يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
اجلمعة  23أيلول 2022

 8صفحات

 5000ل.ل  250 /ل.س

أ ّيها الع ّمال والفالحون السور ّيون،
ِ
والح َرف،
يا أصحاب الفنون
أ ّيها المنتجون ِعلما ً وفكرا ً وغالال ً
وصناع ًة ،أنتم أوردة الحياة
الحي.
وشرايين الق ّوة في جسد األ ّمة
ّ
سعاده
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Friday 23 September 2022

النووي… وم�سادر رو�س ّية ال ت�ستبعد ا�ستخدامه
حملة غرب ّية على تلويح مو�سكو بال�سالح
ّ

ً
مجددا…والإنقاذ ّ
الخارج ّية الأميرك ّية تب�صر بقرب اتفاق التر�صيم… وزوارق الموت تخطف
�صوري
الرئا�صي مفتوح على البارد والناخبون الكبار لم يقرّروا بعد… نراقب وفر�صنا جيدة
فرنجية :ال�صباق
ّ
السياسي
} كتب المح ّرر
ّ

ال تــزال التداعيات الدولية للموقف الروسي
الذي عبر عنه الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بــالـتـلــويــح بــال ـســالح الـ ـن ــووي ،وتـبـعـتــه مواقف
أركــان القيادة الروسية باالتجاه ذاتــه ،وجاءت
المواقف الغربية التي تراوحت بين التخفيف من
جدية الكالم ،والتحذير من خطورته ،بينما أكد
األميركيون واألوروبـيــون المضي بتقديم المال
والسالح والمعلومات للجيش األوكراني ،وهو ما
تصفه موسكو بتولي الناتو ادارة الحرب عليها،
بينما قالت مصادر روسية لـ «البناء» إن روسيا
جادة وماضية في حربها وفقا ً لخططها ،وإنه بعد
االنتهاء من ترسيم حدود روسيا بعد استفتاءات
االن ـض ـمــام فــي ال ــوالي ــات ال ـتــي دخـلـتـهــا القوات
الروسية ،ستصبح قضية المواجهة في أوكرانيا

تحت سقف العقيدة القتالية للجيش الروسي
التي تتضمن تفعيل استخدام الـســالح النووي
في الدفاع عن األراضي الروسية في مواجهة أي
عدوان أجنبي ،وهذا هو التوصيف الذي سيصبح
منطبقا ً على الوضع بعد ترسيم الحدود الروسية
في ضــوء االنضمام الجديد من قبل المقاطعات
والواليات األوكرانية لالتحاد الروسي ،وتقول
الـمـصــادر إن مــا يــدرس فــي موسكو هــو طبيعة
وحدود ونوعية وأماكن استخدام السالح النووي
عندما يستدعي الظرف ذلــك ،والـظــرف هو أحد
عاملين ،خطر انقالب موازين الحرب بما يهدد
األمــن القومي الــروســي ،أو االق ـتــراب مــن حسم
الحرب بخطوة رادعة كافية.
لبنانيا ً تـجــذب سخونة الـمـفــاوضــات الدائرة
فــي نـيــويــورك وواشـنـطــن حــول ترسيم الحدود
البحرية ،اهتمام السياسة واإلعالم والرأي العام،

فــي ضــوء ال ـمــواقــف ال ـصــادرة عــن المسؤولين
اللبنانيين من جهة ،ومن المسؤولين اإلسرائيليين
بالمقابل ،ويشيع أجــواء التفاؤل بقرب التوصل
التفاق نهائي ،وجاء كالم الناطق بلسان الخارجية
األميركية تيد برايس ليضيف المزيد من التفاؤل
بــإعــالنــه «أن ـنــا أحــرزنــا ت ـقــدم ـا ً فــي تضييق تلك
الخالفات .نعتقد أن الوقت قد حان لكال الجانبين،
لبذل كل ما في وسعهما إليجاد حل لهذا النزاع
البحري».
مقابل هذا التفاؤل تلقى اللبنانيّون صدمة سلبية
بنبأ غــرق زورق مــن زوارق الـمــوت الـتــي تنقل
هاربين من الفقر والجوع ،عبر البحر من طرابلس
نحو أوروبا ،ما أدى إلى وفاة  33من ركابه ،وفقا
للمصادر السورية التي تولت أعمال االنقاذ قبالة
سواحل مدينة طرطوس السورية ،وأعلنت عن
إنقاذ  16ناجيا ً من الغرق ،وعن مواصلة أعمال

«القومي» ير ّد و»الجديد» تمتنع عن بث الر ّد
وما ت�ص ّمنه من تو�صيحات ّ
ت�صحح مغالطات تقريرها
بثت قناة الجديد تقريرا ًإخباريا ًبتاريخ 2022/9/19
على خلفية قيام عصابة مسلحة باحتالل مكاتب صحيفة
«ال��ب��ن��اء» ،وق��د استحضر التقرير واق��ع ال��خ��الف في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،فاستنسبت ُمعدّته
المعروفة االصطفاف أن تسبغ الشرعيّة على الفريق
المز ّور وتستحضر سردية بائدة تقوم على معطيات
خاطئة تجافي الحقيقة والواقع...
يه ّم عمدة اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي
توضيح ما يلي:
أوالً :إنّ االنتخابات الحزبية التي حصلت في 13
أيلول  ،2020هي انتخابات ثبت أنها مز ّورة باالستناد
إلى أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الحزبية معززة
بأحكام ص���ادرة عن القضاء المدني .وتض ّمنت تلك
القرارات وقفا ً وإبطاال ً لالنتخابات المذكورة وتحديدا ً
بتاريخ  2020/10/12قبل أن تبدأ عمليات انتحال
الصفة اعتبارا ً من تاريخ  2020/10/14وما تالها
من اعتداءات على الحزب وممتلكاته واسمه وسمعته
من قبل الفريق المذكور حتى أنّ المحكمة التي شكلها
الفريق المز ّور المنتحل للصفة أبطلت هي ذاتها انتخابات
ال��م��ز ّوري��ن ل��ك��ون أف��ع��ال ال��ت��زوي��ر وال��ت��الع��ب بنتائج
االنتخابات ثابتة ثبوتا ً مطلقاً ،ودعت الى وجوب إعادة

نحن على �سفا حرب نووية لن
تحدث لكنها �ستغ ّير وجه العالم
محمد صادق الحسيني*
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حرب عالمية ذات بعد ح�ساري
منير شفيق*
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إجرائها قبل .2021/8/30
ثانياً :انّ تبني التقرير لوقائع مضللة ،هو تجهيل
للحقيقة وتعمية على المسار القانوني والدستوري الذي
سلكته مؤسسات الحزب وص��وال ً إلى انعقاد المؤتمر
العام في األول والثاني من شهر تشرين األول من العام
 ،2021والتئام المجلس القومي بتاريخ 2021/10/10
النتخاب أعضاء المجلس األعلى وهيئة منح رتبة األمانة.
وه��ذا المسار ت� ّم وف��ق األص��ول الدستورية ،واستكمل
بانتخاب األمين أسعد ح��ردان رئيسا ً للحزب بتاريخ
.2021/11/12
ثالثاً :إنّ التزام مؤسسات الحزب السوري القومي
االجتماعي بالنصوص الدستورية ،وتطبيقها ثابت
بالوقائع ،ومسجل قانوناً ،وال يحتمل تأويالً ،إال لدى
س ِيّئي النية او غير العارفين بآليات عمل المؤسسات
الحزبية والقوانين المرعية.
رابعاً :مع التأكيد المطلق على انّ ممتلكات الحزب
يعود له وحده حق إدارتها والحفاظ عليها ،فإننا نسجل
أسفنا الشديد لما تض ّمنه التقرير من توصيفات ووقائع
مغلوطة ،فالمكاتب الحزبية في أيّ مكان كانت على
مساحة األم��ة س��واء في ضهور الشوير أو بولونيا او
بيت شباب او أي مكان آخر ،فإنها تخضع حكما ً بحكم

اإلنقاذ النتشال جثث الضحايا وإنقاذ المزيد من
الناجين.
في متابعة االستحقاق الرئاسي أطل المرشح
الرئاسي األبرز الوزير والنائب السابق سليمان
فرنجية في حوار تلفزيوني ضمن برنامج صار
الــوقــت على شــاشــة أم تــي فــي ،مــؤكــدا ً اهتمامه
بمتابعة االستحقاق الرئاسي من موقع دراسة
فرص الترشيح الجدي ،التي يراها جيدة ،قياسا
بالمرة السابقة ،ويــرى أن معطياته الخارجية
والداخلية تجعله في صدارة السباق ،لكن الناخبين
الكبار لم يحسموا خياراتهم بعد والسباق ال يزال
ب ــارداً ،وال ـقــرار النهائي سيبنى على المعطيات
والــوقــائــع ،وفــرصــة ال ـفــوز بــاألغـلـبـيــة الالزمة
للوصول الــى الرئاسة من جهة ،وبالقدرة على
اإلنجاز في حال الوصول من جهة مقابلة ،وعن
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نقاط على الحروف
القانون ودستور الحزب لقيادة الحزب الشرعية .علما ً
أنّ القوميين االجتماعيين القيّمين على تلك المكاتب التي
ذكرها التقرير ،هم الذين فتحوا أبوابها أمام القوميين،
تعبيرا ً عن التزامهم شعار الوحدة أوال ً وثانيا ً وثالثا ً
وعاشراً.
خامساً :أما بخصوص مكاتب صحيفة «البناء» ،فقد
جرى احتاللها من قبل عصابة مسلحة تحت جنح الظالم
بواسطة الكسر والخلع وت ّمت سرقة محتوياتها .وهذه
العصابة لم تنفذ القرار القضائي باإلخالء ،علما ً أنّ احتالل
مكاتب الصحيفة هو جرم جنائي على مستوى عا ٍل من
الخطورة ،ووصف هذا الجرم من قبل معدة التقرير بأنه
«ر ّد فعل» هو تبرير لألفعال الجرميّة التي يعاقب عليها
القانون ،فالقانون يكفل لك ّل صاحب ّ
حق حقه.
وعمال بأحكام القانون ،نطلب منكم بث ه��ذا ال��ر ّد
التوضيحي.
*يُشار إلى أنّ قناة «الجديد» خالفت مرة جديدة أصول
المهنة وقوانينها وأعرافها وأخالقها ولم تبث هذا الر ّد وما
تض ّمنه من توضيحات وج��الء كافة المالبسات التي
يتحجج بها البعض زورا ً من أجل االفتئات على الحزب
ّ
ومؤسساته كافة بما فيها
السوري القومي االجتماعي
ّ
صحيفة «البناء».

بوتين لن يتردّ د
النووي
في ا�ستخدام
ّ
ناصر قنديل

ـ يقول الكثير من المسؤولين في الغرب ومن
ورائهم كتاب وصحافيّون غربيّون وعرب ،إن
القرارات األخيرة للرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن هــي ن ـتــاج فـشــل حــربــه فــي أوكرانيا،
ويدخلون إلثبات منطقهم في سرد ّية تتصل
بيوميات المعارك في أوكرانيا ،لجهة مفاجآت
مثلها دخول رعاية الناتو للجيش األوكراني،
تسليحا ً نوعيا ً وتنظيما ً وتدريبا ً وتشاركا ً في
االستخبارات والمعلومات ،ويبنون على ذلك
توصيف قرارات الرئيس بوتين مرة بالتعبير
عن الفشل وأخــرى باليأس أو اإلفــالس .وفي
مواجهة هذه السرد ّية تقف أسئلة كبرى ،هل
كان قــرار الرئيس بوتين تحت عناوين ثنائية
روسية أوكرانية طلب حياد الناتو فيها وراهن
عليه ،أم هي حربه مع الناتو طلب حياد أوكرانيا
فيها؟
ـ ـ االح ـت ـكــام إل ــى مــرجـعـيّــة تــوضــح األم ــور
وتـحـســم ال ـن ـقــاش ،ينطلق مــن الـنــص المعلن
ألطراف الصراع ،وفي طليعتها خطاب الرئيس
بوتين ،الــذي كــان واضـحـا ً في تحديد أهداف
حربه ،بصفتها حرب إنهاء القطبية األحادية
ف ــي الــعــالــم ،وح ـ ــرب إبـ ـع ــاد خ ـطــر تموضع
الـنــاتــو فــي العمق األوكــرانــي لما يمثله وفق
الخصوصية األوكرانية تهديدا ً لألمن القومي
الروسي ،والذهاب للحرب إعالن كامل لفشل
مساعي تحقيق هذه األهداف دون حرب ،فهل
يستقيم افتراض أن يكون الرئيس بوتين ومن
خلفه القيادة الروسية ضحايا وهم افتراض
أن حشد مئة الف جندي روسي للدخول الى
بعض المناطق األوكرانية كفيل بإنهاء خطط
الناتو للتق ّرب من حدود روسيا عبر أوكرانيا
ت ـحــديــداً ،وإبـ ـع ــاد خ ـطــره ،وك ـف ـيــال بإسقاط
القطبية األحادية التي تهيمن على العالم ،وكل
شــيء أمامه يقول بــأن الناتو ذاهــب للتصعيد
ومــزيــد مــن الــدعــم لخطط تــدعـيــم جبهته في
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حمليات �سيا�سية

العالم دخل حقبة
من المتغ ّيرات اال�ستراتيجية
} رنا جهاد العفيف
الرئيس الروسي فالديمير بوتين يعلن التعبئة العامة الجزئية ،وقلق الغرب والواليات
يربك الحالة السياسية في اإلدارة ،ومراقبون يحللون كلمة بايدن إذ رأى أنّ روسيا تحاول
محو دولة من الخارطة ،والرئيس الصيني يدعو الجيش لالستعداد للقتال الحقيقي ،بينما
رئيس الجمهورية اإلسالمية السيد ابراهيم رئيسي يرفع صورة الشهيد قاسم سليماني
في عقر دار الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك...
ما الهدف من التعبئة؟ وأين يمكن ان نرى نتائجها ،وأيّ حقبة جديدة من التغييرات
التي دخلها العالم؟ مواقف وقرارات استراتيجية قد تغيّر مجرى المنطقة؟
من أجل ضمان سالمة وسيادة شعبها وأرضيها ،رأى الرئيس الروسي فالديمير أنّ
هناك ضرورة لدعم هيئة دفاع األركان ،بإجراء التعبئة الجزئية في روسيا االتحادية،
إال أنّ تم التوقيع على األمر ذي الصلة ،وقالت مصادر بأنّ المواطنين الموجودين في
االحتياط فقط هم سيخضعون للتجنيد ،وقبل ك ّل شيء أولئك الذين خدَموا في القوات
المسلحة لديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة ،هذا الموضوع أثار جدال ً
غربيا ً في أوساط السياسية العالمية ،واألميركية تحديداً ،وأخذ محللون يترجمون هذة
التعبئة على أنّ الجيش الروسي لديه ضعف ونقص في المقومات العسكرية وفي العتاد
البشري وإلى ما هنالك من إحباط في المصطلحات التي اعتدنا عليها ،نتيجة الحرب
األوكرانية ،أيّ عملية ش ّد انتباه سياسي باتجاه أوكرانيا ومن خلفها الواليات الداعم
األكبر لها ،إلى أن وقع الرئيس الروسي المرسوم ،لتأتي هذة الخطوة بالمعنى العملي
والعسكري ،نتيجة التطورات والمتغيّرات التي تعصف بروسيا ،حيث قال بوتين في
كلمة له بشأن تطورات العمليات العسكرية الروسية ،وحذر من يحاولون استفزاز روسيا
باألسلحة النووية ،من تح ّول الريح باتجاههم ،وأكد أنّ بالده ستخدم جميع الرسائل
المتاحة للحماية ،إذا تع ّرضت وحدة أراضيها للتهديد ،وهذا ّ
حق سيادي ال مساومة
ّ
ّ
الدب
يحق للواليات ما ال
عليه ،لماذا
يحق لغيرها ،ولكن هذا ليس مبدأ من أولويات ّ
الروسي ،ولكن سياسته الغامضة تجعل الكثير من المحللين يدخلون في دائرة الصراع
السياسي حول ما يدور برأسه كرئيس استخباري من الطراز الحديث واكب سياسة
االتحاد السوفياتي ،ومن الصعب فهم مجريات استراتيجيته حالياً ،ألنه ربما يعيد رسم
سياسة استراتيجية عسكرية خاصة بالخطر المحدق بروسيا ،وهذه التعبئة لها داللة
كما لها نتائج مثمرة قد تظهر في القريب العاجل ،وإال لما سارع بوتين في هذة الخطوة
التي عليها إشارة استفهام ،في ظ ّل ر ّد بايدن له ،عندما أكد أنّ روسيا غير منتصرة في
الحرب النووية ،ويتهمها بمحاولة محو دولة على الخريطة ،لذا من المتوقع أن ترسم
روسيا خارطة للعالم قد ترفع عبرها سقف الصراع المحتدم ،لتنقل روسيا الجديدة
معالم االنتصار والمواجهة إلى الغرب األطلسي ،لكسر محاوالت استنزافها عبر وكالء...
هذا ما دفع الواليات التخاذ إج��راءات حاسمة للح ّد من السالح النووي كحفظ ماء
الوجه ألنها في حقيقة األمر ال تستطيع الواليات خوض هذه المعركة ألسباب كثيرة
تتعلق بفشل المنظومة السياسية واألمنية والميدانية لديها ،ناهيك عن الفشل الذريع
ّ
التي
تتحضر له روسيا أمام العالم بخطة مدروسة ،وبالتالي روسيا أدرى بالغرب ،وأيّ
خطوة ستتخذها ستكون مسؤولة عنها تجاه التجييش والتزييف والحمالت التي تشنّ
ضدّها ،وإذا قالت روسيا فعلت وترجمة هذا الفعل على أرض الواقع وسنراه في القريب
العاجل لطالما نتحدّث عن معركة أو عملية عسكرية أعلنت عنها روسيا ،بدأتها من شباط
الماضي واليوم تصل إلى خطوة فيها وفق تطورات الميدان ،وبالتالي هذا يسبب قلقا ً
ومخاوف للغرب خاصة أنّ خطوة التعبئة ضربت بأكثر من اتجاه ،منها لتعزيز ق ّوتها
العسكرية واألخرى استدعت حيّز االستنفار في التحليل السياسي القائم...
أما في ما يخص الرئيس االيراني السيد رئيسي فقد أكد أن ال خيار أمام العالم سوى
تعدّد األقطاب ،وهنا نتحدث عن سياق معركة ،إذ كان للغرب ر ّد فعل ،خالل إلقائه كلمة
أمام الجمعية العامة لألمم في نيويورك ورفع صورة القائد الشهيد قاسم سليماني ،وقال:
إنّ أميركا قامت بصنع داعش ،القضية هي أن هناك حكومة ومن أقصى الكرة األرضية
ق ّررت إعادة رسم جغرافيا المنطقة على حساب إراقة دماء مئات اآلالف من األطفال
والنساء ،ولكن الجمهورية اإلسالمية أوقفت هذا المخطط وأبعدته للتلف ،قائد هذة
الحرب ض ّد االرهاب ومد ّمر داعش لم يكن أحد سوى فريق الشهيد الحاج قاسم سليماني
الذي استشهد في طريق تحرير شعوب المنطقة ،والرئيس األميركي السابق سجل وثيقة
ارتكابه هذه الجريمة ،ونطالب بمتابعة عادلة للجريمة التي اعترف بها ونعتبرها خدمة
لإلنسانية ،أي يؤكد إصرار طهران على تقديم ترامب للعدالة ،وإن لم يكن هناك عدالة،
سيكون هناك حساب مفتوح وهو ما زال قائماً ،ولكن تنتظر طهران نتائج نوايا مجلس
األمن الذي يتشدّق باإلنسانية تجاه القضية من مبدأ احترام القانون الدولي والتزامها
بعدم تجاوزه ،وهذا طبعا ً يمثل سياسة إيران األخالقية السياسية ،وبمجرد رفع صورة
الشهيد في عقر دار الجمعية ،يمثل تحديا ً كبيراً ،عدا عن الصورة الحقيقية المنطوقة
بالثأر وهي تتكلم...
كل هذه المعطيات مع عوامل المتغيّرات دخلت العالم أجمع في حقبة استراتيجية
تمثل ثالثية الصيني � اإليراني � الروسي ،محور نقطة ارتكازه إبعاد شبح الحرب في حال
غيّرت واشنطن من انتهازية سياساتها االستفزارية المبتذلة ،وإال سيكون هناك عواقب
وخيمة ،قد تبدأ خيوط هذه المعركة الجديدة باستعداد الصين لها إذ تدرك األخرى أهمية
ذلك وتأخذها على محمل الج ّد ليكون لها تأثير واضح على العالم اقتصادياّ ،وذلك من
خالل التناغم الثالثي بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للدورة السابعة والسبعين
ومنها ربما ستنطلق الخالفات الدولية وعليها ستكون مواقف نارية بأخذ االعتبار
بالقرارات االستراتيجية...

