
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

“Uſ »u³½√ 5ýbðË U¹—uÝË UO³O  wHK  Y×³  UO dð —Ëe¹ 5ðuÐ d¹
—U

I
ð

{ اسـطنبول ) –أ ف ب) يـستقبل الرئيس
الـتركي رجب طيب إردوغان امس االربعاء
ـيـر بـوت لـتـدش نـظـيـره الروسي فالد
خط أنابيب غاز جديد ومناقشة النزاع في

كل من ليبيا وسوريا.
ووصل بــوتـ تـركـيـا فـي سـاعـة مـتـأخـرة
الـثالثاء بعد زيارة مـفاجئة إلى سوريا --
األولـى له إلى دمشق منذ اندالع النزاع --
وسـط تصـاعـد الـتـوتـر في الـشرق األوسط
عــلى خـلـفـيـة اغــتـيـال قـائــد فـيـلق الـقـدس
اجلــنــرال اإليــرانـي قــاسم ســلــيــمــاني في

ضربة أميركية في العراق.
وســيــسـعى الــزعــيم الـروسي إلـى تـعــزيـز
ـــنــطـــقــة في دوره كـالعب إقــلـــيــمـي في ا
االفـتـتـاح الرمـزي خلط تـوركسـتـر الذي
يـنــقل الـغـاز الـروسي إلى تـركـيـا وجـنـوب

أوروبا عبر البحر األسود.
VOÐU½√ jš

ويـــســـمح خــطـــا أنـــابـــيب تــوركـــســـتــر
ــران حتت بــحـر ونــوردســتــر الــلــذان 
الــبـلـطـيق لـروسـيــا بـزيـادة إمـداداتـهـا من
الغاز إلى أوروبا بااللتفاف على أوكرانيا.
ـتــزايـدة عـلى غــيـر أن هـيــمـنـة مـوســكـو ا
أسـواق الـغـاز األوروبـيـة أقـلـقت الـواليـات
ــاضي ــتـــحــدة الــتي فــرضـت الــشــهــر ا ا
ـشروعي عـقوبـات على شـركات مـرتبـطة 
- 2الـذي يقترب تـوركستـر ونورد ستر

من اإلجناز.
ـتوقع أن تـبدأ وتـعـكس مراسم الـتدشـ ا
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ــــرتــــزقـــة وقــــال إردوغــــان إن 2500 مـن ا
الـــروس هم من بـــ الــقـــوات الــتـي تــدعم

حفتر وهو ما تنفيه موسكو.
ورأت مـاريانا بيلينكايا من معهد كارنيغي
لـألبـــحـــاث فـي مـــوســــكـــو أن الــــدولـــتـــ
"ســتــحــاوالن عــلى األرجح تــقــاسم الــعبء

الليبي".
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وال تزال سوريا تمثل برميل بارود محتمل
. لعالقة إردوغان وبوت

وقـد صعدت القـوات احلكوميـة السورية -
عــمــلـيــات الـقــصف الــتي اســتـهــدفت آخـر

تـعليق الـعمل عليـه مؤقتا خالل فـترة فتور
في الــعالقــات الــروســيـة الــتــركــيــة خـطي
ـتـدان ألكـثـر من 900 أنـابــيب مـتـوازيـ 
كـــلم. ويــربط اخلـط كــذلك بــلـــدة أنــابــا في
روسـيـا بـكـيـيكـوي في شـمـال شـرق تـركـيا
وبـدأ بـالفـعل عـمـليـات الـتسـلـيم لـبلـغـاريا.
ويـــجـــري مــده بـــاجتـــاه صــربـــيـــا واجملــر
والـنمـسا. وضـرب زلزال بـقوة 4,5 درجـات
االربــعـاء مـنـطــقـة تـبــعـد نـحـو 50 كــلم عن
مـحطـة بوشهـر النـووية االيرانـية كـما افاد
عهد ـعهد االميركي لرصـد الزالزل.وقال ا ا
االمـــيــركـي عــلى مـــوقــعـه االلــكـــتــروني ان
الـزلزال الذي حدد على عمق  10كلم ضرب
مـنطقة بجنوب شـرق برازجان عند الساعة
 3,19ت غ.من جـهتها أفـادت وكالة األنباء
االيـرانـية الـرسمـية ان الـزلزال شـعر به في
بـوشـهـر مـوقع احملـطة الـنـوويـة الـوحـيدة
في الـبالد.وأضـافت الـوكالـة االيرانـيـة نقال
عن جـاهـنـغـيـر دهـقـاني رئـيـس مـركز إدارة
االزمـات في بـوشـهـر انه لـم ترد حـتى االن
تـــقـــاريــر عن ســـقـــوط ضــحـــايـــا او وقــوع
أضــــرار. ويـــأتي الــــزلـــزال االخـــيــــر بـــعـــد
أســبــوعـ عــلى زلــزال بــقـوة 5,1 درجــات
ــنـطــقـة نــفــسـهــا بـدون الــتــسـبب ضــرب ا
بـسقوط ضحايا او أضرار.ومحطة بوشهر
الـتي تـنتج نـحـو الف ميـغـاواط من الطـاقة
قــامت روسـيــا بـبـنــائـهــا بـعــد سـنـوات من
الــتــاخــر وســـلــمت الى ايــران رســمــيــا في

ايلول/سبتمبر 2013.

