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المجتمع هو الوجود اإلنساني
الكامل والحقيقة اإلنسانية الكلية،
القيم اإلنسانية العليا ال يمكن أن
يكون لها وجود إال في المجتمع...
وهو مصدرها وغايتها.
سعاده
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ّ
ّ
ّ
�سوري ُتربك الم�شهد
ع�سكري
نووي في وا�شنطن وطهران وبروك�سل… وغارة تركية على موقع
تفا�ؤل

ميقاتي يجمع حكومته وال يجمعها… بانتظار اندفاعة في التر�سيم والنازحين نحو حكومة جديدة؟

إ�سرائيلي ي�ستدعي ح�شد الجهود… ولن نوفر ً
حردانّ :
جهدا لوحدة الحزب
تو�سع العدوان ال
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ

ق����ال م��ص��در أوروب������ي دب��ل��وم��اس��ي ع��ل��ى صلة
بمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي اإليراني،
أن شهر آب ال��ح��ال��ي ه��و ف��رص��ة يصعب تكرارها
لبلوغ نهاية سعيدة للمفاوضات الحالية ،والتي
بلغت مرحلة متقدمة من اإليجابية ،ووفقا ً للمعطيات
المتطابقة من طهران وواشنطن وبروكسل يسيطر
ال��ت��ف��اؤل أك��ث��ر م��ن أي��ة م��رة سابقة ب��ق��رب التوصل
إل��ى التفاهم المنشود ،حيث عكست ال���ردود على
المقترح األوروب���ي من كل من طهران وواشنطن
عزما ً على تقليص الفجوة التي حالت سابقا ً دون
التوصل إل��ى ات��ف��اق ،كما ق��ال مصدر روس��ي على
صلة ب��ال��م��ف��اوض��ات ،متوقعا ً أن يشهد األسبوع
المقبل نقلة نوعية في المسار نحو االتفاق ،وتبدو
واش��ن��ط��ن مطمئنة ال��ى تذليل العقبات ال��ت��ي كانت

تعترض طريقها ف��ي ال��ذه��اب إل��ى ال��ع��ودة لالتفاق
بسبب الوضع الحرج للفريقين المناوئين للعودة،
قيادة كيان االحتالل التي تعيش وضعا ً صعبا ً بعد
فشل حربها األخيرة على غزة وحاجتها المتصاعدة
للرعاية والحماية م��ن واش��ن��ط��ن ،ف��ي ظ��ل حكومة
ضعيفة عشية انتخابات للمرة الخامسة ،من جهة،
وقيادة الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد
ترامب من جهة موازية ،وقد ت ّم وضعهما في حال
دفاعية بعد مداهمات األم��ن ال��ف��درال��ي لمق ّر إقامة
ترامب وفضيحة الوثائق السرية المهربة ،وهو ما
تعتقد مصادر متابعة للمفاوضات ،أن��ه يجعل من
هذا التوقيت مثاليا ً لذهاب إدارة الرئيس جو بايدن
نحو توقيع العودة الى االتفاق النووي مع إيران.
في سورية تصاعدت العمليات التي تستهدف
القواعد األميركية ،فنقلت وكالة سبوتنيك الروسية
معلومات عن انفجارات متالحقة في مناطق القواعد

األميركيّة في سورية ،سواء في منطقة التنف على
الحدود السورية مع العراق واألردن ،أو في منطقة
شرق الفرات وانتشار الميليشيات الكردية ،حيث
حقول النفط وال��غ��از التي تقوم ال��ق��وات األميركيّة
بنهبها ،وت��ج��اه��ر ال��دول��ة ال��س��ور ّي��ة بعزمها على
التركي
استعادتها ،وب��ال��ت��زام��ن ج��اء االس��ت��ه��داف
ّ
السوري في شمال سورية وسقوط
لموقع للجيش
ّ
ثالثة ش��ه��داء بنتيجتها ،م��ن خ��ارج سياق المسار
الذي بدا أن قمة طهران الروسية اإليرانية التركية
قد رسمته ،وعبرت عنه تصريحات تركية باتجاه
االبتعاد عن التصادم مع الدولة السورية ،والسعي
لردم الفجوة معها وصوالً لتهيئة المناخات لتفاهم
ت��ل��ت��زم ف��ي��ه ت��رك��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون ل��م��واج��ه��ة اإلره����اب
واستعادة الدولة السورية لسيادتها حتى الحدود،
بما يضمن تفكيك الكانتون الذي تقيمه الميليشيات
ال��ك��ردي��ة ال��ت��ي تدعمها ق���وات االح��ت�لال األميركي

طهران :لن نرهن اقت�صادنا
موظفو اليمن ينتف�ضون:
ادفعوا رواتبنا يا �أعداء ال�شعوب بمحادثات فيينا

وفقا ً العتراف الرئيس التركي رجب أردوغ��ان في
تصريحات سابقة.
في العراق ،حيث كان الوضع يبشر بالمزيد من
التأزم مع مشهد حشد الشارع العراقي على ضفتي
االنقسام بين التيار الصدري واإلط��ار التنسيقي،
برزت فرص الحوار نحو مسار تفاوضي لتسوية
تنتهي بحكومة ج��دي��دة وانتخابات مبكرة ،حيث
تراجع التيار الصدري عن الدعوة لمليونيّة كانت
م��ق��ررة ي��وم السبت معلنا ً أن التراجع ج��اء تفاديا ً
لمخاطر االنزالق الى حرب أهلية ،بينما قالت مصادر
مقربة من اإلطار التنسيقي أن مبادرة يحملها ممثل
اإلطار للحوار هادي العامري بتغيير مرشح اإلطار
لتشكيل الحكومة نحو اسم توافقي مع التيار يمكن
أن يفتح الطريق لوالدة حكومة جديدة تشرف على
انتخابات مبكرة يدعو إليها التيار الصدري ،بينما
(التتمة ص )6

نقاط على الحروف
وا�شنطن وطهران
وك�شف ح�ساب المعادلة النوويّة
ناصر قنديل

ّ
نظم موظفو الدولة في اليمن ،أمس ،وقفة حاشدة أمام مبنى األمم
المتحدة في صنعاء احتجاجا ً على عدم صرف رواتبهم.
وجاء في بيان الوقفة االحتجاجية ،تحت عنوان“ :ادفعوا مرتباتنا
يا أع��داء الشعوب”“ :على دول العدوان أن تعلم أنّ ما تبقى من
الهدنة فرصة أخيرة لهم ،وإذا لم يستفيدوا منها وينفذوا ك ّل شروطها
فسيندمون”.
بدورها ،استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في
صنعاء “الدور الالإنساني لألمم المتحدة” في الملف اإلنساني وأزمة
دفع الرواتب للموظفين العموميين” ،مشير ًة إلى أنّ “الدور األممي
تح ّول إلى سالح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني”.
وطالبت النقابة األمم المتحدة القيام بواجبها ،معتبر ًة أنها “أمام
فرصة وتحدي لها أمام الشعب اليمني لتغطية عجز الرواتب المتبقية
والبالغة أكثر من 70في المئة من إي��رادات النفط والغاز ،التي تم
سرقتها وتوريدها إلى حسابات البنوك السعودية”.
وجدّدت المطالبة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل.

أفادت وكالة “نور نيوز” ،أمس ،بأنّ المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني عقد اجتماعا ً
مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومدير وكالة الطاقة الذرية محمد إسالمي وكبير
المفاوضين علي باقري كني وأمين المجلس األعلى لألمن القومي علي شمخاني.
وأكد شمخاني أن سياسة حكومته قائمة “على عدم ربط اقتصاد البالد بالمفاوضات
النووية” ،مجدّدا ً التمسك بـ “الخطوط الحمر اإليرانية”.
ولفت إلى أن “قانون العمل االستراتيجي إللغاء العقوبات وحماية مصالح األمة اإليرانية،
والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان اإليراني يتمتع بقدرات جيدة للغاية لمتابعة هذه
السياسة بشكل كامل”.
وأضاف شمخاني أن “هذا القانون قدم نموذجا ً مقاوما ً للبالد وثماره تتجلى اليوم أكثر مما
كانت عليه في الماضي”.
وخالل االجتماع ،قدم باقري كني وإسالمي شرحا ً مفصالً عن المفاوضات في القطاعات
المتعلقة برفع العقوبات والقضايا النووية ،وأجابا على العديد من أسئلة أعضاء البرلمان
الحاضرين في الجلسة ،وفقا ً للوكالة.
وأكدت الوكالة أنه تم تقديم تقرير كامل للنواب الحاضرين عن عملية المفاوضات وعملية
دراسة األفكار التقريبية لالتحاد األوروبي وتلخيصا ً آلراء إيران في هذا الشأن.
وعقد المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني اجتماعا ً استثنائياً ،االثنين الماضي ،برئاسة
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي ،بشأن مفاوضات فيينا ،بحيث قدّم باقري كني تقريرا ً شامالً
إلى أعضاء المجلس األعلى لألمن القومي بشأن المحادثات النووية.

�سدّ النه�ضة بعد اكتمال
الملء الثالث ...ماذا بعد؟!

معركة «�سيف القد�س» الثانية معركة
الم�صير والح�سم...
د .محمد سيد أحمد*

د .جمال زهران*

(�ص )4

(�ص )4

ـ تتحدّث واشنطن طيلة فترة التفاوض بلغة
متعالية تجاه طهران ،فتقول إن لديها خططا ً
بديلة ف��ي ح��ال فشل ال��ت��ف��اوض ،ث��م تقول إن
الوقت ينفد والعروض التفاوضيّة لن تبقى على
وتفسر التأخير في الحل بأن
الطاولة إلى األبد،
ّ
ً
إيران تطلب شيئا من خارج االتفاق وتدعوها
للعودة إلى االتفاق فتالقيها بعودة مماثلة ،ولم
يتأخر األوروب��ي��ون م���رارا ً ع��ن استخدام لغة
مشابهة للغة األميركية ،لكن الحصيلة كانت
البقاء بدون اتفاق .فهل تعكس اللغة األميركية
وم��ج��ارات��ه��ا أوروب���ي���ا ً ال��م��ي��زان الحقيقي بين
واشنطن وطهران ،وتعبّر عن حقيقة مشاكل
النووي؟
العودة إلى االتفاق
ّ
ـ النقطة األولى التي تهملها اللغة األميركيّة
ه�����ي ال������ف������وارق ب���ي���ن م����ف����اوض����ات 2015
ومفاوضات  ،2022وهي كثيرة وكلها لصالح
طهران؛ أولها أنه في المفاوضات عام 2015
كانت إيران تحت عقوبات صادرة عن مجلس
األمن الدولي ولم ي ُعد ممكنا ً تهديد إي��ران بها
بفعل المتغيّرات الدولية ،وثانيها أن االنسحاب
األم��ي��رك��ي م��ن ات��ف��اق ع���ام  2015ه��و سبب
األزم���ة ال��راه��ن��ة ب��اع��ت��راف اإلدارة األميركيّة
واألوروبيّين ،وثالثها أن إيران تفاوض وهي
عشية إكمال ال��دورة النووية الالزمة المتالك
نووي هذه المرة ،بينما كان سقفها عام
سالح
ّ
 2015التخصيب على مستوى  20%بكميات
م���ح���دودة ،وراب��ع��ه��ا أن ال��م��ت��غ��ي��رات الدولية
واإلقليمية ،جعلت أميركا أضعف وأكثر تشتتا ً
في جبهات المواجهة من روسيا الى الصين،
بينما زادت إيران قوة وقدرة على التف ّرغ.
ـ من زاوية صدقية الخطاب ،تقول واشنطن
إن لديها خطة بديلة ل�لات��ف��اق وه��ي تعلم أن
العقوبات والمزيد من العقوبات خطة جرى
اختبارها وث��ب��ت فشلها ،وأن ال��ح��رب ليست
(التتمة ص )6
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�أميركا وا�ستغالل اال�ضطهاد الديني
*

} باسل قس نصر الله

أصبح الجميع يعلمون أنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية ال تحتاج إلى
استئذانٍ لكي تخرق سيادة اآلخرين .وإضافة إلى ذلك ،ترفض التوقيع على
الكثير من المعاهدات الدولية المهمة التابعة لألمم المتحدة ،وتحوك القوانين
لِتُحاسب الدول األخرى التي تعتبرها مخالفة لها ،فتضغط عليها وتبتزها،
ومن هذه القوانين “الحرية الدينية”.
أرادت أميركا استغالل الدين لمصالحها ،فقامت وزارة خارجيتها عام
 1998بوضع قانون الحرية الدينية الدولية ،ونشرت أول تقرير في 26
تشرين األول /أكتوبر  ،2001ووضعت أسماء دولٍ اعتَبَرت أنّ الحرية
الدينية فيها غائبة أو ُم َ
ضيَّقة.
لقد ص ّدقَ الكونغرس على هذا القانون المرتبط بتشجيع الحرية الدينية
ّ
والتدخل في السياسات الدولية لشعوب العالم ،لِتصل إلى
كهدف للضغط
درجة االبتزاز ،و ِبواجه ٍة اسمها “محاربة االضطهاد الديني في العالم”.
لقد انطلقت فكرة القيام بتحرك أميركي رسمي لالهتمام بالحرية الدينية
في العالم بحملة ـ من أجل ما س ّمي “إنقاذ مسيحيي العالم من االضطهاد”،
أطلقها المحامي األميركي الجنسية واليهودي الديانة مايكل هوروفيتز،
الذي شغل منصبا ً رفيعا ً في عهد الرئيس األميركي رونالد ريغان ،خالل
م�ق��الٍ ف��ي ج��ري��دة “وول ستريت” بتاريخ  5ت�م��وز /يوليو  1995تحت
عنوان“ :التعصب الجديد بين الصليب والهالل”.
لقد أدّت جهود المر ّوجين لمزاعم االضطهاد الديني (المسيحي) إلى أن
يوعز الرئيس األميركي بيل كلينتون إلى وزير الخارجية وارن كريستوفر
بتشكيل لجنة أطلقَ عليها اسم “لجنة الشريط األزرق” في تشرين الثاني/
نوفمبر  ،1996ثم أعلن الرئيس كلينتون في  16كانون الثاني /نوفمبر
 1997ما ُس ّمي “اليوم الوطني للحرية الدينية” ،إذ قال إنَّ إدارته ستضع
قضية ح��ق ممارسة الحرية الدينية كأحد المعايير التي تحكم عالقات
الواليات المتحدة بالدول األخرى.
وأثمرت الحملة اليهوديةَ ،ف َشهدت هذه المرحلة عدة مشاريع قوانين كما
يلي:
ـ األول مشروع قانون تقدّم به النائب الجمهوري فرانك وول��ف ،وهو
عضو في الكونغرس عن والية فرجينيا ،والجمهوري آرلين سبكتور ،وهو
عضو في الكونغرس عن والية بنسلفانيا ورئيس لجنة االستخبارات فيها،
وذل��ك باسم “التحرر من االضطهاد الديني” أو مشروع قانون “وولف ـ
سبكتر” ،الذي يحمل في مجلس النواب الرقم .H.R.2431
ـ الثاني هو مشروع قانون “دون نيكلز” ،وهو مشروع م��وا ٍز ُق�دِّم إلى
مجلس الشيوخ في  26آذار /مارس  ،1998وهو القانون الذي ت ّم إقراره
بعد التعديالت .س ّمي “قانون الحرية الدينية الدولية” ،وتم إق��راره في 9
تشرين األول /أكتوبر .1998
وقد وافق على إنشاء مكتب الحرية الدينية الدولية الذي يرأسه سفير من
دون سفارة .أنيطت بالمكتب مسؤولية إصدار التقرير السنوي عن وضع
الحرية الدينية واالضطهاد الديني في ك ّل دول العالم في ك ّل عام.
و ُتحدِّد وزارة الخارجية على أساس هذا التقرير ما تس ّميها “الدول التي
تثير قلقا ً خاصا ً” بسبب انتهاكاتها “المنهجية والمستمرة والفاضحة”
للحرية الدينية ،والتي تتع ّرض لعقوبات أميركية ،من ضمنها عقوبات
اقتصادية.
إنّ أميركا تدّعي الدفاع عن المسيحية واإلسالم والهندوسية والبوذية
والبهائية والصابئة واأليزيدية والكاكائية وك� ّل التنوعات الدينية ،ولكن
ومصالحي بحت.
سياسي
هدفها من ك ّل ذلك
ٌ
ٌ
عندما غزت الواليات المتحدة األميركية العراق في نيسان /أبريل ،2003
أص��درت مذكرة اعتقال بحق  55شخصية سياسية وحكومية ،وطبعت
صورهم على بطاقات لعب الورق ،وكان من بينهم  35شيعياً ،وهي الحقيقة
التي ال تنسجم مع الخرافة األميركية القائلة إنَّ الحكومة العراقية كانت أداة
سنّية الضطهاد األغلبية الشيعية.
إنّ أميركا ف��ي ق��ان��ون االض�ط�ه��اد الديني تستغ ّل بعض المشاكل بين
المسلمين والمسيحيين لتح ّولها إلى خالف بين اإلسالم والمسيحية ،في
ما ينطبق عليه قول اإلمام عليَ “ :كل ِ َم ُة َح ٍّق ُي َرا ُد ِب َها َباطِ ٌل”.
اللهم أشهد اني بلغت...
*مهندس

خفايا
قال مصدر وزاري إن نصف التفعيل الذي شهدته
اجتماعات الحكومة هو استعداد لتفعيل كامل أو لتشكيل
حكومة جديدة إذا سارت مفاوضات الترسيم كما ينبغي
وسار ملف النازحين السوريين بالتوافق مع الجهات
المانحة نحو تسهيل العودة.

