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q�bM� dU�

VzUMK� rN��uB� «u�M� s�c�« Âö� r�— ≠
Î U�u 67 lL�� wF��« s� ÷uF� ‰UAO�
W�ÒbI� w�Ë ¨W{—UFL�« «u??√ UN�≈ Êu�uI�
Ëb�O� ¨WO�UM�K�« «uI�« »e� sOKzUI�« ¡ôR??�
ÊuF��Ë «u??F?� U??� n??I?� Ê√ ÊuLKF� r??N?�√
`�UB� X�uB��« u�—UMO� —«d??J? � u??� t??O?�≈
fOz— VzU� VBML� `�dL� ·UJ� ÊU��
q�UI� ¨ÎU? �u?? 60 ‰U??� Íc??�« »«u??M? �« fK��
…¡«dI� ¨VF u� ”UO�« t��UML� Î U�u 65
q� r??�— f??�_« W�K� w??� «u?? _« l??�“u??�
Ê≈ ‰u??I?� W??ÒO?zU??�b??�« UN���F�Ë «u??I? �« UOML�
qO���� ·UJ� ÊU�� nI� v??�« ‰uu�«
«uI�« ŸUL��« Ê_ ¨ÎU�u 65 ?�« nI�� nOJ�
t�b�R�Ë ÷uF� WK��Ë w�«d��ô«Ë VzU�J�«Ë
wMO�√ U�NL� uÒ  s�Ë sO�zU�Ë s�d{U�
?�« »«uM�« UNO�« rÒ C�« «–≈Ë ¨jI� Î U�u 41 q�L�
10 œu�u� WOCI�« vI��Ë ¨54 v�« «uKË 13
nI�Ë ¨wI�«u� `�d� r�œ vK� «Ëb�UF� »«u�
r�d� ÊuKu� s�c�« 6 ?�« r� rN��� sJL� s�
sO�U��« 4 ?�« ÂULC�« v�≈ ÍœR� «c� sJ� ¨60 ?�«
u�—UMO� ⁄uK� t� `O�� UL� ¨q�UIL�« o�dH�« v�«
`�d� Ê√ ‰UL��«Ë ¨U�u 65 ?� VFu� ”UO�«
Æ«bO »«u� r�Ë Êu�U��« 3 ?�«
s� ÊuÒ JL�« o�dHK� Î U�U�� Ëb�� ô Í“«u��U� ≠
wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e??�Ë q�√ W�d� w�ö�
u�—UMO� …œU??F? �? �« ¨¡U??H? K? �? �« r??N?F?�Ë d??�? �«
…bI� YO� ¨VF u� ”UO�« `�UB� X�uB��«
wM�u�« —U??O?�?�« w�Oz— s??� q??� sO� o??�«u??�?�«
rÒ � Ê≈Ë ¨“ËU���« WKN� X�O� ¨…œdL�«Ë d��«
61 ?�« s� b�e� U� lL� ÎöN� fO� U�“ËU��
ÊUM�� q�J� l� o�«u��« Ê√ Ëb��Ë ¨UN� Î U�u
`�dL� Î U�ËdA� ¨»«u� 10 X�uB� ‰U� Íc�«
Î UL�« q�L�Ë ¨ŸuÒ M�L�« q�J��« «c� …b�Ë kH��
©6’ WL���«®

Î U�{«Ë ÊU� UL� ¨fOz— œöO��« ÊËœ U�—u�� Î «b�R� ÊU�Ë ¨ d�� …ÒœU��« UF{uL��« W�K�
·«d�√ X�d�� YO� ¨l�«uL�« e�� W�K� wN� ¨»UBM�« qODF� —UO� v�« b�√ ¡u�� ÊËœ U�œUIF�«
bI� s� Ã«d�ù« ÊUO� tM� —bË ¨ÍœuF��« w��dH�« w�dO�_« ŸUL��ô« w� dN� Íc�« nK��«
UN�I��Ë ¨W�—u��b�« WKNL�« sL{ U�U���ô« ¡«d�≈ —UF� X�� ¨»UBM�« qODF� ÊËœ W�K�
—«d� w� Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— UNO�« bM��«Ë ¨Èu�H�« —«œË w�dJ� s� WOK�L�« «“U�ù«
¨WÒO�Uzd�« UN�«—Ë√ nAJ� r�Ë V�«d� sDM�«Ë XH�u� Æv??�Ë_« »U���ô« W�K� bIF� …u�b�«
¨sOHK��� sO��d� »U��� u�Ë «u??_« lOL��� „d���« ÷U�d�«Ë f�—U� s� qJ� W�—U�
w�«d��ô« w�bI��« »e��«Ë VzU�J�« »e�Ë WO�UM�K�« «uI�« »e� »«u� ÍœuF��« dOH��« lL��
36 ?�« «u_« w� Î U�u 40 W�ËUD�« vK� Î UF{«Ë ¨÷uF� ‰UAO� VzUMK� X�uB��« »U���
÷uFL� X�uÒ  w��« q�JK� ÊuL�M� W�K��« s� «u�U� »«u� WF�—√Ë ÷uF� ‰UAO� UN�U� w��«
Ê√ ÷d�H� ÊU� s�c�« sOKI��L�« »«uM�« q�J� —«d� n�U� Íc�« wLOA� ‰ö� VzUM�« rNMO� s�Ë
Î UH�U�� ·UJ� ÊU�� VzUM�« tKO�“ uÒ  ULMO� ¨ÊUM�� WLKJ� rNM� 10 uÒ Ë Î U�zU� 12 «uLC�
`�dLK� “sO�dOG��«” 13 ?�« »«uM�« s� ÊËd{U��« 10 ?�« »«uM�« uÒ  UL� ¨sOKI��L�« Á¡ö�“
…—UA� w�Ë—UL�« „d�dD��« ÂU??�√ u�d� Ê¬ WO��dH�« …dOH��« t�O�d� XÒM�� Íc??�« …œ« rOK�
rN�KO�“ rN�H�U� ULMO� ¨w�dJ� s� s�bL�FL�« sO��dL�« W�zô v�≈ t��U{ù WO�«œ w�«d�«
w� ¨UNO�≈ wL�M� w��« WO�Ëb�« WOFL��« —«dI� Î U�«e��« wMO�√ U�N� r�U� X�uB��U� d�“«—“ UO�MO�
©6’ WL���«®
Æq�J��« s� sO�zU� »UO� q�

ÊULOK� d�U� ÊU�— bONA�« qHD�«
r� s�c�« ÀU�ù«Ë —u�c�« s� sOKI�FL�« U��Ë
ÆÎU�U� 18 r�—UL�√ “ËU���
W�d��« w� sOD�K� Ÿd� UODF� —U�√Ë
83 œUNA��« v�≈ ‰UH�_« s� ŸU�bK� WOL�UF�«
Æ2022 Ë 2021 sO�UF�« ‰ö� Î UOMOD�K� ÎöH�

d�U� ÊU??�— wMOD�KH�« qHD�« bNA��«
bF� WO�K� W�“Q� t��U≈ ¡«d??� s� ÊULOK�
W�KD�« “wKOz«d�ù«” ‰ö��ô« «u� WI�ö�
w�uM� ŸuI� …bK� w� rNOK� ¡«b��ô«Ë ‰UH�_«
Ær�� XO� w�d�
XI�ô ‰ö��ô« «u� ÒÊQ� wM�√ —bB� œU�√Ë
¡UM�√ w� ¨d�b�« W�d� WIDM� w� ”—«bL�« W�K�
Î U{—√ ÊU�— V�UD�« jI�� ¨rN�“UML� rNN�u�
t��U≈ XHËÔ Ë ¨ÊUIH��« s� t�K� n�u� bF�
Æ…dD��U�
r�«uD�« ÒÊ√ ¨W�B�« …—«“Ë XMK�√ ¨U�—Ëb�
w�uJ��« ôU??� XO� vHA��� w??� WO�D�«
¨t�K� n�u� b� ÊU� X�Ë w� ¨qHD�« l� XK�UF�
q�� s� t�œ—UD� ¡UM�√ w� uK� s� t�uI� bF�
Æq�_« …œU�≈ V�� ¨ŸuI� w� ‰ö��ô« «u�
WOMOD�K� WO�uI� UODF� ÒÊ√ v�≈ —UAÔ�
¡«bNA�« «dA� œu�Ë o�U� ÌX�Ë w� b�√
¨wKOz«d�ù« ‰ö��ô« ’Ud� sOOMOD�KH�«

zºjôà°S OQƒf{ »a Üôq °ùàdG áKOÉM :ÉahQÉNGR
ø£æ°TGh É¡«∏Y ô£«°ùJ á≤£æe »a â©bh
ÒÊ√ W�{u� ¨—ôËœ —UOK� 26 U��d� mK���
w� Î U�d� qFH�U� X��√ …b��L�« U�ôu�«”
Æ“UO�«d�Ë√ w� Ÿ«eM�«
bL�F� ô√ V�� nOO� ÂUE�” Ê√ XF�U�Ë
dOOG� t�ôËU�� w� ¨WO�—U��« …b�U�L�« vK�
s�U�_« ÒÊ√ v�≈ …dOA� ¨“UO�Ë— q�«œ l{u�«
d� ¨ «¡U�H��ô« ‰ö� nOO� UN��bN��«” w��«
Æ“sOO�dO�_« sO�dJ�F�« l� oO�M��U�
w� »dÒ ���« W�œU� ÒÊ√ U??�Ë—U??�«“ XHA�Ë
XF�Ë “2Ë 1 r�d�� œ—u�” VO�U�√ ◊uD�
«—U����ô« UNOK� dDO�� w��« WIDML�« w�
ÆWO�dO�_«
«uI�« nB� ¡«dÒ � ¨ÎUB�� 30 q��Ô ¨p�– v�≈
Æ·u�—U� »d� ¨sO��ö�« s� WK�U� WO�«d�Ë_«

¨f�√ ¨sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzd�« XH�
ZO�Q�� «u�—UMO� —uD� WO�dG�« ‰Ëb�«” ÒÊ√ v�≈
‰Ëb�« WD�«— Ê«bK� w{«—√ vK� …b�b� U�«d
Æ“WKI��L�«
…eN�√ ¡U??�ƒ— ÂU�√ t�LK� w� sO�u� —U??�√Ë
¨WKI��L�« ‰Ëb�« WD�«— Ê«bK� w� «—U����ô«
W�O��” ¡U� Áœö� —«u� w� «d�u��« Ê√ v�≈
Æ“w�UO�u��« œU��ô« —UON�ô
WO�Ëd�« W�Uzd�« r�U� Àb��L�« b�√ ¨ÎU�“«u�
nOC��O� sO�u� fOzd�« ÒÊ√ ·uJ�O� Íd�L�œ
ÂULC�« UO�UH�« lO�u� r�«d� WFL��« ©ÂuO�«®
ÆUO�Ë— v�≈ …b�b��« WO�«d�Ë_« rO�U�_«
…—«“Ë r�U� W�b��L�« XMK�√ ¨UN�N� s�
r�� ÒÊ√ ¨U�Ë—U�«“ U�—U� ¨WO�Ëd�« WO�—U��«
¨nOO� ÂUEM� WO�dO�_« WO�UL�« «b�U�L�«

á«Fƒ°Vhô¡µdG ábÉ£dG ´hô°ûe íààØj ó°SC’G

WO�UMB�« «—b� v�≈ t�—U�“ ‰ö� b�_« fOzd�«
W�UD�« vK� e�d� Êü« W�Ëb�«” ÒÊ√ ¨f�√ ¨b�_« —UA� Í—u��« fOzd�« b�√
‰ö� s� WK�b��« W�UD�« w� p�d�” t�H� X�u�« w� UN�√ Î UHOC� ¨“W�bOKI��«
r�œ d�� UN��d� WOKLF�« qON�� ‰ö� s�Ë ¨l�“u��«Ë qIM�« ◊uD� „ö��«
Æ“UF� pKN��L�«Ë dL���L�«
W�UD�« ŸËdA� qOGA� s� v�Ë_« WK�dL�« sO�b� ‰ö� ¨b�_« œÒb�Ë
sO�UDI�« sO� W�«dA�« t�Ë√ iF� ¨WO�UMB�« «—b� WM�bL� WOzu{ËdNJ�«
v�≈ vF�� ô W�Ëb�« Ê√ vK� Î «œÒbA� ¨WK�b��« W�UD�« ŸUD� w� ’U��«Ë ÂUF�«
ÆŸUDI�« p�– s� `�d�«
Õ«u�_« d�� ¡U�dNJ�« s� ◊«ËUGO� 100 bO�u�� ·bN� Íc�« ¨b�_« l�U�Ë
ÁU��U� V�c� Ê√ lOD��� ’U��« ŸUDI�«” ÒÊ√ ¨t�UL��« bM� WO�LA�«
Æ“W�—Ëd{ ÂUF�« ŸUDI�« l� W�«dA�«” ÒÊ√ Î «b�R� ¨“WK�b��« W�UD�« UD��
W�UD�« Ác� ¡«d� ‰ö� s� Î UJ�d� ÊuJ� Ê√ W�Ëb�« sJL�” t�√ ·U{√
ÊuJ� Ê√ ôU��« iF� w� sJLL�« s�Ë ¨pKN��LK� Âu�bL�« dF��U� UNFO�Ë
Æ“l�“u��«Ë qIM�« ◊uD�� Î «d�R�
Ò
ŸUDI�« l� ÊËUF��U� ’U� —UL���U� ŸËdAL�« «c� w� qLF�« oKD�«Ë
uO�u� dN� w� «—b� w� WO�UMB�« WM�bL�« v�≈ b�_« fOzd�« …—U�“ bF� ÂUF�«
Æ2021
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الوطن

البحث عن مخارج
لأموال المودعين...
} عمر عبد القادر غندور*

عُ رف لبنان بكثرة أزماته السياسية كدولة وشعب
ومؤسسات ،وم��ا رافقها من صراعات بعضها كان
دموياً ،وأرخ��ت بظاللها على تركيبة لبنان المعقدة
التي ك ّرسها الميثاق الوطني المعروف بميثاق ،١٩٤٣
وال��ذي خضع دائما ً لتداخل وتشابك مجموعة من
العوامل بين مختلف الطوائف اللبنانية ،والتأثيرات
والضغوطات الناتجة عن الظروف واألوضاع اإلقليمية
الدولية التي تماهت بين القبول والرفض من جانب
«الشعوب اللبنانية» المتشاكسة.
ومما ال شك فيه انّ الدستور اللبناني الذي منحته
ال��دول��ة المنتدبة على ق��اع��دة الطائفية ف��ي توزيع
المقاعد اللبنانية وطريقة االنتخاب ،أثار جدال ً كبيرا ً
بين اللبنانيين! ومع ذلك استم ّر بالرغم من ك ّل هذه
الثغرات والشوائب ،وأدخلت عليه التعديالت عام
 ١٩٩٠وهو ما عُ رف بـ «وثيقة الوفاق الوطني».
وهكذا استم ّر النظام السياسي بصيغته المركبة
كنظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل ،لكنه في
المقابل نظام توافقي بين الطوائف.
وقد عرفت النخب السياسية اللبنانية كيف تستغ ّل
مواقعها السلطوية سواء في مجاالت البناء والعقارات
والمصارف والتجارة والصناعة والوكاالت الحصرية
والدخول كمساهمين في مجالس إدارة المصارف الى
عدد ال بأس به من النواب .وعلى سبيل المثال كان
 %٢٩من رأس المال لـ  ٧مصارف في العام  ٢٠١٣في
يد ثماني عائالت تض ّم سياسيين من الصف األول.
لذلك يمكن التساؤل عن مدى استقاللية السياسات
الحكومية عن مصالح المصارف والمساهمين فيها،
وهل باإلمكان استعادة أموال المودعين بوجود طبقة
سياسية وازنة في قلب مجالس إدارة المصارف؟ وهي
في ذات الوقت ليست بعيدة عن القرارات السلطوية
التنفيذية ،بشهادة تقرير البنك الدولي ال��ذي أشار
ال��ى الكساد المتع ّمد (ونضع عشرة خطوط تحت
كلمة المتع ّمد) وانّ ما أصاب القطاع المصرفي هو من
تدبير النخبة في البالد التي تسيطر منذ وقت طويل
جدا ً على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها االقتصادية،
وقد استم ّرت هذه الهيمنة على الرغم من شدة األزمة
وهي واح��دة من أش� ّد األزم��ات ،وربما أش� ّد من ثالث
أزمات في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر!
وما زالت الفوضى النقدية المالية تغذي ظروف األزمة
متداع فيه ثالثة
وتمدّها بالحياة في ظ ّل نظام منهك
ٍ
أسعار للصرف ،في المصارف ،في الصيرفة ،والسوق
ال��س��وداء ،وهناك اسعار معتمَدة أخ��رى في تسعير
الدوالر الجمركي بـ  ١٥الف ليرة ومعامالت مصرفية
وغيرها بـ  ١٥٠٠ليرة و  ٨آالف ليرة و  ١٢ألف ليرة،
وباألمس خرج سعر الـ  15ألف ليرة ،وسيستم ّر هذا
التدهور المريع في تدمير قيمة الليرة اللبنانية.
وفي عتمة هذا الظالم ثمة نقطة مضيئة نسبيا ً
ون��ادرة في العام الحالي هي موسم السياحة الذي
ساعد في ثبات عجز ميزان الحساب الجاري الى
إجمالي الناتج المحلي.
وف��ي مجال البحث عن مخارج للهروب من قاع
جهنم ،ثمة فرصة واحدة هي استخراج لبنان لنفطه
وغ���ازه م��ن مياهه اإلقليمية ،وساعتئذ نبحث عن
وطنيين لبنانيين شرفاء يخافون الله في وطنهم
وشعبهم من خارج النخب السياسية سواء كانت من
الصف األول او الثاني او الثالث.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفايا
الرئاسي
قال مصدر نيابي إن جلسة االنتخاب
ّ
كانت جلسة تصويت إبراء ذمة سواء من
القوات لميشال مع ّوض بوعد ترشيحه للرئاسة
القوي أو الـ 13
إذا انسحب من تكتل لبنان
ّ
لسليم ادة الذي م ّول حمالتهم االنتخابيّة
أو االشتراكي لتبرير الذهاب السم جديد
والمطالبة بدعمه بالمثل أو الكتائب قبل خيار
التوافق.