خفايا
تؤكد مصادر نيابية أن نصاب أي جلسة النتخاب رئيس جديد
بات متوافرا ً بعد احتساب عدد النواب الذين ق ّرروا رفض
استخدام التعطيل شرطا ً للحصول على التوافق وفضلوا
االحتكام لالئحة مرشحين ُتعرض أمام النواب على الفراغ
بذريعة الشراكة ما قد يؤدي الى االنهيار خصوصا ً أن ال غطاء
دوليا ً للفراغ.

كوالي�س
روسي إن الرئيس فالديمير بوتين ق ّرر العملية
قال مصدر
ّ
العسكرية في أوكرانيا في سياق المواجهة مع الناتو ،والعنوان
كان واضحا ً برفض توسع الناتو .والمواجهة مستمرة وهي
النووي ككل أسلحة
قد تتصاعد واحتماالتها مفتوحة والسالح
ّ
روسيا موجودة لخدمة األهداف وال خطوط حمراء.
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عون التقى عالوي وال�صاهر واتحاد المحامين العرب:
للوقوف اإلى جانب �صعبنا ودعمه لتجاوز النفق
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
مع رئيس وزراء العراق السابق ورئيس «ائتالف
الوطنية» الدكتور إياد عالوي للتطورات اإلقليمية
الراهنة واألوضاع القائمة في العراق والمساعي
الجارية إليجاد الحلول المناسبة .وتطرقا إلى
وسبُل
العالقات الثنائية اللبنانية  -العراقية ُ
تعزيزها على المستويات كافة ،وضرورة تنظيم
تعاون اقتصادي بين البلدين.
بعد اللقاء ،قال عالوي «تناول الحديث بعضا ً
من الهموم المشتركة بيننا .واقترحت عليه أن
ُتش ّكل لجنة اقتصادية عراقية  -لبنانية لمعالجة
المشاكل االقتصادية .وطبعا ً هناك تأثير متبادل
بين السياسة واالق��ت��ص��اد .وك��ان��ت استجابة
الرئيس عون على االقتراح إيجابية ،وسنعمل في
هذا االتجاه ،وسأتبنى هذا الموضوع في العراق
وص��وال ً إلى تحقيقه ،نظرا ً للتشابه الكبير بين
األوضاع السياسية في كل من لبنان والعراق».
واستقبل عون األمين العام التحاد المحامين
العرب المكاوي بنعيسى على رأس وفد ،لمناسبة
انعقاد الدورة األولى لهذا العام التحاد المحامين
العرب ،بعنوان« :م��ن أج��ل تضامن عربي مع
لبنان في أزمته ومواجهة أطماع العدو الصهيوني
وعدوانه».
وض ّم الوفد نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد
المحامين العرب عبد الحليم ع��الّم ،ونقيبي
المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال وبيروت
ناضر كسبار وممثلين عن نقابات المحامين في
سورية والعراق والسودان وفلسطين والمغرب
وليبيا واألردن.
وتوالى على الكالم كل من بنعيسى وعالّم

عون مستقبالً عالوي في بعبدا أمس
اللذين فأكدا «التضامن مع الشعب اللبناني
والوقوف إلى جانبه للخروج من أزمته الراهنة».
ثم ألقت النقيبة القوال كلمة ،أشارت فيها
إل��ى أنّ «ال���دورة األول��ى لالتحاد لهذا العام
انعقدت بضيافة طرابلس ،المدينة التي تتجلّى
فيها األزمات اللبنانية بأحلك صورها» .ولفتت
إلى «سعي المجتمعين إلى تأكيد سيادة الحق
والدعوة إلى التضامن العربي» ،معتبر ًة في
ّ
الحق ال يُمكن أن تت ّم
المقابل ،أن «س��ي��ادة
والمحاكم مغلقة ،ونرجو من فخامتكم معالجة
شجون السلطة القضائية واعتكاف القضاة
ب��أيّ ثمن ألن توقف العدالة يهدم أساسات
الوطن».
وقالت «إننا كمحامين مدافعين عن العدالة
على صعيد األفراد والدولُ ،نعلن تأييدنا الكامل
للمواقف الثابتة التي تتخذونها دفاعا ً عن ّ
حق

(داالتي ونهرا)
لبنان في ثروته الغازية».
ور ّد رئيس الجمهورية شاكرا ً الحاضرين على
«مبادرتهم التضامنية مع لبنان الذي يم ّر اليوم
بأصعب ظروف عرفها في تاريخه المعاصر»،
معتبرا ً أن «انعقاد ال��دورة األول��ى لهذا العام
التحاد المحامين العرب على أرض��ه هو فعل
إيمان به وبما يُشكله من ملتقى إلخوانه العرب
وللحضارات اإلنسانية على تنوعها».
وعدّد األزمات التي واجهها لبنان في السنوات
األخيرة ،والتي أفضت إلى اندالع أزمة اقتصادية
ومالية حادّة ،داعيا ً الدول العربية إلى «الوقوف
إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه ،ليتم ّكن من
اجتياز النفق الحالي».
ث��م استقبل الرئيس ع��ون النائب السابق
مخايل الضاهر وعرض معه للتطورات الراهنة
على الصعيدين السياسي واالقتصادي.

ميقاتي اأمام الجمعية العا ّمة لالأمم المتحدة:
ّ
الحل الواقعي للنازحين هو عودتهم اإلى �صورية
جدّد رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي تأكيد «تمسك لبنان المطلق بسيادته
وحقوقه وثروته في مياهه اإلقليمية ومنطقته
االق��ت��ص��ادي��ة الخالصة ب��م��وض��وع ترسيم
الحدود اللبنانية البحرية ،ورغبته الصادقة
التوصل إلى ح ٍّل تفاوضي طال انتظاره»،
في
ّ
ُمعلنا ً «إحراز تقدم ملموس نأمل الوصول إلى
خواتيمه المرج ّوة في وقت قريب».
وأش��ار ميقاتي في كلمته أم��ام الجمعية
ال��ع��ا ّم��ة ل��ألم��م المتحدة ف��ي دورت��ه��ا ال�77
المنعقدة في نيويورك ،إلى «أنّ لبنان مص ّمم
على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه
وعلى استثمار موارده الوطنية ،ويعي أهمية
سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فيه
ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات
الدول المستوردة».
وت��ط� ّرق إل��ى الوضع في لبنان موضحا ً
أننا «ن��واج��ه منذ سنوات ع��دّة ،أس��وأ أزم � ٍة
اقتصادية اجتماعية في تاريخنا ،نالت من
سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين
تحت خط الفقر وتسببت بهجرة الكثير من
الطاقات الشابة وال��واع��دة وخسارة الوطن
خيرة أب��ن��ائ��ه» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن��ه «إض��اف � ًة إلى
التدهور االقتصادي الحا ّد وغير المسبوق
وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى أدنى
مستوى تاريخي لها ،واإلغالقات العا ّمة التي
فرضتها جائحة كورونا ،ناهيك عن فاجعة
انفجار مرفأ بيروت الذي نحرص على جالء
الحقيقة بشأنه ،وتبعات األزم��ة السورية
وأعباء النازحين ،وجدت الحكومة اللبنانية
نفسها أمام أزمة سياسية غير مسبوقة ،ح ّتمت
علينا السير ببطء وح��ذر شديدين في حقل

ميقاتي يلقي كلمة لبنان في األمم المتحدة
أَلغام سياسية واقتصادية ،لتدارك الوضع
وتأسيس األرضية المناسبة للمساهمة في
الوصول بالبالد إلى ب ّر األمان».
واعتبر ميقاتي أن حكومته نجحت في
تحقيق العديد من األه��داف التي وضعتها،
الفتا ً إل��ى أن «الطريق أم��ام لبنان ما زالت
ش��اق��ة وط��وي��ل��ة ومليئة بالمصاعب قبل
الخروج من األزمة ،حيث نعمل بكل ما أوتينا
من قوة وعزم على تخطيها بنجاح .وفي هذا
السياق قامت حكومتنا بتوقيع اتفاق مبدئي
مع صندوق النقد الدولي ،وإننا نتعهد من
ه��ذا المنبر السير ق��دم �ا ً بكل اإلص��الح��ات
التشريعية واإلدارية الضرورية للخروج من
محنتنا الحاضرة».
وتناول ملف النازحين السوريين فأشار إلى
أن «لبنان يستضيف منذ أكثر من عشر سنوات
ع��ددا ً هائالً من النازحين السوريين يصعب
إحصاؤه بد ّقة أ ّما اليوم فقد باتت أزمة النزوح
أكبر من طاقة لبنان على التح ّمل» ،مشدّدا ً على

أن «الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين
يمنعان أي دمج أو توطين على أراضيه وأنَّ
وال��ح � ّل ال ُمستدام الواقعي الوحيد ه��و في
تحقيق العودة اآلمنة والكريمة إلى سورية
في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل
عليها بأسرع وقت وبتعاون األطراف كافة».
وختم مؤكدا ً «أن القضية الفلسطينية
تبقى القضية األم التي ُتعيق تحقيق السلم
واالس��ت��ق��رار ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط»،
معتبرا ً أن «الظلم ال��واق��ع ب��ح� ّ
�ق الشعب
الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق الدولة
الفلسطينية السيدة والمستقلة وعاصمتها
القدس الشريف وتنفيذ كافة قرارات الشرعية
الدولية بهذا الشأن بما في ذلك قرار عودة
الالجئين إلى ديارهم».
من جهة أخ��رى ،استقبل ميقاتي في مق ّر
إقامته في نيويورك ،وزير خارجية قطر محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني وج��رى البحث في
العالقات اللبنانية القطرية.

ن�شاطات
� استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في مق ّر الرئاسة الثانية في
عين التينة ،الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان
ميالني هونشتاين التي وضعت رئيس المجلس بعمل وأنشطة وبرامج
الجمعية في لبنان .كما عرض ب � ّري مع وزي��ر اإلع��الم السابق جورج
قرداحي األوض��اع العا ّمة وآخ��ر المستجدات السياسية .والتقى األب
الدكتور ميخائيل روحانا األنطوني ترافقه اإلعالمية ليا عادل معماري.
وق�دّم روحانا لرئيس المجلس كتابه الجديد «الجمهورية الخامسة -
الح ّل للمعضلة اللبنانية» .كما قدّمت معماري كتابها «تراب الغربة».
ومن زوار الرئيس ب ّري القائم بأعمال المجلس اإلسالمي العلوي الشيخ
محمد عصفور مع وفد روحي في حضور النائب فراس سلوم وتناول اللقاء
األوضاع العا ّمة وشؤونا ً إنمائية.
� التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ،رئيس أركان
الدفاع النمساوي  Major General Rudolf STRIEDINGERعلى
رأس وفد مرافق ،بحضور السفير النمساوي في لبنان René Paul Amry
وجرى تداول عالقات التعاون بين جيشي البلدين.
� عُ قد أمس في مق ّر المديرية العا ّمة ألمن الدولة في الرملة البيضاء ،اجتماع

بري مستقبالً قرداحي في عين التينة أمس

(حسن ابراهيم)

ض ّم نائب المنية  -الضنية عبد العزيز الصمد والمدير العام ألمن الدولة اللواء
أنطوان صليبا واألمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء الركن محمد خير،
حيث جرى التداول بالشأن األمني في منطقة المنية  -الضنية ،إضاف ًة إلى
درس حاجات المنطقة وتقديم المساعدات لها للتخفيف عن أهلها بعض
األمور االجتماعية واإلنمائية والمعيشية.

الوطن
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«الوفاء للمقاومة» :لمالقاة الهبة الإيرانية بالخطوات العمل ّية
ورف�ش التدخل الخارجي في خيارات اللبنانيين
اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ،أنّ «الموازنة
ال��ع��ام��ة واالس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي وتشكيل
الحكومة ومفاوضات الترسيم إضاف ًة إلى
الملحةُ ،تشكل الهموم
جملة من القضايا
ّ
الراهنة للبنانيين ،وتتطلب مقاربة واقعية
مسؤولة تدفع الضرر عن البالد وتحقق بعضا ً
من المصالح الوطنية المأمولة».
وأوضحت الكتلة في بيان عقب اجتماعها
الدوري برئاسة النائب محمد رعد ،أ ّنها « ُتتابع
بمسؤولية وطنية ،االهتمام بمتطلبات إنجاز
االستحقاق الرئاسي وص��وال ً إل��ى انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية ضمن األص��ول
الدستورية» ،آمل ًة «أن ينعم لبنان باالستقرار
وبمعالجة أوضاعه في ظ ّل توجهات وطنية
جامعة ترفض التدخل الخارجي في خيارات
اللبنانيين وتهدف إل��ى بناء دول��ة القانون
والمؤسسات ،القادرة والعادلة».
وأعربت عن دعمها «الجهود المخلصة
الرامية إلى تشكيل حكومة كاملة المواصفات
الدستورية في أس��رع وقت ممكن للنهوض
بأعباء المرحلة المقبلة وتلبية متطلبات الوطن
والمواطنين السياسية واألمنية واالقتصادية
واالجتماعية وغيرها».
وش���دّدت «على ما التزمت به الحكومة
بنا ًء على جهودنا واقتراحنا وج��رى إق��راره
ف��ي الهيئة العا ّمة للمجلس لجهة تأمين
الكلفة المطلوبة ألدوي��ة السرطان واألدوي��ة
المستعصية وتوفيرها بالشكل الذي يضمن
للمرضى الحصول عليها ،وتأمين التغطية
المالية الالزمة الستنقاذ هذا العام الدراسي
في الجامعة اللبنانية ،وكذلك زيادة األجور
والرواتب لكل العاملين في القطاع العام بما
يُخ ّفف من أعباء ارتفاع غالء المعيشة».
وأش�����ارت إل���ى أ ّن��ه��ا «ال ت����زال ترتقب
المستجدات والتطورات المتصلة بعملية
ترسيم الحدود البحرية ومآل الحقوق اللبنانية
في السيادة الوطنية وفي التنقيب واستخراج
الغاز» وتابعت «بانتظار اكتمال كل المعطيات

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد
والمسائل التي تتعلّق بهذا الموضوع ،فإنّ
مقاربة أيّ موقف تجاه هذه العملية ،تحتاج
إلى د ّقة بالغة نظرا ً لحساسيتها ،خصوصا ً
أنّ الكثير مما يُنشر ويُتداول ال يُعبّر بوضوح
عن الوقائع وال عن االتجاهات ،والمعطيات
الحقيقية تستلزم مزيدا ً من االستيضاحات».
وختمت الكتلة بتوجيه الشكر للجمهورية
المجانيّة
اإلسالمية اإليرانية «على الهبة
ّ
التي ق ّررتها للبنان والتي تو ّفر  600ألف طن
من المشت ّقات النفطية بحسب طلب وزارة
الطاقة اللبنانية والتي تؤ ّمن التغذية لمعامل
إنتاج الكهرباء في البالد» ،آمل ًة «من الحكومة
اللبنانية مالقاة هذه الهبة بالخطوات العملية
التي تتطلبها خصوصا ً أن الجهوزية كاملة
لدى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من أجل
البدء بإرسال الكميات ال ُمق ّررة».