كوالي�س
يتح ّدث وزير مالية دولة أوروبية فاعلة في لقاءاته عن تبلور
قناعة غربيّة بضرورة التخلي عن االعتقاد بأن استمرار
الدفع بلبنان نحو االنهيار سيؤدي إلى إضعاف حزب الله
ويدعو الى ضرورة التسليم بأن االنهيار اللبناني مصدر
خطر على المصالح الغربية.

�أربعينية حزب اهلل :العين التي فق�أت المخرز
و�أ�سقطت م�شروع «�إ�سرائيل الكبرى»
} خضر رسالن
مثّل ما ُع��رف بنكسة حزيران  1967عامالً مؤثرا ً في التاريخ
العربي لجهة تأسيسها لصدمة تاريخية ثقافية جذرت مفاهيم أراد
الصهاينة حفرها في الوجدان العربي سواء لدى الجماهير أو عند
النخب ،وه��ي تثبيت مقولة إنّ الجيش “اإلسرائيلي” ال ُيقهر وانّ
العجز العربي يتعدّى اإلخفاقات العسكرية والسياسية الى شيوع
ح��االت إحباط جماعي نتج عنها ما ُيعرف بالنخب المهزومة التي
أخ��ذت تبتدع م�ف��ردات ت��ر ّوج لـ «ثقافة الهزيمة» التي تب ّرر القبول
بالكيان “اإلسرائيلي” كـ “واقع طبيعي” في المنطقة ،وع��زز هذا
المناح توقيع مصر إحدى دول الطوق اتفاقية كامب ديفيد عام 1978
وخروجها من الصراع مع العدو “اإلسرائيلي” وهذا ما زاد من وتيرة
اإلحباط الثقافي لدى الكثير من الشرائح على مختلف أنواعها.
وفي ظ ّل سيادة ثقافات متعددة ذات طابع سلبي في البيئة العربية
أسس
من ثقافة الهزيمة واإلحباط والضياع الى بروز دور المال الذي ّ
لنشوء نخب تر ّوج لمفهوم التبعية واالنقياد للسياسة الغربية… في
هذه االج��واء حدث زلزال انتصار الثورة اإلسالمية في إيران الذي
أعاد رسم المشهد من جديد مدخالً مفاهيم جذرية ذات أبعاد ثقافية
نهضوية ثورية وجدت فيها المجتمعات العربية المقاومة ضالتها
ومحط آمالها.
وفي إطار السياسة التوسعية “اإلسرائيلية” المبنية على ثقافة
االستهزاء بالمقدرات العربية اجتاح جيش االح�ت�لال الصهيوني
لبنان في بداية حزيران عام  1982مطلقا ً على العملية اسما ً مضلالً
بحسب صحيفة “هآرتس” وهو “سالمة الجليل” ،بينما الصحيح
بحسب الصحيفة العبرية انّ وزير الحرب في حينه ،اريئيل شارون،
الذي خطط الجتياح بيروت ،إنما يهدف الى تنصيب سلطة “مريحة”
للكيان الصهيوني في لبنان مستفيدا ّ من ثقافة التيئيس والهزيمة
التي أص��اب��ت ال�ش��ارع العربي بشكل ع��ام وج��زء كبير م��ن الشعب
اللبناني بحيث أصبح حديث المقاومة والصمود والقيام مخالفا ً
لثقافة الهزيمة التي تبنّاها أغلب النخب والقوى السياسية وذلك تحت
عنوان العين ال تقاوم المخرز ،وال ترموا بأنفسكم في التهلكة.
ف��ي ظ�� ّل ه��ذه األج� ��واء وم��ع ب ��زوغ ف�ج��ر ال �ث��ورة اإلس�لام �ي��ة في
إيران انطلقت مقاومة حزب الله الذي استند على الموروث الثقافي
الحسيني كأساس أول في حركته الجهادية وعلى المدرسة الخمينية
الثائرة المنتصرة على الطاغوت كمثال وقدوة انطلق في قيامه مرتكزا ً
على قواعد فكرية عقائدية قرآنية وإنسانية أنتجت مع التراكم ثقافة
مضادة لثقافة الهزيمة هي ثقافة االنتصار .
يمكن اختصار العناوين الجهادية ألربعينية حزب الله بالنالي:
 1ـ اجتياح  1982حتى اندحار عام 2000
م��ع األي ��ام األول ��ى لالجتياح “اإلسرائيلي” وم��ع ش�ي��وع ثقافة
التيئيس والهزيمة وانّ العين ال تقاتل المخرز كانت ثقافة المقاومة
اإليمانية التي تقول ك��م م��ن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ب��إذن الله،
مقرونة بشحذ الهمم وإعداد المقدمات الضرورية للمواجهة.
ب��دأت تجربة المقاومة ف��ي سياق مواجهة شاملة م��ع االحتالل
“اإلسرائيلي” مسبوقة بأخذها الغطاء الشرعي م��ن قائد الثورة
اإلسالمية اإلم��ام الخميني الراحل برؤية واضحة المعالم للهدف

من القتال بواسطة أساليب إبداعية أهّلتها لتشكيل مدرسة جديدة
في المقاومة واءمت بين تجارب من سبقها ومدعومة بمهارات ذاتية
حكم أداءها منذ انطالقتها قادها الى إنجاز التحرير في العام 2000
والذي كان حدثا ً مفصليا ً ويمكن إيجاز أسبابه ونتائجه بالتالي:
أسس إلطالق سلسلة من العمليات
أ ـ دور الغطاء الشرعي الذي ّ
االستشهادية وأبرزها عملية فاتح عهد االستشهاديين أحمد قصير
وهو سلوك ثقافي متميّز يبرز دور الولي الفقيه الجامع للشرائط التي
منها الشجاعة واإلحاطة بأمور الزمان والمكان.
أس��س من
ب ـ ال��دور القيادي للشهيد الشيخ راغ��ب حرب وال��ذي ّ
خالل مقولته الخالدة الموقف سالح والمصافحة اعتراف منهاجا ً
ت��رب��وي�ا ً ثقافيا ً م�ق��اوم�ا ً كسر حلم ال �ع��دو ف��ي التطبيع م��ع الشعب
الجنوبي.
ج ـ دخ��ول المقاومين الى المناطق المحررة بك ّل سالسة ودون
إراقة دماء وهو مثل أنموذجا ً حضاريا ً ُيحتذى.
د ـ العنوان األب��رز لالندحار الصهيوني عن لبنان هو محو ثقافة
اي
الهزيمة التي كانت سائدة وانّ جيشها ليس فقط ُيقهر بل انها ّ
“إسرائيل” أوهن من بيت العنكبوت.
 2ـ انتصار تموز 2006
استطاعت المقاومة في حرب تموز أن “تثبت قواعد اشتباك تحمي
لبنان من خالل توازن الردع ،وان تفشل مشروع “الشرق األوسط
الجديد” الذي كانت تديره الواليات المتحدة والذي كان ُيراد له إنهاء
أي دور للمقاومة في المنطقة وإجراء تغييرات ديمغرافية مترافقة مع
ّ
إنهاء لقضية الفلسطينية.
انّ نتائج حرب تموز كانت استراتيجية وثقافية في معركة “اإلرادة
والعزيمة” ،وف��ي الوقت ال��ذي أظهرت فيه المقاومة قدرتها وقوة
شكيمتها ظهر بشكل واضح “مستوى الوهن والترهّل” في قيادة
“إسرائيل” ومنظوماتها العسكرية واألمنية.
وأب��رز عنوان النتصار تموز وما حققته المقاومة ما قاله األمين
العام لحزب الله سماحة السيد نصر الله في خطاب «النصر اإللهي»
في “ 2006-9-22زمن الهزائم قد ولى وجاء زمن االنتصارات”.
 3ـ المقاومة في األربعينية حامية الكيان اللبناني
تحت عنوان مقاومة تحمي وطنا ً استطاع حزب الله وفي سياق
المعادلة الذهبية جيش شعب ومقاومة إسقاط المشروع التكفيري
ال ��ذي أرادت���ه أم�ي��رك��ا ان ي�ك��ون ب��دي�لاً ل�م�ش��روع “الشرق األوس��ط
الجديد” ال��ذي سقط في تموز  2006وال��ذي ك��ان يهدف ال��ى إلغاء
الكيانات الوطنية ومنها لبنان وبذلك ثبتت بحق انّ المقاومة حامية
للكيان اللبناني.
مسيرة أربعينية جهادية راكمت خبراتها وقدراتها مستندة على
االتكال على الله أوالً ومن ثم األخذ بأسباب صنع القوة واالقتدار
حتى أصبحت عامالً حاسما ً وق��وة إقليمية مؤثرة صاحبة مدرسة
قتالية تدرس في أبرز المعاهد العسكرية في العالم تحمي لبنان من
اعتداءات الصهاينة وتحافظ على ثرواته الوطنية بك ّل قوة واقتدار.
في األربعينية العين التي أراد المخرز ان يفقأها استطاعت هزيمته
بل ان تصبح عينا ً ساهرة تحمي سياج الوطن ،وانّ الكيان الذي كان
له جيش ال ُيقهر أصبح يعيش خلف الجدر وكيانه بات مؤقتا ً بعد
إسقاط أحالمه المزعومة عن دولة من الفرات الى النيل.

عون للق�ضاة :انتف�ضوا لكرامتكم وتح ّرروا من � ّأي ترغيب وترهيب
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
القضاة إلى أن ينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم
وال يهابوا ظلم ألصحاب النفوذ ،طالبا ً من
القضاء ،أن يواجه كل من يقيّد عدالته “في
ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي كما ف��ي ان��ف��ج��ار مرفأ
بيروت”.
وق���ال ع��ون ف��ي كلمة وجهها أم��س إلى
الجسم القضائي “في التاسع من حزيران
الماضي وب��ن��ا ًء على ال��م��ادة  13من قانون
أص��ول المحاكمات الجزائية ،ح� ّرك القضاء
المختص دعوى الحق العام بحق المدعى
عليه حاكم مصرف لبنان ري��اض توفيق
سالمة وشركائه والمتدخلين معه بجرائم
مالية خطيرة ويزيد من خطورتها أن المشتبه
به األول بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي،
وه��ي تحديدا ً ج��رائ��م االخ��ت�لاس والتزوير
واستعمال المز ّور وتبييض األموال واإلثراء
غير المشروع والته ّرب الضريبي ،وبعدما تم
انجاز كامل التحقيق الذي أظهر االرتكابات
والمسؤوليات وتقديم ورق��ة طلب تقضي
بإحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة
االستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق
األول في بيروت .ومنذ ذل��ك الحين تقاسم
القضاة المعنيون الته ّرب من المسؤولية من
دون أن يتم االدعاء وفق األصول القانونية ،ما
يجعلني ،من موقعي ودوري كرئيس الدولة
وبموجب قسمي الدستوري ،أطالب القضاء
بالتح ّرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب ،وهما
جرمان ال يليقان بالسلطة القضائية”.
وإذ أشار إلى أنه يعرف “أن القضاء ال ُمسيّر
أو المأسور يعني في مكان ما أن هناك من
يُقيّده ،وقد يكون متضررا ً من عدالته ،وهو
حتما صاحب نفوذ كي يجد إلى تعطيل سلطة
دستورية كالقضاء ،سبيالً ،ولكنه حتما ً يجد
أذنا ً صاغية” ،طلب من القضاء “أن يُواجه كل
من يُقيد عدالته في المصرف المركزي ،كما في

عون مستقبالً السيد في بعبدا أمس

انفجار مرفأ بيروت”.
على صعيد آخر ،عرض عون مع النائب
جميل السيد ،في قصر بعبدا شؤون الساعة.
وأعلن السيد بعد اللقاء أنه تطرق مع رئيس
الجمهورية إل��ى “إلى مختلف المخارج
السياسية وال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ي ينبغي أن
تحسبا ً لفراغ
ُت��ؤدّي إلى تشكيل الحكومة،
ّ
رئاسي وما يستتبع ذلك من نتائج على فراغ
السلطة لجهة أن الحكومة المستقيلة ستكون
غير ق���ادرة على وراث���ة صالحيات رئيس
الجمهورية”.
ولفت إلى أنه بحث مع عون “في موضوع
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ظ ّل
ال ُمماطلة اإلسرائيلية في ال��ر ّد على الطرح
اللبناني األخير” ،معتبرا ً أنه “في هذا المجال
ليس مستغربا ً أن إسرائيل لها أطماع دائمة في
المياه واألرض والثروات ،لكن موقف لبنان ال

(داالتي ونهرا)

يزال قويا ً في مجال إلزام إسرائيل باالعتراف
بحقوقه وال سيما وأن أي تباطؤ ف��ي هذا
المجال ستكون له انعكاسات على مستوى
االستقرار اإلقليمي بما فيه االستقرار اللبناني
الذي يعتمد على استخراج تلك الثروة لتطوير
الواقع االقتصادي والمعيشي والمالي الذي
يعيشه لبنان في هذه المرحلة المصيرية”.
ك��م��ا ع���رض ع���ون م��ع ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق
محمد الصفدي األوض��اع العا ّمة وال سيما
االقتصادية وأُفق الخروج من األزمة الراهنة
في البالد .والتقى رئيس الجمهورية أيضا ً
وفودا ً روحية.
إل��ى ذل��ك ،نفى مكتب اإلع�لام في رئاسة
الجمهورية ،إصدار عون مرسوم منح بموجبه
الجنسية اللبنانية للسيدة زينب سليماني
ابنة قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم
سليماني.

