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الرئيس  ح��ك��وم��ة  اس��ت��ق��ال��ت  ش��ه��ور  ع��ش��رة  م��ن��ذ    -
حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ولبنان معلّق على 
خاللها  تبّدلت  ج��دي��دة،  حكومة  ل���والدة  االنتظار  خشبة 
األزمة  جوهر  يتغيّر  أن  دون  من  والتسميات  العناوين 
حكومة  فال  ج��دي��دة،  حكومة  تشكيل  بصعوبة  المتمثلة 
أبصرت  وأعضائها  برئيسها  المستقلين  االختصاصيين 
النور مع الدكتور مصطفى أديب، وال تسمية أحد الزعماء 
مكلفاً  رئيساً  الحريري،  سعد  الرئيس  هو  السياسيين، 
الرئاسات  ت��وازن  قاعدة  على  الجديدة  الحكومة  بتشكيل 
هذه  ل��والدة  الطريق  فتح  طوائفهم،  في  األق��وي��اء  بتمثيل 
الحكومة، وبدا في كل مرة نعتقد بحصول أي تقدم على 
طريق والدة الحكومة، أننا نبتعد من جانب جديد عن هذه 
الوالدة، وسط تقاذف االتهامات مرة باسم الصالحيّات 
ومرة باسم التوازنات، ليلقي كل طرف بالمسؤولية على 

سواه بعرقلة والدة الحكومة.
- في مراحل ممتّدة من تسمية الرئيس الحريري حتى 
تاريخه، ترافق التأزم المرافق لوالدة الحكومة مع مناخات 
بررت  واإلقليمي،  ال��دول��ي  المشهد  في  وغموض  ترّيث 
بعض التريث لدى المعنيين بتشكيل الحكومة، خصوصاً 
قاعدة  على  المكلف،  والرئيس  الجمهورية  رئيس  فريقي 
لكن  وقتها،  في  المشروعية  بعض  تجد  كانت  انتظارات 
كل هذا قد انتهى، والصورة باتت واضحة دولياً وإقليمياً، 
مع  حثيثة  مفاوضات  تقود  الجديدة  األميركية  ف��اإلدارة 
ال��ن��ووي معها، وق��د قطعت  ال��ى االت��ف��اق  ل��ل��ع��ودة  إي���ران 
والعالقات  ال��ط��ري��ق،  ه��ذا  على  األه���م  الرئيسّي  ال��ش��وط 
السعودي  واالنفتاح  إيجابياً،  تتقدم  السعودية  اإليرانية 
على سورية يتقّدم، بحيث ال يقف التعقيد الحكومي على 
بالعكس  بل  والدولية،  اإلقليمية  األزم��ات  خطوط  من  أي 
الذاهب  والدولي  اإلقليمي  السياق  عن  نافراً  سياقاً  يمثل 

نحو التسويات.
- التفاصيل الحكوميّة صارت بال قيمة، بما فيها نظرية 
حكومة االختصاصيين، والحديث عن الوزراء المستقلين 
الذي يمتلك قيمة  الوحيد  صارت مزحة سمجة، فالشيء 
قادم  انهيار  لحظة  لمالقاة  به  القيام  يمكن  ما  هو  اليوم، 
والوجوه  ال��م��ج��االت  م��ت��ع��ّدد  ان��ه��ي��ار  وه��و  ل��ب��ن��ان،  ينتظر 
اعتباره هدفاً يسعى  ويتقّدم بسرعة، بينما لم يُعد ممكناً 
إليه أي من الذين ساهموا بجعله مشروعاً إلسقاط لبنان 
صار  بعدما  االنهيار،  هذا  من  سياسية  ثمار  بقطف  أم��الً 
واضحاً أن هذا االنهيار سيخّرب ويشّوش على المناخات 
الكبرى  ال��م��ف��اج��أة  وأن  وال��ع��ال��م،  المنطقة  ف��ي  ال��ج��دي��دة 
بطريقة  يفكرون  الحكومي  بالملف  المعنيين  بأن  تتمثل 
بعدما  والعالم،  المنطقة  في  الجديد  الواقع  عن  منفصلة 
هي  زعمائهم  مع  مشكلتهم  أن  يعتقدون  اللبنانيون  كان 
باإلفراط في ربط مسارات بلدهم بما يجري خارجه، فإذ 
بأن هؤالء  أن مشكلتهم مع زعمائهم هي  بهم يكتشفون 
يربطون لبنان بالخارج بالسلبيات فقط، ويفكون ارتباطه 
عندما يكون عليهم تلقف اإليجابيات الخارجية وتوظيفها 

لفتح طريق الحلول.
ونقاط  الحكومي،  للملف  السابقة  النقاشات  كشفت   -
وتكّشف  الحكومة،  والدة  عندها  تعرقلت  التي  التعقيد 
النقاشات الحالية، مع الحراك الذي يقوده رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري مدعوماً من حزب الله، بما يمثل الفريقان 
الحكومة،  المعنيين بتأليف  الطرفين  من قدرة تأثير على 
واإلقليمي، ال���دول���ي  ب��ال��واق��ع  ص��ل��ة  م��ن  يعكسانه  وم���ا 
)التتمة ص6(

الحكومة بين بطل الوطن وبطل طائفته

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

حّل المساء واللبنانيون يعيشون أجواء ترقب يخيّم عليها التفاؤل بحدوث اختراق 
في جدار تأليف الحكومة الجديدة، بعد األجواء التفاؤليّة التي انتشرت لمجرد انعقاد 
بتشكيل  المكلف  والرئيس  ب��ري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  بين  المنتظر  اللقاء 
الحكومة سعد الحريري، وخالل ساعات تبّدد التفاؤل ليحّل مكانه التشاؤم في ضوء 
الوقائع المسّربة عن نتائج االجتماعات التي بدأت بين بري والحريري وتواصلت 
بين وفد قيادّي لحركة أمل وحزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل، فقد لّخصت مصادر تابعت ملف المشاورات المشهد بالقول، إن بري كان 
قد حصل على نصف تقّدم من باسيل شارك حزب الله في تأمينه، لجهة المرونة 
في التعامل مع ملف خريطة الحكومة الجديدة، لجهة توزيع الحقائب على الطوائف 
والمذاهب والمرجعيات التي تتولى التسمية، ومثلها لجهة عدم التمسك بتولّي رئيس 
الجمهورية تسمية الوزيرين المسيحيين أو أحدهما، وعندما اجتمع بري بالحريري 
حصل منه على نصف تقّدم مواٍز تجاه التعامل مع خريطة توزيع الحقائب طائفياً 
وسياسياً، أو لجهة عدم التمّسك بتسمية الوزيرين المسيحيّين أو أحدهما، وعندما 
نقل المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي 
لألمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ومسؤول وحدة التنسيق واالرتباط في 
حزب الله الحاج وفيق صفا، خالصة لقاء بري مع الحريري، تبين أن الحريري لم 
يحسم مسألة التخلّي عن حق اقتراح تسمية الوزيرين، معتبراً هذا الحق جزءاً غير 
قابل للتنازل من صالحيّته كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، مبدياً االستعداد لقبول 

حق مواٍز لرئيس الجمهورية بطلب تعديل أي اسم حتى يتم الوصول للتوافق، بينما 
بالتوازي معه  المطالبة  الطرح على قاعدة  الحر برفض هذا  الوطني  التيار  يتمسك 
بحق مقابل لرئيس الجمهورّية بتسمية وزير من الطائفة السنيّة باآللية ذاتها، وكان 
الحريري قد ترسمل بموقف رؤساء الحكومات السابقين لتأكيد تمسكه بموقفه بهذا 
الشأن، وفيما بدأت مصادره بتوزيع مناخات الحديث عن طريق مسدود وتحميل 
بتوزيع  التيار  مصادر  ب��دأت  ب��ّري،  مسعى  إفشال  مسؤولية  الحر  الوطني  التيار 
مناخات معاكسة عن مسؤولية الحريري عن الفشل تعبيراً عن تهّربه من مسؤولياته 
أزمة  عن  المصادر  ه��ذه  تقوله  ما  على  تأسيساً  جديدة،  حكومية  تشكيلة  بتقديم 
مصدرها العالقة السيئة بين الحريري وولي العهد السعودّي، وال تزال تشكل عائقاً 

دون قيامه بتسهيل والدة الحكومة.
استكمال  على  بري  يعمل  جديدة  فرص  أم��ام  الباب  تقفل  لم  المتابعة  المصادر 
مبادرته من خاللها بالتعاون مع حزب الله، إليجاد منطقة وسط جديدة بين طرَحْي 
الفريقين، المتمثلين بالحريري وباسيل، ورأت المصادر فيما سّربه الفريقان عن 
تلويحهما بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبّكرة عبثاً سياسياً ال يقّدم وال يؤّخر، وال 
المجلس  الفوضى، ألن إسقاط  إلى  البلد  أخذ  إال لمن يريد  التحقق  يملك مصداقية 
تكون  وقد  والمأزوم،  المتصاعد  الوضع  في  مبكرة  انتخابات  تعقبه  ال  قد  النيابي 
الفوضى هي البديل المرّجح الذي ينتظر لبنان، وعلى َمن يخاطر بمصير المجلس 
الى  البلد  أخ��ذ  مسؤولية  يتحّمل  أن  المخاطرة  لهذه  باالستعداد  يلوح  أو  النيابي 
الفوضى، ورأت المصادر أن العقدة ال تزال كامنة في كون الفريقين يقاربان الملف
)عباس سلمان()التتمة ص6( بري خالل استقباله الحريري في عين التينة أمس  

لبنان في مواجهة خطر الفو�شى... و»القومي« ُيحّيي ذكرى الر�شيد: اأرادوا باغتياله لبنان المفّكك

بّري يك�صر جليد الجمود الحكومّي: الفر�صة الأخيرة بين التقّدم الن�صبّي والعقد الم�صتع�صية 

الحريري يالقي بّري بن�صف تقّدم اأ�صوة ببا�صيل... والن�صفان متقابالن ل ُيكِمل اأحُدهما الآخر

وعن  عقيدتنا  عن  بمنثنين  لسنا 
بواضعي  ولسنا  أب���داً،  عزمنا 
سالح الحرب إلى أن تنتصر إرادة 

األّمة.
سعاده

 ر�شائل اليمن بعد معركة جيزان

وال�شيطرة على 150 كلم2 فيها

قراءة اأولّية في نتائج »�شيف القد�س« )3(:

 

نحو نظام عربّي جديد...؟

 نتائج »انتفا�شة القد�س«

ومواجهات غزة... على الفل�شطينّيين

ال�شوؤال الملحاُح في لبنان: هل ُيدَعم 

الجي�س ليحكم اأم ليواجه المقاومة؟
يِة والَمعركِة والَم�شير ِفِل�شطيُن والأُّمة َوَوحدُة الَق�شّ

 

هاَية بم�شاِهَد ثالثة؟ هيونّية.. اأْهَي بدايُة النِّ في ُمجابهِة ال�شُّ

اإلعالم  نشره  م��ا  ف��إّن  حدوثها  السعودية  إن��ك��ار  رغ��م 
الحربي اليمني من صور يؤكد أّن معركة كبيرة جرت على 
المملكة  اليمنيّة مع  للحدود  المحاذية  أرض منطقة جيزان 
لكن  يمنيّة،  أرض  ت��اري��خ��ي��اً  ه��ي  منطقة  ف��ي  ال��س��ع��ودي��ة، 
الضغوط واتفاقات اإلذعان نقلت السيادة عليها إلى مكان 

آخر وباتت اليوم جزءاً من تلك المملكة.
لقد أعلنت القوات الوطنية في اليمن المشّكلة من الجيش 
األواخر  العشرة  األيام  أنها نفذت خالل  الشعبية  واللجان 
من شهر أيار/ مايو2021 عملية هجوم واسعة استهدفت 
من  كلم2   150 على  السيطرة  إلى  وأفضت  جيزان  منطقة 
المنطقة وقتل العشرات وأسر المئات من الجيش السعودي 
ومن المرتزقة الذين يعملون معه فيها، وثق اإلعالن بصور 
تظهر جزءاً من مجريات المعركة ومنتهاها والحصيلة التي 
آل الواقع اليها إثر تلك العملية. ولكن السعودية نفت حدوث 

ذلك جملة وتفصيالً.
وأمام  ي��ؤك��ده،  م��ا  إل��ى  المستند  غير  النفي  أم��ام  ونحن 
اإلعالن الموثق باألفالم والصور الواضحة المأخوذة من 
تاريخ  أّن  خاصة  ونعتمده  باإلعالن  نأخذ  الميدان،  ارض 
الحرب والعدوان السعودي على اليمن يشهد على صدق ما 
تعلنه القوات الوطنية وموضوعية اإلعالم الحربي اليمني 
التابع لها، إذ إنها خالل السنوات الماضية ما أعلنت شيئاً 
حّد  على  تفبرك  أو  تّدعي  أن  يمكن  وال  حدوثه،  وثبت  أال 
)التتمة ص7(

»سيف  نتائج  ع��ن  لمقاربتنا  السابقين  ال��ج��زءي��ن  ف��ي 
القدس« وجدنا أن على صعيد الصراع العربي الصهيوني 
بيد  ال��ص��راع  ت��اري��خ  ف��ي  م���ّرة  وألول  ال��م��ب��ادرة  أصبحت 
فرضتها  التي  الجديدة  االشتباك  ق��اع��دة  وأّن  المقاومة، 
الدولي  الصعيد  على  أم��ا  ع��دن��ا«.  عدتم  »إْن  هي  المقاومة 
فإّن العالقات الدوليّة التي كانت تحكمها الشرعية الدولية 
األمن،  مجلس  وق���رارات  المتحدة  األم��م  بميثاق  المتمثلة 
صالحة  تكن  لم  الدولية  والقوانين  والمعاهدات  والمواثيق 
التي  اإلنسانية  ض��ّد  وجرائم  الحرب  جرائم  مواجهة  في 
ارتكبها وما زال الكيان الصهيوني المحتّل. كما أّن النظام 
الدول  ومعها  المتحدة  الواليات  فرضه  تريد  ال��ذي  اآلخ��ر 
األوروبية وفي طليعتها المملكة المتحدة، رأس األفعى في 
العربي الصهيوني، والمبني على قاعدة األحكام  الصراع 
)rules based order( اصطدم بمنظومة جديدة ولدت 
والعدل.  الحق  على  مبنّي  نظام  وه��ي  المقاومة  رح��م  من 
األميركي  النظام  وكذلك  مصالح  تمثل  الدولية  فالشرعية 
الجديد الذي يهدف فقط إلى منع صعود الصين وروسيا، 

بينما النظام الصادر عن المقاومة هو نظام الحق والعدل. 
في المقاربة التي نقّدمها في هذه المداخلة نبحث نتائج 
القائم وكيف يمكن أن  النظام العربي  »سيف القدس« على 
على  المبني  والعدل  الحق  لنظام  أق��رب  نظام  إل��ى  يتحّول 
قاعدة أخالقية ثابتة وبعيداً عن نظام مبنّي على موازين قّوة 
)التتمة ص7(

في المقال السابق بعنوان: فلسطين: من شهر »النكبة« 
األولى  نقطتين.  فيه بشأن  »االنتصار«، تحدثت  إلى شهر 
حديث  إلى  النكبة  حديث  على  القفز  إلى  دع��وت  أنني  هي: 
للنصر  ع��ي��داً   ،2021 م��اي��و   21 عيد  واع��ت��ب��ار  االن��ت��ص��ار، 
من  الصهيوني  الكيان  وإزاح���ة  فلسطين  تحرير  وب��داي��ة 
والنصر  المقاومة  عيد  إل��ى  باإلضافة  المحتلة،  فلسطين 
المقاومة  فيه  انتصرت  التي   ،2000 أي��ار  مايو/   25 في 
العام  األم��ي��ن   – الله  نصر  حسن  السيد  بقيادة  اللبنانيّة 
الرحيل  على  وأجبرته  الصهيونّي  العدو  على  الله،  لحزب 

المخزي بال قيد أو شرط من جنوب لبنان.
غزة،  ومواجهات  القدس  انتفاضة  تقييم  هي:  والثانية 
ووعدت  الصهيوني،  الجانب  على  والتداعيات  النتائج  بين 
هذا  هدف  وهو  الفلسطيني،  الجانب  على  ذلك  باستكمال 

المقال.
فقد خلصت اآلثار والتداعيات على الجانب الصهيونّي، 
إلى انتهاء أسطورة القبضة الحديدّية، وإشاعة حالة الذعر 
وعاش  كلها  المحتلة  الفلسطينية  والمدن  أبيب  تل  داخ��ل 
المحتلون الصهاينة حالة الرعب للمرة األولى وفي الخنادق، 
واضطرار السلطة الصهيونيّة النتهاج سياسة التعتيم لرفع 
الروح المعنوية لدى الصهاينة خشية انهيارهم حال إعالن 
مستوطني  ثقة  وفقدان  للمهزومين،  انتهاج  وهو  الحقيقة 
الكيان في حكومتهم وإعالمهم، وبدء التفكير في الخروج 
)التتمة ص6(

ماكرون  إي��م��ان��وي��ل  الفرنسي  ال��رئ��ي��س  استقبال  ت��رك 
العماد  اللبناني  الجيش  لقائد  الماضي  األسبوع  منتصَف 
في  ك��ث��ي��رة  وأص����داء  وتعليقات  اس��ت��غ��راب��اً  ع���ون  ج���وزف 
لم  أن��ه  االس��ت��غ��راب  مبعُث  السياسية.  األوس���اط  مختلف 
اللبناني؛  للجيش  قائداً  أن قابل  يسبق ألّي رئيس فرنسي 
األمر الذي فّسره البعض بأنه مجرد تكريم لشخص القائد. 
بعضهم اآلخر أعطى االستقبال في هذه الظروف العصيبة 
التفكير  الى  التكريم  يتجاوز  تفسيراً  لبنان  يعيشها  التي 
تسلّم  ه��ي  الجيش  ق��ائ��د  ال��ى  استثنائية  مهمة  إس��ن��اد  ف��ي 
موالين  المتناحرين،  السلطة  أهل  على  تعّذر  بعدما  الحكم 
ومعارضين، تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة حسان 

دياب المستقيلة منذ ثمانية أشهر.
لقائد  م��اك��رون  الرئيس  استقبال  راف��ق  ذل��ك،  م��ن  أكثر 
بيروت  في  المتحدة  الواليات  لسفيرة  تصريحات  الجيش 
حول اعتزام وزارة الخارجية األميركية تحويل مبلغ 120 
إعالن  الى  إضافة  اللبناني،  الجيش  لتمويل  دوالر  مليون 
للبحرية  المقبل  العام  أنها ستقّدم  الدفاع األميركية  وزارة 
مباشرتها  ك��م��ا  س��واح��ل،  خ��ف��ر  زوارق  ث��الث��ة  اللبنانية 
بتحويل 59 مليون دوالر الى لبنان »لتعزيز قدرات الجيش 
األمنية على الحدود الشرقية«، أّي الحدود مع سورية. قبل 
إدارة  »أّن  الدفاع صّرح  السفيرة، كان مسؤول في وزارة 
)التتمة ص7(

أوغوست  بعد  وما  خلدون  اب��ِن  قبل  ما  التّاريخيُّة  الحقيقُة 
كونْت والتي أْجَمَع عليها ُعلماُء االجتماِع في مسيرِة البشرّية، 
أّكدت وتؤكّد: أَنّ األمبراطورّياِت والدوَل التي ُتولُد، إّنما تْمَرُض 

وَتشيُخ وتْهَرُم ُثمَّ تموت، لَِسبٍَب أو آلَخَر مَن األَسباب.
والى  التَّاريخيّة؟  ِفلِسطيَن  من  أيننا  المشروع:  *والسؤاُل 

أيَن يتّجُه المساُر في نهايِة النّهايات؟!
عنها  األّم��ةُ  وَنَفَضِت  ِفلسطين  انتفضت  أِن  بعد  ِسيّما  *ال 
الّذين  ال��ُج��ُدُد  النازييَن  مع  ال��ُق��دِس  سيِف  معركِة  في  الُغبار، 
احتلّتها  أرٍض  على  استيطانيّاً  ُع��ن��ص��رّي��اً  اح��ت��الالً  ج��ّس��دوا 
عصاباٌت صهيونيٌّة إرهابيٌة أخرجِت الِفلِسطينييَن من ديارهم 

بمجازَر بدأت بمجزرِة »بيغن« دير ياسين 1948.
أّما من بقَي من الِفلِسطينييَّن ُيعاني على أرِضِه، فقد عاَش 
النّكبُة  حلِّت  ُمذ  عاماً،  وسبعيَن  ثالثٍة  ِط��وال  مقهوراً  مظلوماً 
وحشيٍّ  عنٍف  وط��أِة  تحَت  ُت��ط��اق،  تُعد  لم  تتفاَقُم  والمعاناُة 
معركِة  فجِر  مطلِع  حتى  أْوَصلتْنا  معاناٌة  إرهاّبي:  ُصهيونيٍّ 
رفاِء  الشُّ عند  العالميُّ  ميُر  الضَّ ه��بَّ  حيُث  ال��ُق��دس..  سيِف 
ِق ِضدَّ الباطِل، تمثّلَت  واألحرار غاضباً، بوقفٍة ِوجدانيٍة مع الحَّ

في الميادين بَمشاِهَد ثالثة:
 المْشهُد األّول: صوُر الُمعاناِة بأبشِع َتبَِدّياِتها.

 ال��م��ْش��ه��ُد ال��ثّ��ان��ي: اْخ��ت��ب��اُر ال��تّ��س��وي��اِت ال��م��ش��ؤوم��ة بكاّفِة 
أشكالِها.

المقاومة، وجميُل  ُق��ُدراِت منظومِة  تعاُظُم  الثّالث:  المشهُد   

فَضائِل حلفائِها.
*****

ال��ِوج��دان��ي��ُة بأبهى  ال��َوق��ف��ُة  ت��ج��لّ��ِت  ب��ُس��ؤال: كيف  ولْ��نَ��بْ��دأْ 
ُصوِرها  بأبهى  الِوجدانيُة  الوقفُة  تجلِّت  والجواب:  ُصوِرها؟ 

اإلنسانيّة بالَوحدِة والَوحدِة والَوحدة.
َدًة  َدًة وُمَوحَّ ناِت األّمِة ُمَوحِّ  َوحدٌة حوَل ِفلِسطين بكلِّ مكوِّ
قلباً  ��ري��ِف  ال��شَّ للُقدِس  واإلك��ب��اِر  اإلج���الِل  تحيَة  معها  تحِمُل 

ينبِض ِجهاداً.
بقيَمها  وعَظمتِها  الحياة  فضائِل  بأسمى  الَوحدُة  وتجلِّت   
معها  يحِمُل  »عظماء«  بالحقِّ  شهداَء  من  تستِمدُّها  اإلنسانيّة 
كلُّ واحٍد من أهلِها روَح الِّريادة، من طفِل غّزَة والُقدس »أمير«، 
والترانيُم  القيامة:  كنيسِة  ابِن  إلى  األقصى،  المسجِد  ابِن  إلى 

واآلذاُن واألناشيُد واحدٌة )الحقُّ سالحي وأقاوم(.
عب، َوَوَحدِة القضيّة، َوَوَحدِة   وتجلِّت الَوْحدُة، بَوحدِة الشَّ
األّمة  وُشرفاُء  المصير...  َوَوَح��دِة  الهدف..  َوَوَح��دِة  المعركة 
النّازيِة  مجابهة  ف��ي  وال��ح��ن��اِج��ُر  أف��ئِ��دِت��ِه��م،  ِم���لَء  يصرخون 

الَجديدة:
»ِفلِسطين التّاريخيّة حّرة عربيّة أبيّة ِمن البحِر إلى النّهر«.

أّما األفئِدُة في صدوِر المناضلين َفَمَع ِفلِسطين، وأصواُت 
من  كلٌّ  والّظالمين..  الّظلم  ِضدَّ  يًة  ُمَدوِّ العالمين  في  األح��راِر 
موِقِعِه ُيعبُِّر عن موِقِفِه حيثما كان، وأصحاُب القّضيِة العادلة 
)التتمة ص7(
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الصحافة  محّرري  نقيب  استقبل 
في  أمس،  القصيفي  جوزف  اللبنانية 
لبنان  في  تونس  سفير  النقابة،  دار 
بوراوي اإلمام ورئيس النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين محمد ياسين 
صندوق  أمين  حضور  في  الجالصي، 
يوسف  علي  مجلسها  وعضو  النقابة 

وُيمنى الشكر غريب.
ثّمن  التونسي  للسفير  كلمة  وبعد 
في  واإلع���الم  الصحافة  »دور  فيها 
التي  »التحديات  على  مركزاً  لبنان«، 
العربي«،  واإلع��الم  الصحافة  تواجه 
النقابتين  بين  تعاون  ب���«أي  مرحباً 
اإلطار«،  هذا  في  والتونسية  اللبنانية 
جرى بحث شامل ومعّمق في األوضاع 
اإلع��الم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة 
والمهنية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
المتسارعة  وال��ت��ط��ورات  والتقنية 

وكيفية التصّدي لها.
وعرض الجالصي لواقع الصحافة 
والمجتمع  النقابات  ودور  تونس  في 
إطار  في  ال��دول��ة  تطوير  في  المدني 
»أن  إلى  وأش��ار  اإليجابية.  الشراكة 
تجمع  التي  النقاط  من  الكثير  هناك 
مع  ت��ون��س،  ف��ي  واإلع���الم  الصحافة 
م��ن خ��الل نقابة  ل��ب��ن��ان، خ��ص��وص��اً 
الرأي  بحرية  االلتزام  عبر  المحّررين، 
عن  والدفاع  اإلنسان  وحقوق  والكلمة 
واالنتصار  واإلعالميين،  الصحافيين 
للقضايا العربية العادلة وفي مقدمها 
قضية  وه��ي  الفلسطينية  القضية 

العرب المركزية األولى«.
»تعاون  قيام  في  أمله  عن  وأع��رب 
بان ومثمر بين نقابتي لبنان وتونس 
على  خصوصاً  المجاالت،  جميع  في 
دفاعاً  والدولي،  العربي  الصيعدين 
العرب  والصحافيين  المهنة  ع��ن 

ودورهم في نهضة بلدانهم«.
ورّح�������ب ال��ق��ص��ي��ف��ي ب���اإلم���ام 
العالقة  لتاريخ  وعرض  والجالصي، 
والتونسية  اللبنانية  النقابتين  بين 
ال��ت��ي ت��رق��ى إل���ى س��ت��ي��ن��ات ال��ق��رن 
المنصرم. وقال: »أن أحداً ال يستطيع 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ات  محل  يحل  أن 
ألنها  والمنتخبة،  بقانون  المنشأة 
صاحبة سلطة وليست جمعية ظرفية. 
وعلينا كنقابات عربية أن نتنبه لهذه 

بالعمل  نفسها  تحصن  وأن  المسألة 
وتجديد  لقدراتها،  الدائم  والتطوير 
القوانين  بتحديث  وااللتزام  خالياها 
ثقافة  وتعميق  واإلعالمية  الصحافية 
ال��ح��ري��ة وم��م��ارس��ت��ه��ا ف��ي االت��ج��اه 
التي  العقبات  كل  وتجاوز  الصحيح 
الصحافي  يضطلع  أن  دون  تحول 
على  الملقاة  بالرسالة  واإلع��الم��ي 

عاتقه«.
التوافق  تم  االجتماع،  نهاية  وفي 
بين  تعاون  لبروتوكول  اإلع��داد  على 
اللبنانية  الصحافة  م��ح��ّرري  نقابة 
للصحافيين  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ن��ق��اب��ة 
ال��ت��ون��س��ي��ي��ن. وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات 
إط��ار  ف��ي  البلدين  بين  وال���زي���ارات 

التعاون المشترك.

أعلن وزير الصناعة عماد حّب الله، أنه سيتم خالل 
األسبوع الثاني من الشهر المقبل، توقيع عقد لتصنيع 
لقاح »سبوتنيك« في لبنان من خالل شركة »أروان« 

للصناعات الدوائية.
الجمهورية  رئيس  أمس،  لقائه  بعد  الله  حّب  وأكد 
حضور  في  بعبدا،   قصر  في  ع��ون،  ميشال  العماد 
يوسف  ال��رزاق  عبد  »أروان«  شركة  مجلس  رئيس 
ونائبة رئيس الشركة الدكتورة رويدا دهام، أنه »من 
مليون  و60   30 بين  إنتاج  سيتم  العقد  هذا  خالل 
تبدأ  أن  على  عالية،  وكفاءات  بإمكانات  سنوياً  لقاح 
الشركة بتصنيع هذا اللقاح فور وصول المواد الخام 

المستوردة من روسيا«.
انتاج  »أزم��ة  الله  وحب  عون  بين  اللقاء  وتناول 
إلى  اللبنانية  الصناعات  تصدير  وقضية  اإلسمنت 
السعودية ودول الخليج والخطوات الواجب اعتمادها 

لمعالجة هاتين المسألتين«.
ببعض  التباحث  »تم  الله:  حّب  قال  اللقاء،  بعد 
يتعلق  ما  في  خصوصاً  اللبنانيين،  تهّم  التي  األمور 
خالل  عون  الرئيس  وأطلعنا  اللبنانية.  بالصناعة 
في  اإليجابي  الطابع  تحمل  أخبار  على  االجتماع 
ببعض  تتعلق  أخ��رى  وأخ��ب��ار  الصناعي،  المجال 
في  سيما  وال  قريباً،  تتذلل  أن  نأمل  التي  الصعوبات 
تم  وق��د  الترابة،  مصانع  إقفال  بمشكلة  يتعلق  ما 
التواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في ما 

خّص هذا الموضوع«.
في  المصانع  إعطاء  عبر  األم��ور  ُتحل  »أن  وأم��ل 
لبنان الفرصة لفتح المقالع، كذلك على هذه المصانع 
الحكومة  رئاسة  به  وعدت  بما  االلتزام  المقابل  في 
للترابة  بالنسبة  االتفاق على األسعار  والوزراء. وتم 
المقالع.  فتح  عند  قريباً  عنها  اإلعالن  من  وسنتمكن 
ونؤكد أن هذه المشكلة ليست مشكلة وزارة الصناعة، 
بل تأخذ الوزارة هذه المشكلة على عاتقها للمساعدة 

في الوصول إلى حل«.
الصادرات  قضية  ايضا  اللقاء  »تناول  أض��اف: 
كان  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  إلى  اللبنانية 
الالزمة  الخطوات  على  الرئيس  فخامة  مع  تام  اتفاق 
لبنانية  كحكومة  ونحن  بها،  القيام  لبنان  على  التي 
لتأمين  الموضوع  هذا  يتطلبه  ما  كل  بتنفيذ  ملتزمة 
دول  وإلى  المملكة  إلى  اللبنانية  الصناعات  تصدير 
الخليج بشكل ممتاز وبمراقبة تاّمة، مع التركيز طبعاً 
به  القيام  يجب  وما  »السكانر«  اعتماد  موضوع  على 

في هذا المجال«.
وتابع: »جرى البحث في إمكانية قيام وفد لبناني 
للتباحث  السعودية  العربية  المملكة  إلى  بزيارة 
بهذه  للقيام  جهوزيتنا  وأعلّنا  الموضوع،  هذا  في 
يتابعوا  أن  المملكة  في  اإلخوة  من  ونتمنى  الخطوة، 
كانت  إن  اللبنانية  للصادرات  بالنسبة  تجاوبهم  في 

زراعية أو صناعية«.
واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري 
القاضي طّنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس في 

ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثالثة 
من أعضائه، إضافًة إلى قضايا قانونية ودستورية.

الوطن / �سيا�سة

هل تنجح مبادرة بّري با�ستيالد الحكومة؟

 

الأزمة مفتوحة على ثالثة خيارات...