كوالي�س
قال أحد النواب الجالسين في الصفوف الخلفيّة
إنه متأكد من أن النائبة سينيا زرازير هي
صاحبة الصوت لهمسا أميني وإنها مثل زميليها
غسان سكاف وبالل حشيمي خالفت وعدها
لزمالئها فلم تنتخب ادة الذي انتخبه سكاف
ولم ينتخب مع ّوض الذي انتخبه حشيمي ولم
ينتخب لبنان بعكس وعودهم جميعاً.
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كاري�ش :انت�صار على وقع معادالت المقاومة
} شوقي عواضة
لم يكن األمر سهالً على الياهو فينوغراد رئيس لجنة
فينوغراد في تقريره بعد عدوان تموز عام  2006الذي
أش��ار فيه إلى الفشل واإلخفاق في حرب لبنان على
السياسي والعسكريّ وعدم توفر ال ّتخطيط
المستويين ّ
االستراتيجي الذي يتالءم مع المعركة م ّما أدّى إلى
هزيمة جيش العدو «اإلسرائيلي» ومنظومته األمنيّة
وترسانته العسكريّة المتط ّورة وانتصار حزب الله
انتصارا ً ساحقا ً للبنان واأل ّمة بامتياز .ذلك االنتصار
السنيورة وجوقة
الذي كان إنكاره من حكومة فؤاد ّ
السفارة األميركيّة وأدواتها أسهل بكثي ٍر من اعتراف
ّ
فينوغراد بهزيمته .وعلى قدر ما آلمت الهزيمة العد ّو
سياس ّيا ً وعسكر ّيا ً كانت آالم ذلك الفريق المتصهين
أش ّد وأقوى وال تزال تتصاعد عند ك ّل إنجا ٍز وانتصا ٍر
للمقاومة.
وعلى تلك المنهجيّة االنبطاحية المذ ّلة تدأب تلك
األدوات األميركيّة «اإلسرائيليّة» في لبنان على محاولة
تقويض إنجازات المقاومة عند ك ّل مفص ٍل أساسي
بل إ ّنهم يسابقون األميركي و»اإلسرائيلي» في التآمر
على المقاومة ول��و أ ّنهم يمتلكون ج��زءا ً صغيرا ً من
قدرات المقاومة العسكر ّية لتقدّموا على «اإلسرائيلي»
واألميركي في فتح ال ّنار على المقاومة ومحاربتها
لكن ث ّمة حقيقة تاريخيّة كانت نتاج تراكمات العمل
المقاوم تحول دون تحقيق أمانيهم مهما امتلكوا من
س�لاح فهم يدركون أنّ المقاومة التي هزمت
ق � ّو ٍة أو
ٍ
(الجيش الذي ال يُقهر) وأذ ّلت نخبته لن يرهبها صبية
السفارة األميركيّة ومرتزقتها وعمالء العد ّو االسرائيلي،
ّ
(السياديّون) الذين يش ّكلون رأس الفساد في
أولئك
ّ
السلطة لسنواتٍ طويل ٍة م ّما أدّى إلى إفالس الدولة
مؤسساتها لتتح ّول إل��ى أدوات لتشديد
وتقويض
ّ
العقوبات األميركية على لبنان ولتتب ّنى مواقف العهد

«اإلسرائيلي» في موضوع ترسيم الحدود واستعادة
بحجة
لبنان لحدوده البحريّة والنفطيّة والغازيّة
ّ
الصهيوني المؤقت
تجنيب لبنان أيّة مواجهة مع الكيان ّ
حرصا ً على (سيادة) لبنان الذي يساهمون بمعاقبته
(السيادة اللبنانيّة) من
مع األميركي ومنعا ً من هتك
ّ
«اإلسرائيلي» الذي يتج ّنب خوض أيّة مواجهة
العد ّو
ّ
ض ّد حزب الله مراهنا ً في الوقت نفسه على قيام أدواته
وحلفائه ال ّتاريخيين بالمه ّمة في مواجهة المقاومة وما
تصريح رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع
حقيقي يعبّر عن سياسات
حول بناء الدولة إلاّ تجسي ٌد
ٌّ
قادة العد ّو فتصريح جعجع الذي اعتبر فيه أ ّنه ال يمكن
ان تقوم في لبنان دولة طالما حزب الله موجود ما هو
إلاّ تعبير أكثر د ّق� ًة وتفصيالً عن موقف رئيس أركان
الجيش االسرائيلي أفيف كوخافي الذي اتهم فيه حزب
الله بمنع التغيير اإليجابي في لبنان.
تصريحان ّ
يؤشران إلى مسا ٍر واح ٍد وسلوك منهج ّي ٍة
موحدة تحمل العديد من األهداف منها:
ّ
الساحة
 – 1محاولة ال��ع��د ّو تحقيق تقدم على ّ
اللبنانيّة من خالل ّ
الضغط من الدّاخل في ظ ّل العقوبات
األميركيّة ونزاع الحدود البحريّة وال ّنفطيّة والغازيّة
إللحاق لبنان بدول ال ّتطبيع.
 – 2إطالق حمل ٍة إعالم ّي ٍة محل ّي ٍة ودول ّي ٍة لتشويه
صورة المقاومة وتحميلها مسؤوليّة الفساد والعقوبات
األميركيّة وفشل المفاوضات غير المباشرة مع كيان
العد ّو.
 3دع��م الموقف األميركي و(اإلس��رائ��ي��ل��ي) فيمحاولة عرقلة المفاوضات غير المباشرة مع العد ّو
لمنع المقاومة من تسجيل أيّ انتصار اقتصادي يح ّققه
لبنان بفضل تهديداتها
السياسي وعرقلة
 – 4تعطيل عمليّة اإلص�لاح ّ
االنتخابات ال ّرئاسية والحكوميّة لتأجيل أيّ تفاهم
يتوصل إليه لبنان مع العد ّو وإعطائه المزيد من الوقت
ّ

لتمييع المفاوضات وتحقيق أهدافه.
مؤشرات ليست بجديد ٍة بل تش ّكل االستراتيجيّة
السياسيّة التي تحكم بعض القوى السياسيّة (اللبنانيّة
ّ
السياديّة) داخل لبنان وفي مقدّمتها القوات اللبنانيّة
التي قدّمت أوراق اعتمادها كمنق ٍذ للبنان وهي العاجزة
عن إنقاذ بيئتها من األزمة االقتصاديّة التي يعيشها
لبنان الذي لم تن ّكس له راية منذ أن بدأ عصر المقاومة
التي أصبحت ركنا ً أساس ّيا ً ومتينا ً من أرك��ان ق ّوته
ال ّثالثيّة الجيش ّ
والشعب والمقاومة .فأميركا التي أذ ّلت
نخبتها من ق ّوات المارينز عام  1982في لبنان ال تزال
هي ذاتها ببلطجتها وعنجهيتها التي لم ولن يكسرها
ويحطم هيبتها إلاّ ّ
الشرفاء المقاومون ،وما عجزت عن
تحقيقه اإلدارة األميركيّة في ذروة وجود ق ّواتها في
لبنان ستفشل في تحقيقه عبر أدواتها وستسقط ك ّل
رهاناتها وأدواتها .وما انصياع العد ّو وإذعانه لشروط
لبنان إلاّ إنجاز من إنجازات المقاومة ومعادالتها التي
فرضت على العد ّو وأملت عليه شروط لبنان للوصول
إلى تفاهم يستعيد به لبنان حقوقه ال ّنفطيّة والبحريّة
تلك الحقيقة الدامغة التي أق� ّر بها كبار ق��ادة العد ّو
«اإلسرائيلي» من سياسيّين وعسكريّين وأمنيين وحتى
بعض األميركيين وفي مقدّمتهم مساعد وزير الخارج ّية
األميركيّة السابق لشؤون ّ
الشرق األدنى ديفيد شينكر
ً
الذي ص ّرح في إحدى مقابالته (حتما حزب الله سيعلن
االنتصار اإللهي الثاني .بعد أن نال لبنان مكاسب في
ال ّتفاهم ،تقريبا ً نال مئة في المئة من ك ّل ما طلبه لبنان،
هناك نقاط خالفيّة صغيرة يمكن تخطيها بسهولة).
هزيم ٌة جديد ٌة أق ّر بها العد ّو ويعترف بفشل رهاناته
وسقوط معادالته أمام تهديدات حزب الله في كاريش
والخضوع لشروط لبنان بفضل المقاومة وصواريخها
التي فرضت ما يريده لبنان ال ع��د ّوه وال أدوات��ه في
الدّاخل.

عون تابع جل�سة اال�ستحقاق الرئا�سي :خطوة على الطريق ال�صحيح
ت��اب��ع رئ��ي��س ال��ج��م��ه��ور ّي��ة العماد
ميشال عون أمس في مكتبه في قصر
بعبدا ،وقائع الجلسة األولى النتخاب
رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت
ف��ي مجلس ال��ن��واب ،مبديا ً ارتياحه
«الن��ط�لاق مسار العملية االنتخابية
في أجواء من الديمقراطية التي لطالما
ميّزت النظام اللبناني على م ّر السنوات،
على الرغم من أن تسلسل األحداث خالل
السنوات الماضية يُح ّتم إجراء تقويم
لألداء السياسي العام في البالد».
وأعرب عون عن أمله في “أن تتوالى
الجلسات االنتخابية ضمن المهلة
الدستوريّة ليتم ّكن النواب من انتخاب
رئيس جديد للجمهوريّة ،يُكمل مسيرة
اإلص�لاح ومكافحة الفساد التي بدأت
منذ ست سنوات ،إضاف ًة إلى مواجهة
األوض���اع االقتصادية واالجتماعية
الصعبة التي يُعاني منها المواطنون،
بفعل األخطاء التي ار ُتكبت منذ أكثر من
 30سنة وأوصلت البالد إلى ما نحن
عليه”.
وكان عون استقبل النائب السابق
إميل رحمة ،الذي عرض معه لألوضاع

العا ّمة في البالد والتطورات السياسية
األخيرة.
وقال رحمة بعد اللقاء “كانت جولة
أُف��ق أك��د فيها الرئيس ع��ون ض��رورة
تشكيل حكومة كاملة المواصفات
ال��دس��ت��ور ّي��ة ف��ي أق���رب وق���ت ُممكن
لتواكب التطورات الراهنة وال ُمقبلة مع
تسارع االستحقاقات .كذلك رأى رئيس
الجمهورية في انعقاد جلسة المجلس
المخصصة النتخاب رئيس
النيابي
ّ
جديد للجمهوريّة ،وبصرف النظر عما
أس��ف��رت عنه م��ن نتائج ،خطوة على
الطريق الصحيح ف��ي إت��ج��اه إنجاز
االستحقاق ال��رئ��اس��ي ضمن المهلة
الدستوريّة”.
وأش����ار إل���ى أن���ه أط��ل��ع ع���ون على
“األجواء اإليجابيّة التيسادتاالجتماع
الذيعقدهمعمفتيالجمهوريةاللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان والمواقف
الحكيمة ال��ت��ي ص���درت ع��ن سماحة
المفتي حيال األوضاع الراهنة”.
وعرض رئيس الجمهوريّة مع وزير
ال��ع��دل ف��ي حكومة تصريف األعمال
القاضي هنري خوري األوضاع العا ّمة

عون مستقبالً رحمة في بعبدا أمس

وعددا ً من المواضيع القضائيّة العالقة.
وخالل اللقاء أعلم خوري الرئيس
ع��ون أن��ه “أعاد إل��ى مجلس القضاء
األعلى مجدّدا ً مشروع مرسوم تشكيالت
رؤساء غرف التمييز لتعيين بديل عن

(داالتي ونهرا)

القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة
التاسعة التي أحيلت على التقاعد في
 25أيلول الحالي ،وذلك بهدف إعادة
تشكيل الهيئة العا ّمة لرؤساء غرف
التمييز”.

اجتماعات وزارية و�أمنية واقت�صادية في ال�سرايا
وت�شديد على معالجة ق�ضية الهجرة غير ال�شرع ّية
شهدت السرايا الحكوميّة أمس ،سلسلة اجتماعات
أمنيّة وماليّة و اقتصاديّة .وفي هذا السياق ،ترأس
رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ً
وزاري�ا ً وأمنيا ً لبحث موضوع الهجرة غير الشرعيّة
وش��ارك فيه ال��وزراء في حكومة تصريف األعمال:
الدفاع الوطني موريس سليم ،الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي واألشغال العا ّمة والنقل علي
حميّة ،األمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء
محمد المصطفى ،المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،رئيس شعبة المعلومات في قوى
األمن الداخلي العميد خالد ح ّمود ،مدير المخابرات في
الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في
الجيش العميد الركن جان نهرا.
بعد االجتماع نقل مولوي عن ميقاتي تشديده
“على أن معالجة المشكلة لها أبعاد أمنيّة وتنمويّة
وتوعويّة وقضائيّة” وتأكيده “اإلجراءات اإلدارية
لناحية تسجيل ال��ق��وارب أص���وال ً  ،وإالّ ستجري
المسجلة عمالً بقرار مجلس
مصادرة القوارب غير
ّ
الوزراء ال ُم ّتخذ بتاريخ سابق عام  ،2022والبدء بهذه
المعامالت من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا
باللوائح للتأكد من ه��ذا الموضوع عبر األجهزة
األمنيّة”.
أضاف مولوي “كما شدّد المجتمعون على إطالق

حملة توعية عبر وسائل اإلعالم لشرح عواقب الهجرة
غير الشرعيّة على المواطنين وإفهامهم أن ما ينتطرهم
في األماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهالً
ولن تت ّم معاملتهم بالمعاملة التي ُوعدوا بها من قبل
تجار القوارب والموت”.
ّ
وتابع “كما تق ّرر التشدّد في اإلجراءات االستخبارية
االستباقية من قبل كل األجهزة وتكثيف دوري��ات
القوات البحريّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة وإعادة
المهاجرين غير الشرعيين سالمين .وفي هذا اإلطار
جرى التنويه بعمل ّيات استباقية عدّة جرت بنجاح
من قبل الجيش واألجهزة األمنيّة والق ّوات البحريّة في
قوى األمن الداخلي”.
كما ترأس ميقاتي اجتماعا ً للجنة الوزاريّة المكلّفة
“معالجة تداعيات األزمة الماليّة على سير المرفق
العام” وجرى البحث في تطبيق المادّة  113من قانون
الموازنة العا ّمة المتعلّقة بإعطاء زيادة للعاملين في
القطاع العام والمتقاعدين وإصدار التعميم التطبيقي
لذلك .كذلك ج��رى البحث في كلفة زي��ادة الرواتب
لموظفي البلديات وكلفة مت ّممات الرواتب لألسالك
العسكر ّية واألمن ّية لغابة نهاية العام.
واجتمع ميقاتي مع وزي��ر االقتصاد في حكومة
تصريف األعمال أمين سالم الذي قال “عرضنا في
االجتماع األمور األساسية بما فيها االستمرار بمتابعة

وإنجاز ّ
خطة القمح والطحين التي عملنا عليها،
وأوضحنا أن كل االعتمادات ال تزال موجودة لغاية
الوصول إلى تنفيذ قرض البنك الدولي المتو ّقع خالل
ثالثة أسابيع والذي سيؤ ّمن لنا استدامة في موضوع
القمح”.
أضاف “تناولنا أيضا ًموضوع الكهرباء والمو ّلدات،
وتم ّنيت على دولة الرئيس الدعوة إلى اجتماع طارىء
ل��وزارات الطاقة واالقتصاد والداخلية لوضع ّ
خطة
للجم التفلّت الحاصل في القطاع ،وأبلغني الرئيس
ميقاتي بأنه سيدعو الوزراء في أسرع وقت لعقد هذا
االجتماع من أجل وضع آليّة لضبط التسعيرة والح ّد
من االستغالل الحاصل للناس”.
وختم “أ ّما الموضوع الثالث فهو اللقاءات الكثيفة
التي سنعقدها مع البنك الدولي خالل اجتماعاته
السنويّة لدرس مرحلة ما بعد قرض القمح الموجود
وتطوير شبكة األمان االجتماعي التي تؤ ّمن مساعدات
لنحو  200ألف عائلة في لبنان”.
وعرض ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة
تصريف األعمال وليد فياض أوض��اع ال��وزارة .كما
اجتمع مع وزيرة شؤون التنمية اإلدارية في حكومة
تصريف األعمال نجال الرياشي عساكر .وبحث مع
عدد من النواب والسفراء في األوضاع العا ّمة.
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«� 14آذار» تف�شل في �إي�صال ّ
مر�شحها �إلى ّ
�سدة الرئا�سة
والورقة البي�ضاء ُتع ّلق االنتخاب لحين التوافق
كما كان متوقعاً ،لم تفلح الجلسة النيابية العا ّمة
في دورتها األولى في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا ً
للرئيس ميشال عون الذي تنتهي واليته في  31تشرين
األول ال ُمقبل .وفيما لم تنجح “قوى  14آذار” في إيصال
ّ
مرشحها النائب ميشال مع ّوض إلى سدّة الرئاسة ،لم
يتسنَّ أيضا ً إجراء الدورة الثانية لالنتخاب بسبب فقدان
النصاب ،فرفع رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري الجلسة
إلى حين التوافق.
وك��ان الجلسة انعقدت قبل ظهر أم��س ف��ي ساحة
النجمة ،برئاسة ب ّري وحضور  122نائبا ً وغياب نائبين
هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار  4نواب
هم فؤاد مخزومي ،نعمت إفرام ،إبرهيم منيمنة ونجاة
صليبا .وبعد ت�لاوة المواد الدستورية  49،73و،75
ُو ّزعت األوراق والمغلّفات على النواب .وانطلقت عملية
التصويت عبر مناداة النواب إل��ى الصندوق إلسقاط
ورقتهم فيه .وإثر انتهاء عملية فرز األصوات أعلن ب ّري
النتيجة كاآلتي :ورقة بيضاء ،63 :أسماء أخرى12 :
(حملت إسم لبنان  10أوراق ،مهسا أميني صوت واحد،
نهج رشيد كرامي صوت واح��د) ،ميشال معوض،36 :
سليم إده.11 :
وبعد إعالن النتيجة ،شرع نواب بالخروج من القاعة
ما أدّى إلى فقدان النصاب فرفع الرئيس ب ّري الجلسة.
وقال ردا ً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة “إذا لم يكن
هناك توافق وإذا لم نكن  128صوتا ً لن نتمكن من إنقاذ
المجلس النيابي وال لبنان .وعندما أرى أن هناك توافقا ً
سوف أدعو فورا ً إلى جلسة وإذا ال فلكل حادث حديث”.
وك��ان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب

