهم غير مل ّم بأبعاد
هذه القضية ،وأنّ بعضهم اآلخر معارض الستعمال قس ٍم من
الذهب او من أمالك الدولة في مشاريع إصالحية او الستعادة
مالءة الدولة المالية بحجة منطقية هي فساد نظام المحاصصة
الطوائفية الذي ينتمي اليه معظم أهل السلطة وبالتالي عدم
جواز إسناد مهمة الخالص من الفساد الى فاسدين!
من مجمل ه��ذه الواقعات والمالحظات يستقيم للباحث
الموضوعي استنتاج الحقائق اآلتية:
ـ ما ان ينجح لبنان في العبور من مرحلة انتقالية سيئة حتى
يقع في أخرى أكثر سوءاً ،وانّ ثمة انسدادا ً سياسيا ً يدفع البالد
الى حا ٍل من الالقرار ال نهاية لها في المستقبل المنظور.
ـ انّ أهل السلطة قد يكونون منقسمين إزاء الكثير من القضايا
والتحديات والمصالح ،لكنهم متحدون إزاء قضية واحدة هي
البقاء في السلطة وتدويم بقائهم بترسيخ نظام المحاصصة
الطوائفيّة القائم.
ـ إنّ أهل المعارضة قد يكون معظمهم من ذوي النيات الطيبة،
ّ
يكتشفون من حيث يدرون او ال يدرون عن عجز فاضح في
لكنهم
التوافق على األولويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
األكثر إلحاحا ً ما يفضي الى نتيجة فاضحة ومؤلمة هي العجز
عن بناء جبهة متماسكة للقوى الوطنية والتقدمية في البالد،
قادرة بجدّية و َن َفس طويل على تجاوز أم المعاصي ،أيّ نظام
المحاصصة الطوائفية ،سلميا ً وديمقراطيا ً ولو اقتضى األمر
جيالً او جيلين.
هكذا يغرق لبنان في محنته المزمنة ،فال يرى أحراره وال
طالّب الحرية والعدالة والنهضة في ربوعه أيّة بارقة ضوء في
نهاية نفق الفساد والنفاق واالنحطاط الطويل.
مع ذلك يبقى السؤال الخالد مطروحاً :ما العمل؟

*نائب ووزير سابق.

أكد الرئيس األميركي جو بايدن ،أمس ،أ ّنه سيلتقي بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز،
وولي عهده محمد بن سلمان ،خالل زيارته الرسمية المرتقبة للسعودية الشهر المقبل.
وقال بايدن ،عقب لقائه قادة دول «الناتو» في قمة مدريد ،أنّ الغرض من زيارته السعودية
«ليس الضغط عليهما لزيادة إنتاج النفط».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط ،شدّد بايدن على
أ ّنه «يتعيّن على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية على وجه
الخصوص» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «يأمل في أن تستنتج الدول أنّ ذلك من مصلحتها».
وسعى البيت األبيض مؤخرا ً إلى التقليل من شأن أيّ محادثات مباشرة بين بايدن وولي
العهد محمد بن سلمان ،ووصف الزيارة المرتقبة إلى الرياض بأنها «اجتماع مع زعماء دول
الخليج».
وشدّدت المتحدثة باسم البيت األبيض ،كارين جان-بيار ،على أنّ «اللقاء مع محمد بن سلمان
هامشي وليس محور التركيز» ،مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية العالقات مع الرياض.
في هذه األثناء ،دفع عدد من أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي بثمانية مطالب للرئيس جو
بايدن ،قبل زيارته المقررة إلى السعودية يومي  15و  16تموز /يوليو المقبل.
ودع��ا المشرعون األميركيون ،وهم السيناتور جيف ميركلي والسيناتور باتريك ليهي
وجهوها إلى بايدن ،إلى
والسيناتور رون وايدن والسيناتور ريتشارد بلومنتال ،في رسالة ّ
وضع حقوق اإلنسان في «قلب اجتماعاته» في الرياض.
وشبّه أعضاء مجلس الشيوخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الروسي
فالديمير بوتين في إشارة إلى تجاهله «للمصالح األميركية».
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم قائلين« :ال يمكننا أن نسمح لمحمد بن سلمان
باالعتقاد بأنه يستطيع أن يحكم مع حصانة لإلفالت من العقاب».
كما طالبوا الرئيس جو بايدن بأن يسعى في السعودية إلى تحقيق عدة أمور من بينها ،إطالق
سراح المعتقلين السياسيين ،والحفاظ على وقف النار في اليمن ،إلى جانب رفع الحصانة عن
السعوديين الذين يواجهون تهما ً جنائية في الخارج ،وغيرها من المطالب المتعلقة بحقوق
اإلنسان.