{ محّمد حمّية
يضيُق هامش المناورة والمغامرة أمام المعنيين بتأليف 
بري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  فمبادرة  الحكومة. 
المسندة بالدعم المباشر من مثلث حارة حريك - بكركي - 
كليمنصو، فرضت نفسها على جدول أعمال ومواقيت بعبدا 
واللقلوق وبيت الوسط ولم يُعد لديهم الوقت لتضييعه في 

شروط وسياحة خارجية بال طائل.
فهل تنجح مبادرة عين التينة باستيالد الحكومة؟

بري  بين  التينة  عين  ف��ي  الساعتين  لقاء  ي��ح��ّدد  ل��م 
اإليجابية  األجواء  رغم  الحكومي  الملف  اتجاه  والحريري 
على  التينة  عين  تكتم  ورغ��م  الشديد.  بالحذر  المشوبة 
مضمون اللقاء فإن مصادرها أشارت ل�»البناء« إلى أن »لقاء 
ستشمل  المشاورات  من  جديدة  لمرحلة  تأسيسي  األمس 
سيجري  »بري  أن  إلى  مشيرة  بالتأليف«،  المعنيين  كافة 
والنائب  الجمهورية  رئيس  مع  ولقاءات  اتصاالت  مروحة 
اللقاء«.  أج��واء  في  لوضعهم  الله  وح��زب  باسيل  جبران 
وأضافت: »من المبكر الحكم على نتائج اللقاء قبل استكمال 
بعبدا«.  باتجاه  الحريري  تحّرك  وترقب  الالحقة  الخطوات 
مشّددة على أن »رئيس المجلس يسير وفق خريطة طريق 
ليست  لكنها  النتائج  لظهور  معينة  زمنية  مدة  إلى  تحتاج 

مفتوحة«.
الخيارات  هي  فما  بري؟  مبادرة  أُجِهضت  لو  ماذا  لكن 

البديلة؟
المحيطين  بعض  يردد  بدأ  إذ  المكلف،  الرئيس  -اعتذار 
بالحريري وفقاً للحسابات السياسية بأنه »ما بقى محرزة« 
النيابية،  االنتخابات  قبل  الحريري  برئاسة  حكومة  تأليف 
وتحديداً  الخارجي  والمالي  السياسي  الدعم  أن  سيما  ال 
الخليجي لحكومة برئاسة الحريري غير مؤكد حتى الساعة، 
ما يعني انفجار قنبلة األزمات في وجهه، ما سينعكس سلباً 
على وضع تيار المستقبل في االنتخابات النيابية خصوصاً 
شعبية  غير  ق��رارات  التخاذ  الحريري  حكومة  ُدِفعت  إذا 
الدولي  النقد  صندوق  وشروط  االقتصادي  الواقع  يفرضها 
لذلك  اللبنانيين.  بودائع  والمّس  الدعم  رف��ع  ملفات  في 
االنتخابات  لخوض  والتفرغ  الحريري  تنحي  هؤالء  يفضل 
هذا  ويواكب  الحكومة.  لترؤس  بعدها  يترشح  أن  على 
بطرح  السياسية  الكواليس  في  التداول  المستقبلي  الطرح 
كالرئيس  مستقلة  شخصية  برئاسة  مؤقتة  حكومة  تأليف 
االقتصادي  االنهيار  من  الحد  فقط  مهمتان  لها  سالم  تمام 
الوقت وإجراء االنتخابات نيابية حتى  قدر اإلمكان وتمرير 

نضوج الحل اإلقليمّي للبنان.
جديدة  تكليف  بأزمة  البالد  ُيدخل  قد  االعتذار  وخيار 
االعتذار  أعقب  ما  إذا  دستوري  ف��راغ  أزم��ة  إل��ى  ستتطور 
نجيب  الرئيس  كتلة  وربما  الزرقاء  الكتلة  نواب  استقالة 
على  تصعيدّية  فعل  ك��ردة  النيابي  المجلس  من  ميقاتي 
وجود  رغم  سنّية«  »ميثاقّية  هنا  المجلس  ويواجه  بعبدا. 
ثمانية نواب سنة مستقلين، ما يتسبب بإشكالية أخرى هي 
المطلقة.  األكثرية  إلى  الذي يحتاج  المجلس  انعقاد  نصاب 
34 من الدستور »ال يكون اجتماع المجلس  إذ نصت المادة 
قانونياً ما لم تحضره األكثرية من األعضاء الذين يؤلفونه«. 
لتكليف  نيابّية  استشارات  إلى  الدعوة  على  ذلك  وينسحب 
تجاوز  تم  حال  في  أما  الحكومة.  لتأليف  أخرى  شخصية 
الميثاقّية ونصاب المجلس بحيلة دستورّية ما على طريقة 
الشخصيات  إح��دى  تكليف  إلى  يصار  فقد  ب��ري،  الرئيس 
خالد  السابق  الوزير  أو  مخزومي  فؤاد  كالنائب  الوسطية 
الرأي  واستطالعات  السياسة  في  خبراء  أن  علماً  قباني. 
يؤكدون ل�»البناء« بأن ال مصلحة للمستقبل بهذه »الدعسة 
النيابي بعد  المجلس  الناقصة« ألنها ستفقده حضوره في 
إقصائه من المشهد الحكومي، وبالتالي أي إنتخابات فرعية 
أو أساسية سيفقد المستقبل حصته النيابية الحالية في ظل 

تراجع شعبيته.
بالتكليف  الحريري  وتمّسك  التأليف  تعثر  حال  في   -
التيار الوطني الحر لالستقالة  لوقٍت طويل، قد يعمد نواب 
اللبنانية  ال��ق��وات  ن��واب  استقالة  تتبعها  المجلس  م��ن 
لضرورة المزايدة السياسية. وفي هذه الحالة يفقد المجلس 
االنتخابات  خيار  يتقدم  وهنا  أيضاً  المسيحية  الميثاقية 
المبكرة وتأليف حكومة جديدة. إال أن هذا الخيار يبدو غير 
المادية  واقعي في ظل االنقسام السياسي الحاد والظروف 
والصحية التي تحول دون إجراء االنتخابات، فضالً عن أننا 
دخلنا في السنة االنتخابية العادية وبدأت معظم األحزاب 
يحتاجان  والبرتقالي  األزرق  التيارين  أن  كما  لها.  اإلعداد 
وعقد  المتراجع  شارعهما  لملمة  إلعادة  أشهر  سبعة  لفترة 
مصادر  تأمين  عن  فضالً  االنتخابات  وخوض  التحالفات 

التمويل الالزم في ظل شّح المال عند األحزاب والدولة معاً.
وتصريف  القائم  الوضع  استمرار  والمرّجح  الثالث   -
احتفاظ  مع  الحالية  الحكومة  به  تقوم  التي  بالحد  األعمال 
تفاقم  من  ذلك  عن  ينتج  وما  التكليف،  بسالح  الحريري 
الشارع،  إلى  األمنّية  والتوترات  الفوضى  وعودة  لألزمات 
أيار  النتخابات  تستمّر  قد  الدوامة  هذه  في  البقاء  وبالتالي 
جملة  ينتظر  الذي  اإلقليمي  المشهد  ينجلي  وحينها  المقبل، 
السياسي  والحل  اإليراني  النووي  كالملف  استحقاقات 
السعودية  إن  الكواليس  ف��ي  وي��ق��ال  اليمنية.  للحرب 
بأمنها  تتصل  بضمانات  لبنان  حكومة  عن  اإلف��راج  تربط 

ومصالحها في صنعاء والخليج.
متغيرات  أن  يرون  اإلقليمي  الوضع  على  مطلعين  أن  إال 
المنطقة على خط واشنطن – طهران – دمشق - الرياض وما 
ستفرزه من معادلة إقليمية جديدة، قد ال تتسع للحريري بل 
فهل  سورية.  على  ينفتح  لبناني  حكومة  رئيس  تتطلب  قد 

يستطيع »الشيخ« ذلك وهل يقبل السوريون أصالً؟
والسؤال األهم هل يحتمل الوضع الداخلي االستمرار بال 

حكومة ألشهر أو لعام إضافي؟
بحسب معلومات »البناء« فإن أكثر من مرجع أمني حذر 
من أن تعثر التأليف سيؤدي إلى فلتان أمني كبير ما يتطلب 
إلى فرنسا تصب في  للجيش وزيارة قائده  استثنائياً  دوراً 
هذا االتجاه. وعلمت »البناء« أن »عون بحث مع المسؤولين 
العملية  لفشل  المحتملة  األمنية  التداعيات  الفرنسيين 
دون  للحؤول  اتخاذها  ال��واج��ب  والخطوات  السياسية 
الفرنسية  انهيار الوضع األمني األمر الذي يضر بالمصالح 
الجيش  إع��داد  أوروبية  عواصم  ب��دأت  لذلك  واألوروب��ي��ة. 
مع  الجيش  وتكليف  األس��وأ  المرحلة  لمواجهة  والخطط 
صالحيات أوسع إلدارة الفوضى. وتشير المعلومات إلى أن 

الظروف اإلقليمية والدولية لم تنضج بعد لوالدة الحكومة.
اأن�شطة ومواقف

} أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني »دعم لبنان والشعب اللبناني 
الشقيق«، داعياً في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور 
الوطنية  المصلحة  تغليب  إل��ى  اللبنانية  »األط���راف  دي��اب،  حسان 
جديدة  حكومة  تشكيل  في  واإلس��راع  الدولية  المساعي  مع  والتجاوب 
تواجه التحديات واألزمات التي كان تم استعراضها خالل زيارة الرئيس 

دياب لدولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء االستقرار في لبنان«. 
وزير  ال��وزراء  رئيس  من  الفطر  بعيد  تهنئة  رسالة  دياب  تلقى  كما 

الداخلية في دولة قطر خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
} بحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة 
زينة  األعمال  تصريف  حكومة  في  بالوكالة  والمغتربين  الخارجية 
الدانماركية في لبنان ميريت جوهل وترول بيلغارد،  عكر، مع السفيرة 
العالقات  في  خوري،  السفيرغدي  السياسية  الشؤون  مدير  حضور  في 

الثنائية بين البلدين واألوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
أرسالن  طالل  النائب  اللبناني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  التقى   {
بدارته في خلدة، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو يرافقها وفد من 
السفارة، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب محمد المهتار 
المستجدات  آلخر  عرض  وكان  المشرفية،  أكرم  أرسالن  مكتب  ومدير 

السياسية في لبنان والمنطقة.
صعب  بو  إلياس  النائب  القوي«  لبنان  »تكتل  عضو  استقبل   {
مارتن  البريطانية  السفارة  في  باألعمال  القائم  الرابية،  في  دارته  في 

لونغدين، وجرى البحث في العديد من األمور التي تهّم الطرفين، ال سيما 
المشاريع التي كانت المملكة المتحدة تعمل عليها في لبنان والمتعلقة 
بالنازحين والحدود. وشكل اللقاء أيضاً مناسبة للبحث في المستجدات 
واقتصادياً  سياسياً  لبنان  يواجهها  التي  الصعوبات  لجهة  الراهنة 

ومالياً.
هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  رأى   {

سياسياً  والمحتدمة  المتوترة  »األجواء  أن  »تويتر«،  على  حسابه  عبر 
تحتاج إلى التهدئة والكلمة الطيبة لتخفيف أي احتقان. والمساهمة في 
إشاعة المناخات اإليجابية عّل ذلك يساهم ولو بقليل من األمل والتفاؤل 
بدل زيادة التوتر، حيث الناس بحاجة إلى معالجة أزماتهم المعيشية 
بدل  الحلول  ينتظرون  اللبنانيون  العقيمة،  والسجاالت  التراشق  بدل 

العنتريات التي تضّر وال تنفع«.

بو صعب والقائم باألعمال البريطاني خالل لقائهما أمس أرسالن مجتمعاً إلى السفيرة الفرنسية

خفاياخفايا

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومّي 
إن التعقيد الرئيسّي ال يزال قائماً بطريقة 

تفكير فريقي التأليف الرئيسيين لجهة خلفية 
التأثيرات االنتخابية ببعدها الطائفّي على 

أوضاعهما في كل من حاالت النجاح والفشل 
في تشكيل الحكومة، وما يظهره مسار 

التأليف من أرباح وخسائر أكثر مما تحكمهما 
قضية التأليف بذاتها من مكاسب وتنازالت.
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عون تابع ق�صيتي الإ�صمنت والت�صدير اإلى الخليج 

حّب اهلل: توقيع عقد لبدء ت�صنيع لقاح »�صبوتنيك« في لبنان ال�صهر المقبل

الحريري عر�ض م�صار التاأليف
مع بّري وروؤ�صاء حكومة �صابقين

رعد: المقاومة محور متما�صك
والعدو ي�صت�صعر الخطر الوجودي على كيانه

اأحزاب الإقليم: للإ�صراع بت�صكيل الحكومة
 بالآليات الد�صتورية والميثاقية

�صفير تون�ض ونقيب �صحافّييها
بحثا مع نقابة المحّررين في التعاون 

)عباس سلمان( بري مجتمعاً إلى الحريري بحضور خليل وحمود في عين التينة أمس  

الوفد التونسي في نقابة المحررين

)موقع العهد( النصب التذكاري في بلدة قليا في البقاع الغربي تخليداً للشهداء  

عون مستقبالً حب الله ويوسف ودهام في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بّري األوضاع العاّمة 
وآخر المستجدات السياسية، وال سيما الموضوع الحكومي، 
خالل استقباله أمس في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، 
بحضور  الحريري،  سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس 
خليل  حسن  علي  النائب  بّري  للرئيس  السياسي  المعاون 

ومستشار الرئيس الحريري هاني حّمود.
بأي  اإلدالء  دون  من  التينة  عين  الحريري  غادر  وفيما 
وتخللته  ساعتين  استمّر  »اللقاء  بأن  بيان  أفاد  تصريح، 

مأدبة غداء، وجرى خالله نقاش في مسار تشكيل الحكومة 
والمراحل التي قطعتها، وكانت األجواء إيجابية«.

اجتمع  ال��وس��ط«،  »بيت  إل��ى  الحريري  ع��ودة  وف��ور 
فؤاد  ميقاتي،  نجيب  السابقين  الحكومة  رؤس��اء  إل��ى  
في  التداول  االجتماع  خالل  وجرى  سالم  وتّمام  السنيورة 
البالد،  في  العاّمة  واألوضاع  السياسية  المستجدات  آخر 
الحكومة  تشكيل  ملف  بمسار  منها  يتعلق  ما  والسيما 

الجديدة.

الرعب  مّثلت  القدس  سيف  معركة  أن  رعد،  محمد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  أكد 
والكابوس بالنسبة ل�«اإلسرائيليين«.

الحاج  محمود  إبراهيم  للشهيد  وتخليداً  تمجيداً  تذكاري  نصب  افتتاح  خالل  جاء  رعد  كالم 
وإحياًء لنصر أيار، باحتفال أقيم في بلدة قليا في البقاع الغربي بحضور مسؤول المنطقة الثانية 

في حزب الله علي ضعون وفاعليات المنطقة. 
وتوجه رعد إلى المقاومين بالقول »الذي هّيأ لسيف القدس وقبضته هو أنتم، فلقد علّمتم الدنيا 
كيف يكون الحر أبياً شهماً شجاعاً مضحياً مجاهداً واستشهادياً، لكي يحفظ حقه ويصون بلده 

ويحقق سيادته ويحفظ كرامته وكرامة األجيال من بعده«. 
وأضاف إن »النصر الذي صنع اليوم هو امتداد لنصر أبو محمد سلمان والمجاهدين«، مؤكداً أن 

»قوس االنتصارات يتصاعد ونحن ننتظر النصر تلو النصر«. 
3000 صاروخ سقطت في أرض فلسطين المحتلة، وهو بعض مّما  إلى أن »ما يقارب  وأشار 
سيواجهه العدو إذا ارتكب أية حماقة قادت إلى مواجهة مع لبنان«، مشدداً على أن »العدو بعد 
معركة سيف القدس بدأ يحسب حساباً للخطر الوجودي على كيانه والذي بدأ يستشعره جدياً، 
وأن المقاومة لم تعد مجرد مجموعات مقاتلة ومتناثرة، بل أصبحت محوراً جهادياً متماسكاً ممتداً 

من األقصى إلى األقصى«.

»القوى  الشوف  وساحل  الخروب  إقليم  في  واإلسالمية  الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  طالب 
تكفل  التي  والميثاقية  الدستورية  باآلليات  الحكومة،  تشكيل  في  اإلسراع  بضرورة  السياسية 

تمثيل الجميع والذهاب لمعالجة القضايا المعيشية والحياتية للناس«.
لتفريغ  الالزمة  االعتمادات  صرف  »ضرورة  على  الدوري،  اجتماعه  إثر  بيان  في  اللقاء  وشّدد 
بطوابير  المتمّثل  المذّل،  المشهد  لتكرار  منعاً  والمازوت،  والبنزين  الفيول  من  البواخر  حمولة 
السيارات أمام محطات الوقود، ولتشغيل البواخر ومعامل الكهرباء التي قد توفر كلفة الفاتورة 

الثانية على المواطن«.
وجّدد مباركته »للشعب الفلسطيني وشعوب األّمة المناضلة، االنتصار الذي حققته المقاومة 
وفرض  المذّلة  المفاوضات  برفض  »استكماله  إلى  ودعا  الصهاينة«  على  الباسلة  الفلسطينية 
المعادالت الثورية التي تردع عصابات المستوطنين عن مواصلة اعتداءاتهم على الشيخ جراح 

واألقصى والضفة والقطاع ومدن 48«.
فحّيا  كرامي،  رشيد  الشهيد  الرئيس  الغتيال  والثالثين  الرابعة  الذكرى  أمام  اللقاء  وتوقف 
الذكرى واستذكر »رجل الدولة الكبير في ذكراه«، مستنكراً »األصوات النشاز التي تعمل على فك 

عرى الوحدة الوطنية«.
رغم  الفلسطيني  للشعب  دعمه  البطل،  اليمني  للشعب  المميزة  »الخطوة  المجتمعون  وحّيا 
المستويات  أعلى  على  مبادرات  فاتحة  الخطوة  هذه  تكون  أن  آمالً  والصعبة«،  الحرجة  ظروفه 

الشعبية والرسمية في العالم العربي برمته.
وتقدم اللقاء من »الشعب والقيادة السورية بأبهى آيات التهنئة والتبريك باالستفتاء الشعبي 
الكبير، الذي أعاد انتخاب سيادة الرئيس بشار األسد لوالية رابعة، تؤكد انتصار سورية السياسي 

بعد انتصارها العسكري ودحر اإلرهاب«.
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�شخ�شيات واأحزاب وقوى �شيا�شية ا�شتذكرت ر�شيد كرامي بذكرى ا�شت�شهاده:

رجل دولة لم يخ�شع لإمالءات خارجية وت�شّدى لأعداء لبنان والأّمة

»القومي« �شارك في احتفال بمنا�شبة عيد المقاومة والتحرير

نّظمه مكتب ال�شباب والريا�شة في حركة اأمل 

رئي�س »القومي« وائل الح�شنية حيا روح الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي:

مرتكبو الجريمة اأرادوا اإبقاء لبنان مفتوحًا على الفتن... ول يزالون يزرعون الفتن

استذكرت شخصيات وأحزاب وقوى سياسية الرئيس الشهيد 
والثالثين  الرابعة  السنوية  ال��ذك��رى  لمناسبة  كرامي  رشيد 
تفجير  إثر  على   ،1987 عام  حزيران  من  األول  في  الستشهاده، 
مروحية عسكرية كان يستقلها وهي في طريقها من طرابلس إلى 

بيروت.
وفي هذا السياق، رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أن طيف 
كرامي »كشخصية وطنية استثنائية ال يزال حاضراً بيننا بقوة«. 
الدولة  لرجل  كنموذج  الصعبة  األيام  هذه  في  »نستذكره  وقال: 
نكون  ما  أحوج  ونحن  والكفاءة،  والنزاهة  والمسؤولية  والحكم 
إلى هذه الصفات لدى المسؤولين عندنا في هذه المرحلة، في ظل 
أهل  وتخّبط  والمعيشية،  االقتصادية  األزمة  وتفاقم  الناس  وجع 

السلطة وعجزهم عن إيجاد الحلول لمشاكل البلد والمواطنين«.
وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  عميد  وأجرى 
مزايا  ومستذكراً  مواسياً  كرامي،  فيصل  بالنائب  اتصاالً  الخازن 
كرامي،  رشيد  الراحل  الرئيس  نتذكر  »إننا  وقال  كرامي.  الرئيس 
بصمات  ت��رك  ال��ذي  الكبير  لهذا  إج��الالً  واح��ت��رام  بهيبة  ونقف 
وطنية  مدرسة  كان  لبنان.  تاريخ  في  فارقة  وعالمات  دامغة 
متمّيزة في جمع الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن التجاذبات 

السياسية«. 
في  ماثالً  وسيبقى  الوطنيون،  اللبنانيون  ينساه  »لن  وختم: 
ذاكرتهم لما كان له من إنجازات وطنية وحرص دائم على العيش 

المشترك وسعي دؤوب للحفاظ على عروبة لبنان«.
أنه  إلى  بيان  في  االتحاد  حزب  في  السياسي  المكتب  وأشار 
المراحل  أخطر  إحدى  يعيش  ولبنان  الذكرى،  هذه  علينا  »تعود 
التاريخية في مسيرة وجوده، وأكثرها حراجة، ما يجعلنا نفتقد 
الذي  الشهيد،  الرئيس  أمثال  الكبار  الدولة  رجاالت  حضور  معها 
وفي  الوطنية،  في  به  ُيحتذى  مثاالً  السياسية  بمسيرته  مثَّل 
حرصه على الحفاظ على وحدة وعروبة لبنان، في وجه مشاريع 
الرئيس  كان  حيث  لتنفيذها،  يعمل  البعض  كان  التي  التقسيم 
كرامي سداً منيعاً في وجه الفدرلة والتقسيم بكل أشكالهما، والتي 
اليوم،  للفدرلة  الدعوات  عبر  النغمة  لهذه  العودة  نشهد  لألسف 
حيث يبدو أن البعض في لبنان لم يتعلم من عبر الحرب األهلية 

وما زال يدفع باألوضاع اللبنانية نحو انفجارات جديدة«.
يخضع  لم  الذي  الدولة  رجل  نتذكر  اليوم،  هذا  »في  أض��اف: 
يتخذ  ول��م  ح��ق،  قضية  على  ي��س��اوم  ول��م  خارجية،  إلم���الءات 
واجه  الكّف،  نظيف  فكان  وزبانيته،  النتفاعه  سبيالً  المنصب 
الظلم واالستبداد والتسلط، وتصّدى ألعداء والوطن واألّمة وصان 
ودفع  التحجيم  محاوالت  كل  ضد  الحكومة  رئاسة  في  موقعه 

حياته ثمناً لذلك«.
الستذكار  محطة  عام  كل  من  حزيران  من  األول  »يبقى  وتابع: 
فكر  أن  الوطن  هذا  أحرار  فيه  يؤكد  يوم  وهو  الراحل،  لبنان  حلم 

الشهيد كرامي لم يمت بموته بل يرسم اليوم رغم كل المصاعب، 
مقولته  نستذكر  اليوم  هذا  وفي  والكرامة.  الحرية  مفاهيم  أسمى 
الرجيم،  الشيطان  أميركا  على  البعض  يراهن  »عبثاً  الشهيرة: 
فال كانتونات وال فيدراليات وال كونفيدراليات إنما بلد واحد سيد 

عربي مستقل هو لبنان«.
أنه  إلى  بيان،  في  الشعبية«  والروابط  اللجان  »تجّمع  وأشار 
في األول من حزيران 1987، وفي يوم مشؤوم »امتدت يد غادرة 
آثمة لتغتال الرئيس رشيد كرامي الذي لم يكن مجرد زعيم لبناني 
كبير، وال رئيس حكومة في ظروف لبنانية صعبة فحسب، بل كان 
الوحدة  معاني  كل  ومسيرته  وسلوكه  مواقفه  في  تجسدت  قائداً 
الوطنية اللبنانية وكل مضامين العروبة الحضارية الديمقراطية 

المضيئة«.
فيه  يغتالون  كانوا  الغالي،  الرشيد  اغتالوا  »والذين  أضاف: 
لبنان  بين  اآلسر  والتواصل  شعبه،  مكونات  بين  الوطيد  الجسر 
وأشقائه العرب، والرسالة اللبنانية المنيرة في المنطقة والعالم، 
والشهداء،  األولياء  واإليمان،  العلم  مدينة  تراث  فيه  يغتالون  بل 
متالحقة،  اغتيال  عمليات  إلى  عقود  منذ  تتعرض  انفكت  ما  التي 
ودائما  والفقر،  بالجوع  وط��وراً  الزواريب  وح��روب  بالفتن  تارة 

باإلهمال والحرمان«.
ولفت إلى أن »الرّد الحقيقي على مرتكبي جريمة االغتيال، وهم 
كرامي  رشيد  بإرث  بالتمسك  يكون  والداني،  للقاصي  معروفون 
المؤمنة،  والعروبة  الجامعة،  الوطنية  إرث  جميعاً،  كرامي  وآل 
فلسطين  قضية  مقدمها  وف��ي  العادلة  القضايا  بكل  واالل��ت��زام 
واالنتصار الدائم للحق والسعي المستمّر لبناء دولة قادرة على 

محاسبة كل فاسد ومساعدة كل محتاج ومحتِرمة لكل حق«.
فانوس  وجيه  الدكتور  الوطني«  العمل  »ن��دوة  رئيس  وق��ال 
رشيد  الشهيد  الدولة،  رجل  حكمة  بشدة  اليوم  »نفتقد  بيان:  في 
كرامي، كما نفتقد وضوحه في تحديد الرؤية الوطنية وحنكته في 
لبنان.  لصالح  الكبرى  القرارات  اتخاذ  في  وجرأته  األزمات  إدارة 
من  حكومة  رئاسة  تولى  الذي  كرامي،  رشيد  الرئيس  دولة  نفتقد 
ويالت  من  لبنان  إنقاذ  على  خاللها  من  وعمل  فقط،  وزراء  أربعة 

اقتتال دام عاشه اللبنانيون في ما بينهم سنة 1958«.
برح  ما  ولبنان  كرامي،  رشيد  الرئيس  دولة  »نفتقد  أض��اف: 
والتناتش  الطائفي  التحاصص  صراعات  في  اليوم،  يتخبط، 
المصلحي، بين بعض قياداته، لتشكيل حكومة من 18 أو 24 وزيراً 
االقتصادي والسياسي  الخراب  فيما أصوات طبول  أكثر،  أو ربما 
واألمني والقضائي، تقّض مضاجع جميع اللبنانيين وتقودهم إلى 
الرئيس  دولة  نفتقد  قبل.  من  الوطن  تاريخ  عرفه  ما  مصير  سوء 
رشيد كرامي، في زمن عزَّت فيه القيادة الوطنية الرشيدة، فصار 
لبنان في مهّب ألف عاصفة هوجاء، وفي زمن هانت معه الكرامة 
الشعبية، فانتهى الشعب إلى درجة صار معها يتسّول ما يفتقده 

من الدواء ويعاني الذّل للحصول على الوقود فضالً عن الخسائر 
الفاجرة التي تطاله في رزق يومه«.

جميعاً،  باللبنانيين  الوطني،  العمل  ندوة  في  »نربأ،  وتابع: 
ورعونة  سياسي،  تسّيب  من  الوطن  يشهده  ما  كل  نواجه  ونحن 
المسؤوليات  مع  التعامل  في  وخّفة  الوطنية،  الرؤية  تحديد  في 
والثالثين  الرابعة  الذكرى  في  اللبناني،  النظام  يبقى  أن  كافة، 
الستشهاد دولة الرئيس رشيد كرامي، أسيراً للطائفية السياسية 
إلى  العودة  من  بعد،  يتمكنوا  لم  وهم  المذهبية،  والمحاصصات 
رشد القيادة وكرامة اإلنسان، من دونما اعتماد واقعي عملي لهم 

على مفهوم المواطنة«.
وحّيت »لجنة أصدقاء عميد األسرى في السجون اإلسرائيلية« 
يحيى سكاف في بيان إثر اجتماع برئاسة شقيقه أمين سّر اللجنة 
اللجنة  باسم  سكاف  وقال  كرامي.  الشهيد   روح  سكاف،  جمال 
مهما  أوطاننا  في  مدوياً  سيبقى  والعروبيين  الوطنيين  »صوت 
هذه  تنسى  لن  الحقيقي  النضال  وساحات  تضحيات،  من  كلّف 

القامة الوطنية الكبيرة«.
أضاف البيان: »ألف تحية وتحية للشهداء كافة الذين سقطوا 

دفاعا عن وحدة األّمة وفي طليعتهم الرئيس رشيد كرامي«.

اأرقام »كورونا« مطمئنة وتحذير من التراخي 

اأحزاب طرابل�س لعلي عبد الكريم: جهودكم

بلورت اإرادة ال�شوريين الملتّفة حول قائدها

زمكحل التقى كونفدرالية موؤ�ش�شات المواطنة التون�شية:

هدفنا الم�شترك بناء التاآزر والتعاون

المركزي  وال��ري��اض��ة  الشباب  مكتب  نظم 
المقاومة  عيد  بمناسبة  احتفاالً  أمل  حركة  في 
الفلسطيني  الشعب  مع  وتضامناً  والتحرير 
المقاوم في ثانوية الشهيد حسن قصير، بحضور 
السوري  الحزب  في  والشباب  التربية  عميد 
القومي االجتماعي إيهاب المقداد على رأس وفد، 
والرياضة  الشباب  مكتب  مسؤول  جانب  إل��ى 
المركزي في الحركة الدكتور علي ياسين، رئيس 
قنديل  ناصر  السابق  النائب  »البناء«  تحرير 
وحشد كبير من الطالب وحضور كافة المنظمات 
شبابي  ووفد  والفلسطينية  اللبنانية  الشبابية 
طالب  اتحاد  ورئيسة  الفلسطينية  السفارة  من 

سورية في لبنان.
التحرير  حلم  اّن  ياسين  اعتبر  له،  كلمة  وفي 
تحقق بفضل دماء الشهداء وقبضات المجاهدين، 
الوحدة  على  المحافظة  ض���رورة  ال��ى  مشيراً 

تخطي  ف��ي  ق��ُدم��اً  للمضي  المشترك  والعيش 
المؤسس  القائد  المناسبة  بهذه  وحّيا  األزم��ات. 
وحامل  الصدر،  موسى  السيد  اإلم��ام  للمقاومة 

أمانته الرئيس نبيه بري.
وكانت كلمة لقنديل الذي أكد بأّن اإلمام السيد 
له  كان  المقاومة  حركة  مؤسس  الصدر  موسى 
أشاد  كما  التحرير،  في  األس��اس  والفضل  ال��دور 
بقدرة الرئيس بري في مقاومة األطماع الخارجية 

والحفاظ على وحدة الوطنية.
تخلل االحتفال عرض كلمات مصّورة لمسؤولي 
والفلسطينية  اللبنانية  الشبابية  المنظمات 

والقومية بالمناسبة.
»القومي«  في  والشباب  التربية  عميد  وأك��د 
أيهاب المقداد في كلمته المصّورة على المضّي في 

نهج المقاومة ضّد عدونا الوجودي. وقال:
»كلما كان الصراع أصعب، كلما أصبح النصر 

ممجداً أضعافاً.
مارس عدونا استبداده على أراضي أمتنا ظناً 
منه تمكنه من احتالل لبنان بفرقته الموسيقية، 
وسالحاً  ل��ألرض  درع��اً  ض��ده  المقاومون  فكان 
وبالل  محيدلي  سناء  وانطلقت  خطته،  بوجه 
أبي  ونورما  قصير  وأحمد  عبود  ول��وال  فحص 
الذين  المقاومون  هم  الصايغ،  ووج��دي  حسان 
أذاقوا العدو مرارة بأسهم فكانوا أجساداً متفجرة 
نثرت في نفوس األعداء الرعب والخوف مطلقين 
من  ب��دءاً  وصيدا  بيروت  من  التحرير  مسيرة 

.1982
السيد  المسيرة  تابع  المقداد:  العميد  وأردف 
قشمر  ومحمود  ريا  أبو  وطالب  نصرالله  هادي 
لتثور مناطقنا وينتفض شبابنا في أرنون وباقي 
سقوط  حتى  الراعد  والبقاع  الجنوب  أراض��ي 
الدومينو وانتهت  اليهود والعمالء كأحجار  قالع 

بتحرير الجنوب في 25 أيار 2000 بدماء الشهداء 
وتحّرر  األمهات.  ودموع  ودعوات  الجرحى  وآالم 

األسرى األبطال بفضل عزيمة المقاومة وإرادتها.
وتابع قائالً: غزة اليوم، هذه المساحة المطّوقة 
فجر  منهما  ينبثق  القدس،  ومعها  والمحاصرة 
فلسطيني جديد ترجمته سواعد األبطال بفرض 
معادلة جديدة هي أبناء القدس وحيفا ويافا وتل 
الربيع هم أبناء فلسطين، كّل فلسطين من البحر 

إلى النهر.«
أضاف: الشعب واحد، اإلرادة واحدة والمصير 
واحد من لبنان إلى فلسطين إلى الشام المنتصرة 

إلى العراق واألردن وكّل شبر من أراضينا.
وختم المقداد كلمته مشدداً على أننا في حالة 
معه  وعالقتنا  الغاشم  العدو  مع  وجودية  حرب 
نهج  على  باقون  أننا  مؤكداً  بالنار،  النار  عالقة 

سعاده وما أكده بعده اإلمام موسى الصدر.