ــسـلـحــ في مـحــافـظـة إدلب في مــعـاقل ا
األسـابيع األخـيرة مـا أدى إلى نزوح آالف

األشخاص باجتاه احلدود التركية.
ودعــا إردوغـان إلى وقف إلطـالق الـنـار في

إدلب فـي أعــقــاب هـــدنــتــ مـــؤقــتــتــ 
الــتــوصل إلــيـهــمــا مع روســيــا في أواخـر

اضي. 2018 وآب/اغسطس العام ا
وقــال يــوري بـارمــ مــديـر دائــرة الــشـرق
االوسط وشــمــال افــريــقـيــا في مــجــمــوعـة
+مـوسـكو بـولـيـسي+ لألبحـاث إن "مـطالب
روسـيـا بسـيطـة جـدا" مضـيفـا "عـلى تركـيا
بذل مزيد من اجلهود للقضاء على اخلاليا
اإلرهــابــيــة في إدلب. ســتـدور الــنــقــاشـات

حول هذه الفكرة".
ومــــا ســــهـل من حتــــسن الــــعـالقــــات بـــ
الـدولــتـ عـدد من االتـفـاقـات الـكـبـيـرة في
مـجـالي الـطـاقـة والـدفـاع -- تـقـوم روسـيـا
بـبـناء أول مـنشـأة نوويـة لـتركـيا وزودتـها

نظومة دفاع صاروخي.
وحـظي بوتـ برضى في تـركيا بـعد دعمه
الـــســريع إلردوغـــان في أعــقــاب مـــحــاولــة

االنقالب الفاشلة في تموز/يوليو .2016
ونـسج الـرئـيسـان "عالقـة شـخـصيـة قـوية"
ـتـخـصـصـة بـالـشـؤون وفق جــنى جـبـور ا
الـتركـية في جـامعـة العـلوم الـسيـاسية في
بـــاريس (ســيـــانس بــو) الــتـي تــضــيف أن
تـعـلـقـة بـاالقتـصـاد والـطـاقة "خـطـطـهـمـا ا

مترابطة".
ويــتـضـمن مــشـروع تـوركــسـتـر الـذي 

فـي اســـطــــنـــبــــول الـــســــاعـــة  12,00ت غ
الـتـحسن الـكبـيـر في العالقـات ب روسـيا
وتـركـيا -- الـلتـان كانـتـا على شـفيـر حرب
قبل أقل من خمس سنوات بعد أن أسقطت

تركيا طائرة روسية.
وال تــزال الـدولــتــان تـقــفـان عــلى جـانــبـ
مــخــتـــلــفــ من الــنــزاع في ســوريــا وقــد

تكونان في مسار تصادمي في ليبيا.
ــاضـي أرســلت تــركــيــا طالئع االســبــوع ا
جـنودهـا للمـساعـدة في الدفاع عن حـكومة
عترف بـها دوليا والتي تواجه طـرابلس ا

شير خليفة حفتر. هجوما من قوات ا
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استـمعت الى الـتسـجيل الـصوتي الـذي بثه الـقاضي رحـيم العـكيـلي عبـر الفيس
البوك,وهو يـتحدث فيه عن رأيه في عـملية ترشـيحه لرئاسـة احلكومة الـتي تبناها
مــتــظــاهــرو ســاحــة الــتـحــريــر في بــيــان تــداوله نــاشــطــون ومــدونــون ومــحــبـون
لـلـعـكـيـلي.ويـبدو ان عـدم وضـوح الـرؤيـة او لـنـقل اخـتالف وجـهـات الـنـظـر دفعت
بالـبعض ان يـفكـروا بامـر ترشيـح بعض االسـماء تـفكيـرا جديـا.اعني ان الـبعض
يظن ان عـدم ترشـيح اسم محـدد هو افضـل السبل لـلحـفاظ عـلى سمـعة احلراك
ـتـظـاهـرين فـانا اود ـبـررات التي تـشـغل ا الـشـعـبي.لكـن مهـمـا تـكن االسـبـاب وا
الـقـول ان الـقـاضي كـان واضـحـا جـدا في تـسـجـيـله الـصـوتي الـقـصـيـر.اظن ان
العـكيلي اراد ان يفهم اجلميع انه ال يـسعى الي منصب زهدا منه في مناصب ال
يسـلم شاغلهـا من نقد وحقـد وتشويه سـمعة.اال ان ما اكـده واعاد تكراره انه لن
يتاخر عن اداء اية خدمة للوطن ان كان هناك من يطلب منه رسميا وبدعم شعبي