التعليق ال�سيا�سي

�أ�سعار بطاقات التخابر ووزارة االت�صاالت:
احتيال مو�صوف
ال أحد يخالف وزارة االتصاالت في أن أسعار بدالت استعمال شبكات االتصاالت
كان واجب التعديل ،رغم أن نسبة الزيادة نفسها تستحق النقاش ،فكان مضاعفتها
ثالث مرات كافيا ً بدالً من خمسة مرات ،كما هو الحال في التعرفة الجديدة.
النقاش ال��دائ��ر في البلد يتناول الطريقة التي تعاملت من خاللها ال ��وزارة مع
البطاقات المسبقة الدفع ،واألقرب إلى عملية النصب واالحتيال ،عبر إعادة احتساب
رجعي البطاقات المباعة سابقا ً على السعر القديم ،من خالل تطبيق التعرفة
بمفعول
ّ
الجديدة عليها ،والبطاقات الصادرة عن الوزارة بقيم مالية ودقائق تخابر محدّدة
هي بمثابة عقد تجاري غير قابل للتعديل من طرف واحد ،وفرض شروط أحادية
لتعديله هو جرم يحاسب عليه القانون.
ت��ذ ّرع ال��وزارة بوجود مئات المالكين لبطاقات بمئات آالف ال��دوالرات لدى كل
منهم ،بنية المتاجرة االحتكارية مردود عليه ،ألن الوزارة كانت قادرة على إعالن أن
مهلة تشغيل كل البطاقات المباعة تنتهي بعد شهر ،وتعتبر ملغاة بعد هذا التاريخ،
كان سيتكفل بإلزام هؤالء على المسارعة بببيع مخزونهم بأسعار مضاربة تنازليّة
وإنشاء سوق سوداء بأسعار مخفضة بعكس ما كانوا يرغبون ،وكان المشتركون
الطبيعيّون قد حافظوا على قيمة ما قاموا بشرائه ،وكانت ال��وزارة تخلّصت من
إص��دارات�ه��ا السابقة للبطاقات ودخلت بالتعرفة الجديدة فقط على اإلص��دارات
الجديدة ،محترمة حق المستهلك.
خطوة الوزارة القائمة على االعتداء المباشر على المشتركين تعيد التذكير بكيفيّة
سرقة مبلغ الخمسمئة دوالر التي ت ّم استيفاؤها مع بدء تشغيل الشبكات تحت اسم
تأمين وحتى اآلن لم يأت أحد على ذكرها.
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�أخبار الالعبين والأندية

ب�سام همدر فاكهة المالعب والمجال�س والإعالم
ال�سوفياتي!
عندما هرب الح ّرا�س واجه االتحاد
ّ