تقريرها،  في  العاّمة  الصّحة  وزارة  أعلنت 
111 إصابة جديدة بفيروس كورونا  تسجيل 
الماضية،  س��اع��ة  ال�24  خ���الل  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
باإلضافة إلى 6 حاالت وفاة. وأفادت في بيان، 
باستكمال فحوص PCR لرحالت وصلت إلى 
و28   27 بتاريخ  المطار  في  وأُجريت  بيروت 
وجود  النتائج  وأظهرت  الماضي،  أي��ار  و29 

ثمان وعشرين  حالة إيجابية.
إلدارة  الوطنية  اللجنة  رئ��ي��س  واع��ت��ب��ر 
لقاحات كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، 
بين  يتأرجح  لبنان  في  الصحي  »الوضع  أن 
اإليجابي  اإلط���ار  ففي  متناقضة،  م��ؤش��رات 
أعداد  في  والمستمّر  الواضح  التراجع  يأتي 
انخفاض  وف��ي   ،19  - بالكوفيد  اإلص��اب��ات 
وفي  اإليجابية،  الفحوصات  ونسبة  الوفيات، 
كميات  ووص��ول  اللقاح  متلّقي  أع��داد  ارتفاع 
المواطن  لطمأنة  اللقاحات  من  أخرى  إضافية 
من أن الحّد من انتشار هذا الوباء ممكن ضمن 
التراخي،  من  حّذر  لكّنه  المتاحة«،  االمكانيات 
والمطلوب  مسموح،  غير  »التراخي  أن  مؤكداً 

من المواطنين والمهن التي لها مصلحة بعودة 
في  سيما  وال  واالقتصادية  الحياتية  ال��دورة 

فصل الصيف الحذر«. 
من  الثانية  المرحلة  في  لبنان  أن  ورأى 
االنتشار الوبائي وقد يدخل في المرحلة األولى 
قريباً، مشدداً على »أن التفلّت من دون حسيب 
والمكتسبات  الميزة   هذه  يفقدنا  قد  رقيب  وال 

التي تحققت«. 
النقص  فإن  السلبي  اإلطار  في  »أما  أضاف 
المستخدمة  وال��م��واد  األدوي���ة  ف��ي  ال��واض��ح 
الطبية،  التجهيزات  وفي  والعالج  للتشخيص 
إضافًة إلى هجرة العديد من األطباء والطواقم 
على  شديد  بخطر  ُتنذر  والتقنية،  التمريضية 

األمن الصحي للمواطنين«.
غياب  في  تكمن  الحقيقية  »المشكلة  وقال 
ظّل  في  اإلمكانات  وغياب  الواضحة  الرؤية 
الذي  والسياسي  االقتصادي  اإلف��الس  حالة 
في  المسؤولية  غياب  وفي  البالد،  منه  تعاني 
وتتفّرج  نظرياً  األعمال  تصرف  حكومة  ظّل 

عملياً على االنهيار الكبير«.

في  الوطنية  والقوى  األح��زاب  لقاء  أثنى 
طرابس على جهود السفير السوري في لبنان 
علي عبد الكريم علي »في بلورة وتظهير إرادة 
الشعب السوري الملتّفة حول قائدها الرئيس 
ال��س��وري إليصال  األس���د« وال��ج��ي��ش  ب��ش��ار 

سورية إلى بّر األمان.
إلى  »اللقاء«  وجهها  رسالة  في  ذل��ك   جاء 
بالقول  واستهلها  الكريم  عبد  علي  السفير 
تجّسد  ال��ذي  الكبير  بالفوز  قلبية  »تهنئة 
حافظ  بشار  المقاوم  للرئيس  البيعة  بتجديد 
غير  شعبي  استفتاء  في  الرابعة  للمرة  األسد 
العروبيين  المقاومين  قلوب  أثلج  مسبوق 
المؤمنين، أن دمشق هي قلب العروبة النابض 
وحصنها المنيع وخط الدفاع األول واألخير عن 
واستعادة  أرضها  تحرير  في  وحقها  حريتها 
حقوقها وصون كرامتها، فبايعوا القائد البشار 
مؤكدين تمسكهم بقيادته الحكيمة والشجاعة 
ومعاهدينه على استمرار دعمهم له في معركة 
وإع��ادة  الحقوق  واستعادة  األرض  تحرير 

اإلعمار وبناء مستقبل أفضل«.
»التي  السورية  الجماهير  أن  إلى  وأشارت 
مألت ساحات مدن سورية وقراها وزحفت إلى 
البيعة  لتجديد  الخارج  في  سورية  سفارات 
كل  على  الجماهيري  ال��رّد  شكلت  لقائدها، 

وتغييب  سورية  تقسيم  إلى  الهادفة  الخطط 
عبر  قائدها  وإسقاط  المقاوم  العروبي  دورها 
فسقطت  تكفيرية،  إرهابية  كونية  حرب  شّن 
م��ح��اوالت  معها  وسقطت  ال��م��ش��اري��ع  ه��ذه 
بيوتهم  دم��رت  ال��ذي��ن  النازحين  استخدام 
كدولة  سورية  تدمير  مشروع  في  وزج��ه��م  

مقاومة للمشاريع االستعمارية«.
الزحف  بأسره  العالم  شهد  »لقد  وأضافت 
العربية  للسفارة  المسبوق  غير  البشري 
السورية في بيروت رغم كل محاوالت عرقلته. 
وكان لكم يا سعادة السفير الدور األبرز ومعكم 
وتسهيل  الحشد  هذا  تنظيم  في  السفارة  طاقم 
مشاركته في تجديد البيعة في رّد عملي على 
أن المشروع األميركي - الصهيوني وأدواته قد 

سقط وأن إرادة الجماهير ال ُتقهر«.
الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  »إن  وتابع 
بالنصر  اب��ت��ه��اج��ه  ي��ؤك��د  اذ  ط��راب��ل��س  ف��ي 
بشار  للرئيس  البيعة  بتجديد  تحقق  ال��ذي 
يثمن  والبناء،  التحرير  مسيرة  إلكمال  األسد 
الشعب  إرادة  وتظهير  بلورة  في  جهودكم 
قائدها  ح���ول  الملتّفة  ال��س��وري  ال��ع��رب��ي 
وجيشها إليصال سورية إلى بّر األمان وبناء 
الوطني  ترابها  تحرير  بعد  أفضل  مستقبل 

واستكمال مقومات نهوضها«.

ال��ت��ق��ى ت��ج��ّم��ع رج���ال وس��ي��دات االع��م��ال 
فؤاد  الدكتور  برئاسة  العالم  في  اللبنانيين 
المواطنة  مؤسسات  كونفدرالية  زمكحل 
ط��ارق  ب��رئ��اس��ة   CONECT ال��ت��ون��س��ي��ة 
شريف، في حضور السفير التونسي في لبنان 
تونس  في  اللبناني  والسفير  اإلمام،  بوراوي 
والمجلس  اإلدارة  ومجلس  فرنجية،  طوني 

االستشاري في التجّمع.
تونس  »إن  المجتمعين  باسم  زمكحل  وقال 
اقتصادياً  عانى  وق��د  لبنان،  مثل  صغير  بلد 
واجتماعياً وسياسياً، وتمّيز بأنه أول بلد أشعل 
 ،2011 العام  منذ  العربي«،  »الربيع  نيران 
التجربة،  هذه  من  نتعلم  أن  كلبنانيين  وعلينا 

وبأن األزمات االجتماعية تؤدي إلى الجوع«. 
دستور  بناء  »أع��ادت  تونس  أن  إلى  ولفت 
الديمقراطية،  ال��ح��ي��اة  وأع����ادت  ع��ص��ري، 
وُتجاهد حتى اآلن من أجل تنفيذ اإلصالحات، 
النقد  صندوق  من  بدعم  السيولة  واستقطاب 
المرجّوة  اإلص��الح��ات  تنفيذ  بعد  ال��دول��ي، 

والمطلوبة«.
رجال  بين  واض��ح  تقارب  »هناك  أض��اف 
من  التونسيين  ونظرائهم  اللبنانيين  األعمال 
التجاذبات،  رغم  والنمو  األزم��ات  إدارة  خالل 
لذا،  الراهنة.  والدولية  اإلقليمية  الداخلية، 

والتعاون  ال��ت��آزر  بناء  المشترك،  هدفنا  إن 
خطين  عبر  تتمحور  طريق،  خطة  وبناء  بيننا 
تونس  لدى  أن  أوالً:  متوازيين،  ومشروعين 
اإلعمار  إع��ادة  وأن  ليبيا،  مع  تجارياً  تقارباً 
كبير  عدد  خالل  من  تونس،  عبر  تمّر  ليبيا  في 
إن  وث��ان��ي��اً:  األع��م��ال.  ورج���ال  شركائها  م��ن 
للصناعة  منصة  تكون  أن  تستطيع  تونس 
أسواقها  ضمن  من  التحويلية،  للصناعات  أو 
هدفنا  إن  ل��ذا  أوروب���ا.  إل��ى  للتصدير  ال��ح��ّرة 
لتصدير  وش��راك��ات،  ت��آزر  بناء  هو  المشترك 
قارة  مجمل  نحو  وسلعنا  وأفكارنا  معرفتنا 

أفريقيا«.
لبنان  ب��أن  أح��د،  على  س��راً  »ليس  وختم 
لكن  تاريخه،  في  المراحل  أصعب  في  يمّر 
سيكونون  اللبنانيين  األعمال  وسيدات  رجال 
في  الدولية،  سمعتهم  مستوى  على  دائ��م��اً 
فمتابعة  اإلستسالم.  وعدم  والمرونة  الصمود 
اإلستراتيجية االنفتاحية إلى العالم هو المنفذ 
الوحيد، من أجل االستمرارية والبقاء على قيد 
ورجال  اللبناني  الخاص  القطاع  فإن  الحياة. 
وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم لم ولن 
يستسلموا، وإن جسر التعاون مع نظرائهم في 
البلدان الصديقة والشقيقة مثل تونس ستكون 

دائماً خشبة الخالص للمثابرة«.

مبادرة الرئي�س بري: الفر�صة الأخيرة

{ عمر غندور*
العتيدة،  الحكومة  بتشكيل  للتعجيل  مساعيه  ب��ري  نبيه  الرئيس  أطلق  أن  منذ   
شخصية  ب��ل  ال  داخلية  محض  والثالثة  األول���ى  الرئاستين  بين  األزم���ة  واع��ت��ب��ار 
بامتياز، ومنذ أن بارك سماحة السيد حسن نصر الله خطوة الرئيس بري ودعمها 
الحكومة  باستيالد  التفاؤل  منسوب  ارت��ف��ع  الماضي،  الثالثاء  ي��وم  إطاللته  ف��ي 
»طلق«  ال  لكن  الشأن،  أصحاب  ونوايا  بخبايا  األدرى  بري  الرئيس  كون  الجديدة 
بيروت،  في  المكلف  الرئيس  تواجد  أوالً  تنتظر  التي  ال��والدة  هذه  قرب  الى  يشير 

وهذا ما تحقق أمس.
األقرب  حليفه  من  مدعوماً  مبادرته  أطلق  ال��ذي  هو  ب��ري  الرئيس  يكن  لم  ول��و   
مكانها  في  ت��راوح  اآلن  حتى  وهي  المبادرة،  نجاح  على  آم��االً  علقنا  لما  الله،  حزب 
بدليل تسريبات »مستقبلية« ال تتوقع جديداً أو حلحلة لعقدة العالقة الشخصية بين 
الحديث عن تشكيل حكومة من  او استغرابها  المكلف،  الجمهورية والرئيس  رئيس 

للوزراء؟ اسمية  لوائح  تسويق  أو  وزيراً،   24
وبينهم  ب��ه  المتصلين  وع��د  ك��ان  المكلف  الرئيس  اّن  إعالمية  م��ص��ادر  وتفيد   
بعبدا ويتأّبط معه تشكيلة حكومته، رغم  بأنه سيزور  الراعي  الماروني  البطريرك 
متضاربة،  تزال  ال  األفكار  واّن  بعينها،  حقائب  حول  فعلية  حلحلة  في  جديد  ال  انه 
بينما غّرد الزعيم االشتراكي وليد جنبالط انه ال بّد من التفتيش على القوى الخفية 

التي تحول دون تشكيل الحكومة.
المعنية بالتكليف والتأليف تعّد أكثر من سيناريو  اّن األطراف األخرى   وال شّك 

ومن بينه استقاالت جماعية للنواب تطيح بكّل شيء.
الرئيسين جو  بين  المرتقب  الرئاسي  االجتماع  البعض  ينتظر  ان   ومضحك جداً 
بايدن وفالديمير بوتين في السادس عشر من حزيران المقبل في جنيف، ويتوّهم 
الرئيسين،  لها مكان على طاولة مفاوضات  اللبنانية سيكون  اّن األزمة  البعض  هذا 
النووي  الملف  مفاوضات  وانتظار  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  انتظار  ويتكّرر 
البعض  انفّك  ما  أوه��ام  وكلها  إي��ران!  في  الرئاسية  االنتخابات  انتظار  او  اإليراني، 
ألزماتنا  حلول  وال  أحد،  بال  في  ليس  التعيس  وطننا  اّن  يصّدق  وال  بها،  »يهلوس« 
فال  يحصل  لم  واْن  خيراً،  يكون  ذلك  حصل  واْن  اللبنانيين،  بتفاهم  إال  المتراكمة 

نلومّن إال أنفسنا.
حكومة  وتقوم  الوقت،  تضييع  لعبة  تنتهي  أن  وعسى  األمل  نفقد  ال  ذلك،  ومع   

الفرصة األخيرة لدولة تحتضر على قارعة الطريق. 
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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قنديل يلقي كلمته

الرئيس الشهيد رشيد كرامي

القومي االجتماعي وائل  حّيا رئيس الحزب السوري 
الحسنية روح الرئيس الشهيد رشيد كرامي، في ذكرى 
كبيرة  وطنية  قامة  خسر  لبنان  أّن  معتبراً  استشهاده، 

ورجل دولة بامتياز لطالما عمل في سبيل وحدته.
الرئيس  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  له  تصريح  وفي 
الرئيس رشيد كرامي  اغتيال  اّن  الحسنية:  قال  الرشيد 
اغتيال  منفذوها  قَصد  وحشية  جريمة  عاماً،   34 قبل 
دوره وجهوده لتحقيق السلم األهلي وتحصين الوحدة 
جبين  على  عار  وصمة  سيظّل  االغتيال  وهذا  الوطنية، 

الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة. 
الرئيس  اغتالوا  ال��ذي��ن  أّن  إل��ى  الحسنية،  ولفت 
وللبنان  والتنابذ،  التشرذم  للبنانيين  أرادوا  الرشيد، 
أن يبقى غارقاً في الفوضى ومفتوحاً على كّل مشاريع 

الفتن  يزرعون  اليوم  يزالون  ال  أنفسهم  وهم  الفتنة، 
فهم  بمقاومته،  قوياً  بلداً  لبنان  يكون  ال  حتى  المتنقلة، 
ضعيفاً  بلداً  الخاسرة،  رهاناتهم  شاكلة  على  يريدونه 

بال هوية وبال انتماء.
وقال الحسنية: إننا إذ نستذكر الرئيس الرشيد، رجل 
االقتصاص  أّن  نؤكد  فإننا  والوحدة،  والمواقف  الدولة 
من قتلته، بوأد مشاريع الفتنة وبالتمسك بثوابت لبنان 

ووحدته وخياراته الوطنية ومقاومته الظافرة.
كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس  باغتيال  قائالً:  وختم 
بامتياز  دول��ة  ورج��ل  كبيرة  وطنية  قامة  لبنان  خسر 
كّرس مواقفه ومسيرته الوطنية في سبيل وحدة لبنان 
المؤمنين بخيار الصمود  أبنائه  لكي يكون على صورة 

والمقاومة.

 ... وُيقّدم اليوم دعاوى

ق�شائية �شد الفتنة
 

عند  الحسنية  وائل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  يقوم 
الثانية عشرة ظهر اليوم الثالثاء في األول من حزيران 2021، بتقديم دعاوى 
وحّرضوا  تهّجموا  أشخاص  ضّد  التمييزية  العامة  النيابة  أمام  قضائية 
وشهدائه،  وقيادته  ومؤّسسه  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  على 

مستخدمين أبشع النعوت والتوصيفات واالتهامات بهدف إحداث الفتن.



�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

اليمين  ال��رف��اع��ي،  سمير  أدى   {
السلطة  رئ��ي��س  أم����ام  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
الفلسطينية محمود عباس، سفيراً لدى 

الجمهورية العربية السورية.
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، 
مدينة  في  الرئاسة  مقر  في  جرت  التي 
والمغتربين  الخارجية  وزير  الله،  رام 
الرئيس  ومستشار  المالكي،  ري��اض 
للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

} طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، 
بمحاسبة  ال��دول��ي  المجتمع  أم���س، 
قطاع  مرضى  منعها  على  »إسرائيل« 
من  السرطان  مرضى  خصوصاً  غ��زة، 
القطاع،  خارج  مستشفيات  في  العالج 
والقانون  الدولي  للقانون  انتهاك  في 

الدولي اإلنساني.
ل�«وفا«،  تصريح  في  الكيلة  وقالت 
للمرضى  االح��ت��الل  منع  على  تعقيباً 
من  غزة  قطاع  في  السرطان  ومرضى 
الوصول للعالج في مستشفيات خارج 
القطاع منذ العدوان األخير: »إسرائيل« 
تخترق القانون الدولي والقانون الدولي 
المجتمع  على  وبالتالي  اإلن��س��ان��ي، 
ألن  ذل��ك  ج��راء  يحاسبها  أن  ال��دول��ي 
هناك معاهدات دولية بهذا الخصوص، 
وملحقاتها  الرابعة  جنيف  ومعاهدة 
هي عبارة عن ضامنة لجرحى الحرب، 
الصحية  والمراكز  للمرضى  وضامنة 
بأن تكون مراكز صحية كاملة متكاملة 
آلة  وم��ن  ال��دم��ار  م��ن  ومحمية  بعيدة 

الحرب«.
اخترقت  »إسرائيل«  أن  وأض��اف��ت، 
المجتمع  إلى  نتوجه  وبالتالي  ذلك  كل 
الدولي لمحاسبتها، على منعها المرضى 

من الوصول للعالج.
ال�20  ال��ذك��رى  أم���س،  ص��ادف��ت   {
لرحيل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أمير القدس فيصل الحسيني، 
الذي عرف بدوره السياسي في مواجهة 
بالقضية  تعصف  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
لدعم  حياته  وك���رس  الفلسطينية، 

القدس.
تموز/   17 بغداد  في  الحسيني  ولد 
عبد  الشهيد  هو  ووال��ده   ،1940 يوليو 
القادر الحسيني قائد القوات الفلسطينية 

في معركة القسطل وقد استشهد فيها.

ال�سام

} بدأ 250 ألفاً و445 طالباً وطالبة 
الشهادة  امتحانات  تقديم  أمس  صباح 
واألدب��ي(  )العلمي  بفرعيها  الثانوية 
بفروعها  والمهنية  الشرعية  والثانوية 
والنسوية(  والتجارية  )الصناعية 
 2254 في  األول��ى   2021 ع��ام  ل��دورة 
مختلف  في  موزعين  امتحانياً  مركزاً 

المحافظات.
ويتقّدم طالب الثانوية العامة الفرع 
األدبي  والفرع  الفيزياء  لمادة  العلمي 
قضايا  ل��م��ادة  الشرعية  وال��ث��ان��وي��ة 

فلسفية واجتماعية ونفسية.
حسب  المسجلون  الطالب  ويتوزع 
التي حصلت سانا على  ال��وزارة  أرق��ام 
و939  آالف   207 بين  منها  نسخة 
ألفاً   76 بواقع  العامة  للثانوية  طالباً 
ألفاً  و131  األدب��ي  للفرع  طالباً  و76 
و863 طالباً للعلمي ضمن 1813 مركزاً 
امتحانياً فيما يبلغ عدد طالب الثانوية 
 1661 التربية  وزارة  حسب  الشرعية 
طالباً موزعين على 33 مركزاً والثانوية 
المهنية بفروعها 40845 طالباً موزعين 

على 408 مراكز.

العراق

أسعد  ال��ب��ص��رة،  م��ح��اف��ظ  أك���د   {
تكون  أن  ض���رورة  أم���س،  العيداني، 
وليست  اتحادية  العراقية  الحكومة 
مركزية، فيما أشار رئيس حكومة إقليم 
ك��ردس��ت��ان م��س��رور ال��ب��رزان��ي إل��ى أن 
أكثر  أحد  ليكون  فرصة  أمامه  العراق 

بلدان المنطقة تقّدماً.
في  كردستان،  حكومة  مكتب  وق��ال 
محافظ  استقبل،  »البرزاني  إن  بيان، 
أشار  حيث  العيداني،  أسعد  البصرة 
كثيراً  استفادت  البصرة  أن  إلى  األخير 
بها  ينعم  التي  الناجحة  التجربة  من 
اإلعمار  إع��ادة  في  كردستان«  »إقليم 
المزاعم  أن  مبيناً  الخدمات،  وتوفير 
على  نفسه  بتطوير  اإلقليم  تتهم  التي 
األخرى  والمحافظات  البصرة  حساب 

غير صحيحة«.

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن

الهيئة الناظمة لالت�ساالت توؤكد عدم الحديث عن م�سغل ثالث ل�سركات الخلوي قبل منح الترخي�ص النهائّي

 »فيا اآراب فنزويال«: نهنئ �سورية بنجاح اال�ستحقاق االنتخابّي الرئا�سّي 

»هيئة النزاهة« تاأمر بالقب�ص على 53 وا�ستقدام م�سوؤولين منهم 4 نواب و3 وزراء ال�ستجوابهم

العراق يحّقق اأعلى اإيرادات نفطّية منذ 2019

زيارة وزير المخابرات الم�سرية لغزة .. دالالت كثيرة وملفات مهمة على الطاولة

حما�س: ناق�سنا مع الوفد الم�سري ترتيب البيت الفل�سطيني 

تضامنها  فنزويال(  آراب  )فيا  منظمة  أك��دت 
التام مع الشعب السوري في مواجهة اإلجراءات 
االقتصادية القسرية األحادية الجانب المفروضة 
هذه  أن  على  مشددة  الغربية،  ال��دول  من  عليه 
أداة من أدوات الحرب والعدوان ضد  اإلجراءات 

الشعب السوري.
وعبرت المنظمة في البيان الختامي لمؤتمرها 
السوري  النادي  مقر  في  عقد  الذي  االستثنائي 
الفنزويلية  أراغ��وا  بوالية  ماراكاي  مدينة  في 
بإنجاز  السوري  للشعب  التهاني  خالص  عن 
وفوز  بنجاح  الرئاسي  االنتخابي  االستحقاق 
الجمهورية  رئيس  بمنصب  األسد  بشار  الدكتور 
منوهة بانتصارات الجيش العربي السوري في 

حربه على اإلرهاب وقوى العدوان.
أرض  الجوالن  أن  تأكيدها  المنظمة  وجددت 
سوري  عربي  وشعبها  محتلة  سورية  عربية 
من  يتحّرر  أن  ويجب  أرض��ه  في  متجّذر  أصيل 
الوحشي  اإلسرائيلي  العدوان  مدينة  االحتالل، 
حقه  من  ال��ذي  الفلسطيني  الشعب  أبناء  على 
استعادة سيادته التامة وإقامة دولته المستقلة 
على ترابه الوطني وعودة الالجئين إلى ديارهم 
والسيما  الشعبي  ال��ح��راك  تفعيل  إل��ى  داعية 
االغترابي لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر 

على الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.
عقدت  فنزويال(  آراب  )فيا  منظمة  وكانت 
من   32 ممثلي  بحضور  االستثنائي  مؤتمرها 
السورية  االغ��ت��راب��ي��ة  والجمعيات  األن��دي��ة 
واللبنانية والفلسطينية وسفراء سورية ولبنان 
وفلسطين في كراكاس ومحافظ مدينة ماراكاي 
وعدد من البرلمانيين الفنزويليين بينهم النائب 

عماد صعب سفير فنزويال السابق في دمشق.

بيطار  خليل  فنزويال  لدى  سورية  سفير  نّوه 
للمنظمة  المهم  بالدور  االفتتاح  في  له  كلمة  في 
الجاليات  أب��ن��اء  وج��ه��ود  صفوف  توحيد  ف��ي 
حقوقهم  عن  الدفاع  وفي  فنزويال  في  العربية 
ومصالحهم وحقوق الشعب العربي في سورية 
ولبنان وفلسطين وسائر الدول العربية ومواقفها 

العادلة في شتى المحافل الدولية.
لبنان  سفير  ل��ب��س  ال��ي��اس  أع���رب  ب����دوره 
فنزويال  في  العربي  الدبلوماسي  السلك  وعميد 
االستثنائي  للحضور  الشكر  ع��ن  كلمته  ف��ي 
رغم  االغترابية  والروابط  والجمعيات  لألندية 
اإلج���راءات  عن  الناجمة  الكبيرة  الصعوبات 
المتخذة لمواجهة وباء كوفيد 19 بينما أكد سفير 
فلسطين فادي الزبن أهمية دور المنظمة في دعم 
القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 

المشروعة في كل المحافل الدولية.
سالمة  غسان  أكد  المؤتمر  أمام  كلمته  وفي 
رئيس منظمة فيا آراب بنما وعضو قيادة منظمة 
أن  المنظمتين  باسم  كلمته  في  أميركا  آراب  فيا 
سيما  وال  خاصة  أهمية  يكتسب  المؤتمر  هذا 
عاماً   48 نضال  تختزل  آراب  فيا  منظمة  أن 
المنظمة  دور  وإحياء  تجديد  أهمية  على  مشدداً 
وتفعيله في دعم القضية الفلسطينية في أميركا 
هي  اليوم  سورية  أن  مبيناً  والعالم  الالتينية 
عدوانية  صهيونية  إمبريالية  مؤامرات  ضحية 
واللبناني  السوري  للشعب  بالشكر  متوجهاً 
الفنزويلي  والشعب  والحكومة  والفلسطيني 
الفلسطينية  للقضية  المتواصل  الدعم  على 

العادلة.
حاكم  توريس  ماركو  رودولفو  أكد  جهته  من 
والية أراغوا الفنزويلية في كلمته عمق الصداقة 
والجالية  الفنزويلي  الشعب  بين  وال��رواب��ط 

العربية مؤكداً دعم بالده للقضايا العربية.
وزير  من  شفوية  رسالة  الوالية  حاكم  وتال 
موجهة  ارياسا  خورخي  الفنزويلي  الخارجية 
على  السوري  الشعب  خاللها  هنأ  المؤتمر  إلى 
انتخابات  استحقاق  إنجاز  في  الباهر  النجاح 
الجيش  بصمود  منوهاً  الجمهورية  رئ��اس��ة 
العربي السوري األسطوري في مواجهة العدوان 
واإلره���اب  اإلمبريالية  ق��وى  على  وان��ت��ص��اره 
الشعب  صمود  حيا  كما  العاتية  والصهيونية 
الصهيوني  العدوان  مواجهة  في  الفلسطيني 
الهمجي عليه وقال إن الشعب العربي في قلوب 

الفنزويليين.
حفالً  ماراكاي  نادي  أقام  المؤتمر  ختام  وفي 
المستشار  والوزير  بيطار  السفير  بحضور  فنياً 
الشماط  شوقي  الدكتور  السورية  السفارة  في 
المؤتمر  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  ال��س��وري��ة  وال��وف��ود 
حيث  الدستوري  االستحقاق  إنجاز  بمناسبة 
حب  وقصائد  وطنية  أغاني  الحفل  خ��الل  ق��دم 

ووفاء للوطن تخللتها حلقات الدبكة والرقصات 
بشار  الدكتور  بفوز  الفرح  عن  تعبيراً  الشعبية 

األسد بمنصب رئيس الجمهورية.
على صعيد آخر، أكد مدير عام الهيئة الناظمة 
أن  جنيدي  منهل  المهندس  والبريد  لالتصاالت 
يتم  الخلوي  لشركات  الثالث  المشغل  إدخ��ال 
اإلعالن عنه حصراً من وزارة االتصاالت والتقانة 
منح  لدى  والبريد  لالتصاالت  الناظمة  والهيئة 

الترخيص.
المهندس جنيدي في تصريح لمندوبة  وبين 
المشغل  إدخ���ال  ع��ن  اإلع���الن  سيتم  أن��ه  سانا 
الترخيص  منح  عند  رسمياً  لالتصاالت  الثالث 
النهائي الفتاً إلى أن أحد شروط المشغل الثالث 
شريكة  لالتصاالت  السورية  الشركة  تكون  أن 

بالمشغل.
وت��ع��م��ل ف��ي س��وري��ة ش��رك��ت��ا )س��ي��رت��ي��ل( 
و)MTN( لالتصاالت الخلوية منذ عام 2000.

الناظمة لالتصاالت  الهيئة  يذكر أن من مهام 
قطاع  لتنظيم  وال��ض��واب��ط  األس���س  وض���ع 
ال��الزم��ة لهذا  ال��ق��رارات  االت��ص��االت وإص���دار 
ال��غ��رض وي��دخ��ل ف��ي ذل���ك.. دراس���ة أس��واق 
االتصاالت وتحليلها وإجراءات منح التراخيص 
الراديوي  الترددي  الطيف  واستخدام  وإدارة 
األخرى  االتصاالت  وم��وارد  والترقيم  المدني 
الخدمات  وتسعير  الشاملة  الخدمة  وتقديم 
ووضع  المستهلك  وحماية  المنافسة  وتشجيع 
وإجراءات  األنواع  واعتماد  التقنية  المواصفات 
سوق  في  العاملة  األطراف  بين  النزاعات  فض 

االتصاالت.
لوزارة  قرار  عن  صورة  تداول  تم  أمس  وأول 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إطالق 
يتضمن  تيليكوم«  »وف��ا  باسم  جديدة  شركة 
التصديق على النظام األساسي لها، إال أن تاريخ 
الماضي،  العام  من  سبتمبر  لشهر  يعود  القرار 
يحوي  وال  الرسمية،  الجريدة  في  مؤخراً  ونشر 

توقيعاً أو خاتماً للوزارة.
 10 الشركة  رأس��م��ال  ف��إن  ال��ق��رار  وح��س��ب 

مليارات ليرة، ومدتها 22 عاماً.
بشكل  عليه  يصدق  لم  الذي  القرار،  وحسب 
نهائي بعد، فإن الشركة الجديدة تتألف من سبع 

شركات تعمل في سورية، ومقارها في دمشق.
يذكر أن شركتي الخلوي العاملتين في البالد 
 )MTN(و )سيريتل(،  وهما   ،2000 عام  منذ 
التي  االت��ص��االت  وزارة  م��ع  ن���زاع  ف��ي  دخلتا 
طالبتهما بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة، 
وفي حين امتنعت األولى، العائدة لرجل األعمال 
أنها  الثانية  أعلنت  الدفع،  عن  مخلوف،  رامي 
يحصل،  لم  ذلك  أن  إال  عليها،  يترتب  ما  ستدفع 

.RT �حسبما ذكر مصدر قضائي ل
الدولة  مجلس  فرض  الماضي  فبراير  وفي 
 ،)MTN( على  القضائية  الحراسة  السوري 
وكان أصدر قراراً مماثالً ضد شركة سيريتل في 

يونيو من عام 2020.
أمنًيا، اعتدت قوات االحتالل التركي ومرتزقته 
الصاروخية  بالقذائف  اإلرهابية  التنظيمات  من 
حلب  ريف  في  القرى  من  عدد  على  والمدفعية 

الشمالي.
وذكرت مصادر محلية ل� سانا أن عدة قذائف 
االحتالل  قوات  مصدرها  ومدفعية  صاروخية 
السكنية  األحياء  على  سقطت  ومرتزقته  التركي 
في قرى ومناطق مرعناز والمالكية وتل مضيق 

وسد الشهباء بريف حلب الشمالي.
تسبب  االع��ت��داء  أن  إل��ى  المصادر  وأش���ارت 
والبنى  األهالي  بممتلكات  مادية  أضرار  بوقوع 

التحتية والمرافق العامة.
ومدفعية  صاروخية  قذائف  ع��دة  وسقطت 
على  ومرتزقته  التركّي  االحتالل  قوات  مصدرها 
قرية  في  الزراعية  واألراض��ي  السكنية  األحياء 
مرعناز ما تسّبب بإلحاق أضرار مادية بممتلكات 

األهالي واندالع عدة حرائق متفرقة.