فضل الله

م��ن ج��ه��ت��ه ،ع���رض ع��ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب حسن فضل الله أجواء لقائه
بعثة االتحاد االوروب��ي في المجلس النيابي
موضحا ً أنه جرى بحث موضوع النازحين
السوريين مع السفراءُ ،مح ّمالً«إيّاهم مسؤولية
إبقائهم في لبنان ألنهم يعلمون بالضغوط
التي ُتمارس على الحكومة اللبنانية لمنعها

(موقع العهد)
من إعادة النازحين وعبر تقديم المساعدات
لضمان بقاء النازحين في لبنان».
وأعلن أنه « ُنوقش مع السفراء موضوع
الحصار ومشاركتهم بمنع الشركات األجنبية
من العمل في لبنان» ،مشدّدا ً على «أنّ عليهم
السماح للشركات بالعودة إلى لبنان للتنقيب
عن النفط والغاز في مناطق تخضع للسيادة
اللبنانية وذل��ك سيعود بالنفع على لبنان
وأوروبا».
وأوضح أنَّ الكتلة مع أن يصل التفاوض مع
الصندوق الدولي إلى النتائج المطلوبة ،القتا ً
إلى أنه «يجب أن نرى أيضا ً مصلحة بلدنا،
شجع على الحوار ،لكن لدينا معايير وطنية
و ُن ّ
ُ
يجب أن تؤخذ في االعتبار» .وتابع «السفراء
تحدثوا عن ض��رورة مساعدة لبنان لنفسه
فأجبناهم أننا ككتلة نيابية نعمل على أنّ
القيام باإلصالح قضيتنا إضاف ًة إلى مكافحة
ال��ف��س��اد» ،داع��ي �ا ً إي��اه��م لمساعدة القضاء
اللبناني باستعادة األموال المنهوبة خصوصا ً
أنّ أغلب األموال التي هُ ّربت إلى الخارج ذهبت
إلى مصارف أوروبية وأميركية.
وختم «المواضيع الداخلية ُتناقش داخليا ً
وليس مع أط��راف خارجية ويُمكن لمن شاء
المساعدة م��ع الحفاظ على س��ي��ادة القرار
اللبناني».

«تج ّمع دعم خيار المقاومة»:
لم ّ
نتبن «�صرخة من الأعماق» الفل�صطينية
دان أع��ض��اء الهيئة التنفيذية واألم��ن��اء
العا ّمون المساعدون في «التج ّمع العالمي
ل��دع��م خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة» ،ب��ش �دّة المساس
بالتج ّمع ،وبأمينه العام الدكتور يحيى غدار.
وشرحوا في عريضة مو ّقع ٍة منهم هويّة
التج ّمع وأه��داف��ه ونشاطاته ،موضحين
ّ
«منظمة عالمية جامعة للشخصيات
أن��ه
والهيئات وال��ق��وى والفاعليات المؤمنة
وال��داع��م��ة لخيار المقاومة ،والمناهضة
للهينمة األميركية والصهيونية واإلمبريالية
العالمية وأدواتها في العالم ،وهو منفتح
ّ
والمنظمات عبر الحوار
على جميع القوى
والنقاش الهادف والب َّناء لتحقيق أهداف
التج ّمع».
وإذ أكدوا أنّ التج ّمع يش ّكل «فضا ًء عالميا ً
للحوار والفكر المقاوم وال��داع��م للقضايا
العادلة في العالم ،وف��ي مقدّمها القضية
الفلسطينية ،كما يشكل التنوع السياسي
واإليديولوجي في التج ّمع قيمة مضافة لقوة
وصدقية التج ّمع ورافدا ًحقيقيا ًلدعم الشعوب
والقضايا العادلة في العالم» ،لفتوا إلى أنه
« َك ُثرت في األيام األخيرة محاوالت البعض
للنيل من سمعة ومواقف التج ّمع ولشخص

أمينه العام ،بحجة أنه تبنى ورقة بعنوان:
صرخة ونداء من األعماق».
وأوضحوا أنّ التج ّمع «في مؤتمره الذي
انعقد في دمشق عام  2016لم يعرض هذه
الورقة ضمن األوراق والوثائق الرسمية
للمؤتمر ،وذل���ك ب��ن��ا ًء على ق���رار اللجنة
التنفيذية للتج ّمع الذي ت ّم إتخاذه باإلجماع
من خالل لقاءات اللجان التنظيمية للمؤتمر،
ألنّ قيادة التج ّمع لم ّ
تطلع على مضمون هذه
الورقة قبل انعقاد المؤتمر ،وكون الورقة
معنية بالشأن الفلسطيني وح��رص�ا ً من
قيادة التج ّمع على استثمار وجود اإلخوة في
الفصائل الفلسطينية في المؤتمر واالستماع
إل��ى آرائ��ه��م ،ت� ّم الطلب منهم ّ
االط��الع على
مضمون ه��ذه ال��ورق��ة وإب���داء ال��رأي فيها،
وكان ردّهم بعد ّ
االطالع عليها بعدم الموافقة
على مضمونها وعدم عرضها في المؤتمر،
وفعالً كان ذلك ولم يت ّم عرض الورقة في
المؤتمر».
وتابعوا «ونحن في األمانة العا ّمة للتج ّمع
قمنا بعد المؤتمر ،باالطالع على مضمون
الورقة ،ووضعنا مالحظاتنا حولها وأكدنا
أنّ مضمون هذه الورقة ال يتناسب مع قرارات

وم��ب��ادئ وأه���داف التج ّمع .وقمنا بإعالم
مقدّمي ال��ورق��ة بذلك ،وبالرغم من أخذهم
برأينا ومالحظاتنا ،أكدنا لهم عدم تبنينا لهذه
الوثيقة أو أيّ وثيقة أخرى غير تلك الوثائق
الرسمية الخاصة بالتج ّمع».
وأك��دوا تأييدهم فقط الوثائق الرسمية
ال��م��وج��ودة على م��وق��ع التج ّمع الرسمي
و»االل���ت���زام ب��م��ب��ادئ وأه����داف التج ّمع،
المتم ّثلة بدعم المقاومة التي هي الخيار
الوحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني من
البحر إلى النهر ،وإقامة الدولة الفلسطينية
ّ
بحق
المستقلة وعاصمتها القدس ،والتمسك
العودة واإلف���راج عن األس��رى والمعتقلين
كافة ،ومواجهة التطبيع والعمل على إلغاء
سائر االتفاقيات المذ ّلة مع العدو الصهيوني،
ورفض مبدأ التسويات القائمة على التنازل
والتفريط بالثوابت وسياسة التخلّي عن
األرض والحقوق واإلنسان والمقدسات».
��اض في
وش����دّدوا على أنّ التج ّمع «م� ٍ
مسيرته ،انطالقا ً من مبادئه وتحقيقا ً ألهدافه
ال��ت��ي اجتمعنا م��ن أج��ل��ه��ا» ،آملين «ممن
يحاولون النيل من مكانة وسمعة التج ّمع
وقياداته التوقف عن ذلك».

«لجنة الأ�صير �صكاف» ح ّيت ال�صهيد علوان:
من الرموز الن�صالية الكبيرة التي ح ّررت اأر�صنا
حيّت «لجنة أصدقاء عميد األسرى في
السجون اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،في
بيان «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية
في الذكرى ال� 40النطالقتها المجيدة التي
كان لها الدور الكبير في تحرير وطننا من
االحتالل».
أسست
واعتبرت أن «ه��ذه المسيرة ّ
لتاريخ نضالي كبير في الصراع مع العدو
الصهيوني ،حيث قدّمت ق��وى المقاومة
الوطنية آالف ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى في
العمليات البطولية التي ن ّفذها مقاوموها
ض��د ق���وات االح��ت��الل ف��ي ج��ن��وب لبنان
وب��ي��روت و ال��ب��ق��اع» ،م��ؤك��د ًة «ض���رورة

التمسك بهذه المسيرة الوطنية ،التي
ّ
تعني جميع المؤمنين بنهج المقاومة ض ّد
العدو الصهيوني ،ألنها مسيرة تع ّمدت
بالتضحيات ال��ج��س��ام ل��ش��ه��داء رووا
بدمائهم الطاهرة أرضنا ،بحيث ح ّققت
هذه التضحيات التحرير لمعظم األراضي
اللبنانية ،وأثبت عبرها رج��ال المقاومة
للعالم أجمع أن المقاومة ف��ي مواجهة
االح��ت��الل هي خيارنا الوحيد وبفضلها
س ُنح ّقق االنتصار الكبير».
وحيّت اللجنة «الشهيد البطل خالد
ع��ل��وان ،ف��ي ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة ال���� 40
لعملية «الويمبي» البطولية ،التي ن ّفذها

المناضل علوان في شوارع بيروت ،بحيث
قتل خاللها ضباطا ً وجنودا ً للعدو كانوا
يُد ّنسون أرض الوطن».
واعتبرت أن الشهيد علوان «رم��ز من
الرموز النضالية الكبيرة التي ك��ان لها
الفضل ف��ي تحرير أراض��ي��ن��ا م��ن رجس
االحتالل ،ألن هذه العمليات هي التي ح ّررت
الوطن وه� ّزت كيان العدو وأجبرته على
االندحار من جنوب لبنان عام .»2000
وختمت «فألف تحيّة وتحيّة للشهيد
خالد ع��ل��وان ولشهداء جبهة المقاومة
الوطنية والمقاومة اإلسالمية اللبنانية
والفلسطينية».
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لحّ ود :العراق واإيران بادرا للم�صاعدة
ول ن�صمع من الآخرين �صوى الن�صائح
لحود أ ّنه «منذ
رأى النائب السابق إميل ّ
بدء االنهيار االقتصادي الكبير في تشرين
األول من العام  ،2019لم نسمع من الدول
الغربيّة والعربيّة التي ُتص ّنف في خانة
الحاضنة للبنان ،كما الجهات الخارجيّة مثل
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،سوى
ّ
والحث والتشجيع
النصائح واإلرش���ادات
أي منها
ومشاعر القلق ،في حين لم تقم ٌّ
بخطواتٍ عمليّة لمساعدة الشعب اللبناني».
أض���اف ف��ي ب��ي��ان «وح���ده ال��ع��راق ب��ادر
مشكورا ًإلى مساعدة لبنان بالفيول ،ث ّم جاءت
الخطوة اإليرانيّة بعرض المساعدة والتي
يبدو أ ّنها أربكت بعض السياسيّين اللبنانيّين
من هواة اللعب على الحبال الخارجية».
وت��اب��ع «إذا ك���ان ه���ؤالء يفتقدون إلى
القدرة على اتخاذ قرار بقبول هذه المساعدة
التي ستؤ ّمن ساعات إضافيّة من التغذية

بالكهرباء و ُتخ ّفف أعباء فاتورة المولدات
عن كاهل المواطنين ،فالحريّ بهم أن يتركوا
مواقع المسؤوليّة لغيرهم.
واعتبر لحود أنّ منح األولويّة للمصالح
السياسيّة على حساب ال��دول��ة وحاجات
ال��ن��اس يعني أنّ ال��م��س��ؤول فقد ضميره،
فالواقع الذي نعيش فيه ال يمنحنا ترف رفض
المساعدة من أيّ جهة ،ولع ّل قبول المساعدة
اإليرانيّة يدفع بالواليات المتحدة األميركيّة
ال��ى التدخل للمساعدة ،تماما ً كما حصل
عند الكالم عن وصول بواخر إيرانيّة مح ّملة
بالمحروقات».
وختم معتبرا ً أن��ه «ال يُ���وازي حاجتنا
اليوم إلى كهرباء إلنارة بيوتنا ومؤسساتنا،
س��وى الحاجة ال��ى ما ينير ضمائر بعض
المسؤولين ،وقد فقد هؤالء البصيرة وأفقدوا
معظم اللبنانيّين األمل».

من�صقية �صبكة الأمان لل�صلم الأهلي
تكرم الراحل د .وجيه فانو�ش

المشاركون في حفل تكريم الراحل د .وجيه فانوس
ب��دع��وة م��ن المنسقية ال��ع��ام��ة لشبكة
األمان للسلم األهلي وبرعاية وزير الثقافة
القاضي محمد وس��ام المرتضى أقيم في
مركز توفيق طبارة احتفال حاشد لتكريم
مؤسسي المنسقية ال��راح��ل الدكتور
أح��د
ّ
محمد وج��ي��ه ف��ان��وس ،وح��ض��ر االحتفال
حشد من الشخصيات الفكرية واالجتماعية
والسياسية واإلعالمية والروحية.
قدم لالحتفال اإلعالمي د .إيلي سرغاني
وبدأ بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم ألقى
زي��اد بيضون كلمة راع��ي االحتفال وزي��ر
الثقافة فأشاد بالفقيد الراحل ودوره الثقافي
والحواري واألدبي وما تركه من آثار وكتابات
مهمة ،مؤكدا ً على تكريم األدباء والعلماء في
حياتهم وهذا ما يعمل له وزير الثقافة اليوم.
كلمة اتحاد الجامعيات اللبنانيات ألقتها
د .نجوى الجمال فأشادت بإبن بيروت د.
وجيه فانوس ودوره العروبي والوطني
واألكاديمي.
وباسم اللقاء التشاوري وملتقى األديان
والثقافات للتنمية وال��ح��وار تحدث أمينه
العام العالمة الشيخ حسين شحادة فألقى
كلمة أدبية مؤثرة عن الفقيد داعيا ً لالستنارة
بدوره الفكري والوطني في مواجهة أزمات
الحاضر.
ومن ثم تليت كلمة أرسلها من دمشق د.
جورج جبور وتض ّمنت بعضا ً من سيرة د.
فانوس والنشاطات المشتركة التي أشتركا
فيها معا ً على الصعيد األدبي والفكري.
وبإسم المركز الثقافي اإلسالمي تحدّث
السفير هشام دمشقية فأشاد بدور د .فانوس
الفكري واألكاديمي والوطني واعتبر رحيله

خسارة لبيروت والوطن والحركة الثقافية.
وعن المركز اإلسالمي في بيروت تحدث
المهندس علي عساف فأشاد بدور الفقيد في
المجاالت االجتماعية واإلنسانية والثقافية
والفكرية مؤكدا ً أنّ ما تركه من أعمال فكرية
ستبقى حاضرة معنا.
وع��ن جمعية المبرات الخيرية تحدث
الشيخ فؤاد خريس فأشاد بالمزايا الخاصة
للفقيد وقدرته على تجاوز الطائفية والمذهبية
واالنطالق للعمل من أجل اإلنسان في كافة
المجاالت.
وع��ن جامعة اإلم���ام األوزاع����ي تحدث
ال��م��ؤ ّرخ د .ح��س��ان ح��الق ع��ن مسيرة د.
ف��ان��وس التربوية والسياسية والفكرية
والثقافية ومواقفه المميّزة وسعيه في آخر
عام كي يترك لنا ذخيرة كبيرة من المقاالت
والدراسات.
وألقى المدير السابق لكلية اآلداب د .ديزيرة
سقال كلمة مؤثرة عن مزايا الفقيد واألزمات
التي نواجهها اليوم والحاجة المثاله.
وباسم المنسقية العامة لشبكة األمان
للسلم األهلي تحدث منسقها العام واألمين
ال��ع��ام ال��س��اب��ق الت��ح��اد المحامي العرب
المحامي عمر زي��ن ف��أش��اد بمزايا الفقيد
والعالقة الخاصة التي ربطته به ودوره
في تأسيس منسقية شبكة األم��ان للسلم
األهلي وم��ا ك��ان يقوم به من نشاطات من
أجل الوطن والسلم األهلي ودعوته للمواطنة
المؤسسات وحمايتها وإيمانه باألسرة
وبناء
ّ
وحماية األخالق.
وفي الختام ألقت د .لميس وجيه فانوس
كلمة شكر باسم العائلة.