إبراهيم وزنه
ما ذكر اسمه على لسان أحد من أفراد العائلة الكروية
في لبنان ،إال واستذكر المحدّث “خبرية” تبيّن ظرافة
مواقفه أو سليط لسانه وحالوة عباراته ،نتكلم عن
الحارس والصحافي والمد ّرب والمحلل بسام محمود
همدر ،المولود في الشياح في العام  ،1950في عائلة
كان هو كبير أفرادها ،وأ ّول من شق الطريق إلى حماية
الشباك ،ليتبعه فيما بعد أخوته حسان وجهاد وهيثم
ح ّراسا ً للمرمى مع ناديي التضامن بيروت والنصر
الغبيري ...فماذا نقرأ في تفاصيل حياة بسام همدر
الكروية؟
البداية من “الجوار”
استهل بسام همدر مسيرته الكروية على ملعب
الجوار القريب من منزله في الشياح مع نادي الكفاح
�ي ،اختار مركز حراسة
ال��ذي ك��ان يض ّم رف��اق ال��ح� ّ
المرمى منذ وط��أت قدماه أرض المالعب الترابية
المو ّزعة في الشيّاح في أكثر من اتجاه ،وفي الرابعة
عشرة من عمره صار يتردد على مالعب أرض جلول
متحيّنا ً الفرصة إلشراكه ضمن “التقسيمات” التي
كان يشارك فيها الراحالن يوسف الغول وسعد الدين
عيتاني تحت إشراف ومتابعة محمود برجاوي (أبو
طالب) ،ومع حصول التضامن على رخصة رسميّة
لعب معه لموسم واحد .وفي ضوء عشقه للتمارين
اشت ّد عوده وفرض نفسه حارسا ً شجاعاً ،فلفت أنظار
ّ
ليحط رحاله مع نادي الراسينغ
الكشافين بسرعة
الذي كان يتقاسم مع غريمه النجمة معظم الالعبين
الموهوبين في الضاحية الجنوبيّة لبيروت ،ومع
الراسينغ وق��ف ألكثر من خمس سنوات كحارس
احتياطي لكبار الحراس في تلك األيام كسميح شاتيال
ويوسف الغول الذي انتقل من التضامن أيضاً ،ولما
سنحت له الفرصة للمشاركة أثبت وجوده وفرض
نفسه على تشكيالت “األبيض” وتحديدا ً خالل فترة
“االتحادين” ،وبقي معه لحين اعتزاله اللعب في
العام  ،1988ومن الراسينغ ت ّم اختياره ضمن صفوف
منتخب لبنان الوطني ،وقد بلغ مجموع مبارياته مع
المنتخب  15مباراة ،فيما زار أكثر من  30بلدا ً مع
“سندباد الكرة اللبنانية” ،وخالل إحدى السفرات
ت��ع � ّرف إل��ى رفيقة درب���ه “ام محمد” ال��ت��ي تحمل
الجنسية الرومانية.
حكاية بسام مع الراسينغ طويلة ،فقد بدأت مطلع
السبعينيات ،حين اصطحبه الحارس االحتياطي
في الراسينغ عاطف العرب إلى مقر االتحاد ليوقع
على كشوفات “األبيض” بعد أن لفته أداؤه في
بعض المباريات الشعبية على أرض جلول .ومن
ذكرياته ،يروي بسام همدر ما حدث معه في العام
 1965حين كان في الخامسة عشرة وقبل ترفيعه
إل��ى فريق الراسينغ األول“ :كان منتخب االتحاد
السوفياتي يزور المنطقة لخوض بعض المباريات
يتوجه النكلترا لخوض نهائيات كأس
الودية قبل أن
ّ
العالم ،ففي أولى مبارياته فاز على تفاهم المزرعة –
توجه إلى  سورية وفاز
الهومنمن بنتيجة ( )0-11ثم ّ
على منتخب حلب ( )0-6وعاد بعدها إلى بيروت،
ليختم جولته بلقاء المنتخب اللبناني على ملعب

المدينة الرياضية .في ذلك اليوم ،دخلت إلى الملعب
لمشاهدة المباراة فأوقفني ال��درك في إح��دى زوايا
الملعب ،ولما رآني جوزف أبو مراد سألني عن سبب
وقوفي هناك ،فرويت له ما حدث ،فقام بح ّل المشكلة
ث ّم اصطحبني إلى الملعب وأنا أحمد الله على تجاوز
هذا القطوع “ .ويكمل بسام همدر“ :بعد قليل رأيت
أبو مراد ومدير المنتخب جوزف نالبنديان يتهامسان
علي بالنزول إلى أرض
بانفعال ثم ما لبث أن أشار ّ
الملعب وقال لنالبنديان “بسام سيحرس المرمى
اليوم” ،وبعد قليل عرفت بأن الحراس األساسيين
للمنتخب يرفضون اللعب أمام الفريق الزائر خوفا ً من
“البهدلة”.
ف��ارت��دي��ت ق��م��ي��ص ال��م��ن��ت��خ��ب وأع���ارن���ي الع��ب
الهومنتمان “جوكي” ح��ذاءه وأذك��ر أن نالبنديان
قال لي“ :يا ابني ال تخف أنت غير معروف” ،ومن
محاسن الصدف أن أمطرت فتبللت أرض الملعب
وجانب التوفيق الالعبين الروس فطاشت كراتهم فوق
المرمى وعلى جانبيه ،عدا الكرات التي و ّفقني الله في
التقاطها أو صدّها .وانتهت المباراة بينتجة ()3-0
�ي ويدعوني
لتختلف نظرة مسؤولي الراسينغ إل� ّ
بعدها للتدريب مع الفريق األول للنادي” والجدير
ذكره ،أن بسام لعب أول مواسمه مع الراسينغ موسم
 1969-1968ودافع عن ألوان األبيض حتى موسم
.1988-1987
تأثر بسام همدر بالمدرب ال��روم��ان��ي ب��وغ��دان،
ويعتبره من أفضل المد ّربين الذين مروا في تاريخ الكرة
اللبنانية .وعن بوغدان يقول بسام« :الذكاء وسرعة
البديهة جعال من بوغدان مد ّربا ً بالفطرة ،عرف نقاط
ضعف الالعب اللبناني وعمل على تالفيها .وبرزت
بصماته في بداياته مع الشبيبة المزرعة عندما تسلم
الد ّفة الفنية من مواطنه كرنيك وصنع فريقا ً مرعبا ً
معززا ً ببعض العبي الصف الثاني أمثال علي حمود
وميشال مجدالني وفاروق الغالي ومحمود ارناؤوط
ومحمود شاتيال وحسيب اب��و حمد ،ولعب هؤالء
إلى جانب نجوم الصف االول أمثال األخ��وة جورج
وداود ونقوال منتوفي وحافظ عمار وفضل السباعي،
وتم ّكن الشبيبة بقيادة بوغدان من الفوز بلقب بطولة
ال��دوري موسم  .1968-1967ويضيف همدر في
وصف معلّمه وملهمه« :بوغدان أدرج التدريب يوميا ً
في روزنامة الالعب اللبناني ال��ذي كان يتدرب في
أغلب األحيان  3م��رات إسبوعيا ً وبفضل أساليبه
المتطورة تم ّكن من الوصول مع العبي الراسينغ
إلى أعلى درجات الحضور الفني والبدني ،وبقيادته
أيضا ً تمكن الراسينغ من الفوز ببطولة لبنان موسم
 ،1970-1969حين كان «االبيض» يضم نخبة من
الالعبين اللبنانيين أمثال جوزف ابو مراد ويوسف
الغول وميشال سعد وسهيل رحال وفيليب الشايب
واليوناني نيقوال فيليانكورديس» .ولفت بسام إلى
أن بوغدان بقي في لبنان وعاش بقية حياته في شقة
استأجرها له الراسينغ في منطقة بدارو ورحل بصمت
قبل  10سنوات.
توجه الكابتن بسام إلى ميادين
بعد اعتزال اللعبّ ،
التدريب ،وفي هذا السياق شارك في أكثر من دورة
تدريبية ،أبرزها في رومانيا لمدّة  6أشهر ،والحقا ً في