النفط  إيرادات من تصدير  أعلى  العراق  حقق 
منذ العام 2019 ولغاية اآلن حسب تقرير لجنة 

النفط والطاقة في البالد.
إن:  علي،  محمد  غالب  اللجنة،  عضو  وق��ال 
الحالي  الشهر  خالل  الخام  نفطه  باع  »العراق 
ب�62 دوالراً للبرميل، ووصلت إيرادات البيع إلى 
إيرادات  في  األعلى  وهي  دوالر  مليار   5.5 نحو 
»هذا  أن  مبيناً   ،»2019 ع��ام  نهاية  منذ  البلد 
دينار،  تريليونات   8 يبلغ  تحويله  عند  المبلغ 
إضافة إلى اإليرادات األخرى غير النفطية والتي 
 9 الرقم  ليصبح  دينار  تريليون  بحدود  بلغت 
تريليون دينار دخلت إلى البنك المركزي العراقي 

خالل الشهر الحالي«.
هذه  »وج���ود  أن  البيان  ف��ي  علي  وأض���اف 
واالقتصاد  العراقيين  أوض��اع  تجعل  المبالغ 
يحصل  ما  نفسه  الوقت  في  منتقداً  أفضل  بشكل 
على أرض الواقع، حيث وصف وضع االقتصاد 
االرتفاع  إل��ى  إضافة  المستقر  بغير  العراقي 
في  األميركي  ال���دوالر  ص��رف  لسعر  المستمر 
وبالتالي  السوق،  على  سلباً  أثر  مما  األس��واق 

الكثير  وجود  رغم  العراقية  العائلة  »حياة  على 
من اإليرادات المحققة من بيع النفط«.

العالمي  الطلب  يرتفع  أن  المحللون  يتوقع 
برميل  مليون   100 من  يقرب  ما  إلى  النفط  على 
موسم  بدعم  العام  من  الثالث  الربع  في  يومياً 
المتحدة،  والواليات  أوروبا  في  الصيفي  السفر 
النطاق  الواسعة  التطعيم  برامج  بعد  وذل��ك 

باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
الواليات  من  قوية  اقتصادية  بيانات  وقدمت 
في  للنفط  ومستهلك  اقتصاد  أكبر  المتحدة، 
العالم، الدعم أيضاً، إذ انخفض عدد األميركيين 
المتقّدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات 
البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ 

آذار 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.
االستثناءات  منها  ح��دت  المكاسب  أن  غير 

المتعلقة بعودة النفط اإليراني إلى األسواق.
إلى ذلك، قالت هيئة النزاهة العراقية، أمس، 
إنها أصدرت خالل شهر نيسان/ أبريل الماضي 
53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين، منهم 7 

نواب ووزراء.

العراقية  األنباء  وبحسب بيان نشرته وكالة 
)واع(، فقد أكدت هيئة النزاهة العراقية، أن »54 
أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خالل شهر 

نيسان الماضي«.
أمر  و45  قبض،  أوامر   8 أصدرت  أنها  وبينت 
حتى  أبريل  شهر  من  األول  من  للمدة  استقدام 

ال�30 من الشهر ذاته.
أعضاء   3 شملت  األوامر  »تلك  أن  إلى  ولفتت 
عن  فضالً  الحالية،  للدورة  النواب  مجلس  في 

عضو من الدورات السابقة«.
القبض  أوام���ر  شملتهم  م��ن  ال��ب��ي��ان  وع���ّدد 
شملت  أنها  فأكد  المسوؤلين،  من  واالستقدام 
 8 عن  فضالً  أسبقين،  ووزي��ري��ن  سابقاً  وزي��راً 
محافظين، من بينهم ُمحافظان حاليان، و15 من 
المديرين العامين، 7 منهم حاليون و7 سابقون 
عضواً   23 »شمول  إلى  الفتاً  أسبق،  عام  ومدير 

من أعضاء مجالس المحافظات«.
26 ممن صدرت بحقهم تلك  وقالت الهيئة إن 
األوامر ُمكفَّلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر 
إلى  محالين  آخرين   4 إلى  باإلضافة  استقدام، 

محاكم  إلى  محالين  و2  أخ��رى،  تحقيقية  جهة 
وُشمل  هاربين،  اثنين  ومّتهمين  أخرى،  تحقيق 
واحد ممن صدر بحّقهم أمر استقداٍم بقرار العفو.

عام  من  األول  أكتوبر/تشرين  أواخ��ر  ومنذ 

شعبية  احتجاجات  ال��ع��راق  يشهد   ،2019
تشهده  ال��ذي  الفساد  على  احتجاجا  حاشدة 
البالد وترّدي األحوال المعيشية في البلد العربي 

النفطي.

أكد خليل الحية نائب رئيس حركة »حماس« 
في غزة، أمس، أن الحركة ناقشت خالل اللقاء مع 
الوفد المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة 
عباس كامل، عدداً من الملفات، الفتاً إلى أن ملف 

تبادل األسرى مع االحتالل »مستقل«.
»ناقشنا  صحافي:  مؤتمر  خالل  الحية  وقال 
ضرورة  أهمها  ملفات  عدة  المصري  الوفد  مع 
والقدس  غزة  في  عدوانه  بوقف  االحتالل  إلزام 
ولجم  فلسطين  أماكن  وجميع  ج��راح  والشيخ 
الحصار  ورفع  شعبنا،  أبناء  عن  المستوطنين 
الفلسطينية  القضية  وأن  بالكامل،  غ��زة  عن 
دولة  إقامة  في  دولية  ق��رارات  بحقها  ص��درت 
والالجئين وغيره يجب تطبيقها، فإذا حدث ذلك 

يمكن عودة الهدوء واالستقرار«.
الفلسطيني  البيت  ترتيب  »ناقشنا  وأضاف: 
العالم  أمام  للوقوف  استراتيجية  على  واالتفاق 

برؤية استراتيجية النتزاع حقوقنا«.
وتابع: »ناقشنا اإلعمار وضرورة اإلسراع فيه 
ورحبا بكل جهود إعمار البيوت المدّمرة واألبراج 
مساهمين  وسنكون  التحتية  والبنية  والمزارع 

وداعمين لهذه الجهود«.
المصري  الدور  على  »أكدنا   : الحية  وأضاف 
والعالقات الثنائية مع مصر ودور األمة في دعم 
مع  تتعامل  أن  عليها  التي  الفلسطيني  الشعب 

واقع جديد مع االحتالل االسرائيلي«.
لحركة  السياسي  المكتب  عضو  وأش���ار 
»ح��م��اس« إل���ى أن م��ل��ف ت��ب��ادل األس����رى مع 
إعمار  بملف  ربطه  نقبل  وال  »مستقل«،  االحتالل 

قطاع غزة.
أجمع كتاب ومحللون وباحثون فلسطينيون 
المصرية  المخابرات  وزي��ر  زي��ارة  أهمية  على 
غ��زة،  قطاع  إل��ى  كامل  عباس  ال��ل��واء  العامة 
وتحمل  مهم  توقيت  في  تأتي  أنها  موضحين 

دالالت كثيرة.
الرئيس  ع��ن  م��م��ث��الً  ك��ام��ل  ع��ب��اس  ووص���ل 
المصري، ألول مرة منذ توليه منصبه عام 2018 
إلى غزة على رأس وفد مصري رفيع المستوى، 
الله؛  ورام  أبيب  تل  في  أجراها  ح��وارات  بعد 

لبحث عدة ملفات.
اجتماعاً  غ��زة  إل��ى  وصوله  ف��ور  كامل  وعقد 

في  رئيسها  برئاسة  »حماس«  حركة  قيادة  مع 
القطاع يحيى السنوار، حيث ثمة ملفات غاية في 
األهمية على طاولة البحث أهمها تثبيت التهدئة 

وترتيب البيت الفلسطيني.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف 
دالالت  غزة  إلى  كامل  عباس  »لزيارة  أن  يرى 
وقف  لتثبيت  تسعى  الظاهر  في  ولعلها  كثيرة، 
إطالق النار بين االحتالل والمقاومة في غزة، ثم 

عملية إعادة اإلعمار في غزة«.
ووفق الصواف، فإن النقطة األهم والتي ربما 
إلى  للمجيء  المصرية  المخابرات  رئيس  دفعت 
غزة، هي موضوع تبادل األسرى. مبيناً أن هذه 
النقطة قد تكون المحورية في اللقاء ما بين قيادة 

حماس والوزير كامل.
ولفت إلى أن ذهاب كامل لرام الله كان زيارًة 
ولو  للسلطة  مكانة  إعطاء  وهدفها  بروتوكولية، 
حقيقًة  »ولكن  مستدركاً  الشكلية،  الناحية  من 
حماس  ولحركة  اإلسرائيلي،  للجانب  جاء  هو 
في قطاع غزة، وربما الهدف الرئيس هو موضوع 

تبادل األسرى بين الجانبين«.

م�سيرة حا�سدة في غزة للمطالبة باإقالة مدير عملّيات االأونروا ماتيا�س �سمالي
للمطالبة  أمس،  غزة،  في  المواطنين  من  اآلالف  تظاهر 
بعد  شمالي  ماتياس  ال��وك��ال��ة  عمليات  م��دي��ر  بإقالة 
مع  الوقوف  في  واخفاقه  لالحتالل  الداعمة  تصريحاته 

النازحين بمراكز اإليواء خالل العدوان األخير.
إلى  مواطنون  فيها  ش��ارك  التي  المسيرة  وانطلقت 
جانب جميع موظفي األونروا في غزة البالغ عددهم نحو 
العامة  الرئاسة  لمكتب  الشرقية  البوابة  أمام  من  ألًفا   13

حتى دوار أنصار.
هتافات  الحاشدة  المسيرة  ف��ي  المشاركون  ورّدد 
األونروا خالل  غاضبة ومنّددة بتصريحات مدير عمليات 
من  وإقالته  معه  بالتحقيق  وطالبوا  غزة  على  العدوان 

منصبه فوًرا.
اتحاد  رئيس  نائب  س��وي��رح  أب��و  العزيز  عبد  وك��ان 
ل�«شهاب«،  أمس  حديثه  خالل  دعا  قد  األون��روا   موظفي 

على  مشدداً  المسيرة،  في  للمشاركة  المواطنين  جميع 
المدنيين  استهداف  فيها  بّرر  التي  شمالي  تصريحات  أن 
وأنكر وجود نقص في المياه واألدوية واألغذية وادعى أن 

فتح المعابر بأنها »تتناقض مع الواقع«.
تصريحات  ويستنكر  يرفض  الموظفين  اتحاد  أن  وأكد 
بإقالته  المطالبة  في  شعبنا  ألبناء  صوته  ويضّم  شمالي 
معه؛  بالتحقيق  األونروا  إدارة  قيام  وضرورة  منصبه  من 

للمؤس��سة  الس��يادية  التعلي��مات  خال��ف  »لك��ونه 
وينحصر  م��ح��اي��دة  ت��ك��ون  أن  يفترض  ال��ت��ي  األم��م��ي��ة 
وتشغيل  إغاثة  وهي  بها  المفّوضة  المهمة  حول  حديثها 

الالجئين«.
رفضاً  أيضاً  تأتي  المسيرة  أن  إلى  سويرح  أبو  وأشار 
العدوان  خالل  الالجئين  الخدمات  تقديم  في  للتقصير 

األخير ولمطالبة األونروا بالتحقيق في ما حدث.

توقعت مصادر دبلوماسيّة 
رفيعة في فيينا مشاركة 

بأعمال المفاوضات 
الخاصة بالملف النووي 

اإليراني أن ما تم تحقيقه 
كاٍف للقول إن العودة 

لالتفاق باتت محسومة، 
لكن روزنامة تنفيذ 

االلتزامات المتبادلة ال 
تزال هي العقدة التي 

تحتاج الى حلها خاصة أن 
النصوص المتبادلة للعودة 

باتت جاهزة وتحظى 
بالموافقة من المعنيين.
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قبر�س تخطو الإعادة العالقات مع دم�سق
أعلنت نقابة المحامين في سورية أن دول االتحاد األوروبي بدأت تدريجيا بالعودة إلى سورية.

في  القبرصية  السفارة  بأعمال  القائم  مع  عقداً  وقعت  أنها  سورية  في  المحامين  نقابة  وأف��ادت 
سورية، سيفاك أفيديسيان، الستئجار عقار جديد للسفارة في دمشق.

سورية  في  المحامين  تقاعد  خزانة  مؤسسة  وقعته  اإليجار  عقد  إن  لها:  بيان  في  النقابة  وقالت 
يمثلها نقيب المحامين، الفراس فارس، وسفارة جمهورية قبرص يمثلها، سيفاك أفيديسيان، القائم 

باألعمال األصيل لجمهورية قبرص.
للسفارة  رمانة  أبو  منطقة  في  الكائن  عقارها  ستؤّجر  الخزانة  مؤسسة  أن  السفارة  وأوضحت 
القبرصية »ببدل إيجار ممتاز، يعادل أضعاف بدالت اإليجار السابقة«، مشيرة إلى أن ذلك »سينعكس 

على تحسين وإنعاش موارد صندوق الخزانة«.
من  والبداية  سورية،  إلى  بالعودة  تدريجياً  ب��دأت  األوروب��ي  االتحاد  »دول  إن  النقابة  وقالت 

قبرص«.
وكانت المعلومات عن إعادة افتتاح السفارة القبرصية تداولت في البالد قبل نحو عام.

منذ  فيها  مستمرة  زالت  ما  التي  األزمة  بعد  سورية  في  سفاراتها  األوروب��ي  االتحاد  دول  وأغلقت 
2011، باستثناء جمهورية تشيكيا.



5الوطن / �سيا�سة
اإيران توؤكد موقفها من المباحثات مع ال�صعودية وتوا�صل محادثات فيينا بحذر

رو�صيا تحّذر الناتو من تكرار الماآ�صي التي حدثت في العراق وليبيا

وتتهم اأوروبا بحفر الخنادق والتدّخل في �صوؤونها

الدبيبة طلب من تبون دعم الم�صالحة الداخلّية الليبّية

والجزائر هي الأخ الأكبر لبالده

اإثيوبيا تهّدد ببناء اأكثر من مئة �صد جديد خالل العام المالي المقبل

غريفيث يعلن التوا�صل مع جميع الأطراف 

لوقف اإطالق النار في اليمن

الخارجية التركّية ترغب في ا�صتمرار الحوار 

مع اليونان من دون �صروط م�صبقة

ريابكوف يوؤكد ا�صتعداد بالده للتجاوب 

مع اأي مو�صوع �صيطرحه الجانب الأميركّي 

تحّرك األمانّي بعد تقارير حول تج�ّص�س 

الدنمارك واأميركا على ميركل

أمس،  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  أكدت 
مستمرة«،  السعودية  مع  »المباحثات  أن 
إلى  التوصل  ف��ي  »ت��أم��ل  أن��ه��ا  إل��ى  الف��ت��ة 

تفاهمات مشتركة بين البلدين«.
وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، 
سعيد خطيب زادة: »توصلنا مع السعودية 

إلى توافقات أولية إيجابية حول الحج«.
وأضاف زادة: »المحادثات مع السعودية 
تتوصل  أن  ون��أم��ل  ب��ن��اء،  ج��و  ف��ي  تسير 
عن  اإلع��ان  يمكننا  وال  بناءة،  نتائج  إل��ى 

تفاصيلها قبل التوصل إلى اتفاق«.
االثنين  يوم  اإليرانية،  الخارجية  وكانت 
أن »إيران بانتظار  إلى  الماضي، قد أشارت 
سلوك  وتغيير  ال��س��ع��ودي��ة  اإلج�����راءات 

الرياض تجاهها«.
ق��ائ��اً:  زادة  خطيب  سعيد  وأوض����ح 
حوار  أّي  في  السعودية  بمشاركة  »نرحب 
أن  يمكن  ال��ري��اض  أن  ونعتقد  إقليمي، 
سياساتها  تغيير  شريطة  بناء  دوراً  تلعب 
»يتعين  أن��ه  على  م��ش��دداً  المنطقة«،  ف��ي 

بمواصلة  إما  قرار،  اتخاذ  السعودية  على 
تكون  أن  أو  الراهنة،  وأدبياتها  سياساتها 

العباً بناء إلى جانب بقية دول المنطقة«.
»يجب  أنه  اإليرانية  الخارجية  رأت  كما 
سياساتها  ع��ن  التخلي  السعودية  على 
ال��ت��وس��ع��ي��ة وال��م��ؤج��ج��ة ل��ل��ح��روب في 

المنطقة«، حسب قول زادة.
قال  فيينا،  م��ف��اوض��ات  صعيد  وع��ل��ى 
»إننا  اإليرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث 
موضحاً  بحذر«،  فيينا  محادثات  نواصل 
في  ملحوظاً  تقّدماً  أحرزت  »المحادثات  أن 
قضايا  هناك  لكن  الثاث،  العمل  فرق  إطار 

رئيسية ال تزال قائمة«.
م��ؤت��م��ره  ف���ي  زادة  خ��ط��ي��ب  واع��ت��ب��ر 
يوجد  »ال  أنه  أمس،  األسبوعي،  الصحافي 
حيث  فيينا،  محادثات  في  مسدود  طريق 
وال  األساسية،  القضايا  بحث  إلى  وصلنا 
ال  كما  االتفاق  إلى  التوصل  في  لدينا  عجلة 
كانت  واذا  المفاوضات،  بتسويف  نسمح 
طهران  ف��ي  ق���رارات  الت��خ��اذ  حاجة  هناك 

بشأن المفاوضات فسيتم ذلك«.
أميركا أن تحّدد موقفها  أّن »على  أّكد  كما 
بشكل قاطع«، متسائاً »هل تريد االستمرار 

بتركة اإلدارة السابقة أم ال؟«.
»موقف  أن  على  زادة  خطيب  شدد  كذلك 
إيران يقوم على أساس رفع كل أنواع الحظر 

السابق  األميركي  الرئيس  فرضها  التي 
حرمت  والتي  إي��ران  على  ترامب  دون��ال��د  
باالتفاق  االن��ت��ف��اع  م��ن  اإلي��ران��ي  الشعب 
النووي، ولن نتراجع عن هذا الموقف وال بّد 
بحث  خال  بشأنه  مهمة  قرارات  اتخاذ  من 

القضايا األساسية في فيينا«.
يذكر أن الرئيس اإليرانّي حسن روحاني 
أعلنوا،  »األميركّيين  أّن  أي���ام،  منذ  أّك��د 
طهران،  عن  العقوبات  رفع  نيتهم  صراحًة، 
فيينا«،  في  الجارية  المباحثات  ضوء  في 
المفاوضات  ستواصل  »باده  أن  إلى  الفتاً 

حتى تحقيق اتفاق نهائي«.
من  ومقّربة  مّطلعة  مصادر  قالت  كما 
اإلي��ران��ي  القومي  لألمن  األع��ل��ى  المجلس 
مع  التفاهم  مهلة  تمديَد  المحتمل  »من  إّن 
شهر  لمدة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
النّيات، وإلعطاء محادثات  بناًء على حسن 

فيينا الحالية فرصًة أخرى«.
الجدير بالذكر أن الخافات الرئيسية في 
المحادثات تدور حول العقوبات التي يجب 

والخطوات  رفعها،  المتحدة  الواليات  على 
الستئناف  اتخاذها  إيران  على  يتعّين  التي 
والتي  االت��ف��������اق  بموج��ب  التزامات��ها 
نشرت  ما  وفق  الن��ووي،  برنامج��ها  تقّيد 
صحيفة »وول ستريت جورنال« مطلع هذا 

الشهر.
وحول الحوار مع السعودية،  قال خطيب 
زادة إنه »من السابق ألوانه كشف جزئّيات 
اتفاق«،  إلى  التوصل  قبل  لإلعام  الحوار 
مضيفاً أن »الحوار متواصل في أجواء بّناءة 

ونأمل التوصل الى نتيجة بناءة أيضاً«.
محمد  الخارجية  وزي��ر  زي��ارة  وب��ش��أن 
ويريفان،  باكو  إلى  األخيرة  ظريف  ج��واد 
تولي  »إي���ران  أن  إل��ى  زادة  خطيب  أش��ار 
منطقة  مع  حدودها  على  للتطورات  أهمية 
القوقاز، كما أن محادثات ظريف في أرمينيا 
هذه  في  السام  إحال  تناولت  وأذربيجان 
العاقات  م��وض��وع  إل��ى  إض��اف��ة  المنطقة 

الثنائية«.

سيرغي  ال��روس��ي،  الخارجية  وزي��ر  ق��ال 
الفروف، إن »موسكو لن تسمح بعد اآلن بتكرار 
ودول  وليبيا  العراق  في  حدثت  التي  المآسي 
الناتو حق اإلنسان  انتهك حلف  أخرى، عندما 

في الحياة«.
وزير  مع  صحافي  مؤتمر  في  الفروف  وقال 
يتذكر  أن  حقاً  »آم��ل  البرتغالي:  الخارجية 
الحياة(  في  )الحق  هذا  أن  الغربيون  زماؤنا 
وأينما  كان،  أينما  شخص،  ألي  شيء  أهم  هو 

يعيش«.
اآلن  بعد  تسمح  لن  »موسكو  أن  إلى  ون��ّوه 
العراق  في  حدثت  التي  المآسي  تلك  بتكرار 
الناتو  قام  عندما  سابقاً،  ويوغوسافيا  وليبيا 
فظاظة  الطرق  بأكثر  الحق  هذا  على  بالدوس 

وغير قانونية«.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الروسي 
مستعّدة  ستكون  »روسيا  أن  الفروف  سيرغي 
الناتو، لكن ال ينبغي أن  الستئناف الحوار مع 

يكون الحديث فارغاً«.
مستعدين،  سنكون  »حسًنا،  الفروف:  وقال 
أن  ينبغي  ال  لكن  الحوار.  الستئناف  بالطبع، 
أعضاء  أجل  من  وليس  فارغاً،  حديثاً  يكون 
أحادية  البيانات  تلك  كل  عن  للتعبير  الناتو 
روسيا  مجلس  اجتماعات  في  تماماً  الجانب 
علناً  يفعلونه  ما  وه��و  م��رة،  كل  في  والناتو 
باألزمة  المتعلقة  الخطايا  بكل  ويتهموننا 
األوكرانية، لكن نريد من مجلس الناتو وروسيا 

أن يركز على القضايا األمنية«.
وأض����اف وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي أن 
»موسكو تتوقع رداً على العديد من المقترحات 

الروسية، التي نظر فيها حلف شمال األطلسي 
ألكثر من عام، والتي يمكن أن يساعد اعتمادها 
يزال  ال  الذي  الموقف  تهدئة  على  كبير  بشكل 

متوتراً«.
شمال  وحلف  روسيا  بين  العاقات  وتشهد 
بسبب  توتراً  األخيرة،  اآلون��ة  خال  األطلسي 
من  بالقرب  العسكري  الحلف  حشود  زي��ادة 
موسكو  تعتبره  الذي  األمر  الروسّية،  الحدود 

خرقاً للوثيقة األساسية للعاقات مع الحلف.
كما أدت الخافات السياسية بشأن أوكرانيا 
إلى  روسيا،  إلى  القرم  جزيرة  شبه  وانضمام 
توقف االجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة 

مجلس »روسيا - الناتو« بشكل شبه تام.
وعلى صعيد العاقات مع أوروبا، قال وزير 
خارجية روسيا، إن »أوروبا تتعامل مع باده 
معها  جديدة  فاصلة  خطوط  إنشاء  خال  من 
من  محّذراً  الداخلية«،  شؤونها  في  والتدخل 
أن »أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون 

رد«.
أمس،  به  أدلى  تصريح  في  الفروف  وأشار 
األوروبية:  الروسية  العاقات  حول  ندوة  في 
روسيا  بين  العاقات  )ف��ي  الوضع  ي��زال  »ال 
وتشهد  للغاية.  مقلقاً  األوروب���ي(  واالت��ح��اد 
غير  ثقة  أزم��ة  المشتركة  األوروب��ي��ة  قارتنا 

خطوط  إنشاء  يجري  أوروب��ا  وفي  مسبوقة. 
وتتعّمق  شرقاً  وتتحرك  أخ��رى،  مرة  فاصلة 

مثل الخنادق في الجبهة«.
وتابع: »الوقائع الحديثة بالطبع ال تتوافق 
إنشاء  إع��ادة  وم��ح��اوالت  الهيمنة  منطق  مع 
أن  مضيفاً  حديدية«،  وستائر  صحية  ممرات 
النتائج  يدركون  أوروب��ا  في  كثيرين  »هناك 
ونأمل  بلدنا،  تجاه  المواجهة  لمسار  العكسية 
نهاية  ف��ي  السليم  للحس  الغلبة  تكون  أن 
المطاف، وأن نتمكن من البدء في وضع نموذج 
مبادئ  على  يقوم  للعاقات  م��ت��وازن  جديد 

القانون الدولي«.
وأكد الفروف أن »روسيا منفتحة دائماً على 
مثل هذه المساواة والتعاون الصادق«، محذراً 
لن  أننا  يعني  ال  »هذا  أن  من  نفسه  الوقت  في 
الوّدية،  غير  الجديدة  الخطوات  تلك  على  نرّد 
القوة  موقع  م��ن  معنا  التحدث  وم��ح��اوالت 

والتدخل في الشؤون الداخلية«.
إعدادها،  يجري  الخطوات  هذه  »مثل  وقال: 
الرّد سيأتي  وهم يتحدثون عن ذلك علناً، لكن 

بالتأكيد«.
دافيد  األوروب����ي،  البرلمان  رئيس  وك��ان 
موسكو  بين  »العاقات  أن  ذك��ر  ساسولي، 
ودعا  للغاية«،  متوترة  األوروب���ي  واالت��ح��اد 
المفروضة  األوروبية  العقوبات  »تشديد  إلى 
أنه  إل��ى  مشيراً  ال���روس«،  المسؤولين  على 
الروسية  العاقات  في  العالقة  القضايا  »بين 
الروسي،  المعارض  حول  الوضع  األوروبية 
شرق  جنوب  في  وال��ن��زاع  نافالني،  أليكسي 

أوكرانيا«.

الحميد  عبد  الليبية  الحكومة  رئيس  ق��ال 
اجتماعه  خ��ال  األح���د،  أم��س  أول  الدبيبة، 
إن  تبون،  المجيد  عبد  الجزائرّي  بالرئيس 
المصالحة  ودع��م  لقيادة  مؤهلة  »ال��ج��زائ��ر 
الليبية بسبب موقفها الحيادي، وهي بالنسبة 

لباده بمثابة األخ األكبر«.
الرئيس  م��ن  »ط��ل��ب  إن��ه  الدبيبة:  وق���ال 
الليبية  ال��داخ��ل��ي��ة  المصالحة  دع��م  ت��ب��ون 
للجزائر«،  الحيادي  الموقف  بسبب  وقيادتها 
تعزيز  في  والمحوري  المهم  »دوره��ا  مؤكداً 
السياسي  الحل  مسار  واستكمال  المصالحة 
في باده«، وفقاً لما نقلته صحيفة »الشروق« 

الجزائرية.
إلى  تنظر  »ليبيا  أن  على  الدبيبة  وش��ّدد 

الجزائر على أنها بمثابة األخ األكبر«.
كما تطّرق الدبيبة إلى اللقاءات التي جمعت 
الوفد الليبي بنظيره الجزائري هذا األسبوع في 
واالستثمار  واالقتصادي  األمني  التعاون  إطار 

بين البلدين، وقال: »ركزنا على كافة المجاالت 
التحديات  ومجابهة  األمني  المجال  خاصة 

التي تحيط ببلدينا وتأمين الحدود«.

وأضاف الدبيبة: »كما تطرقنا إلى اتفاقيات 
حدودنا  وحماية  العابرة  الجريمة  مكافحة 
المشتركة ومطالبة المجتمع الدولي بالتصّدي 

للمرتزقة المتواجدين في صحرائنا الكبيرة«.
التبادل  زي��ادة  على  االتفاق  »تم  أنه  وأك��د 
مجال  في  والتعاون  البلدين  بين  التجاري 

الكهرباء والطاقة«.
المجيد  عبد  الرئيس  إلى  بالشكر  توّجه  كما 
الوفد  لمسها  التي  الضيافة  ك��رم  على  تبون 

الليبي خال زيارته للجزائر.
االقتصادي  المنتدى  الجزائر  واحتضنت 
عن  ممثلين  بمشاركة  الليبي   - ال��ج��زائ��ري 
الحكومية  والهيئات  والصناعة  التجارة  غرف 
التعاون  المرتبطة بالشأن االقتصادي لتعزيز 

الثنائي بين البلدين.
جمعت  ثنائية  ل��ق��اءات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  كما 
من  وأعضاء  الجزائرية  الحكومة  من  أعضاء 
خصت  الليبية،  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
قطاعات الداخلية والعمل والضمان االجتماعي 
والمالية  والصحة  العمومية  واألشغال  والنقل 

والطاقة.

باده  إن  أم��س،  أحمد،  آب��ي  اإلثيوبي  ال���وزراء  رئيس  ق��ال 
»ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية 

مختلفة في السنة المالية الجديدة المقبلة«.
»هذا  أن  جديد،  طريق  افتتاح  مراسم  خال  أحمد،  وأضاف 
حسبما  إلثيوبيا«،  معارضة  قوى  أي  لمقاومة  الوحيد  السبيل 

نقلت وكالة األنباء اإلثيوبية »إينا«.
وأوضح: »من المقّرر بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط 
اإلثيوبية  الميزانية  عام  بحلول  مختلفة  مناطق  في  الحجم 
الزراعي بهدف  المقبل، والذي سيكون له دور فعال في اإلنتاج 

ضمان األمن الغذائي«.
على  »يجب  أنه  حديثه،  في  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  وأردف 
مثل  لتحقيق  يتكاتفوا  أن  المجتمع  أطياف  بجميع  اإلثيوبيين 

هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية«.
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن »أديس أبابا تعتبر الدبلوماسية 
مظهراً من مظاهر إثيوبيا ألنها أحد األعضاء المؤسسين لمنظمة 

الوحدة األفريقية واألمم المتحدة«.
إثيوبيا«  ضد  مؤخراً  سمعت  التي  »األصوات  أن  إلى  وأشار 
تقويض  ال��ى  وتهدف  الواقعية  الحقائق  على  قائمة  ليست 

الساحة  على  للباد  األم��د  طويلة  الدبلوماسية  العاقات 
في  االزدهار  وسيظهر  ستتحول  »إثيوبيا  أن  مؤكداً  العالمية«، 

السنوات المقبلة«.
طريق  من  األول��ى  المرحلة  إط��اق  مراسم  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
وال��ذي  كيلومتراً،   60 طوله  البالغ  السريع  »أدام����ا-أواش« 
يهدف إلى تعزيز التكامل االجتماعي واالقتصادي مع جيبوتي، 

والمناطق المتاخمة لمدينة أداما.
والسودان،  مصر  المصّب  دول  بين  حاداً  خافاً  أن  إلى  ُيشار 
سّد  وتشغيل  م��لء  قواعد  ح��ول  بعد  ينته  لم  إثيوبيا،  وبين 
األط��راف  بين  المفاوضات  ج��والت  كل  فشلت  التي  النهضة، 

الثاثة في التوصل التفاق حولها.
أميركية،  برعاية  ُعقدت  التي  تلك  الجوالت  هذه  أبرز  وكانت 
من دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا توقيع االتفاق 

الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل االتحاد األفريقي على مدى ثاث دورات، برئاسة كل 
من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول 

الثاث إلبرام اتفاق.
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أكد  أخيراً،  تصريحاته  وفي 

الواقع  األمر  فرض  سياسة  قبول  يمكنها  ال  باده  أن  السيسي 
ال  أحادية  إجراءات  »أّي  رفضه  مؤكداً  النهضة،  سد  بخصوص 

تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان«.