سأل في بداية الجلسة عن طائفة رئيس الجمهورية وإن
كانت هناك أيّ مادة دستورية ُتح ّتم اختياره من ضمن
الطائفة المارونية ،فأجابه الرئيس ب ّري “هذا عرف…
كأنك طامع فيها”.
وفي سياق آخر ،قال الرئيس ب ّري للنائب سليم عون
حول احتساب إسم معوض باللغتين “متل ما قلت وقت
انتخاب رئيس المجلس نبيه ب ّري بس”.
وعن غياب رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي
عن الجلسة ،قال ب ّري “أنا قلتلو مش ضروري تش ّرف”.
والحقاً ،أعلن النائب كريم كبارة أنه اقترع في جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية لـ”نهج رشيد كرامي”.
وبعد الجلسة ،أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حسين الحاج حسن أن “من الواضح أن ال تفاهم بين
الكتل على إيصال مرشح إلى الدورة الثانية” ،معتبرا ً
أن “ 63ورقة بيضاء تعني أن ال توافق على استكمال
الجلسة”.
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن
خليل إلى أن “جلسة اليوم هي دعوة لك ّل القوى ألن تتكلّم
مع بعضها بعضا ً ويجب ألاّ ُنضيّعها وأن نقدّر تداعيات 
الفراغ الرئاسي” وقال “لن نقف عند توزيع األصوات ألن
النتيجة كانت معروفة أنه لن يُنتخب أي رئيس اليوم”،
مشيرا ً إلى أنه “بغياب التوافق ال يُمكن انتخاب رئيس
جديد للجمهوريّة”.
ي
وتابع “إننا امام جلسات جديدة ،والمجلس النياب 
لن يفقد دوره في عمله التشريعي وال ح ّقه بإعطاء الثقة
أليّ حكومة جديدة ،ولدينا جلسات عدّة قادمة ،وأعتقد
في  18تشرين األول لدينا جلسة النتخاب لجان”.
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وق��ال النائب مع ّوض “ال أح��د ك��ان يتوقع أن هذه
الجلسة قادرة على إنتاج رئيس للجمهورية” ،معتبرا ً
أنها كانت خطوة أساسيّة في مسار إع��ادة ل � ّم شمل
المعارضة”.

بدوره ،قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب
ّ
مرشحا ً نتج عن
جورج ع��دوان ،إن “المعارضة قدّمت
تشاور بينها والشخص الذي أخذ أكبر عدد من األصوات
هو ميشال معوض ،ونحن ص ّوتنا له”.

«الورقة البي�ضاء» الناخب الأكبر ..ال رئي�س �إال بن�صاب الثلثين والتوافق
م�شاهدات ولقطات م�ضحكة من الجل�سة« ...الأ�ستاذ» و«ال�صف» و«القهوة»
} محمد حم ّية
قبل أن يصل عقرب ساعة ساحة النجمة إلى الحادية
عشرة ،بدأ النواب بالتوافد بالتوالي وبالمفرق إلى
باحة المجلس بمواكبهم وسياراتهم الداكنة الزجاج،
وهموا بالدخول إلى بهو المجلس ثم الى داخل القاعة
وتوجهات واتجاهات الكتل
المخصصة لكشف مواقف
ّ
والنواب ،وحده النائب ميشال الدويهي وصل بمفرده
وه��و يقود سيارته م��ن دون موكب وم��راف��ق��ة ،وعند
عبوره حاجز الجيش في ساحة النجمة أن��زل زجاج
سيارته وألقى التحيّة على عناصر الجيش ،فسأله أحد
العسكريين «مبين لحالك»!
وكأن ساعات الليل األخيرة وساعات الصباح الباكر
لم تتسع للمشاورات التي تكثفت على مدار يوم أمس
األول ،ولم ِ
تكف الكتل النيابية لحسم مواقفها ،فانتقلت
ال��م��ش��اورات ال��ى داخ��ل الجلسة قبل بدئها بدقائق.
فاختلطت الكتل بين بعضها البعض ،ف��دار المرشح
النائب ميشال معوض على أكثر من كتلة نيابية لتأكيد
انتخابه فتهامس مع نواب كتلة القوات اللبنانية والحزب
االشتراكي .أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد فقاد مشاورات جانبيّة مع الحلفاء ،فشوهد وهو
يقف مع النائب حسن مراد ويتناقشان بحذ ٍر .أما النائب
اللواء جميل السيد فجلس مع كتلة المرشح الوزير
السابق سليمان فرنجية ودردش مع النائب حسين
الحاج حسن.
القواتي ملحم الرياشي مع
ولوحظ جلوس النائب
ّ
كتلة اللقاء الديموقراطي بجانب النائب فيصل الصياغ
وليس مع كتلة القوات!
وكالعادة خطفت «جميالت المجلس» األنظار ال سيما
ن��دى بستاني ،وغ��ادة أي��وب التي تميّزت بحضورها
النيلي البراق.
ولباسها اللون
ّ
اصطف الصحافيّون واإلعالميّون وكذلك مستشارو
ومعاونو النواب وال��وزراء وبعض ال��زوار ،في المكان
المخصص لهم.
وما هي إال لحظات حتى ُقرع الجرس إيذانا ً بدخول

رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري إل��ى قاعة الجلسة،
فتموضعت الكتل وتوزعت على جهات القاعة األربع وفي
الوسط ،وأخذ النواب مقاعدهم ،حتى دخل بري وعلى
وقع دقات مطرقته بدأت جلسة انتخاب الرئيس األولى،
وبعد تالوة النصوص الدستورية الخاصة بانتخاب
رئيس للجمهورية ،بدأ توزيع األوراق.
وإذ حضر  122نائبا ً واقترع الرقم نفسه ،غاب ستة
ن��واب :ستريدا جعجع وسليم الصايغ من دون عذر،
إبراهيم منيمنة وف��ؤاد مخزومي ونجاة عون صليبا
ونعمت افرام بعذر.
واقتنص النواب فرصة توزيع األوراق على النواب
لتمرير الرسائل واالعتراضات ،فافتتح نائب رئيس
المجلس الياس بوصعب مداخالت ومالحظات النواب
بسؤال عن طائفة رئيس الجمهوريّة ،وإن كانت هناك
أيّ م��ادّة دستوريّة تح ّتم اختياره من ضمن الطائفة
المارونية ،فأجابه ب ّري« :هذا عُ رف» ،وأضاف ممازحاً:
«كأ ّنك طمعان فيها».
ور ّد بري على سؤال ال ّنائب فريد هيكل الخازن ،بأن
«ما دام ال ّنصاب مؤ ّم ًنا ،فعلى رئيس المجلس أن يكمل
الجلسة».
أحد النواب انتقد غياب ميقاتي وأعضاء الحكومة
عن حضور جلسة فأجاب بري« :حكيته وقلتلّه مش
ضروري تش ّرف».
مدرسة المشاغبين واألستاذ تجلّت بلقطات عدة خالل
الجلسة ،إذ قطع تركيز بري فوضى تحت المنصة التي
فتوجه اليهم بالقول« :شو فاتحين
يجلس عليها الوزراء
ّ
قهوة ه��ون؟» .وخاطب بري النائب أالن ع��ون« :نزال
عالصندوق وحاج تروح وتجي ،وكل واحد يقعد محلو...
حاج أمين قعود محلك».
وكأننا في صف الدراسة االبتدائية ...سأل النائب
سامي الجميل ب ّري« :نصاب الـ 86صوتا ً إلزامي بكل
الجلسات؟» فر ّد ب ّري« :كأنو ما معكن خبر».
وسأل نديم الجميل عن النواب الغيّاب قال له بري:
«ألنك ما رفعتش ايدك ما رح جاوبك» ،وعند طلب الجميل
توزيع األوراق قال له ب��ري« :فيك ترتاح ..ما بخلوك

تحكي بحزب الكتائب بتجي بتحكي هون».
وعند فقدان النصاب قال أحد النواب إن عدد الحضور
 85صوتا ً فقال ب ّري« :بركي منجيب حدا من برا» ،فعلقت
بوال يعقوبيان« :بدنا واحد يا جماعة».
وعند نهاية الجلسة طلبت بوال يعقوبيان من ب ّري رفع
صوته واالقتراب من «الميكرو» فقال لها بري« :حاضر».
ثم بدأ النواب اإلدالء بأصواتهم ووضع األوراق في
صندوق االقتراع ،وخالل الجلسة دخل النائب سامر
التوم الى القاعة متأخرا ً وكذلك النائب جيمي جبور ثم
دخل بعد بداية الجلسة وزير الطاقة وليد فياض.
ولوحظ أن النائب علي المقداد أدلى بصوته وغادر
القاعة بسبب ظروف صحيّة.
وكانت الفتة الطريقة التي سلم فيها النائب سيمون
أب��ي رميا على النائب جميل السيد بعد إدالء األخير
بصوتهّ ،
وأشرت الى أن السيد اقترع بالورقة البيضاء مع
التيار الوطني الحر ما يعكس تنسيقا ً بين السيد والتيار!
أم��ا النائب ب�لال عبدالله ال��ذي يتصف بحيويته
ونشاطه الالفت ،فألقى بالورقة بحماسة وق��وة في
الصندوق ور ّبت على كتف الموظف الذي يقف بجانب
الصندوق.
النائب جهاد الصمد اعترض على التصويت بكلمة
«لبنان» واعتبرها تعليمة لتأكيد التقيد بالتزام ما.
وأث��ارت ورقة تحمل اسم ميشال مع ّوض باللغتين
العربية والفرنسية لغطا ً كونها تعليمة ،واعتبر البعض
بأنها ملغاة ،فاعترض النائب جورج عدوان وطالب بري
باحتسابها ،فحسم بري نزاع النواب باحتسابها ،وقال:
«كل عالمة غير االسم تعتبر ملغاة ،كما قلت في انتخابات
رئاسة المجلس األخيرة :نبيه ب ّري بس».
وتوزعت أصوات الكتل النيابيّة على الشكل اآلتي:
نال المرشح ميشال معوض  36صوتا ً عبارة عن
القوات اللبنانية ،الحزب التقدمي االشتراكي ،حزب
الكتائب ،كتلة «تجدّد» وبعض المستقلين مثل الدكتور
غسان سكاف وبالل الحشيمي وربما جان طالوزيان.
الورقة البيضاء كانت نجمة ساحة النجمة وتربعت
على عرض الرئاسة ،فنالت  63صوتا ً هم :نواب حركة

أمل وحزب الله والحلفاء وبعض المستقلين ،ووضع
أحدهم عبارة «لنهج الرئيس رشيد ك��رام��ي» ،علمت
«البناء» أنه النائب كريم كبارة ،إضافة الى نواب التيار
الوطني الحر الذين انتخبوا بالورقة البيضاء.
 10أوراق تحمل كلمة «لبنان» هم نواب من «قدامى
تيار المستقبل» وثالثة أو أربعة مستقلين.
أما النائب صالح حنين فلم ينل أي صوت وت��ردّد
همسا ً أنه جرى سحب اسمه في ربع الساعة األخير ،لكي
ال يحترق من الجلسة األولى ،وما يعني ان اسمه سيتردد
في أي جلسة مقبلة ،أما سليم إدة فنال  11صوتا ً وهو
في فرنسا .ويبقى اللغز هو من ص ّوت ألسم همسا أميني
اإليران ّية؟
وللجلسة أس��رار :حرق القوات اللبنانية المرشح
ميشال معوض لتحضير مرشحها الجدي في الجلسات
المقبلة ،وسحب فريق الثنائي اسم سليمان فرنجية من
التداول لعدم حرقه ،كما أن بري أعلن نهاية الجلسة
األولى لكن لم يغلقها وتبقى مفتوحة وبالتالي الجلسة
المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين أيضاً.
وبعد نهاية الجلسة وبسحر ساحر ساد هرج ومرج،
فبدأ بعض ال��ن��واب يهمون بمغادرة الجلسة ،وفقد
النصاب ،فاعترض بعض النواب كسامي الجميل ،فقالت
بوال يعقوبيان :هناك توجه لفقدان النصاب وتطيير
الجلسة ،وتوجهت لبري بالقول« :عالقليلة قول لنواب
كتلتك يبقوا بالقاعة».
وقبل خروجه من الجلسة رد رئيس المجلس على
س��ؤال عن موعد الجلسة المقبلة بالقل« :اذا لم يكن
هناك توافق واذا لم نكن  128صوتا ً لن نتمكن من إنقاذ
للمجلس النيابي وال لبنان .وعندما ارى ان هناك توافقا ً
سوف أدعو فورا ً الى جلسة واذا ال فلكل حادث حديث».
وفسرت مصادر نيابية كالم بري بأن تعيين جلسة
مقبلة سيطول وربما ألسبوع أو أكثر ،وبالتالي لن يتم
انتخاب رئيس إال بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين.

بيرم يعر�ض مع وفد قطري �آلية توفير فر�ص عمل للبنانيين
اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف األعمال مصطفى بيرم ،في مكتبه
في ال��وزارة مع وفد قطري ض ّم ممثلين عن وزارة العمل والصحة والداخليّة
ومسؤولين من غرفة التجارة والصناعة ،وجرى البحث في االتفاقية المو ّقعة
بين البلدين لتوفير فرص عمل في السوق القطريّة وفي ما تحتاجه قطر من
عمالة لبنانيّة.
وق��ال بيرم “استمعنا إلى مطالب الوفد ،وهناك مطالب سريعة تتعلق
بـ”المونديال” وأخرى لها الطابع المستدام ،واتفقنا على إعالن تفاصيل اآللية
في وقت الحق بعد أن يستكمل الوفد القطري جولته على المسؤولين اللبنانيين،
وهم كانوا التقوا الرئيس نجيب ميقاتي والمدير العام لألمن العام اللواء عباس
المنسق االساس في هذا الشأن”.
إبراهيم ،كما زاروا وزارة العمل التي ستكون
ّ
وتابع “أطلعونا على ما يطلبونه بالتحديد وما هي المجاالت التي سير ّكزون

عليها في مجال التوظيف ،فهناك ما هو مرتبط بأمور موقتة كالمونديال في قطر،
حيث نحن في لبنان معنيون في إنجاحه كما أن هناك عقودا ً أخرى ذات طابع
مستدام وس ُنعلن عن كل ذلك في القريب العاجل”.
أض��اف “وزارتا العمل في لبنان وقطر لهما االش��راف القانوني المرتبط
بالصدقيّة ،والشركات في قطر هي التي ستختار ولن نتدخل في أي اختيار وال
منصة
أحد يُراهن على “الواسطة” ألنه ال إمكان لهذا األمر .اتفقنا وإيّاهم على ّ
س ُنعلن فيها عن كيفية استخدامها بالتفاصيل والقطريون يختارون المهن
المطلوبة ،لكن تصديق المعامالت والشهادة والخبرة من مصادرهم ،ووزارة
العمل فقط ُتصادق على المعلومات تبعا ً للمستندات الموجودة لديها وبهذه
الطريقة يكون هناك صدقيّة ،ألن عملية االختيار محصورة بالجهة القطريّة فقط
وال دور للجهة اللبنانيّة بها”.