ان يتسلم منصبا ما.
وهـذا كما اظن هو غاية اجلود وقد اشـار العكيلي اكثر من مـرة انه سيلبس كفنه
ان يكـون هدف اي مسؤول ان يعمل بتجرد كبيـر ونزاهة تشبه لون الكفن.فدعونا
ـوت.لـذا انـا افـهم ان القـاضي الـعـكـيـلي يدرك نـتـفـاءل بلـون الـكـفن ال بـحضـور ا
جيدا الـصعوبات الـتي يعانيـها العراق ويـعرف ايضا حـجم محبيه وداعـميه بعد
ـترفون اعوام من الـغ واحلـرمان التي تـعرض لـها في مـنفاه بـعيـدا عن وطنه. ا
ن ال يبـحثون جـيدا وال يقـرؤون يظنـون ان العكـيلي عاد من رحـلة استـجمام.ال
يـاســادة الـعـكــيـلي عـاد مـن رحـلـة الم طــويل وصـراع مع اجملــهـول.وهـا هي روح
الـوطن حتـتـضـنـه وتـعـيـد الـيه االعــتـبـار مـرة اخـرى. كـنـت اقـول له دائـمـا:سـيـادة
الـقـاضي ان لـله نـظـريـة اسـمـيـهـا نــظـريـة الـقـهـر االلـهي ال يـنـجـو من عـذاب هـذه
النـظرية اال احملسنون الصادقون وانت احـدهم. شخصيا ال اتمنى برئاسة وزراء
لـلـقـاضي الـعـكـيـلي مـدتـهـا عـامـاً او بـضـعـة اشـهـر.اتـمـنى ان
دة الـتي شغـلها جـورج واشنـطن وامدهـا ثماني يشـغل ا
سنـوات.دعوا الـعكـيلي يـعمل وسـتقـولون انـه احد االباء
ـوذجـا رائـعـا ـؤسـسـ لـلـوطن احلـقـيـقي.وسـيـكـون  ا
ـفـهومـهـا الـعمـيق مـا دام يـسعى وراء القامـة الـعدالـة 

صالح الشخصية. غاية ارفع من ا

حسان دياب
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لـم ينفـرط عقـد احلكـومة قـيد الـتأليف
بـعد ولم تتراجع علناً القوى احلليفة
الـداعـمـة حلـكـومـة الـلـون الـواحد عن
ـكـلف حـسـان اتــفـاقـهـا مع الـرئــيس ا
ديـاب عـلى حـكومـة الـتـكنـوقـراط لكن
ديـاب جلأ الى بعبدا عـارضاً للرئيس
مــيــشــال عــون مــســودتـه لــلــحــكــومـة
ـوعودة منقـوصة االسماء الـشيعية ا
حتــــديـــداً مـــحـــاوالً تـــخــــطي بـــعض
الــعــقـبــات الـتي يــتــهم صـهــر بـعــبـدا
الوزير جبران باسيل بها في ح ان
الـعـقـبـات تـتـجـاوز باسـيل الـى مواقع
ردة" أخـرى عـدة مـنهـا أيـضاً "تـيـار ا
طالـبة بحقـيبت بدالً الـذي عاد الى ا

من واحدة.
مـن جـهــة أخــرى اسـتــرعى االنــتــبـاه
ـسـتـقـبل" الـذي حتدث مـوقف "كـتـلـة ا
عـن "معـلـومات مـتداولـة عن مـحاوالت
ـعطل وضـع اليـد مجـدداً على الـثلث ا
وعـن دخـــول جــهـــات نـــافـــذة من زمن
الـــوصــايـــة عــلـى خــطـــوط الــتـــألــيف
والـتـوزيـر واقـتـراح اسـمـاء مـكـشـوفـة
بـخلفيـاتها األمنـية والسيـاسية األمر
الـذي يشي بوجود مخططات متنامية
لـــــتـــــكـــــرار جتـــــربـــــة الـــــعــــام 1998
وسـياساتهـا الكيدية". وأكـدت موقفها
مـن الـشـأن احلكـومـي وامـتنـاعـهـا عن
ــشــاركــة فـي أي تــشــكــيــلــة وزاريـة ا

سواء مباشرة أو بالواسطة.
وربــطــاً بــهــذا الــكالم تــوقف مــصـدر
مـتـابع عـند "ايـحـاء الـثنـائي الـشـيعي
بـأنه يـسهل عـمـليـة الـتألـيف في ح
أنـه ال يقـدم الئـحـة بـأسـمـاء مـرشـحيه
ـكـلـف مـا يـرسم أكـثـر الـى الـرئـيس ا
مـن عالمـــة اســـتـــفـــهـــام حـــول نـــيـــته
احلـقـيـقيـة الـتسـهـيل خـصوصـاً بـعد

اغتيال قاسم سليماني". 
وقــــال "إن حــــزب الـــله يــــتــــذرع بـــأنه
مـنهمك بالـشأن االقليـمي أما الرئيس
نــبـيه بـري فـيـحـتـفظ بـاسم ?مـرشـحه
الـى الــلــحــظــة االخـــيــرة قــبل صــدور
مـــرســوم الــتــألــيف. واذا مــا ســار كل
االطـراف عـلى هذا الـنـحو فـإن جعـبة
كـلـف ستـبـقى فـارغـة ولن الـرئـيـس ا
يـكون فـي امكـانه اعداد الئـحة اسـمية
يـــكـــون له رأي فـــيـــهـــا أو حـــتى حق
ـا كان هـذا ما االعـتـراض علـيهـا. ور
تـهـدف الـيه اجلـهـات الـداعـمـة له أمام

الرأي العام ."(النهار)
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وعـلى الرغم من تأكـيد مصـادر بعبدا
بـأن العـقد احلـكوميـة في طريـقها إلى
احلـل لـــكن اخلالصـــة الـــتي انـــتـــهى
إلـيـهـا االجـتـمـاع الـرئـاسي اوحت ان
حـلحلة العقد قد حتتاج إلى وقت غير
مــحـدد بـعـد وان كــان مـا يـزال ضـمن
ـكـلف ــهـلـة الـتي حـددهـا الـرئـيس ا ا
بـالشهر أو بستة أسابيع علماً ان أي
تــأخـيـر يـضـاف إلى عـمــلـيـة الـتـألـيف
ســـيـــكـــون لـه مـــردود ســـلـــبي في ظل
الـــظــروف اإلقـــلــيــمـــيــة الــضـــاغــطــة
خـصـوصـاً بـعد الـتـطـورات اإلقلـيـمـية
الــســاخـنــة اثـر اغــتـيــال قــائـد فــيـلق
الـقـدس فـي احلرس الـثـوري اإليـراني
قـاسم سلـيمـاني حيث حتـدثت بعض
ـوثــوقــة عن احــتــمـال ــعــلــومــات ا ا
ـطـروحة من تـغـيـيـر بـعض األسـمـاء ا