الأ�صعد :لال�صتفادة من العر�ش الإيراني لمنع النهيار
تو ّقع األمين العام ل�»التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد «تشكيل حكومة جديدة
أو أقلّه تعويم حكومة تصريف األعمال القائمة
وتعديل أو تبديل بعض الحقائب واألسماء
بما يتالءم مع مطالب ومصالح كل فريق
سياسي» ،معتبرا ً «أن ذلك يعني إستمرار
نهج الفساد والمحاصصة».
ورأى ف��ي تصريح «أن مشهد ال��ف��راغ
واالضطرابات المتنقلة سوف يستم ّر ويتمدّد
ويتفاقم ،ألن السلطة السياسية الحاكمة
مجتمعة ق��� ّررت مواجهة الشعب وف��رض
ش��روط��ه��ا عليه بعناوين الفقر وال��ج��وع
ّ
والذل وفوقها اللجوء إلى االهتزازات
والمرض
األمنية».

وأكد أن «السلطة تهدف إلى تمرير مشروع
«الكابيتول كونترول» المش ّوه الذي يُش ِّرع
سرقة ودائع المواطنين ،ويؤ ّمن الحصانة
القانونية للذين استولوا على أموالهم
ولضمان عدم مالحقتهم في لبنان والخارج»،
داعيا ً إلى «قراءة متأنية لكل ما يحصل في
لبنان وله ،خصوصا ً في موضوع زيارة الوفد
الحكومي إلى إيران الذي ما كان ليحصل من
دون الموافقة األميركية» ،مطالبا ً «بعض
من في الداخل الذي يحاول عرقلة وتشويه
التعاون بين لبنان وإي��ران ،باالستفادة من
العرض اإليراني في محاولة لمنع انهيار
لبنان ،أو تأمين عرض مماثل أو بديل من
الدول التي يعتبرونها صديقة لهم وللبنان».
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نحن على �سفا حرب نوو ّية
لن تحدث لكنها �ستغ ّير وجه العالم
الحسيني
} محمد صادق
ّ

العالم لم يعد هو العالم،
ونحن على شفا حرب نووية لن تحدث ،لكنها ستغيّر
المزيد من وجه العالم المتسارع التغيير أصالً.
كيف!؟
دخول الرئيس الروسي فالديمير بوتين في عمليته
العسكرية في أوكرانيا كان المؤشر األه ّم في اختالل
نظام أو معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثاتية،
وبالتالي كشف عورة نظام التوازن العالمي المتأرجح
منذ سقوط االتحاد السوفياتي وتفككه.
ومثل هذا لم يكن ليحدث لوال عاملين أساسيين:
 1ـ تصدّع القوة العظمى األميركية التي كانت تقود
العالم بنظام أحــادي القطبية ،نتيجة هزائم عسكرية
م ـت ـكــررة ومـتــالحـقــة عـلــى بــوابــات عــواصــم الشرق
التاريخي من بغداد الى دمشق الى صنعاء وصوالً
ّ
لكابول.
 2ـ السقوط المد ّوي ألوروبــا في حضن أميركا،
بعد أن فشلت في الدفاع عن نفسها كقطب مستق ّل بعد
انتهاء الحرب الباردة ،كان خروج بريطانيا من تكتلها
االقتصادي آخر عالمات ذلك السقوط.
هذا بالذات هو ما جعل بوتين ينفذ عمليته الخاصة
في أوكرانيا ضامنا ً االنتصار منذ اللحظة األولى رغم
علمه األكـيــد بــوقــوف الـغــرب الجماعي ،كما يس ّمى
األطلسي بقيادة أميركا.
وقد تمكن بوتين من تحقيق كافة أهــداف العملية
أي تحرير الــدون ـبــاس ،وتدمير التسلح
العسكرية ّ
األوكراني الشامل ،ومنع كييف من أن تصبح دولة
عضوا ً في الناتو.
وهكذا اهتز النظام العالمي األحــادي المتر ّنح أكثر
فأكثر.
فتج ّرأ بوتين أكثر وصار يطلب مبارزة الغرب على
حصة أكبر في النظام العالمي الجديد ،والذي أصبح
فعليا ً متعدّد األقطاب ،بعد التبلور الساطع لهذا التعدّد،
في قمة منتدى شنغهاي األخيرة التي رسمت جبهة
شرقية جــديــدة تض ّم أربــع دول نــوويــة هــي الصين
وروس ـيــا والهند وباكستان ودول ــة خامسة قــادرة
خالل أسابيع أن تكون كذلك لو أرادت وق ّررت وهي
إيران.
إعــالنــه التعبئة ولــو الجزئيّة وتنظيمه االستفتاء
في أربــع واليــات أوكرانيّة لتصبح جــزءا ً من التراب
الجماعي بأسلحة الدمار
الروسي ،وتهديده الغرب
ّ
الشامل دون أن يستعملها ستكون معادلة الردع
االستراتيجي األخطر بين يدي بوتين لتجعل الغرب
ّ
يرضخ لعالم متعدّد األقطاب.
هل هذه التح ّوالت العالمية بنت ساعتها!؟
كال والف كال...
ً
فمنذ نـحــو أربـعـيــن عــام ـا حـصــل ثـمــة ان ـقــالب في
موازين القوى العالمية لم يكن وقتها محسوسا ً كثيرا ً
من جهة ولم يرد العالم االعتراف به من جهة أخرى،
لكنه فعل فعله مع األيام…
فالثورة في إيران في العام  ،1979وتسلم الحكم
من قبل رجال ليسوا من هذا العالم ،كان بمثابة خروج
العالمي
قوة تاريخيّة جيوسياسيّة عريقة ،على النظام
ّ
ونادي الدول التقليدي.
ّ
يومها ورغم سقوط وخروج كل من مصر وتركيا
مــن الحلبة كمشروع قــوة مستق ّل ،وهما الضلعان
األساسيان في مثلث القوة الشرقي المعروف ،إال
أنّ انـتــزاع الخميني إليــران من فم السبع األميركي
وبالطريقة االستثنائية أسلوبا ً ورؤي ًة وامتدادا ً واصالً
بحار العالم الخمسة األساسية مع بعضها البعض،
كان بمثابة الرصاصة األخطر على معادلة المنتصرين
في الحرب العالمية الثانية.
تلك المقدمة كما يقول المنطق هي التي أدّت الى
اي تصدع النظام
ما نعيشه اليوم من نتيجة صغرى ّ
اي إعالن بوتين الحرب
العالمي ،ومن ثم نتيجة كبرى ّ
العالمية عـلــى مــا تبقى مــن ن ـظــام ال ـغــرب الجماعي
األحادي الظالم.
لماذا لن تحصل حرب نووية رغم دخولنا في حرب
عالمية بين دول نووية!؟
ألنّ روسـيــا متف ّوقة على الـغــرب عـشــرات المرات
نووياً ،اذ يكفي ثالث قنابل من نوع «القيصر» ،قوة ك ّل
واحدة منها تساوي ما يعادل  100مليون طن «تي ان
تي» كافية لتزيل واشنطن ،ولندن وباريس كما تقول
مراكز األبحاث الغربيّة.
بعدنا طيّبين قولوا الله...

حرب عالمية ذات بعد ح�صاري
} منير شفيق
حدث تط ّوران ها ّمان في الحرب األميركية � الروسية في أوكرانيا،
األول واأله ّم انتقال ألمانيا � أوروبا من حالة المؤيّد للحرب انسياقا ً
وراء القرار األميركي ،إلى حالة الطرف الشريك في الحرب ،واأله ّم
القرار األلماني بالتسلح من جديد ،والخروج من الشروط التي
ُو ِ
ضعت على ألمانيا من ِقبَل «الحلفاء» ،أساسا ً أميركا ،بعد الحرب
العالمية الثانية.
والتط ّور الثاني تمثل باستعادة رئيس أوكرانيا فلوديمير
زيلينسكي لحوالى ستة آالف كيلومتر مربع من األرض التي كانت
تحت السيطرة الروسية .وذلك نتيجة ما وصل الجيش األوكراني
من أسلحة أوروبية � أميركية وخبراء في استخدامها .مما أحدث
تغييرا ً في ميزان القوى العسكري على األرض األوكرانية .وهو ما
يعني أن تصعّ د روسيا باستراتيجيتها وتكتي��كها العس��كريين،
الستعادة زم��ام المبادرة ،وال��ع��ودة إل��ى التف ّوق المي��داني من
جديد.
بالنسبة إلى هذا التط ّور الثاني فقد صحبت ُه حملة إعالمية
ونفسية تص ّور أنّ الحرب أخذت تنتقل ،أو انتقلت ،إلى مرحلة إنزال
الهزيمة بروسيا .علما ً أنّ ما من حرب كبرى ،ال سيما ،إذا كانت ذات
طابع عالمي ،إال ّ وتحمل صفة التع ّرج ،والتداول في تلقي اللكمات
وتوجيهها ،أو كسب المعارك الجزئية ،حتى بالنسبة إلى الطرف
غير المتكافئ مع عدوه ،من ناحية عسكرية .لهذا من المبكر جداً،
إنْ لم يكن من المبالغ فيه جداً ،اعتبار أنّ ميزان القوى في أوكرانيا
قد غيّر من اتجاهه .فما زال الجيش الروسي هو المتف ّوق ،وهو الذي
يملك إمكانات مضاعفة ق ّوته العسكرية إلى مستويات لم يدخلها
في المعارك التي جرت حتى اآلن في أوكرانيا .ولع ّل من تابع بدقة
كيف تعاملت روسيا مع أوكرانيا والشعب األوكراني ،في هذه
الحرب ،يلحظ أنّ ثمة مراعاة كبيرة ال تزال ضمن أق ّل ما يمكن من
الخسائر المدنية ،أو التدمير للبنى التحتية .وهذا راجع لما يجمع
بين الشعبين الروسي واألوكراني من روابط تاريخية ،وعالقات
شقيقية تاريخية.
إنّ المبالغة في تقدير الموقف ،في التهويل باإلنجاز العسكري
األوكراني األخير ،سينقلب إلى نقيضه ،عندما يبدأ الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،بما أسماه بالج ّد في الحرب األوكرانية ،ألنه اعتبر
أنّ ك ّل ما قام به الجيش الروسي عسكريا ً ما زال في حدود «المزح».
طبعا ً قياسا ً بما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة.
إن روسيا ال تستطيع البقاء دولة كبرى ،وال حتى دولة مستقلة
موحدة ،إذا ما خسرت الحرب ،أو خرجت من أوكرانيا مهزومة ،أو
َّ
إذا أُسقِط بوتين ونظامه .وذلك وفقا ً لما أعلنه جو بايدن من هدف
يفسر معنى المطالبة
للحرب ضد بوتين في أوكرانيا .وإال ّ كيف
ّ
بمحاكمة بوتين ك� «مجرم حرب» .واألش ّد تأكيدا ً على هذا الهدف،
يتجسد في ممارسة أميركا وحلفائها ،منذ أول يوم إلى اليوم ،في
ّ
حرب أوكرانيا .فقد أغلقوا ك ّل باب للتفاوض وإيجاد ح ّل ،ودفعوا
بك ّل ما أمكنهم من إمكانات مادية وأسلحة وتحريض ،الستمرار
الحرب حتى «النصر».
على أنّ ما يجب أن يُصار إلى التوقف عنده ،إنما هو التح ّول
ال��ذي ح��دث في الموقف األلماني ،وانتقاله إل��ى إع��ادة تسليح
ألمانيا« ،وما أدراك ما معنى ومغزى عودة ألمانيا قوة عسكرية
كبرى؟» .وهي تملك ك ّل الشروط العلمية والتقنية واالقتصادية
والمعرفية والتجريبية لتحقيق ذلك بأسرع ما يمكن ،ال سيما
إذا ما ا ّتسعت الحرب العالمية الراهنة ،والمندلعة بين أميركا
وحلفائها ض ّد الصين وروسيا .فالعالم مع الحرب األوكرانية ،ومع
التصعيد المستمر من جانب أميركا ض ّد الصين (من خالل المشكل
التايواني) ،دخل ما يمكن اعتباره نمطا ً من الحرب العالمية ،دون
سقف الحرب النووية ،ودون سقف االشتباك مع الصين ،في ما
يشبه الحرب األوكرانية أو أشدّ.
لقد خرج الوضع العالمي من الحال الذي كان عليه في العقدين
الماضيين قبل اندالع الحرب األوكرانية ،وانتقل إلى وضع االرتفاع

بالتناقض بين أميركا والصين من حالة حرب باردة ت ّتسم بسباق
التسلح ،والسباق التكنولوجي ،والسباق االقتصادي ،إلى «حالة
حرب» اندلعت فيها الحرب األوكرانية واألزمة التايوانية ،ومظاهر
أخرى ،تحريضية .وذلك لس ّد الطرق في وجه التط ّور الصيني،
سلميا ً تحت خيمة العولمة .ألنّ أميركا تأكدت أنّ الصين ،في
طريقها إلى احتالل موقع الدولة الكبرى رقم  ،1مكان الواليات
المتحدة ،خالل عقدين من الزمن ،وذلك إذا ما استم ّر التنافس ،كما
جرى خالل العقدين الماضيين ،في ظ ّل العولمة ،ووضع ما قبل
حرب أوكرانيا ،ولو تحت مظلة أميركا الدولة الكبرى رقم .1
حقاً ،إنه لمن الالفت للنظر أن تطالب الصين بنظام العولمة الذي
ساد ما بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،أو قل ما بعد انتصار أميركا
في الحرب الباردة .وذلك في الوقت الذي راحت فيه أميركا تدفع
بإنزال العقوبات االقتصادية هنا وهناك ،فيما الهدف وضع حد
للتطور الصيني ،الذي أخذ يتقدم بقفزات في المجاالت العسكرية
والتقنية واالقتصادية.
إنّ ال��ح��رب ال��ب��اردة ه��ي ال��ح��رب التي س��ادت خ��الل النصف
الثاني من القرن العشرين ،بعد أن حالت الحرب النووية ،دون
حسم التناقض بين المعسكر الغربي بقيادة أميركا ،والمعسكر
«الشرقي» بقيادة االتحاد السوفياتي ،دون اندالع حرب عالمية
ثالثة من نمط الحربين العالميتين األولى والثانية .وقد ضمنت أن
تفوز بالحرب البادرة ،ما دامت ستعتمد على سباق التسلح ،دون
الوصول إلى الحرب الحامية .وما دامت ستعتمد على التنافس
االقتصادي والتقني المدني والعلمي ،وتحقيق دول��ة الرفاه.
وبالفعل لم تكد تبدأ تسعينيات القرن العشرين حتى كان الغرب
بزعامة أميركا قد سجل نصرا ً حاسماً ،وذل��ك بتفكيك المعسكر
االشتراكي واالتحاد السوفياتي نفسه .فأعلن انتصاره التاريخي،
وإقامة النظام العالمي أحادي القطبية ،بزعامة أميركا «مطلقة
السيطرة والتحكم».
من الالفت للنظر أن تطالب الصين بنظام العولمة الذي ساد
ما بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،أو قل ما بعد انتصار أميركا
في الحرب الباردة .وذلك في الوقت الذي راحت فيه أميركا تدفع
بإنزال العقوبات االقتصادية هنا وهناك ،فيما الهدف وضع حد
للتطور الصيني ،الذي أخذ يتقدم بقفزات في المجاالت العسكرية
والتقنية واالقتصادية*.
ولكن اليوم ،بعد ثالثة عقود ،لم يعد بإمكان أميركا ،مع تعذر
اندالع حرب عالمية نووية ،أن تك ّرر مع الصين وروسيا تجربتها
السابقة � «الحرب الباردة» التي عمادها االقتصاد والمال ،والسباق
التقني المدني ،في ظ ّل سباق التسلح .ألنّ الصين ستكون المنتصرة
فيها ،مهما حاولت أميركا تمديد تأجيل ذلك.
ُفسر انتقال أميركا والغرب ،إلى استراتيجية من نوع
هذا الذي ي ّ
جديد ،تعبّر الحرب األوكرانية عن أولى إرهاصاتها.
تبقى نقطة تحتاج إلى إيضاح وهي انتقال ألمانيا ،ومعها فرنسا
إلى االنخراط في هذه الحرب العالمية الجديدة .وذلك للحفاظ،
ليس على السيطرة الغربية العسكرية والسياسية واالقتصادية،
على العالم فحسب ،وإنما أيضاً ،وهذا هو الجديد في هذه الحرب:
الحفاظ على السيطرة الحضارية الغربية .ألنّ الصين في حال
انتصارها ،ستحمل معها حضارة غير الحضارة الغربية ،أو ،في
األق ّل حضارة صينية ،مع صعود حضارات شرقية أخرى ،بما فيها
الحضارة الهندية ،والحضارة اإلسالمية.
إن الصراع مع االتحاد السوفياتي والمعسكر االشتراكي عموماً،
كان يحمل طابعا ً طبقيا ً وسياسيا ً واقتصادياً ،غير متنافض مع
الحضارة الغربية .أما الصراع مع الصين على الخصوص ،وما
سيصاحبها من نهوض لشعوب أخرى إسالمية وآسيوية وأميركية
التينية ،يحمل في طياته صراعا ً حضاريا ً بارزاً.
ً
لهذا فإنّ ثمة البُعد الحضاري ،ولو كان مضمرا ،في الصراع مع
الصين وشعوب أخرى .وهذا ما يجب االنتباه إليه ،وخصوصا ً
بالنسبة إلى أوروب��ا المعنية بالحضارة الغربية حتى أكثر من
أميركا.