بيرم مجتمعا ً إلى الوفد القطري أمس

(داالتي ونهرا)
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في ذكرى االنتفا�ضة :وحدة الأمة في مقاومة االحتالل والعدوان والتطبيع ()1
*

} زياد حافظ

مقدّمة

 28أيلول يوم مؤلم في تاريخ األمة كما هو نقطة تح ّول مشرقة في
مسار الصراع العربي الصهيوني .في  28أيلول نستذكر االنفصال ألول
تجربة وحدوية في تاريخ العرب المعاصر كما نستذكر رحيل زعيم
األمة القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر .لكن من جهة ثانية هو تاريخ
انتفاضة المسجد األقصى في فلسطين المحتلّة .فاألمة اليوم غير األمة
آنذاك ،واإلمكانيات في مواجهة العدو المحت ّل اليوم غير تلك اإلمكانيات
البدائية آنذاك .وانتفاضة الحجارة أصبحت اليوم انتفاضة الصواريخ
العربية الدقيقة ما ّ
يدل على مدى اإلبداع والتط ّور في عقل معسكر المقاوم
للمحت ّل.
ول ّما نحيي هذه الذكرى ال ب ّد من أن نتوقف على التح ّوالت التي
تفسر النجاحات التي ح ّققها الشعب الفلسطيني ومعه
حصلت والتي ّ
حركة التح ّرر العربية .ال نريد االسترسال في ربط مسارات المعارك
العربية مع المحت ّل سواء كان صهيونيا ً أو أميركيا ً إال اإلشارة إلى خط
بياني واضح يجعل من ك ّل مواجهة إضافة نوعيّة تتراكم مع اإلنجازات
ّ
السابقة .فتحرير لبنان في أيار  2000تلته انتفاضة األقصى في أيلول
من السنة نفسها ،ثم تالها احتالل العراق وإطالق المقاومة العراقية
التي أفشلت المشروع األميركي ،ثم طرد المحت ّل الصهيوني من غ ّزة في
الصهيوني
 .2005فحاولت الواليات المتحدة التعويض عبر دفع الكيان
ّ
في عدوانه على لبنان في  2006أفضت إلى إنهاء أسطورة “الجيش
الذي ال يُقهر” .من بعد ذلك حاول العدو تكرارا ً االعتداء على فترة امتدّت
من  2008حتى اليوم ك ّرست عجز الكيان في دخول القطاع لعدم قدرته
الكوني على سورية لكسر ظهر
على دفع ضريبة الدم .ثم جاء العدوان
ّ
المقاومة ففشل في تدمير الدولة السورية وجيشها واآلن سورية انتصرت
في معركتها االستراتيجيّة ّ
الكوني ما يع ّزز محور المقاومة.
ضد التحالف
ّ
العدواني على اليمن الذي كشف عورات
وكذلك األمر بالنسبة للتحالف
ّ
القوى المتحالفة مع الواليات المتحدة وعجز األخيرة عن تغيير موازين
الق ّوة العسكرية وحتى الدفاع عن المنشآت النفطية في الجزيرة العربية
والخليج العربي.

حقائق معركة سيف القدس

معركة سيف القدس في  2021أظهرت عدّة حقائق يجب التوقف
عندها .الحقيقة األول��ى هي تحقيق وحدة الساحات الفلسطينية في
مواجهة العدو المحت ّل .فاألخير كان يبني استراتيجيته على تجزئة
ساحات المواجهة كغ ّزة والض ّفة ولم يكن يحتسب أنّ فلسطينيي  48قد
يكونون طرفا ً أساسيا ً في المواجهة .جاءت معركة سيف القدس لتفرض
واقعا ً جديدا ً غيّر قوانين االشتباك وسحب المبادرة من يد العدو .فلم
يعد ممكنا ً االستفراد بالمسجد األقصى أو أحياء القدس العربية دون أن
تشارك مختلف المناطق الفلسطينية.
الحقيقة الثانية هي أنّ وحدة الساحات للنضال الفلسطيني كانت
لها ترجمات متباينة في طبيعة العمل النضالي .فالمواجهة العسكرية
فرضت غرفة عمليات قتالية موحدة لكن لم تظهر مفاعيلها على الصعيد
السياسي ال في الداخل الفلسطيني وال في الخارج .فما زال المشهد

الفلسطيني يشهد تش ّتتا ً في القوى والفصائل وكأنّ األهداف مختلفة بينما
واقع الحال هو مواجهة العدو المحت ّل لتحرير كامل التراب أوال ً وأخيرا ً
وليس للصراع على سلطة وهمية افتراضية في ظ ّل االحتالل والحصار
المفروض على الشعب الفلسطيني .هذه الحقيقة الم ّرة التي يجب
االعتراف بها قبل التكلّم عن استراتيجيات تؤدّي إلى وحدة الجهود في
مواجهة االحتالل والعدوان والتطبيع .فهناك حدود لتلك الجهود في ظ ّل
تش ّتت القوى التي هدفها واحد وهنا تكمن المفارقة.
الحقيقة الثالثة هي أنه تجب معالجة أسباب التش ّتت خاصة بين
الفصائل والقوى التي اعتمدت خيار المقاومة بكافة أشكالها كخيار
استراتيجي .اما القوى األخرى التي ال تؤمن بخيار المقاومة فال داعي
الستنزاف القوى والجهود لجلبها إلى اعتماد خيار المقاومة .ما يحيّد
ضرر تلك القوى المناهضة للمقاومة هي اإلنجازات التي تح ّققها المقاومة
في المواجهة الميدانيّة مع العدو المحتل .أما القوى التي تؤمن بخيار
المقاومة فعليها أن تتجاوز ذاتيتها وتعمل بمفهوم العمل الجماعي.
الحقيقة الرابعة هي استعمال التغيير في موازين الق ّوة على الصعيد
الدولي واإلقليمي وترجمتها إلى قيمة مضافة في المواجهة مع الكيان
الصهيوني .مما ال شك فيه ،وإنْ كانت بعض النخب العربية والفلسطينية
الدولي وخاصة الواليات
ما زال��ت تراهن على ما يُس ّمى بالمجتمع
ّ
المتحدة ،فإنّ قدرة ذلك “المجتمع” وخاصة الواليات المتحدة على
التأثير في المعادالت السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية في
العالم ،وفي اإلقليم ،أصبحت محدودة للغاية فيمكن التصدّي لها بكلفة
مخ ّفضة لم تكن بالحسبان .أما على صعيد الكيان الصهيوني فهو يعيش
أزمة داخلية خانقة وإنْ كان اإلجماع في الكيان هو التسابق في التط ّرف
ض ّد الشعب الفلسطيني .لكن التط ّورات األخيرة ،ومعركة سيف القدس
إحدى مظاهرها ،أظهرت أنّ المبادرة لم تعُ د بيد الكيان رغم التصريحات
العالية النبرة والتي ال تالقي ترجمة على األرض .البعض يعتبر أنّ
استمرار الغارات الصهيونية على مواقع متعدّدة في سورية دليل على أنّ
زمام المبادرة ما زال بيد الكيان .لكن جميع هذه التح ّركات الصهيونية
تح ّركات تكتيكية ال تغيّر ال في ميزان الق ّوة وال في الوقائع الميدانيّة بل
العكس تزيد من الحيرة واالرتباك خشية من ر ّد ليس في الحسبان.
وبالفعل ،يقف الكيان على رجل ونصف!
ما زال الكيان يتمتع بتأييد النخب الحاكمة في الواليات المتحدة أيّ
ّ
بغض النظر عن الخالفات
في قيادتي الحزبين الديمقراطي والجمهوري
بينهما .لكن اإلجماع هو على الدفاع على أمن الكيان وليس على الموافقة
ّ
بغض النظر إنْ كانت ليكودية أو أكثر
على ك ّل أعمال حكومات الكيان
تط ّرفاً .لكن هناك تح ّوالت في الرأي العام األميركي على الصعيد الشعبي
وعلى الصعيد الجامعي وعلى صعيد نسبة متزايدة من المث ّقفين ،وفي
قسم وازن للكنائس األميركية ،وفي أوساط عديدة من الق ّوات المسلّحة
ودوائر االستخبارات ،يعتبر بنسب متفاوتة أنّ الكيان عبء سياسي أو
اقتصادي أو أخالقي على الواليات المتحدة وأنّ ميزان الربح والخسارة
حساسة
ليس في صالح دعم الكيان .لكن هذا التح ّول لم يصل إلى مرحلة ّ
ضاغطة على النخب الحاكمة لتغيير موقفها المؤيّد والمطلق للكيان.
األميركي تطالب بمساءلة ومحاسبة
فهناك أصوات داخل الكونغرس
ّ
الكيان .هناك حمالت مقاطعة واسعة في عدد من الكنائس األميركية
التي تو ّقفت عن استثمار أموالها في فلسطين المحتلّة بسبب سياسات
الكيان .هناك شركات أميركية وازنة لم تعد تكترث للتهديد والترهيب

الصهيوني .هناك مقاالت متزايدة تنتقد الكيان بينما كان ذلك مح ّرما ً حتى
ماض قريب .حتى اإلعالم الشركاتي الذي تسيطر عليه شركات ال يتجاوز
عددها الستّ لم يعد باستطاعتها إغفال أعمال حكومة الكيان .ولكن كما
ذكرنا أعاله ما زالت هذه التح ّوالت دون الوصول إلى الكتلة الحاسمة
التي تغير السياسات ولكن المسألة لم تعد “إذا” بل “متى”!
من جهة أخرى هناك تنا ٍم في الحذر والريبة من الكيان الصهيوني في
ك ّل من روسيا والصين .وهذه الكتلة األوراسية الوازنة التي تعمل على
تغيير النظام العالمي لنظام أكثر إنصافا ً للدول بينما النظام القائم يعمل
على قاعدة اللعبة الصفرية ،فإنّ تلك الدولتين بدأتا تعتبران الكيان عبئاً.
فروسيا غير مرتاحة لدور الكيان في أوكرانيا وتجلّى عدم االرتياح ذاك
بطرد الوكالة اليهودية من روسيا .كما أنّ الصين ترى دور الكيان المعرقل
لمبادرتها في طريق الحرير الجديدة التي تفرض تنسيقا ً مع دول ليست
“صديقة” للكيان كباكستان وإيران .ما زالت الصين تستثمر في فلسطين
المحتلة كإدارة مرفأ حيفا وما زال التبادل التجاري يتجاوز  22مليار
دوالر وهو أكثر بـ  4مليارات دوالر من حجم التبادل الصيني المصري.
لكن استجابة الكيان للضغوط األميركية في استبعاد الشركات الصينية
من الدخول في مناقصات سكك الحديد ،وهي ضربة مباشرة لمبادرة
الطريق الواحد الحزام الواحد ،جعلت الصين تعيد النظر في جدوى
العالقات مع الكيان .لم تصل األمور إلى القطيعة لكن من الواضح أنّ
الصين وروسيا غير مرتاحتين لسياسات الكيان وهذا يضعف بشكل
كبير الموقف االستراتيجي للكيان الصهيوني.
كما أنّ دوال ً في محور المقاومة أصبحت شريكة في التك ّتالت اآلسيوية
التي تناهض الهيمنة األميركية .فالجمهورية اإلسالمية في إيران أصبحت
عضوا ً في منظمة شنغهاي للتعاون كما أنها ستصبح عضوا ً في مجموعة
“بريكس” ابتداء من  .2023وكذلك األمر بالنسبة لسورية التي هي عضو
مراقب في منظمة شنغهاي والبريكس .ونشهد أيضا ً دخول مصر وبالد
الحرمين والجزائر تلك التك ّتالت الخارجة عن هيمنة الواليات المتحدة.
ونمو الحوار بين بالد الحرمين والجمهورية اإلسالمية في إيران لن يريح
الكيان .أما في تركيا فهناك لغة جديدة ناتجة عن قمة طهران التي ض ّمت
الرئيس الروسي والتركي مع القيادات في الجمهورية اإلسالمية في إيران
ما يمهّد لتسوية األوضاع بين سورية وتركيا.
تبقى النقطة “اإليجابية” الوحيدة لصالح الكيان هي التطبيع من
بعض الدول العربية معه .لكن تقييم التطبيع الذي حصل منذ اتفاقيات
كامب دافيد ووادي عربة لم يستطع خرق المقاطعة الشعبية له .أما
المتطبعون الجدد فلم يحصدوا “إيجابيات التطبيع” خاصة في جو
شعبي عربي في تلك الدول معارض للتطبيع .حتى بالد الحرمين التي
ُ
تخط حتى الساعة خطوة
أظهرت “إيجابية” ملتبسة مع الكيان لم
التطبيع رغم الضغط األميركي الكبير عليها .فحكومة الرياض قد دخلت
على ما يبدو مرحلة مراجعة سياساتها في المنطقة ما يجعل التطبيع مع
الكيان أمرا ً معرقالً لجهودها.
بناء على تلك التح ّوالت في موازين الق ّوة التي لم تعُ د لصالح الكيان فال
ب ّد من استثمارها وتحويلها لقيمة مضافة من الق ّوة وفي تحقيق اإلنجازات
المتراكمة لدحر االحتالل وردع العدوان ومناهضة التطبيع.
العربي
القومي
*األمين العام السابق للمؤتمر
ّ
ّ

لماذا تعاني �أميركا في جاهزيّتها الع�سكريّة ّ
ل�شن حروب جديدة؟
} د .منذر سليمان وجعفر الجعفري
تتصاعد ميزانيات وزارة الدفاع األميركيّة دوريا ً إلى أرقام فلكيّة،
القومي ،من دون أن ترافقها
متجاوزة نسبة  10%من مجموع الدخل
ّ
مخصصات موازية لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية،
السخي على انتشار واسع للقوات العسكرية
وهي تذهب إلى اإلنفاق
ّ
األميركية في نحو  800قاعدة عسكرية في أكثر من  80دولة حول العالم،
قبل احتساب انتشار قوات عسكرية محدودة العدد ،كما في الصومال
وسورية ،لتصل رقعة االنتشار إلى  177دولة ،بحسب إحصائيّة أستاذ
االنثربولوجيا في الجامعة األميركيّة في واشنطن ،ديفيد فاين.
انتشار عسكريّ وتمدد ثابت تغ ّذيه ميزانيات تنمو سنوياً778 :
مليار دوالر لعام  ،2022وما ال يقل عن  813مليار دوالر للعام المقبل،
يدرك الشعب األميركي منه اليسير ،واألغلب ينقصه استيعاب أبعاده
وانعكاساته على المديين المنظور والمتوسط.
يتردّد بين اآلونة واألخرى االعتقاد الذي كان سائدا ً لدى عسكريّي
حرب فيتنام بأنّ بوسع الواليات المتحدة دخول حرب على جبهتين
متزامنتين :فيتنام وأوروب��ا .وانطالقا ً من ذلك ،تدور التساؤالت عن
تطور المسرح اآلن شرقا ً باستهداف روسيا والصين؛ األولى في محيطها
الجنوبي ،وحرب أخرى
الجغرافي المباشر ،والثانية في بحر الصين
ّ
تدور رحاها في الوطن العربي؛ سورية والعراق واليمن وشبه الجزيرة
العربيّة.
أفرزت الحرب في أوكرانيا جملة تحديات على قرارات البنتاغون،
كنتيجة مباشرة لتوريد األسلحة والذخائر المختلفة من مستودعات
القوات األميركيّة واستنزاف احتياطيّها ،إضاف ًة إلى تهالك بعض
المعدات العسكرية وتوقيف أسطول المقاتالت المروحية من طراز
«شينوك» ،وقوامه نحو  400طائرة.
تسارع استهالك ذخيرة األسلحة األميركيّة ،نتيجة توفيرها بكثافة
إلى أوكرانيا ،استدعى انتباه رئيس هيئة األرك��ان المشتركة ،مارك
ميللي ،إلجراء مراجعة دورية شهرية للتيقن من عدم استنزاف الترسانة
األميركية إلى مستويات متد ّنية ،واستبدال بعض األسلحة المرسلة إلى
كييف ،كما جرى بتوفير مدافع من طراز هاوتزر -105ملم عوضا ً عن
األقوى ( 155ملم) ،التي تخشى القيادات العسكرية استنزافها «إلى
مرحب بها» ،بحسب بيانات البنتاغون.
مستويات غير ّ
وأوج��ز ق��ادة عسكريون أميركيون التحديات الراهنة للترسانة
األميركية بالقول« :طلَب أوكرانيا من الذخائر يتعاظم كما لو كانت
أميركا في حرب مع ذاتها» ،كما أنّ «مخزون الذخائر في المستودعات
األميركية يُستنزف بصورة مقلقة ،وخصوصا ً ذخائر المدفعية» (يومية
«وول ستريت جورنال» 29 ،آب /أغسطس .)2022

إضافة إلى استنزاف المستودعات األميركية ،تواجه المؤسسة
العسكرية تحديات جديدة في آليات ونظم التوريد ودوران مصانع
األسلحة التي تتطلب زمنا ً ليس متوفرا ً اآلن إلع��ادة تأهيل المعدّات
وتشغيلها« ،في ظ ّل تبدّل المواصفات المطلوبة راهنا ً من البنتاغون»
(المصدر أعاله).
ويمضي القادة العسكريون في اإلشارة إلى معضلة برزت مؤخرا ً في
األيوني ،جنوبي إيطاليا ،حين اضطرت حاملة الطائرات «ترومان»
البحر
ّ
إلى نقل بعض أسلحتها وذخائرها إلى متن حاملة الطائرات البديلة «يو
أس أس بوش» ،التي كانت ستتخذ مواقعها في تلك المياه.
من بين التحديات العسكرية أيضا ً ما يخلّفه االستهالك المتواصل
م��ن تآكل المعدات واألس��ل��ح��ة ،بسبب ظ��روف ال��ح��رب وال��م��ن��اورات
العسكرية .وأظهر تحقيق أجرته البنتاغون قبل عامين في حادثة غرق
عربة برمائيّة وهالك طاقمها في مياه مدينة سان دييغو أنّ السبب هو
ملح
عدم االلتزام ببرنامج الصيانة المطلوبة ،نظرا ً إلى طلب عسكري ّ
لدخولها الخدمة.
لإلضاءة على إفراط المؤسسة العسكرية في التمدّد عبر العالم ،تشير
بيانات البنتاغون الخاصة بنشر حامالت الطائرات للمرابطة في مناطق
معينة إلى معادلة  ،8:8:8أيّ خالل خدمة مدتها سنتان ،تحتاج الحاملة
إلى  8أشهر من العمل ،و  8أشهر ألعمال الصيانة وتحديث المعدات،
و 8أشهر من برامج التدريب لطواقمها .وينطبق األمر عينه على القوات
واألسلحة البرمائيّة ،ومنها التي تستضيف على متنها أحدث المقاتالت
األميركية من طراز «أف ـ .»35
إذاً ،تصطدم الخطط العسكرية والسياسية الطموحة بقيود الواقع
الميداني .مثالً ،مع غروب شهر آب /أغسطس الماضي ،ت ّم رصد مرابطة
 3حامالت طائرات أميركية في المياه اآلسيوية قرب الصين «يو أس أس
ترومان» و «يو أس أس بوش» اللتين ترابطان ضمن مهام األسطول
السادس ،فيما ترابط حاملة الطائرات «يو أس أس رونالد ريغان» قرب
مياه اليابان .كما أنّ الحاملة «ترومان» في طريق عودتها إلى قاعدتها
األ ّم ألعمال الصيانة والتحديث في مدينة نورفولك في والية فرجينيا،
ولن تستطيع المشاركة لنحو عام كامل.
تنشر الواليات المتحدة مجموعتين من القوات والمعدات البرمائية
في بحر الصين الجنوبي «يو أس أس أميركا» و «يو أس أس تريبولي»
اللتين تحمل كل منها نحو  20مقاتلة حديثة من طراز «أف ـ .»35
وفي حال اشتعال ساحة حرب جديدة ،في الشرق األوسط أو الصين
أو أوكرانيا ،سيواجه سالح البحرية األميركي تحديات جديدة تقيّد
قيامه بنشر حامالت نووية للطائرات في وقت متزامن في الساحات
المشار إليها.
كما تواجه المؤسسة العسكرية األميركية تحديا ً في تجنيد منتسبين