معظم الدورات التي ّ
نظمها االتحاد اللبناني لكرة القدم
بالتنسيق مع االتحادين اآلسيوي والدولي .وأبرز
الفرق التي تو ّلى إدارتها الفنية :الراسينغ وشباب
الساحل والبرج.
وف��ي الجانب العملي ،وبحكم مواظبته صغيرا ً
على قراءة الصحف والمجالت المصرية المتخصصة
بأخبار الكرة المصرية في مكتبة ع��ادل جابر في
الشياح ،وجد نفسه مجلّيا ً في صياغة المواضيع
وإب��داء ال��رأي واالنتقاد الب ّناء ،بعبارات قريبة إلى
القلب وال تخلو من طرافة ،فترأس الصفحة الرياضية
في مجلة الشراع األسبوعية لسنوات طوال ،وكانت له
إطالالت إعالمية الذعة في جريدة شوت األسبوعية
ألكثر من خمس سنوات ،كما حرص على نشر الكثير
من اآلراء في الصحف والمجالت في لبنان والوطن
العربي .تميّز بسام همدر بعشقه للركض ،وحتى في
أحلك الظروف التي عصفت بلبنان والضاحية كان
يواظب على الركض ،فخالل االجتياح االسرائيلي
للبنان في العام  1982كان يمارس هوايته ويخدم
أبناء منطقته من خالل تأمين بعض حاجياتهم نظرا ً
للحصار المفروض على الضاحية .تع ّرض بسام
همدر لوعكة صحية في العام  2016جعلته يبتعد
عن متابعة المباريات من المد ّرجات ،ومن ث ّم تراجعت
صحته بشكل كبير ما اضطره لمالزمة المنزل ،وكلما
وقع نظره على صورة ألحد رفاقه في الزمن الجميل
تفيض عيناه بالدموع ولسانه بكلمات أتعبها الزمن،
منذ ال��ع��ام  2016وب��س��ام همدر غائب ع��ن السمع
والبصر ،يمضي معظم وقته في المنزل ،يذهب لبعض
ليكحل عينيه
الوقت إلى المقهى القريب من منزله
ّ
برؤية األصحاب والجيران ث ّم يعود قاطعا ً المئة متر
التي تفصل بين منزله والمقهى بشق النفس ،تساقطت
األسماء من ذاكرته ولكن عندما تقع عيناه على صورة
لنجم من الزمن الجميل ...يبكي ويتمتم داعياً.

بطاقة شخص ّية:

بسام محمود همدر
ـ مواليد الغبيري في  2أيار 1950
ـ متأهل وله  5أبناء :محمد ،أحمد ،مريم ،زينب
وحمزة.
ـ الفرق التي لعب معها :الكفاح في شبابه ث ّم
الراسينغ.