الأمانة في نقل التاريخ
} بهيج حمدان
قرأت مقاال ً تاريخيا ً تناول الدول التي حكمت العالم العربي وجواره
وتركت بصمات مضيئة رغم قدم التاريخ وما زالت تصلح عناوين لما
ينبغي ان يكون في زمن العولمة وأحادية القطب الواحد ،والعمل على
تعدّد األقطاب.
وقد استعرض المقال الدول األموية والعباسية والغزنوية بدءا ً
بدولة الخالفة الراشدة التي حكمت بتسامح اإلسالم وشريعته هدى
ورحمة للعالمين يؤمنون بالله ومالئكته ورسله وال يف ّرقون بين أحد
من رسله.
وانتهاء باألغالبة والسالجقة واالدارسة والمماليك والمغول وغيرهم،
وأضاء المقال على فترات غابرة يجب ان تكون محطات للتأ ّمل والعبر
والدروس.
حقب هي األنصع ،رغم ما فيها من انحرافات
وألنّ المقال م ّر على
ٍ
وظلم وتم ّرد وخروج عن طاعة الله ،لكنها تبقى غنية بومضات رائعة
وال جدال...
إال أنّ المقال أغفل محطتين تاريخيتين هما األق ّل جنوحا ً واألكثر إبداعا
في المجاالت العلمية والثقافية واحتراما ً لإلسالم والقيم االلهية.
� الدولة الحمدانية التي حكمت بين عامي  890الى  1004وأشهر
رجالها علي بن ابي الهيجاء ابن حمدان الملقب بسيف الدولة ،وامت ّد
نفوذها من الموصل الى قرى الفرات الى الشام ولبنان وحلب التي كانت
عاصمة الدولة الحمدانية التي تعود جذورها الى قبيلة تغلب اليمنية
التي سكنت الجزيرة العربية وبغداد والموصل .وقد اشتهرت حلب التي
اتخذها الحمدانيون عاصمة لهم في عصر سيف الدولة بأنها تض ّم أه ّم

المراكز العلمية والثقافية في العالم اإلسالمي.
ويقول المستشرق األميركي ستيفن همريز انّ حلب في عصر سيف
الدولة كان من الممكن لها أن تجاري ايّ بالط في عصر النهضة.
ورغم انّ الحمدانيين كانوا من المسلمين الشيعة االثني عشرية
لم يرغموا الناس على اتباع مذهبهم ،وكان سكان حلب على مذهب
اإلمامين الشافعي والحنبلي .ولم يحكم الحمدانيون بمذهبهم بل حكموا
بالتسامح ودين الحق ،وعهدوا الى الشيخ احمد بن اسحاق الحنفي
المذهب ليكون قاضيا ً على حلب التي ازدهرت بمجامعها العلمية واآلداب
والمؤ ّرخين والفالسفة والعلماء والشعراء أمثال ابو الطيب المتنبي
الذي نظم أروع قصائده في بالط سيف الدولة ،وأبو فراس الحمداني
الذي وقع في أسر جيش الروم وقضى في أسره .وخاض سيف الدولة
العديد من الحروب دفاعا ً عن ثغور بالد المسلمين وحارب الغزاة الروم
لسنوات قبل ان يتوفاه الله بعدما حكم الحمدانيون  114عاماً.
� الدولة الصفاوية الشيعية االثني عشرية بقيادة الشاه اسماعيل
مؤسس الدولة الصفاوية الشيخ
الصفوي .وينتسب الصفاويون الى
ّ
صفي الدين االردبيلي الج ّد الخامس للشاه اسماعيل ،وقد امتدّت
الدولة الصفوية بعد الفتح اإلسالمي واستمرت سبعة قرون وهي
من اعظم االمبراطوريات التي حكمت إي��ران من  1501الى 1763
وقد امتدّت شرقا ً وشماال ً ووصلت الى أذربيجان والبحرين وأرمينيا
وشرق جورجيا وأجزاء من المناطق الشمالية من القوقاز والعراق
والكويت وأفغانستان وتركيا وسورية وباكستان وأوزبكستان،
وخاضت العديد من الحروب والغزوات واشتهرت بالعمارة والطب
والفنون المختلفة والعلوم الدينية ،وأرست حضارة قديمة يفاخر بها
اإليرانيون الى اليوم...
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المرت�صى �صلم و�صام عبود درعً ا تقدير ًا لن�صحابه من مواجهة مع اأحد لعبي العدو
في نهائ ّيات بطولة العالم «»Thai Boxingفي تايالند
سلّم وزير الثقافة في حكومة تصريف األعمال
القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر
الصنائع ،الشاب يوسف وسام عبود درعً ا تقدي ًرا
لموقفه المقدام الذي اتخذه بانسحابه من نهائيات
بطولة العالم «»Thai Boxingفي تايالند ألن
المواجهة ك��ان��ت ستكون م��ع اح��د الع��ب��ي العدو
االسرائيلي.
وكان من المفترض أن يكون عبود مع المكرمين
ً
ظرفا عائليًا حال
ناديا فواز وشربل بو ضاهر إال أن
دون حضوره .وقد منحه وزير الثقافة درع وزارة
الوطني
الثقافة وشهادة تقديرية من الوزارة لموقفه
ّ
والشريف.
كما التقى المرتضى الملحقة الثقافيّة في السفارة
اإليطاليّة السيدة مونيكا زك��ا التي ت��داول��ت مع
الفريق المعاون للوزير في عدد من الشؤون الثقافيّة
المشتركة بين البلدين.
وت�� ّم البحث ف��ي إمكانية تأم��ين تموي��ل من
الس��فارة االيطالية لدعم ع��دد من مجلة «بعل»
المعنية بالمواض��يع األث��ري��ة على أن يخصص

مضمون العدد ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة
بالحفريات التي تقوم بها البعثات اإليطالية في
لبنان.
وإستقبل المرتضى رئيسة المنتدى االجتماعي
للثقافة العربية «سفينة المحبة والسالم» آسيا
قاسم على رأس وف��د من السيدات العضوات في
المنتدى ،وتم البحث في شؤون ثقافية عامة وفي
إمكان التعاون مع الوزارة في عدد من النشاطات ،ال
سيما أن قاسم ومن خالل المنتدى ،تعمل على افتتاح
صالون ثقافي اجتماعي انساني على ان تكون هناك
مداورة شهرية لهذا الصالون في مختلف المناطق
اللبنانية.
وش��دّد المرتضى على «أهمية وج��ود مثل هذا
ال��ح��راك ،خصوصا ً خ��ارج العاصمة ،ف��ي خطوة
لتحقيق اإلنماء المتوازن على الصعيد الثقافي.
هذا وتم اإلتفاق على «إقامة احتفال في االيام
المقبلة ،كبداية وانطالقا من بيروت بالتعاون مع
وزارة الثقافة ،على ان يجوب المناطق اللبنانية
كافة.

المرتضى يسلم عبود درعا تقديرية

البعثة الأثرية ال�صورية الإيطالية الم�صتركة تبداأ اأعمالها للمو�صم الأول في عمريت
بدأت البعثة األثرية السورية اإليطالية المشتركة أعمال الموسم األول
في موقع عمريت في محافظة طرطوس والتي تضمنت توثيق معبد فريد من
نوعه على مستوى العالم من حيث مخططه المعماري والعناصر الزخرفية
التي كانت تزيّنه إلى جانب إنجاز مخططات كاملة له استعدادا ً ألعمال
الترميم المستقبلية.
وذك��ر مدير التنقيب وال��دراس��ات األثرية ورئيس البعثة من الجانب
السوري الدكتور همام سعد في تصريح لإلعالم أنها البعثة األول��ى منذ
سنوات وتتض ّمن أعمال الموسم األول تنظيفا ً من الحجارة المنهارة واألتربة
داخل المعبد وستكون هناك أعمال توثيق ثالثية البعد لكل حجر في المرحلة
الالحقة ومن ثم إجراء الدراسات والمخططات الالزمة للمرحلة المقبلة لبدء
أعمال الحفظ والترميم داخل المعبد.
وأكد أهمية عمل البعثة من ناحية فهم مخطط المعبد والطريقة التي
كانت تتم بها الطقوس والعادات داخله في العصر الفينيقي ،مبينا ً أن
الدراسات تشمل مخططات وصورا ً ودراسات سابقة لفهم ما تم من عمل
داخل الموقع ويمكن البدء بالعمل في أحد المباني وخاصة المعبد بالدرجة
األولى ثم المدافن بالدرجة الثانية.
وبيّن أن أعمال البعثات األجنبية كافة توقفت عام  2011باستثناء
الهنغارية في قلعة المرقب التي بقيت مستمرة والتشيكية في موقع في
محافظة الالذقية ،أما البعثة السورية اإليطالية فهي جديدة واألولى في
عمريت التي يكون فيها العمل مشتركاً.
وأوضح أن عودة اآلثاريين للعمل في المواقع األثريّة دليل على عودة

األم��ن واالستقرار واستكمال ألعمالهم في المنطقة التي ُتع ّد استثنائيّة
بحضاراتها وفتراتها المتعاقبة ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى
العالم ،مؤكدا ً أهمية عودة العمل األثريّ إلى المواقع في سورية إلى جانب
دور المجتمع المحلي المهم في حفظ وحماية هذه المواقع.
وأشارت الدكتورة مارينا بوتشي من جامعة فلورنسا بإيطاليا إلى أهمية
اللقاء السوري اإليطالي المشترك ،موضحة أن أعمال التنقيب مرتبطة
باتفاقية بين مركز البحوث بإيطاليا وجامعة فلورنسا والمديرية العامة
لآلثار والمتاحف ،ومبينة أن عملها يعتمد على أعمال التوثيق والحفظ
والترميم لمعبد عمريت الفريد من نوعه الذي يمتلك أهمية استثنائية من

�صدور العدد الجديد من مجلة «الحداثة» الف�صل ّية

ص��در العدد الجديد من مجلة «الحداثة» al -
 - hadatha journalفصليّة أكاديميّة محكمة
(صيف  - 2022عدد  )224تحت عنوان «مقاربات
في المرويّات الشعبيّة الدينيّة واألوطان المهدورة» -
أبحاث فلسفيّة وتاريخية وقانونية وتنموية ولغوية
وأدبية ونفسيّة.
وتض ّمن عدد المجلة ،التي يرأس تحريرها فرحان
صالح باقة من الملفات واألبحاث األكاديمية ،واستهل
العدد الجديد بافتتاحية ،تحت ع��ن��وان :المغرب
والمشرق للدكتور خالد زيادة.
وكما وتض ّمن ملف «قضايا تاريخيّة وفكريّة»،
البحث عن السيرة المحمديّة (مقاربات في التاريخ
واألسطورة والمرويات الشعبية) للدكتور فرحان
صالح ،وتاريخ العالقات الكردية  -العربية والوجود
ً
الكردي في لبنان
تاريخا وراه ًنا للدكتور صالح أبو
شقرا ،ومن الصدام إلى االستالب  -رحلة المجتمعات
العصبانية في أوطان مهدورة (بحث في المصطلحات
التي تترافق مع مفهوم العصبية) للباحثة منال
محمود مكداش ،وأم��الك الرهبانيّات في المعلقة -
أساليب التملك واالستثمار من خالل  7وثائق تاريخيّة
ّ
للباحث عماد أنيس البعقليني ،وواقع
«العطارين»
ودورهم في مصر  -القرن التاسع الهجري (خامس
عشر ميالدي) للباحث عماد ح ّنا القليطي.
كذلك تضمن ملف «قضايا لغوية وأدبية» :كراهة
العرب لتكرار الحرف وأث��ره��ا في ال� َّرس��م اإلمالئي
للدكتورة صونيا جرجس األشقر ،والمبشرات في

اإلس��الم وموجباتها للدكتور حسين محمد قاسم،
وسيميائيّة الغزل عند زهرة الح ّر في ديوان «قصائد
منسيّة» للباحثة فاطمة أحمد شعبان ،والكلب عند
العرب بين المدح وال ّذ ّم للباحث مدالن حبيب حبيب.
أم�����ا م���ل���ف «ق���ض���اي���ا ن���ف���س��� ّي���ة» ف��ت��ض��م��ن :
L>intervention psychologique dans une
grossesse par transplantation utérine: la
maternité dans une relation mère-fille،
. dr. Eliane Jean Haddad
وورد في العدد أيضا ً ملف «قضايا في الفنون
الشعبية» :ظاهرة ال��زار ما بين ال��درام��ا الطقسيّة
الشعبيّة والدراما األكاديميّة للدكتورة إكرام حامد
األشقر.
وعالج ملف «قضايا قانونية وتنموية» اآلتي:
أثر جائحة كورونا على مبدأ القوة الملزمة للعقد
في ضوء التشريعين اللبناني والفرنسي للدكتورة
نسرين حسين ناصر الدين ،والعدالة الدستورية
وواقعها في الدول العربية (لبنان ،العراق ،مصر،
الكويت ،تونس) للدكتورين محمد فياض مشيك
وخضر سامي ياسين ،وإشكالية القرار رقم  60ل.ر.
لدى الطائفة اإلسالمية في لبنان للباحثة فرح أمين
القوزي ،والمبادئ واألس��س الالزمة لقيام البناء
الدستوري للدولة في العالم العربي للدكتور محمد
فياض مشيك.
وجاء في زاوية «مراجعات»« ،وجيه فانوس الكبير
في االعتدال والتواضع وداعاً».

حيث العناصر المكتملة وعملية الحفظ للعصر الفينيقي.
ولفتت إلى أن البعثة في الموقع تتض ّمن من الجانب اإليطالي مجموعة من
طبوغرافيين ومختصين بالحجر لمعرفة اآللية الصحيحة ألعمال الترميم
في المرحلة المقبلة ثم تليها الحقا ً عمليات الحفظ والتحضير ألعمال الترميم
في المواسم المقبلة.

اأ�صبوع اأفالم �صينما المقاومة اختتم فعال ّياته بفيلمين ّ
يوثقان ن�صال ال�صعوب

عبر فيلمين يوثقان نضال الشعوب بمختلف أشكاله ودور
المقاومة والتضحية في الوصول إلى النصر والقضاء على اإلرهاب
وإحياء الشعور باألمل ،اختتم مساء أمس الخميس أسبوع أفالم
سينما المقاومة الذي أقامته وزارة الثقافة السورية  -المؤسسة
العامة للسينما بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للفنون «رساالت»
فعاليّاته في دار األسد للثقافة والفنون.
الفيلم األول كان «الرحلة  »17للمخرج علي إسماعيل الماغوط
وسيناريو وحوار حسن مصطفى وإنتاج المؤسسة العامة للسينما
العربي
ويسلّط الضوء على إحدى مالحم البطولة والشرف للجيش
ّ
السوريّ ويروي أحداثا ً واقعية جرت في بداية عام  2013في الكتيبة
 904كتيبة الحرب اإللكترونيّة.
ويرصد الفيلم ح��االت إنسانيّة عاشها جنودنا المغاوير في
تصدّيهم للتنظيمات اإلرهابيّة المسلحة في سرد قصصي تمتزج
فيه الدراما مع التوثيق بلسان أبطالها الحقيقيّين في تناغم يجمع
إحساس الحب للوطن واآلخر واإليثار لتطهير األرض بعزيمة جبارة
آلخر رمق من الحياة.
ويقرأ الفيلم في أحداثه خصوصيّة الفرقة  17في محافظة الرقة لما
لها من دور بالغ األهمية لضباطها وعسكرييها في كسر الحصار الذي
فرضه اإلرهابيون المرتزقة والذين يدعمونهم من الخارج بتمويلهم
بالعتاد واألسلحة واألدوية وغيرها من األدوات في حين كان جنودنا
األبطال يحاربون كل تلك القوات بأدوات بسيطة وبصبر.
الفيلم من بطولة الفنان وضاح حلوم والفنان كرم الشعراني
وبمشاركة توثيقية من األبطال الحقيقيّين ضمن تلك الملحمة وهم
كل من العقيد أكرم قائد القطعة العسكرية في الرقة والمقدم شادي

أحمد.
وخصص العرض الثاني للفيلم اإليراني»/عندما اكتمل القمر»
ّ
للمخرجة نرجس إيبار ويسرد الفيلم القصة الحقيقية لزواج بطل
الفيلم عبد الحميد ريغي وبطلته فائزة منصوري اللذين التقيا عندما
كان عبد الحميد يعمل في متجر في أحد األسواق في مدينة زاهدان.
ويتابع الفيلم أحداثه ب��زواج البطلين لتبدأ رحلة معاناة ضد
الجماعات اإلرهابيّة التي سيطرت على باكستان ويتابع الفيلم
أحداثه بين باكستان وإي��ران في معارك تتمحور ح��ول الوطن
وتجسد معاني األمومة واالنتماء إلى الوطن.
والشرف
ّ
ويعتبر الفيلم من أهم أفالم السينما اإليرانيّة حيث حصد  7جوائز
الدولي عام .2019
السينمائي
بعنقاء بلورية في مهرجان الفجر
ّ
ّ
يذكر ان اسبوع سينما المقاومة تض ّمن عرض أفالم من سورية
وإيران والعراق وفلسطين ولبنان.
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حملة غرب ّية على تلويح مو�سكو بال�سالح
النووي… وم�سادر رو�س ّية ال ت�ستبعد ا�ستخدامه … (تتمة �ص )1
ّ
مـشــروعــه الــرئــاســي شــدد فرنجية على إعطائه
األولوية لتوحيد القوى اللبنانية وراء مشتركات
يتصدّرها الهم االقـتـصــادي ،وبــالـتــوازي توفير
آليات التمكن من اإلدارة الهادئة للقضايا الخالفية،
معتبرا ً إيمانه بعروبة لبنان وتمسكه بالمقاومة
يصبان في خدمة المصلحة الوطنية اللبنانية.