الوطن
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ب ّري بحث الواقع اال�ست�شفائي
مع وفد من نقابة الأطباء

بري مجتمعا ً إلى وفد نقابة األطباء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،في مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،نقيب األطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش مع وفد من مجلس
النقابة عرض للواقع االستشفائي ومطالب األطباء.
بعد اللقاء قال بخاش “لقد جئنا اليوم كنقابة أطباء لبنان في بيروت في
زيارة شكر لدولة الرئيس نبيه ب ّري لدعمه والوقوف إلى جانب نقابة األطباء
وخصوصا ً إلى جانب صندوق التقاعد ومساعدتنا على إقرار رفع اإليرادات
والموارد بهذا الصندوق الذي كان مهدّدا ً بالعجز على غرار كل الصناديق في
الدولة والمؤسسات”.
أضاف “كما أخذنا وعدا ً من الرئيس ب ّري للمضي في دعمه والوقوف
إلى جانب النقابة والعمل مع مؤسسة الجمارك ووزارتي الصحة والمالية،
حتى تتمكن النقابة من تحصيل الرسوم المش ّرعة لها في القانون على كل
التجهيزات والمعدات التي تدخل األراضي اللبنانية”.
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العمد في «القومي» في دار �سعاده ـ �ضهور ال�شوير
اجتماع م�شترك للمجل�س الأعلى ومجل�س ُ

وتو�سعه ي�ستدعي ح�شد ّ
كل الطاقات
حردان :ت�صعيد العدوان «الإ�سرائيلي» ّ
لمواجهته وحزبنا لم ولن ّ
يتخلى عن واجباته وم�س�ؤولياته في � ّأي مواجهة
أشار رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي أسعد حردان
إلى أنّ ت ّوسع العدوان «اإلسرائيلي» في أكثر من اتجاه ،يؤشر
الى تصعيد خطير ،وهذا يستدعي منا حشد ك ّل القوى والطاقات
لمواجهة المخاطر والتحديات.
وخالل اجتماع مشترك للمجلس األعلى ومجلس الع ُمد ُعقد
في دار سعاده الثقافية واالجتماعية ـ ضهور الشوير ،أكد حردان
أنّ الحزب القومي لم يتخ ّل سابقاً ،ولن يتخلى راهنا ً وال مستقبالً
أي مواجهة ،وهذا قرار ثابت راسخ،
عن واجباته ومسؤولياته في ّ
ال تراجع عنه ،مهما كان حجم االستهداف الذي يتع ّرض له.
أض��اف ح���ردان :منذ سنوات رفعنا ش��ع��ارا ً واض��ح��اً ،بالعمل
نحو «حزب أقوى» ووضعنا خارطة طريق لترجمة هذا الشعار،
وجسدناه دورا ً فاعالً على مختلف الصعد وفي مواجهة اإلرهاب
ّ
في ك ّل الميادين ،وألننا خضنا هذا التحدي ،تع ّرض حزبنا لما
تع ّرض له.
وأكد حردان أنّ القوميين االجتماعيين ينشدون الوحدة ،ولذلك
أطلقنا المبادرة تلو المبادرة ،وك��ان آخرها في مهرجان الفداء
وال��وف��اء في قصر األونيسكو أم��ام األص��دق��اء والحلفاء وألوف
القوميين ،فقلنا حاسمين جازمين ،بأنّ وحدة الحزب أوالً وثانيا ً
وثالثا ً وعاشراً .ونحن لن نتراجع عن المبادرات التي أطلقناها ،ال
بل سنعمل من أجل تطبيقها وحصد النتائج المرج ّوة.
��ؤس��س��ات الواحدة،
وق���ال ح����ردان :انّ ال��ح��زب ال��واح��د ،وال��م ّ
ووحدة الروح والنهج واالتجاه ،أساس قوة الحزب ،ولن نوفر
جهدا ً للوصول الى الوحدة ،والعمل مع كل المخلصين في سبيل

الحزب الواحد والم� ّؤ�س�سات الواحدة
ووحدة الروح والنهج واالتجاه �أ�سا�س
قوّة الحزب ولن نوفر جهداً للو�صول الى
الوحدة ...والعمل مع كل المخل�صين في
�سبيل تحقيقها ،والأبواب كلها مفتوحة
لينخرط الجميع دون ا�ستثناء
تحقيقها ،وال��وق��وف على إرادة القوميين االجتماعيين المعبر
عنها من خالل المجلس القومي ،وكل األبواب ستكون مفتوحة
لينخرط الجميع دون استثناء في العمل الحزبي.
ولفت ح��ردان إلى أنّ ع��ددا ً من األمناء والرفقاء تواصلوا مع
رئاسة ال��ح��زب ،وأب���دوا رغبة في وض��ع إمكانياتهم وطاقاتهم
في سبيل الوحدة ،ونحن أكدنا بأنّ أبواب المؤسسات الحزبية
مشرعة لك ّل القوميين ،وه��ذا موقف تؤكد عليه ،رئاسة الحزب
والسلطتين التشريعية والتنفيذية مجتمعتين.
ً
ومؤسساته
،
ا
��د
ح
وا
وختم قائالً :نحن نريد لحزبنا أن يكون
ّ
حاضنة للجميع ،وإن��ن��ا نناشد القوميين أن يضغطوا ف��ي كلّ
ات��ج��اه لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف .وه��ذا ه��و خيارنا وق��رارن��ا .والنداء
دائما ً أن عودوا الى مؤسسات حزبكم ،واعملوا من أجل انتصار
قضيتكم.

مواقف ّ
البغدادي :انت�صار 2006
منددة بالعدوان ال�صهيوني
�أر�سى قواعد ردع حمت بلدنا و�شعبنا على �سورية عبر الأجواء اللبنانية
أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي
“أ ّننا في هذه األيام نعيش ل ّذة االنتصار على العدو اإلسرائيلي إبّان
عدوان تموز  2006على الرغم من المرارة التي ما زالت في الذاكرة من
وشجعوا العدو على شن الحرب الثانية على لبنان ،بينما
الذين ساعدوا
ّ
كان األحرى بهم أن يُدافعوا عن وطنهم ويقفوا إلى جانب شعبهم”.
وأضاف البغدادي في كلمة له خالل لقاء في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،أن “هذا االنتصار الكبير أرسى قواعد الردع مع هذا الكيان
اإلرهابي الذي لم يعرف يوما ً لغة الحوار والتعايش” ،وقال “اليوم
ببركة هذا الردع نحمي بلدنا وشعبنا ونحصل على ثرواتنا ،وعلى
كل الخانعين والمتآمرين أن يعلموا أ ّننا لن نتخلى عن قوتنا بالمجان
لألعداء وسالحنا باق ما دامت كل األسباب الموجبة موجودة”.
واعتبر أنّ “انتصار المقاومة على العدوان األميركي اإلسرائيلي
باب إلى جه ّنم ُفتح على المشروع األميركي
وحلفائهم كان بمثابة
ٍ
على امتداد المنطقة ،وه��ذا ما ظهر في سورية وفلسطين والعراق
واليمن وأماكن أخرى” ،مضيفا ً أن “هذه الجهود تكاملت فتش ّكل محور
المقاومة الذي بات في قلب المعادالت اإلقليمية والدولية ،وسنشهد
في ال ُمقبل من األيام المزيد من التماسك وصنع االنتصارات ويومها
سيُدرك األميركيون أنّ سياساتهم الخاطئة التي كانت تنطلق من
وشجعهم
النزعة الشيطانية اإلرهابية التي قامت عليها سلطتهم
ّ
عليها عمالؤهم ،زادتهم وهنا ً وضعفاً ،وكانت فرص ًة لنا في تقوية
عودنا وتحقيق الكثير من اإلنجازات على صعيد امتالك القرار السيادي
وتحرير البالد والمحافظة على الثروات”.

الأ�سعد� :صندوق النقد
ً
�شروطا تعجيزية
يفر�ض على لبنان
رأى األمين العام لـ”التيار األسعدي” المحامي معن األسعد في
تصريح“ ،أن ال تأثير وال قيمة وال قرار للطبقة السياسية الحاكمة في
أي من االستحقاقات القريبة والبعيدة ،بدءا من استحقاق
لبنان في ٍ
انتخاب رئيس الجمهورية مرورا ً بملف ترسيم الحدود البحرية ،وصوال ً
إلى صندوق النقد الدولي الذي يفرض على لبنان شروطا ً قاسية جدا ً
وتعجيزية وغيرها من االستحقاقات القائمة والداهمة”.
ولفت إلى أنه على الرغم من “االنهيارات المتتالية التي بلغها لبنان
على مدى ثالثة عقود وأكثر ،فإن سياسة الفساد والمحاصصة ما
زالت مستم ّرة” وقال “السلطة مص ّرة على تلبية مطالب صندوق النقد
الدولي وشروطه برفع الدعم عن كل السلع ،وهي عمليا ً نفذت ما طلبه
الصندوق بدءا ً من ال��دوالر الجمركي الذي سيتم رفع سعره تدريجا ً
ليصل إلى السعر الواقعي ،ومن دون اتخاذ أي إجراء أو قرار أو إصالح
لتصحيح الرواتب واألجور لمواجهة الغالء الفاحش وغير المسبوق
للسلع والخدمات رغم أنها خارج الخدمة كالكهرباء والماء مثالً”.
وأكد “أن لبنان حاليا في مرحلة حساسة وربما خطيرة ،وعلى
ضوء التطورات اإلقليمية والدولية ،سلبية كانت أو إيجابية ،سيتحدد
مصير لبنان وشعبه”.

ندّدت أحزاب وقوى وطنية وفاعليات وقومية
االعتداءات الصهيونية على سورية عبر األجواء
اللبنانية.
وفي هذا السياق ،دانت األمانة العا ّمة للمؤتمر
العام لألحزاب العربية في بيان «االعتداءات
الصهيونية على محافظة طرطوس السورية
وعلى جنوب مدينة دمشق» ،وتقدمت بـ»وافر
العزاء باستشهاد ثالثة من الجنود السوريين
ج ّراء الغارات العدوانية الصهيونية».
وج�دّد االمين العام للمؤتمر العام لالحزاب
العربية قاسم صالح التضامن الكامل مع سورية
“في حربها ضد اإلره��اب وضد االحتالل وهما
الوجهان لعملة واحدة” .ورأى أن “االعتداءات
الصهيونية المتكررة الرامية للنيل من سورية
ووحدتها وسيادتها وقرارها الوطني المستقل
ومنعها من محاربة اإلره��اب ،تستوجب إدانة
واضحة من المؤسسات الدولية”.
واستنكر بـ”شدة الصمت الرسمي العربي
وال��دول��ي إزاءها” ،مؤكدا ً أن “سورية ستبقى

حصنا ً منيعا ً في وجه العدو وحلفائه اإلرهابيين،
وسوف تتمكن من هزيمتهم واالنتصار عليهم”.
واعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير”
النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح ،أن
“ما تتعرض له سورية من اعتداءات من أجواء
لبنان إنما هو اعتداء على لبنان وانتهاك للسيادة
الوطنية ،حيث تك ّررت هذه االنتهاكات وهذا ما
يتطلب من الحكومة اللبنانية تقديم شكوى لألمم
المتحدة لوضع ح ّد للهمجية الصهيونية المتفلتة
من كل القرارات والمواثيق الدولية”.
واستنكرت حركة أمل االعتداءات المتمادية
للعدو الصهيوني على سورية «في دليل واضح
على حالة القلق اإلسرائيلي من التطورات على
المحور السوري واالنفراجات المتوقعة».
كذلك دان��ت القيادة المركزية لحزب البعث
العربي اإلشتراكي في لبنان االعتداء اإلسرائيلي
على سورية ،ودعت في بيان لبنان إلى «تقديم
شكوى إلى مجلس األمن الدولي لخرق إسرائيل
السيادة اللبنانية».

واستغرب األمين العام لـ»التيار األسعدي»
معن األسعد «موقف لبنان الغريب والعجيب من
استمرار استباحة العدو اإلسرائيلي ألجواء لبنان
وانتهاك سيادته واالعتداء على سورية» ،مؤكدا ً
«أن موقف اإلدان��ة والشكوى إلى مجلس األمن
غير كافيين ،واألجدى بهذه السلطة اإلستعانة
بمنظومة الجيش والشعب والمقاومة وااللتزام
بها ل��ردع العدو اإلسرائيلي ال��ذي اليفهم سوى
بلغة القوة».
وس���أل رئ��ي��س «ت��ي��ار ص��رخ��ة وط���ن» جهاد
ذبيان في بيان «أي��ن رئيس حكومة تصريف
األع��م��ال نجيب ميقاتي ووزي��ر الخارجية في
حكومة تصريف األع��م��ال عبدالله ب��و حبيب
من إدان��ة االنتهاكات االسرائيلية ،وخصوصا ً
أن وزي��ر الخارجية ك��ان أول من س��ارع إلدان��ة
إرسال المقاومة مسيرات نحو منصات التنقيب
اإلسرائيلية فوق كاريش؟».

«الحملة الأهلية» :لحملة عربية ودولية
لإ�سقاط «قانون قي�صر» الأميركي
ع��ق��دت «الحملة األه��ل��ي��ة لنصرة فلسطين
وقضايا األ ّم���ة» اجتماعها األسبوعي في مقر
طالئع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) في
مخيم برج البراجنة ،في حضور ناموس عمدة
ش��ؤون التنمية اإلداري���ة في الحزب السوري
القومي االجتماعي رام��ي شحرور إل��ى جانب
المنسق العام للحملة معن بشور ومق ّررها د.
ناصر حيدر واألعضاء وعدد من ممثلي األحزاب
والفصائل الفلسطينية.
افتتح بشور االجتماع بالوقوف دقيقة صمت
إجالال ً ألرواح شهداء األمة في فلسطين وسورية،
وضحايا الحريق الفاجع ال��ذي أودى بحياة
العشرات من المصلين في كنيسة أم السيفين في
محافظة الجيزة في مصر.
وتحدث عدد من الحضور مؤكدين “اعتزازهم
بانتصار لبنان المقاوم (شعبا ً وجيشا ً ومقاومة)
على العدو الصهيوني في مثل هذه األيام قبل 16
عاما ً في حرب ما زالت تداعياتها على غير صعيد،
م��ا يتطلب توحيد الموقف اللبناني العربي
اإلسالمي حول المقاومة التي تتهيأ اليوم لخوض
معركة حاسمة للحفاظ على ثروة لبنان الوطنية
وحقه في استخراج نفطه وغ��ازه إلخراجها من
الظروف الصعبة التي يعيشها”.