بر�شلونة يعلن رحيل تراوري ودي يونغ
أعلن نادي برشلونة ،أن العبيه اإلسباني الدولي أداما تراوري ،والهولندي لوك دي يونغ بصدد
مغادرة الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهما .ويعود تراوري إلى ناديه األصلي وولفرهامبتون اإلنكليزي
بعد خمسة أشهر من مغادرته على سبيل اإلعارة إلى برشلونة ،النادي الذي ترعرع فيه ولعب لصالحه
في شبابه .وفشل تراوري في التسجيل خالل  21مباراة مع برشلونة ،ولم يتمكن من وضع اسمه في
التشكيلة األساسية بشكل ثابت تحت قيادة المدير الفني تشافي هرنانديزّ .
وفضل برشلونة عدم تفعيل
فقرة في العقد تجعل انتقال الالعب اإلسباني دائما ً مقابل  30مليون يورو وفقا ً لتقارير .أما دي يونغ،
فقد لعب لبرشلونة منذ انضمامه على سبيل اإلعارة من إشبيلية في بداية الموسم الماضي ،وسجل
المهاجم الهولنديّ سبعة أهداف خالل مشاركاته القليلة كاحتياطي .وقال إشبيلية في بيان له نهاية
مؤخراً ،إنه وافق على إعادة دي يونغ إلى نادي أيندهوفن الهولندي ،حيث لعب قبل االنتقال إلى
إشبيلية عام  .2019ويكافح برشلونة من أجل التعاقد مع العبين جدد بسبب ارتفاع الرواتب والديون
التلفزيوني في الدوري اإلسباني
الكبيرة .وهذا األسبوع ،باع برشلونة  10بالمئة من حقوق البث
ّ
للسنوات الـ 25المقبلة مقابل أكثر من  200مليون يورو .وتشير تقارير إلى أن النادي اإلسباني مهت ّم
بضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

تابعت األلمانية تاتيانا ماريا مسيرتها المذهلة في
ويمبلدون وتعافت بعد خسارة أول مجموعة وفازت 7/5
و 5/7و 5/7على إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة
سابقاً ،لتبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى ألول مرة أمس
األحد .وحققت ماريا أكبر انتصار في مسيرتها حيث عادت
الالعبة األلمانية من إنجاب مولودها الثاني قبل أقل من
عام واح��د ،وستلعب في دور الثمانية مع مواطنتها يوله
نيماير .وبدأت أوستابنكو ( 25عاماً) التي بلغت قبل نهائي
ويمبلدون بعد عام واحد من حصد لقبها الوحيد الكبير في
روالن ج��اروس في  ،2017المباراة بشكل سيئ وتأخرت
 .1/3لكن العبة التفيا تعافت سريعا ً وأدركت التعادل قبل
أن ترفع إيقاعها وتتقدم  5/6وتفوز بالمجموعة األولى بعدما
ارتكبت ماريا المصنفة  103عالميا ً أخطاء سهلة في أوقات
حاسمة.
وكانت ماريا ( 34ع��ام�اً) ،وه��ي أكبر العبة متبقية في
البطولة ،قد تألقت في فوزها بمجموعتين على ماريا ساكاري
المصنفة الخامسة في الدور السابق ،وحققت انتفاضة رائعة
رغم التأخر  1/4في المجموعة الثانية ،حيث أدركت التعادل
ووصلت إلى مجموعة حاسمة .وبعد إنقاذ فرصتين لحسم
المباراة في المجموعة الثانية ،أثناء التأخر  4/5ومع امتالك
مساندة كبيرة من المشجعين ،نجحت ماريا في استغالل خطأ
من أوستابنكو المصنفة  12لتتقدم  5/6قبل أن تنهي المباراة
مع امتالك ضربات اإلرسال .وأوقفت التشيكية ماري بوزكوفا
غير المصنفة سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للفرنسية
كارولين جارسيا على المالعب العشبية وخرجت باالنتصار
 5/7و 2/6في ال��دور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس،
لتبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى ألول مرة .ومنذ اإلطاحة
باألميركية دانييلي كولينز المصنفة السابعة في الدور األول،
زادت قوة بوزكوفا ( 23عاما) على األراض��ي العشبية في
البطولة التي لم يسبق لها أن اجتازت فيها الدور الثاني.
وفازت الالعبة التشيكية المصنفة  66بمباراتها الوحيدة
السابقة على المالعب العشبية أم��ام غارسيا التي كانت
مرشحة لحصد اللقب في ويمبلدون بعد سلسلة من النتائج
اإليجابية .وستلعب بوزكوفا في الدور المقبل مع التونسيّة
أُنس جابر صاحبة أعلى تصنيف لالعبات الباقيات بالبطولة
أو إليسا ميرتنز المصنفة .24
وأطاحت األلمانية جولي نيمير بمنافستها البريطانية هيذر
واطسون من ال��دور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس أمس
األح��د ،بعدما فازت على صاحبة الشعبية من المشجعين
 2/6و .4/6واستغلت نيمير ( 22عاماً) إرسالها القوي
ومهارتها أمام الشبكة لتقدم عرضا ً قويا ً في الملعب الرئيسي
رغم الدعم الواضح من الجماهير لالعبة البريطانية واطسون
التي ظهر عليها القلق.