قــبل أكـثـر مـن طـرف ومـنـهــا الـثـنـائي
الـشيـعي إضافة إلـى استمـرار عقدتي
سيحي الـتمثيل الـسنّي (الداخلـية) وا

(للخارجية والدفاع).
وذكـرت مـصـار مـتابـعـة لالتـصاالت ان
ثـنـائي "امل" و"حـزب الـله" قـد يـطـلـبان
تـغـيـيـر بـعض اسـمـاء الـوزراء االربـعة
ــا يـتالءم مع الـتـطــورات االقـلـيـمـيـة
الــتي تــفـرض وجــود وزراء مــتـابــعـ

للشأن السياسي ال اختصاصي فقط.
واألمــر ذاته يـنـطـبق عـلى الـشـخـصـيـة
الــتي ســتــتـولـى حـقــيــبـة اخلــارجــيـة
وتـفرض شخصية قادرة على التعاطي
لـفـات االقـلـيـميـة الـسـاخـنـة. لكن مـع ا
مـصادر الثنـائي نفت النيـة ألي تغيير
وكـررت مـصـادر "حزب الـله" مـا ذكرته
مـــصــادره لـ"الــلــواء" امس أن احلــزب
يـريد تشـكيل حكـومة بأسرع وقت وكل
مـــــا حـــــكي أنـه تـــــراجع عـن مــــوقـــــفه
بـحكومة تـكتوقراط غـير صحيح و أن
?الــتـطــورات االقـلـيــمـيـة ال عالقــة لـهـا

بتشكيل احلكومة.(اللواء)
لــكن مــا يــظـهــر من مــواقف يـوحي أنّ
الــتــألـيـف احلـكــومي مــا زال يـدور في
حـلقـة مفرغـة بفِـعل النزاع عـلى أسماء
ـكلف مـرشـحة لـلـتوزيـر بـ الرئـيس ا
وبـعض االفرقاء الـسياسيـ والسيما
مـنهم "الـتيـار الوطني احلـر" فيـما بدأ
بـعض القوى السياسـية يبني رهانات
جـديدة على مـا بعد الـرد االيراني على
كن لألخيرين مِن رد االمـيركي ومـا 
عــلــيه في الــوقت الــذي بــدأت تــصـدر
مـواقف سلبـية داخليـة في هذا الصدد
ــراقــبــون في ســيــاق جــعل أدرجــهــا ا
ـلف احلكـومي أسير أحـداث وعقبات ا
لـعـرقـلـة إجنـاز االستـحـقـاق احلـكومي
فـي ظل الـــواقـع االقـــلـــيــــمي والـــدولي

ُستجد.  ا
ــراقـــبــون انّ مــا يـــســرّب عن والحـظ ا
التأليف احلكومي حتى اآلن غير مقنع
لـلرأي الـعام وال يشـير الى انّ الوضع
يــــــــتـــــــجـه أفــــــــقـــــــيــــــــاً نـــــــحــــــــو حلّ

قريب.(اجلمهورية)
كلف حسان لـم حتمل زيارة الرئيـس ا
ديــاب إلى قــصــر بــعــبــدا الـتــشــكــيــلـة
ـا مــسـودة احلــكـومــيـة الــنـهــائـيــة إ
الـتـشـكـيـلـة في ظل بـعـض الـعقـد الـتي
تـدور حـول بعض األسـماء واحلـقائب.
وتـالـيا فـإن احلـكومـة لن تـبـصر الـنور
هــــذا األســـبـــوع بـــحــــسب مـــا أكـــدت
مــصـادر مـعـنـيـة بـالـتـألـيف لـ"الـبـنـاء"
مـــشـــيــرة الى ان الـــتـــشــكـــيل مـــتــوقع
ـــقـــبل اال اذا اســـتـــجــدّت األســـبـــوع ا
معطيات او تطورات جديدة. (البناء)
وفـي الـســيـاق نــفــسه نـقــلت مــصـادر
رفـيعة متابعة جملريـات عملية التأليف
لـ"نــــداء الــــوطن" أنّ رئــــيـس مـــجــــلس
الـنـواب نبـيه بري كـان "قد نـصح عقب
اغـتـيـال سلـيـمـاني بالـتـريث في مـسار
رحلة الـتأليف تماشياً مع ضرورات ا
وحتــديــاتــهـا" مــشــيـرةً إلـى أنّ "أغـلب
الـعـقـد الـتي كانـت حتوم حـول مـسـألة
تـــوزيع احلــقــائـب حُــســمت وآخــرهــا
اتـفاق عون ودياب أمس على استبعاد
دمـيـانـوس قـطـار عن وزارة اخلـارجـية
وتـوزيره في حقيبـة أخرى كاالقتصاد
وبـالـتالي لم يـعـد هنـاك ما يـحول دون