وأبدى المتحدثون اعتزازهم أيضا ً “بنضاالت
المقاومين في فلسطين الذين يثبتون كل يوم
سالمة شعار “وحدة الساحات” ،أنه لم يكن
عنوانا ً لمعركة في غزة فحسب ،بل عنوان مرحلة
كاملة من المقاومة ال تشمل الساحات الفلسطينية
وحدها ،بل ساحات األ ّمة كلها وساحات كل أحرار
العالم”.
وادانوا بشدّة العدوان الصهيوني على سورية،
ً
ساحالً
وداخ�لا ،مستهجنين السماح الستخدام
األج��واء اللبنانية لحمم الصواريع والطائرات
الحربية الصهيونية ومستنكرين الصمت الرسمي
العربي إزاء هذه االعتداءات االجرامية باإلضافة
إلى إدانتهم “لصمت المجتمع الدولي عما يجري
في فلسطين وسورية واليمن وكل قطر عربي من
اعتداءات ومجازر بما يكشف خطورة ازدواجية
المعايير التي يفرضها االستعمار الغربي على
المنظمات الدولية”.
ودعا المتحدثون إلى “حملة شعبية عربية
ودولية إلسقاط العدوان والحصار على سورية،
ال سيما “قانون قيصر” األميركي ال��ذي يُعتبر
شكالً من أشكال اإلبادة الجماعية”.
كذلك اطلع المجتمعون على الترتيبات التي
تقوم بها الحملة األهلية لحماية الثروة الوطنية

لتنظيم رحلة بحرية تنطلق من معظم الموانئ
اللبنانية باتجاه الناقورة لتأكيد التفاف الشعب
اللبناني بك ّل مناطقه وفئاته حول الدفاع عن
سيادته الوطنية وحقوقه البحرية وحقه في
استخراج ث��روت��ه النفطية وال��غ��ازي��ة وق��� ّرروا
المشاركة في االجتماع التحضيري للفاعليات
البيروتية عند الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم الجمعة المقبل في  2022/8/18في
مركز توفيق طبارة ـ الظريف.
كما أبدى الحاضرون استعدادهم للمشاركة
في فعاليات الحملة الشعبية العربية والدولية
التي دع��ا إليها المؤتمر العربي ال��ع��ام تحت
شعار “وحدة ساحات األمة في مقاومة االحتالل
والعدوان والتطبيع” والتي سيت ّوجها ملتقى
عربي دولي ينعقد تحت هذا الشعار.
وأطلّع المجتمعون أيضا ً على تنظيم الدورة
 29لمخيم الشباب القومي العربي التي ستقام
في “دار الحنان” في “البقاع الغربي” في األول
من أيلول /سبتمبر المقبل ويشارك فيه العشرات
من شباب العالم العربي وشاباته من  14قطرا ً
عربيا ً برعاية المؤتمر القومي العربي ،وتحت
الشعار نفسه “وحدة ساحات األ ّمة في مقاومة
االحتالل والعدوان والتطبيع”.
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احتفال تكريمي نظمه «�أ�شد» برعاية بلدية الغبيري وم�شاركة «القومي»
للطالب الفل�سطينيين الناجحين بال�شهادات الر�سمية في مدار�س بيروت
برعاية رئيس بلدية الغبيري
م��ع��ن خ��ل��ي��ل ،وت��ح��ت ع��ن��وان
«بالعلم نرسم طريق عودتنا»،
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي
الفلسطيني «أش���د» والتجمع
الديمقراطي للعاملين في األونروا
ومنظمة مجد احتفاال ً تكريميا ً
للطالب الفلسطينيين الناجحين
بالشهادات الرسمية في مدارس
بيروت ،في ملعب روضة القسام
ف��ي مخيم ب��رج البراجنة ،وقد
�ص��ت ق��اع��ة االح��ت��ف��ال بمئات
غ� ّ
الطالب الفلسطينيين الناجحين
والمتفوقين بالشهادة الرسمية.
ح��ض��ر االح���ت���ف���ال ن��ام��وس
ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
س��م��اح م��ه��دي ،رئ��ي��س بلدية
ال��غ��ب��ي��ري م��ع��ن خ��ل��ي��ل ممثالً
بعضو المجلس البلدي المهندس
وس���ام ال��ح��رك��ة ،ن��ائ��ب رئيس
المجلس الوطني الفلسطيني
ومسؤول الجبهة الديمقراطية
في لبنان علي فيصل ،سكرتير
عام اتحاد الشباب الديمقراطي
الفلسطيني يوسف أحمد ،وممثلو
األح��زاب والفصائل الفلسطينية
واللبنانية ،وقيادة اتحاد الشباب
والتجمع الديمقراطي للعاملين
ب��األون��روا ،وال��ل��ج��ان الشعبية
والمؤسسات األهلية والتربوية
وم���دراء ال��م��دارس والمعلمون
وفاعليات وطنية واجتماعية
وحشد كبير من األهالي.
ب���دأ االح��ت��ف��ال بالنشيدين
اللبناني والفلسطيني والوقوف
دقيقة صمت تحية للشهداء،
وكلمة ترحيبية من عضو قيادة

جانب من الحضور في االحتفال

االتحاد في بيروت ندى الشبطي.
ثم ألقى ممثل راعي االحتفال
المهندس وس��ام الحركة كلمة
هنأ فيها الطالب الفلسطينيين
الناجحين بالشهادات الرسمية،
معتبرا ً أنّ نجاحهم وتف ّوقهم هو
انتصار للقضية الفلسطينية
ولنضال الشعب الفلسطيني
الذي يقاوم بك ّل الوسائل من أجل
استعادة حقوقه المشروعة.
كلمة فلسطين ألقاها نائب
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي
الفلسطيني وم��س��ؤول الجبهة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان علي
فيصل ،فتوجه بالتهنئة إلى
الطلبة الفلسطينيين الذين نالوا
النجاح والتف ّوق بفعل إصرارهم
وإرادت��ه��م على التمسك بسالح
العلم طريقا ً للتحرير وانتزاع
الحقوق الوطنية.

ثم ألقى مدير مدرسة القدس
االستاذ فطين حسون كلمة باسم
التجمع الديمقراطي للعاملين
في األونروا فهنأ الطالب وتوجه
بالشكر لك ّل الهيئات التعليمية
والموجهين وأولياء
والمعلمين
ّ
األمور الذين بذلوا جهودا ً كبيرة
تكللت بالنجاح المتميّز للطالب
الفلسطينيين ف��ي ال��ش��ه��ادات
الرسمية وخصوصا ً الثانوية،
وحصول العديد منهم على مراتب
متميّزة على صعيد لبنان.
ك���ل���م���ة ات����ح����اد ال���ش���ب���اب
الديمقراطي الفلسطيني أشد
ألقاها محمد حسين عضو قيادة
لبنان الذي وجه التهنئة للطالب
والطالبات بالنجاح والتف ّوق،
وأشار إلى الظروف التي م ّر بها
الطالب العام الدراسي الماضي،
وال��م��ش��ك�لات ال��ت��ي ع��ان��وا منها

بسبب غياب التخطيط من قبل
اإلدارة التعليمية ف��ي الوكالة
ووج���ود العديد م��ن المشكالت
التي أهملتها األون����روا وأث��رت
سلبنا على المستوى التعليمي.
وألقت الطالبة منى األش��وح
كلمة الطلبة الناجحين فشكرت
راعي االحتفال واتحاد الشباب
الديمقراطي الفلسطيني ومجد
وتجمع العاملين على تكريمهم
واهتمامهم بالتحصيل العلمي
ل��ل��ط�لاب ،وأث��ن��ت ع��ل��ى جهود
الطلبة لنيل النجاح والتفوق
الذي جاء بفضل جهود المعلمين
واأله����ل وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��رب��وي��ة،
وأهدت نجاح الطالب إلى شعبنا
في فلسطين وإلى الشهداء الذين
يعمدون بدمائهم طريق النصر
والعودة.

ميقاتي تابع �ش�ؤون ًا �سيا�سية ونفطية واجتماعية
وتفعيل االتفاقات الثنائية مع العراق

ميقاتي مجتمعا ً إلى الوفد العراقي في السرايا أمس

تابع رئيس حكومة تصريف
األع��م��ال نجيب م��ي��ق��ات��ي مع
ز ّواره في السرايا ،شؤونا ً نفطية
وسياسية واجتماعية .وهو التقى
في هذا اإلط��ار ،وفدا ً عراقيا ً ض ّم
مستشار رئيس مجلس ال��وزراء
ال��ع��راق��ي ع�ل�اء ع��ب��د الحسين
الساعدي وكالً من :خالد منصور
رس��ن وحسن ه��ادي حسن من
مكتب رئيس ال���وزراء العراقي،
والدكتور م��ازن صباح األحمد
م��ن البنك ال��م��رك��زي ال��ع��راق��ي،

ومدير عام مركز التدريب المالي
والمحاسبي في وزارة المالية
أحمد جواد الدهلكي وعبد الكاظم
عبد علي ال��دراج��ي م��ن وزارة
التربية والسفير العراقي حيدر
شياع البراك.
وبحث المجتمعون في قرار
الحكومة العراقية تمديد العقد
ال��م��و ّق��ع م��ع ل��ب��ن��ان ل��ت��زوي��ده
بالفيول وتطرقوا إلى موضوع
ت��ف��ع��ي��ل االت���ف���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة
المو ّقعة بين البلدين وتطويرها

(داالتي ونهرا)

وال سيما ف��ي م��ج��االت ال��زراع��ة
وال��ص��ح��ة وال��ت��رب��ي��ة وال��ن��ف��ط ،
إضاف ًة إلى التعاون على نطاق
واس��ع مع القطاع الخاص عبر
تشجيع غرف التجارة العراقية
على ش��راء المنتجات الزراعية
والصناعية اللبنانية.
وب��ح��ث م��ي��ق��ات��ي م���ع سفير
بريطانيا ف��ي لبنان هايمش
كويل ،في العالقات الثنائية بين
البلدين .واجتمع ميقاتي مع وزير
الطاقة والمياه وليد فياض .كما

استقبل النائب وائل أبو فاعور،
ال��ذي ق��ال “هذا لقاء تشاوري
مع دول��ة الرئيس ميقاتي حول
األوض��اع العا ّمة .وتم ّنيت عليه
ض��رورة إي�لاء اهتمام للقضايا
االجتماعية ومعالجة بعض
األم���ور ،وسيبدأ دول��ة الرئيس
س��ل��س��ل��ة اج��ت��م��اع��ات وزاري����ة
لمعالجة األم����ور االجتماعية
تحديدا ً”.
وم���ن ز ّوار ال��س��راي��ا أي��ض�ا ً
الوزيرة السابقة زينة عكر.

لجنة المال :الحكومة تخ ّلت عن واجبها
بمعالجة �سعر ال�صرف
اجتمعت أم��س لجنة المال
والموازنة برئاسة النائب إبراهيم
كنعان وح��ض��ور وزي���ري المال
والعمل يوسف خليل ومصطفى
بيرم ،لمتابعة درس مواد مشروع
قانون الموازنة للعام .2022
وق��د تابعت اللجنة إق��رار مواد
المشروع ووص��ل��ت إل��ى المادة

 127على أن تستأنف اليوم وغدا ً
العشرين مادة المتبقية.
وق��� ّررت اللجنة دع��وة وزراء
الخارجية والدفاع والعدل إلى
اجتماع الغد لبتّ م��واد تتعلق
بالدبلوماسيين ف��ي ال��خ��ارج
وخدمة العسكريين كما برسم
م��ط��ل��وب اس��ت��ح��داث��ه لصالح

صندوق تعاضد القضاة.
وعقب االجتماع ،اعتبر كنعان
أن “الحكومة استخدمت مشروع
الموازنة لرمي أكثر من  100مادة
مخالفة من قبل فرسان الموازنة،
وتخلّت عن واجباتها في معالجة
موضوع سعر الصرف” .وشدّد
ع��ل��ى “أننا ح��ري��ص��ون على

حقوق القطاع ال��ع��ام ولكن ما
تضمنه مشروع الحكومة ينتهي
بتحميلهم واللبنانيين فاتورة
حقوقهم م��ن خ�ل�ال ال��ض��رائ��ب
والرسوم وفق سعر صيرفة وهو
ما نحاول معالجته بالتوازن مع
اإليرادات”.

عملية القد�س
بطالن ...ال بطل
*

} عمر عبد القادر غندور

ليس جديدا ً ان يتمكن شاب فلسطيني من القدس بمفرده ان يصيب أجهزة
األمن المرئية وغير المرئية في محيط البلدة القديمة في القدس وتحديدا ً
بالقرب مما يُس ّمى «الحائط الغربي» بالصدفة ،حين أطلق الفتى الفلسطيني
البطل النار باتجاه باص ينقل مستوطنين صهاينة ثم على سيارة تاكسي في
محيط شارع «معاليه شالوما» ويصيب سبعة مستوطنين فجر األحد بينهم
ثالثة بحالة حرجة وثالثة جراحهم بين متوسطة وطفيفة ،وتمكن منفذ العملية
وبطلها االنسحاب من مسرح الحدث ،ولم تفلح القوى الصهيونية المحتلة من
اعتقاله بعد ان اختفى أث��ره ،وسط هياج قوى االحتالل التي اقتحمت حي
سلوان جنوب المسجد األقصى العتقادها انّ الفتى الفلسطيني انطلق من الحي
وعاد اليه.
وبعد ساعات من المالحقات والمداهمات الترويعية أعلن العدو انّ جيش
االحتالل ألقى القبض على منفذ العملية ،وال��ذي سلّم نفسه ويُدعى أمير
الصيداوي ،وهو من سكان القدس الشرقية ،واعترف انه هو من نفذ عملية
«التأديب».
إال أنّ إذاعة الجيش «اإلسرائيلي» شككت في رواية األجهزة األمنية وتظنّ انّ
الشخص المذكور قد ال يكون الشخص الذي نفذ العملية !!
وأيا كان البطل الذي نفذ العملية هو الذي سلم نفسه باسم أمير الصيداوي،
او الفاعل المسؤول الحقيقي ،فاألمر سيان ،وجديدها انّ العملية نفذها بطالن
وليس بطالً واحداً ،وكالهما ال يق ّل شجاعة وإقداما ً وسموا ً عن اآلخر وخصوصا ً
البطل الذي سلّم نفسه باسم أمير الصيداوي لتغطية الفاعل الحقيقي وكالهما
ينافس اآلخر في التضحية واإليثار والشهامة.
وعملية األمس وغيرها من العمليات المماثلة تأتي ردا ً على ممارسات
االحتالل اإلجرامية التي لم تتوقف يوما ً واحدا ً منذ ثمانين عاما ً تهجيرا ً وقتالً
وتعسفا ً واضطهاداً...
وقد راهن العدو على أجيال الفلسطينيين الجديدة بعد غياب الجيل الذي
أهلكته غصة ضياع فلسطين ،ولكن الكيان المؤقت في فلسطين المحتلة يُفاجَ أ
ك ّل يوم انّ الفلسطينيين الجدد هم أكثر وفاء وتعلقا ً ببلدهم المحت ّل...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

«لبنان القوي” يرف�ض قيام حكومة م�ستقيلة
مقام رئي�س الجمهورية
نبّه تكتل “لبنان القوي” إلى “خطورة االمتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع
مختلفة” ،مح ّذرا ً “مما يشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكوم ٍة مستقيلة أن تقوم
مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية”.
واعتبر التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري أمس ،أن “أي محاولة في هذا االتجاه
مرفوضة قطعا ً وهي تفتح بابا ً للفوضى الدستورية وربما أكثر و ُتطلق عرفا ً قد يج ّر
إلى أع��راف جديدة” ،مؤكدا ً أن “المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة
المكلّف بدوره في تشكيل حكومة جديدة آخذا ً في االعتبار الشراكة الدستورية لرئيس
الجمهورية في عملية التأليف وألاّ يجنح أحد في البالد إلى أيّ مغامرات تضرب
الدستور والميثاق”.
كما أكد التكتل رفضه “ألي فراغ في رئاسة الجمهورية في الظروف التي تم ّر بها
البالد ويعتبر أن اإلنتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدستورية على قاعدة احترام
الميثاق والدستور” ،معتبرا ً أن “المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون ممثالً
لبيئته ،أي أن ينتمي الى كتلة نيابية ذات تمثيل وازن لدى بيئته أو في أسوأ األحوال
أن يكون مدعوما ً من الكتل النيابية الوازنة ،أما ترشيح من ال صفة تمثيلية له فهو أمر
من زمن مضى ولن نقبل أن يعود”.
ورأى أن “العام الدراسي المقبل مهدّد بالخطر إذا لم تقم الحكومة المص ِّرفة لألعمال
بواجباتها المالية والتربوية والسيما تجاه المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية
لضمان إنطالق العام الدراسي” ،مؤكدا ً دعمه “المطلب المحق بحصول الجامعة
اللبنانية على مبلغ الـ 50مليون دوالر المتأتي من مردود فحوصات  PCRفي مطار
بيروت وفقا ً لألحكام القضائية الصادرة وهو مبلغ استوفته شركة ميدل إيست
والشركات األجنبية من خالل رسم إضافي على بطاقة السفر دفعه المسافرون نقدا ً
بالدوالر األميركي”.
واعتبر ان “إمتناع الميدل إيست عن تسديد حقوق الجامعة اللبنانية هو سوء أمان ٍة
وإثراء غير مشروع وعصيان على األحكام القضائية وهو فوق ذلك جرم بحق الطالب
ألن الجامعة اللبنانية مهدّدة بعدم فتح أبوابها في تشرين المقبل ما يُع ّرض للخطر
مصير أكثر من  80ألف طالب و 6آالف أستاذ وإداري”.