يرغب المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في
الرحيل عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد االنكليزي هذا
الصيف اذا تلقى “الشياطين الحمر” عرضا ً مناسباً ،حسب ما
أفادت السبت تقارير صحافية .وعاد البرتغالي البالغ  37عاما ً
إلى ملعب “أولد ترافورد” قادما ً من يوفنتوس اإليطالي الصيف
الماضي ،لكن على الرغم من نجاحه في فرض نفسه الهداف اال ّول
ليونايتد في الموسم المنصرم ،وثالث الهدافين في الدوري الممتاز
( 18هدفاً) ،إال ً أن فريق “الشياطين الحمر” اكتفى باحتالل المركز
السادس .كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال
أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب ،ما وضع
“سي آر ،”7الفائز بالكرة الذهبية ألفضل العب في العالم خمس
مرات والذي يمت ّد عقده لعام آخر ،باإلضافة إلى عام اختياريّ ،
في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري األوروبي (يوروبا
ليغ) للمرة األولى في مسيرته .من ناحيته ،يص ّر يونايتد على
أن نجمه البرتغالي ،صاحب  24هدفا ً في جميع المسابقات في
الموسم الماضي ،ليس للبيع حسب التقارير ،مع حرص المدرب
الجديد الهولندي إريك تن هاج على العمل معه .وأحرز رونالدو
لقب ال��دوري االنكليزي ثالث مرات ودوري أبطال أوروب��ا مرة
خالل مروره االول مع يونايتد لست سنوات ،قبل أن يغادر إلى
ريال مدريد اإلسباني في  2009وثم يوفنتوس في عام 2018
في مسيرة مزخرة باألهداف واأللقاب .ويتحضر العبو يونايتد
الدوليون لاللتحاق بتمارين الفريق في األيام المقبلة قبل السفر
إلى تايالند الجمعة لبدء جولتهم التحضيرية.

اللمسات األخيرة على الجهاز الفني قبل إعالنه بشكل رسمي،
وكشف أنه بات من المحسوم يوسف الجوهري سيكون
مدربا ً للفريق ،والعمل ينصب على تسمية بقية أعضاء الجهاز
الفني ،حيث علم أن قاسم محمود هو األوف��ر حظا ً ليكون
مساعدا ً للمدرب في الفريق ،وسلطان قاسم مدربا ً لحراس
المرمى ،مع عودة يوسف بعلبكي كمدير للفريق .وبات في
حكم المؤكد انطالق التمارين مطلع االسبوع الحالي خارج
ملعب النادي ،الذي سيوضع في الخدمة ابتداء من منتصف
الشهر الحالي.

ّ
يت�صدر مجموعته
بعد فوزه على الأردن لبنان
العالمي
الآ�سيويّة في ت�صفيات مونديال ال�سلة
ّ

تكريم من الغبيري والبرج

تقديرا ً لمسيرته الرياضية ،ت ّم تكريمه من قبل بلدية
الغبيري والحقا ً من قبل بلدية برج البراجنة ..أكتب
عنه اليوم ،وهو في وضع ال يسعفه على استذكار
«ال��خ��ب��ري��ات» أو س��رد بعض م��ن سيرته الكروية
وطبيعة تنقالّته بين األن��دي��ة ...بسام همدر ،هو
صفحة مشرقة من تاريخ الضاحية ولبنان الكرويّ ،
مجالسته تدخل السرور إلى القلوب ،مخلص إلى أبعد
الحدود لزمالئه ،أذكر في يوم تشييع رفيقه وحبيب
قلبه يوسف الغول راح يبكي كالصغار عند معانقته
لغالبية الالعبين المشاركين في التشييع.

ت�أهل تاتيانا ماريا وبوزكوفا
وجولي نيمير بم�ضرب ويمبلدون

رونالدو ّ
يبلغ مان�ش�ستر يونايتد رغبته بالرحيل!