وفيما ُج ِّمدت الملفات واالستحقاقات الداخلية ال سيما
عملية تأليف الحكومة واتفاق ترسيم الحدود البحرية
الجنوبية ،حتى عودة رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي ،خطفت األضواء اللقاءات والمباحثات
المكثفة التي عقدها ميقاتي على هامش اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
ّ
وأش����رت ل��ق��اءات ن��ي��وي��ورك لجهة ك ّمها ونوعها
ومستواها ،الى أن لبنان ال يزال حاضرا ً في األجندة
الدولية وتعزز االهتمام الغربي بلبنان بعدما شارف
اتفاق ترسيم الحدود على التوقيع في ظل األج��واء
اإليجابية التي سيطرت على مشهد الترسيم ،لكون لبنان
سيتحول الى محط جذب دول��ي واقليمي وللشركات
األجنبية لالستثمار في القطاع النفطي تنقيبا ً وحفرا ً
واستخراجا ً واستيراداً.
وأش���ارت م��ص��ادر سياسية مطلعة على الحركة
الغربية تجاه لبنان ل�»البناء» الى قرار دولي وتحديدا ً
أميركي – أوروبي بالحفاظ على حد مقبول من االستقرار
السياسي واألمني واالقتصادي ،الفتة الى أن ال مصلحة
للقوى الغربية بسقوط النظام اللبناني الحالي الذي ال
بديل له في المرحلة الحالية وال يزال يوفر الحد األدنى
من االستقرار األمني ،كما ال مصلحة للغرب بذهاب
لبنان الى فوضى أمنية قد تدفع الى الحرب األهلية
وبالتالي تدهور الوضع األمني والعسكري على الحدود
الجنوبية ،ما سيعرقل توقيع اتفاق ترسيم الحدود.
وتوضح المصادر الى أن «القوى الغربية تحتاج الى
حالة االستقرار على الحدود اللبنانية مع فلسطين
المحتلة للسماح ل�»إسرائيل» باستخراج الغاز من
كاريش وتصديره الى أوروب��ا وسط توقعات بتفاقم
أزمة الطاقة في أوروبا في فصل الشتاء المقبل .ولذلك
تعتقد المصادر أن من مصلحة األميركيين واألوروبيين
تعزيز وجود الدولة في لبنان عبر دعم جهود ميقاتي
بتأليف حكومة جديدة والسماح للشركات األجنبية
باستخراج الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية وفتح
نافذة لالنفراج االقتصادي على لبنان من بوابة الترسيم
وصندوق النقد الدولي».
وك��ان ممثلو كل من ال��والي��ات المتحدة األميركية
وفرنسا والسعودية اجتمعوا لمناقشة الوضع في لبنان
على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة .وعبرت
الدول الثالث عن دعمها المتواصل لسيادة لبنان وأمنه
واستقراره.
وشددت على أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية في
موعدها بما يتوافق مع الدستور .واعتبرت أن انتخاب
رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات
الفاعلة اإلقليمية والدولية للتغلب على األزمة الحالية
أم��ر بالغ األهمية .ودع��ت ال��دول إل��ى تشكيل حكومة
ق��ادرة على تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية
المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة أزمات لبنان السياسية
واالقتصادية ،وتحديدًا اإلصالحات الالزمة للتوصل إلى
اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت أوس��اط حزبية محسوبة على السعودية
ل�»البناء» ،إل��ى أن «السعودية تضع مبادئ عامة
للعالقة مع لبنان وتحدّد سياساتها على أساسها،
فهي دولة رعت نهاية الحرب اللبنانية واتفاق الطائف
ومعنيّة بمساعدة اللبنانيين ،وكذلك باحترام المواعيد
الدستورية لالستحقاقات ورف��ض تعطيل قوى األمر
الواقع ،وتريد رئيسا ً يقدّم مصالح الدولة اللبنانيّة على
المصالح الفئويّة وأن يُحسن مكافحة الفساد ويحترم
الطائف والدولة ال الدويلة ومكافحة الفساد ال إدارة
الفساد وأن ال يكون لبنان منطلقا ً للتهجم على الدول
العربيّة ومنصة لتهديد أمنها القومي واالجتماعي ،وفي
حال احترمت هذه المبادئ ستدعم السعودية لبنان

على كافة الصعد».
وكان ميقاتي أكد «التزام لبنان بالقرارات والمواثيق
الدولية ،وتعهّد في كلمة ألقاها على منبر األمم المتحدّة
«باتخاذ التدابير اإلصالحيّة» ،قائالً «ال غنى للبنان عن
الدول العربية التي ينتمي لها ونلتزم باتفاق الطائف
المس به» .ولفت ميقاتي إلى أنّ «أزمة النزوح
ونرفض
ّ
باتت أكبر من طاقة لبنان» ،موضحا ً أنّ «الح ّل المستدام
الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة اآلمنة والكريمة
إلى سورية في سياق خريطة طريق ينبغي أن يبدأ
العمل عليها في أسرع وقت وتوفير مساعدات إضافية
نوعية للدولة اللبنانية».
على صعيد ملف ترسيم الحدود ،علمت «البناء»
أن المحادثات التي أجراها المسؤولون اللبنانيون
مع المسؤولين األميركيين ال سيما وزي��ر الخارجية
األميركي والوسيط األميركي عاموس هوكشتاين كانت
إيجابية وأظهرت تقدما ً حثيثا ً على صعيد انهاء االتفاق،
على أن يتظهر المشهد الحدودي بعد ع��ودة ميقاتي
والوفد اللبناني الى بيروت والزيارة المرتقبة للوسيط
األميركي الى لبنان لتثبيت النقاط المتفق عليها مؤخرا ً
ال سيما الجانب األمني.
وعلمت «البناء» أن األميركيين نقلوا للمسؤولين
اللبنانيين في اجتماعات نيويورك هواجس ومطالب
إسرائيلية بضمانات أمنية على الحدود إزاء نية حزب
الله بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية ضد «إسرائيل».
وأمس برز المتحدث باسم الخارجية األميركية يد
برايس ،بقوله «أحرزنا تقدما ً في تضييق تلك الخالفات.
نعتقد أن الوقت قد حان لكال الجانبين ،لبذل كل ما في
وسعهما إليجاد حل لهذا النزاع البحري».
ولفت ،في حديث لقناة «الحرة» حول التقارير التي
تحدّثت عن أن إيران ستقدم آالف األطنان من النفط
للبنان إل��ى أن��ه «ال ي��زال نظام عقوباتنا ضد إي��ران
ساري المفعول ،لكننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا
لنكون شريكا ً لشعب لبنان ونساعده في توفير ما
يحتاج إليه» .وتخوفت مصادر محلية عبر «البناء»
من محاوالت أميركية لقطع الطريق على هبة الفيول
اإليراني خوفا ً من صرف هذه المساعدة الكهربائية
على الصعيد السياسي ،متوقعة أن تعيد واشنطن
إحياء خط الغاز والنفط العربي وتطلق المزيد من
الوعود الوهمية إلقناع المسؤولين اللبنانيين برفض
الهبة اإليرانية.
وإذ توقعت مصادر سياسية ل�»البناء» أن تنسحب
األجواء اإليجابية في الحكومة والترسيم على استحقاق
رئاسة الجمهورية ويتوج بانتخاب رئيس يعبّر عن
تسوية دولية – إقليمية – داخلية ،ولو تأخر انتخابه
بضعة أشهر ،علمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب
نبيه بري قد يدعو الى جلسة النتخاب الرئيس بعد
االنتهاء من إقرار الموازنة ،وستجري جوجلة لمواقف
القوى السياسية والكتل النيابية وسيق ّرر توقيت
الجلسة التي قد تكون في األسبوع األول من الشهر
المقبل أو قبل منتصفه بأبعد تقدير.
وإذ لم تكتمل خريطة المرشحين للرئاسة وال مواقف
الكتل النيابية ،أطلق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سلسلة مواقف حملت في طياتها مشروعه الرئاسي
محددا ً مواقفه من مختلف الملفات واالستحقاقات،
مؤكدا ً تفاؤله رئاسيا ً بحظوظه أكثر من المرة الماضية
رغم أن الظرف قد ال يوحي بذلك.
وقال في حوار تلفزيوني« :ال وعد ألحد اليوم من قبل
حزب الله إنما براغماتية في التعامل وفريق الثامن
من آذار سيذهب بمرشح واح��د ال��ى جلسة انتخاب
الرئيس».
واضاف« :أريد أن أكون رئيسا ً وحدو ّيا ً ويجمع البلد
ال رئيسا ً كيدياً ،فلبنان اليوم في مرحلة استثنائية وفي
حرب اقتصادية تدميريّة وبوضع أسوأ من مرحلة ما بعد
الحرب األهلية» .واشار الى ان «البطريرك الراعي ليس
ض ّد أي شخصية مطروحة لرئاسة الجمهورية ونحن
متفاهمون معه وإذا ان ُتخبت رئيسا ً «بيكون مبسوط
مش زعالن» ،وأنا لبناني عربي ماروني مسيحي ولست
سورياً ،انا عروبي ،وانا ملتزم بالطائف من اول يوم».

بغداد :الظروف مه ّياأة لجولة مقبلة
من المحادثات ال�صعودية الإيرانية
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،
أمس ،اختتام الجولة الخامسة من المحادثات
السعودية اإليرانية.
وكشف الوزير العراقي ،أنّ «هناك نقاشا ً في
أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران
على مستوى غير وزراء الخارجية» ،مؤكدا ً
«تهيئة الظروف لجولة مقبلة».
في غضون ذل��ك ،أف��اد المتحدث باسم قيادة
العمليات المشتركة ،في العراق ،اللواء تحسين
الخفاجي ،بأنّ «عدد عناصر داعش اإلرهابي في
العراق قليل ج��داً» ،موضحا ً أنه «يصل إلى أقل
من  1000عنصر» ،وفق وكالة األنباء العراقية
«واع».
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وأض���اف الخفاجي أن «ه���ؤالء العناصر
منتشرون على أربع أو خمس مفارز» ،مضيفا ً أنّ
ً
«أغلبهم محليون».
أنّ
«هناك تعزيزا للخطوط
ولفت الخفاجي إل��ى
وأ ّكمل المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الدفاعية في الحدود مع سورية ،حيث ت ّم وضع خطين
العراق ،حديثه باإلشارة إلى «اتخاذ إج��راءات مهمة دفاعيين :األول يتمثل بقيادة حرس الحدود ،والثاني
بضبط الحدود» مع سورية ،مع تأكيده االستعداد «أليّ
يتمثل بالجيش ال��ع��راق��ي ،باإلضافة إل��ى الحواجز
طارئ يحدث على الحدود».
الكونكريتية وأبراج المراقبة».

واض��اف« :لم أكن يوما ً وسطيا ً لكنني رجل حوار
ومنفتح وم���ن واج��ب��ي ف��ي ح���ال وص��ل��ت إل���ى س �دّة
المسؤولية أن أُشرك الجميع ليتح ّمل ك ّل أحد مسؤوليته
وأنا ملتزم بالطائف وبالقرارات الدولية ومع اتفاق مع
صندوق النقد شرط أن يحصل بعد التسويات.
وع��ن الحياد ق��ال« :بدنا الحياد والحياد ال يعني
معاداة سورية وال السعودية وال الغرب» ،وانا لست
مرشح حزب الله ولكن حزب الله يرتاح لي ألنني ال
اطعنه في الظهر .وال اسلّم لبنان لحزب الله ،اما سالح
حزب الله فيحتاج الى ظروف اقليمية وداخلية ودولية
للبتّ به واال فالبديل ماذا؟ الحرب؟» .وأضاف« :السالح
موجود اليوم والحرب ال تحلّه».
وأكد أنني «ال أريد الدخول بالمحاور إنما بالمحور
اللبناني فقط وال يمكن وصول رئيس للجمهورية من
دون موافقة ثنائي «أم��ل» و»ح��زب الله» وأن��ا ال أقبل
بشتم السعودية والدول العربية كما ال أقبل بشتم أي
دولة صديقة كإيران وسورية».
ف��ي المقابل لفتت أوس���اط ف��ي ال��ق��وات اللبنانية
ل�»البناء» ال��ى أن «ال ج��دوى من تأليف حكومة في
نهاية العهد ،بل يجب التركيز على انتخاب رئيس
جديد للجمهورية يعيد انتاج السلطة من جديد ..تأليف
حكومة جديدة وفي ضوء ذلك تقرر القوات الدخول
بمرحلة جديدة ،،لذلك لن نشارك في حكومة في نهاية
العهد وأولويتنا انتخاب رئيس».
وش��ددت األوس��اط أننا «سنرى شخصية الرئيس
المقبل وتطابق مشروعه مع العنوانين األساسيين
اللذين طرحناهما :سيادي واصالحي ،ونرى طبيعة
المرحلة الجديدة ونقرر المشاركة في الحكومة المقبلة
من عدمها».
وأعلن السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف،
أن «روسيا أك��دت م��رارا ً وت��ك��رارا ً استعدادها لتزويد
لبنان بالنفط والحبوب ،والمفاوضات بهذا الشأن.

ولفت روداك��وف الى ان روسيا تدرس امكانية تقديم
المساعدات االنسانية للشعب اللبناني .كاشفا ً أن
روسيا مدت الشعب اللبناني ب�  420طنا ً من زيت دوار
الشمس عبر البرنامج الغذائي العالمي وسيتم اإلعالن
الحقا ً عن عملية التوزيع ،معلنا أن نائب وزير الخارجية
الروسية ميخائيل بوغدانوف سيزور لبنان عندما
تسنح له الفرصة ،بهدف العمل على مساعدة الشعب
اللبناني وإخراجه من قاع الهاوية».
على مقلب آخ��ر ،وفي كارثة مأساوية ،غرق أمس
قارب على متنه نحو  170شخصا ً قبالة ساحل جزيرة
أرواد السورية قرب مدينة طرطوس ،كان يبحر من
شمال لبنان نحو قبرص.
وأعلن مدير ع��ام الموانئ البحرية العميد سامر
قبرصلي ،في حديث إلذاعة «شام إف إم» السورية ،عن
«ارتفاع حصيلة ضحايا الزورق الغارق في طرطوس
شخصا ،وإن��ق��اذ  14آخ��ري��ن ،كحصيلة غير
إل��ى 34
ً
نهائية ،مع استمرار عمليات البحث».
وكشف أ ّنه «توقفت عمليات اإلنقاذ قبل قليل نتيجة
األمواج العالية ما يشكل خطرا ً على فرق اإلنقاذ ،ولكن
المخافر المنتشرة على طول الساحل تراقب الوضع»،
مشي ًرا إلى أنه «لم يتم إبالغنا بفقدان القارب من قبل
الجانب اللبناني ،وإنما جرت اتصاالت بين وزارت��ي
النقل السورية واللبنانية بعد حادثة اليوم».
وأ ّك��د قبرصلي ،أن��ه «بحسب بعض الناجين فإن
الزورق غادر من شاطئ المنية في لبنان يوم الثالثاء،
وعلى متنه  150 - 120شخصاً».
وأعلن وزي��ر االش��غ��ال العامة والنقل في حكومة
تصريف االعمال علي حمية أن وزي��ر النقل السوري
المهندس زهير خزيم ،أبلغه بأن حوامة روسية قامت
بعمليات مسح لمكان غرق ال��زورق ،مؤكدا ً أن سورية
ستتابع العمل بحثا ً عن الناجين إلنقاذهم وانتشال
الضحايا أيضاً.