إعـالن والدة احلـكـومــة سـوى الـضـوء
األخـــضـــر الــنـــهــائي مـن الــثـــنــائـــيــة
الـــشـــيـــعـــيــة" مـــتـــوقـــعــةً أن حتـــسم
شهد لـيظهر ـقبلـة ا الـساعات الـ48 ا
خـــيط الــتــألــيف األبــيض من األســود
بحلول نهاية األٍسبوع .(نداء الوطن)
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تـردد أمس أن حركة "أمل" أعدت اسماً
ـسؤول جـديـداً هـو عـبـاس مـرتـضى ا
عـن الـعـمـل الـبـلــدي في احلـركـة. واذا
صـحّت التـسمـية فـيكـون طرحه نـسفاً
ــــبـــدأ الــــتـــكـــنــــوقـــراط بـــعــــيـــداً من
ــسـؤولـيــات احلـزبـيـة. كــذلك امـتـنع ا
"حـزب الله" عن الـتسـمية فـيمـا تتردد
فـي أوساطه اسماء علي ضاهر وحمد
حـسن وعـلي حـيـدر بـعـدما سـقط اسم

عبد احلليم فضل الله. (النهار)
قـترحة ترددت وفـي سياق األسـماء ا
مـعلـومات عن ان ثمـة تسويـة حصلت
جلـهة تولي الوزير الـسابق دميانوس
قــطــار وزارة االقـتــصــاد وتـرك وزارة
اخلـارجية لـشخصـية يسـميهـا الوزير
جــبــران بــاســيـل نــظــراً حلــســاســيـة
ــرحــلــة في ضــوء اعــتــراض "حـزب ا

الله" على السفير ناصيف حتي.
وكـشـفت مصـادر متـابعـة ان احملامـية
مــــاري كــــلــــود جنم (مـن الــــبــــتـــرون)
مـرشـحـة لوزارة الـعـدل وهي أسـتاذة
فـي اجلامـعـة الـيـسوعـيـة وقـريـبة من

احلراك..
وأضـافت ان الـنائب الـسابق سـليـمان
فـرجنيـة يطالـب بحقـيبتـ لكـتلته أي
هندسة سامية بـوزيرين من بينهما ا
ــ دويــهي لـوزارة االشــغـال مــكـان

الوزير يوسف فنيانوس.
ـصـادر عن ان الـرئـيس كـمـا حتـدثت ا
بــرّي لــديه اسم آخـر مـن آل عـبــد الـله
لـيحل مكـان اخلبير االقـتصادي غازي

ال. وزني في وزارة ا
وذكـــــرت مــــعــــلــــومــــات "الــــلــــواء" أن
اخلـالصة النهائيـة التي وصلت اليها
ــفــاوضـات تــفـيــد بـإســنـاد حــقـيــبـة ا
اخلــــارجـــيـــة الى احـــد الـــســـفـــيـــرين
نــــاصــــيف حــــتّي او شــــربل وهــــبـــة
ـسـتشـار الـدبـلـوماسي واالخـيـر هـو ا
لــلـرئـيس عـون وتـولى مـنـصب مـديـر
الـشـؤون ?الـسـيـاسـيـة فـي اخلـارجـية
الـــلــبـــنــانـــيــة وهـــو-كــمـــا حــتّي- من
ـشـهـود لهم بـالـكـفايـة.عـلى ان تؤول ا
حـقيـبة االقـتصـاد الى الوزيـر السابق
دمــيــانــوس قــطّــار الــذي يــتــمــسك به

الرئيس دياب.
وبـالنـسبة لـلتمـثيل الـسنّي وحقـيبتي
الـداخلـية واالتصـاالت علـمت "اللواء"
ــطـروحــة هي: الـعــمـيـد ان االســمـاء ا
ـــتـــقـــاعـــد طالل الالدقـي (بـــيــروت) ا
حــافظ شـحــادة وحـسـنـي ضـاهـر (من
االقـليـم) وعثـمان سلـطان (طـرابلس)
ـتــقــاعـد ومــحــمــد حـسن أو الــلــواء ا

عدنان مرعب (من عكار).
وحـول التمثـيل الدرزي ال زال البحث
قـائـمـا حـول احلـقـائب الـتـي سـتـسـند
الـى الـــــوزيــــــر بـــــعـــــد دمـج عـــــدد من
الـــــوزارات. (الــــبــــيـــــئــــة والــــشــــؤون
هجرين) فـيما يطالب االجـتماعيـة وا

اركان الطائفة بالصناعة.(اللواء)
والـى حل هذه العقدة التي لم يكن من
الــســهل جتــاوزهـا نــظــراً الى إصـرار
ديـاب على ما اقـترحه وتركت تـسمية
الـوزيـر اجلديـد لـباسـيل بـالتـفاهم مع
"حــزب الـله" بـعــد اسـتـبـعــاد الـسـفـيـر
نـــاصـــيف حـــتي بـــســـبب مالحـــظــات
"الـثنائي الشيعي" عليه ولم يعرف ما
ــتــقـــاعــد شــربل إذا كـــان الــســفـــيــر ا

اسطفان قد يحظى باحلقيبة.
وعـلـمت "اجلـمـهوريـة" انّ هـذا اخملرج
أدى الى تسوية أخرى تقضي بسحب