ـ أعلن نادي الحكمة ،تعاقده مع ثنائي نادي البرج أبو بكر
المل وأكرم مغربي ،اللذين ساهما في قيادة فريق البرج إلى
المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري اللبناني .وقال الحكمة
في بيانه“ :ضمن ورشة تحضير فريق النادي لموسم -2022
 2023في كرة القدم ،انضم إلى صفوفنا الالعبان الدوليان
أكرم مغربي وأبو بكر المل لتدعيم خط هجوم الفريق ،على
أن يعلن الحقا ً عن التعاقدات الجديدة واإلع�لان عن كامل
تشكيلة الفريق إضافة الى األجانب” .ويطمح الحكمة بقيادة
مدربه إميل رستم إلى بناء فريق قوي ومنافس ،حيث يأمل
في التواجد بين أندية النخبة .وسيطلق الفريق األخضر
تحضيراته بعد أيام قليلة وسط رغبة كبيرة بعكس صورة
جديدة له في الموسم المقبل.
ـ تغلّب منتخب شباب العراق على ضيفه اللبناني بنتيجة
( ،)0-3في المباراة الودية األولى التي أقيمت مساء السبت
الماضي على ملعب الشعب الدولي.
وذل��ك ضمن استعدادات العراق ولبنان للمشاركة في
بطولة العرب التي ستقام في السعودية خالل الشهر الحالي.
وسجل ثالثية المنتخب العراقي ،كاظم رعد في الدقيقة ()19
وعلي شاخوان في الدقيقة ( )34وعبد القادر طارق الهدف
الثالث في الدقيقة ( .)84وأقيمت المباراة بشكل مغلق أمام
اإلعالم نظرا ً لالتفاق المسبق بين المنتخبين ،على أن تجرى
المباراة الثانية في الخامس من الشهر الحالي أمام وسائل
اإلع�ل�ام .وشهدت المباراة حضور عدنان درج��ال رئيس
االتحاد العراقي لكرة القدم إلى جانب رئيس الوفد اللبناني
عضو االتحاد أسعد سبليني .وسيلعب المنتخب العراقي في
المجموعة األولى لبطولة كأس العرب إلى جانب السعودية
وموريتانيا ،بينما سيلعب لبنان مع الجزائر وليبيا ضمن
المجموعة الثالثة.
ـ أكد مسؤول رفيع في نادي الصفاء أن اإلدارة بصدد وضع
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انفرد منتخب لبنان للرجال بكرة السلة بصدارة المجموعة
اآلسيوية الثالثة بعد المباراة األولى من «النافذة الثالثة»
لتصفيات كأس العالم إثر فوزه على نظيره األردني بنتيجة
( )70-89في المباراة الحاشدة التي أقيمت على ملعب
مج ّمع نهاد نوفل (ذوق مكايل) بحضور حشد كبير من
عشاق كرة السلة .وبفوزه على األردن (المصنف  39عالميا ً
و 8قارياً) بات رصيد لبنان (المصنف  54عالميا ً و 9قارياً)
 9نقاط (أربعة انتصارات وخسارة واحدة امام االردن) وكل
من السعودية الفائزة الجمعة على اندونيسيبا ()67-69
واألردن  8نقاط ( 3انتصارات وخسارتان) .وسيخوض
لبنان مباراته المقبلة ضد السعودية عند الساعة التاسعة
من مساء اليوم االثنين على الملعب عينه وتبدو فرصه كبيرة
لتجديد الفوز على السعودية بعدما فاز عليها ذهابا ً في
مدينة جدّة السعودية في شباط الفائت ولينهي لبنان النوافذ
الثالث في الدور األول متزعما ً مجموعته .وع ّزز لبنان حظوظه
بالمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة .
واستحق لبنان الفوز ألنه عرف كيف يح ّول تأخره في
الربع األول بفارق ست نقاط الى تقدّم كبير ( )28-46مع
انتهاء الربع الثاني بحيث اكتفى األردنيون بتسجيل  7نقاط
في هذا الربع .وواصل اللبنانيون زحفهم نحو الفوز حتى
انتهاء المباراة بنتيجة (.).70-89
واللقاء بين لبنان واألردن هو الثالث بينهما في العام
الحالي اذ التقى المنتخبان في شباط الفائت في بطولة
العرب التي جرت في دبي وفاز لبنان ( )52-64في طريقه
التي تكلّلت بالنجاح بإحراز اللقب العربي ألول مرة في
تاريخه .وبعد أيام تواجه المنتخبان في العاصمة األردنية
ع ّمان في “النافذة الثانية” من تصفيات كأس العالم ففاز
األردن (.)63-74