أع��ل��ن ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي 
غريفيث  م��ارت��ن  اليمن  إل��ى 
على  يحكم  ل��ن  »ال��ي��م��ن  أن 
العسكرية  الهيمنة  أس��اس 
ال��خ��ارج��ي��ة  أو  ال��داخ��ل��ي��ة 
مشيراً  م��س��ت��دام«،  وبشكل 
إلى أنه »من الّصعب التحول 
السام  إلى  الحرب  زمان  من 
األطراف  قبول  يتطلب  الذي 
من  للتخلص  وال��ش��ج��اع��ة 

الحرب والتقدم للسام«.
األممي  المبعوث  ول��ف��ت 
في  صحافي  مؤتمر  خ��ال 
صنعاء،  إل��ى  زي��ارت��ه  ختام 
على  بجهد  نعمل  »أننا  إل��ى 

وفتح  الغذائية  السلع  إدخ��ال 
وال  ذل��ك،  إل��ى  نصل  أن  نأمل  ونحن  الموانئ 
على  اليمنّيين  لحصول  العقبات  إزالة  من  بد 
تدفق  ضمان  يجب  حيث  وال��وق��ود،  السلع 
كمسألة  الوقود  ذلك  في  بما  األساسية  السلع 

مبدأ بغّض النظر عن أية مبادئ«.
ُيعتبر  النار  إط��اق  »وق��ف  أن  على  وش��ّدد 
كي  أساسي،  الّطرقات  وفتح  إنسانية،  عملية 
وهو  المدرسة  إلى  الذهاب  من  األطفال  يتمكن 
مهمة  القضايا  هذه  نرى  ونحن  إنساني  شيء 
والعمل  اإلقليمي  الّدعم  »يؤدي  أن  آماً  جداً«، 
إلى خاتمة  أن يصل  العام  قمنا به خال  الذي 

مثمرة لهذا العمل«.
الع��مليات  »است��مرار  أن  غريف��يث  وأكد 

تقّوض  م��أرب  ذل��ك  في  بم��ا  العس��كرية 
المايين  ح��ي��اة  وت��ع��ّرض  ال��س��ام  آف���اق 

للخطر«.
وفي السياق نفسه، أعلن أن »األمم المتحدة 
تواصلت مع جميع األطراف لوقف إطاق النار 
اليمن  في  الساح  تدفق  حركة  توقف  وعلى 

وإعادة إطاق العملية السياسية«.
الملك  عبد  الله«  »أنصار  حركة  قائد  وكان 
المبعوث  األح��د  أمس  أول  التقى  قد  الحوثي 
»المدخل  أن  إل��ى  وأش��ار  اليمن،  إل��ى  األممي 
متطلِّبات  معالجة  هو  الملفات  لكل  الحقيقي 
الملف اإلنساني«، وأكد لغريفيث »أننا لن نقبل 
العسكرّي  بالملفَّين  اإلنساني  الملف  بربط 

والسياسّي«.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
تطوير  في  رغبة  أنقرة  »لدى  أن  أمس،  أوغلو، 
الحوار  ط��رق  وإب��ق��اء  اليونان  مع  العاقات 

مفتوحة من دون شروط مسبقة«.
وأوضح تشاووش أوغلو، أنه »من المنتظر 
طيب  رج��ب  التركي  الرئيس  بين  قّمة  عقد 
أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
شمال  حلف  قمة  هامش  على  ميتسوتاكيس 

األطلسي )الناتو( الشهر المقبل«.
مؤتمر  خ���ال  أوغ��ل��و  ت��ش��اووش  وأش����ار 
صحافي في أثينا مع نظيره اليوناني نيكوس 
ديندياس، إلى أن »تركيا لديها اإلرادة والعزم 

على تطوير العاقات مع اليونان... وتدعم أن 
طرق  تبقى  وأن  مشتركة  عاقات  هناك  تكون 
شروط  دون  من  اليونان  مع  قائمة  ال��ح��وار 

مسبقة«.
يلتقي  أن  المنتظر  »م��ن  أن��ه  أوض��ح  كما 
ال��وزراء  رئيس  مع  أردوغ��ان  التركي  الرئيس 
اليوناني ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو 

المقبلة في يونيو المقبل«.
زيارة  في  اليونانية  اإلع��ام  وسائل  ورأت 
لتلطيف  محاولة  تراقيا،  إلى  أوغلو  تشاووش 
األجواء بعد صدامه مع نظيره اليوناني، خال 
زيارته إلى أنقرة في منتصف نيسان الماضي.

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
مع  ل�«التجاوب  موسكو  استعداد  الروسي، 
أثناء  األميركي  الجانب  يثيرها  قد  مسائل  أّي 
والواليات  روسيا  رئيسي  بين  المرتقبة  القمة 

المتحدة«.
ريابكوف  ق��ال  صحافية  تصريحات  وف��ي 
األجندتين  بين  تطابق  ع��دم  »ه��ن��اك  أم��س: 
تقليدياً  مستعّدون  لكننا  والروسية،  األميركية 
الجانب  سيطرحها  أسئلة  أي  مع  للتجاوب 
إال  مقاباً،  األميركي. لألسف، ال نرى استعداداً 

قلياً ونادراً«.
وأضاف الدبلوماسي أن »على األميركيين أن 
سيتلقونها  التي  اإلشارات  من  عدداً  أن  يدركوا 
القمة،  لقاء  عن  هنا  أتحّدث  وال   - موسكو  من 
فلست أدري كيف سيجري - لن تكون مريحة 
بالنسبة إليهم، بما في ذلك في األيام المقبلة«.

ال��روس��ي  ال��رئ��ي��س��ان  يلتقي  أن  وي��ت��وق��ع 
في  بايدن،  جو  واألميركي  بوتين،  فاديمير 
جنيف يوم 16 حزيران، وستكون هي أول قمة 
تعقد بين رئيسي البلدين منذ اللقاء بين بوتين 
السابق دونالد ترامب، في  األميركي  والرئيس 

العاصمة الفنلندية هلسنكي في تموز 2018.
يخططان  »الرئيسين  أن  الكرملين  وأعلن 
الروسية  للعاقات  الراهنة  الحالة  لمناقشة 
األميركية وآفاق تطورها، والمواضيع المتعلقة 
الملفات  وكذلك  االستراتيجي،  باالستقرار 
الملحة من األجندة الدولية، بما في ذلك تنسيق 
وتسوية  كورونا،  جائحة  مواجهة  في  الجهود 

النزاعات اإلقليمية«.
وأعلن بايدن، أول أمس، أنه ينوي أن يرفع 
حقوق  »انتهاك  قضية  الروسّي  نظيره  أم��ام 

اإلنسان«، من بين مواضيع أخرى.

على  »برلين  أن  األلمانية  الحكومة  أعلنت 
على  التجسس  حول  اإلعامية  بالتقارير  علم 
اتصال  على  وهي  ميركل،  أنغيا  المستشارة 
بجميع الوكاالت الوطنية والدولية ذات الصلة، 

للتحقق من ذلك«.
األلمانية،  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 
على  تعلق  ال  »الحكومة  إن  زايبرت،  ستيفن 
الخاصة،  األجهزة  بأنشطة  المتعلقة  القضايا 
كانت  إذا  ما  ح��ول  بيان  يوجد  ال  وبالتالي، 

التقارير صحيحة أم ال«.
األلمانية  »الحكومة  أن  المتحدث  وأوضح 
تناقش مع السلطات المختصة هذه التقارير، 
التي تفيد بأن أجهزة االستخبارات الدنماركية 
التجسس  في  المتحدة  الواليات  ساعدت  قد 
سياسيين  م��س��ؤول��ي��ن  ع��ل��ى  وال��ت��ن��ص��ت 

األلمانية  المستشارة  بينهم  من  أوروبيين، 
أنغيا ميركل، ووزير الخارجية السابق فالتر 

شتاينماير«.
الحكومة  ق��ال��ت  أم���س،  س��اب��ق  وق��ت  وف��ي 
المتحدة  ال��والي��ات  »تجسس  إن  الفرنسية، 
والدنمارك على مسؤولين أوروبيين أمر خطير 

للغاية في حال تأكد حدوثه«.
الفرنسي،  األوروبية  الشؤون  وزير  وصّرح 
كليمنت بون، بأن »هذا أمر خطير للغاية، يجب 
االتحاد  في  شركاؤنا  كان  إذا  مما  نتحقق  أن 
أخطاء  ارتكبوا  قد  الدنماركيون،  األوروب���ي، 
وكذلك  األميركية...  األجهزة  مع  تعاونهم  في 
قام  قد  األميركي،  الجانب  كان  إذا  فيما  النظر 
القادة  على  والتجسس  بالتنصت  بالفعل 

السياسيين«.

أعلنت شركة »أوروس« الروسّية، أنها ستبدأ 
بيع منتجاتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في عام 2022.
وقال المدير العام للشركة، عادل شيرينوف، 
إن »حوالي 70 في المئة من سيارات )أوروس( 
سيتّم تصديرها، وعلى المدى الطويل يمكن أن 
تصل نسبة هذه السيارات المصدرة إلى 80 في 

المئة«.
أكثر  نركز  بالتأكيد  »نحن  مضيفاً  وتابع 
إجمالي  من   70% أن  نتوقع  التصدير.  على 
المبيعات، سيكون على شكل صادرات. وأعتقد 
أنه بمرور الوقت سيصبح %80، و20-30 % 

سيكون للسوق المحلي«.
ذات  »ال��س��وق  ف��إن  شيرينوف،  وبحسب 

وشمال  األوسط  الشرق  هي  للتصدير  األولوية 
أفريقيا، ثم السوق الصينية فاألوروبية، وللمزيد 
من التطوير يجب أن يمر عبر آسيا، أعني السوق 
في  سننظر  وبعدها  أساسي،  بشكل  الصينية 
إلى  وما  الجنوبية،  وأميركا  األوروبية،  السوق 

ذلك«.
التسويقي  االس��م  هو  »أوروس«  ومشروع 

المسؤولين،  لكبار  الفارهة  السيارات  من  لعدد 
والذي تتم صناعتها في روسية وتشمل سيارات 
ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع يحمل اسم 
العلمية  البحوث  معهد  مع  بشراكة  »كورتيج« 
وشركة   »NAMI« والمحركات  للسيارات 

»Tawazun« اإلماراتية.

�صركة رو�صّية تبداأ بيع منتجاتها في ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا العام المقبل
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لبنان في مواجهة ... )تتمة �ص1( 

{ أحمد عجمي*

أننا  المؤسف  الكلمة؟  هذه  به  افتتحنا  الذي  األس��ود  العنوان  هذا  لماذا 
على  يسيطر  السواد  إال  نجد  ال  لبنان،  نواحي  من  ناحية  الى  التفتنا  مهما 
هذا الشعب الُمَذّل أمام تنكة بنزين أو مازوت في طوابير الطول، أو ربطة 
الخبز، والطوابير الطويلة أمام البنوك التي سرقت أموال الناس، وال أتجنّى 

إذا قلت إّن هذه الفرّية لم يسّجلها التاريخ قبل زمننا هذا، وهي عبارة عن 
نسيان الدين وفقدان الضمير وعن الوقاحة الزائدة التي يمارسونها بحق 

هذا الشعب الطيب المجاهد الذي تلفه الويالت من كّل جانب. 
الفرحة  يبعث  الذي  األبيض  الى  لونها  تغيّر  السود  الحمائم  أّن هذه  أملنا 
واألم���ان واالس��ت��ق��رار ف��ي ن��ف��وس الشعب ك��ي ي��رت��اح م��ن آالم���ه وحاجاته 

وينتصر على لقمة العيش ويطرد الفاسدين.
حمى الله لبنان من المؤامرات التي ينفذها بعض أبنائه.

*نائب سابق 
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إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة )11:00(  تاريخ 2021/8/31  
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر   - التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
خاصة  م���واد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
الطلب(.  )غب  الوراثية  البصمة  بتحليل 
ال��ش��روط  دف��ت��ر  على  اإلط���الع  للراغبين، 
 www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2021/8/30.
بيروت في 2021/5/27
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 408

إعالن عن مناقصة عمومية
  2021/9/1 تاريخ    )9:30( الساعة 
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر   - التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
إستهالكية  مواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
 . ال��وراث��ي��ة  ال��ب��ص��م��ة  بتحليل  خ��اص��ة 
ال��ش��روط  دف��ت��ر  على  اإلط���الع  للراغبين، 
 www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2021/8/31.
بيروت في 2021/5/27
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 408

إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ل��زوم  اسمنتية  ق��اع��دة  إلن��ش��اء  ال��ع��روض 
تركيب محطة نقالة من نوع هيونداي 66/ 
باإلضافة  م.ف.أ.   20  – ك.ف.   15  -  20
خاليا  على  يحتوي  جاهز  مستوعب  إل��ى 
بكاسين  محطة  ف��ي  ال��م��ت��وس��ط  ال��ت��وت��ر 
الرئيسية، موضوع استدراج العروض رقم 
ث 4 د /10586  تاريخ  2019/10/2 ، قد 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/7/9 عند 

نهاية الدوام الرسمي  11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى   - حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره  لبنان -  طريق 

/150،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   38 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2021/5/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 409

إعالن إعادة تلزيم تقديم قرطاسية لزوم 
االمتحانات الرسمية للتعليم المهني 

والتقني
يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
شهر  من  عشر  الحادي  فيه  الواقع  الجمعة 
المناقصات  إدارة  تجري    ،2021 حزيران 
في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع 
بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة 
التربية والتعليم العالي - المديرية العامة 
إعادة  مناقصة   – والتقني  المهني  للتعليم 
االمتحانات  ل��زوم  قرطاسية  تقديم  تلزيم 

الرسمية .
ليرة  ماليين  عشرة   : المؤقت  التأمين   -

لبنانية فقط ال غير.
- طريقة التقديم : تقديم أسعار. 

ت��ق��دم ال��ع��روض، وف��ق ن��ص��وص دفتر 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
العامة  ال��م��دي��ري��ة  م��ن  عليه  وال��ح��ص��ول 

للتعليم المهني والتقني - الدكوانة.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  المناقصات،قبل 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلّية
التكليف: 414

إعالن
الشمالي  لبنان  كهرباء  شركة  تعلن 
المغفلة � القاديشا عن تمديد مهلة استدراج 
القاديشا  آليات  لتزويد  العائد   العروض 
 ، سنة  ل��م��دة  وال���م���ازوت  البنزين  ب��م��ادة 
والشروط  الفنية  المواصفات  وفق  وذل��ك 
الذي  الشروط  دفتر  في  المحددة  اإلداري��ة 
مبلغ  لقاء  عنه  نسخة  على  الحصول  يمكن 
 )TVA خمسون ألف ليرة لبنانية )تضاف
مركز  ف��ي  المشتركة  ال��ش��ؤون  دائ���رة  م��ن 
 8 الساعة  بين  ما  البحصاص  في  الشركة 
صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً. 
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في 

القاديشا � البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء 
 12 الساعة   2021 حزيران   22 فيه  الواقع 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف: 422

 إعالن مزايدة
صادرعن دائرة تنفيذ زحلة - الرئيسة 

سينتيا قصارجي
المنفذ:ربيع نجيب قضماني. 

الصفدي  سليم  إميلي  عليهم:  المنفذ 
ورفاقها

 2019/340 رقم  التنفيذية  بالمعاملة   
عن  ال��ص��ادر  الحكم  التنفيذ  ط��ال��ب  ينفذ 
الغرفة  البقاع  في  األول��ى  الدرجة  محكمة 
 2019/4/9 تاريخ   2019/76 الثانية  
المتضمن بيع العقار رقم /1277/ أراضي 
أن  على  الشركاء  بين  العلني  بالمزاد  زحلة 
يعتمد الثمن المحدد من قبل الخبير والبالغ 
/216160/د.أ أساساً للطرح في المزايدة 
بين  البيع  حاصل  ي��وزع  أن  وعلى  األول��ى 

الشركاء كل بنسبة حصته في الملكية.
المطروح للبيع : كامل العقار /1277/ 

أراضي زحلة .
المحلة  في  يقع  م²   1351  : مساحته 
عبر  إليه  وتصل  ح��ادي  ب��وادي  المعروفة 
طريق داخلي وهو كناية عن أرض مزروعة 

كرم عنب على أعمدة حديد قديمة.
حدوده : يحده غرباً طريق عام  وشرقاً 
رقم  العقار  وشماالً   /1278/ رقم  العقار 
/1278/ وجنوبا العقار /1276/.                                      
شيوع  إزال��ة  دع��وى  العينية:  الحقوق 
الثانية  اإلب��ت��دائ��ي��ة  الغرفة  ع��ن  ص���ادرة 
المدعي  من   2018/634 رق��م   البقاع  في 
إميلي  عليهم   المدعى  ضد  قضماني  ربيع 
عن  ص��ادر  تنفيذ  طلب  ورفاقها،  الصفدي 
المنفذ   2019/430 رقم  زحلة  تنفيذ  دائرة 
إميلي  عليهم  المنفذ  ضد  قضماني  ربيع 
رقم  عقار  وصف  محضر  ورفاقها،  الصفدي 
زحلة  تنفيذ  دائرة  عن  صادر   2019/430
لمصلحة ربيع قضماني ضد إميلي الصفدي 

ورفاقها.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن وب�����دل ال���ط���رح : 
ألف  عشرة  وستة  )مئتان   /216160/

ومائة وستون دوالر اميركي(. 
الخميس  يوم   : ومكانها  المزايدة  موعد 
الواقع فيه 2021/6/17 أمام رئيس دائرة 
الساعة  المحكمة  قاعة  ف��ي  زحلة  تنفيذ 

الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة ظهراً.
شروط المزايدة : على الراغب في الشراء 
بإسم  يودع  أن  بالمزايدة  المباشرة  وقبل 
في  الطرح  قيمة  زحلة  تنفيذ  دائ��رة  رئيس 
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم 
كفالة معادلة أو شك مصرفي وعليه إتخاذ 
زحلة   تنفيذ  دائرة  نطاق  ضمن  إقامة  محل 
ثالثة  خالل  وعليه  فيه،  مقام  له  يكن  لم  إذا 
الثمن  إي��داع  اإلحالة  ق��رار  ص��دور  من  أي��ام 
المزايدة  وإعادة  ناكالً  إعتباره  طائلة  تحت 
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من 
، وعليه في خالل عشرين يوماً من  الزيادة 
صدور قرار اإلحالة دفع رسم الدالل بمعدل 

%5 من قيمة الشراء .
مأمور تنفيذ زحلة 
إيليانا أبو فياض

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/458
العربية  اللبنانية  التنفيذ: الشركة  طلب 

للتسليف ش.م.ل
الممثل  فقيه  حسن  علي  عليه:  المنفذ 

بوكيله رضوان فقيه
وسندات  تأمين  عقد  التنفيذي:  السند 
عدا  أميركي  دوالر   49000 بقيمة  دي��ن 

اللواحق والفوائد.
المعامالت: تاريخ التنفيذ 2019/8/8

تاريخ تبليع اإلنذار: 2019/8/23
 2019/9/5 ال��ح��ج��ز:  ق���رار  ت��اري��خ 
العقاري  السجل  ف��ي  تسجيله  ت��اري��خ  و 

2019/9/12
ت����اري����خ م��ح��ض��ر وص�����ف ال���ع���ق���ار: 
تسجيله  وت����اري����خ   2019/9/30

2019/10/17:
العقار الموصوف:

من   680/5 العقار  م��ن  سهم   2400
منطقة زفتا العقارية عبارة عن شقة سكنية 
من  األرضي  الطابق  في  تقع  العهد  حديثة 
و  وص��ال��ون  ك��وري��دور  من  وتتألف  البناء 
سفرة وغرفتين نوم وموزع وحمامان وثالث 
شرفات  ويقع في منطقة هادئة وبعيدة عن 

الكثافة السكانية.
مساحة العقار: 165 م2

التخمين 99000 د.أ
الطرح بعد التخمين: 50490 د.أ

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والداللة
المزايدة وتاريخها: نهار الخميس  مكان 
 11،00 الساعة   2021/7/8 فيه  الواقع 
ظهرا أمام رئيس دائرة  تنفيذ النبطية تطرح 
العقار  العلني  بالمزاد  للبيع   الدائرة  هذه 
بالشراء  الراغب  فعلى  أع��اله،  الموصوف 
بموجب  الدائرة  قلم  في  الطرح  بدل  اي��داع 
شيك مصرفي منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ 
النبطية واتخاذ محل اقامة له  ضمن نطاقها 
ممثالّ  يكن  لم  ما  له  مختاراّ  مقاما  عّد  واال 
بمحام، وعليه اإلطالع على قيود الصحيفة 
الثمن  ودفع  المطروحة  للعقارات  العينية 
تحت  القانونية  المهلة  ضمن  وال��رس��وم 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم 
حسن أيوب

إعالن صادر عن القاضي العقاري اإلضافي 
في الشمال

القاضي زينب رباب
خالد  شهاب  م��ن  المقدم  باإلستدعاء 
اسماعيل المسجل بالرقم 2021/3 بصفته 
النورة والمتضمن  826 منطقة  العقار  مالك 
طلب تصحيح تاريخ ميالده ليصبح العام 

.1959
أم��ام  بها  يتقدم  ان��ه  اع��ت��راض  ل��ه  فمن 

القاضي المذكور.
الكاتب خالد ديب

دعوة
التعاونية  الجمعية  إدارة  ت��دع��وك��م 
لصيادي االسماك في الزهراني  إلى حضور 
نهار  وذل��ك  العادية  العمومية  الجمعية 

مركز  في   2021/6/26 في  الواقع  السبت 
ظهرا  عشر  الثانية  الساعة  عند  الجمعية 

وعلى جدول أعمالها:
المعدة  ال��م��ي��زان��ي��ات  على  االط���الع   -
 2020 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  للجمعية 

ومصادقتها وابراء ذمة مجلس اإلدارة 
وفقا  جديدة  مسؤولة  هيئات  انتخاب   -

للقوانين واألنظمة التعاونية
تعقد  النصاب  اكتمال  عدم  حال  في   -
الجمعية في ذات المكان والزمان نهار األحد 

بتاريخ 2021/6/27 بمن حضر.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
محمد  لموكله  سويد  خليل  عباس  طلب 
الصباح  نور  ورثة  من  بصفته  ياسين  علي 
ظاهر وريثة يوسف احمد ظاهر شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 524 جديدة مرجعيون 
للمعترض 15 يوم للمراجعه 

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
سليم  لموكله  رزوق  لبيب  كامل  طلب 
براثر بركات أحد ورثة برانو موسى بركات 
العقارات  ف��ي  ض��ائ��ع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادات 
جديدة  و1696  و1695  و1694   1693

مرجعيون 
للمعترض 15 يوم للمراجعه 

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

أنور  عن  بوكالته  حرب  أنور  فؤاد  طلب 
فؤاد حرب وكيل شكيب قاسم بو كروم أحد 
ورثة قاسم علم الدين بو كروم  سند ملكيه 
 2061 العقار  في  للمورث  ضائع  عن  بدل 

مزرعة الشوف
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

عن  بوكالتها  بريش  حسيب  ريما  طلبت 
حسن  من  المشتري  بريش  حسن  بسام 
ضائع  عن  بدل  ملكيه  سند  بريش  مسعود 

في العقار 52 عين قني
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  باألصالة  خضر  أحمد  علي  طلب 
نفسه سند بدل ضائع بالعقار 2017 مقسم 

10 بساتين طرابلس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

أنور عبس بوكالته  طلب عبدالله محمد 
عن ماجد محمد أنور عبس سند بدل ضائع 

في العقار 48 المقسم 39 بلوك A التل
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

بصفته  نجم  علي  محمد  عباس  طلب 
لميس  ملكية  عن  ضائع  بدل  سند  مفوضاً 
من   19 بالمقسم  غالييني  سعيد  محمد 
وبوكالته  طرابلس  بساتين   1774 العقار 
ضائع  ب��دل  سند  الطيبي  ج��واد  حياة  عن 
بالعقار 3527/ المقسم 12 بلوك B بساتين 
طرابلس وبوكالته عن شهناز محمد سعيد 
 - 1774 بالعقار  غالييني سند بدل ضائع 

مقسم 21 بساتين طرابلس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى بالكوره

طلب جورج منير عازار سند بدل ضائع 
للعقار 324 بحبوش 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى بالكوره

شحاده  جوزاف  انطوان  المحامي  طلب 
ج��وزاف  عن  البيع  بعقد  مفوض  بصفته 
عفيف قطريب سند بدل ضائع للعقار 768 

النخله 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
 من أمانة السجل العقاري

 في بعلبك - الهرمل
طلب حسين علي الموسوي  سند تمليك 
 1393 بالعقار  بحصته  ضائع  عن  ب��دل 

النبي شيت
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون
عباس القاق

نتائج »انتفا�ضة القد�ص« ... )تتمة �ص1( 

الحكومة بين بطل ... )تتمة �ص1( 
الحمائم ال�سود

والعودة وترك الدولة المزعومة )الهجرة العكسّية(، فضالً عن اآلثار االقتصادية الضخمة 
الكيان  وفضح  عسقالن(  )إيالت/  بترول  خط  وضرب  دوالر،  مليار   )5( نحو  إلى  وصلت 
معرفة  في  الصهيونية  االستخبارات  أجهزة  فشل  وثبوت  ضربه،  بعد  وج��وده  بإثبات 
وليس  وأخيراً  مقاومة،  يوماً   )11( خالل�  إطالقها  ومناطق  وتطورها  المقاومة  صواريخ 
من  واإلف��الت  الحكومة  في  لالستمرار  لنفسه  التسويق  في  ياهو   – النتن  فشل  آخ��راً، 
قد  وجيشه،  الصهيوني  الكيان  بأن  القول  يمكن  فإنه  ذلك  عن  فضالً  والسجن.  المحاكمة 
الصهيوني  الجيش  يعد  لم  كما  مستقراً،  آمناً  الصهيوني  الكيان  يُعد  فلم  هيبتهما.  سقطت 
التكلفة  خشية  لغزة  البري  االقتحام  الجيش  هذا  يستطع  ولم  تقهر.  ال  التي  األسطورة  هو 
الباهظة، التي ال يستطيع الكيان والجيش أن يدفعها. وثبت أيضاً أن الطيران الذي يتفّوق 
فيه الكيان، لم يستطع أن يحسم معركة غزة، ولم يستطع أن يمنع المقاومة الفلسطينية من 
االستمرار في إطالق الصواريخ التي وصلت إلى )4200( صاروخ من دون توقف!! كما أُجبر 
الصهاينة على الحظر اإلجباري للطيران من الكيان وإليه. إضافة إلى ذلك حدوث أزمة بين 
النار، ولم يستجب  »النتن - ياهو«، والرئيس األميركي )بايدن( الذي طالبه وقف إطالق 
»النتن«، واضطر إلى الرضوخ في النهاية بعد ضغوط أميركية عبر حلفائها وتابعيها في 
اإلقليم! واألكثر تداعياً حاضراً ومستقبالً، هو التهديد الذي وصلت رسالته بعد أن طالت يد 
المقاومة عبر صواريخها، إلى كل اليهود الراغبين في الهجرة إلى الكيان، وهي التخويف 
من ذلك، واألرجح هو تراجع الهجرة اليهودية إلى الكيان واهتزاز فكرة تجميع اليهود في 

دولة واحدة!
تلك هي آثار وتداعيات »انتفاضة القدس« على الكيان الصهيوني الذي بدأ في التفتت 
يمكن  الفلسطيني؟  الجانب  على  االنتفاضة  لهذه  والتداعيات  اآلثار  عن  فماذا  واالنهزامية، 

بلورة ذلك في ما يلي:
الفلسطينيين  بأّن  الصهيونية،  بالرواية  الهزيمة  وإلحاق  الفلسطينيين،  انتصار   �  1
باعوا أرضهم وقبضوا الثمن، وذلك حينما تمسك الفلسطينيون بمساكنهم في »حي الشيخ 
جراح«، وعدم قبول تهجيرهم القسري أو قبول تعويضهم إلحالل المستوطنين الصهاينة 
يتّم  التي  الصهيونية  الرواية  وهزيمة  الفلسطينية،  الرواية  انتصرت  وبالتالي  مكانهم. 