«التربية» :لحال طوارئ
ُتنقذ العام الدرا�سي ال ُمقبل
أعلن رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب حسن مراد ،بعد ترؤسه
أمس اجتماع اللجنة «أننا مقبلون على سنة دراسية مهددة بالخطر .واستمعنا إلى
لجنة الشباب التي شا َركتنا في هذا االجتماع والجهات التي ُتتابع الوضع التربوي.
وتوافقنا جميعا ً على أن الوضع التربوي في خطر ،ولذلك اتجهنا إلى تأليف لجنتي
متابعة وطوارئ ،وناشدنا وزير التربية والحكومة ونناشدهما إعالن حال طوارئ
تربوية إلنقاذ السنة الدراسية المقبلة».
وأضاف “دورنا ان ندعم المدارس الرسمية ونعمل من أجل ذلك بالتعاون مع وزارة
التربية ،وسنضع كل جهدنا من أجل أن نضغط على كل من يعنيهم هذا األمر لضمان
انطالق السنة الدراسية المقبلة”.
وقال عضو اللجنة النائب إدكار طرابلسي “حملت ه ّم الجامعة اللبنانية الى لجنة
التربية النيابية فلدينا  50مليون دوالر نسمع أنها عالقة لدى رئاسة مجلس إدارة
طيران الشرق االوسط “الميدل إيست” ،ولقد اتصلت بالمدير العام لمجلس إدارتها
محمد الحوت أعطاني  4إلى  5أجوبة لم تقنعني ألن على “الميدل إيست” أن تدفع
الفاتورة للجامعة اللبنانية بحيث تطوع أساتذتها وطالبها ومختبراتها لمتابعة
فحوص  pcrفي المطار بناء على العرض الذي قدمته إلى لجنة التربية ومشكور
رئيسها واألعضاء ،وقد تألفت لجنة متابعة ،ونطلب من األستاذ محمد الحوت ووزيري
الصحة العامة واألشغال العا ّمة والنقل أن يُطلعونا على ما لديهم لنعرف الحقيقة”.
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الم�ستمر
الق�ضية الفل�سطينية ...من �أوهام الت�سوية �إلى ميادين ال�صراع
ّ
عبد معروف
بين الفترة واألخرى ال ب ّد من العودة إلى جذور الصراع العربي الصهيوني،
وال ب� ّد أيضا ً من استعراض تاريخ حافل بالصراع والمقاومة ،لمشروع
استيطاني استعماري صهيوني ،شكل مخفرا ً متقدّما ً لإلمبرياليات العالمية
وفي مقدّمتها اإلمبريالية البريطانية واألميركية ،كما شكل عامالً رئيسيا ً لتفتيت
وتجزئة األمة وإث��ارة النعرات الطائفية ونهب الثروات القومية ،واستمرار
التخلف ،وضمان عدم قدرة المجتمع على التح ّول من مجتمع استهالكي إلى
مجتمع صناعي منتج.
ذلك ألنّ ما تتع ّرض له القضية الفلسطينية اليوم ،ليس وليد الساعة ،بل له
تاريخ ،تمكن العدو خالله من احتالل مساحات واسعة من األرض ،وتحقيق
بعض أهدافه ،وأكد أنّ الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة ،كان دائما ً
في ميادين التصدي والمواجهة والقتال ض ّد مخططات العدو «اإلسرائيلي»
وحلفائه.
وبالتالي فإنّ تركيز واهتمام المثقفين والمفكرين والكتاب بتطورات القضية
الفلسطينية ،والعدوان الصهيوني المتصاعد على أرض فلسطين ،منذ العام
 1917وحتى اآلن ،أمر طبيعي وبديهي ،ذلك ألنّ الصراع ،له بعد عربي ودولي،
إنساني ومصيري.
وجاء العدوان الصهيوني األخير في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ليؤكد
حقائق تاريخية ،حاولت ثقافة العجز واليأس واإلحباط أن تغيّبها من وعي
اإلنسان الفلسطيني بشكل خ��اص ،والعربي بشكل ع��ام ،وشكلت ميادين
المواجهة في الضفة وغزة ،وحمالت التضامن داخل فلسطين المحتلة منذ
العام  ،1948مثاال ً ساطعا ً على أنّ الصراع سوف يستم ّر ،لذلك ،يعتبر ما جرى
من تطورات في الضفة والقطاع خالل األيام الماضية ،حلقة من حلقات الصراع
المستم ّر مع الحركة الصهيونية العنصرية التي عملت من انطالقتها في مؤتمر
بال عام  1897على احتالل األراضي العربية وإقامة دولة االحتالل «من الفرات
إلى النيل».
فقد بدأ الصراع العربي مع الحركة الصهيونية بشكل فعلي مع تبلور
الصهيونية السياسية ،وه��ذا يعني أنّ الصراع قد بدأ مع مؤتمر الحركة
الصهيونية في بال  /سويسرا عام  ،1897لكن الصراع بقي محدوداً ،حتى
إعالن وعد بلفور عام .1917
ومنذ ذلك التاريخ فإنّ الشعب الفلسطيني لم يغادر ميادين المواجهة ،ولم

يرفع راية االستسالم واستمرت حلقات الثورة بأشكال مختلفة من جيل إلى
جيل ض ّد مخططات ومشاريع االحتالل.
وفي كتابه «الموجز في تاريخ فلسطين الحديث» يذكر المؤ ّرخ الدكتور
عبد الوهاب الكيالي عن محطة من محطات النضال الفلسطيني ض ّد الحركة
الصهيونية «أنّ مرحلة المقاومة الفلسطينية( )1914-1908ألقت الضوء
على محطات هامة من محطات المقاومة الفلسطينية الشديدة للصهيونية»،
وذكر الدكتور كيالي في كتابه «كان الثوار يجتذبون مزيدا ً من المتط ّوعين»،
«وفي غضون صيف  ،1938بلغت الثورة ذروتها واصبح الثوار في ذروة
قوتهم».
وفي السابع من تموز  1913نشرت صحيفة «الكرمل» ن��داء عاما ً إلى
الفلسطينيين جاء فيه« ،هل تقبلون أن تصبحوا عبيدا ً للصهيونيين الذين
جاؤوا لطردكم من بالدكم مدّعين أنها بالدهم» ،وتابع النداء» إننا نؤثر الموت
على أن نسمح بأن يحدث ذلك».
وكشف النداء «أنّ الفلسطينيين تحركوا لتنظيم أنفسهم واالعتماد عليها
وحدها» وفي تلك الفترة بدأ شباب فلسطين التفكير باللجوء إلى العنف.
ماذا يعني ذلك؟ أنّ الشعب العربي الفلسطيني لم يستكن يوما ً ولم يستسلم
ول��م يرفع الراية البيضاء أم��ام مخططات ومشاريع الحركة الصهيونية
واالستعمار البريطاني أيضاً ،بل إنّ الشعب الفلسطيني كان يعلم أن ال خيار
أمامه للصمود في أرضه ومواجهة المخططات االستعمارية البريطانية ـ
الصهيونية إال القتال والثورة الشعبية المسلحة.
وفي اإلطار ،يتحدث المؤرخ األستاذ عبد القادر ياسين عن تلك المرحلة من
تاريخ النضال الفلسطيني ض ّد االستعمار ،في كتابه كفاح الشعب الفلسطيني
قبل العام  ،1948الفتا ً إلى أنه «إبان اشتداد الثورة كان التأييد الشعبي للثورة
كاسحاً ،ومن الوقائع التي ال تخلو من الداللة في هذا المجال ،استجابة جماهير
فلسطين لنداء الثورة في صيف  1938بارتداء الكوفية كرمز لالنتماء للثورة».
ويقول ياسين «إنها ثورة وطنية ديمقراطية ،ويتضح هذا من أهدافها وهي:
إيقاف الهجرة اليهودية ،ومنع انتقال األراضي إلى اليهود ،وإنشاء حكومة
وطنية».
وهنا يؤ ّرخ ياسين إلى مرحلة من مراحل الثورة العربية الفلسطينية في
مواجهة مخططات الحركة الصهيونية واالستعمار البريطاني ،ويؤكد أنّ
الشعب الفلسطيني اندفع نحو الثورة وإلى ميادين المواجهة من االحتالل
البريطاني وأيضا ً مع العصابات الصهيونية المسلحة التي كانت تنظم هجرة

�سدّ النه�ضة بعد اكتمال
الملء الثالث ...ماذا بعد؟!
د .محمد سيد أحمد

نعاود الكتابة عن س ّد النهضة مجدداً ،تلك األزمة التي
شغلت الرأي العام المصري على مدار السنوات الـ 11
الماضية باعتبارها واحدة من أبرز قضايا األمن القومي
المصري ،وقبل شهور أعلنت إثيوبيا عن نيتها بدء الملء
الثالث للسد أثناء موسم األمطار والفيضان والذي يبدأ
في يوليو /تموز من ك ّل عام ،وكتبتُ محذرا ً في الوقت
الذي لم يعد أحد يكتب عن هذه األزمة وكأنها لم تعد
واحدة من أخطر القضايا التي تهدّد وجودنا اإلنساني
على هذه البقعة الجغرافية التي استق ّر عليها أجدادنا
منذ آالف السنين .وعندما بدأت إثيوبيا فعليا ً في الملء
الثالث للسد وأخطرت مصر بذلك قامت الدبلوماسية
المصرية ممثلة في وزارة الخارجية بتقديم اعتراض
لمجلس األمن الدولي على خطط إثيوبيا للملء بشكل
أح��ادي دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان ،وأكدت
على تمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أوال ً إلى اتفاق
ثالثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق
ّ
حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل ،غير أنّ أديس
أبابا ترفض ذلك وتؤكد على أنّ سدّها الذي بدأت تشيّده
قبل عقد من الزمان ال يستهدف اإلض��رار بأحد ،ومرت
عملية الملء الثالث للسد دون أن يتحرك ساكن لمجلس
األمن الدولي .وخرج علينا يوم الجمعة الماضية رئيس
ال��وزراء اإلثيوبي آبي أحمد ليعلن أم��ام العالم أجمع
اكتمال عملية الملء الثالث للسد بنجاح ،وأكد مدير السد
أنّ المشروع سيكتمل تماما ً خالل العامين ونصف العام
المقبلين.
وف��ي ظ � ّل ه��ذا التع ّنت اإلثيوبي والصمت الدولي
على ه��ذه الجريمة ن��ع��اود الحديث م��رة أخ��رى عن
السيناريوات المتوقعة والتي تحدثنا عنها كثيرا ً منذ
بداية األزمة وحتى اليوم في محاولة توقع ما هو مقبل،
ومن بين السيناريوات التي طرحناها سابقا ً أربعة
سيناريوات محتملة ...األول كنا نعتقد أنه سيأتي عبر
الضغط المصري خاصة بعد تأكيد الرئيس السيسي
بأنّ «مياه النيل خط أحمر ،وأنّ كل الخيارات مفتوحة»،
حيث اعتقدنا أنّ ذلك سيؤدّي إلى تحرك المجتمع الدولي
للتأثير على إثيوبيا لوقف عملية الملء الثالث للسد
والجلوس على طاولة المفاوضات مجددا ً إلنجاز اتفاق
ملزم للحفاظ على حصة مصر والسودان التاريخية في
مياه النيل ،واآلن وبعد اكتمال عملية الملء الثالث للسد
يكون قد تبدّد هذا السيناريو خاصة بعد إعالن مجلس
األمن عدم اختصاصه في النظر بمثل تلك النزاعات في
مطلع العام الماضي ،ورغ��م ذلك تص ّر الدبلوماسية
المصرية على مخاطبته مجددا ً ه��ذا العام وكأننا ال
نستفيد من تجارب الماضي.
أم��ا السيناريو الثاني ال��ذي رسمناه فهو التع ّنت
اإلثيوبي واإلص��رار على الملء الثالث في موعده من
طرف واح��د وه��ذا ما حدث بالفعل ،ورف��ض الجلوس
على طاولة المفاوضات وف ْرض أمر واقع وهو ما سيدفع
مصر والسودان إلى توجيه ضربة مؤثرة لتعطيل العمل
في استكمال السد مؤقتا ً حتى يت ّم إنجاز االتفاق الملزم،

أبناء الطائفة اليهودية من بقاع األرض إلى فلسطين.
وهذا أيضا ًما يؤكده المفكر السياسي ناجي علوش في كتابه الحركة الوطنية
الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية ،أنّ المقاومة الفلسطينية تصاعدت بشكل
واسع مع العصابات الصهيونية منذ السنوات األولى للصراع ،وقد برزت
المقاومة من خالل إنشاء الجمعيات لمكافحة الحركة الصهيونية ودرء الخطر
الصهيوني ،واشتداد حمالت الصحف العربية في فلسطين وسورية ومصر
ض ّد الحركة الصهيونية ،والدعوات لمؤتمرات واشتداد النقمة الجماهيرية
وتنظيم المظاهرات ،إلى جانب الثورة الشعبية المسلحة وميادين القتال مع
العصاباتالصهيونية.
صفحات التاريخ تؤكد أنّ المواجهة واإلصرار على الصمود ومقاومة عدوان
االحتالل ،لم تكن إال حلقة من حلقات النضال الفلسطيني ،ليس بهدف الثأر
من االحتالل على ما يرتكبه من جرائم وعمليات قتل وعدوان بل بهدف تحرير
األرض وحرية الشعب وتطوير الوطن.
منذ أن بدأت الصهيونية تخطيطها الغتصاب فلسطين والشعب الفلسطيني
يناضل إلحباط ه��ذا المخطط فمنذ إع�لان وع��د بلفور خاضت الجماهير
الفلسطينية معارك سياسية وعسكرية عديدة لتحتفظ بأرضها وتتحرر .
لقد أثبتت تجارب العقود الماضية من الصراع مع الحركة الصهيونية ،أنّ
نضال الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً ،وهو ليس نضاال ً مقطوع الجذور
تاريخياً ،بل إنّ هذا النضال حلقات منفصلة أو متصلة مع بعضها لتشكل
تاريخا ً حافالً بالمقاومة في وجه مخططات العدو ،وما حدث ويحدث على أرض
فلسطين غني بالدروس وزاخر بالعبر ،لذلك ال ب ّد من دراسة التاريخ والتجارب
واستخالص الدروس األساسية والهامة منه.
وأمام المحطة التاريخية من نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة
حقوقه المشروعة ،ال ب ّد من التأكيد على أنّ الصراع مع الحركة الصهيونية
وكيانها وحلفائها ،سوف يستم ّر ،ربما يأخذ أشكاال ً مختلفة استنادا ً إلى
الظروف الموضوعية ،لكن ثورة الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل
«اإلسرائيلي» لم ولن تتوقف ،لكنها تحتاج اليوم للتقييم واستنهاض
اإلرادات الوطنية ووحدة أدوات النضال والثورة ،على أن ال تكون مقاومة
أبطال مسلحين تابعين لفصائل وحركات سياسية على خطوط التماس مع
جيش العدو ،بل مقاومة شعب في إطار حرب التحرير الشعبية ،حتى تتمكن
األحزاب والنخب من استنهاض الطاقات وتنظيم الصفوف ورفع المعنويات
والحشد في ميادين الصراع.