عـبر وسائل التواصل االجتماعي إلى
درجـة أنـه أجاب رداً عـلـى سؤال قـائالً
مـا حرفيته: "هناك خلل كبير باألخالق
فـي مــجــتــمــعــنــا الــلــبــنــاني) !"نــداء
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وقال مرجع أمني كبير لـ"اجلمهورية":
"دخـلـنا في حـرب جديـدة سـتفـتح على
كـل الــســـاحــات مـن ســوريـــا الى غــزة
والـــعـــراق والــيـــمن وافـــغـــانــســـتــان
وبــالــتـأكــيـد لــبـنــان سـاحــة أسـاســيـة
قاومة". ـشترك فيها حتـرّك فصائل ا ا
وتــخــوّف بــشـدة من "تــدحــرج االمـور
لـتـتحـوّل حربـاً شامـلة تـدخل فيـها كل
ـتّـصـلـة بـالـنـزاع". مـؤكـداً "انّ الــدول ا
الـقـيـادات االمـنـيـة والـعـسـكـرية تـضع
هـذا االحـتـمـال أمـامهـا بـنـسـبة 40% 
ـواجـهــات مـحـلـيـة و%60 أن تــبـقى ا

محدودة وضربات متبادلة".
ــــــرجـع األمـــــنـي "أنّ األجـــــواء ورأى ا
قــاتـمــة الـســواد والـعــد الـعـكــسي بَـدأ
لــتــحـوّل األوضــاع مـفــتـوحــة عـلى كل
اإلحـــتــمــاالت في انــتـــظــار الــتــوقــيت
وحتــديــد االمـكــنـة وتــرقّب حــجم الـرد
االيـراني أمّـا لبنـان فسـتتـوسّع أزمته
تـلقائـياً لتتـوزّع ب انهيـارات داخلية

وخارجية.(اجلمهورية)
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امــا أهم أســرار الـصــحف الـلــبـنــانـيـة
الصادرة في  8 كـانون الثاني اجلاري

فهي:
- تــقـوم بـعـض الـبـلــدات وفي مـنـاطق
كـثيرة بدراسـة إمكان تفـعيل احلراسة
الـلـيلـية وتـكثـيف الدوريـات في االطار
الـبلـدي علـى مدار السـاعة بـعد تـنامي
السرقات ولكنها تواجه مشكلة نقص
التمويل وعدم التبرع من جهات فاعلة

وقادرة ( ..النهار)
- سـجـلت اجـراءات امنـيـة مـشددة في
مـحـيط الـسـفـارة االمـيـركـيـة في عـوكر
مـن شــــركــــات امن خــــاص ومـن فـــوج
ـغـاويـر في اجليش الـلـبنـاني مـعززا ا
بــأسـلـحــة مـتـوســطـة خـصــوصـاً عـنـد

داخل الثالثة للسفارة) .النهار) ا
- يـلـمس زوّار مرجع كـبيـر امعـاناً في
عـــدم الــتــفـــاؤل واصــراراً عــلى عــودة
رحلة مـسؤول معـروف إلى دوره في ا

قبلة) .اللواء) ا
- قــيل إنّ تـدابـيــر "اسـتـثـنــائـيـة" غـيـر
مـــســبــوقــة لـ"حــزب الــله" في بــيــروت
سـبـقت خروج الـلواء قـاسم سـليـماني
مـن بيروت إلى دمـشق عشيـة اغتياله.

(نداء الوطن)
ـصرفـي قـوله "تبدو - نُـقل عن أحد ا
ال الـفـرصـة اليـوم سـانـحة لـتـشـريع ا
"غـير النظيف" وهناك محاوالت حثيثة
الجـتـذاب العـملـة الصـعبـة إلى خزائن
الـــبــنـــوك في هـــذا الــزمن الـــصــعب."

(لنداء الوطن)
- عُـلم أن "عـ التـينـة" تـنقل إلى أكـثر
مـن مسـؤول في الداخل واخلـارج عدم
رضـــاهــا عــلى شــكل احلــكــومــة الــتي
كـلف حـسان دياب يـشكّـلهـا الرئـيس ا
ــنـطــقـة حتــتـاج وأن الــتــطـورات في ا

حكومة "وحدة وطنية .(نداء الوطن)
- دولـة أجـنـبـيـة مـعنـيـة بـقـضـيـة فرار
الـــرئــيس الــســابـق لــشــركــة نــيــســان
انح كارلوس غصن وهي من أهم ا
فـي مـؤتـمـر "ســيـدر" تـتـحــرك رسـمـيًـا
وقف اللبناني ال باجتاه لبنان فيما ا
يـزال ضـبابـياً حـول مـدى التـعاون في

لف) .البناء) هذا ا
- كـــــشـف احــــصـــــاء رســـــمي ان آالف
الــعـمــال األجـانب تــركـوا لــبـنــان بـعـد
تـفـاقـم األزمـة االقـتـصـاديـة اخـيرا وان
فـرص عمـل جديـدة توافـرت للـبنـاني
في قطاعات محددة .(اجلمهورية).