نظام التأهل

وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات التي تحتل
ّ

المراكز الثالثة األولى في كل مجموعة من المجموعات األربع
الى الدور الثاني مما يعني ضمان لبنان واألردن والسعودية
التأهل الى الدور الحاسم اذ ستض ّمهم مجموعة مع كل من
نيوزيلندا والفيليبين (المتأهلة أصالً ألنها إحدى الدول التي
ستستضيف كأس العالم مع اليابان المتأهلة ايضا ً حكما ً
الستضافتها البطولة .أما اندونيسيا المستضيفة الثالثة
لبطولة العالم فتأهلها مباشرة مرتبط ببلوغها الدور ربع
النهائي من كأس آسيا) والهند .كما ستض ّم مجموعة ثانية
ستة منتخبات .
وسيواجه لبنان ك�لاً من نيوزيلندا والفيليبين والهند
(ذهابا ً واياباً) في “النافذة الرابعة” (آب  )2022و”النافذة
الخامسة” (تشرين الثاني  )2022و”النافذة السادسة”
واألخيرة (شباط  )2023لتتحدّد على أثرها المنتخبات التي
ستتأهل عن القارتين اآلسيوية واألوقيانية الى نهائيات كأس
العالم ،مع العلم ان المنتخبات المتأهلة الى الدور الثاني
ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور األول وهو أمر هام من
الواجب أخذه باالعتبار.

ناشئونا يخسرون من أميركا

تلقى منتخب لبنان لكرة السلة للناشئين خسارة كبيرة
أم��ام أميركا ،بنتيجة ( ،)44-120على ملعب ملقا ضمن
افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم للناشئين.
وعرفت المواجهة سيطرة أميركية كاملة على مجريات اللقاء،
حيث لم يستطع رجال األرز مجاراة أفضل منتخب بالعالم.
وشهد اللقاء تألق دايفيد كاستيو من الطرف األميركي حيث
سجل  21نقطة كأفضل مسجل في اللقاء .ومن جهته سجل
سيروج أفاديسيان  13نقطة كأفضل مسجل في منتخب
األرز .ويستكمل منتخبنا مشواره بلقاء مالي (مساء أمس
األحد) ضمن منافسات المرحلة الثانية ،على أن يختتم دور
المجموعات بلقاء سلوفينيا مساء غ ٍد الثالثاء.

نادال يكت�سح �سونيجو ويعاتبه بعد نهاية اللقاء!
اكتسح اإلس��ب��ان��ي راف��ائ��ي��ل ن��ادال
نظيره اإليطالي لورينزو سونيجو،
ضمن لقاءات ال��دور الثالث من بطولة
ويمبلدون .وتف ّوق نادال بسهولة شديدة
على سونيجو بثالث مجموعات دون
رد بواقع ( )1-6و( )2-6و ()4-6
في غضون ساعتين و 3دقائق ،ليتأهل
إلى ال��دور الرابع حيث ينتظر مواجهة
الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.
وق�دّم ن��ادال مستوى مميزا ً على جميع
األصعدة في مباراة اليوم ،مسددًا اثنين
من اإلرساالت الساحقة ،ووضع إرساله
األول بنسبة  67%وفاز بالنقاط على
ذلك اإلرس��ال األول بنسبة  77%وعلى
اإلرس���ال الثاني بنسبة  .64%وف��از
ن��ادال بـ 20نقطة من أصل  28صعود
على الشبكة بنسبة  ،71%وكسر إرسال
خصمه  6مرات من أصل  8فرص ،وسدد
 24كرة قاضية وارتكب  17خطأ مباشر.
وتخللمشهدتحيةالالعبينلبعضهما
البعض عقب نهاية المباراة على الشبكة،
عتابا ً من نادال لعدم سعادته من اللقطة
التي حدثت في نهاية المجموعة الثالثة،
عندما اشتكي راف��ا من قيام سونيجو

ببعض اإلزعاج في إحدى النقاط .وقال
نادال في تصريحات داخل الملعب عقب
ال��م��ب��اراة“ :هذه أفضل م��ب��اراة لي في
البطولة من دون شك أمام أحد أصعب
الالعبين ،نجحت في رفع مستواي ،وأنا
سعيد بذلك وأتمنى للورينزو سونيجو
األفضل في باقي الموسم ،هو العب رائع
على العشب ،ويملك مستقبالً هنا”.
وأض���اف“ :لم تكن أج��واء ح��ارة بيننا

في النهاية ،ولم أتحدث معه بسلبية
وأشعر باألسف إذا كنت تسببت في
إزعاجه ،ولكني تحدّثت معه بالصورة
الصحيحة ،سأتحدث معه الح ًقا ال توجد
مشكلة” .وعن لياقته البدنية ،قال نادال:
“عانيت من إصابات طوال مسيرتي وأنا
محظوظ باستمراري في اللعب بعمري
الحالي ،لم أتوقع منذ  10سنوات أن
أواصل اللعب اآلن”.
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