معركة «�سيف القد�س» الثانية
معركة الم�صير والح�سم...
واآلن ومع اكتمال عملية الملء الثالث للسد دون توقيع
اتفاق ودون تحرك مصري سوداني بتوجيه ضربة
مؤثرة لتعطيل العمل في استكمال بناء السد ولو مؤقتا ً
يكون هذا السيناريو قد تبدّد أيضا ً خاصة مع تصريحات
المسؤولين اإلثيوبيين الدائمة بأنهم جاهزون للدفاع
عن السد ض ّد أية محاولة لتخريبه ،وأنهم ماضون في
استكمال باقي مراحل عملية البناء والتشغيل.
وتمثل السيناريو الثالث الذي رسمناه في استمرار
التعنت اإلثيوبي وتوجيه ضربة عسكرية ناسفة للسد
من قبل مصر والسودان ،وهذا السيناريو يفقد فاعليته
مع مرور الوقت ألنه كلما زادت المياه المخزنة خلف
السد أصبح هذا السيناريو سالحا ً ذا حدين فقد تؤدّي
عملية نسف السد إلى تدمير األخضر واليابس في دولتي
المصب فقد تغرق ال��س��ودان ومصر من ج��راء عملية
النسف ،ورغم مشروعيّة هذا السيناريو خاصة مع العجز
الواضح للمجتمع الدولي في إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق
دولي ملزم للحفاظ على حصة دولتي المصب ،كما تنص
على ذلك القوانين الدولية المنظمة لألنهار المشتركة ،إال
أنّ تطبيق هذا السيناريو غير مضمون العواقب ،فهذا
المجتمع الدولي العاجز قد يتحرك ض ّد مصر والسودان
في حال توجيه ضربة عسكرية ناسفة للسد وقد تنشأ
حرب واسعة وفوضى عارمة في اإلقليم ،قد تلقي بظاللها
على المنظومة الدوليّة بر ّمتها.
وجاء السيناريو الرابع الذي رسمناه على النحو التالي
وهو تعنت إثيوبيا والضغط الدولي على مصر والسودان
لقبول األمر الواقع وعدم توجيه أية ضربات عسكرية
أو تعطيل الستكمال السد ،وهو السيناريو األقرب حتى
اللحظة ،وهو ما يعني موت شعبي البلدين جوعا ًوعطشاً،
وبالطبع ال تسعى مصر وال��س��ودان أل ّي��ة حلول خارج
الشرعية الدولية لكنهما يبحثان عن ح ّل يحفظ لهما حياة
شعبهما المهدّدة لذلك .فالسيناريو الرابع ال يمكن أن تقبله
جموع المواطنين في مصر والسودان ،وهذا السيناريو
يمكن أن يحدث فوضى عارمة في مصر والسودان ألنّ
شعبَي البلدين لن يقبال باالنصياع للضغوط الدولية إذا
قبلها القادة السياسيون في البلدين.
ومع م��رور الوقت تصبح قضية سد النهضة على
صفيح ساخن ،فبعد إعالن فشل المفاوضات وتصميم
إثيوبيا على الذهاب لحافة الهاوية بإعالنها اكتمال الملء
الثالث للسد دون توقيع اتفاقية ملزمة مع دولتي المصب
مصر والسودان ،ضاربة بحقوقهما التاريخيّة في مياه
النيل عرض الحائط ،حيث ترفض االعتراف باالتفاقيات
المبرمة بين دول حوض النيل المختلفة سواء الثنائية
أو المتعددة األطراف بحجة أن هذه االتفاقيات وقعت
خالل مراحل االحتالل ،تكون بذلك تدق طبول الحرب،
ويتحمل المجتمع الدولي ثمن تقاعسه عن القيام بالدور
المنوط به في حفظ األمن والسلم حول العالم ،وليتذ ّكر
الجميع تلك المقولة الفرعونية المسجلة على جدران
المعابد “فليهرع الجنود إلنقاذ النيل ،وترعى وصوله
إلى معشوقته مصر” وهي المقولة التي ال يمكن أن
يتنازل عنها الشعب المصري ،ألنّ تنازله يعني الموت
لنا جميعاً ،اللهم بلغت اللهم فاشهد.

د .جمال زهران*
المعركة األخ��ي��رة ،التي اندلعت بين الكيان
الصهيوني ،وبين حركة الجهاد (سرايا القدس)،
والتي استمرت بشكل متبادل لمدة ثالثة أيام (50
ساعة) ،وتوقفت بهدنة بين الطرفين ،بعد تدخالت
خارجية (مصرية /قطرية) ،هي معركة فاصلة
تستحق رغم محدودية الزمن ،وصفها بأنها معركة
«سيف القدس» ،الثانية ،بينما األولى كانت في أيار/
مايو ( 2021العام الماضي)  ،واستمرت ( )11يوماً،
تكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرة (في العتاد
والبشر) ،ولكن األه ّم في المعركة الثانية ،أنها أكدت
أنّ المقاومة الفلسطينية قادرة بصواريخها أن تنطلق
إلى ك ّل المدن الفلسطينية المحتلة (إيالت ـ تل أبيب/
حيفا /يافا /وغيرها) ،دون توقف .أيّ أنّ األرض
الفلسطينية المحتلة في الكيان الصهيوني ،أصبحت
تحت طائلة صواريخ المقاومة ،وفشلت منظومة
«القبضة الحديدية» ،التي تستطيع أن تعوق وصول
صواريخ المقاومة إلى المدن الصهيونية ،ومن ثم
فشلت هذه المنظومة في حماية الصهاينة من الفزع
الذي نتج عن وصول هذه الصواريخ الفلسطينية،
فلجأت الجماهير الصهيونية إلى المخابئ والخنادق،
من شدة الفزع!
فمعركة «سيف القدس» الثانية ،خالل األسبوع
الثاني من أغسطس /آب الحالي ،بدأت باختطاف
اثنين من قيادات حركة الجهاد المقاومة ،ورفضت
إط�لاق سراحهما رغ��م تدخل مصر ،إال أنّ الكيان
الصهيوني ،تجاهل ذلك وقام بالعدوان على غزة،
واغتيال شخصيات قيادية في حركة الجهاد ،وهدم
منازل ،واستمر في العدوان ثالثة أيام ،بينما أعلنت
قيادات هذا الكيان أنّ المعركة على غزة مستمرة ،وبال
سقف زمني!!
فما كان من الجناح العسكري لحركة الجهاد ،وهو
«سرايا القدس» ،إال أن أطلقت صواريخها تجاه المدن
الصهيونية في داخل األرض الفلسطينية المحتلة،
ت��ج��اوزت ال��ـ ( )500ص��اروخ على كافة المدن،
فأحدثت الفزع ،فما كان من العدو الصهيوني إال أن
طلب من الطرف المصري ،أن يتدخل لدى المقاومة
الفلسطينية (الجهاد) ،للدخول في اتفاق «هدنة»!
وتدخلت مصر ل��دى ،ق��ي��ادات حركة الجهاد،
لوقف فوري ،وأن الكيان الصهيوني وافق على كافة
الشروط التي طرحتها حركة الجهاد ،وفي مقدمتها
اإلف��راج عن األسيرين وهما( :خالد ع��واودة وبسام
السعدي) ،ووقف االعتداءات المتكررة على قطاع
غزة ،وغير ذلك من شروط.
وهنا يقفز التساؤل الحقيقي ،وهو لماذا إذن بدأ
الكيان الصهيوني بالعدوان ،ولماذا بادر بطلب وقف
المعركة بعد ثالثة أيام فقط؟! األمر الذي ال شك فيه،
أنّ الكيان الصهيوني ،بادر إلى اختطاف قيادات من
حركة الجهاد ،والتركيز على الحركة فقط دون غيرها
وخاصة حركة (حماس) ،بهدف إحداث الفتنة بين

حركات المقاومة بما يحول دون تجمعها من ناحية،
ومن ناحية أخرى ،توافر المعلومات لدى الكيان ،بأن
حركة الجهاد محدودة القوة إذا ما قورنت بحركة
حماس التي أظهرت قدراتها في معركة سيف القدس
األولى في العام الماضي .في الوقت ذاته فإنّ العدوان
على غزة واستهداف حركة الجهاد ،بما يقضي عليها
تماما ً على حسب تص ّور الكيان ،يحمل رسالة لحركة
(حماس) ،مستقبالً بأنّ عليها تجنب المواجهة مع
الكيان الصهيوني!! إال أنّ هذه الحسابات أثبتت األيام
الثالثة الفاصلة ،بأ ّنها مبنية على تقديرات فاشلة بال
شك .فقد تج ّمعت صفوف المقاومة ،وتك ّونت قيادة
مشتركة لك ّل الفصائل المقاومة ،وغرفة عمليات
مشتركة ،على عكس ما تص ّوره الكيان الصهيوني
وقياداته.
فضالً عن أنّ تصدي حركة الجهاد ،بسرعة والر ّد
بسرعة وبضربات صاروخية تجاوزت الـ ()500
صاروخ ،وصلت إلى غالبية المدن الصهيونية خالل
ثالثة أيام فقط! فأصيب العدو الصهيوني بذهول
غير مسبوق ،حيث اتضحت ق��درات حركة الجهاد
وجناحها العسكري على وجه الخصوص ،وبصورة
منفردة ظاهرياً .فما كان من الطرف الصهيوني،
إال المبادرة باالتصال بالطرف المصري للتدخل
والوساطة ،وأنه موافق على جميع طلبات حركة
الجهاد ،وفي مقدمتها الوعد باإلفراج عن األسيرين!
إذن بدأ العدو الصهيوني بالعدوان ،وهو الذي
طلب إيقاف المعركة لتفادي العديد من الخسائر،
واتضحت أنّ تقديرات ق��ي��ادات ال��ع��دوان ،كانت
خاطئة ،وتس ّربت المخاوف والشعور بالفزع لدى
أفراد الكيان الصهيوني .وما كان يحسب على أنه
سيأتي بمكاسب للحكومة الحالية في االنتخابات
المقبلة ،أتى بخسائر ضخمة ،فسارع رئيس الحكومة
ووزير دفاعه بوقف المعركة ،تفاديا ً لخسائر ال يمكن
تداركها مستقبالً!
إنّ معركة «سيف القدس» الثانية ،هي الحاسمة
لدى الكيان الصهيوني ،وما كان صعبا ً باألمس
أصبح متاحاً ،ويحمل مفتاح النصر على العدوان
الصهيوني .ولذلك على ما يبدو أنّ مس ّمى «سيف
القدس» ،سيحمل المصير النهائي للكيان الصهيوني
باإلزالة الكاملة ،وتحرير فلسطين واحدة من البحر
إلى النهر ،وإعادة تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها
القدس .وال زلت أرى مشهد الهجوم الثالثي في اللحظة
المناسبة ،من جميع فصائل المقاومة الفلسطينية،
و (ح��زب الله) ،وق��وات الجيش السوري ،لتحرير
الجوالن ،وتحرير مزارع شبعا ملك وسيادة الدولة
والتوحد مع كتائب المقاومة الفلسطينية،
اللبنانية،
ّ
لتحرير فلسطين وبيت القدس ،يراه البعض بعيداً،
وأراه قريبا ً بإذن الله.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار
المقاومة.
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لم ُيعرف حجم المشاركة في الدعوة التي وجهها رئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي للحوار اليوم ،خصوصا ً
لجهة مشاركة التيار الصدري الذي يدعو إلعادة تسمية
الكاظمي مرشحا ًلتشكيل الحكومة الجديدة.
لبنانياً ،عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعا ً حكوميا ً
ت �ش��اوري �اً ،ض � ّم جميع وزراء حكومته ،دون اعتبار
االج�ت�م��اع ان�ع�ق��ادا ً للحكومة ،وق��ال��ت م�ص��ادر وزاري��ة
إن الطابع ال�ت�ش��اوري لالجتماع شمل أغلب القضايا
المطروحة ،وإن االجتماع تم برضا جميع المكونات
السياسية المشاركة في الحكومة ،وهو تعبير عن التقدم
في مسار التفاوض حول ترسيم الحدود ،واالشارات
االيجابية في ملف ع��ودة النازحين ،والحاجة لبلورة
قرارات تتصل بالقوانين المطروحة أمام مجلس النواب
ضمن سلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،وبذلك
يشكل االج �ت �م��اع م�ق��دم��ة ل�لاخ�ت�ي��ار ب�ي��ن تفعيل عمل
الحكومة أو الذهاب نحو حكومة جديدة وفقا ً لمستوى
تطور الملفات المطروحة.
ف��ي لبنان اعتبر رئ�ي��س ال �ح��زب ال �س��وري القومي
االجتماعي أسعد حردان أن توسع العدوان االسرائيلي
في المنطقة يفرض حشد كل الجهود والطاقات ،وفي
كلمته أم��ام اجتماع مشترك للمجلس األعلى ومجلس
العمد في الحزب قال حردان إن األولوية تبقى لتحقيق
وحدة الحزب ،ألنها مصدر قوته ،وإن القيادة لن توفر
جهدا ً بهذا االتجاه ،مشيرا إلى مبادرات من القوميين
وم��ن األص��دق��اء والحلفاء للمساهمة ف��ي تحقيق هذه
ال��وح��دة مرحبا ً بكل ه��ذه المساعي وص ��والً لتحقيق
الهدف.