ترديدها عبر اإلعالم الصهيوني العالمي المعادي.
2 � صمود المقدسيين، في مواجهة التعسف الصهيوني بمحاولة إغالق المسجد األقصى 
في وجه المصلين قبل وأثناء شهر رمضان، في الوقت نفسه السماح للمستوطنين باقتحام 
شعائرهم  ممارسة  على  واإلصرار  والتجمع  التظاهر  إال  الفلسطينيين  من  كان  فما  القدس، 
وتعّرض   ، مصلٍّ ألف   )120( من  أكثر  الفلسطينيين  المصلين  عدد  تجاوز  حتى  الدينية، 
المئات لإلصابات بال حدود، األمر الذي أدى إلى اندالع انتفاضة القدس، وبدعم من اآلباء 

المطارنة واألشقاء المسيحيين.
مواجهة العسف والظلم  في  كله  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية  المقاومة  توحيد   �  3
القدس،  في  لألشقاء  يحدث  ما  على  الصمت  وأهلها  غزة  تقبل  فلم  المحتل.  للكيان  والقهر 
وبادرت المقاومة بالتهديد الذي لم يؤخذ على نحو الجدية من جانب الصهاينة، فتفاجأوا 
بأّن كلمات قادة المقاومة )أبو عبيدة وغيره( صادقة، وتّم البدء بضرب تل أبيب )عاصمة 
سارع  بل  بذلك،  يكتف  ولم  المقاومة.  جانب  من  والمعلنة  المحّددة  الساعة  في  الكيان( 
الفلسطينيون تحت االحتالل )فلسطينيو 48(، الذين اندلعت مظاهراتهم التي وصلت إلى 
حّد اإلضراب الشامل عن العمل، كما أّن الفلسطينيين في الضفة تحركوا في مظاهرات ضّد 

ومعّبرة  كامل،  بشكل  المحتلة  فلسطين  أرض  لتشتعل  للمقاومة،  دعماً  الصهيوني  الكيان 
جديد  جيل  عن  يكشف  الذي  األمر  ترتيب  وبدون  وبتلقائية  الفلسطيني  الصف  وحدة  عن 
المقاومة ويتعّهد بتحّمل المسؤولية حاضراً ومستقبالً،  الفلسطينيين، دخل على خط  من 

ومتجاوزاً انقسامات سابقة ال مبّرر الستمرارها بعد.
الحدود  مجرد  تجاوزت  للمقاومة،  الصاروخية  الهجومّية  القدرات  تطور  ثبوت   �  4
المحيطة بغزة، إلى كّل مدن الكيان الصهيوني ابتداًء من تل أبيب، وحيفا واللد وعسقالن 
البحر  في  صهيونية  بارجة  ضرب  إلى  وصلت  التي  العسكرية  القدرات  عن  فضالً  إلخ... 
هجومية،  بل  دفاعية  تعد  لم  حيث  جديدة،  عالمات  القدرات  لهذه  كان  وقد  المتوسط. 
وقادرة على إنهاء أسطورة القبضة الذهبية، التي تغّيرت إلى »الحديدية«، ثم وصلت إلى 
»الخشبية«!! وقد أثبتت القدرة الصاروخية للمقاومة، حيث أطلقت بما يتجاوز )4200( 
الصهيوني،  للكيان  صاعقة  مفاجأة  بمثابة  كان  وهو  كم،  صاروخ يصل مداه إلى )250( 
الحرب  وزير  أعلن  حيث   75% بنسبة  واختراقها  الحديدّية  القبة  تجاوز  على  قادرة  أنها 
الصهيوني، أّن القبة لم تستطع أن تتصّدى إال إلى %25 من عدد الصواريخ التي أطلقتها 

المقاومة! وهو أمر قلب كّل الموازين.
في  واح��د،  جانب  من  النار  إطالق  وقف  عن  إعالنه  على  الصهيوني  العدو  إجبار   �  5
الصهيونية،  الحكومة  إعالن  بعد  إال  جانبها  من  ذلك  المقاومة  رفضت  الذي  ذاته  الوقت 
عن  يكشف  مما  بالفعل،  تّم  الذي  األمر  وهو  الفلسطيني.  الشعب  بمتطلبات  االلتزام  ومعه 
تصاعد القدرة التفاوضية للمقاومة توازياً ونتاجاً لتصاعد القدرة العسكرية، وهو المقّدمة 

الحقيقية لتحرير فلسطين وفرض إرادة الشعب الفلسطيني.
� إجبار العدو الصهيوني على عدم المبادرة بإعالن نجاحه وانتصاره على المقاومة،   6
فلسطين  عرب  واحتفل  فلسطين  أنحاء  كّل  في  انتصارها  المقاومة  أعلنت  العكس  على  بل 
تحت االحتالل. األمر الذي يؤكد على انتصار المقاومة بكّل فصائلها المتوّحدة، وكّل طوائف 
بين  يوماً   )11( عسكرية  مواجهة  في  استمرت  التي  الجولة  هذه  في  الفلسطيني،  الشعب 

)10 – 21( مايو 2021، وهو عيُد النصر الفلسطيني على الكيان الصهيوني.
7 � استعادة وضع القضية الفلسطينية في صدارة االهتمام العالمي، بعد محاوالت مستميتة 
من الكيان الصهيوني وأتباعه من نظم عربية عميلة، إلزاحة القضية وشعبها من المشهد، بل 
ونشر التطبيع لتصفية القضية. وهو األمر الذي ثبت فشله، وسقطت معه كّل اتفاقات كامب 
ديفيد، ووادي عربة وأوسلو، وأخواتها، وكّل اتفاقات التطبيع التي تعّد عاراً وخيانة للقضية 

الفلسطينية. حتى أّن بايدن نفسه رئيس أميركا، اضطر إلى االهتمام بالقضية.
على  الصهيوني  الكيان  وإجبار  جراح،  الشيخ  وحي  القدس  في  األوضاع  تجميد   �  8

ذلك.
الجانب  على  القدس،  والنتفاضة  الجولة  لهذه  والتداعيات  اآلث��ار  ف��إّن  وختاماً... 
تحرير  في  األمل  ولدت  والمواجهة،  الجولة  هذه  إّن  القول  يمكن  ولكن  عديدة،  الفلسطيني 
وتحقيق  المواجهة  على  وجرأة  وتحدٍّ  صمود  البداية،  هي  وتلك  المقدس  وبيت  فلسطين 

النصر، وغداً سنرى...
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة، 
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

المتداولة، بل بحسابات  الخالفيّة  النقاط  الحكومّي بمعايير ال تتصل بمضمون 
تتّصل بالنظر لكيفية التأسيس عبر التفاوض على الملف الحكومي لفرص طائفية 
شعبوّية يراهن على تأثيرها لحسابه في االنتخابات المقبلة، معتبرة أن الفريقين 
الدستور  قلب  من  ممكنة،  الحلول  وأن  مفتعل،  الصالحيّات  ج��دل  أن  ي��درك��ان 
الجمهورية  الحكومات بتعاون رئيس  المتراكمة بشأن كيفية تشكيل  واألع��راف 
طائفية  مشاعر  لحشد  إال  تهدف  ال  الصالحيات  قضيّة  وأن  المكلف،  والرئيس 
تعقد الوصول الى تسوية، ويراهن أصحابها على مساهمتها بتعزيز مكانتهم في 
شوارعهم الطائفيّة، محذرة من عواقب هذا الشحذ للعصبيات والعزف على وترها، 
وما سينجم عنه إذا فشلت مساعي تشكيل الحكومة، وبلوغ االنهيار وما يليه من 
فوضى لن تكون االنتخابات واردة في ظلهما، بل ما سيكون هو متاريس لشوارع 
طائفية مشتعلة متقابلة تجعل الحديث عن مخاطر تهّدد السلم األهلي حديثاً واقعياً، 

ال يبدو أن المعنيين يضعونه في حسابهم حتى اآلن.
ذكرى  تحّل  الفتنوية،  المشاريع  من  وال��خ��وف  الفوضى  من  القلق  مناخ  في 
اغتيال رئيس الحكومة األسبق رشيد كرامي، وما مثله االغتيال من مشروع للفتنة 
والفوضى كما وصفه رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وائل الحسنية، 
في تصريح بالمناسبة مشيداً بمناقب الشهيد الرشيد، مشيراً الى ما كان وال يزال 
يتهّدد لبنان من مشاريع فتن وفوضى، وصوالً للبنان المفكك الضعيف، بدالً من 

لبنان الموّحد القوي بمقاومته ودولته.
حّيا رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وائل الحسنية روح الرئيس الشهيد رشيد 
كرامي، في ذكرى استشهاده، معتبراً أّن لبنان خسر قامة وطنّية كبيرة ورجل دولة بامتياز 

لطالما عمل في سبيل وحدته.
اغتيال  إّن  الحسنية:  قال  الرشيد  الرئيس  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  له  تصريح  وفي 
وجهوده  دوره  اغتيال  منفذوها  قصد  وحشية  جريمة  عاماً،   34 قبل  كرامي  رشيد  الرئيس 
على  عار  وصمة  سيظّل  االغتيال  وهذا  الوطنّية،  الوحدة  وتحصين  األهلي  السلم  لتحقيق 

جبين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.
ولفت الحسنية، إلى أّن الذين اغتالوا الرئيس الرشيد، أرادوا للبنانيين التشرذم والتنابذ، 
وللبنان أن يبقى غارقاً في الفوضى ومفتوحاً على كّل مشاريع الفتنة، وهم أنفسهم ال يزالون 
بمقاومته، فهم يريدونه على  قوياً  المتنقلة، حتى ال يكون لبنان بلداً  الفتن  اليوم يزرعون 

شاكلة رهاناتهم الخاسرة، بلداً ضعيفاً بال هوية وبال انتماء.
وقال الحسنية: إننا إذ نستذكر الرئيس الرشيد، رجل الدولة والمواقف والوحدة، فإننا 
ووحدته  لبنان  بثوابت  وبالتمسك  الفتنة  مشاريع  بوأد  قتلته،  من  االقتصاص  أّن  نؤكد 

وخياراته الوطنية ومقاومته الظافرة.
وختم: باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي خسر لبنان قامة وطنية كبيرة ورجل دولة 
بامتياز كّرس مواقفه ومسيرته الوطنية في سبيل وحدة لبنان كي يكون على صورة أبنائه 

المؤمنين بخيار الصمود والمقاومة.
من  الجديدة  الجولة  انطلقت  بيروت  إلى  الحريري  سعد  المكلف  الرئيس  عودة  ومع 
بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل  حيث  التينة،  عين  من  الحكومية  المشاورات 
ومستشار  خليل  حسن  علي  النائب  بري  للرئيس  السياسي  المعاون  بحضور  الحريري، 
وتم  الثانية  الرئاسة  مكتب  بيان  بحسب  ساعتين،  اللقاء  واستمر  حمود.  هاني  الحريري 
الحكومي.  الموضوع  سيما  ال  السياسية  المستجدات  وآخر  العامة  األوض��اع  في  البحث 
قطعتها  التي  والمراحل  الحكومة  تشكيل  مسار  مناقشة  تمت  حيث  غداء  مأدبة  وتخللته 

وكانت األجواء إيجابية.
»من  أنه  إلى  ل�»البناء«  مصادرها  أشارت  اللقاء  مضمون  على  التينة  عين  تتكتم  وفيما 
المبكر الحكم على نتائج اللقاء قبل استكمال الخطوات التي تليه من كافة األطراف ال سيما تلك 
التي سيقوم بها الحريري باتجاه بعبدا. لذلك المطلوب أن يبدي الجميع إيجابية واستعداداً 
للتعاون«. لكن المصادر شّددت على أن »عقد اللقاء بحد ذاته أمر إيجابي ويبنى عليه خطوات 
أخرى، وبالتالي يجب العمل من اآلن فصاعداً على تالقي الجهود إلزالة كل العوائق وتوسيع 
مساحة اإليجابيات للوصول الى خواتيم إيجابّية«. وأكدت المصادر أن »الرئيس بري يعمل 
وفق خريطة طريق تحتاج إلى مدة زمنية معينة، لكنها ليست مفتوحة بل محددة بأيام لكن 
يعمل وفق شعار تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان«. وعلمت »البناء« أنه وفور مغادرة 
الحريري عين التينة أجرى الرئيس بري سلسلة اتصاالت بمختلف األطراف وأرسل معاونه 
السياسي علي حسن خليل للقاء النائب باسيل لوضع الجميع بأجواء لقائه مع الحريري. 
كما علمت أن »الحريري أودع الرئيس بري تصوره لحل األزمة الحكومّية وطلب ضمانات من 

فريق رئيس الجمهورية لكي يعمل لتقديم تشكيلة حكومية كاملة«.
وأمس، عقد لقاء جمع النائب علي حسن خليل ومعاون األمين العام لحزب الله الحاج 
حسين الخليل والحاج وفيق صفا بالوزير جبران باسيل في دارته األخير واستكمل النقاش 

بالملف الحكومي حتى وقت متأخر من ليل أمس.
ورأت مصادر المعلومات أن »الرئيس بري وخالل لقائه بالحريري وضع المعالم الرئيسية 
إلطار التشكيل وهي حكومة 24 مؤلفة من إختصاصيين غير حزبيين والعمل جاٍر إليجاد 

صيغة لتسمية الوزيرين المتبقيين«، مشيرة إلى أن »األجواء تفاؤلية في عين التينة«.
من جهتها أشارت معلومات قناة »أو تي في« إلى أن »الحريري طلب من بّري مهلة 24 
ساعة إلعطاء جواب نهائي حول إمكان تقديم تشكيلة جديدة لعون«. ونقلت القناة عن مصادر 
مطلعة، تأكيدها أنه »لو بقي الحريري متمسكاً بتسمية وزير من الوزيرين المسيحيين، ولم 
تقابل ليونة بعبدا بليونة أخرى من بيت الوسط، لن تتشكل الحكومة«، الفتًة إلى أنه »ال لقاء 
لبري في قصر بعبدا«. كما أشارت القناة، نقالً عن أوساط متابعة إلى أن »الخارج كما الداخل 

بات يحّث الحريري على التشكيل أو التنّحي، إفساحاً للمجال أمام شخص آخر«.
وأفادت المعلومات أن »فريق رئيس الجمهورية، ينتظر ما يحمله االجتماع بين الخليلين 
وباسيل«، مشيرة الى »انه إذا كان االجتماع ايجابياً فإن بري سيتوجه اليوم الى بعبدا للقاء 

رئيس الجمهورية والتحضير لزيارة الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري األربعاء، وتابعت 
انه إذا لم يكن االجتماع إيجابياً فإن زيارتي بري والحريري الى بعبدا لن تحصل«.

في المقابل أشارت أوساط تيار المستقبل ل�»البناء« إلى أن »ال تقّدم حتى اآلن واألمور رهن 
بالمشاورات بين أركان فريق العهد وحزب الله مع الرئيس بري وما لدى الحريري أبلغه 

للرئيس بري، والكرة في ملعب اآلخرين«.
أو   48 بانتظار  الساعة  حتى  تقدم  أو  ايجابيات  عن  الحديث  يمكن  ال  أنه  على  وشّددت 
36 ساعة لحسم الخيارات فإما تصدر إشارات ايجابية من فريق رئيس الجمهورية فيزور 
الرئيس المكلف بعبدا حامالً تشكيلة حكومية كاملة وإما يبقى فريق العهد مصراً على مواقفه 
وأسلوبه، كما فعل بإرسال مسودات حكومّية الى عين التينة وبكركي، وبالتالي تبقى األزمة 
الطرف  يتنازل  حتى  بالتكليف  االستمرار  أو  االعتذار  بين  االحتماالت  كافة  على  مفتوحة 
عن  الحديث  األوساط  ونفت  المشاورات«.  بنتيجة  مرهون  خيار  كل  »أن  مضيفة  اآلخر«. 
ترؤس الرئيس تمام سالم الحكومة إلجراء االنتخابات لكنها استدركت بأن »خياراً كهذا لو 
صح فينّسق مع الحريري وبموافقته«. الفتة الى أن كل ما ُيشاع هو محض اشاعات ال اساس 

لها من الصحة والخيار بيد الحريري«. 
الرؤساء  بحضور  الوسط  بيت  في  اجتماعاً  السابقين  الحكومات  رؤس��اء  نادي  وعقد 
بأجواء  زمالءه  الحريري  ووضع  السنيورة،  وفؤاد  سالم  وتمام  ميقاتي  ونجيب  الحريري 
جولته الخارجية االخيرة ولقائه بالرئيس بري. وأكد السنيورة خالل حديث تلفزيوني، أن 
»ال اعتذار للرئيس المكلف سعد الحريري وال استقالة من مجلس النواب »، ورأى أن »كل ما 
يحصل هو إلهاء للناس ومحاولة ذر الرماد في العيون وكأن من يعّطل هو الرئيس المكلف 

بينما َمن يعّطل هو رئيس الجمهورية«.
»وضعنا  أنه  الى  السنيورة  اشار  السابقين  الحكومات  رؤساء  جمع  الذي  اللقاء  وعن 
الرئيس الحريري بأجواء لقائه مع الرئيس بري ونحن كرؤساء حكومة سابقين نقف مع 
الحكومات  »رؤس��اء  أن  على  مشدداً  أب��داً«،  معه  نختلف  ولم  بري،  الرئيس  كما  الدستور، 
السابقين يقفون الى جانب الرئيس المكلف وهو مستمر في أداء مهمته ومن يعطل هو من 

يقف ضد الدستور«.
في المقابل هددت القوات اللبنانية باالستقالة من المجلس النيابي خالل أيام قليلة في 
حال تعثر تأليف الحكومة. وأعلن النائب سيزار المعلوف في تصريح عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، أّن »استقالتي من المجلس النيابي باتت جاهزة، وسأكون أّول من يضعها بين 
يدّي رئيس »حزب القوات اللبنانية« سمير جعجع، عندما يأخذ تكّتل »الجمهورّية القوّية« 

هذا القرار. نعم إلعادة تكوين الُسلطة في صناديق االقتراع«.
من  بد  »ال  »تويتر«:  عبر  جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  غّرد  ب��دوره، 

التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة«.
في غضون ذلك، يواصل مسلسل األزمات الضغط على اللبنانيين في حياتهم اليومية ال 
سيما أزمة البنزين مع التقنين الحاصل في المحروقات ما يتسّبب بزحمة سير خانقة على 
محطات الوقود وإشكاالت أمنية تتطور الى قيام بعض األشخاص الى سحب السالح على 

عمال وأصحاب المحطات إلجبارهم على »تفويل السيارة«.
وأّكد ممّثل موّزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن »الكميات التي نتسلّمها من المحروقات 
ال تكفي حاجة السوق و»بالقطارة« وهذا األمر لم يعد يناسبنا ال كموزعين وال كمحطات وال 
كمواطنين«، واصفاً الوضع ب� »الصعب«. وأشار الى »سلسلة اجتماعات واتصاالت أجريت 

مع الشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط اليوم«.
وفي موازاة ذلك، تتفاقم أزمة الدواء والمعدات الطبية ما تسبب بحالة من الهلع في معظم 
المستشفيات منذ عدة أيام، وذلك بسبب نقص المواد الطبية واألدوية وبخاصة تلك التي 
إنما  لم تكن سائدة من قبل،  الحالة  أن هذه  العمليات والمختبرات، في حين  تخّص غرف 

ظهرت أخيراً بعد التوقف التام لمصرف لبنان عن دفع أي دعم على المواد الطبية.
وبرز التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضّخم أسعار المواد 
الغذائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إلى ارتفاع األسعار المدرجة في السلة 

الغذايئية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021.
على صعيد البطاقة التمويلية باتت الكرة في ملعب المجلس النيابي بعدما أرسلت حكومة 
تصريف االعمال مشروع البطاقة اليه منذ ايام. إال ان مصادر »البناء« أكدت بأن هذا المشروع 
دونه عقبات وستجري دراسته في اللجان النيابية لكن لن يحصل توافق عليه بسبب الخالف 
بين المجلس والحكومة ومصرف لبنان والمصارف، لذلك يجري تأجيل البحث به الى ما بعد 
ظهور نتائج المشاورات الحكومية علها تؤدي الى تأليف حكومة جديدة فتأخذ على عاتقها 
حل هذا الملف المتفجر. وأكد خبراء في االقتصاد ل�»البناء« الى أن »إقرار البطاقة التمويلّية 
سيحتاج الى ثالثة أشهر كحد أدنى«، مشيرين الى أزمة تمويلها ال سيما اذا كان عبر طباعة 
الليرة اللبنانية الذي سيؤدي الى زيادة نسبة التضخم، أو االحتياطي اإللزامي في مصرف 
لبنان وبالتالي من أموال المودعين«. وحّذر الخبراء من التوجه إلى طباعة الليرة وتحويلهم 
إلى الدوالر لتغطية البطاقة التمويلية األمر الذي سيزيد الطلب على الدوالر وبالتالي رفع 

سعره في السوق السوداء«.
كما حذروا من تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان الذي 
قام  كما  والدواجن  كاللحوم  األساسية  الغذائية  والمواد  السلع  عن  مقنع  دعم  برفع  يقوم 
بعملية »هيركات« مقنع على ودائع اللبنانيين فيما يوهم المواطن بأن ال رفع للدعم وال مس 

بالودائع«.
على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيَس المجلس الدستوري القاضي طنوس 
مشلب وعرض معه عمل المجلس في ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثالثة 

من أعضائه، إضافة الى قضايا قانونّية ودستورية.
على خط قضائي آخر، أخلي سبيل المحامي رامي عليق مع منعه من مزاولة مهنة المحاماة 
لمدة شهرين واالستعاضة عن توقيفه بدفع غرامة مالية. وكانت ُعقدت جلسة التحقيق مع 
عليق أمام قاضي التحقيق أسعد بيرم الذي أحال اليه الملف قاضي التحقيق األول في بيروت 
باإلنابة شربل أبو سمرا. وقبيل دخوله مكتب القاضي بيرم الستجوابه قال عليق أمام عدد 

من زمالئه المحامين: »المعركة بدأت اآلن ونحن في البداية، هي معركة طويلة مع الفساد«.
وتجّمع عدد من المحامين داخل قصر العدل في بيروت للتضامن مع عليق.

محكومة  للبحث  المطروحة  الملفات  مقاربة  خلفية  أن 
بطل  بصورة  الطرفين  من  كل  لظهور  السعي  بمعادلة 
الصالحيات  بنقاش  فالزّج  الوطن،  بطل  ال  طائفته، 
خط  على  يقع  التأليف  ملف  في  وتقاسمها  الرئاسية 
الوزيرين  مالئكة  بجنس  والبحث  الطائفّي،  التماس 
قضايا  وتقاسمها،  الحقائب  وبخريطة  المسيحيين، 
لبنان من جهة، وبالموارد  لما يتهّدد  بالقياس  سخيفة 
يربح  فيها  والرابح  أخرى،  جهة  من  للحكومة  المتاحة 
وهماً ومزيداً من المسؤولية عن مواجهة تحديات أكبر 
والخاسر  منه،  فريق  بطاقة  فكيف  كله  البلد  طاقة  من 
فيها يخسر أعباء ال مكاسب، بجعل المسؤولية شراكة 
بالنهوض بالبلد يسقط أمامها كل وهم اإلمساك بالقرار، 
أياً  أكبر من حامله على استعماله  المعطل  الثلث  حتى 
بالخطاب  التمسك  أن  المعنيين  اعتقاد  كان  واذا  كان، 
لو  حتى  الربح  ضفة  على  صاحبه  سيبقي  الطائفي 
في  طائفّية  أص��وات  بحصاد  أم��الً  حكومة،  تتشكل  لم 

تشكيل  عدم  أن  او  بعيدة،  أو  قريبة  مقبلة  انتخابات 
سيواجه  ما  مسؤولّية  تبعات  من  سيحرره  الحكومة 
ُيحِسن  وال  واه��م  فالكل  تحديات،  من  الحكومة  ه��ذه 
القراءة، فاللبنانيون بكل طوائفهم، سيمنحون تقديرهم 
ألجل  والتنازالت  التضحيات  على  سُيقدم  الذي  للبطل 
وراء  تقف  التي  تلك  قليلة  وقلة  بالوطن،  النهوض 
تعلي  لن  قلة  وعصبياتها،  الطائفّية  األمراض  تفاصيل 
تطيح  قد  انتخابات  في  فوزاً  تمنحه  ولن  تابعها،  شأن 
الفراغ  في  تسبح  البالد  بقيت  إذا  المقبلة  الفوضى  بها 
مندم،  ساعة  الت  الجميع،  سيندم  وعندها  حكومة،  بال 
غاضب  لجمهور  أفعالهم  تبرير  عليهم  سيصعب  ألنه 
بينما  والفشل،  الخراب  مسؤولية  جميعاً  سيحملهم 
العقد  تجاوزوا  إذا  الجديدة  الحكومة  أمام  أن  يفوتهم 
الموهومة والمصطنعة فرصاً لالستثمار على مناخات 
الخراب صناعة محلية  دولية وإقليمية جديدة، تجعل 

بقرار ال قدراً ال يمكن رّده.
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الرئيس جو بايدن ترغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني الحتواء نفوذ 
طهران في لبنان والتصّدي لـِ حزب الله المدرج على الئحة اإلرهاب ومنع 

سقوط مؤسسات الدولة اللبنانية األمنية بيد هذا التنظيم«.
لم ُيشر المسؤوالن األميركيان )وال غيرهما من المسؤولين األميركيين 
نتيجَة  كادت  او  كلها  سقطت  الدولة  مؤسسات  اّن  الى  الفرنسيين(  أو 
عوامل خطيرة ليس أقلها تعاظم الدين العام، واهتزاز القطاع المصرفي، 
بصورة  الخارج  الى  العامة  األمــوال  من  ــدوالرات  ال مليارات  وتحويل 
الضائقة  وتفاقم  وتداعياته،  بيروت  مرفأ  وانفجار  للقانون،  مخالفة 
المسؤولين  من  أيٌّ  يقل  ولــم  الوطنية.  الوحدة  وتصّدع  المعيشية، 
اللبنانية،  المقاومة  قائد  هو  بما  الله،  حزب  إّن  الحال  بطبيعة  األجانب 
ليس مهجوساً بالسيطرة على السلطة بل منشغل بمواجهة »إسرائيل« 
2006 اجتياحه  1982 باجتياح لبنان، وحاولت سنة  التي قامت سنة 
مرًة أخرى لوال أن تصّدت لها قوى المقاومة اللبنانية ودحرتها ونجحت 
في ردعها عن معاودة العدوان طيلة السنوات الـ 15 الماضية وما زالت.

للبالد؟  حاكماً  ليصبح  ينشط  عون  جوزف  العماد  إّن  قال  َمن  ثم، 
صحيح اّن أربعة من قادة الجيش وصلوا الى سّدة الرئاسة في السنوات 
2008، لكن ذلك حدث خالل ظروف تختلف  1998و  1989 و  1958 و 
من  المتحدة  للواليات  كان  وإذا  الراهنة.  االستثنائية  الظروف  عن  جداً 
او  مباشرًة  لها،  يكون  أن  من  مّكنها  ما  المناورة  وهامش  والنفوذ  القوة 
الى  مداورًة، يد في صنع األحداث او توجيهها آنذاك، فإنها تفتقر حالّياً 

مثل تلك الظروف او عوامل القوة التي كانت متوافرة في الماضي.
الراهنة  الظروف  تعقيدات  يــدرك  عــون  جــوزف  العماد  اّن  ــح  األرج
غير  سلطوية  أالعيب  في  االنخراط  تالياً  ويحاذر  البالد،  تعانيها  التي 
الى  لالرتقاء  الوحيدة  فرصته  اّن  أيضاً  يدرك  ولعله  العواقب.  مأمونة 
السياسي  الوضعين  استقرار  ثالثة:  بشروط  مرهونة  الرئاسة  سدة 
واألمني، ومبادرته دونما إبطاء الى دعم حزب الله وسائر قوى المقاومة 
إذا ما جازفت »إسرائيل« بشن حرب جديدة على لبنان، وتوافق القوى 

دوامة  من  للخروج  تسوية   - كرئيس  عليه  الوازنة  الوطنية  السياسية 
عدم االتفاق على أحٍد سواه.

الى ذلك، ال يجهل الالعبون المحليون واألجانب، وإْن تجاهل بعضهم، 
اّن التحدي األخطر واألبرز الذي يواجه لبنان في هذه اآلونة هو االنهيار 
السياسي والمالي واالقتصادي الذي يهّدد البالد والعباد بانفجار أمني - 
اجتماعي شامل قد ينتهي الى تفتيت ما تبّقى من هيكل الدولة المتهالكة 
والى قيام القوى السياسية األوسع جمهوراً ونفوذاً واألقوى عدداً وعّدة 
الى  البالد  يحّول  الذي  األمر  وحركتها  وجودها  مناطق  على  بالسيطرة 
– ال  الذاتي. وإذا ما حدث ذلك  الحكم  الكانتونات ومناطق  مجموعٍة من 
تتطلبه  والتضحيات  والجهد  الوقت  من  كم  تقدير  يصعب   – الله  سمح 

مسألة إعادة الوحدة السياسية واإلدارية الى البالد؟
الجمهورية  حكمت  تالوينها،  بكّل  سياسية،  شبكٍة  من  يرتجى  أمل  ال 
األولى التي »أنجبتها« سلطات االستعمار الفرنسي سنة 1920 وأورثت 
مقاليدها الى أمراء الطوائف وبعض رجال األعمال واألموال الذين نسجوا 
في ما بينهم منظومًة حاكمة ومتحّكمة سيطرت على السلطات والموارد 

منذ ذلك الزمان الى أن أوصلت البالد والعباد الى الحضيض الراهن.
الحّية  الوطنية  القوى  على  معقودان  والرجاء  األمــل  أّن  الحقيقة    
المدعوة الى االتحاد والتوافق على بناء مؤتمر وطني لإلنقاذ والتغيير، 
واالتفاق على برنامج متكامل لعمل شعبي هادف، والتعاون مع َمن بقي 
مخلصاً ونظيفاً من أهل القرار، واالستفادة من تناقضات وتناحرات أركان 
السلطة المتهافتة من أجل إزاحة المنظومة الحاكمة ونظام المحاصصة 
المواطنة  دولة  في  البازغة  الثانية  الجمهورية  قواعد  وإرساء  الطائفية 

المدنية الديمقراطية.
اإلرادة  توافر  مع  لكن  الصعوبة،  وبالغة  وتاريخية  جليلة  المهمة 
الوطنية الصلبة والضغط الشعبي المتواصل ينفتح مسار العمل واألمل 

والنهوض الحضاري.
*نائب ووزير سابق.

والقبضاِت  بقلوِبهم  ُيجابهون  والناِر  بالحديِد  يهَزأون  الطليعِة،  في  هم 
ِكياناً عنصرياً ُدسَّ ُسّماً في قلِب األّمة، على أساِس الدِّين!

اليقين  أرٍض وَبال دين.. وهو يعلم علم  ِبال  هيوني كياٌن  الصُّ والكياُن 
أنه كياٌن عنصريٌّ اْسِتيطانيٌّ وحشيٌّ معُبوُدُه االستعمار، وَمَعُه األتباُع 
الّذهب  عبيد  من  معُه  المطبِّعوَن  األقزاُم  والحّكاُم  لُه،  الُمطّبلوَن  الُخّداُم 

والِفّضة يكِنزون، َوِمْن َعَبدِة الّنفِط والغاِز يقتحبون...
ُهم األعلى الدوالر، فتعساً لهم، وتباً لهم ُتجاِبُهُهم في العالِم..  ويبقى ربُّ
أمُم األرض.. ويالِحُقُهم الويُل كلُّ الويِل على خطوِط الّنار، حيُث َصلياُت 

صواريِخ »الُمقاِوميَن« في ِفلسطين » طليعُة األحرار..
الُقدس،  سيف  معركة  في  الّدقيقة  غــّزة  صواريُخ  اندلعت  وقد  ــا  أمَّ
هيونية، ِلنشهَد  فتعاَلْوا ُنِطلُّ معاً على ساَحِة المعركِة حيُث المجازُر الصُّ
ونشاِهَد من المشاهِد ثالثة َتدلُّ بشكٍل عام على اتجاِه مساِر األمور إلى 

نهاَياتها... فإلى أين؟
*****

تطاق،  تعد  لم  التي  تبدِّياتها  بُمجمِل  الُمعاناِة  ُصَوُر  األّول:  المشهُد 
المعنوّيات،  نهَضِت  ومعه  انتفاضَتُه،  الَوعُي  فانتفَض  الَوعَي  صَدَمِت 
وَراحِت  الرؤيُة  حِت  وتوضَّ الوطّنيُة  عاراُت  والشِّ فوُف  الصُّ وتوّحدِت 
هزَّ  كان  الذي  األَوِل  السوريِّ  الَصاروِخ  بعد  وّهاجًة  تهِطُل  الَصواريُخ 
نع  هيونّي، ثَم توالِت الصواريُخ السورّية واإليرانيُة الصُّ أرَكاَن الَعدّو الصُّ
وُتثيُر  الّصهاينِة،  القادِة  أعصاَب  فتزلزُل  واألرَض  ماواِت  السَّ ِلُتضيَء 
الرُّعَب في نفوس ِ«المستعِمرين« الّذين ُيلَقِّبونهم زوراً »بالمستوطنين«، 
المتكبِّرين  الّصهاينة،  اِم  الحكَّ حماقُة  تــزداُد  والجَزِع  الَهلِع  ِة  شــِدّ ومن 
المتجبِّرين وتتحّجُر قلوُبهم القاسيِة والمرعوبِة في آٍن واحٍد، فتواجُهُهم 
قلوُب األطفاِل الجريئِة وما في أياديهم الّناعمِة سوى الحجارِة واألعالِم 

اِلفلِسطينِية بها يلّوحون.
االنقضاض  تهاُب  ال  كالنمِوِر،  كاألسوِد،  الجديِد  باب  الشَّ جيُل  فَيِهبُّ 

على دبابات الّصهاينِة.. بالّصدور العاريِة، وبالحديِد ِمَن القبضات..
يقاِوْمَن،  وُهّن  راخ  والصُّ والرَّْكِل  باألظاِفِر  األذى  تدفعَن  الفتياُت  فيما 
االبتسامَة  نَرى   ، ظهوِرِهنَّ وراَء  الّصبايا  أيادي  ِبالّسالسِل  ُتكَبُّل  وحين 

الهازئَة الهادئَة على شفاِهُهّن..
وأما األّمهاُت اللّواتي َحَملَن أطفاَلُهنَّ في األرحاِم أجّنًة، ُيزغِردن باكياٍت 

دماً بدالً من الّدموع، وُهنَّ يحِملَن أوالَدُهَن على أكتاِفهن شهداَء بالحق:
ِشيباً وشباباً وحتى أطفاالً أْشالًء.. أشالء.