النووي … (تتمة �ص )1
بوتين لن يتردّ د في ا�ستخدام
ّ
ـي لتضييق
أوكــران ـيــا ،ولحشد اقـتـصـ ّ
ـادي مــالـ ّ
الخناق على روسيا ،بما في ذلك الضغط على
أوروبــا لتتح ّمل أكالفا ً عالية في سياق السعي
لمحاصرة روسيا وإضعافها ،تأكيدا ً للشراسة
األمـيــركـيــة المستمرة والـمـتـمــاديــة فــي تعويم
مشروع الهيمنة ،فهل نضع التهاون الروسي
العسكري في أوكرانيا في إطار سوء التقدير أو
ضعف الموارد أو تخيّل سهولة المعركة؟
ـ ـ ـ ح ـجــم ال ـم ـعــركــة الــتــي ف ـت ـح ـهــا الرئيس
ـي ت ـقــول إن ـهــا ح ــرب عــال ـم ـيــة ثالثة،
ال ــروس ـ ّ
وليست شيئا ً آخر ،ومن أقام حسابات دقيقة
لتفاصيل ومخاطر غير ظاهرة ،قبيل انخراطه
فــي الــحــرب فــي س ــوري ــة ،وه ــي تـبـعــد آالف
الكيلومترات عن بالده وأهدافها مهما كبُرت
ليست حاسمة على هوية النظام الدولي ،هل
يعقل أنــه لــم يـضــع فــي حـســابــاتــه المعطيات
الـظــاهــرة أمــام عينيه فــي حــرب على حــدوده
هو َمــن قــام بفتحها ،ومصيرها يق ّرر مصير
ـي ،وقــد وضــع األم ــن القومي
الـنـظــام الـعــالـمـ ّ
لروسيا في كفة موازية للفوز بها ،وكل شيء
يقول إنــه يخطو خطواته ببطء ،وإن الحرب
بالنسبة له على نار هادئة ،بينما حرب النفط
والغاز على سبيل المثال شكلت بندا ً أول على
جدول أعماله اليومي .
ـ من السخافة االعتقاد أن دولة بحجم روسيا
عـسـكــريـاً ،قــد استنفدت أسلحتها وذخائرها
التقليدية والذكية بمجرد معارك خاضتها على
مــدى شـهــور فــي بقعة جغرافية م ـحــدودة في

دولة مجاورة ،انخرطت فيها بمئة ألف جندي،
وهــي روسـيــا التي قاتلت ألربــع سـنــوات على
مساحة كل أوروبا وقدّمت من جيشها ماليين
الجنود الشهداء ،وكانت مصانعها العسكرية
تـضــخ ال ـســالح والــذخــائــر الــى جـبـهــات القتال
بينما ال ـم ـعــارك تـــدور عـلــى أطـ ــراف موسكو
وبطرسبورغ ،وهــي الــدولــة المصنفة الثانية
عسكريا ً في العالم ،ووفـقـا ً لبعض الدراسات
والـتـقــديــرات تحتل المرتبة األول ــى ،واحترام
العقل السليم يستدعي األخذ بفرضية تقول إن
روسيا تعرف ما تفعل ،وتخوض حربها بهدوء،
وتدرك أنها حرب طويلة ،وأنها ستم ّر بمراحل،
وأن خصمها هو حلف الناتو في هذه الحرب،
وأوكرانيا هي الجغرافيا المناسبة والديمغرافيا
المناسبة ،بحيث يكون الفشل األميركي فيهما
فشالً كامالً لفرص تثبيت الهيمنة وتعويمها،
ولــذلــك هــي حــرب كـســر عـظــم ،ولـيـســت حربا ً
ثانوية ،ولن تنتهي اال بغالب ومغلوب.
ـ من يحترم عقله وعقول اآلخرين مدع ّو ألن
يصدق أن ما يجري من الجانب الــروســي هو
حلقات من خطة ،وأن يصدق كالم خبراء روس
مق ّربين مــن مركز صنع الـقــرار يقول إن هذه
الخطة تلحظ إمكانية استخدام السالح النووي،
وتضيف يبدو أن الـحــروب العالمية ال تنتهي
اال باستخدام إحــدى الــدول للسالح النووي،
ويبقى الـفــرق بكيفية االسـتـخــدام التي تنجح
بتحييد أعلى نسبة من المدنيين ،وتحقيق أعلى
األهداف العسكرية!

التعليق ال�سيا�سي
ين�صقون مع ال�صعوديّة رئا�صي ًا
ال�صياديّون ّ
قام السفير السعوديّ في لبنان وليد البخاري خالل األسبوع الماضي بجولة شملت حلفاءه الذين فازوا
باالنتخابات النيابية ،وبحصيلة كل لقاء كان يجريه مع نواب حملوا خالل االنتخابات وال زالوا ألنفسهم
لقب السياديّين ،كانت تصريحاتهم تتحدث عن مواضيع التداول ،وبكل صراحة تقول إن البحث شمل
االنتخابات الرئاسية ،وإن التفاهم كان تاما ً على مواصفات الرئيس المطلوب ،ووصل بعضهم للقول إن
االتفاق كان تاما ً على رفض وصول رئيس ينتمي لتحالف  8آذار.
يوجه لهؤالء ما الذي يبقى من مفهوم السيادة عندما يكون البحث بأعلى منصب سيادي في
السؤال الذي ّ
الدولة ،كما يقول الدستور ،وهو رمز هذه السيادة ،أي رئاسة الجمهورية ،موضوعا ً للنقاش مع دولة أخرى
صديقة أو شقيقة أو حليفة ،ولو كانت صداقتها وتحالفها يشمل كل اللبنانيين ،فكيف عندما يكون التحالف
محصورا ً بفريق لبناني مقابل العداوة لفريق آخر ،وعندها ماذا يبقى من السيادة؟
ليس مبرر السؤال هو تخيل ان هؤالء النواب لن يفعلوا ذلك ،فمعلوم أنهم يمثلون امتدادا ً لتحالف دولي
إقليمي مناوئ للمقاومة وحلفائها ،وينفذون توجهات هذا الحلف ،لكن هدف السؤال هو للذين يصدقون أن
هؤالء يمكن أن يطلق عليهم لقب السياديين؟
صفة السياديّين لكل النواب الذين قالوا إنهم ناقشوا مواصفات رئيس الجمهورية مع أجنبي هي
وقاحة.
إذا ارتكبتم المعاصي استتروا!

ريا�ضة
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فوز عري�ش للبقاع على البرج
ّ
الغبيري
في دورة بلديّة

بطولة لبنان العامة في التجذيف لعام 2022
القرعون في المركز الأول والجي�ش و�صيف ًا
أق��ام اإلتحاد اللبناني للتجذيف بطولة
لبنان العامة في مرحلتها الثانية وذلك للعام
 2022بمشاركة 7أندية ،وجاءت النتائج
الفنية ألوائل الفئات كاآلتي � فئة األوالد من 12
 -14سنة المسافة  1000متر :المركز األول:
طه بعلبكي وزن  71.3كلغ التوقيت 3.48.7
نادي أسامة الرياضي رقم جديد
د.
الرقم السابق لالعب نفسه ( 3.57.1د).
� فئة الناشئين من  16 - 15سنة المسافة
 1000متر:
المركز األول :خالد شبلي وزن  64.5كلغ
التوقيت  3.59.7د .نادي كابيتال كلوب رقم
جديد الرقم السابق لالعب نفسه (4.00.06
د).
� فئة الشباب من  18 - 17سنة وزن خفيف
المسافة  1000متر :محمد عطوي وزن 69.8
كلغ التوقيت  3.27.7د .نادي كابيتال كلوب.
� فئة الرجال من  29 - 19سنة وزن خفيف
المسافة  2000متر:
المركز األول :عبد ال��رؤوف ياسين وزن
 66.9كلغ التوقيت  8.44د .النادي الثقافي
االجتماعي الرياضي القرعون.
� فئة الرجال من  29 - 19سنة وزن مفتوح
المسافة  2000متر :المركز األول :طانيوس
التوقيت
وزن  83.9كلغ
القزي
 7.11.7د .الجيش اللبناني رقم جديد الرقم

السابق لالعب نفسه  7.31.09د.
� ماستر رج��ال من  39 - 30سنة وزن
مفتوح المسافة  1000متر:
المركز األول :أكرم صوفان وزن  78.6كلغ
التوقيت  3.18.7د .فوج إطفاء مدينة بيروت.
رقم جديد الرقم السابق  3.19.02د .لالعب
صالح العريضي من الجيش اللبناني.
� ماستر رج��ال من  49 - 40سنة وزن
مفتوح المسافة  1000متر:
المركز األول :إبراهيم عبود وزن  84.6كلغ
التوقيت  3.22.3د .الجيش اللبناني رقم
جديد الرقم السابق  3.25.5د .لالعب نفسه.
� فئة السيدات من  29 - 19سنة وزن

القتالي الأبرز في الـ MMA
�صيدا ت�صهد الحدث
ّ

خفيف مسافة  2000متر:
المركز األول :نجوى إبراهيم وزن 58.1
التوقيت  9.15.6د .نادي الفتوة
كلغ
الرياضي بيروت.
وهنا ترتيب األندية:
 1النادي الثقافي االجتماعي الرياضيالقرعون  25نقطة.
 � 2الجيش اللبناني 22نقطة
 �3نادي الفتوة الرياضي  16نقطة
 �4نادي كابيتال كلوب 14نقطة
 �5نادي أسامة الرياضي 11نقطة
 �6نادي الهالل الرياضي 10نقاط
 �7فوج إطفاء مدينة بيروت  8نقاط.

البنزرتي
التون�صي
المغربي ي�صتغني عن مدرّبه
الرجاء
ّ
ّ
ّ
أعلن ن��ادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي لكرة القدم ،انفصاله عن
مدربه التونسي فوزي البنزرتي ،بعد شهرين ونصف فقط من توليه اإلدارة الفنية
ل�»النسور».
وقال الرجاء في بيان نشره على حسابه في موقع «فيسبوك» ،إن النادي توصل
إلى اتفاق مع فوزي البنزرتي يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي.
وأشار البيان إلى أن عزيز البدراوي ،رئيس الرجاء البيضاوي ،عقد اجتماعا ً
مط ّوال ً دام أزيد م�ن ثالث ساعات مع فوزي البنزرتي من أجل إقناعه بالعدول عن هذا
التونسي أص ّر على الرحيل ألسباب شخصيّة .وشكر الرجاء
القرار ،إال أن المدرب
ّ
المدرب البنزرتي على عمله ،وتمنى له التوفيق.
وكان البنزرتي قد ألمح إلى رغبته في الرحيل بعد المباراة األخيرة التي تعادل
فيها الرجاء مع المغرب التطواني  ،1-1عندما أكد أن هناك أم��ورا ً غير مفهومة
في الفريق ،وأنه مستعد للرحيل إذا كان هو سبب النتائج السلبية .ويبقى مدرب
منتخب تونس السابق ،منذر الكبير ،المرشح األبرز لتدريب الرجاء خلفا ً لمواطنه
البنزرتي.

تتابعت مباريات دورة بلدية الغبيري للنجوم القدامى ،ففي اليوم الثالث وضمن
المجموعة أ ،فاز فريق البقاع على فريق البرج بنتيجة كبيرة  6ـ  ،1تألق خاللها نجم
منتخب سورية السباق محمد شاهرلي بتسجيله أربعة أهداف ،والعراقي علي كاظم
بتمريراته القاتلة والمثمرة.
وفي المباراة الثانية ،فاز فريق الصفاء على الساحل بنتيجة  5ـ  ،0وبرز محمد قصاص
في صفوف الرابح بفعاليّته الهجوميّة والتهديفيّة.
هذا ،وسيلتقي اليوم الجمعة فريق العهد مع البقاء ( 8مساء) والصفاء مع البرج (9
مساءً).

ّ
القطري
اإ�صتعدادات غاريث بيل للمونديال
قال غاريث بيل قائد منتخب ويلز إنه يسير
على «طريق جيد» نحو استعادة لياقته البدنية
بشكل كامل قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر
رغم عدم مشاركته في مباراة كاملة منذ انضمامه
إلى لوس أنجليس في حزيران الماضي.
وانضم بيل للنادي المنافس في ال��دوري
األميركي للمحترفين بعد رحيله عن ريال
مدريد حيث عانى من اإلصابة في المواسم
القليلة الماضية .ولقد بدأ مباراتين فقط بين
 11ش��ارك فيها مع ل��وس أنجليس وسجل
هدفين.
وتبدأ ويلز ،التي ستخوض أولى نهائيات
لكأس العالم منذ  64ع��ام �اً ،م��ش��واره��ا في
البطولة أمام الواليات المتحدة في  21تشرين
الثاني .وتوقع المهاجم البالغ من العمر 33
عاما ً أن تتحسن لياقته البدنية كثيرا ً بحلول
ذلك الوقت.
وقال بيل للصحافيين الليلة الماضية» :أعتقد
أنني سأكون أفضل بدنياً .لم ألعب  90دقيقة

في حدث من األبرز على صعيد رياضة »الفنون القتالية المختلطة» في لبنانّ ،
ينظم
االتحاد اللبناني للعبة وبالتنسيق مع »جي أو سي» أكثر من ثالثين منازلة محليّة
وخارجيّة على ملعب رفيق الحريري في صيدا األحد  25أيلول الحالي بعنوان »الثأر»
(.)The Revange
وسيشارك في المنازالت العبون من لبنان وقبرص واألردن والكويت وسورية
واألرجنتين والعراق والهند وفلسطين في العديد من الفئات العمرية والدرجات.
ففي فئة الناشئين (الفئة العمرية بين  12و 17سنة) ،ستقام  9منازالت إضافة الى
 8منازالت في الدرجة الثانية وعشر منازالت في الدرجة األولى و 5منازالت احترافية
وعلى رأسها تلك التي ستجمع البطل اللبناني ميشال عون والبطل العراقي منتظر
كاظم.
وفي مفارقة الفتة سيشارك البطل الواعد والناشئ محمد فخر الدين ،وهو قريب
البطل محمد فخر الدين ،في إحدى المواجهة في الفئة تحت  17سنة .كما سيشارك
الالعب الناشئ عبد الرحمن البابا ،الحائز على ميدالية برونزية في بطولة العالم التي
جرت الشهر الفائت في أبو ظبي ،في الفئة العمرية لتحت ال� 17سنة أيضاً.
وسيُعقد المؤتمر الصحافي الرسمي عند الساعة الخامسة من عصر غ ٍد السبت في
سينما »اشبيلية» (صيدا) للتعريف عن االبطال المشاركين في هذا الحدث الرياضي
القتالي الضخم.
وسبق لمدينة صيدا ان استضافت حدثا ً على مستوى عال في أواخر أيار الفائت
والقى النجاح الكبير في نشاط مستم ّر ودائم لالتحاد الذي أبصر النور برئاسة محمد
داغر في خريف العام .2020
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حتى اآلن ،وهذا ما نقوم ببنائه وزيادة الحمل
التدريبي من أجله .نحن في طريق جيد إلى
حيث أريد أن أكون .أريد أن أحاول وألعب 90

بر�صلونة يعبّر عن غ�صبه لت�صريب
مفاو�صاته مع مي�صي منذ عامين

ع� ّب��ر ن��ادي برشلونة ع��ن »غضبه» بعد نشر
صحيفة »إل م��ون��دو» اليومية معلومات تتعلق
بشروط تجديد عقد نجمه السابق األرجنتيني
ليونيل ميسي في العام  2020والتي لم تثمر في
نهاية المطاف.
وقال النادي الكتالوني في بيان» :يعرب نادي
برشلونة عن غضبه إزاء التسريب المتعمد للمعلومات
التي تعد جزءا ً من عملية قانونية» ،ملمحا ً إلى أنه قد
يتقدّم بدعوى قضائية ضد الصحيفة.
وأعرب برشلونة عن أسفه ألن »إل� موندو تتفاخر
بإمكانية ال��وص��ول إل��ى كمية هائلة من الوثائق
ورسائل البريد اإللكتروني الموجودة في حوزة
تحقيق (فضيحة) برسا غايت» ،في حين أن هذه
المعلومات وه��ذه الوثائق »ل��م يتم تبادلها مع
األطراف حتى اآلن».
وأكد النادي الكتالوني أن الوثائق المنشورة «ال
عالقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يضر
بسمعة النادي وسريته».
واختتم برشلونة بيانه ق��ائ�الً« :لهذا السبب،
وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة ،فإن المصالح
القانونيّة للنادي تدرس بالفعل اإلجراءات المناسبة
التي يجب اتخاذها».

دقيقة بقدر ما أستطيع ،لكني أفهم أنني بحاجة
إلى البناء واإلعداد للوصول إلى هذا المستوى.
لم أفعل ذلك في السنوات القليلة الماضية».

فان غال :ليفاندوف�صكي اأف�صل مهاجم في العالم
ي��رى لويس ف��ان غ��ال ،المدير الفني
للمنتخب الهولندي ،أن البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ،هو أفضل
مهاجم في العالم في الوقت الحالي.
وس��ت��واج��ه ه��ول��ن��دا منتخب بولندا
مساء اليوم ،الخميس ،ضمن منافسات
الجولة الخامسة م��ن دور المجموعات
لبطولة دوري األمم األوروبية .وقال فان
غ��ال ،خ��الل تصريحات نقلتها صحيفة
»موندو ديبورتيفو» اإلسبانية» :أعتقد أن
روبرت ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في
العالم».
وعن فرينكي دي يونغ ،العب الطواحين
وخط وسط برشلونة ،أوضح» :كان أداء
فرينكي جيداً ،أليس كذلك؟ يبدو لي مرتاحا ً
جدا ً ولديه ابتسامة جميلة ،وأنا معجب به».
يذكر أن ليفاندوفسكي تألق بشكل الفت مع برشلونة ،منذ انضمامه لصفوف البلوغرانا
هذا الصيف قادما ً من بايرن ميونخ ،حيث سجل  11هدفا ً في  8مباريات ،بمعدل هدف
كل  57دقيقة.