جدد إلى صفوفها ،إذ عبّر نحو  9%من البالغين عن رغبتهم االنضمام
للقوات المسلحة ،وهي «أدنى نسبة منذ حرب فيتنام عام  ،»1973فضالً
عن تأهّ ل المنتسبين إلى برامج التدريب القاسية ،والذين ال يزيدون عن
نسبة  24%من مجموع العينة.
استعراض الخيارات المتاحة أمام الواليات المتحدة في حال نشوب
حرب حقيقيّة تشارك فيها مباشرة يؤدي إلى جملة حقائق.
للمرة األولى ،تتراجع خطورة الحرب في الشرق األوسط ،بحسب
أولويات البنتاغون ،يع ّززها انتشار واسع لقوات أميركية في المنطقة،
فضالً عن توفر عدد ٍ
كاف من القواعد والمطارات إن دعت الحاجة.
أما في حال نشوب مواجهة عسكرية مع إيران ،فاألمر يتطلب إجراء
تعديالت كبيرة في وضعية القوات األميركية ،أبرزها األعداد المحدودة
للقوات المتوفرة ،وإعادة تموضع القوات واألسلحة البحرية في المنطقة،
وضمان مالحة السفن الحربية وحامالت الطائرات في قناة السويس،
وما قد يترتب عليها من انعكاسات إقليمية ،أو سحب بعض القوات
البرمائية من المحيط الهادئ باتجاه بحر العرب.
الصدد تكمن في نشوب
ذروة التحديات بالنسبة للبنتاغون في هذا ّ
حرب مع الصين ،والتي سيكون عنوانها األبرز القطع البحرية المتوفرة
والمنتشرة قرب بحر الصين الجنوبي ،واالستعانة بقوات إضافية
من حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة ،أستراليا واليابان ،لمواجهة
القوات الصينية في الجزر االصطناعية المنتشرة في المنطقة ،وإشغال
الغواصات الصينية بمناورات معينة لحرمانها من استهداف حامالت
الطائرات األميركية بشكل خاص.
اتساع رقعة انتشار القوات والموارد العسكرية األميركية كشف
حدود القوة والتهديد بها ،وخصوصا ً عند األخذ بعين االعتبار وضعية
القوات األميركية المختلفة منذ نهاية حرب فيتنام ،باعتمادها كليا ً
على نظام التط ّوع ،وخشية القادة السياسيين من تفعيل نظام التجنيد
اإلجباري في أزمنة تستدعي رفع مستوى رفاهية الشعب األميركي،
وليس انخراطه في حروب المتناهية.
هذا ال يعني ،في المقابل ،االستخفاف باآللة العسكرية الضخمة
وقدراتها التدميرية الهائلة ،لكن القوة العسكرية الصرفة ال تحسم
صراعا ً أو اشتباكا ً بمفردها ،وخصوصا ً في ظل تردّد القادة األميركيين،
سياسيين وعسكريين ،في نشر قوات برية بأعداد كافية في ساحات
ّ
المذل للقوات األميركية من
المواجهة المعنية ،وفي األذهان االنسحاب
أفغانستان.
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الأبطال على �شا�شة «الميادين»
الرواية الحقيق ّية لعمل ّية «نفق الحريّة» من �سجن جلبوع
بدأت الميادين عرض الحلقات الوثائقيّة التي أنجزتها
في الذكرى السنوية األولى لعملية «نفق الحرية» والتي
ن ّفذها األس��رى الستة من سجن جلبوع ،وق��د حملت
الحلقات عنوان «األبطال» وتعرض الرواية الحقيقيّة
لتحرر األس��رى الستة عن طريق حفر نفق في سجن
«المحصن
جلبوع الذي يع ّرفه االحتالل بأ ّنه السجن
ّ
الذي ال يُخ َرق» ،وتتحدث أيضا ً عن األس��رى الخمسة
الذين ساعدوهم في عمليّة التحرر تلك ،وذلك بنا ًء على
روايتهم الحقيقية التي كشفوا خاللها للميادين حصرا ً
تفاصيل تلك العملية ،وما لم يُر َو عنها ،وكذلك ماذا جرى
بعدها.
وسيتع ّرف المشاهدون إلى األبطال األسرى الـ،11
الذين أطلقت عليهم الميادين اسم “ 11قمرا ً” ،وكذلك
إل��ى سجن جلبوع وتحصيناته ،متناول ًة المنظومة
األمنية اإلسرائيلية التي ظهرت هشة جراء العملية،
وستتحدث أيضا ً عن تفاصيل عملية التحرر وكيف خرج
األسرى ،وإلى أين ذهبوا ،وكيف ت ّمت إعادة توقيفهم.
كما ستتط ّرق إلى الحديث عن أهميّة جنين؛ المدينة التي
جاء منها األسرى الستة.
السلسلة الوثائقيّة مؤلفة من  6حلقات ،تم تصوير
الجزء الخارجي منها في معتقل الخيام جنوب لبنان،
وقدّمها رئيس مجلس إدارة شبكة “الميادين” اإلعالمية
غسان بن ج��دّو .وس ُتعرض على م��دى أسبوع ،وقد
عرضت اول حلقة أمس الخميس ،حيث أطلقت عليه
الميادين اسم “أسبوع األبطال” .وإلى جانب عرضها
القصة ،ستستضيف الحلقات بعضا ً من أهالي األسرى،
كما ستط ّل من خاللها شخصيات فلسطينية وعربية
وعالمية.
هدف هذا العمل وأهميته ،بحسب غسان بن جدو،

“هو منح هؤالء األبطال حقهم علينا برواية هذه القصة
التي تحمل كل معاني اإلص���رار والتصميم واإلرادة
والعمق الفدائي والكفاحي المقاوم” ،وأيضا ً “عرض
الرواية كامل ًة ،وتجسيد الواقع كما هو ،من دون أيّ
اجتهاد فيها ،من أجل نقل معلومات حقيقية ودقيقة،
وأردنا أن نجعل هذا العمل قص ًة عالميّة ،بدال ً من رواية
العملية كقصة عادية ،فتحدثنا إلى بعض األهالي،
وكذلك مع شخصيّات مهمة ذات وزن في العالم العربي
وعالم الجنوب”.
ولفت بن جدو إلى أنّ “اختيار المعتقل للتصوير
جرى عن عمد ،أل ّنه كان أيضا ً سجنا ً” ،لكن المفارقة
التي سيت ّم الحديث عنها في الحلقات هي أنّ “عملية
نفق الحرية جرت في  6أيلول من العام  ،2021وفي
اليوم نفسه من العام  ،1992كانت هناك أيضا ً عملية
هروب ألبطال في لبنان من معتقل الخيام”.
كما أوضح بن جدو “أن األبطال اتصلوا بالميادين،
وبادروا إلى مشاركة قصتهم الحقيقية عبر شاشتنا”.
ولفت بن جدّو إلى أنّ “الرواية الحقيقية والكاملة
رواها محمود العارضة ،فهو كان المخطط والمهندس
والمشرف على العملية ،وهو الذي يعرف تفاصيلها منذ
لحظاتها األولى”.
وش �دّد على أنّ “رسالة ه��ذا العمل إل��ى كل العالم
العربي واألحرار في العالم أنّ هناك قضية فلسطينية
مظلومة يجب أن نتحدث عنها دائماً ،وأنّ هناك حركة
أسيرة منسية ومهمشة ومظلومة ،ومن واجب العالم
أيضا ً أن يتحدث عنها” ،موضحا ً أنّ “الحركة األسيرة
هي حركة مناضلة ومقاومة وتستحق االهتمام الدائم”.
وانطالقا ً من كالمه هذا ،تم ّنى بن جدّو على الجهات
المعنية في محور المقاومة أن تتب ّنى ه��ذه الرواية

الدسمة والغنية والفريدة التي ستكشفها الميادين،
وتح ّولها إلى أعمال درامية وسينمائية وأدبية مختلفة،
ليس الرواية بح ّد ذاتها فحسب ،بل رواية كل بطل فيها
أيضاً.
من جهتها ،اعتبرت المخرجة الفنية للعمل هالة
بو صعب أنّ “أهمية هذا العمل تكمن في رواية قصة
األبطال ،التي تشبه المعجزة في تاريخنا الحديث”.

إيراني
افتتاح الأ�سبوع الثقافي ال
ّ
في خان �أ�سعد با�شا في دم�شق
افتتح األسبوع الثقافي اإليراني ال��ذي تقيمه وزارة
الثقافة بالتعاون مع المستشارية الثقافية اإليرانية في
خان أسعد باشا في دمشق.
وتض ّمنت الفعاليات إقامة ندوات ثقافيّة ،تتحدّث عن
الحضارة والثقافة اإليرانيّة ،وعروضا ً سينمائية وحفالت
موسيقية ومعارض للكتاب والفن التشكيلي والتعريف
بالمطبخ اإليراني.
وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح في كلمة لها
خالل االفتتاح إن األسبوع الثقافي اإليراني يُع ّد نافذة يط ّل
السوريون من خاللها على مختلف جوانب الحياة الثقافيّة
في إي��ران التي تجمعهما عالقة صداقة متينة ،توطدت
أواصرها خالل سنوات الحرب الشرسة التي تع ّرضت لها
سورية والتي استهدفت منجزاتها الحضارية ،محاولة
سرقة هويتها وتمزيق نسيجها المجتمعي وتشويه فكر
إنسانها وقيمه وانتمائه.
وأك��دت الدكتورة مشوح أن سورية وإي��ران صانعتا
حضارة ،وكال البلدين يدرك عظمة اإلرث والمنجز الحضاري
للبلد اآلخر ،وأن الولوج من بوابة العمل الثقافي يق ّرب
بينهما ،ويبرز قواسمنا الثقافية المشتركة ،ويشكل إحدى
الركائز األساسية لتعزيز تعارفنا وتقاربنا وتعاوننا ،بما
يرقى إلى مستوى عالقات بلدينا السياسية.
من جهته قال الدكتور محمد مهدي إيماني بور رئيس
رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية اإليرانية :إن سورية
تعتبر مهد الحضارات البشرية في العالم ،وعاصمتها
دمشق من أهم العواصم العربية ،وتتضمن ماضيا ً عريقاً،
إضافة إلى كونها تؤدي دورا ً في المعادالت السياسية في
المنطقة والعالم ،وأن القواسم التاريخية والثقافية ،كذلك
العادات والتقاليد المشتركة بين البلدين أدّت إلى التقارب

الكبير بين شعبيهما.
ولفت الدكتور إيماني ب��ور إل��ى أن��ه منذ القدم كانت
سورية وإيران عونا ً لبعضهما ،وشهدت عليها سنوات من
الحرب على إيران ،وقفت فيها سورية في ظل قيادة القائد
�ي ،كذلك
الخالد حافظ األس��د إلى جانب الشعب اإلي��ران� ّ
خالل المؤامرة األخيرة التي شنها العالم على سورية،
شهدت موقفا ً ثابتا ً مع الشعب والحكومة السورية،
معتبرا ً أن افتتاح األسبوع الثقافي اإليراني في سورية
نافذة أم��ام الشعب ال��س��وري ،ليتع ّرف على الحضارة
والثقافة اإليرانية ،ويلتمس القواسم المشتركة بينهما،
وخطوة مهمة لتعميق العالقات بين البلدين في المجاالت
الثقافيّة كافة.
وق��ال السفير اإليراني في دمشق مهدي سبحاني إن
التط ّورات التي حدثت خالل العقود األخيرة أبرزت الدور
الثقافي في تطوير العالقات الدولية والسياسة الخارجية
ّ
بين البلدين ،معتبرا ً عنصر الثقافة م��ح �دّدا ً رئيسيا ً
للسياسة الخارجية ،ولغة الثقافة هي اللغة الدبلوماسية
التي تحقق السالم واألمن والهدوء والرفاه للشعوب.
وأكد حميد رضا عصمتي المستشار الثقافي لسفارة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أهمية األسبوع الثقافي
اإليراني في سورية إلطالق طاقة بناءة من الذاكرة الثقافية
بهدف التعريف بحضارة إيران وثقافتها وما قامت به من
الحفاظ على المظاهر الثقافية لشعبها ،باإلضافة إلى
صنع جسر مشترك تطل من خالله على المعالم الثقافية
للبلدين.
ويشار إلى أن األسبوع الثقافي اإليراني مستمر لغاية
اإلثنين المقبل.

الوطني في حلب
�أم�سية مو�سيق ّية في المتحف
ّ
أحيا  20طالبا ً وطالبة من معهد صباح فخري أمسية موسيقيّة في المتحف الوطني ـ حلب حيث عزفوا سيمفونيّة «شهرزاد»
الروسي كورساكوف.
للفنان
ّ
األمسية التي أقامتها مديرية الثقافة ،ومديرية المتاحف واآلثار بحلب بالتعاون مع معهد صباح فخري للموسيقى ،تميّزت
بروعة أداء العازفين ،وعلى مدى ساعة من الزمن استطاع الطلبة أخذ الحضور باأللحان الكالسيكيّة إلى عوالم خياليّة من سحر
الشرق ،فكانت ليلة من ألف ليلة وليلة.
ولفت جابر الساجور مدير الثقافة في حلب في تصريح لإلعالم إلى أن األمسية دليل على رقي وحضارة حلب ،وخاصة أنها
نتاح عمل سنوات من تأهيل الطلبة وتدريبهم في معهد صباح فخري.
وجه رسائل إنسانيّة واجتماعيّة بأن حلب ما
وأوضح عبد الحليم حريري رئيس فرع نقابة الفنانين في حلب أن األمسية ُت ّ
الثقافي.
زالت نابضة ،وستظل إلى األبد زاخرة بالتراث
ّ
وأشارت ورجين رئيسيان قائدة الفرقة الموسيقية إلى أهمية األمسية لكونها ُتمثل منصة فنية تراثية لعرض مواهب الطلبة،
موضحة أن عدد المشاركين في عزف “سمفونية شهرزاد” المك ّونة من  4مقاطع ،والمستوحاة من حكاية ألف ليلة وليلة هم
 20طالبا ً وطالبة من أعمار مختلفة تتراوح ما بين  10إلى  15سنة ،واآلالت المستخدمة كانت آلة البيانو ،والكمان ،والتشيللو،
والفلوت.
وأكدت الطالبة لوريان أيوب سعادتها وأصدقائها في إحياء التراث الموسيقي ،بينما بينت الطالبة ستيفاني رباط أهمية
“سمفونية شهرزاد “ وجمال ألحانها.
وعبر الطالب آرنست خليل عن سعادته بعزف مقطوعة شهرزاد من ّوها ً بجهود كل من أتاح له الفرصة للعزف في المتحف
الوطني.
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وش �دّدت على أنّ “هذا العمل هو وثيقة للتاريخ”،
متمني ًة من أي جهة معنية “توثيق بطوالت هؤالء
األسرى ،وأن يكون هذا العمل مرجعا ً للمشاهدين وألي
حر في العالم يؤمن بقضية فلسطين المحقة”.
بدأت الميادين يوم أمس الخميس (الساعة 21:00
بتوقيت القدس المحتلة) بعرض السلسلة الوثائقية،
وتستمر ألسبوع كامل.

معر�ض �صور في الذكرى الأربعين
لمجزرة �صبرا و�شاتيال
اللبناني القاضي محمد وسام
زار وزير الثقافة
ّ
المرتضى مدفن شهداء مجزرة صبرا وشاتيال،
وكان في استقباله رئيس بلدية الغبيري معن
خليل ووض���ع إكليالً م��ن ال��زه��ر على النصب
التذكاري.
توجه ال��وزي��ر المرتضى إل��ى المركز
بعدها
ّ
االجتماعي لبلديّة الغبيري ،وافتتح
الصحي
ّ
ّ
معرضا ً للصور الفوتوغرافيّة عن مجزرة صبرا
وشاتيال ،بحضور وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي ضم ناموس المجلس األعلى األمين
المحامي سماح مهدي وناموس عمدة شؤون
التنمية اإلدارية الرفيق رامي شحرور إلى جانب
النائب فادي عالمة ،رئيس بلدية الغبيري معن
خليل ،وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية
واألحزاب اللبنانية.