َوعن ُبعٍد نرى صورًة ِليٍد مرفوعٍة ترسُم شارة نصٍر بإصَبَعْيِن، ونكاُد 
رِة على رؤوس سكانها وشارُة  نرى اليَد من تحِت أنقاِض البيوتاِت المدمَّ
وما  ينتظر..  من  منهم   ...( نحَبُه...  قضى  لشهيٍد  يٌد  رفعتها  هذه  النصِر 

بّدلوا تبديال(.
في  الفلسطينيون  ُيرّدُد  فكما  العربّية..  ِفلِسطين  أبناِء  معنوياُت  وأّما 
ِفلِْسطين  بالّسما،  »المعنويات  والّظالمين،  لم  الظُّ ضد  العادلة  حرٍبهم 
أحلى  الدَّمار  بعَد  وستعود  وستبقى..  النهر..  إلى  البحر  من  عربّية 

وأبهى«.
*****

ياسيِة المشؤومِة بكاّفِة أشكاِلها  المشُهد اّلّثاني: اختباُر التَّسوياِت الِسّ
التي قامت على اتفاقاٍت ال ُتعّبُر عن أماني وآماِل وطموحاِت األّّمة:

حلِّت  منذ  عاماً  وسبعين  ثالثٍة  مدى  على  ومساوماٌت  تسوياٌت  ـ   1
الزَّائف  بالّسالم  ملغوَمٌة  وّصفقاٌت  كاذبُة  ووعوٌد  ُمِذلَّة  اتفاقاٌت  النكبة، 
قد  كانت  بعيٍد  زمن  منذ  والمؤامراُت  الّرخيص  عمِرنا  من  وتنهُش  تأكُل 

بدأت منذ العام 1907، ما قبل الّتقسيم، واستمّرت إلى ما بعد الّتقسيم... 
)باستثناء إسقاط 17 أيار(، ثم عادت وّكرت الّسبحُة: كمب ديفيد، وادي 
عربة، أوسلو، الّتطبيع، صفقُة القرن الهادفِة إلى أسرلِة ِفلِسطين وتهويد 
القدس الشريف وتصفيِة القّضية الفلسطينيِة التي هي أعدُل قضيٍة في 

العالم على الكرِة األرّضية في عصرنا الحاضر.
من  تسمُع  أو  تشهُد  تــراَك،  القضّية:  عدالِة  نْورانية  من  الرُّغم  وعلى 
شاشات  على  يشهُد  كلُُّه  العالُم  فيما  الّصهاينة،  مع  الّسالِم  عن  ُيحدُِّثَك 
اإلعالم،  يتصّرُف  كيف  اإلعالِم  وسائِل  عبر  يسمُع  أو  العيِن،  ِبأُمِّ  التلفزة 
وكيف يتّصرُف هؤالء الّنازيون الجُدُد وأتباُعهم العنصرّيون في الخليج، 

أو في لبنان إزاء الِفلِسطينيين أو إزاء أيِّ إنسان ِمن أّي لوٍن كان!
نّصت  ما  أهذا  اإلنسانية،  الِقيُم  به  تقول  ما  أهذا  الناس...  أّيها  بَرّبكم 

عليه شراِئُع األرِض والسماء؟
أال يذُكُر اللبنانيون جيداً كيف كان يتصّرُف بعُض الوزراء في لبنان؟

وكيف  نهاراً،  ليالً  الّصهاينِة  ِمَن  بيروت  ُتقصُف  كانت  يوم  تذكروا 
كانت ُتستَقَبُل عشيقُة مشروِع الّشرق األوسِط الجديد في المطار بالُقبِل 
وبعناق الّسالم من وزراِء لبنان ومن بعِض السّياسيين الُمحتشدين في 

الّسفارِة األميركّية على طاولة الطعام.
أو كيف كان ُيستقبُل الحاكُم األميركي أيضاً في الخليج رقصاً بالسيِف 
الّعربي مع حكاٍم خونٍة للعروبِة ِواإلسالم يطبِّعوَن مع العدو فوق وتحت 
بِح وفي المساء، كانوا وما زالوا يتآمرون  الّطاولة، منذ زمٍن بعيٍد! في الصُّ

على أبناء األّمة في الَعلَِن وفي الَخفاء.
2ـ  هكذا جرى هدُر عمِرنا سنوات بسبِب ِرهاناٍت على اتفاقاٍت سياسّية 
بالتجِربة  اليوَم  تبّخرت  ولكنها  متأّخرًة  ــة  األُّم وَعــي  َصَدَمْت  وهمّية 
الشمِس،  كعيِن  وزوُرُه  ِزيُفُه  بان  الذي  السالَِم  على  األوهام  ُكلُّ  الِحسّيِة 
أَزالِت الغشاَوَة عن أعيِن أكثرية أبناِء األّمة، فسقطِت العوائُق والحواجُز 
قلِب  في  المستعمُر  أَقاَمها  التي  الواحِد  الّشعِب  أبناِء  بين  المصطنَعة 
اإلقليمّية  النِّزاعات  بحوِر  في  وأْغرقتنا  وأمَصاراً،  أقطاراً  فمزقتنا  األّمِة، 
الِفئوية وسقط  والطائفّية والمذهبّية والطبقّية وِسواها من االنقساماِت 

مَع هذه األوهام ما أَسمْوُه زوراً وزيفاً بسالم، أو بِوئاٍم بين أبناء األمة.
مقّسم  عربّي  مشِرٌق  َثمَة  يعد  لم  الزائِف  السالِم  هذا  سقوِط  ومع  ـ   3
ــراِر  واألح المناضليَن  من  الَعربيِة  ــِة  األّم أبناُء  بات  بل  خمس،  بــدول 
دين«  »مَوحَّ كلهم  باتوا  والمستضَعفين  والنزهاِء  والفقراِء  والّشرفاِء 
أثبَتتُه  ما  وهذا  والعراق،  واألرُدّن،  ولبنان،  سورّية،  في  ِفلِسطين  حوَل 

وأوضحَتُه المظاهراُت والمسيراُت في كّل الّساحات...
4 ـ وفي المغِرب العربّي نهضِت األكثريُة الّشعبيُة في الدُّول العشر من 
ُشرفاِء األَّمة العربية متضاِمنيَن مَع فلسطين: مصر، والمغرب، والجزائر، 
والسودان، وتونس، والصومال، وليبيا، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر 

القمر.
أبناء  من  ثورّي  يهبُّ  بع  السَّ العربية  الجزيرة  شبِه  دوِل  وفي  ـ   5
اليمن،  في  األشــاوس  المقاومين  األقــحــاِح  الُحوثيين  العربية  ــة  االُم
حتى  »للتطبيع«،  والّرافضين  والُتّعساِء  والفقراِء  والّشرفاِء  واألحــراِر 
والبحرين،  الكويت،  في  العربّية  الجزيرة  أبناء  يتحرُك  الّسعودية،  في 
بعيد  حّد  إلى  تتحقق  أوضح  بكلمٍة  وُعمان،  ــارات،  اإلم واتحاد  وقطر، 
وحدة المستضَعفين من أبناء الجزيرة العربّية ضّد الحاكمين الفاسقين 
المستسلميَن  االستعمارّية  المشاريِع  وعمالِء  أتباِع  من  والفاسدين 
وينتهكون  األمــة،  جسد  في  الزُّعاف  ّم  السُّ ينُفُثوَن  الذين  للّصهاينة 
عسير  حساب  »الُعربان«  ِلهؤالء  وسيكوُن  الّثروات،  ويسرقون  حقوقها 

ِلظلٍم  سيوَفهم  شاهرين  عليهم  يخرجون  أّمِتنا  أبناِء  المستضَعفين  من 
أصابهم، أو ِلجوٍع كواهم لسنوات.. وإنَّ غداً لناظِرِه قريب.

*****
المشهُد الّثالث: تعاُظُم ُقُدرات ِمنظومِة المقاومة وجميل فضائِل الُحلفاِء 
الح،  في الِمحَوِر: المحوُر الذي لوالُه لما كانِت الّصواريُخ، ولما كاَن السِّ
ولوالُه لما كان مجُد األّمِة ِلينهَض من الَكْبوة... ولوالُه َلَما َوَصلنا الى ما 
َوَصلنا إليه اليوَم من عظمٍة على كلِّ األصعدِة والمستويات، سواٌء على 
والمعنوّيات،  األّمة  نهضِة  َصعيد  على  أو  َوَوحَدِتها  األّمة  وعي  مستوى 
ة »بالقّوِة المخبوءة« الكامنِة في هذه األّمة  وهذه كلُّها تشكُِّل جنيَن الّقوَّ
الُقّوُة  العريقة، ال ندري مقدار عظمِتها إالّ حين تنمو، وحين تكُبُر وتظُهر 
اقتصادّية،  قومّية،  ُمجتمِعّية،  جيوسياسّية،  معرفّية  كقوٍة  »بالِفعل«، 

عسكرّية، ما تزاُل كلّها مكنونات )كأمثاِل اللؤلوِء المْكنون(.
اإلمكانيَة  المجال  لنا في  أن تفتَح  ُقُدارِتها على  القوة  أثبتت هذه  ولقد 
العَرب  حكام  من  لُمعظمهم  ُشبِِّه  الذين  هؤالء  على  والمقِدرَة  للّتطّور، 
اليوم  يعِد  لم  حين  في  مستحيل  أمٌر  الّشامل  الّتحريَر  بأّن  المستسلمين 
لتحريِر  غّزة  انتصاِر  بعد  ُمستحيالً  األمُر  هذا  وذاتياً  وواقعياً  موضوعياً 
ممكناً  بات  تحريٌر  النهِر:  الى  البحِر  من  الفلسطينّي  العربّي  التراب  كامِل 
صواريِخ  بآالِف  هطلت  التي  الّردعية  الّتاريخّية  القوة  بيان  بعد  سّيما  ال 
الّضارية  الــوحــوِش  روؤس  على  الُقدس  سيف  معركة  في  المقاومة 
التاريخيُة  االنعطافُة  فتحققِت  الّعربّية.  فلسطيَن  أرِض  على  هيونية  الصُّ
الثُّالثيِة  عبر  لبنان  في  وحققناها  سبَق  التي  الجديدة  الّردعيُة  النوعيُة 
الّذهّبية )جيش شعب مقاومة في العام 2000( تلك المعادلة التي زلزلت 
زال  وَما   )2006 الـ  في  ذلك  )وبعد  الّصهيوني  العدو  كياِن  وجوِد  أركاَن 
المفاجآت..  من  المزيد  وننتِظُر  اآلن..  حتى  مفاعيلُها  للصواريِخ  ُمــّذاَك 
الكثيُرون من  قريبًة كما يتصّور  الُقدِس  الّصالُة في  ال تكوُن  قد  وبالتالي 
الّناس الذين َيهواهم ذلك صدقاً، ولكنَّ من المفيد أن ُنَذَكّر بأالَّ يّتِخَذنَّ أحٌد 
منا إالَهُه هواه، ولكن في الوقِت ذاتِه فإّن الحقيقَة والواقَع يؤكدان أَنه لم 
يعد من المستحيل تحقيِق األمِل بأن ُنصلّي في الُقدس، وأن نستعيَد حقنا 

الّتاريخّي بمقدَّساتنا وتحرير ِفلِسطين الّتاريخّية من البحِر إلى النَّهر...
ماذا يحصُل في فلسطين الّتاريخّية للمرة األولى؟ ال ّسيما أننا نشهُد 
تاريخّي  َنوعّي  ِلمساٍر  وتدشيناً  الّتحّوالت،  من  لمرحلٍة  تتويجاً  اليوَم 
أساساً  المسلَحة  المقاومُة  تفِرُضها  وتوازانات  معادالت  ِلنهوِض  جديد 
وانتفاضاٍت  َهبَّاٍت  وتجليات  أوطاُنها،  ُتحَتلُّ  حين  عوب  للشُّ ِخياراً 
الُقدس  باحاِت  وفي   48 الـ  ــي  وأراض والّضفة  غــّزة  قطاع  في  شعبّية 
ِفلِسطين  في  األولى  للمرة  تحصُل  نوعيٍة  مرحلٍة  إلى  بالتراكم  أوصلتنا 
الّتاريخية، كان لها أثُرها الفاعِل في غزو عقوِل الُغزاة الّصهاينة بثقافة 
الهزيمة، وإصابِة نفوِس الّصهاينة بالعوارِض المرضّية ِبفعِل تداعياِت 
الذي  »االكتئاب«  الى  المؤدي  الوجودّي،  والجزِع  والهلِع  األمنّي  القلِق 
جديد،  من  للهجرة  الّرحيل  َشدِّ  ِإلى  الواجفة  الخائفِة  بالقلوِب  يدفُع 
فالصراُع في حقيقته لم يعد كما كان يعتبُره البعُض نزاعاً على حقوٍق 
أنه  نزاعاً  وليس  صراُع  هو  إنما  الموضوعّية  الحقيقِة  في  ألنه  وحدود، 

صراُع مصيٍر ووجود.
واسمحوا لي اليوَم أن أتمثَّل فضاِئَل الُعظماِء كقدوٍة َحسنٍة في الحياة. 
ُل ِتِبعاِت وجودي في ما أقوُل ومما سبَق وقلُت، سّواٌء أبقيُت حّياً أم  فأتحمَّ
َصلّيُت في الُقدس، أو رحلُت باكراً في رحلة ِالحّق والّنفُس مطمّئنة، فإني 
أشهُد اليوم كما فعلُت في العام 1983 في 17 أيار يوم رفضُت اتفاَق الذَّل 
والعار، وفي بنت جبيل المحّررة داعياً إلى المقاومة المسلّحة بديالً، أو 

هداء رايَة الكفاِح  حتى في مؤتمر الطائف الذي كنُت رافعاً فيه باسم الشُّ
عوِب حين تحتل ُأوطاُنها، وأنه موجٌب  المسلِّح كخياٍر رئيسّي أوَحَد للشُّ
من  األرِض  ِلتحرير  ِالمقاِوم  الُمجتمع  ببناِء  الحّق  أجمعين  الَعرِب  على 

ِرجس الّصهاينة الغاصبين..
فعذراً لو استحضرُت ما سبق وقلت فقط ألَكمَِّل رسالًة مؤكًدا أّن األمَة 
والّذهنيّين  اليدويّين  الّشغيلة  وكاِدحيها  بُعّماِلها  ومقاِوِميها  بُثواِرها 
بأبصاِرهم  وعقولهم،  بقلوبهم  يعِقلون  الذين  ومستضعفيها  وفقراِئها 
)وال  الّصهاينَة  بأّن  اليقين  درجات  أعلى  لعلى  اليوَم  بأنُهُم  وبصائرهم 
انما هم على  ِبال أرٍض وِبال دين،  الذين هم  الّصهاينة  اليهود( بأّن  أقول 
وأّن  ِوالــزَّوال،  األفول  طوِر  في  المتجّبرين  »الحمقى«  وأمثاِله  ياهو  نتِن 
ِفلِسطين الّتاريخّية العربّية الُحّرة األبّية من البحِر الى النهِر إنما هي في 

َطوِر الِوالدة، وستولُد حتماً ولو على مراحَل عّدة حتى يئِن األوان..
الفاضلِة  بِقيمها  كالقاِبلِة  اإلنسانيِة  أيادينا  جميُعنا،  بمسؤوليِة  فلَنُمدَّ 
ِلُنصَرِة فلسطين، ومساعدِتها على الخروج الى الوجود ِلتأخَذ مكاَنها في عين 

الشمس بعظمِة ما َبذلت بسخاء وعناٍء من ِدماٍء من أجل الّتحرُِّر والّتحرير.
الحياة  في  ينالوا  أن  وشباباً(  شيباً  وأّمهات  )أطفاالً  ألِبنائها  آن،  فقد 
بالعدل  مشرقٍة  أرٍض  على  ِالحياة  استحقاق  َشرَف  االستشهاد  في  كما 

والُحرّية والمساواة.
قال يوماً حكيٌم من شهداَء بالحّق في دٍم طاهٍر ُيراق ُفي سبيل تحريِر 
وسخاء  بعناٍء  ُيراق  دٍم  »أيُّ  العرّبي:  الوطن  أرض  من  تراٍب  حبِة  كلِّ 
اها أن تفيَض به  َروَّ التي  ُقدِّر لألرِض  َدٌم لو  العربّية،  الّثورِة  في مسيرِة 

َلَوَصلِت الشاطئيَن بأطلسّي أحمر«...
هاينُة  الصَّ استعماري،  بتآمٍر  تسلُّالً  فلِسطين  أرِض  إلى  يزحْف  أَولم 
نشهَد  أن  أغريٌب  الّدماء؟  سفكوا  وفيها  فساداً  فيها  وعاُثوا  األفاعي  أوالُد 
زمن  يحيوَن  قل  بل  يعيشون،  العروبِة  أبناَء  أهلَنا  َفلِسطين  في  اليوَم 
الّسالح بالحق، و»الّسالُح  المعِرفيِة واأليمان، بقوة  االنتصارات بالقّوِة 
زينُة الرَّجال«: سالُح المقاومِة والدِّماء تمتزج في التُّراب بدماء شهدائنا 
المقاومة،  ِلمحور  دعماً  األَمِمّييَن  الُحلفاء  من  الّشرفاء  وِدماِء  عظماِئنا، 
الحاضنِة لشعوبها وحقوِقها والّثروات: المحوُر المتمثُل بسورية األسد، 
واليمُن  ومقاومة،  وشعباً  جيشاً  ولبنان  المستضعفين،  ثورُة  وايــراُن 
أقحاُح العروبِة األشاوس من الحوثيّين زحفاً نحو الُقدس، ودمعُة العيِن 
صادٌق  عهٌد  يِد  السَّ عند  والتضحيات  هداِء  الشُّ ودماُء  تنصرهم  البَصيرِة 

ووفاء..
األّمِة  أبناِء  مقاومُة  تعاصُرُه  مقاِوٍم  ِمحوٍر  مع  ننتِصُر  اليوم،  وإننا، 

جمعاء، وتنُصُرُه أمِم األرِض قاطبًة من معسكِر الشرفاء..
في  ــِم  واألم األّمــة  أبناِء  مقاومُة  الــَيــوَم،  تعاِصُره  الــذي  الِمحوُر  إّنــه 
ُالهزائِم، وجاء نصٌر من الله، وبَزغ  حرٍب عادلٍة َنخوُضها وقد ولّى َزمن 
الرِّدِع  معادالُت  فيه  ُترَسُم  ِفلِسطين  على  جديٌد  زمٌن  وحَل  الفتح،  نوُر 
والمقّدساِت  بالُقدس  الَمساُس  جرى  إذا  حتى  »جديدًة«،  الّتاريخّيِة، 
إقليميًة  حرباً  ُيعادُل  فإنما  ِفلِسطين  أرِض  على  والمسيحّيِة  اإلسالمّيِة 

ُتنهي الكياَن الّصهيونّي.
أَو لم يُقل ذلك صاِدُق الَوعِد والَوعيد؟

بُح بقريب؟ أَليَس الصُّ
عيِد  في  وللمقاوميَن  المقاومِة  لشهداِء  واإلكــبــاِر  اإلجـــالِل  تحيَة 

الّتحرير...
وعلى من اّتبَع الُهدى ألُف تحّيٍة وسالم.

*األميُن العام لرابطِة الّشغيلة، نائب ووزير سابق.
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الحجم  بهذا  عملية  تفبرك  أن  يمكن  ال  السعودي،  اإلعالم  في  جاء  ما 
فيها من القتلى واألسرى السعوديين العشرات أو المئات الذين أبدت 

القيادة الوطنية استعدادها لتنظيم عملية تبادلهم مع السعودية.
وأن  وواقــع،  صحيح  انه  نعتقد  ما  إلى  وارتكازاً  ذلك  من  وانطالقاً 
القوات اليمنية قامت بالفعل بشن هذا الهجوم على القوات السعودية 
أنــواع  بأفضل  مجّهزة  قتال  مراكز  في  جيزان  جبال  في  المحصنة 
التجهيزات واألسلحة المطورة، والمسيطرة من مراكزها الحصينة تلك 
على المنطقة بأوديتها وشعابها، والمستفيدة من غطاء جوي سعودي 
وعورة  ننسى  ال  وطبعاً  األجــواء،  على  تامة  سيطرة  يسيطر  وحليف 
المنطقة وصعوبة الحركة فيها للمهاجم، حيث إّن التقّدم فيها محكوم 

بتسلق الصخور والسير صعوداً في أصعب ظروف الحركة وأقسأها.
ورغم التفاوت الهائل بين ظروف المهاجم اليمني وقدراته وظروف 
المدافع السعودي ومرتزقته وإمكاناته، فقد تمكن المهاجم اليمني من 
الوصول إلى مراكز المدافع واقتحامها والسيطرة عليها ما أّدى إلى قتل 
بعض العسكريين وفرار من استطاع، وأسر من عجز عن الهرب وفضل 
القتال والتسّبب بالموت  الوقوع في األسر بعد أن حالت ظروفه دون 
لنفسه، رافق ذلك حصول اليمنيين على غنائم حرب هامة من السالح 
والذخيرة وإقدامهم على تدمير األليات والمعدات والتجهيزات التي لم 

يروا مناسباً نقلها إلى اليمن نظراً لظروف الميدان.
حول  كثيرة  أسئلة  ُتطرح  غبارها  وانجالء  المعركة  انتهاء  ومع 
الشعبية  واللجان  اليمني  الجيش  شــاء  التي  والرسائل  ــداف  األه
بالذات،  الميدان  ومن  المعركة  هذه  خالل  من  إرسالها  أو  تحقيقها 
عما  تختلف  تجعلها  سمات  وللمعركة  معينة  خصوصية  فللمنطقة 
اليمن  بان  القول  يمكن  موضوعي  وبتحليل  ذلك  من  وانطالقاً  عداها. 
أراد أن يوجه للسعودية ومن خلفها إلى القوى التي أمرتها بالعدوان 
الرسائل  يوجه  أن  أراد  عدوانها،  في  وتحتضنها  ترعاها  زالــت  وال 

التالية:
ـ على الصعيد العسكري: أراد اليمن أن يؤكد بأنه بات يملك من   1
هذا  في  هجومية  معركة  غمار  يخوض  يجعله  ما  العسكرية  القدرات 
الحجم وبهذا التعقيد والظروف القاسية وينتصر، في مواجهة جيش 
العالم،  في  العاشر  الجيش  بأنه  يوماً  وصّنف  تجهيز  أفضل  جّهز 
واإليمان  القتال  وإرادة  المعنوية  المسألة  إلى  عائد  ذلك  في  والسبب 
بالحق المطالب به. ففي حين أن المهاجم اليمني يحمل بمعنويات تبلغ 
السحاب ارتفاعاً ولديه إرادة القتال الفوالذية مؤمناً بحقه بالدفاع عن 
النفس وعن وطنه المعتدى عليه والمحاَصر، فإّن الجندي السعودي 
منعدم المعنويات فاقد إرادة القتال ال يثق بقيادته وبما تعلنه ألنه ال 
يرى سبباً لالعتداء على أشقائه اليمنيين. وأّن هذا المشهد المقارن بين 
الطرفين يقود إلى القول بأّن جيشاً هذا حاله من المستحيل أن يصمد 
في معركة وينتصر، وهذا ما يفّسر تراجع القوات السعودية في اليمن 
إذا  التي  مأرب  منطقة  في  وجودها  حصر  إلى  اآلن  الوصول  حّد  إلى 
خسرتها فقدت كّل شيء ميدانّي في اليمن وانتقلت إلى القتال، هذا إذا 
وجدت جيشاً يقاتل، على األرض السعودية، وفي ذلك خسائر مادية 

معنوية أكبر من أن تتحّملها السعودية.
2 ـ على الصعيد السياسّي: أراد اليمن بشكل ضمني إثارة موضوع 

تاريخي يتصل بهوية جيزان األصلية وإذا كانت اليوم تبقى المسألة 
محصورة في السعي إلى امتالك القوى الوطنية اليمنية أوراقاً تفاوضية 
فإّن األمر قد يتغّير غداً. ونعني باألوراق التفاوضية اآلن األوراق القابلة 
لالستعمال على طاولة رسم الحّل السياسي لليمن، هذا الحّل الذي لن 
يكون إال على أساس وحدة اليمن وسيادته وقراره المستقّل، أما فكرة 
المعتدي  حقيبة  في  تبقى  أفكار  فكلها  والتقّصي  واالنفصال  التجزئة 
متابعة  من  المدافع  تمكن  يمنية  قدرات  ظّل  في  للصرف،  قابلة  غير 
الدفاع.  المعتدي لمطالب  الخصم حتى يذعن  إلى أرض  القتال ونقله 
فمن استطاع أن يحتّل أرضاً في جيزان لن يكون عاجزاً عن استكمال 

تحرير مأرب والتوجه إلى الجنوب، حيث عدن وما ُيحيط بها.
 150 على  السيطرة  اقتران  اّن  االستراتيجي:  الصعيد  على  ـ   3
بالتفاهمات  باتت  يمنية  أرض  أصالً  هي  التي  جيزان  أرض  من  كلم2 
إلى  بالعودة  الشعور  األصليين  األرض  أهل  لدى  يثير  قد  سعودية، 
سيطرح  الذي  األمر  توقيع،  بوثيقة  عنه  سلخوا  الذي  الوطن  حضن 
ويؤثر  الحدود  رسم  بإعادة  المتعلقة  والشجون  الشؤون  من  الكثير 
إطالق  إلى  اليمن  أهل  بادر  إذا  خاصة  السعودي  النظام  هيكلية  على 
نظرية تحرير األرض اليمنية كلها المقتطعة بدل القول باحتالل أرض 

سعودية.
في  صيغت  التي  األساسية  الرسائل  هذه  أّن  نجد  ذلك  ضوء  على 
المعتدي على  إلى أطراف ثالثة،  ميدان جيزان وجهت بشكل أساسي 
خاصة  العدوان  تحالف  بهم  وعنيُت  والمراقب،  له  والحاضن  اليمن 
المتحدة،  األمم  وأخيراً  وبريطانيا،  وأميركا  واإلمــارات،  السعودية 
الرسائل  هذه  إليهم  المرسل  سيتلقف  هل  التالي:  السؤال  يطرح  وهنا 
بالمراوغة  سيستمرون  أم  أخطر؟  هو  لما  منعاً  لها  ويستجيبوا 
تكون  أن  يجب  التي  االستجابة  تكون  أن  نأمل  والعدوان؟  والمناورة 

محّددة وبشكل دقيق في النقاط التالية:
أ ـ وقف حصار اليمن بشكل جدي من دون تذاك أو التفاف، ما يعني 
اليمن واليه  الحركة من  اليمن ومطاراته والسماح بحرية  فتح موانئ 
أن  يجب  إنساني  هدف  أصالً  هو  األمر  وهذا  خارجي.  تدخل  دون  من 
والذي  المفروض  بالحصار  المتمثلة  الحرب  جرائم  ووقف  يتحقق 

يتسّبب بمآٍس هائلة لشعب اليمن.
بـ  وقف العدوان على اليمن على أن يبدأ بوقف العمليات العسكرية 

والقصف الجوّي بشتى أشكاله.
القوات  وخــروج  الحرب  إلنهاء  جّدية  مفاوضات  في  الدخول  ـ  ج 

األجنبية ومرتزقتها من اليمن.
أساس  على  اليمن  وضع  في  للبحث  يمني  وطني  مؤتمر  تنظيم  ـ  د 

المحافظة على وحدته واستقالله وسيادته.
إن من مصلحة السعودية اليوم قبل الغد الخروج من وحول اليمن 
من  الحال  هذا  على  وأظهرتها  جيشها  هيبة  وحطمت  هشمتها  التي 
الوهن والعجز، كما أّن من مصلحة اإلمارات فعل الشيء نفسه خاصة 
أّن ما ينتظرها في حال مواصلة العدوان والتدخل في اليمن، ينتظرها 
الكثير مما ال تستطيع احتماله. أما أميركا فإّن مصلحتها أن تقرن القول 

بالفعل بعد أن أعلن بايدن »بأّن هذه الحرب يجب أن تتوقف».
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

متحّركة ليست بالضرورة مبنية على قاعدة أخالقّية إّياها كانت. والعالقة 
بين قاعدة االشتباك الجديدة والنظام العربي الجديد عالقة عضوية حيث 
بـ  مفعولهما  انتهى  فرضيتين  على  مبني  القائم  العربي  النظام  سلوك 
99 بالمئة من أوراق اللعبة بيد  »سيف القدس«. الفرضية األولى هي أن 
هو  المحتل  الصهيوني  الكيان  أن  الثانية  والفرضية  المتحدة  الواليات 

البّوابة للوصول إلى »نعيم« الواليات المتحدة األميركية.
متباينة  قراءة  عن  ناتجين  محورين  إلى  منقسم  القائم  العربي  النظام 
لموازين القّوة دولياً وإقليمياً وبالنسبة للقضية المركزية األولى في الوطن 
عبد  جمال  الذكر  الخالد  القائد  رحيل  فبعد  فلسطين.  قضية  أّي  العربي 
العربي  النظام  ثقل  انتقل  المشؤومة  دافيد  كامب  اتفاقيات  وبعد  الناصر 
من مصر إلى دول النفط الخليجي. ولم تنج القيادة الفلسطينية من براثن 
من  شؤماً  األكثر  أوسلو  اتفاقيات  فكانت  القّوة  موازين  في  التقدير  سوء 
كامب دافيد والتي أسقطها كّل من اغتيال رابين في تشرين الثاني 1995 
وانتفاضة األقصى في 2000. أما اليوم فـ »سيف القدس« أسقطت »صفقة 
القرن« واالتفاقيات اإلبراهيمية. لكن النظام العربي منذ بداية الثمانينيات 
أصبح غطاًء للحلف األطلسي تجلّى احتالل الكيان الصهيوني للبنان وفي 
الحرب األولى والثانية في الخليج والعراق ثم احتالل العراق كما تجلّى 
فلسطين  لقضية  والتنّكر  واليمن،  وسورية  ليبيا  على  العدوان  بتغطية 
كما  فلسطين.  في  المحتل  الكيان  مع  التطبيع  في  العبثي  االستثمار  عبر 
في  اإلسالمية  للجمهورية  العداء  استبدال  الرسمي  العربي  النظام  حاول 
فكانت  األولويات،  كعب  على  رأساً  قالباً  المحتّل  للكيان  بالعداء  إيران 
ما  سرعان  الذي  المسار  لذلك  تتويجاً  المشؤومة  االبراهيمية  االتفاقيات 

سقط بصواريخ »سيف القدس« والوقائع الجديدة على األرض.
لذلك يصبح اهتزاز نظرية الـ 99 بالمئة من األوراق )وفي رأينا سقطت 
نهائياً وإْن لم تستوعبها بشكل واضح النخب الحاكمة في الوطن العربي(، 
ونظرية المرور بالبّوابة الصهيونية للوصول إلى نعيم الواليات المتحدة، 
المتحدة.  للواليات  ولتبعيته  الرسمي  العربي  النظام  لمراجعة  مدخالً 
وذلك خاصة أّن الكيان الصهيوني برهن عن عجز متراكم في القيام بالدور 
حيث  المتحدة،  الواليات  حيرة  في  فأوقع  وضع  أجله  من  الذي  الوظيفي 
بدأ النظر إلى الكيان بأنه عبء على الواليات المتحدة. فضربات المقاومة 
العدوان  وجه  في  سورية  وصمود  واليمن  وفلسطين  والعراق  لبنان  في 
عند  الثقة  اهتزاز  إلى  أّدت  الزمن  من  عقد  من  ألكثر  الممتّد  عليها  الكوني 
العدوان  أما  المتحدة.  الواليات  سياسات  مع  المتماهية  العربية  النخب 
وبتوجيه  العربية  الدول  بعض  ومباركة  بمشاركة  سورية  على  الكوني 
كانت  رئاسية  انتخابات  تّوجته  ذريعاً  فشالً  ففشل  وصهيوني  أميركي 
أقرب إلى استفتاء بشأن االلتفاف حول الدولة وقيادتها ونقض لمشروع 
فشل  اليمن  على  العدوان  أن  كما  السوريين.  عند  صدى  أّي  يجد  لم  بديل 
التي  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  وجرائم  بها  تمّيز  التي  الشراسة  رغم 
الداخل في كّل من  األمر في  إذا ُحسم  العدوان. وبالتالي،  ارتكبها تحالف 
فإّن  مرتقب،  وهذا  المقاومة  لمحور  المؤّيد  القوى  لصالح  ولبنان  العراق 
النظام العربي الجديد سيكون نواته محور يمتّد من بيروت إلى دمشق إلى 
بغداد إلى صنعاء. ويمكن إضافة أيضاً الجزائر التي لم تكن طّيعة للدول 

الخليجية النفطية المهيمنة على قرارات جامعة الدول العربية.
التشبيك  هو  الجديد  العربي  النظام  في  المقبلة  المرحلة  عنوان 
واألمني  والعسكري  السياسي  الموقف  وحدة  نحو  كخطوة  االقتصادي 
وجنوب  العربي  المشرق  في  األقل  على  العربية  الدول  بين  واالقتصادي 
استقاللية  لتحصين  الوحيد  السبيل  هو  والتشبيك  العربية.  الجزيرة 
الكتلة  الوطني.  االستقالل  وتقويض  الهيمنة  محاوالت  وجه  في  الدول 
وحدة  ستجعل  االقتصادي  التشبيك  خالل  من  ستنشأ  التي  االقتصادية 
الموقف السياسي حتمية لتحصين ذلك التشبيك. والتشبيك هو عودة إلى 
مسار أطلق في الستينيات من القرن الماضي في ذروة المد القومي الذي 
واتفاقية  مشتركة  عربية  كسوق  تشريعية  بحقائق  الوحدة  روح  ترجم 
دفاع مشترك على سبيل المثال وليس الحصر. لكن ظلّت تلك التشريعات 
إلى  ولالنصياع  ذلك  لتنفيذ  العربية  القيادة  لغياب  األدراج  في  مشاريع 
أوامر الغرب الذي لم يكن ليريد في أي يوم من األيام أن تتوّحد هذه األمة.