�صوابط الدخول والخروج
من قطر واإليها خالل المونديال
أعلنت وزارة الداخلية القطرية السماح بدخول حاملي بطاقة «هيّا» من األول من
تشرين الثاني وح ّتى  23كانون األول  .2022وكشفت الوزارة أنّ بطاقة »هيّا» تتيح
لحاملها البقاء في دولة قطر ح ّتى  23كانون الثاني .2023
كما أشارت الوزارة إلى أنه تق ّرر تعليق دخول جميع الزوار إلى قطر من األول من
تشرين الثاني المقبل .وأضافت أنه سيت ّم استئناف تأشيرات الزيارة إلى قطر اعتبارا ً
من  23كانون األول .2022
ويستثنى من قرار تعليق الدخول إلى قطر في األول من تشرين الثاني من غير
حاملي بطاقة »هيّا» المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة
الشخصي وسمات العمل ،الحاالت
الشخصية القطرية ،حاملو تأشيرات االستقدام
ّ
اإلنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة.
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رو�سيا واأوكرانيا :حرب الوجود

درد�ضة �ضباحية

} عامر نعيم الياس

ال�سر
«اإ�سرائيل» مملكة
ّ
} يكتبها الياس عشي

ما تقوم به دولة العدو الصهيوني من هدم للبيوت ،وتشريد
لسكانها ،وقـتـ ٍل ممنهج للفلسطينيين يـكــاد أن يـكــون يوميّاً،
يعج باألسرى ،أنما يؤكد
وتحويل األراضي المحتلّة إلى سجن ّ
حقيقة واحدة« :إسرائيل» مملكة الش ّر بدون منازع .بل هي أكثر
ش ّرا ً من ذلك الرجل الذي تواصل مع «إبليس» وقال له:
إلي ،ولكن
 لي إليك حاجة… إنّ لي اب َن ع ٍّم غنيًاً ،وهو ُيحسن ّأطلب منك أن تزيل نعمته ،وإنْ أفتقرت بفقره!
فالتفت إبليس إلى من حوله ،وقال لهم:
من أراد أن يرى من هو أش ّر مني ،فلينظر إلى هذا الرجل!

نافذة �ضوء
في �سميم الحداثة الم�ستقبلية
البحاثة أنطوان بطرس المحترم
األستاذ
ّ
تحية المعرفة الحكيمة والعلم النافع
تسلّمت رسالتك بفرح كبير ،وأشكرك جزيل الشكر مع األمل بتوفر
الفرصة والتع ّرف إليك عن قرب ،علما ً بأن شخصيتك الكريمة قد
أصبحت واضحة في ذهني وراسخة في فكري من خالل مؤلفك
الرائع الذي حمل عنوان :
«أنطون سعاده من التأسيس إلى الشهادة» والذي تجلّت فيه
ال��روح العلمية بأبهى معانيها ،والفكر العقلي بأفصح رش��اده،
واألسلوب الراقي بأبلغ منهجيته ،فكان مؤلفا ً رائدا ً في المعلومة
الواقعي
الصادقة ،والفكرة السليمة ،والتوثيق األمين ،والطرح
ّ
السلس البعيد عن كل ما اعتاده أكثر الذين تصدّوا للكتابة عن
سعاده مدحا ً أو هجا ًء أو نقداً ،مما جعل مؤلفك يدخل في صميم
الحداثة المستقبلية ،والعصرنة الراقية ،والجديد الجيّد ليكون
مرجعا ً راقيا ً يعود إليه كل من أراد الكتابة عن سعاده ،وكل من
أراد أن يرافق العصرنة والحداثة والجديد والجدّة ،ليس من أجل
واع وفاهم.
عصرنة أو حداثة أو جديد ،بل من أجل إنسانٍ حديث ٍ
إنسان عصري متعلّم وحكيم .إنسان جديد مبدع ومبتكر .إنسان
طموح مخطط ومستقبلي.
وبكلمة شاملة من أجل إنسان  -مجتمع متميّز ،كل أف��راده أو
أعضائه منتجون فكرا ً وعلما ً وفلسف ًة وفنونا ً وعطا ًء وتضحي ًة
ومواقف .نساؤه كما رجاله مسؤولون عن الب ّر بأمهم الحياة ،ألنهم
القومي
جميعهم أبناء الحياة ،وجميعهم أخوة في عائلة اإلخ��اء
ّ
وال يريدون الحياة إال جميلة وراقية وعزيزة ليكونوا بذلك القدوة
والمثال لجميع المجتمعات في بناء إنسانية عادلة و ُمحبَّة ورحيمة
فيعلّمون األم��م بالقدوة كيف ينبغي أن تبني العالم بقيم الحق
والخير والجمال.
لقد خاطب سعاده أبناء عقيدته بكلمة «رفقائه» المشتقة من
الرفق والرفقة ،وحين رحل عن رفقائه ترك في كل واحد منهم روحه
ونفسه ليبقى امتدادا ً له في الوجود ،وليكمل مسيرة نهضة األمة بكل
عزيمة ،وسعاده في عليائه سيكون بأعلى درجات الرضى والفرح
عندما يكون هناك من ينطلق من مبادئه بهذا العمق واألفق.
فرحُ سعاده ورضاه في هذا العمل واإلنتاج واإلب��داع والجهاد
من أجل العقيدة التي تتمركز في حزب نهضة أمته وسيادتها على
نفسها ووطنها ،وضمان تقدمها ورقيها وعزتها ،فيكون النهوض
والسيادة والتقدم والرقي والعزة نصيب كل فرد من بناتها وبنيها.
كما أن عقيدته ت ّتجه الى كل مجتمع لينهض بنفسه ويكون
عنصرا ً فاعالً في بناء عولمة حقيقية إنسانية قوامها المعرفة
والحكمة والعلم واألخ��الق والتقدّم والرقي فيكون التقدّم والرقي
والحياة اإلنسانية الحضارية نصيب كل مجتمع من المجتمعات.
سلمت يداك على مؤلفك الرائد ،وكل الشكر على مجهودك المضني،
ولك أطيب التحية ،ودم سالما ً لتتحفنا بمؤلفات تكون زادا ً للمتعبين،
وأمالً للمحبطين ونورا ً للتائهين.
لك تقديري ومحبتي وتحيتي القومية االجتماعية.

يوسف المسمار
البحاثة الراحل انطوان بطرس مؤرخة في .2012 /03 / 26
نص رسالة إلى ّ

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»
صدرت في بيروت عام 8591

المدير اإلداري
نبيل بونكد

September

23

Friday

وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين مرسوما ً بشأن اإلعالن
عن التعبئة الجزئية في االتحاد الروسي .ولفت بوتين إلى أنّ
القوات الروسية تعمل على ّ
خط تماس يتجاوز ألف كيلومتر،
مشيرا ً إلى أنها ال تواجه فقط تشكيالت «النازيين الجدد» في
أوكرانيا ،بل «في الواقع اآللة العسكرية الجماعية للغرب».
وح ّذر بوتين من أنّ «الغرب تجاوَز ك ّل الخطوط في سياسته
العدوانية المناهضة لروسيا» ،مبيّنا ً أنّ األمر «لم يَعُ د مج ّرد
سماع مسؤولين غربيين مستهترين بشأن إم��داد أوكرانيا
بأسلحة هجومية بعيدة المدى ،وإ ّنما بدأت القوات األوكرانية
بالفعل بقصف حدود مدننا في القرم وبيلغورود وكورسك»،
وأضاف إنّ «واشنطن ولندن وبروكسل تدفع كييف مباشرة إلى
نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا» ،متابعا ً أنّ هذه األطراف
تقول صراحة إنه «يجب هزيمة روسيا بك ّل الوسائل في ساحة
المعركة ،مع ما يتر ّتب على ذلك من حرمان سياسي واقتصادي
وثقافي ،وبوجه عام ،من أيّ سيادة ،مع نهب كامل لبلدنا».
كما تحدّث بوتين ع ّما س ّماه «االبتزاز النووي» الحاصل ،ليس
ّ
محطة الطاقة النووية في زابوريجيا ،والذي
لناحية قصف
يشجعه الغرب ويهدّد بكارثة نووية كما قال ،فحسب ،وإ ّنما
ّ
أيضا ً في «تصريحات بعض كبار مم ّثلي دول الناتو حول
وجه
إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل ض ّد روسيا» ،و َت ّ
إلى «مَن يطلق مِثل هذه التصريحات» بالقول «أو ّد تذكيرهم
بأنّ بالدنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل ،وفي بعض أجزائها
أكثر تط ّورا ً من نظيراتها لدى دول الناتو» ،منبّها ً الغرب إلى أنه
ال يخادع عندما يقول إنه مستع ّد الستخدام األسلحة النووية.
وبشأن ق��رار مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا
وخيرسون إجراء استفتاءات لالنضمام إلى روسيا ،أكد بوتين
تأييده لقرار س ّكان هذه المناطق.
ويعكس إعالن بوتين التعبئة الجزئية في روسيا ،بالتزامن
مع تهديده باستخدام السالح النووي لحماية وحدة روسيا،
وتنظيم استفتاء في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في
جنوب وشرق أوكرانيا والتي تشكل  15%من مجمل مساحة
البالد البلغة  600ألف كيلومترا ً مربعاً ،يعكس جمل ًة من األمور
أه ّمها:
أوالً :اتخاذ القيادة الروسية ق��رارا ً باالنتقال من مرحلة
«ال�عملية الخاصة» إلى «إع��الن الحرب» لحماية روسيا في
مواجهة الغرب .فالعملية الخاصة هي عملية تعتمد على فئة
معينة من الجيش ،تنفذ عمالً عسكريا ً محدودا ً وفق الخطط،
يفسر البطء في العمليات العسكرية الجارية .أما اآلن فقد
وهذا ّ
دخلت المعركة مرحلة «الحرب» ،وهي معركة شاملة تتعلّق
بسيادة روسيا نفسها ،مع ما يحمله ذلك من إمكانية التغيير
الشامل في مقاربة هذا الملف سواء على صعيد الداخل الروسي،
أو على صعيد شكل وحجم انتشار القوات ،ونوعية السالح
المستخدم ،وشكل وتواتر العمليات العسكرية وشدّتها ،فضالً
عن المدى الخاص بالعمليات العسكرية وإمكانية أن تشمل
كامل الجغرافيا األوكرانية في الوقت الحالي.
ثانياً ،االستفتاء في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في
أوكرانيا ،ليس أمرا ً عابرا ً يمكن مقاربته سياسيا ً بعدم اعتراف
الغرب به ،فهناك أمثلة كثيرة على عدم فعالية االعتراضات
بهذا الشأن ،وجمهورية شمال قبرص الخاضعة لتركيا خير
دلي ٍل على ذلك .وعليه فإن ال يمكن قراءة قرار تنظيم االستفتاء
في المقاطعات األرب��ع (لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا
وخيرسون) فقط في اإلطار السياسي ،بل هو خطوة عسكرية
قبل أن تكون سياسية من قبل السلطات الروسية والكرملين
على وجه الخصوص ،خاص ًة في توقيتها ،وهو توقيت مواجهة
بين الغرب وروسيا.
ثالثاً ،فضالً عن توقيت تنظيم االستفتاء في المقاطعات
األربع وما يعكسه من أنّ هذه الخطوة
عسكرية ،تجدر اإلش��ارة إل��ى عاملين
آخرين يعززان هذا االستنتاج وهما :أنّ
اإلعالن عن التعبئة الجزئية ،جاء في
جز ٍء منه لتأمين هذه المناطق ،حيث أن
نتيجة االستفتاء ال جدال فيها تقريباً.
وث��ان��ي �اً ،أن ض�� ّم مناطق إل��ى روسيا
يعني أن��ه��ا ب��ات��ت م��ن ضمن أراض��ي
الدولة الروسية مع ما يعنيه ذلك من
استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع
عنها ،وهذا يرتبط بشك ٍل أو بآخر بهيبة
روسيا ،وبهيبة الحكم فيها ،خاص ًة وأن
الغرب ومنذ بداية العملية العسكرية
الروسية الخاصة ف��ي أوك��ران��ي��ا عمد
إلى شخصنة األمور وتوجيه اللوم إلى
«منظومة بوتين» ،وجعل إسقاطها
هدفا ً ال رجعة عنه.
راب���ع���اً ،ال���ق���رار ال���روس���ي بتنظيم
استفتاء في بعض مقاطعات أوكرانيا،
معطوفا ً عليه إعالن التعبئة ،هو قرار
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جيو استرتيجي بالدرجة األول��ى ،يغيّر الحدود القائمة في
روسيا خصوصا ً وأوروب��ا عموماً ،وبالتالي من الواضح أنها
خطوة عملية من روسيا كر ّد نهائي على المحاوالت الغربية
لتفتيت روسيا وتقليص مساحتها ضمن حدودها ،في ما يشبه
تكرارا ً لماساة انهيار االتحاد السوفياتي التي وصفها بوتين
بأنها أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين.
خامساً ،إدراك موسكو لعوامل الضعف التي طبعت أداءها
ف��ي ال��ح��رب األوك��ران��ي��ة ،ووج��ود س��وء تقدير ف��ي إدراك قوة
الهجمة الغربية عليها أوالً ،وثانيا ً سوء تقدير في قدرة الجيش
األوكراني على استيعاب الصدمة التي خلفها القرار الروسي في
شباط الماضي عند اإلعالن عن بدء العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا .ما سبق دفع القيادة الروسية إلى العمل أوال ً على
معالجة النقص العددي في صفوف القوات الروسية ،والذي
يعتبر من أحد أه ّم عوامل التراجع الروسي في خاركيف ،فضالً
عن ضعف أداء االستخبارات العسكرية الروسية في توقع
وجه بك ّل تأكيد ضرب ًة
الهجوم وحجمه في خاركيف ،والذي ّ
معنوي ًة ملموسة للجيش الروسي ومن ورائه القيادة الروسية.
سادساً ،في ضوء الحرب اإلعالمية المركزة على روسيا،،
وفي ضوء إصرار واشنطن والناتو واالتحاد األوروبي على إدارة
حرب استنزاف وتسخير اإلمكانات التقنية في خدمة الفرق
العسكرية األوكرانية التي تواجه الجيش الروسي ،وفي ضوء
تجنيد مرتزقة من أنحاء العالم ،ال يمكن ألحد توقع الخطوة
التالية في هذه المواجهة ،لكن المؤكد أنّ من حمل على عاتقه
مهمة هدم الصنم األميركي يأخذ بالحسبان ك ّل السيناريوات،
ويعي جيدا ً أنّ خسارته لهذه الحرب تعني نهايته ونهاية
بلده.
سابعاً ،القرارات األخيرة التي اتخذتها القيادة الروسية تنقل
روسيا والكرملين بقرا ٍر منه إلى اختبار ق ّوة جديد ،والتزامات
ومجازفة فرضها هو على نفسه أوال ً وأخيراً ،حتى لو أنّ البعض
يقرأ ما جرى كر ّد فع ٍل على قوة الهجمة الغربية على الكرملين،
وما جرى في خاركيف بحق الجيش الروسي.
من المؤكد أنّ الغرب استطاع استغالل ما جرى في خاركيف
على الوجه األمثل أقله إعالمياً ،والمؤكد أيضا ً أنّ إص��رار
واشنطن على المواجهة ومعها أوروبا مدفوع بحقد دفين على
روسيا ودوره��ا وتج ّرؤ قيادتها على تحطيم العالم أحادي
تقصد الناتو
القطبية تحت سيادة واشنطن ،وأوكرانيا التي
ّ
وتقصد تحويلها إلى دول � ٍة معادية لروسيا ،هي من
ض ّمها،
ّ
األهمية بمكان بحيث ال يستطيع الكرملين تجاهل أو تمرير
عملية إلحاقها بالناتو بالشكل الذي نتخيّله ،وحتى لو تع ّرض
إلخفاق هنا أو خسار ٍة هناك .فاستعادة هيبة روسيا كدول ٍة
عظمى ،واستعادتها لدورها الجيو سياسي والجيو استراتيجي
على المستوى العالمي كإمبراطورية ودولة أمة يجب أن تم ّر
عبر أوكرانيا أوال ً وقبل أيّ شي ٍء آخر ،وبالتالي نحن اليوم بتنا
أكثر فأكثر في مواجهة مرحل ٍة ال يمكن التكهّن بارتداداتها على
المشهد العالمي ،وفي هذا السياق ال ب ّد من اإلشارة والتذكير
بما ق��ال وزي��ر الخارجية األميركي األسبق هنري كيسنجر
ّ
«حث كيسنجر
نهاية الشهر الخامس من العام الحالي ،فقد
الغرب على التوقف عن محاولة إلحاق هزيمة ساحقة بالقوات
الروسية في أوكرانيا ،محذرا ً من أنّ ذلك ستكون له عواقب
وخيمة على استقرار أوروبا على المدى البعيد» .وقال كيسنجر
في كلمة ألقاها في منتدى دافوس إنه «سيكون من الخطورة
بمكان بالنسبة للغرب االنغماس في مزاج اللحظة ونسيان
مكانة روسيا في ميزان القوى األوروب��ي» ،مذكرا ً بأنّ «روسيا
كانت جزءا ً أساسيا ً من أوروبا على مدى  400عام ،كما كانت
الضامن لتوازن القوة في أوروبا في األوقات الحرجة .وال ينبغي
أن تغيب تلك العالقة طويلة األمد عن أذهان القادة األوروبيين،
كما ال ينبغي أن يجازفوا بدفع روسيا إلى الدخول في تحالف
دائم مع الصين».
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