خليل

ب���داي���ة ،ال��ن��ش��ي��دان ال��وط��ن��ي��ان اللبناني
والفلسطيني ،ثم ألقى خليل كلمة قال فيها“ :اليوم
في  27أيلول  2022نقيم أول احتفال رسمي
لضحايا مجزرة صبرا وشاتيال برعاية وزير في
الحكومة اللبنانية وحضوره ،نحن قبل وصولنا
كنا برفقة معالي الوزير الذي هو أول وزير لبناني
يدخل إلى أرض مدفن صبرا وشاتيال ويضع إكليالً
من الزهر باسمه كوزير ،ويقرأ الفاتحة على أرواح
الشهداء .وهذه الخطوة مه ّمة جدا ً اليوم وإن كانت
متأخرة  40عاماً.
في الذكرى األربعين لمجزرة صبرا وشاتيال،
ما زال الشعور وكأن المجزرة حصلت باألمس،
أهالي الضحايا لم يصلهم حقهم بعد ،والعدالة
لم تتحقق بالكامل بحق ه��ؤالء الشهداء لجهة
االقتصاص من العدو دوليا ً وعالميا ً”.
وأض����اف“ :نحن ال��ي��وم بفضل المقاومة
والتضحيات التي حصلت منذ  40عاما ً إلى اليوم
نثبت أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء والى زمن
المجازر الكبيرة التي نفذها العدو االسرائيلي منذ
اغتصابه لفلسطين واجتياحه لبيروت واجرامه
في صبرا وشاتيال في حق األبرياء ،ومجازر العدو
لم تكن وجها ً لوجه ،فهو يمارس القتل غدراً.
طبعا األدوات اختلفت من مكان إلى آخر واليوم
نحن نكرس حق الشهداء لنقدر أن نصل للعدالة
التي لألسف لم تعد تتحقق في المجتمع الدولي
وال في الجمعيات الدولية اليوم إنما ستتحقق
بالقوة والمقاومة .أكثر من  1900شهيد لبناني
و 3000شهيد فلسطيني ومن جنسيات عربية
أخ��رى .ولألسف ليست هناك إحصاءات دقيقة
ألن هناك أناسا ً مفقودو األثر .وفي بلدية الغبيري
هذه السنة أيضا ً قد فعلنا اإلنجاز الذي يخلد مدفن
الشعبي
صبرا وشاتيال من خالل السعي للتمويل
ّ
ألننا فقدنا األمل من الجهات اللبنانية الرسمية أو
كدنا نفقد األمل”.
وختم“ :اليوم أعطانا معالي ال��وزي��ر األمل

لنحقق المطلوب بعد أن كدنا نفقد األم��ل من
الجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية بوضع
اليد على ه��ذا العقار لنستطيع أن نرفع عليه
نصبا ً يخلد ذك��رى الشهداء .ه��ذا العقار عليه
إشكاالت قانونيّة ،واليوم لجأنا إلى الحمالت
الشعبية وقريبا ً سنطلق الحملة الشعبية لتمويل
شراء هذا المدفن والحفاظ عليه تمهيدا ً إلقامة
نصب .إنها ثقافة االنتصار والحياة والمقاومة
عبر وزارة الثقافة بوجود معالي الوزير القاضي
محمد وسام المرتضى الذي أعطى أبعادا ً إضافية
ل��وزارة الثقافة اللبنانيّة عبر كل األنشطة التي
ترعاها الوزارة وال سيما ثقافة المقاومة”.

المرتضى

وأكد الوزير المرتضى أن «إحياء ذكرى مجزرة
صبرا وشاتيال واستحضار هذه الذكرى وضحايا
المجزرة التي ارتكبتها أيد لبنانيّة آثمة ال نقف
ّ
وحض على
عندها بقدر ما نقف عند الذي ح ّرض
الدخول إلى المخيم والتنكيل بأهله العزل ،وهو
العدو اإلسرائيلي الذي لم يكتف بممارسة حقده
باالنتقام وتابع السعي إل��ى زرع ب��ذور الفتنة
والشقاق إلى أبد اآلبدين بين اللبنانيّين وبين
الفئة التي ينتمي إليها هوالء المضللون الذين
ارتكبوا هذه المجزرة بتشجيع وحقد من العدو
اإلسرائيلي».
ولفت إلى “مراهنة العدو وإصراره على إحداث
الفتنة بين اللبنانيين ما حصل إثر انسحابه من
الجبل ومن األراض��ي المحتلة في جنوب لبنان
عام  ،2000بحيث توقع أن يترك الناس في تلك
األرض لمصيرهم المجهول وأن يمارس بحقهم
أبشع أن��واع التعذيب والتنكيل ممن ع��ادوا إلى
قراهم مع المقاومة والعتقاده أنه خلق جرحا ً بين
اللبنانيين ال يشفى ،هذا هو اإلسرائيلي”.
واضاف“ :إن استحضار الذكرى لمجزرة صبرا
وشاتيال لنكون على وعي كبير بعدونا اإلسرائيلي
الذي ال يركن إليه ،ومخطئ في حق نفسه وشعبه
من بشر بالتطبيع وركن إليه .اإلسرائيليون هم
“أوالد االفاعي” ،كما جاءت تسميتهم في اإلنجيل
المقدس وكما وصفهم السيد المسيح”.
واستشهد بقول عنترة بن شداد« :إن األفاعي
وإن الن��ت مالمسها عند التقلب ف��ي أنيابها
العطب».
وأشار إلى أن “استحضار ذكرى صبرا وشاتيال
لم يكن يوما ً لالنتقام بل للوعي وألننا أطهار
وشرفاء ولنؤكد أننا نقف عند الظلم ونتألم كي
ينتصر على الشر”.
وختم« :نخاطب أرواح الضحايا في عليائها
بالقول إننا انتصرنا على العدو اإلسرائيلي
ال��ذي تسبّب بهذه المجزرة البشعة وبمجازر
أخرى وآالم جسيمة وسنبقى بإذن الله متأهّ بين
ومستعدّين لالنتصار عليه حتى استعادة
الحقوق المسلوبة».
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(1¢U áªàJ) ...ƒjQÉæ«°S QGôµJ
dOOD� ÊËœ ‰ËR��« ÎöN� fO� ¨…bIF�« Ác� “ËU�� ÊUJ�S� ÎôU�� UMLK� «–≈Ë ¨w�U��U� Î UOI�«u�
v�≈ »U??�c??�« d�H�
Ò U� «c??� UL�—Ë ¨WKN� X�O� Àö��« bIF�«Ë ¨X�uB��« d�dL� lML� »UBM�«
t� œuBIL�«Ë ¨ŸUL�ù« s� Y�b��« vK� »«uM�« fK�� fOz— —«d≈Ë ¨¡UCO��« W�—u�« X�uB�
Í√ s� Î U�U�� r�� s� »UBM�« sO�Q� Ê≈ ‰uI� —u�_« oDM�Ë ¨»UBM�« qODF� ÂbF� w�UJ�« ŸUL�ù«
t�uu� WF�ULL�« Âb� w� Î UJ�d� sJ� r� U� ¨w�UO� o�d� s� Âu�b� `�d� `�UB� ¨w�UO�
q�J�
Ò
Æt� X�uB��U� rI� r�Ë
»«uM�« iF�Ë WO�UM�K�« «uI�« ÂULC�ô W��M�U� Î UuB� Î UO�UO� …œ—«Ë dO� ŸUL�ù« ’d� ≠
q�J� »«u� tOK� wI�K� Íc�« Ê«uMF�« «c� sJ� ¨o�«u� Í√ v�« ¨÷uF� ‰UAO� `�UB� «u�uÒ  s�c�«
s� W�K��« bF� VzU�J�« »e� fOz— Âö� Î U��ô ÊU�Ë ¨«bO »«u� s� Îôu�I� t�H� Ëb�� ÊUM��
u�Ë ¨o�«u�K� t�u�œË WÒO�Uzd�« U�U���ô« w� tK�L� `�dL� “uH�« vK� o�d� Í√ …—b� W�U���«
Ëb�� ô ULMO� ¨13 ?�« »«u� —UO� Ëb�� tK��Ë ¨÷ËUH��« Ê“«u� oOI��� W{—UFL�« bO�u� VK� t�√
«c�Ë ¨U�d�«u� bM� WOI�«u��« WGOB�« ÁcN� ÁdO� ÂU�√ W�I� ÷uFL� w�«dIL�b�«
¡UIK�« X�uB� Ê√
Ò
Î
u�Ë WO��d� ÊULOK� ‰u� ÊuJ� Ê√ öO���� fO�Ë ¨oI��� U�bM� »UBM�« sO�Q�� qHJ�� o�«u��«
ÆÎU�F p�– «b�
vK� Î U�zU� 65 rNM� uÒ B�Ë »UBM�« ÊuLC� q�_« vK� Î U�zU� 86 sO�Q�� WOL�� WN�u� o�«u��« ≠
sO�ËdD� sO��d� ’d� „öN��« q�� ¨Êü« Î UMJL� Ëb�� ô ¨W�Uzd�U� “uH� `�d� »U��� q�_«
÷uF� ’d� XJKN��« UL� ¨—UO��«Ë tK�« »e�Ë q�√ w�ö� s� rN�u�� VFB� o�«u��« Ê«uM� X��
◊Ëd� d�«u�� Ê√ q�� Àb�� Ê√ V�� U� WL� Ê√ wMF� «c�Ë ¨q�_« vK� w�«dIL�b�« ¡UIK� W��M�U�
œËb��« rO�d� —U�� —UE��« s� Î U�öD�« ¨w??�ËœË wLOK�≈ Àb�� Ê√ V�� U�Ë ¨o�«u�K� W��UM�
bOFB��«Ë d�u��« s� b�eL�« u�� WIDML�« w� WO�dO�_« W�UO��« ÁU��« s� tO�« d�R� U�Ë ¨W�Ò d���«
iH�MO� Ã«dH�ô« u�� rO�d��« W�«u� s� w�dO�_« ·UDF�ô« bM�Ë ¨ U�«dH�ô« s� Y���« Ë√
`�B�Ë ¨◊uGC�« s� w�«dIL�b�« ¡UIK�« —dÒ ��O� ¨w��dH�« wF��« ÕU�d�Ë ÍœuF��« nI��«
WC�UI� …b�U� vK� p�– Àb�� qN� ¨ÎUMJL� WOI�«u� WGOB� ÊUM�� q�J� »«u�Ë 13 ?�« »«u� ÂULC�«
øULNO�K� w� „—UA��« Ë√ ¨W�uJ��« W�Uzd� W�—uNL��« W�Uz—

6

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

ƒµ°Sƒeh ø£æ°TGh ø«H ÉHhQhCG
X�U� ULNF�Ë ¨p�L�« vK� WÒO�Ë—Ë_« W�KBL�« WÒ�dE�Ë WÒO�Ë—Ë_« WÒO�öIF�« X�U� WM��« Ác� ‰ö� ≠
u�Ë ¨WÒO�dO�_« WKEL�« X�� w�Ë—Ë_«
·UHDô« p�– q� q�UI� ÊU�Ë ¨p�L�« vK� WÒO�Ë—Ë_« WÒO�«dIL�b�«
Ò
»d��« tK�Ò L� X�U� Íc�« b�bN��« ‰«Ë“Ë w�UO�u��« œU��ô« pJÒ H�Ë —UON�« l� t�uI� ÷d�H� ÊU� ·UHD«
Æ…œ—U��«
WO�UF�« ·ö�_« r�— ¨UN� UN�U�� lO�u�Ë WÒO�dO�√ WODG�� WÒO�dA�« U�Ë—Ë√ ‰Ëœ W�«—u� U�Ë—Ë√ XFL� ≠
«uCNM��« w��« WL�bI�« U�Ë—ËQ� ÊuO�dO�_« UNHË w��« U�Ë—Ë√ w� WÒOMG�« ‰Ëb�« «œUB��« UN�bÒ�J� w��«
`CM� w��« U�Ë—Ë√ dN� UO�ö�u�u� »d� w�Ë ¨UN� f�UML� WÒO�UO�u��« WKEL�« X�� X�U� w��« ‰Ëb�«
ÆWÒO�ö�ù« UO�U�K� WÒ�dBMF�« UN�dE� l� Í“«u��U� UO�Ëd� ¡«bF�U�
s� w�K��«
n�uLK� nI� l{Ë q� ¨XLB�« Ë« œUO��« U�Ë—Ë√ s� Î U�uKD� sJ� r� WÒO�«d�Ë_« »d��« ‰ö� ≠
Ò
WÒO�Ëd�« œ—«uL�« o�b� W�«b��ô wF��« qF�� w��« W�UD�« œ—«u� w� Î UuB� ¨`�UBL�« nI� X�� UO�Ë—
U�Ë—Ë√ sJ� ¨w�Ë—Ë_« œUB��ô«Ë WO�Ë—Ë_« U�dA�«Ë sOO�Ë—Ë_« sOM�«uL�« `�UB� l�u� s� ¨W�K�
Ò W�U�
‰UH�S� UN�H� V�UF�� X��– q� ¨UO�Ë— ◊UI�≈ ÊU�d� UO�Ë— b{ WA�u�L�«
WO�UL�« U�uIF�U� n�J� r�
Ò
ÆqOGA�K� ¡b��« …—U�≈ dE�M� ÊU�Ë ¨bF� tKOGA� rÒ � b� sJ� r� Íc�« w�U��« w�ULA�« qO��« »u��_ UO�UL�√
W�UDK� WO�Ëd�« œ—«uL�« v�« …œuF�« ’d� d��� ÂuO�« w� U�Ë ¨WO�dO�√ WMO�— œd�� v�« U�Ë—Ë√ X�uÒ �� ≠
o�� r�Ë ¨t��d�� ¡«—Ë sOO�dO�_« ·u�u� U��û� W�U� ô Íc�« ¨w�U��« w�ULA�« qO��« »u��√ V�d�� l�
»U�� vK� r�œUB��« ÊuAFM�Ë ¨ÊuO�dO�_« UNFC� w��« —UF�_U� w�dO�_« “UG�« ¡«d� ô≈ U�Ë—Ë√ ÂU�√
¡UM� u�� WÒO�Ë—Ë_« U�dA�« ‰uÒ ��� ¨e��u� ·ôË√ —UA��LK� ÊUL�√ »«u� ‰U� UL�Ë ÆUN�D�«u� U�Ë—Ë√
ÆrK����Ë U�Ë—Ë√ ·eM�Ë ¨WBO�d�« W�UD�« ¡«dA� U�dO�√ w� l�UB�
‰uÒ ���« W�ö� Ác�Ë ¨WOzb�� WN�«uL�« Ê_ UN�uF� «u_ lL��� s� UN�≈ WO�Ë—Ë_« U�uJ��« ‰uI� ≠
WO�öI�ö�« Ê√Ë ¨X�Ë W�Q�� —UON�ô« Ê√ rKF� w�Ë W�ËUN�« u�� dO��U� wCL�Ë ¨WO�UH�« u�� w�Ë—Ë_«
UN��U�� ·UË_« j��√Ë ¨œUB��ô« œuI� `�UBL�« fJ�Ë lL��L�« rJ�� WO�«dIL�œö�«Ë W�UO��« rJ��
ÆWOF���« w� ¡ô–√Ë ¡UO��√Ë vIL� rN�√ u�
v�« tM� hK���« ÊËb�d� rN�√ ÊuÒO�dO�_« d�U�� ÊU� Íc�« q�dA� Êu���ËË ‰uG�œ ‰—U� s�“ q�— ≠
ÆW�UD�«Ë lL��« ÊËbO�� s�c�« ¨Y�U��« r�UF�« ‰Ëœ ÂUJ� —UO� s� W�U�� U�Ë—Ë_ «ËƒU�Ë ¨«uKF� b�Ë b�_«