تلك  تريد  كانت  قيادة  األمــة  أفقد  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  غياب 
الخطوات التوحيدّية فخرجت مصر في ما بعد من دائرة الصراع العربي 
أمام  وصموده  المقاومة  محور  صعود  األمة.  توازن  أفقد  مما  الصهيوني 
في  التوازن  إلعادة  أوالً  الثانية  الفرصة  يشّكل  قد  العدوان  أنواع  أشرس 
العربي  النظام  وقيادة  التوحيدية.  الخطوات  تلك  لتحقيق  وثانياً  األمة 
فعبر  معها.  يتحالف  ومن  المقاومة  محور  قيادة  مسؤولية  من  ستكون 
دراسات  مركز  أدبيات  أوضحتها  التي  التجزئة  مآسي  نتجاوز  التشبيك 
الوحدة العربية والمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي اإلسالمي. كما 
لمكّونات  التاريخية  الكتلة  لمفهوم  االقتصادي  التجسيد  هو  التشبيك  أّن 
الوحدة  تصبح  التشبيك  ففي  المصيرية.  التحدّيات  مواجهة  في  األمة 
تذويب  دون  من  وأقطارها  األمــة  استقالل  ُيصان  الوحدة  وعبر  ممكنة 
الخصوصّيات. وعلينا أن نتذّكر أّن محاولة التنمية داخل الحدود القطرية 
والصهيونية  اإلمبريالية  تحالف  أجهضها  االستعمار  حقبة  من  الموروثة 
إالّ عبر الوحدة وطريق الوحدة  والرجعية العربّية. فال إمكانية للنهوض 
يمّر عبر التشبيك. والتشبيك هو سمة النظام العربي الجديد الذي سيوجده 
محور المقاومة. وهنا ال بّد من تثمين مبادرة الرئيس اللبناني ميشال عون 
لنواة  ترجمة  إالّ  العربي  المشرق  دول  بين  اقتصادي  لتعاون  الدعوة  في 
نظام عربي جديد يرتكز على المصالح المشتركة وفي مواجهة التحّديات 

المشتركة.
يبقى أن نعالج مسألة الفيل في الغرفة والتي ال يتكلّم عنها أحد، على 
األقّل في الوقت الحاضر، وهو دور مصر في النظام العربي الجديد. مما ال 
شّك فيه بالنسبة لنا أن ال توازن في النظام العربي الجديد من دون مصر 

لما تمّثله من موقع جغرافي، وكتلة بشرية، وتاريخ حافل حمل هموم األمة 
المعادلة  كانت  القريب  حتى  الماضي  وفي  أجلها.  من  التضحيات  وقّدم 
السائدة هي أن ال حرب دون مصر وال سالم دون سورية. التطّورات التي 
حصلت خالل العقود الثالثة الماضية أدخلت تعديالت جوهرية على تلك 
المعادلة ولكّنها لم تلغ، ولن تلغي، دور مصر في التوازن العربي. لكن ذلك 
الدور مرهون بموقف واضح من اتفاقيات كامب دافيد التي لم تأت بالمّن 
ندوة  ففي  المحتّل.  الكيان  مع  للسلم  رّوجت  نخب  اعتقدت  كما  والسلوى 
افتراضية دعا إليها المركز العربي للتواصل والتضامن والمؤتمر القومي 
والهيئات  العربية  األحزاب  ومؤتمر  اإلسالمي  القومي  والمؤتمر  العربي 
مناهضة  حول   2021 فبراير  شباط/  شهر  في  أقيمت  الشعبية  النقابية 
التطبيع بات واضحاً من األوراق التي قّدمت بما فيها الورقة االقتصادية 
واألردن(  )مصر  المطّبعة  الدول  تستفد  لم  التطبيع  من  سنة   40 بعد  أنه 
 99 الـ  لنظرية  ترجمة  كان  والتطبيع  ذلك.  جّراء  من  التحرير  منظمة  وال 
عقول  تحكم  زالت  ما  التي  الصهيونية  والبّوابة  اللعبة  أوراق  من  بالمئة 
بعض المطّبعين الجدد! والسؤال الذي ُطرح في تلك الندوة هي إذا سقطت 

الذريعة االقتصادية للتطبيع فما هي جدوى التطبيع؟
في  العميقة  الدولة  أّن  ونعتقد  ذلك  كّل  أنهت  القدس«  »سيف  عملية 
بدورها  يتعلّق  ما  في  األمــور  من  العديد  مراجعة  فترة  منذ  بدأت  مصر 
وذلك بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011. فلم تشترك مصر بالعدوان 
أّن  اليمن. كما  العدوان على  الكونّي على سورية كما لم تشارك مصر في 
القومي مهّدد، غرباً وشرقاً بسبب جماعات التعصب  أّن أمنها  مصر تعي 
أن  كما  النهضة.  سد  بسبب  وجنوباً  يدعمها،  بمن  والتوّحش  والغلو 
مشاريع التطبيع الخليجية أوردت بدائل عن قناة السويس والتجارة عبر 
البحر األحمر هي أيضاً تهديد مباشر لمصر. من نتائج تلك المراجعة كان 
حّدة  تخفيض  في  مساهماً  غّزة  قطاع  في  المقاومة  مع  العالقات  تحسين 
التوتر والحذر المتبادل وسمح لفتح الرئة في إطار الحصار المطبق على 
الحق  حماية  في  فّعالية  أكثر  تكون  أن  مصر  تستطيع  وبالتالي  القطاع. 
أّن شبكة األنفاق التي كانت  الفلسطيني مما كانت عليه في السابق علماً 
تخرق الحصار أقيمت بمعرفة السلطة في مصر وأّن تدمير بعض األنفاق 
قدراتها  تعزيز  المقاومة  استطاعت  كيف  وإال  جميعاً  تدميرها  يعني  ال 

العسكرية في ظّل الحصار المطلوب أميركياً وصهيونياً؟
من جهة أخرى باشرت مصر في تنويع مصادر تسليحها كما فعلت في 
التسليح  على  سيطرت  التي  المتحدة  الواليات  أغضب  مما  الخمسينيات 
كانت  التي  والمالي  االقتصادي  واالبــتــزاز  دافيد.  كامب  منذ  المصري 
تحّسن  بسبب  ينحسر  بدأ  الخليجية  الدول  بعض  قبل  من  له  خاضعة 
األوضاع االقتصادية في مصر. فبالنسبة لنا أصبحت مسألة عودة مصر 
إلى موقعها الطبيعي مسألة متى ولم تعد مسألة إذا. كثيرون كانوا، ونحن 
منهم، يتمّنون أن تكون مصر في طليعة مناهضة الكيان ولكن كّنا أيضاً من 
الذين يرفضون التهم التي كانت وما زالت توّجه لمصر. فما زالت العقيدة 
القتالية للجيش المصري تعتبر الكيان الصهيوني المحتّل عدّواً لها، وأّن 
الجيش  هو  الذي  األول  للجيش  استكمال  هما  والثالث  الثاني  الجيشين 
العربي السوري. فهذه حقائق أساسية ال يمكن تناسيها. وبالتالي فمصر 
هي كنهر النيل، هادئة ولكنها عند الطوفان تجرف كّل شيء. نعتقد أّن ذلك 

الوقت قد اقترب.
القدس« هو مسألة  المرتقب بعد »سيف  العربي  النظام  اآلخر في  األمر 
األمن في الجزيرة العربية بعد خيبة األمل من استمرار الحماية األميركية 
تحّول  اليمن  على  فالعدوان  تحقيقه.  عن  عجزها  في  بل  لها  والصهيونية 
بين  التحالف  داخل  التصّدع  أّن  كما  الحرمين  بالد  عمق  داخل  معارك  إلى 
المعتدية  فالدول  العدوان.  ذلك  فشل  إعالن  بمثابة  الخليجية  مكّوناته 
وسورية  لليمن  الــعــداء  سياسات  في  االستمرار  باستطاعتها  يعد  لم 
والجمهورية اإلسالمية في إيران وتحّمل تداعيات ذلك الفشل. هذا ما يفّسر 
المبادرات التي نشهدها إلعادة العالقات مع الجمهورية اإلسالمية في إيران 
تنقية  في  وثمر  تستمّر  أن  نتوقع  التي  السورية  العربية  الجمهورية  ومع 
األجواء العربية. فدور محور المقاومة تكّرس في منظومة أمن دول الجزيرة 

العربية وخاصة دور اليمن في إعادة التوازن لدول الجزيرة العربية.
في خالصة القراءة األولية للمشهد العربي بعد »سيف القدس« نستطيع 
إّن نظاماً عربياً جديداً سيقوم ونواته األساسية هي دول محور  أن نقول 
الدولة  أن تقتنع  إلى دورها بعد  أم آجالً، ستعود  المقاومة. مصر، عاجالً 
من  بكثير  أقّل  ستكون  دافيد  كامب  معاهدة  من  الخروج  كلفة  أّن  العميقة 
التمّسك بها. كما أّن التوازن للدول في الجزيرة العربية سيعود عبر الدور 
القيادي لليمن. في ما يتعلّق بدول المغرب العربي فإّن الجزائر سيكون لها 
دور كبير بعد تجاوز الخالف مع المغرب الذي تّزكيه المخابرات األميركية 
واألوروبية والصهيونية. ونعتقد أّن تفعيل اتحاد دول المغرب سيكون له 

دور أساسي عبر التشبيك االقتصادي الذي ذكرناه.
ننظر في العشرية المقبلة إلى بروز كتلة عربية وازنة تتفاعل مع دول 
الجوار كـ تركيا والجمهورية اإلسالمية في إيران على قاعدة النّدية، وعلى 
قاعدة أّن العرب عرب واألتراك أتراك واإليرانيين إيرانيون. كما ننظر إلى 
في  بدأت  لمسيرة  استكماالً  األفريقي  الجوار  دول  مع  أكبر  تفاعلي  دور 
التحّدث  يمكن  ال  القدس«  »سيف  بعد  الماضي.  القرن  من  الخمسينيات 
عن ملكية األوراق بيد الواليات المتحدة كما لم يعد ممكناً الحديث عن دور 
فّعال للكيان الصهيوني لدخول المنزل األميركي. فذلك المنزل لم يعد جهة 
الصهيونية  البّوابة  سقطت  وبالتالي  آسيا  إلى  انتقل  الثقل  فإّن  التوّجه 
التي  القدس«  »سيف  عملية  في  العسكري  عجزها  كشف  بعد  وخاصة 

كّرست تراكم اإلخفاقات الميدانية لجيش بيت العنكبوت.
 *باحث وكاتب اقتصاد سياسي
 واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الفلسطينية«  القضية  لدعم  والطالبية  الشبابية  »اللجنة  نّظمت 
نصرة  الغبيري  بلدية  في  واالجتماعي  الثقافي  المركز  في  ندوة 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  رئ��ي��س  بحضور  وفلسطين  للقدس 
االجتماعي وائل الحسنية على رأس وفد، وعدد من ممثلي األحزاب 

والمنظمات.

الحسنية
تحّدث في الندوة رئيس الحزب وائل الحسنية، فأكد أّن صراعنا 
مع العدو الصهيوني هو صراع وجودي، وهذا الصراع ال ينتهي إال 

بتحرير فلسطين كل فلسطين، وكل جزء محتل من أرضنا.
وأشار إلى أن أنطون سعاده استشرف الخطر الصهيوني وحّذر 
السوري  الحزب  أسس  ولذلك  الماضي،  القرن  عشرينيات  منذ  منه 
الصهيوني  الخطر  لمواجهة  صراعية  حركة  االجتماعي  القومي 
الذي استفحل نتيجة تخاذل بعض األنظمة العربية ورعاية الدول 

العنصري االستيطاني. االستعمارية للكيان الصهيوني 
الوحيدة  الوسيلة  وأن  يتجزأ،  ال  كل  الحق  أن  وأكد الحسنية 
ومقاومة،  صراع  حركة  نحن  ولذلك  المقاومة.  هي  الحق  الستعادة 
ول��ذل��ك أي��ض��اً، ه��ن��اك ح��رك��ات وأح����زاب م��ق��اوم��ة ض��د االح��ت��ال 

والعدوان.
كل  استخدموا  االستعمار  وقوى  الصهيوني  العدو  أن  إلى  ولفت 
وسائل القتل والتهجير ضد أبناء شعبنا، وعمدوا إلى تجزئة الحق 
اليهودية  الهجرة  ضد  المواجهة  كانت   1948 عام  فقبل  لتجهيله. 
الغازية ألرض فلسطين، ثم إعان قيام كيان االغتصاب الصهيوني 
1967، فعمليات االستيطان وتهويد القدس واألرض  1948 فحرب 

الفلسطينية، وصار كل جزء يجهل سابقه.
حمل  تتطلّب  وال��ص��راع  المواجهة  قواعد  أن  الحسنية  ورأى 
الى  بحرها  من  كلها  ففلسطين  استثناء،  دون  ومن  كافة  العناوين 
نهرها ورملها وبّياراتها هي أرض قومية، تحريرها واجب الوجوب، 
بل  المذلة،  واالتفاقيات  المساومات  طريق  عن  يكون  ال  والتحرير 

بالقوة المؤيدة بصحة العقيدة والهوية واالنتماء.
إال  فلسطين  أرض  م��ن  شبر  أي  نستعيد  أن  يمكن  ال   وق���ال: 
األي���ام،  ه��ذه  فلسطين  ف��ي  يحصل  ن���راه  م��ا  وه���ذا  ب��ال��م��ق��اوم��ة، 
ديفيد«  »كمب  من  العدو  مع  وقعت  التي  المشؤومة  أما  االتفاقيات 
في  كلها  جاءت  وغيرها،  عربة  ووادي  أوسلو  إلى  أيار   17 الى 
حقائقه  انكشفت  الذي  الفلسطينية  المسألة  تصفية  مخطط  سياق 
أجل  من  للعدو  انطاق  قاعدة  تشكل  التي  القرن«  »صفقة  خال  من 

تحقيق مطامعه من »الفرات الى النيل«.
قراراً  تجّسد  الذي  الفلسطينية  القوى  موقف  أن  الحسنية  ورأى 
من  جديدة  لمرحلة  يؤسس  الصهيوني،  العدوان  بمواجهة  موحداً 

المواجهة المصيرية في سبيل تحرير فلسطين.
المعركة  في  المحورّي  الشباب  دور  إل��ى  الحسنية  أش��ار  وإذ 
المّر  المصير  سيلقى  الصهيوني   العدو  »ان   قائاً  ختم  المصيرية، 
في  تلقاها  التي  الهزيمة  كما  تماماً  المحتلة،  فلسطين  في  ذات��ه 

لبنان«.

مصطفى
وتحّدث عبر تطبيق »زوم« من دمشق عضو المكتب السياسي في 
� »القيادة العامة« رامز مصطفى  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
االحتال،  مواجهة  في  الفلسطيني  الصف  وحدة  أهمية  إلى  فلفت 
في  رأيناه  الذي  الوحدة  مشهد  من  يبدأ  الحقيقي  النصر  أن  مؤكداً 

القدس وغزة وأراضي الداخل.
النأي  سياسة  يمارسون  ال��ذي��ن  بالمطبعين  مصطفى  ون��دد 

ال  إن  وقال  والقدس،  فلسطين  في   يجري  ما  يراقبون  وهم  بالنفس 
يفهم  ال  فالعدو  المسلحة،  المقاومة  خال  من  االّ  الصهاينة   مع  حل 

اال لغة القوة.

مباركي
نضال  العربي  القومي  الشباب  في  القيادي  تحدث  تونس  ومن 
لفلسطين  دعماً  العربي  الشباب  مسؤولية  على  فشدد  مباركي 
المواجهة  صلب  في   الشباب  أن  وكلمتها،  وأكد  لصوتها  وإسماعاً 

لفلسطين. نصرة 

عبيد
المكتب  من  القيادي  والطالبية  الشبابية  اللجنة  كلمة  وألقى 
التربوي لحركة أمل محمد عبيد فأكد أّن مقاومة اإلرهاب االسرائيلي 
موسى  اإلمام  وصية  والمجاهد. وهذه  المؤمن  الشباب  سيحفظها 

الصدر.
عّرف الندوة يوسف دبوس.

{ الطالبة كارال فهد فضة*
توّقف دقيقة يا زمن واترك السنين تمّر بهدوء. اترك األطفال تشبع 

براءة، إذ يكفي أن نعيش الظلم بين محتلين. 
أجيال عاشت كّل حروبها ولم يتركوها وبقوا فيها صامدين. 

القلب  في  وبقي  الحكي  ضاع  زيتونها.  قطف  من  ُحرمت  وأي��دي 
االنين، وأم عاشت أصعب ظروفها ممن اّدعوا الحق وهم أعداء الدِّين، 

وثوار كتبوا بالدم حروفها »شو غالي ترابك يا فلسطين«.
تحاربه  وال  بطل  بوجه  توقف  ال  حقيقة:  تفهم  محتّل  يا  ويجب 

بسكين. وال تحاول تطفئ قمراً أهله يبقون متحدين. 
في  أوالدها  مات  وإن  يقين،  على  وكن  أصابك  حجر  من  العبرة  خذ 

غربة فوصّيتهن أن يكون الدفن في فلسطين. 
عباءة سيدة وكوفية شباب كتبا تاريخاً يحكي بمرور السنين. 

صبية في حيفا وشاب من يافا هتفا بصوت سمعته جنين. 
تتمادوا  تفّكروا  ال  فلسطين،  عاصمة  القدس  بصرخة  كيانك  هزوا 

أكثر لبنان وسورية على حدودها منتشرين...
الجليل أهدى لحيفا من الزهر إكلياً وبيت لحم وّصى فيها المسيح 

واإلنجيل وبيسان قالت النور آٍت ساطعاً مهما كان الليل طويا.
نصلي  رح  األقصى  »في  المذكورين  لرفاقها  رسالة  بعثت  ويافا 
التي عليها  أوفوا باألمانة  والقدس يحّررها ْرجال متحدين«، ليكونوا 

أدوا اليمين...

 *مديرية لبايا – البقاع الغربي.

رئي�س الحزب وائل الح�شنّية في ندوة اللجنة ال�شبابّية والطالبّية: 

تحرير فل�شطين ال يكون اإاّل بالمقاومة

كلمات متقاطعة

وقف يا زمن..

فلي�سقط وعد بلفور

{ يكتبها الياس عّشي

پيكو   _ سايكس  اتفاقية  وض��ع��ت  أن  منذ 
العالمية  الصهيونية  ب���دأت  التنفيذ،  م��وض��ع 
تشّق الطريق ليعبر »وعد بلفور« إلى فلسطين، 
حيناً بهجرات جماعية ليهود أتوا من كّل مكان، 
وحيناً آخر بمذابح أثارت الرعب حملت توقيع 
الفلسطينيون  فاضطّر  اليهودية،  العصابات 
تمِض  ول��م  طفولتهم.  ومالعب  أرضهم  لترك 
بإعالن  يحتفلون  ال��ي��ه��ود  وك���ان  إال  س��ن��وات 
»وط��ن��ه��م ال��ق��وم��ي« ال���ذي وع��ده��م ب��ه »ال��ل��ه« ثم 
الخيام،  بنصب  منهمكون  العرب  فيما  بلفور، 
الفلسطينيين،  إلخ��وان��ه��م  المخيمات  وإق��ام��ة 

تماماً كما كانوا في عصر البداوة .
العزاء،  مجالس  فانتشرت  فلسطين  بيعت 
وكثر النحيب! وفي خطوة غربية خبيثة وضع 
االس��ت��ع��م��ار ي���ده ع��ل��ى ع��واط��ف��ه��م وص��ادره��ا، 
وجمهورّيات،  وإم�����ارات  ب��م��م��ال��َك  ورش���اه���م 
ونقب  متحركة،  رم��ال  ف��وق  خرائطهم  ورس��م 
ث��روة،  م��ا فيها م��ن  أرض��ه��م، واس��ت��ول��ى على 
أن  إلى  وراثية  واألم��راء   الملوك  حصة  وجعل 

تقوم الساعة.
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مصطفى عبيد الحسنية

{ سامي معروف
- إّنها البداية يا عزيزي.

- ماذا تقصد ميتر؟
الوَرقّي  بالمنديل  راحتيه  الميتر  مسَح 

وأشعل سيكاَره وقال:
قالوا  االمتحانات..  أثناَء  المدرَسة  في   -
األقرب  هي  أّواًل  لنا  َتِعنُّ  التي  اإلجابة  إنَّ  لنا 
في  المتواضعة  خبرتي  ولكّن  الَحقيقة،  إلى 
األبَعد  هي  األولى  الفكَرة  بأنَّ  تقول  الجريمة 

عن الَحقيقة.
األستاذ  مكتب  في  متدّرًجا  ُمحامًيا  كنُت   
أنا  وكّنا   .2014 عام  ربيع  في  حّداد  دوري 
وجَبًة  نتناول  ال��ي��وم  ذل��َك  ُظهر  واألس��ت��اذ 
في  َضليًعا  كونه  ومع  مكتبه.  في  سريعة 
محامي  وهو  والعقاري،  الّتجاري  القانون 
أخباَر  باهتمام  َيتسقَُّط  كان  أنَّه  إالّ  شركات، 
َح��دٌس  لديه  وك��ان  العاديَّة،  غير  الجرائم 
ِفطرّي دقيق في استنتاجاِته. وكانت جريَمُة 
في  الحاج  رامي  الُممّثل  َمقَتُل  آنذاك،  الَموِسم 
ذلك  من  الّرابَعة  الّطبَقة  في  الفسيَحة  ُشقَِّته 

البناء الَحديث الفاخر، َتسليًة ولّذة.
حيَفة  الصَّ وأمسَك  سيكاِرِه..  من  ًة  مجَّ َمجَّ 

أماَمه وقال لي:
دوغ��ان  رندلى  الّصحافيَّة  أوقفوا  لقد   -

بكوِنها المّتهَمة األولى. سألُته:
- وما رأُيك أنت؟ فأجاَبني:

زوج��ة  صحافيَّة  ال��َج��ري��دة..  ف��ي  هنا   -
سياسيٍّ َمحسوٍب على حزٍب كبير تقتُل ممّثًا 
مشهوًرا ألنَّه كان َيبتزُّها بفيديوهات ورسائَل 
أغ��َرِت  ��ه��ا  أنَّ المقال  كاتب  وي��ؤّك��د  بيَنهما. 
اب في  رطيَّ بموعٍد غرامّي. رآها ذلك الَبوَّ الشُّ
بمنديل  ملفوفة  ِعطر  قارورة  تحمُل  الَجريدة 
الّسادَسة  الّساَعة  عند  خارجة  وهي  شّفاف 
في  الّتنظيفات  عامُل  أيًضا  ورآه��ا  م��س��اًء. 
البناية  إلى  الَبلديَّة بلباٍس مثير وهي تدخل 
شيًئا  ورَمت  الحاج،  رامي  فيها  يسكن  التي 
خارَجة  وهي  القمامة  حاوية  في  مستطياً 
بعد ربع ساعة، وظنَّه العامل زجاجة بيَرة. 

المقابلة  الشّقة  في  الَثريَّة  الَعجوُز  وسِمَعت 
تاها  جيج  الضَّ أثناَء  َصرخًة  الَمغدور  لشّقِة 
وخرَجت  جيج،  الضَّ ع��اَد  ث��مَّ  لثواٍن  َصمٌت 
الَعجوز لترى رندلى دوغان تستقلُّ المصَعد 
الورَقة  تلَك  وأخيًرا  مضطربة.  وهي  ن��زواًل 
ُكِتَب  الباب  قفل  فتحة  قرب  بِعلكٍة  الُملَصقة 
الثاثّي  االس��م  اختصار  وهي   RED عليها 

للّصحافيَّة.
قلُت للميتر:

فقال  المسكينة!  قياِسها..  على  لَة  مفصَّ  -
لي:

من  المزيد  فهناك  بالَمظاهر..  تؤخذ  ال   -
التطّورات.

في  أّي���ام،  بعد  دهشتي  كانت  م��ا  وُش���دَّ 
قدَّموا  عندما  تلفزيونّي!  ح��وارّي  برنامج 
كل،  َسردّيًة تتماهى مع فقراِت المقال في الشَّ

ولكنَّها تتنافى معه، ربَّما، في المضمون.
اَب  ��وَّ ال��بَ أنَّ  َرَوت  الّتلفزيونيَّة  ة  القصَّ
تحِمُل  الّصحافيَّة  رأى  الَجريدة  َمدخل  عند 
أرجوانّي،  بمنديٍل  ملفوًفا  مستطيًا  شيًئا 
َزوِجها  اسِم  بِذكر  تارًة  رطيَّ  الشُّ هدَّدِت  وقد 
رآها  ثمَّ  بالمال.  طوًرا  وأغَرته  عاٍل،  بصوٍت 
الَمبنى،  خ��ارَج  مسرعًة  الّتنظيفات  عامُل 
الَمعدنيَّ  يَء  الشَّ القماَمة  حاوية  في  وَرَم��ت 
ة، وظنَّه العامُل زجاجة  الّطويل وأحدَث ضجَّ
جلَبًة  سِمَعت  فقد  الثريَّة  الَعجوُز  وأّما  بيَرة. 
المعروف  الممّثل  ج��اره��ا  شّقة  ب��اب  عند 
لدقائق، فخرَجت ورأت رندلى تقوُل لُمَحّدِثها 
على الموبايل وهي تهبُط الُسلَّم بهدوء: »ال.. 
أغلَقِت  وعندما  شقَِّته«.  في  موجوًدا  ليَس 
شّقِة  ب��اَب  سمَعت  وراَءه���ا  الباَب  الَعجوز 
ة ُمحدًثا َصوًتا. والوَرقة التي  رامي ُيغلَق بقوَّ
كانت ُملَصَقة بالِعلكة قرب فتَحة القفل، كِتَب 
َزوج  الّسياسّي  شركِة  شعاُر   RED عليها 
يكون  أن  االستنتاُج  ��ُح  وُي��رجِّ الّصحافيَّة. 
أنَّ  خصوًصا  الَجريَمة،  في  متوّرًطا  ال��زَّوج 
الممّثل  أعمال  آخ��َر  لت  َموَّ قد  كانت  شركته 

رامي الحاج.
دوري  بالميتر  َف����وري  م��ن  ف��اّت��ص��ل��ُت 

واستوَضحُته عّما سِمعت، فقاَل لي:
هناَك  وسيكون  لألحداث..  ثانية  قراَءة   -

أخرى حتًما.
كنت  فقد  ِبَعام..  َدقيقٍة  كلَّ  أسبوعان  وَمرَّ 

متلّهًفا لتحليات الميتر.
في  دوري  والميتر  أن��ا  كّنا  مساٍء  وذاَت 
نوع  من  فيلم  لمشاهدة  ذاهَبين  سّيارِته، 
األستاذ  يهواه  الذي   thriller mystery
بالقراَءِة  ُيتحُفنا  السّيارة  براديو  فإذا  كثيًرا. 
الثالثة وما نتَج عن الّتحقيقات. ومختصُرها 
الَعجوز  صنع  من  ذكيَّة  مؤامَرة  الَجريمة  أنَّ 
جارها  من  التخلّص  أرادت  التي  الثريَّة! 
وهواياِته  الكثيَرة  وَحفاِته  المزعج،  الفّنان 
الّصحافيَّة  الَجريدة  اُب  َبوَّ رأى  لقد  الغريبة. 
تَؤّدي  شوِهَدت  خارَجة.  وهي  اآليباد  تحمل 
وهي  ��ارع  ال��شّ أّوِل  عند  رطّي  للشُّ الَتحيََّة 
ترمي  وهي  الّتنظيفات  عامُل  ورآها  تضَحك، 
باَب  قَرَعت  ثمَّ  الحاوية،  في  الّسكائر  علبَة 
الحاج  رام��ي  ع��ن  لتسأَل  الثريَّة  الَعجوز 
وَدَعتها األخيَرة إلى فنجان قهوة. وأّما كتاَبُة 
الوَرقة الُملَصقة على الباب فهي حروُف َرمز 
ا في  الفنيَّة التي كانت تجتمُع َدورّيً الُعصَبِة 
شقَِّة رامي. وكان االستنتاُج الُمذهل تاَج هذه 
اَب  والبوَّ الّشرطيَّ  بأنَّ  الّسرياليَّة..  الوقائع 
شاركوا  والّصحافيَّة  الّتنظيفات  وع��ام��ل 
دوري  الميتر  وانفجَر  َجريمِتها.  في  الَعجوَز 

ضاحًكا لمّدة دقائق عاجًزا عن الكام.
الّثالثة،  ال��ق��راَءة  بعد  كامل  َشهٌر  َم��رَّ  ث��مَّ 
وُرحت أنسى الموضوع شيًئا فشيًئا منهمًكا 

بالَعمل.
أواخ��ر  َصبيحات  من  ماطٍر  صباٍح  وف��ي 
إلى  ووثبُت  سّياَرتي  َركنُت  اللّطيفة..  آذار 
بالميتر  فإذا  شمسيَّتي،  حامًا  الَمدخل  َردهِة 
مَعَك  »خذني  لي:  ويقول  المصعد  من  يخرج 
الكاراج«.  العقاريَّة، سّيارتي في  الّدائرة  إلى 
في  لي  وق��ال  يريد.  حيث  إل��ى  به  فانطلقُت 
عِقِب  م��ن  تبّقى  م��ا  ُيشعل  وه��و  ال��ّط��ري��ق، 

سيكاِرِه، ُمنّغًما كلماِته إلثاَرتي:
أحداث  من  الرَّابَعة  الّطبَعُة  ظَهَرت  لقد   -

الَجريَمة! فهَتفت:
- حّقًا! هّيا تكلّم يا أستاذ. فقال:

يقول  الحاج  لرامي  غامضة  رسالة  إّنها   -
فيها بأنَّه انَتَحر.

- وكيف ُوِجَدت الّرسالة؟
التَّحقيق  إل��ى  دالل  أخُته  قدََّمْتها  لقد   -
الحاج  دالل  الَيوم.  حيفة  الصَّ كام  بحَسب 
نفُسها  فهي  الوقائُع  وأّما  جّدًا.  جميلة  امرأة 
لرامي  تغريَدة  واح���َدة..  جملة  إضافة  مع 

قبَل أّيام على حساِبه على الّتويتر: »لم أفَهِم 
لُت االنسحاب«. قلُت مازًحا: اللُّعَبة.. فَفضَّ

- على هذه الحال.. يمكننا أن ننشَر نحن 
استنتاًجا  عيِنها  الوقائع  على  ونبني  مقااًل، 
والّدافع  القاتلة!  هي  األخت  أنَّ  وهو  جديًدا.. 
َزوج  ب��ال��ّس��ي��اس��ّي  ت��رب��ُط��ه��ا  م��ا  مصلَحة 
َيمجُّ  وهو  دوري  األستاذ  فتكلََّم  الّصحافيَّة. 

الّدخاَن من فِمه:
غانيًة  الّصحافيَّة  َر  ص��وَّ ل  األوَّ المقاُل   -

ُة الّتلفزيونيَّة ضيََّقت  وهذا هو الَهَدف، والقصَّ
ياسّي َزوِجها وهذا هدُفها، والّتحقيُق  على السِّ
الّسياسّي  عباَءِة  عن  ثات  التلوُّ َف  نظَّ لي  األوَّ
ونَجَح في ذلك، وأخيًرا رسالُة االنتحار َبرَّأِت 
تذييٌل  قاتل!  هناَك  ليَس  بالكامل..  الَجميَع 

َخاّق لُفصوِل المأساة. 
والَحقيقُة  صديقي.  يا  القضيَّة  انتَهِت  لقد 
الكلمات  مربَّعاِت  في  تائَهة  ح��روٌف  دائًما 

المتقاطَعة.
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