بـاسـيـل كثـيـراً الـدفـاع عن نـفـسه وعن
تــيــاره مــعــتــرفــاً في بــعض األحــيـان
بـسلسلة أخطـاء ارتكبها في ح برر
غـــيــرهــا مــعــطــيــاً لـــنــفــسه اســبــابــاً
تــخــفــيــفــيــة اســتــنــاداً إلى ســيــاسـة
الـتفـاهمات الـتي ارتضاهـا التيـار منذ
انــتـخــاب الـرئــيس عــون مـعــتـبـرا ان
لــبـنــان مـحــكـوم بـالــتـفــاهـمـات ألنه ال
يُـــمــكن ألي فــريـق ان يــحــكم لــوحــده
نــافـيـاً ان يـكـون شـارك في الـفـسـاد أو
انـه سكت عنه لكنه أقرّ انه من اخلطأ
مـحـاربـة الفـسـاد بالـتـفاهم وان من ال
يــعــمل ال ?يــخــطـئ مــعــتــبــراً ان هـذا
الـــنــظــام "مش مــاشـي حــالــو" ويــجب
ـحـاربة الـفـساد في تـغـيـيره واحلل 
الـــقــضــاء غــيــر انه اســتــدرك بــأنه ال
يـقصد تغيير النظام الذي هو الطائف

ا تعديل آلياته. وإ
وكـــشـف انه يـــنــوي تـــقـــد مـــشــروع
قــانـون لــتـعـديـل هـيـئــة الـتـحــقـيق في
مــصـرف لــبـنـان جلــهـة تـمــكـيــنـهـا من
كـشف حسابات كل من يتعاطى الشأن
الــــعـــام وانـه يـــنـــوي أيــــضـــاً ســـؤال
الـية مـصـرف لبـنـان عن التـحـويالت ا
الـتي جـرت إلى اخلـارج بـيـنـمـا كانت
ــصــارف مــقــفـلــة مــعــتـبــراً انه رفع ا
صـرفية أحد الـقوان التي الـسرية ا

رفعها تكتله.
وفـي مـــوضــوع احلـــكـــومـــة لم يـــشــأ
بـاسـيل الـدخـول في تـفـاصيـل شكل لم
يـكـتـمل بعـد ولم يـرد على سـؤال عـمّا
إذا كـــــان ارسل الئــــحــــة أســــمــــاء إلى
ـكــلف مــوضـحــاً بـأن اسم الــرئــيس ا
فـيليب زيادة لم يـطرحه هو بل طرحه
عـلـيه الـرئيس ديـاب وانه أجـابه بأنه
"شـــخص يــجب االفــتـــخــار به ألنه من
" كـــمـــا نــفـى ان تـــكــون الـــنـــاجـــحـــ
احلــكــومــة مــعــرقــلــة عــنــد حــقـيــبــتي
اخلــارجـيـة والـطـاقـة مـؤكـداً بـأن هـذا
اذا األمـر غـير صـحيح لـكـنه تسـاءل: 
يــحق لــكل األطـراف األخــرى ان حتـدد
الــوزارات الــتي تـريــدهـا وان تــسـمي
حـتى مـسـتـشـارين لـلـتـوزيـر وال يحق
لـي حــتى ان اعـــطي رأيي وقـــال هــذا
ـــنـــطق انـــا ال اقــبل بـه وال اقــبل ان ا
امــــحى حــــتى في ان يــــكـــون لي رأي
مـؤكـداً انه ال يـتمـسك بـاسم وال يـطرح
أحــداً لـكـنـنـا نـنـاقش في األسـمـاء من

باب اختيار األفضل.
وخـــالف بــاســيل رأي من يــقــول بــأنه
يـجب ان نواجه مرحلة مـا بعد اغتيال
ســلـيــمـاني بـحــكـومـة ســيـاسـيــة غـيـر
تــكــنــوقـراط مــشــدداً عــلى وجـوب ان
نـبـقـي عـلى ذات صـيـغـة الـتـكـنـوقراط
وان نــحــاول ســيــاسـيــاً االبــتــعـاد عن
الـنار التي تُهدّد باالشتعال وان ننأى
?بـلـبـنـان حـول ما يـحـدث مـعـتـبراً ان
الي األولـوية يـجب ان تكون لالنـقاذ ا
واالقــتـصـادي ولـيس ان نـكـون ضـمن

واجهة.(اللواء) محور ا
ـواقف قـال بــاسـيل في إطاللـة وفـي ا
تـلفـزيونيـة إنّ "الوضع صـعب جداً إلّا
انّ هـناك حـلوالً تـؤدّي الى اإلنقـاذ لكن
بــكــلــفـة عــالــيــة ووقت طـويـل ويـجب
الــبــدء بــاإلجــراءات". وأضــاف: "يـجب
الــعــمل عــلى إعــادة جـدولــة الــديـون"
مــشـيـراً إلى أنّـنـا "وقــعـنـا ويـجب أن
يـــكـــون هــنـــالك مـــشــروع كـــامل قـــيــد
ـناقشة" كذلك لفت إلى أنّ "%90 من ا
ــودعـ الـذين الــودائع هي لــصـغـار ا

علينا حمايتهم".( اجلمهورية)
فـقد استـرعى االنتباه الـتوتر الواضح
فـي أداء رئـيـس "الـتــيــار الـوطــني" في
" ه "عــرضــاً طـوبــاويـاً مــعــرض تـقــد
يــتــنــصّل فــيه من مــنــظـومــة الــفــسـاد
الـقائـمة مقـابل عدم قدرته عـلى إخفاء
نتفض حتـامله على تعاطي الناس ا
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رئــيس اجلـمـهـوريــة اقـتـراحه تـرشـيح
رئــــيس مـــجـــلس الـــشـــورى الـــســـابق
ــتـقــاعـد هــنـري خـوري من الــقـاضي ا
صـلحـة احملامـية ماري حـقيـبة الـعدل 