(1¢U áªàJ) ...ÜÉH âëàa ÜÉîàf’G á°ù∏L
Î ULK� ¨WK�IL�« U�K��« w� UNOK� ¡UM��« sJL� W�O�� Î U�u 36 ÷uF�
l� œÒb�� WK��Ë w�«d��ô«Ë VzU�J�«Ë «uI�« s� …—U�� r�d�« «c� Ê√
r�d�« qB� Ê√ sJL�Ë m�UB�« rOK�Ë l�F� «b�d�� sO�zUM�« »UO�
»«uM�«Ë WM��« »«uM�«Ë sO�dOOG��« »«u� ÷uFL� uÒ  «–≈ 65 v�«
v�« lH�d� Ê√ sJL� ¡UCO��« W�—uK� 63 r�— d�_« p�c�Ë ¨ÊuKI��L�«
ÆåÈd�√ v�« WH{ s� ÊU�zU� qI��« U� «–≈ 65
UM����«ò ∫å¡UM��«å?� d��« wM�u�« —UO��« w� WO�UO� ◊U�Ë√ X�U�Ë
‘UIM�« —u� w� UM�“ ôË bF� UM��d� d��� r� UM�_ ¡UCO� W�—u�
s� sKFM� q�IL�« Ÿu��_«Ë W�UzdK� W��UML�« WOB�A�« —UO��ô
W�K��«ò Ê√ …d��F� ¨åq�IL�« fOzdK� UH«u�Ë w�UO� ŸËdA�
÷ËUH�K� Î «dOC�� U�U��ô«Ë n�«uLK� nA�Ë i�� f�Ë U�Ëd�
ÆåwI�«u� fOz— vK� WO�UO��« ÈuI�« sO�
»UB� pKL� ô ·d� Í√ò Ê√ å¡UM��«å?� UO�— w�√ ÊuLO� VzUM�« b�√Ë
WD�d�Ë ZzU�M�« t�dN�√ U� «c�Ë ¨ÎU�zU� 65 W�d��√ v�� ôË sO�K��«
sO� o��L�« o�«u��«Ë sO�K��« »UB� sO�Q� s� b� ô w�U��U�Ë ¨ÂU�—_«
vK� t��d� ÷d� pKL� ô o�d� Í√ Ê_ ¨fOz— »U���ô WO�UOM�« q�J�«
Æåo�«u��U� Êu�uJ�� w�U��U�Ë w�K��« Ê“«u��« u� «c�Ë d�ü«
Ê√ vK� å¡U??M??�??�«å???� d�d���«Ë WOLM��« WK�� —œU??B??� œÒb???�Ë
vK� q�J�« r��� Î «—U���«Ë n�«uLK� WH�UJ� XKJ� v�Ë_« W�K��«ò
tL�� ·d� ·d� q�Ë ¨»U���ô« ‚u� w� UN�dË «u√ sO�Q�
WKNL�« w� fOz— ô ÊQ� dN�√Ë ¨WO�U���ô« W�œUFL�U� ÁdO�Q� Èb�Ë
ÃU��� Íc�« o�«u��« v�« qu��« dJ�L�« s� Ê√ò ∫WHOC� ¨åW�—u��b�«
¨å…b�U�� WO�—U� ·Ëd�Ë rzö� ŒUM�Ë WH�J� WÒOK�«œ «—ËUA� v�«
qB� «–≈ ô≈ ¨q�UF�« V�dI�« w� W�K� v�« u�b� s� Íd�ò Ê√ WH�U�
Æåo�«u� t��
ÈuI�« qÒ J� …u�œ ÂuO�« W�K�ò Ê√ qOK� s�� wK� VzUM�« È√—Ë
⁄«dH�« UO�«b� —ÒbI� Ê√Ë UNFOÒ C� ô√ V��Ë UNCF� l� rÒKJ�� Ê_
t�√ W�ËdF� X�U� W�O�M�« Ê_ «u_« l�“u� bM� nI� s�Ë w�Uzd�«
»U���« sJL� ô o�«u��« »UOG�ò ∫·U{« ÆåÂuO�« fOz— Í√ V��M� s�
wF�dA��« Á—Ëœ bIH� ô w�UOM�« fK�L�«Ë W�—uNL�K� b�b� fOz—
…b�b� U�K� ÂU�√ s��Ë …b�b� W�uJ� ÒÍ_ WI��« ¡UD�S� tIÒ � ôË
ÆåWO�UO� ÊU�� »U���ô
wM�≈ò å¡UM��«å?� Y�b� w� ÷uÒ F� ‰UAO� VzUM�« `�dL�« ‰U�Ë
wIOI��« o�«u��«Ë Õö??ù«Ë …œUO��«Ë W�ËbK� …œuF�« —UO� q��√
w�Q� Ê√ sJL� ô bK��« w� ÍœuLF�« ÂU�I�ô« q� w�Ë ¨sOO�UM�K�« sO�
«c� ÊU� u� v��Ë ¨¡w� qF� vK� —œU� dO� nOF{ ÍœU�— fOzd�
Æå—UON�ô« s� b�eL�« Z�MO� sJ� ¨Âœ«Ë√ ’U��Q� w�Q� Ã–uLM�«
¨w�Uzd�« nKL�« ÂÒbI� l� w�uJ��« r�e�« l�«d� ¨p�– ÊuC� w�
vK� j�u�� ‰«e� ô ÂUF�« s�ú� ÂUF�« d�bL�«ò Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
¨åtK�« »e�Ë Íd� wzUM� l� oO�M��U� w�uJ��« Í«d��« – «b�F� j�
Î «dO�� hKI� ¡«—“u??�« dOOG� Èu���Ë ·ö��« W�U�� Ê√ XLK� UL�
¡«—“Ë 6 W�U{S� WOMO�ö� v�« W�uJ��« lO�u� s� dEM�« ·d l�
d�“Ë dOOG� œUF���«Ë ¨WO�UOM�« q�J�«Ë nz«uD�« W�U� vK� sO�“u�
ÂUB� s�d�NL�« d�“Ë vK� dOOG��« —UB��«Ë ¨Âö� sO�√ œUB��ô«
¡«u�_« Ê√ v�« å¡UM��«å?� nAJ� W�—«“Ë —œUB� sJ� ¨ås�b�« ·d�
s� b�b� t�u� —UC���« l� ÂU�√ cM� X�b��Ë œb�� Ác� WO�U��ù«
¡«—“ËË Áu�u� UNLO�b�Ë W�uJ��« lO�u� v�« …œuF�« v�« WMOF� WN�
`�UBL�« s� l�«d��« ÷d�H� W�uJ��« nO�Q�ò Ê√ vK� …œbA� ¨œb�
‚UI���ô« dOBL� W�uJ��« j??�— Âb??�Ë WO�UO��«Ë WOB�A�«
Æåw�Uzd�«
fOz— VzU� —U�√ ¨WO�uM��« W�d���« œËb��« rO�d� bOF vK�
fOz— rK��� Ê√ l�u�� UM�√ò v�≈ ¨VF u� ”UO�« »«uM�« fK��
jO�u�« s� wD��« ÷dF�« Ë√ œd??�« W�U� 24 ‰ö??� W�—uNL��«
œËb��« sL{ ÊU� «–≈Ë ”—b� Ê√ vK� ¨s�U�A�u� ”u�¬ w�dO�_«
¨“otvå?�« …UMI� ÌY�b� w� VF u� b�√Ë ÆåtOK� vM��Ë Î UO�U��≈ ÊuJ�
¨“wD��« œd�« —UE��U� ‰ƒUH��« w� ◊dH� Ê√ b�d� ôË w�U��≈ u��«” Ê√
w�UM�K�« sO��U��« sO� WI�U� …dO�� ◊UI� „UM� X�U�” t�√ v�≈ Î U��ô
Æ“UNK� UMFD��« wKOz«d�ù«Ë

b�√ Ê√ wMF� U� 64 u� ¡ôR� lL� sJ� ¨bF�� q�d�Ë bF� W�U�«Ë
36Ë ÆÈd??�_« «—UO��« b�√ v�≈ q� ¡UCO� W�—u� uÒ B� r� ¡ôR�
©18® WO�UM�K�« «uI�« q�� s� …—U�� ÷uÒ F� ‰UAO� VzUMK� Î U�u
¡UIK�«Ë ¨m�UB�« rOK� »UOG� ©3® VzU�J�« ¨l�F� «b�d�� ¡UM���U�
»«u� W�ö�Ë ¨w�Ëe�� œ«R� »UOG� ‰«b��ô« WK��Ë ¨©8® w�«dIL�b�«
uB�« U�√ ¨ÊU�“u�U� ÊU�Ë d�U{ ‰UAO�Ë dD� »UN�≈ r� sOKI���
b�√ wLOA��« Ê√ Î ULK� ¨·UJ� ÊU�� U�≈Ë wLOA��« ‰ö� U�≈ uN� 36?�«
Æ÷uÒ FL� uÒ  t�√ å¡UM��«å?�
»«uM�« rN� ¨…UGK� d���«Ë ©10® åÊUM��ò W�—u� «u�uÒ  s�c�« U�√
¡ôR� œ«—√ UL�— W�U�d� q�I��L�« —UO� ålz«œËò WOM��« WO�K�_« «–
s� tzUB�≈ bF� t��U�≈ dI� w� Íd�d��« bF� fOzdK� UN�U�—≈ »«uM�«
bL��Ë —b� qO�� r�Ë ÆfK�L�« w� Îö�L� ‰«e� ô t�Q� WO�UO��« …UO��«
œUL�Ë bLB�« e�eF�« b�� ¨tOD� lO��Ë wM�dF��« bO�ËË ÊULOK�
U�N� U�√ Æs�d�¬ sO�zU� v�« WO�U{≈ œu�� qOL�Ë r��— bL�√ ¨ u��«
b�«Ë u w�«d� bO�— ZN�Ë ¨…UGK� d���«Ë b�«Ë uB� wMO�√
…—U�� ¨Áœ≈ rOK�� 11 ¨©…—U�� r�d� VzUM�«® ¨ÎUC�« …UGK� d���« w��«Ë
U�OK …U��Ë WMLOM� rO�«d�≈ ¡UM���U� 13 ?�« dOOG��« Èu� «u√ s�
ÆW�K��« s� U�U� s�cK�«
v�« ÈÒœ√ U� W�UI�« s� ÃËd��U� »«uM�« √b� ¨W�O�M�« Êö�« bF�Ë
ÆW�K��« Íd� fOzd�« l�d� »UBM�« Ê«bI�
W�K��« b�u� s� ‰«R� vK� Î «œ— fK�L�« fOz— ‰u� Î U��ô «b�Ë
s� sJL�� s� Î U�u 128 sJ� r� «–≈Ë o�«u� „UM� sJ� r� «–«ò WK�IL�«
·u� Î UI�«u� „UM� Ê√ È—√ U�bM�Ë ÆÊUM�� ôË w�UOM�« fK�LK� –UI�≈
ÆåY�b� ÀœU� qJK� ô «–≈Ë W�K� v�« Î «—u� u�œ√
W�K� sOOF� ÊQ� Íd� Âö� å¡UM��«ò d�� WO�UO� —œUB� d��Ë
Ò
fOz— »U���« rÒ �� s� w�U��U�Ë ¨d��√ Ë√ Ÿu��_ UL�—Ë ‰uDO� WK�I�
qHI� r� W�K��« Ê√ wMF� U� ÆsO�K��« »UB� sO�Q�Ë o��� o�«u�� ô≈
»U���« r�� v�� sO�K��« »UB� v�« ÃU��� WK�IL�« «—Ëb�« w�U��U�Ë
ÆÎU�u 65 Í√ W�œUF�« W�d��_U� fOzd�«
W�K��« Íd??� sOOF� cM� XH�J� «¡U??I??K??�«Ë ôU??B??�ô« X??�U??�Ë
XKI��«Ë W�K��« XI�� w��« v�Ë_« ÕU�B�« U�U� v�« dL��«Ë
q�� j� vK� ULO� ô ¨W�K��« ‚öD�« s� ozU�œ q�� W�UI�« q�«œ v�«
qu��« r�� r�Ë sO�dOOG��«Ë w�«d��ô«Ë VzU�J�«Ë WO�UM�K�« «uI�«
vK� sO�“u�Ë sOL�IM� «uK�b� b�u�
`�d� vK� rNMO� o�«u� v�«
Ò
ULNzUHK�Ë tK�« »e�Ë q�√ wzUM� WN�� p�UL� q�UI� ¨sO��d� …b�
rN�√ v�« W�U�— w� ¡UCO� W�—u� «u�uÒ  s�c�« d��« wM�u�« —UO��«Ë
jI� sO�zU� »c� l� `�d� v�« ¡UCO��« W�—u�« q�u�� ÊuFOD���
r�� UL�—Ë ¨»UBM�« sO�Q� rÒ � «–≈ fOz— »U���« r��Ë 65 œbF�« `�BO�
ÆU� W�u�� XKB� «–≈ ◊ö�M� bO�Ë o�U��« VzUM�« WK�� s� tMO�Q�
¨sOKI��L�«Ë sO�dOOG��« WK��Ë «uI�« sO� Î U�{«Ë ·ö��« «b� b�Ë
dOOG��« Èu� i�d� p�– vK��Ë b�«Ë `�d� vK� ULNI�«u� —cF�Ë
ôu� sO��zUM�«Ë «uI�« »«u??� sO� ‰U���U�Ë ¨÷uÒ FL� X�uB��«
WO�UOM�« q�J�« lOL� Ê√ d���« w��« —uIF� WLOK�Ë ÊUO�uIF�
ÊUO�uIF� d���« ULO� ¨ «uI�« UNO� sL� »UBMÒ �« dOOD� vK� XF�UI�
Æw�UO��« ·UHDô« s� ¡e� u� ÷uF� Ê√
VzU�J�« l� ÷ËUH��« v�u� Ê«Ëb� Ã—u� VzUM�« Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
—œUB� sJ� ¨b�«Ë `�d� v�« qu�K� ◊ö�M� —uLO� VzUM�« l� p�c�Ë
VzU�J�«Ë «uI�«Ë dOOG��« Èu� o�«u� —cF� ÊQ� XHA� WO�UO�
ÍœuF��« – w��dH�« »–U���« fJF� b�«Ë `�d� vK� w�«d��ô«Ë
÷uFL� X��– w��« «u??_« lOL� Ê√ Î ULK� ¨w�Uzd�« nKL�« w�
ÆÊUM�� w� W�œuF��«Ë WO�dO�_« sO�—UH�K� ¡ôu�« W�ËdF�
¡UCO��« W�—u�« W�K�ò UN�Q� W�K��« ·UJ� ÊU�� VzUM�« nËË
t�U� Íc�« r�d�«ò ∫W�K��« g�U� vK� å¡UM��«å?� ‰U�Ë ¨åWO�UD�«Ë
t� s�b�R� »«u� 4 Ê√ ULO� ô Î U��ô ÊU� Î U�u 36 ÷uF� ‰UAO�
v�« lH�d� b�Ë ¨ÎU�u 40 ?� vE�� t�√ wMF� U� ¨W�K��« s� «u�U�
sJL�Ë ¨¡UL�_« WOI� vK� X�“Ò u� w��« W�dH�L�« «u_« UMH{√ «–≈ 65
ÃU��� `�d� Í√ sJ� ¨ÎUC�√ 65 v�≈ ¡UCO��« W�—u�« «u√ qB� Ê√
sO� t�—œU�L� dÒ L��� t�√ vK� ·UJ� œb�Ë ÆåsO�K��« »UB� v�« “uHK�
ÆåwI�«u� fOz— v�« qu�K� WO�UO��« ÈuI�«Ë q�J�«
qO�ò Ê√ å¡UM��«å?� `O�L�« b�� V�œ√ VzUM�« œb�� WK�� uC� d���«Ë

sL{ UL� ¨ÎU? �u?? 54 e�� w��dH�«
Íœu?
Ò ?F?�?�« ŸuL�L�«
Ò
bO�Q�Ë ¨»UBM�« qODF� vK� …—b??I?�« …—U??�« ‰U??�—≈ w�dO�ú�
Æw�Uzd�« ‚UI���ô« “U��≈ w� WK�UJ�« W�«dA�«
W�d� w�ö� q�� ÊuK�L� s�c�« 60 ?�« »«uM�« u q�UIL�U�
Ëb�R� rNM�Ë ¨rNzUHK�Ë d��« wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e??�Ë q�√
¨¡UCO� W�—u� ¨WO��d� ÊULOK� o�U��« VzUM�«Ë d�“u�« `O�d�
¡UCO� ‚«—Ë√ Àö??� sO� ¨14 ??�« ÊuKI��L�« »«u??M?�« Ÿ“u??� ULO�
10 rNK�UI�Ë ¨w�«d� bO�— fOzd�« ZNM� uË ¨«bO »«uM�
sO� ÂU�I�ô« ÂbF� r�UH� 14 ??�« »«u??M?�« sO�Ë ¨ÊUM�K� «u??√
…œUF��U� q�√ l� wI�«u� `�d� s� Y���«Ë ÂœUB� w��d�
ÆwLOA�Ë ·UJ� sO�zUM�«
W�K��« bF� √b�O� …œU??�?�« UF{uL��« w??� VO�d��«Ë pH�«
¨◊ö�M� bO�Ë o�U��« VzUM�« t� ÂuIO� UL� V�d��« YO� ¨v�Ë_«
b� …dÒ ?�?�« Ê√ «b??� s??�c??�« dOOG��« »«u??� t??� ÂuIO� U??�Ë ¨WN� s??�
fOz— ÀÒb�� ULMO� ¨W�“«u� WN� s� «uI�« sO�Ë rNMO� d�J�«
`�d� Í√ “u� W�U���« s� qOL��« w�U� VzUM�« VzU�J�« »e�
14?�« »«uM�« vF�� ¡ôR� q��Ë ¨wI�«u�
`�dL� W�U��«Ë o�dH�
Ò
qJA�Ë ¨ÎU�zU� 40 ¡ôR� ŸuL��Ë ¨wI�«u�
`�dL� ÊuKI��L�«
Ò
tK�« »e�Ë q�√ w�ö��« ÊuK�L� s�c�« 60 ?�« »«uM�« v�« rN�ULC�«
b� ¨tOK� ÊuIH�� `�d� »U���« vK� r�UH��U� ¨¡UHK��«Ë —UO��«Ë
¨ÎUF� »U���ô«Ë »UBMK� Î U�UL{ ¨Á«u� Ë√ WÒO��d� ÊULOK� ÊuJ�
«uI�« »«u� ÊuK�L� s�c�« Î U�zU� 28 ?K� rN�ULC�« wHJ� ô ULMO�
sO�Q� ÊULC� ¨÷uF� ‰UAO� `O�d� Íb�R� s� vI��� U??�Ë
ÆjI� Î U�zU� 68 lL�� »UBM�«
…bO�u�« WHu�« w� 60 ?�« v�« 40 ?�« ÂULC�« ◊Ëd??� Ëb��
Âb� s??� t�U��� UL� ¡«u??� ¨»U??�? �? �ô«Ë »U??B?M?�« sLC� w??�?�«
Ëb�� ô U??N?�Ëd??� sJ� ¨W??O?K?�«œ UL�UH�� Ë√ ¨W??O?�—U??� WF�UL�
X�u�« s� d��√ WÒOKL� …—uB� ZCM�� ÃU��� UL�—Ë ¨bF� …d�«u��
ZzU�� —UE��« Ê√ Ëb�� UL� ¨Êu??� ‰UAO� fOzd�« bN� s� w�U��«
ÊuFD�U� X��«Ë
¨WN� s� Íd���«
ÍœËb��«
rO�d��« U{ËUH�
Ò
Ò
Ò
sOO�U{« sO�d� ¨WK�UI� WN� s??� Í—u?
Ò ?�?�b??�« fK�L�« ÂU??�√
◊dA� ¨tM� ÂöJ�« qJ� Íc�« ¨o�«u��« ‰u� Íb� ÷ËUH� ¡b��
tO�� »«uM�« fK�� fOz— q�� s� ¨‚UI���ô« “U��ù w�«e�≈
Æv�Ë_« WO�U���ô« W�K�K� Î U�U�� ¨Íd�
»U���« v�« ¨f�√ »«uM�« fK�� W�K� iH�
r� ¨ÎUF�u�� ÊU� UL�Ë