متوجهة الى ملف ترسيم الحدود
وفيما كانت األنظار
ّ
البحرية الجنوبية وانتظار عودة الوسيط األميركي عاموس
هوكشتاين الى لبنان ،والى استحقاق رئاسة الجمهورية،
الحكومي الى الواجهة ودخل من خارج جدول
عاد الملف
ّ
السياسي الذي
االستحقاقات واألزمات بعد شبه التسليم
ّ
ساد في الفترة الماضية بالعجز عن تأليف حكومة جديدة
في العهد الحالي.
لكن مصادر «البناء» كشفت عن نقاشات وحديث جديّ
بين أطراف سياسية معنية بالوضع الداخلي حول إعادة
الزخم والحياة الى مسألة تأليف الحكومة ،وذلك ألسباب
عدة أبرزها:
ــ تج ّمع مؤشرات عدة جدية خالل األيام القليلة الماضية
وحاصل مواقف المراجع السياسية والروحية ال سيما على
الساحة المسيحية تعزز فرضية صعوبة االتفاق على
رئيس جديد للجمهورية ،وبالتالي سيكون الفراغ الرئاسي
سيد الموقف ،ما فرض إعادة البحث بتأليف حكومة جديدة
أصيلة تسد الفراغ الدستوري والسياسي واالقتصادي
والمالي ال سيما في سدة الرئاسة األولى.
ــ النقاش والجدل الدستوري حول إمكانية تسلم حكومة
تصريف األعمال صالحيات رئيس الجمهورية وسد الفراغ
الرئاسي ،بين رأي دستوري يؤيد تسلم ه��ذه الحكومة
صالحيات الرئيس ،وبين رأي آخ��ر يعتبر ذل��ك مخالفا ً
للدستور؛ وهذا الرأي مدعوم من التيار الوطني الحر.
ــ ضغوط صندوق النقد الدولي على الدولة اللبنانية
لضرورة وجود حكومة أصيلة الستكمال المفاوضات مع
الصندوق وإقرار القوانين اإلصالحية التي تحتاج الى تعاون
بين المجلس النيابي وحكومة أصيلة تمهيدا ً لتوقيع االتفاق
مع الصندوق ضمن المهلة التي حددتها ادارة الصندوق أي
في  21أيلول المقبل.
ــ كان مقررا ً أن يكون العجز عن تأليف الحكومة دافعا ً
النتخاب رئيس للجمهورية ،لكن ارتفعت المخاوف من
فرضية الدخول في فراغ رئاسي في ظل حكومة تصريف
أعمال محل خالف حول صالحياتها ،ومجلس نيابي معطل
بسبب تح ّوله الى هيئة ناخبة ،وإضراب في الجسم القضائي
وإض��راب في قطاع الموظفين وتجميد مسار اإلصالحات
والتمويل الخارجي مع أزمات مالية واقتصادية وعجز مالي
تدريجي بسعر
وأزمة محروقات وكهرباء وغيرها مع ارتفاع
ّ
صرف الدوالر ،ونفاد «أوكسجين دوالرات المغتربين» ،ما
سيهدد البلد بدمار شامل لمفاصل الدولة اللبنانية والوقوع
في الفوضى واالنفجار الكبير.
كل هذه األسباب مع ضغوط خارجية ال سيما فرنسية
دفعت بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى تعديل مساره
وزي��ارة بعبدا اليوم للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون
إلع��ادة تفعيل المشاورات لتأليف حكومة جديدة ،بعدما
سقطت فرضية منح حكومة تصريف األعمال صالحيات
إلدارة المرحلة المقبلة.
ي أب��ل��غ ال����وزراء أن��ه ات��ص��ل برئيس
وأف��ي��د أن ميقات 
الجمهورية ،وهو سيزوربعبدا األربعاء لبحث ملفتشكيل
الحكوم ة معه.
وعلمت «البناء» أن حزب الله بذل مساعي أساسية على
صعيد إعادة «تزييت» عجلة التأليف بموازاة اهتمام أبداه
النائب جبران باسيل والرئيس عون لتأليف حكومة جديدة
بعدما ظهرت صعوبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وتم
إبالغ الرئيس ميقاتي بهذه األجواء والفرضيات فسارع الى
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نووي في وا�شنطن وطهران وبروك�سل ( ...تتمة �ص )1
تفا�ؤل
ّ
تفعيل االتصال مع بعبدا بعد قطيعة طويلة راهن خاللها
على أن تتسلم الحكومة الحالية صالحيات الرئيس .لكن
مصادر مطلعة تشير لـ»البناء» الى أن هذه العوامل مجتمعة
قد تؤدي الى تفعيل عملية التأليف لكن ال يعني أنها ستؤدي
حكما ً الى والدة حكومة جديدة.
وتستبعد أوس���اط سياسية ان��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للجمهورية ،مرجحة فرضية الفراغ الرئاسي ألشهر عدة.
ولفتت لـ»البناء» الى أن «ال فريق  8آذار يستطيع إيصال
رئيس من فريقه ،وال فريق  14آذار يستطيع انتخاب رئيس،
وبالتالي نحن أمام أقليتين كبيرتين قادرة كل منهما على
تعطيل االنتخاب ونحن ذاهبون الى تعطيل االستحقاق
الرئاسي وال أحد يتجرأ على إظهار ذلك ،وأول المعطلين
هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمجتمع
المدني ،فال أحد يملك تصورا ً لشخصية رئيس ويستطيع
تأمين النصاب له ،إال إذا حصلت في الشهرين المقبلين
ت��ط��ورات دراماتيكية سياسية على مستوى اإلقليم»،
وتساءلت األوس��اط« :كيف يعلن جعجع رفضه النتخاب
رئيس من  8آذار ورئيس تسوية وال يملك قدرة على فرض
رئيس من فريقه وال حتى قدرة على تعطيل ايصال رئيس من
الفريق اآلخر؟».
وتشير األوساط أن «كل األسماء التي تطرح بهدف تعبئة
الوقت الضائع وحرق األسماء وليست ترشيحات جدية،
باستثناء الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش
جوزاف عون» ،ولفتت الى أن «فرنجية يملك حظوظا ً كبيرة
للتوافق عليه ،لكن يحتاج الى ثالثة عناصر :اتفاق مع النائب
باسيل برعاية وضمانة األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،وكتلة النائب السابق وليد جنبالط وكتلة سنية،
والثالث أن ال يقوم سمير جعجع والمجتمع المدني بتعطيل
الجلسة» ،وأوضحت أن «المواصفات التي طرحها باسيل من
بكركي ال تعارض مواصفات فرنجية» ،وتخلص األوساط
للقول إن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج الى األكثرية
وتؤمن من الداخل بتوافق عدة كتل نيابية على مرشح
معين ،والثاني الى النصاب وهذا يؤمنه الخارج بتمرير كلمة
سر لفريق القوات والمجتمع المدني».
ونبّه تكتل «لبنان القوي» ،إلى «خطورة االمتناع عن
تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة» ،مح ّذ ًرا «م ّما يُشاع عن
وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكوم ٍة مستقيل ٍة أن تقوم مقام
رئيس الجمهوريّة ،في حال عدم انتخاب رئيس جديد في
المهلة الدّستورية».
وش��دّد في بيان ،بعد اجتماعه ال���دّوري ،على أنّ «أيّة
محاولة في هذا اال ّتجاه مرفوضة قطعًا ،وهي تفتح بابًا
للفوضى الدّستوريّة وربّما أكثر ،وتطلق ً
عرفا قد يج ّر إلى
أعراف جديدة» ،مب ّي ًنا أنّ «المطلوب بأسرع وقت أن يقوم
رئيس الحكومة المكلّف بدوره في تشكيل حكومة جديدة،
آخ ًذا في االعتبار ّ
الشراكة الدّستوريّة لرئيس الجمهوريّة في
عمليّة ال ّتأليف ،وألاّ يجنح أحد في البالد إلى أيّة مغامرات
تضرب الدستور والميثاق».
وأ ّكد التك ّتل «رفضه أيّ فراغ في رئاسة الجمهوري ة في
ّ
الظروف ا ّلتي تم ّر بها البالد» ،مشي ًرا إلى أنّ «االنتخابات
يجب أن تحصل في المهلة الدّستوريّة ،على قاعدة احترام
ّ
الميثاق والدستور» .واعتبر أنّ
«المرشح لرئاسة الجمهوريّة
يجب أن يكون ممثّلاً لبيئته ،أي أن ينتمي إلى كتلة نيابيّة
ذات تمثيل وازن لدى بيئته ،أو في أسوأ األحوال أن يكون
مدعومًا من الكتل ال ّنيابيّة الوازنة ،أ ّما ترشيح من ال صفة
تمثيليّة له فهو أمر من زمن مضى ،ولن نقبل ان يعود».
ورح���ب ب��ـ «أيّ مسعى يترجم اإلرادة ّ
الشعبيّة في
ّ
ترشيح من سيتو ّلى رئاسة الجمهورية ،وفي المقابل يح ّمل
الصفة ال ّتمثيليّة عن المك ّون
المسؤوليّة لك ّل من يحاول نزع ّ
المسيحي في البالد» .ور ّكز على أنّ «تنا ُزل رئيس «القوات
اللبنانية« عن هذا المبدأ ،هو استكمال لما قام به قبل 32
عامًا ،عندما وافق ّ
الصالحيّات الدّستوريّة من
وغطى انتزاع ّ
بالصالحيّات عام ،90
رئيس الجمهوريّة .ت ّمت ال ّتضحية
ّ
نكاي ًة بالعماد عون في حينه ،واليوم تت ّم ال ّتضحية بال ّتمثيل
نكاي ًة بتيّاره».
على صعيد األزمات االقتصادية والحيوية ،استقبل رئيس
حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي وفدا عراقيا ضم
مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي عالء عبد الحسين
الساعدي وعددا من المسؤولين العراقيين .وتم خالل اللقاء
البحث في ق��رار الحكومة العراقية تمديد العقد المو ّقع
مع لبنان لتزويده بالفيول ،والبحث في تفعيل االتفاقات
الثنائية المو ّقعة بين البلدين وتطويرها ال سيما في مجاالت
الزراعة والصحة والتربية والنفط ،إضافة الى التعاون
على نطاق واس��ع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف
التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية
اللبنانية ،كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه
وليد فياض.
ونقلت وسائل إعالم عن مصادر مؤسسة كهرباء لبنان
أن «معمل دير عمار أصبح خارج الشبكة اعتبارا ً من مساء
(أول) أمس االثنين ،ويتم حاليا ً تشغيل معمل الزهراني بما
يحافظ على معدل التغذية ذاته حتى  25آب الحالي ،مع
أولوية التزويد بالطاقة مرافق الدولة العامة كمطار ومرفأ
بيروت ،مؤسسة مياه بيروت ،مجلس النواب ،السراي”.
وذكرت مصادر اعالمية أن «هناك تواف ًقا خالل اجتماع
السراي على اعتماد سعر  20ألف ليرة للدوالر الجمركي».

ال�صدر ي�ؤجل التظاهرات
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،أمس ،تأجيل
التظاهرات التي كانت مقررة ،يوم السبت المقبل ،حتى
إشعار آخر.
وتوجه الصدر ،عبر حسابه في “تويتر” إلى مناوئيه
ّ
بالقول“ :مستمرون باإلصالح ومستمرون بالثورة ضد
فسادكم أيها الفاسدون ،وسياستكم بالتشبّه بخطواتنا
دليل على إفالسكم واإلصرار على فسادكم”.
وأضاف الصدر“ :إن كنتم تراهنون على حرب أهلية

فأنا أراهن على الحفاظ على السلم األهلي”.
وأكمل الصدر“ :حبا ًبالعراق ،وعشقا ًلشعبه ومقدساته،
أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت ،إلى إشعار آخر”.
وكان الصدر دعا قبل أيام ،إلى تظاهرة مليونية يوم
السبت المقبل ،في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد،
من أجل ما اعتبره “مناصرة العراق واإلصالح”.
على صعيد متصل ،هددت “كتائب حزب الله” العراق،
باتخاذ قرارات ميدانية للحفاظ على السلم المجتمعي.

ً
خالفا وتبادلاً لالتهامات خالل
كما لفتت إلى أنه «كان هناك
الجلسة ال��وزاري��ة بين الوزيرين هكتور حجار وعصام
شرف الدين حول زيارة األخير لسورية والصالحيات في
ملف النزوح السوري» .وأكدت أن «هذه االجتماعات تعتبر
تنسيقية بين الوزراء».
واستغربت مصادر اقتصادية ومالية عبر «البناء» التوجه
الحكومي لرفع الدوالر الجمركي الى  20ألف ليرة االمر الذي
سيؤدي الى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية وكبيرة،
ال سيما على صعيد ارتفاع اسعار أغلب السلع االستهالكية
والمواد الغذائية نظرا ً الرتباط السلع ببعضها البعض
وإن اقتصرت «الجمركة» على مواد وسلع معينة ال تدخل
في صلب المواد االساسية ،فضال عن ارتفاع سعر صرف
ال��دوالر الذي سيتأثر بالدوالر الجمركي حتماً ،وتساءلت
المصادر :لماذا ال يتم رفع الدوالر الجمركي تدريجيا ً لتفادي
اي تداعيات سلبية؟
على صعيد أزم��ة المصارف والمودعين ،أسقط وكيل
مصرف فيدرال بنك ،الدعوى التي قدّمها ض ّد بسام الشيخ
حسن ،الذي دخل األسبوع الفائت الى المصرف المذكور
وطالب بوديعته ،بعدما هدّد مَن في المصرف بالسالح.
وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا ً
قضى بترك الشيخ حسن بسند إقامة.
وفي سياق متصل أصدرت المحكمة البريطانية العلي ا
 ،قرارا ً قضى بإلزام «بنك بيروت« بتسديد وديعة المودع
جورج بيطار المصرفية ،البالغة  7ماليين و 790ألفا ً و624
دوالراً ،مع فائدة سنوية قدرها  9في المئة من قيمة الوديعة.
وبحسب رابطة المودعين ،فإن أهم ما جاء في القرار
البريطاني هو توبيخالمصارف اللبناني ة على حماية مصالح
مجالس إدارتها على حساب المودعين ،إضافة إلى التأكيد
على أنّ قرارات حجب الودائع ال تتوافر فيها المشروعية.
ولفت رئيس الجمهوريّةميشال عون ،إلى أنّ «في ال ّتاسع

من حزيران الماضي ،وبنا ًء على المادّة  13من قانون أصول
ّ
الحق
المحاكمات الجزائيّة ،ح ّرك القضا ء المختص دعوى
العام ّ
ن رياض توفيق
بحق المدّعى عليه حاكممصرف لبنا 
ّ
والمتدخلين معه بجرائم ماليّة خطيرة،
سالمة وشركائه
ويزيد من خطورتها أنّ المشتبه به األ ّول بارتكابها هو حاكم
مصرف مركزيّ  ،وهي تحديدًا جرائم االختالس وال ّتزوير
واستعمال المز ّور وتبييض األموال واإلثراء غير المشروع
الضريبي ،وبعدما تم إنجاز كامل التحقيق الذي
والته ّرب
ّ
أظهر االرتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي
بإحالة المدعى عليهم من قبلالنيابة العام ة االستئنافية في
ت أمام قاضي التحقيق األ ّول في بيروت».
بيرو 
وجهها إلى الجسم القضائي ،إلى أنّ
وأشار ،في كلمة ّ
«منذ ذلك الحين ،تقاسم القضاة المعنيون التهرب من
المسؤولية ،من دون أن يت ّم االدّعاء وفق األصول القانونيّة،
ما يجعلني ،من موقعي ودوري كرئيس الدولة ،وبموجب
قسمي الدستوري ،أطالب القضاء بالتح ّرر الكامل من
أيّ ترغيب أو ترهيب ،وهما جرمان ال يليقان بالسلطة
القضائيّة».
وفي شأن قضائي آخ��ر ،دخلت قضية المطران موسى
الحاج مرحلة المعالجة القانونية بعيدا ً من االض��واء
واالستثمار السياسي ،وعلمت «البناء» ان الوزير السابق
والمحامي ناجي البستاني لعب دور الوسيط في هذا الملف
وزار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
فادي عقيقي وبحث معه الملف بالتنسيق مع المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،ويقضي االتفاق على تعهد
المطران الحاج بعدم السفر الى االراضي المحتلة عبر بوابة
الناقورة والسفر عبر الطيران ومن دولة أخرى ،مقابل إعادة
األموال والعتاد التي كانت بحوزة المطران الحاج وصادرها
األمن العام ،وبالتالي إغالق بوابة الناقورة كبوابة عبور
باستثناء مراقبي األمم المتحدة.

وا�شنطن وطهران  (...تتمة �ص )1
خ �ي��ارا ً ع�ل��ى ال �ط��اول��ة ،وأن بديلها ال��وح�ي��د هو
التساكن مع إي��ران نووية تملك متى ق � ّررت أن
تصبح عضوا ً في ن��ادي السالح النووي ،بينما
على العكس ،تملك إيران خطة بديلة وهي المضي
قدما ً في برنامجها النووي ورفع مستوى القلق
األم�ي��رك��ي وال�غ��رب��ي م��ن ج�ه��ة ،وال�م�ض��ي قدما ً
�ادي م��ع روس�ي��ا والصين
ف��ي تعاونها االق�ت�ص� ّ
واألس��واق الناشئة لمنتجاتها من م��وارد الطاقة
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ك �ه��رب��اء وم �ش �ت �ق��ات نفطية
وصناعات بتروكيماوية ،وعندما تقول واشنطن
إن إيران تفاوض على قضايا من خارج االتفاق
ت�ع�ل��م أن �ه��ا م��ن ي�ف�ع��ل ذل ��ك ع�ن��دم��ا ت�ت�ح��دث عن
البرنامج الصاروخي اإليراني وعن دور إيران
اإلقليمي ،بينما ما تطلبه إي��ران من صلب بنود
االتفاق س��واء لجهة طلب ضمانات ع��دم تكرار
االنسحاب األحادي الذي عطل االتفاق ،أو لجهة
تثبيت معادلة التزام بضمانات نووية من الجانب
اإلي��ران��ي مقابل ال�ت��زام بالضمانات المالية من
الجانب الغربي.
ــ من زاوية المعادلة اإلقليمية ،كانت مفاوضات
 2015بينما سورية في قلب التهديد الغربي،
وداعش في ذروة الصعود في سورية والعراق،
والسعودية عشية حرب اليمن واآلمال المعقودة
عليها ،و”إسرائيل” عشية اختبار تغيير قواعد
االشتباك مع المقاومة في لبنان من بوابة الحرب

على سورية ،والرهان على إضعافها وإضعاف
ق��درت�ه��ا على ال���ردع ،وت��رك�ي��ا ك��ان��ت تتجه نحو
السيطرة على محافظة إدل��ب والتموضع مع
الجماعات اإلرهابية فيها لتغيير معادلة الحرب،
أما اليوم ففي سورية تسليم بأن الحرب فقدت
م �ب��رر أي ره���ان ع�ل�ي�ه��ا ،وأن ان �ت �ص��ار الدولة
السورية ص��ار من مسلمات المنطقة ول��و كان
االع �ت��راف العلني م�ت��أخ��را ً بسبب اإلرب���اك في
تسديد ثمن الهزيمة .وتركيا رغم كل مناوراتها
تتموضع تحت سقف التفاهم مع روسيا وإيران.
وال�س�ع��ودي��ة ت�خ��رج م��ن ح��رب اليمن تدريجيا ً
باعتراف الفشل ،و”إسرائيل” تعترف باليد العليا
للمقاومة في لبنان ،كما تقول مفاوضات النفط
والغاز ،وتعجز عن فرض قواعد اشتباك جديدة
في غزة ،كما قالت الحرب األخيرة ،وإعادة إنتاج
معادلة الردع بقوة حركة الجهاد وحدها.
ــ التذاكي ال يستطيع إخفاء حقيقة أن وضع
إي��ران التفاوضي متفوق على الوضع الغربي
مجتمعاً ،وأن اإلدارة اإليرانية الجديدة بقيادة
الرئيس السيد إب��راه�ي��م رئيسي ال�ت��ي رفضت
السيربمعادلةالحكومةالسابقةبوقفالتخصيب
خالل التفاوض قد نجحت بجعل الوقت عامالً
يشتغل لصالحها ،وأعادت إنتاج معادلة “االتفاق
اليوم أفضل من الغد” ،ومعادلة “بديل االتفاق
هو االتفاق”.