¨sO�K��« »UB� Ê«bI� bF� W�K��« l�d� XN��«Ë W�—uNL�K� fOz—
UN�zU�M� WO�UO��« …¡«dI�«Ë öOK���« s� qO� ÂU�√ ‰U�L�« W��U�
W�K��« ‰ö??� U�UHDô«Ë n�«uL�«Ë X�uB��« WD�d� Ÿ“u??�Ë
…uI�« œËb� rO�d�Ë ÈuI�« s�“«uL� Î «—U���«Ë i�� f� XKJ� w��«
WO�—U��« UN�u��« XHA�Ë ¨ «u_« dOO�� vK� …—bI�«Ë Ê«“Ë_«Ë
q�J�« sO� W�b��« U{ËUHL�« W�u� ¡b� q�� w�Uzd�« nKLK� …dEM�«Ë
sO�Q� WK�I� W�K� w� Íd��Ë wI�«u� fOz— v�« qu�K� WO�UOM�«
ÆÎUOK�«œ W�d��_«Ë Î UO�—U� »UBM�«
sO�K��« »UB� d�u� bF� ÍdÒ � fOzd�« W�Uzd� W�K��« bIF�«Ë
rOK� UL� sO�zU� »UO�Ë Î U�zU� 122 —uC� w� W�UF�« W�UI�« q�«œ
œ«R� r� »«u??� 4 —«c??�??�«Ë ¨—c??� ÊËœ s� l�F� «b�d��Ë m�UB�«
…U��Ë U�Ë—uJ� t��U≈ w�«b� WMLOM� rO�«d�≈ ¨Â«d�« XLF� ¨w�Ëe��
ÆdH��« w�«b� U�OK
W�—Ë 63 ∫w�üU� W�O�M�« Íd� sK�√ «u_« “d� WOKL� ¡UN��« d�≈Ë
¨©15® d�d���«Ë WOLM��« ¨©15® W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� r�Ë ¡UCO�
WK�� ¨©4® qI��L�« wM�u�« ¨©21® ‚UM�UD�« »e� l� ÍuI�« ÊUM��
œUN�Ë bO��« qOL�Ë œ«d??� s�� »«uM�«Ë ¨©2® l�—UAL�« WOFL�
Í—e��« sL�d�« b�� ÊuKI��L�« «bO »«u�Ë ¨ÂuK��« ”«d�Ë bLB�«

ريا�ضة

السنة الرابعة عشرة  /اجلمعة  30 /أيلول 2022

Fourteenth year /Friday / 30 September 2022

�إنريكي يختار  21العب ًا لخو�ض المونديال

الفني لمنتخب إسبانيا بطلة
استقر لويس إنريكي المدير
ّ
العالم  2010على  21العبا ً في التشكيلة التي ستخوض
مونديال قطر  ،2022إذ إن مواجهة البرتغال كانت
األخيرة إلسبانيا قبل إعالن قائمة المونديال .ولم يق ّرر
لويس إنريكي بعد ما إذا كان سيختار  24أو  26العباً ،ولن
يكشف عن ذلك حتى العاشر من تشرين الثاني المقبل.
لكن بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف سجله ألفارو
موراتا في براغا ،كل شيء يشير إلى أن معظم الذين كانوا
في القائمة األخيرة سيذهبون إلى قطر .وقالت صحيفة
 ASاإلسبانية إنه من الضروري ترك مساحة لالعبين
إيمريك البورت وأنييغو مارتينيز ،يتنافسان مع هوغو
غويالمون ودييغو يورينتي .أما داني أولمو فيتنافس
على مقعد في قائمة قطر مع يريمي بينو ،ألن نيكو وليامز
اقتنص المركز ذات��ه .الشيء نفسه سيحدث لجيرارد
مورينو مع بورخا إغليسياس .ويظل المجهول الكبير هو
إنسو فاتي .سيعتمد وجوده في المونديال على إظهار كل
قدراته في برشلونة ،لكن الوقت ينفد أمامه .وال شك في
وجود أوناي سيمون في حراسة المرمى بال منازع ومعه
روبرت سانشيز وديفيد رايا .ويمكن لجميع المدافعين

تقريبا ً اللعب في مراكز متعدّدة .الظهير األيسر (جوردي
ألبا وجايا) والظهير األيمن (دان��ي كارفاخال وسيزار
أزبيليكويتا) وثالثة من أربعة مدافعين في مركز الدفاع
في قائمة لويس إنريكي :البورت وأنييغو مارتينيز وإريك
غارسيا .قد يكون الرابع هو باو توريس ،لكن االكتشاف
األخير لرودري لهذا المركز يفتح إمكانية جديدة للمدير
الفني ،الذي يمكنه إحداث فجوة في وسط الملعب لميكيل
ميرينو .من بين العبي الوسط ،فإن سيرجيو بوسكيتس
وجافي وبيدري وماركوس يورينتي ضمن التشكيلة ال
محالة .كذلك كوكي وكارلوس سولير يملكان األفضلية
لدخول القائمة ألنهما ال يزاالن يتمتعان بالجدارة.
وفي الهجوم ،كما هي الحال في الدفاع ،فإن معظم
الذين سيت ّم اختيارهم هم العبون متعدّدو المهارات.
المتخصصون ثابتون :هم م��ورات��ا وف��ي��ران توريس،
الجناح صاحب أكبر ع��دد من األه���داف في المنتخب
اإلسباني ،ونيكو وليامز .أما بابلو سارابيا وداني أولمو
ّ
فلهما قدم واحدة في كأس العالم ،مثل :ماركو أسينسيو.
وسيتنافس يريمي بينو مع بورجا إغليسياس وجيرارد
مورينو على مركزهم حتى النهاية.

�سان جيرمان دفع  400مليون يورو
والنتيجة �صدام بين نيمار ومبابي
الرياضي لنادي باريس سان
اعترف المستشار
ّ
جيرمان ،متصدّر الدوري الفرنسي لكرة القدم ،لويس
كامبوس ،بارتكاب خطأ في الماضي بالتعاقد مع العبين
في المركز نفسه ،وع��دم رض��اه عن فترة االنتقاالت.
وقال كامبوس في مقابلة مع قناة « »RMCسبورت
الفرنسية“ :لقد ارتكبنا خطأ في الماضي بالتعاقد
مع العبين في المركز نفسه ،ولست راضيا ً عن فترة
االنتقاالت ،ألن هناك مراكز بحاجة لتدعيم ،بينما مراكز
أخرى تعاني من تداخل بين الالعبين” .وفي هذا الصدد،
أش��ارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،إل��ى أن لويس
كامبوس ،اعتبر التعاقد مع البرازيلي نيمار والفرنسي
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تفاهم بين نقابة المحامين وجمع ّية بيروت ماراثون
حول فوائد الريا�ضة والم�شاركة في «الرك�ض»

و ّق��ع نقيب المحامين ف��ي ب��ي��روت ناضر كسبار
ورئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل مذكرة
تفاهم حول فوائد الرياضة عموما ً ورياضة الركض
خصوصاً ،وق��د ج��اء ذل��ك خ�لال اللقاء ال��ذي عُ قد في
نقابة المحامين بمكتب النقيب كسبار وحضره أمين
سر النقابة المحامي سعد الدين الخطيب والمحامية
منسقة رياضة الجري في النقابة وعن
لؤى زع��رور
ّ
جمعية بيروت ماراثون نائب الرئيس أمين عام اللجنة
األولمبيّة اللبنانيّة العميد المتقاعد حسان رستم
وأمين السر حسان محيي الدين ومسؤولة العالقات
مع المؤسسات والهيئات والقطاعات النقاب ّية ر ّيانة
صفصوف وعضو لجنة صديقات ال��م��اراث��ون ألين
صوايا بسيم ،وشكرت الخليل النقيب كسبار الهتمامه
بقيام شراكة مثاليّة بين واحدة من أهم النقابات هي
نقابة المحامين وجمعيّة بيروت ماراثون تحت عنوان
الرياضة وأهدافها السامية ،مشيرة في مداخلة سريعة
إلى دور الجمعية في تعزيز ثقافة الركض بين اللبنانيين
تحت ع��ن��وان المحبة وال��س�لام وال��رك��ض .وعرضت

التحضيرات الخاصة بسباق  OMTبيروت ماراثون
لعام  2022المق ّرر يوم األحد  13تشرين الثاني المقبل،
معربة عن اعتزازها بالشراكة مع نقابة المحامين على
مدى السنوات الماضية وأملت أن تكون الشراكة اليوم
في عهد النقيب كسبار قيمة مضافة للتعاون المشترك
بأهدافه الوطنيّة واإلنسانيّة .
رح��ب النقيب كسبار برئيسة جمعيّة
من جانبه ّ
بيروت م��اراث��ون مي الخليل ورأى أنها تم ّثل حالة
إنسانية م��دع��اة للفخر واالع��ت��زاز م��ن خ�لال ال��دور
والنشاطات التي تقوم بها مؤكدا ً الحاجة إلى مثل هذه
وتوحد بين اللبنانيين وتعطي
األح��داث التي تجمع
ّ
الحي
ص��ورة راق��ي��ة وحضارية ع��ن لبنان وشعبه
ّ
منوها ً بخبرتها والحاجة لتثميرها في تعزيز وترسيخ
مسيرة االستقرار مرحبا ً ومبديا ً كل استعداد للمساعدة
والشراكة.
بعد ذلك جرت مراسم التوقيع لمذكرة التفاهم بين
الجانبين ،على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا ً من تاريخ
توقيع الفريقين وتظل سارية المفعول لمدة  12شهراً.

البقاع وال�صفاء �إلى نهائي دورة بلد ّية الغبيري للقدامى

كليان مبابي مقابل  400مليون يورو ،في صيف العام
الثنائي اللعب
 ،2017كان فكرة سيئة ،في ظل تفضيل
ّ
على الجهة اليسرى .وأضافت أن التصريحات األخيرة
لكامبوس ،تؤكد أيضا ً الصدام بين مبابي ونيمار داخل
أرض الملعب ،وتشير أيضا ً للمشكلة األخ��رى بشأن
حارسي المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس واإليطالي
جيانلويجي دوناروما .ولفتت “ليكيب” إلى أنه رغم
قول لويس كامبوس إن نيمار لم يكن معروضا ً للبيع
صيف العام الحالي ،إال أن إدارة بي إس جي فتحت
الباب لالستغناء عنه بالفعل بعد تجديد عقد كيليان
مبابي.

الدنماركي واالحتجاج �ضد قطر!
الر ّد ب�ش�أن قمي�ص المنتخب
ّ
شككت اللجنة المنظمة لمونديال قطر في مزاعم
شركة هامل المص ّنعة أللبسة منتخب الدنمارك بحدوث
انتهاكات حقوق اإلن��س��ان ،بعد أن كشفت الشركة
عن األطقم التي سيرتديها المنتخب في البطولة.
وأعلنت الشركة عبر حساباتها على وسائل التواصل

ف�ضيحة جديدة تالحق
القطري نا�صر الخليفي
ّ
كشفت إح��دى الصحف الفرنسية عن ت��ورط ناصر
الخليفي ،رئيس ن��ادي باريس سان جيرمان ،رئيس
رابطة األندية األوروبية الحالي ،في فضيحة خطف
وابتزاز ألحد رجال األعمال بسبب تنظيم قطر لكأس
العالم .وزعمت صحيفة  Libérationالفرنسية،
أنه ت ّم اعتقال رجل أعمال جزائري  -فرنسي بسبب
ادعائه أنه يملك مستندات تدين دولة قطر في قضية
استضافة قطر لكأس العالم  .2022وأضافت الصحيفة
أنه في كانون الثاني  2020تم احتجاز هذا الشخص
بطريقة غير قانونية ،وت��م اإلف���راج عنه في تشرين
الثاني  ،2020بعد تسليم الوثائق التي تدين الخليفي
لمحامي القطري باتفاق سري مسبق .ولفتت الصحيفة
إلى أن المعلومات التي كان يمتلكها رجل األعمال تتعلق
بقضايا ابتزاز ورشوة ضد الخليفي ،في ملف استضافة
قطر لكأس العالم .وأوضحت الصحيفة أن رجل األعمال
الفرنسي الجزائري يبلغ من العمر  41عاما ً ويعيش في
نفسي
قطر مع زوجته وأوالده ،وأنه تع ّرض لضغط
ّ
شديد أثناء سجنه .ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد
أقارب الخليفي رفضه التام لجميع االتهامات.

االجتماعي ،عن قميص أحمر بالكامل ،وأبيض بالكامل،
وقميص أسود بالكامل يمثل “لون الحداد” ،وقد طمس
شعار الشركة ،وقالت“ :ال نريد أن نظهر (شعارنا) في
بطولة كلفت حياة اآلالف من األشخاص” ،في إشارة
إلى وفاة عمال خالل بناء المنشآت الرياضية والبنى
التحتية للمونديال ،وهو أمر تنفيه قطر تماماً .وذكرت
صحيفة غارديان البريطانية العام الماضي أن 6500
عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر في السنوات العشر
األخيرة ،وكان معظمهم منخرطا ً في أعمال منخفضة
األج��ور وخ��ط��رة ،وغالبا ً ما تتم في ظ��روف شديدة
الحرارة .وفي المقابل ،عارض منظمو البطولة ،مزاعم
شركة “هامل” وقالوا إنهم شاركوا في “حوار قوي
وشفاف” مع االتحاد الدنماركي لكرة القدم.
وقال المنظمون ،في بيان“ :نرفض بشدة التقليل
من أهمية التزامنا الحقيقي بحماية صحة وسالمة
 30ألف عامل قاموا ببناء مالعب كأس العالم لكرة
القدم ومشاريع البطولة األخ��رى ،هذا االلتزام نفسه
يمتد اآلن إلى  150ألف عامل عبر خدمات البطولة
المختلفة و 40ألف عامل في قطاع الضيافة” .وص ّرح
رئيس الفيفا ،جياني إنفانتينو ،في أي��ار الماضي،
عندما سئل عما إذا كان االتحاد سيقدّم أي التزام تجاه
عائالت األشخاص الذين لقوا حتفهم في االستعدادات
للبطولة ،إن المنظمة الرياضيّة تحقق في «كل هذه
األم��ور» وأن ثالثة أشخاص فقط ماتوا .وتع ّرضت
قطر منذ حصولها على شرف تنظيم مونديال 2022
إلى كثير من االنتقادات ،ال سيما في ما يتعلق بحقوق
العمال األجانب.
وفي هذا السياق ،وصفت رئيسة االتحاد النرويجي
لكرة القدم ،ليز كالفينيس ،ق��رار اختيار قطر كدولة
مضيفة لكأس العالم بأنه “غير مقبول”.

تأهل فريقا الصفاء والبقاع إلى المباراة النهائيّة
ل��دورة بلدية الغبيري الخاصة بالالعبين القدامى
ال��ت��ي ت��ق��ام مجرياتها ف��ي مجمع بلدية الغبيري
الرياضي ،وذلك إثر فوز فريق الصفاء في المباراة
نصف النهائية األول��ى على فريق بيروت بضربات
الترجيح بنتيجة ( 6ـ  )5بعد تعادلهما في الوقت
األصلي ( 4ـ  ،)4وح ّرك ضربة البداية الكابتن حبيب
سجل
كمونة ومعه جمال الخطيب وحسين شعيبّ .
للصفاء ،دانيال األعور وإبراهيم كربال ومحمد قصاص
وسجل لبيروت ،عماد الميري ( )2وأحمد جرادة
(،)2
ّ
(.)2
وفي المباراة الثانية ضمن الدور عينه فاز فريق
سجل للفائز
البقاع على فريق الغبيري بنتيجة ( 5ـ ّ )0
محمد الشاهرلي ( )4وسعيد رزق ،وك��ان قد ح ّرك

غياب مودريت�ش عن الريال
على �أن يعود لمواجهة البر�شا
كشفت تقارير إسبانية إصابة الكرواتي لوكا مودريتش
نجم وسط ري��ال مدريد بعد عودته من مرحلة التوقف
الدولي وقبل استئناف منافسات الليغا .وذكرت الكثير من
ّ
الصحف أن النجم الكرواتي مودريتش سيغيب عن المالعب
لمدة تتراوح بين  8و 10أيام بسبب إصابة في عضالت
الفخذ بعد خوضه مباراتين مع منتخب بالده في دوري
األمم األوروبية .ومن المتوقع حسب التقارير ذاتها أن يكون
مودريتش جاهزا ً لمباراة الكالسيكو ضد برشلونة والمقرر
إقامتها في السادس عشر من شهر تشرين األول المقبل.

ضربة البداية عضو المجلس البلديّ يوسف الخليل.
وحدّدت إدارة الدورة يوم الثالثاء المقبل الواقع في 4
تشرين األول موعدا ً للمباراة النهائيّة وحفل الختام،
برعاية وزير الشباب والرياضة جورج كالس .هذا،
وتابع المباراتين نائب رئيس بلدية الغبيري أحمد
الخنسا واألعضاء زهير وزنه وماهر سليم ويوسف
الخليل إلى جانب حشد من كبار نجوم الزمن الجميل
يتقدّمهم :حبيب كمونة ومحمود برجاوي “أبو طالب”
وجمال الخطيب وابراهيم عيتاني والمد ّرب العائد من
أميركا حسين شعيب وعبدالله سعد وحسين فرحات
وبسام فرحات وصالح كركي وطالب رمضان ومحمد
بري وناصيف شريم وع��ادل كركي والدكتور عماد
شمص والعميد محمد أحمد واألستاذ محمد حاطوم.
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