التعليق ال�سيا�سي
�سورية وحقائق ال تقبل النقا�ش
كلما حاول أعداء سورية تغيير معادالتها اصطدموا بحقيقة الفشل التي تصنعها معادالت لم تعد
قابلة للتغيير ،وكلما حاولوا تجاهلها وتهميشها وتركها تحت الحصار والعقوبات اكتشفوا استحالة
التجاهل والتهميش ،وخالل السنوات الماضية كان كل رهان على تغيير المعادالت أو التجاهل له
ممر واحد هو تركيا ،بصفتها الجار األقوى والعضو في حلف الناتو وصاحب األطماع التاريخية
بسورية وعبرها في المنطقة.
فشلت تركيا في قيادة الحرب على سورية ،وكانت معارك حلب فاصلة في رسم هذه النتيجة،
وسقطت أه��داف الحرب منذ حسم أمر حلب ،وبقيت تركيا تناور وتقدم أوراق اعتمادها ألدوار
جديدة في قلب خطة التجاهل والتهميش ،تقدّم الغطاء باحتالل جزء من سورية لالحتالل األميركي
لجزء آخر ونشوء كانتون انفصالي لتنظيم قسد تحت الرعاية األميركيّة.
االستخدام التكتيكي لسورية في الوضع الداخلي التركي بدأ يصبح سلبياً ،بينما المضي في
االستثمار على العالقة التركية مع روسيا وإيران اقتصاديا ً خصوصا ً في استيراد الغاز بالليرة
التركية والعملتين الروسية واالي��ران�ي��ة ،يوفر للرئيس التركي فرصة سياسية داخلية جديدة
مشفوعة بتحسين سعر صرف الليرة التركية .وص��ار االلتزام التركي بصيغة جديدة للتحرك
في سورية شرطا ً للحصول على هذه الميزات التي ت ّم إقرارها في قمة طهران الروسية االيرانية
التركية.
وضعت سورية استعادة حقولها النفطية والغازية التي تسيطر عليها ميليشيات قسد لحساب
األميركي أولوية راهنة ،وصار على الميليشيا الكردية ان تق ّرر خيارها بين قتال الدولة السورية
التركي ،او تسليم الجيش السوري مواقعها بما فيها حقول النفط والغاز ليتولّى
ومواجهة الجيش
ّ
يرجح عدم حدوثها عندما يصبح الجيش السوري مسؤوالً
التصدّي ألية عملية عسكرية تركيةّ ،
عن الحدود.
سورية ال ُته َّمش وال يمكن تجاهلها ،كما ال ُتهزَم وال يمكن تقسيمها.

ريا�ضة
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} �إيقاف توخيل وكونتي على طاولة االتحاد االنكليزي
يواجه المدربان األلماني توماس توخيل واإليطالي أنتونيو كونتي خطر اإليقاف بعدما وجه إليهما االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم تهمة التصرف غير الالئق ،وذلك على خلفية المشادة التي حصلت بينهما خالل مباراة
الدربي بين تشيلسي وضيفه توتنهام في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز .ودخل توخيل وكونتي في
سجله الدنماركي بيار إيميل هويبرغ ،وذلك نتيجة
مشادة حامية خالل المباراة بعد هدف التعادل الذي ّ
مبالغة اإليطالي في احتفاله أمام دكة بدالء تشيلسي ،فحصل كل منهما على بطاقة صفراء .ثم تكرر المشهد
في نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي نظيره األلماني ،إال أن األخير بدا غاضبا ً كون االيطالي
لم ينظر إليه ،ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء .وقال االتحاد اإلنكليزي في بيانه« :توماس
توخيل وأنتونيو كونتي متهمان بخرق البند  3Eمن قانون االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم » .وقد يواجه توخيل
أيضا ً عقوبة أكبر نتيجة انتقاده حكم المباراة أنتوني تايلور ،قائالً إنه «ربما من األفضل» أال يدير األخير أي
مباراة لتشيلسي في المستقبل ،وذلك العتقاده أن هدفي توتنهام غير صحيحين.

} �أبو �شقرا :بالتكاتف واالتحاد �سنحقق البطوالت لـ «االتحاد»
وجه المدرب الوطني
قبل سفره إلى ليبيا لالمساك بالدفة الفنية لنادي االتحاد الطرابلسي لكرة السلةّ ،
فؤاد أبو شقرا رسالة إلى الشعب الليبي الشقيق وجمهور النادي العريق وإلى رئيس النادي حسن صالح
الدين  ،واعدا ً وآمالً أن يحقق مع النادي البطوالت من خالل تكاتف الجهود والتعاون بين االداريين والالعبين
والفنيين والجماهير ،داخل الملعب وخارجه ،ليختم شاكرا ً الرئيس واإلدارة على الثقة التي منحوه إيّاها
للقيام بمهمته الفنية على أحسن ما يكون.

} بر�شلونة يرف�ض التعاقد مع العب مان�ش�ستر يونايتد
انطلقت بطولة القدامى لما فوق الـ  40سنة في كرة
السلة من تنظيم «سبورتس مانيا» وبموافقة االتحاد
اللبناني لكرة السلة وبالتعاون مع  FIMBAاالتحاد
الدولي للماستر في كرة السلة وبمشاركة  8فرق وهي:
قدامى الشانفيل  -درعون –  - UAE Expatsالرياضي
 الكهرباء – المحامون ـ .M13 - WBA Tripoliوفي ما يلي نتائج االسبوع األول:
ـ فاز المحامون على قدامى الشانفيل بنتيجة  75ـ 46
وكان أفضل العب في المباراة فريد شقير.

ـ حقق نادي الكهرباء فوزه االول على حساب UAE
 Expatsبنتيجة  46 - 52وكان ربيع م ّتى األفضل
في اللقاء.
ـ فاز الرياضي على  WBAطرابلس في مباراة شيّقة
انتهت بنتيجة  61ـ  60مع تألق الالعب خالد الطبش.
ـ فاز  M13على الرياضي بنتيجة  55 - 72وسط
تألق الالعب داني حاموش.
ـ فاز الكهرباء على قدامى الشانفيل بنتيجة 61 - 82
وكان جايسون قزح أفضل العب في المباراة.

ّ
«التحدي» بال �أجانب
ر�ستم :لهذه الأ�سباب خ�ضنا
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن حقيقة تفكير برشلونة في التعاقد مع البرتغالي ديوغو دالوت ،العب
مانشستر يونايتد ،لدعم مركز الظهير األيمن .ويبحث برشلونة عن ظهير أيمن جديد ،بعد رحيل داني ألفيش،
وفشله بالتعاقد مع سيزار أزبيلكويتا .وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن دالوت ليس
خيارا لدى برشلونة ،كما أن الالعب نفسه ال يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد .وترددت أنباء قوية خالل
الفترة الماضية ،تفيد بأن مانشستر يونايتد عرض دالوت على برشلونة ،ضمن صفقة الهولندي فرينكي دي
يونغ .ويستهدف مانشستر يونايتد ضم دي يونغ من برشلونة ،من أجل تعزيز خط وسط الفريق ،الذي
خسر أول مباراتين في البريميرليغ هذا الموسم.

خالل إتصال هاتفي مع ع ّراب نادي الحكمة التاريخي
الكابتن إميل رستم ،أفادنا بأنه تع ّمد خوض مسابقة
كأس التحدّي لكرة القدم من دون أجانب وذلم بهدف
الوقوف على مستويات جميع الالعبين المحليين،
من كان مع الفريق في الموسم الماضي باالضافة إلى
الوافدين الجدد ،موضحا ً « :لم نزل في مرحلة بناء
الفريق ورص الصفوف والتدعيم ،وقد وضعنا نصب
أعيننا المراكز المطلوبة التي سيشغلها األجانب،
وقطعنا نصف الطريق في هذا المضمار».

} كلوب م�شارك ًا في الهجوم على بر�شلونة!

مي�سي :بنزيما ي�ستحق الكرة الذهبية بال منازع
كشف مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي،
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،عن مرشحه
للفوز ب��ج��ائ��زة ال��ك��رة الذهبية ألف��ض��ل العب
في العالم ه��ذا ال��ع��ام.وق��ال ميسي في مقابلة
تلفزيونية»،سينال كريم بنزيما اللقب من دون
منازع» ،مضيفاً« :كان هذا العام استثنائيا للغاية
بالنسبة لبنزيما ،وظهر بشكل مميز ونجح في
الفوز بدوري األبطال ،وكان عنصرا مؤثرا في فريقه
بداية من دور الستة عشر» .وأش��ار ميسي إلى
أن «بنزيما كان موجودا في كل مباراة بالمراحل
اإلقصائية بدوري األبطال ،وال أظن أن هناك أي
شك حول استحقاقه الفوز بالجائزة» .وسيعلن
عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في  17تشرين
األول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

} «الفيفا» يعلق ع�ضوية االتحاد الهندي

ً
عالميا
معايير جديدة في �سياق �إختيار «�أف�ضل العب»
تشهد جائزة الكرة الذهبية ،وهي
الجائزة األرف��ع لتكريم أفضل العب
في كرة القدم عالمياً ،تغييرات جديدة
على قوانينها ،سيتم تطبيقها ألول
مرة في نسخة العام  .2022والتغيير
األول ،هو موعد الجائزة ،حيث كانت
في السابق تمنح في شهر كانون
الثاني من كل عام ،وتك ّرم أفضل العب
خالل العام الذي قبله ،ولكن هذا األمر
شهد تغييرا جذريا .وسيكون تقييم
الالعبين م��ن آب  2021حتى آب
 ،2022وهي فترة الموسم الكروي
بأوروبا ،باإلضافة لفترة الصيف التي
قد تشهد بطوالت قارية .والتغيير
الثاني سيكون في تغيير األشخاص
ال��م��س��م��وح ل��ه��م ب��ال��ت��ص��وي��ت .ففي
السابق ،كانت الجائزة التي تشرف
عليها صحيفة «فرانس فوتبول»،
تسمح لصحفيين م��خ��ت��اري��ن من
جميع دول العالم ،لتقييم الالعبين
والتصويت لهم .أما اآلن ،فسيسمح

فقط للصحفيين م��ن أف��ض��ل 100
دولة في تصنيف الفيفا لكرة القدم.
والتغيير الثالث ،هو طريقة اختيار
الالعبين المرشحين.
كان المصوتون مطالبين بتقييم
الالعبين وفقا لثالث معطيات ،األول
هو المستوى ال��ف��ردي لالعب خالل
الموسم ،والثاني هو إنجازاته مع
الفرق التي لعب لها خالل الموسم،
والثالث هو مسيرة الالعب في كرة

انضم األلماني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،لحملة الهجوم على برشلونة ،بسبب إنفاقه الكثير من
األموال على الصفقات الجديدة ،على الرغم من الصعوبات االقتصادية والمالية التي يواجهها النادي .ونجح
برشلونة في تدعيم صفوفه من خالل الروافع االقتصادية على غرار بيع  25%من حقوق بث مباريات الليغا،
وبيع  49%من استوديوهات برشلونة ،وعبّر كلوب عن خيبة أمله بشأن هذا األمر ،وقال في تصريحات
نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية« :ال أفهم األمر لعدة أسباب ،عندما تقول لي أنك ال تملك المال،
فهذا ال يعني أني ال أنفق أي شيء ،هكذا أخبرتني بطاقتي البنكية مرتين ،ولحسن الحظ كان ذلك قبل عدة
سنوات» .وأضاف« :أرى ذلك كمشجع لكرة القدم ،لذلك ال أفهم ،النادي الوحيد الذي أعرف أنه باع ملعبه
وبعض الحقوق مقدّما ً كان بوروسيا دورتموند ،وجاء فاتسكه في اللحظة األخيرة وأنقذ كل شيء ،وال أعرف
إن كان هناك فاتسكه في برشلونة أم ال» .هانز فاتسكه وهو الرئيس التنفيذي لشركة بوروسيا دورتموند،
وتم تعيينه في ذروة األزمة المالية للنادي في العام  ،2005وينسب إلى فاتسكه إنقاذ النادي األلماني من
اإلفالس .يذكر أن برشلونة تعاقد مع  5العبين جدد هم :أندرياس كريستينسن ،فرانك كيسي ،جوليس
كوندي ،رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

القدم .ولم تغير الجائزة أول معيارين
لالختيارات ،لكنها ألغت المعيار
الثالث ،وهو «مسيرة الالعب» ،وطلبت
من المص ّوتين عدم التفكير بمسيرة
الالعب والتركيز على الموسم الحالي.
وباإلضافة إلى ذلك ،قررت الجائزة
إض��اف��ة معيار ج��دي��د للتصويت،
وهو تصرفات الالعب وتقييمه على
مستوى « اللعب النظيف».

علّق االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عضوية الهيئة الحاكمة لكرة القدم في الهند بسبب تدخل طرف
ثالث .موضحا ً أن مجلسه «قرر باإلجماع» تعليق عضوية اتحاد كرة القدم لعموم الهند ،مما يعني أن الهند لن
تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت  17عاما ،للعام  ،2022والتي كان من المقرر
أن تحتضنها بين  11و  30تشرين األول .وجاء في بيان للفيفا« :سيتم رفع التعليق بمجرد إلغاء أمر بتشكيل
لجنة من اإلداريين لتولي صالحيات اللجنة التنفيذية لالتحاد الهندي لكرة القدم واستعادة إدارة االتحاد
السيطرة الكاملة على الشؤون اليومية» .وكانت المحكمة العليا في الهند قد حلت اتحاد كرة القدم في أيار
الماضي وعينت لجنة من ثالثة أعضاء لتعديل النظام األساسي لالتحاد وتنظيم االنتخابات.
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Ò UNCF� ¨qON��« V�U�
b�u�åË åU��√ dEM�� Âœ¬ò w�Ë «uM� fL��«
w� Âœ¬ò WB� ¨UNM� W��UMK� d??�ü«Ë ¨åÂœ¬
Âœ¬òË åÂœ¬ …UO� w� Âu�òË ågO��« v�≈ …—U�“
UN�«b�√ ÂuI�Ë ¨ån�“u�Ë Âœ¬òË åVFKL�« w�
À«b�_« t�u� —Ëb� Î «b�«Ë Î UL�« qL�� qD� vK�
w� t�u� UNKOUH� W��UJ�« Z�M�Ë ¨WOBBI�«
ÆWHK���Ë W�uM�� U�u{u�Ë ¡«u�√
V�d�� v??�≈ UNBB� w� qON��« XF�Ë
‚UO� w� åU�dOHC�åË U�uKFL�« s� dO�J�«
UN�UFO��« vK� U�¡«d� —bI� v�� ¨UNM� q�
¨œd��« W�d� w� UN��e� Ê√ bF� ¨W�uN��
wBBI�« V�UI�« t�O�� UL� p�– w� …bOH���
Âb���� Ê√ Ÿb�LK� `L�� U??O??�U??J??�« s??�
Ác� ¡UC� q�«œ Â«œ U� …œbF�� å UO�O�«d��«ò
Æåp�c� UN� `L�� U� hBI�«
w� Âœ¬ò WB� w� ¨ÎU? �??{«Ë dN� U� «c??�Ë
U�uKFL�« s� dO�J�« XMLC� w��« åVFKL�«
w� UN��—U� w��« »uFA�«Ë ¨ÂbI�« …d� s� ö��
w� Y�b��« U�—uN� a�—U�Ë ¨bOF��« w{UL�«
ÆUO�UD�d�

åÂö�û� WO�uI�« W�dA�«ò s� —bB�
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