كلود جنم.
تـقاعد طالل كـذلك  تثـبيت الـعميـد ا
الـالذقي في وزارة الـداخــلـيـة لــيـحـسم
مـلف الوزراء الـسنّـة الثالثـة وسحبت
األسـماء األخـرى التي كانت مـطروحة.
كــمـا حـســمت حـقـيــبـة وزارة األشـغـال

ـيـا  الـعـامـة والـنـقل لـلـمـهـنـدسـة 
ـردة" نــهـائـيـاً ـثـلــة تـيـار "ا دويــهي 
وانــتــهى الــبــحث في الــلــواء مــيــشـال
مـنـسـى لـوزارة الـدفاع والـنـقـيـبـة امل
حــداد حلـقــيـبـة وزارة الــعـمل ونــيـابـة

رئاسة احلكومة.
قعد األرمني للدكتورة وحُسم نهائياً ا
مـارتـيـنه اوهـانـيـان حلـقـيبـتي وزارتي
قعد الـثقافة واإلعالم بعد دمـجهما وا
الـــدرزي لــلـــدكــتــور رمـــزي مــشـــرفــيــة
حلـــقــيـــبــتي الــشـــؤون اإلجــتــمـــاعــيــة
ـهـجرين ومـعـهمـا شـؤون النـازح وا
ـــقـــعــد بـــعـــد دمج هـــذه الــوزارات وا
الــكـاثـولــيـكي لـلــدكـتـورة مــنـال مـسـلم

لوزارتي البيئة والتنمية اإلدارية.
وعــلـمت "اجلـمـهــوريـة" انّ "حـزب الـله"
ــرشـــحــيه لـــلــحـــقــيـــبــتــ احـــتــفـظ 
الــشــيــعــيــتـ مع احــتــمــال ان يــبـدّل
رئـيس مـجلـس النـواب نبـيه بـري احد
مـــــرشــــحــــيـه لــــوزارة الــــزراعــــة ?ب
مــرشــحــ اثــنــ ال أكــثــر أحــدهــمــا
احملــامي عــلي الــعـبــد الــله واسم آخـر
?ســـيـــحــتـــفظ به الـى حلــظـــة تـــوقــيع
ــراسـيم كـمــا جـرت الـعـادة وكل ذلك ا
ال يجري في ظل حسم حقيبة وزارة ا

للدكتور غازي وزني. (اجلمهورية)
كنعان أحال موازنة 2020 على بري
ـــوازنـــة ــــال وا وقّـع رئـــيـس جلـــنـــة ا
الــنـائب ابــرهـيم كـنــعـان كـتــاب احـالـة
مـــشــروع مــوازنــة 2020 عـــلى رئــيس
مــجــلس الــنـواب بــعــد ورود اجلـداول
ال وفـقاً لـتعديالت ـعدلـة من وزارة ا ا
ـواد ــوازنــة مــرفــقــاً  ــال وا جلــنــة ا

القانون
واالعتمادات والتوصيات. (النهار)

توجس باسيل ونصائحه
غــــيـــر ان اإلطـاللـــة اإلعالمــــيـــة األولى
لـوزيـر اخلارجـيـة جبـران بـاسيل مـنذ
اســـتــقـــالــة حــكـــومــة الــرئـــيس ســعــد
احلـريري وتكـليف الرئـيس دياب على
قــنــاة "اجلــديــد" حــمــلت الــكــثــيــر من
الـــشـــكــوك حـــول سالســـة الــعـــمــلـــيــة
الـــســـيـــاســـيـــة اجلـــاريـــة في تـــألـــيف
احلـكـومة فـي ضوء الـتوجـسـات التي
عــبّــر عــنـهــا رئــيس "الــتـيــار الــوطـني
احلـر" حيال إمكان فـشل حكومة دياب
ّ تــألــيـفــهــا من وزراء لـيس فـي حـال 
لـديـهم خبـرة في اإلدارة وعـدم فهـمهم
ــوروثــة إلى لـــكــثـــيــر من األوضـــاع ا
جـــانب انـــتــقـــاداته لــتـــوجه الـــرئــيس
ــكـلف لـدمج الــوزارات مـعـتـبـرا بـأن ا
هــذا األمـر خـطـأ لـكـنه الحظ ان ذلك ال
يـعـفي الـسيـاسـيـ من مسـؤولـيـاتهم

على اعتبار انهم هم من جاؤوا به.
قابلة التي استمرت وقـال باسيل في ا
أكـــثـــر من 4 ســـاعـــات بـــصــراحـــة انه
يـخـاف من ان ال تنـجح هـذه احلكـومة
مـؤكـداً انه لن يـكون جـزءاً من الـفشل"
قبلة هو رحلة ا الفتاً "الى ان عنوان ا
كـــيـــفــيـــة تــأمـــ ســـيــاســـات نــقـــديــة
الـية تـصـحيـحيـة وتغـييـر السـياسـة ا
ألنها لن توصلنا اال إلى تدهور اكبر."
ـقـابـلـة التـلـفـزيـونـية ومـع ان عنـوان ا
كـان "مـحاسـبة بـاسـيل" اال انهـا جاءت
عـلى إيـقـاع جتـمع لـلحـراك امـام مـبنى
ـصـيـطـبة لـلـتـعـبـيـر عن احملـطـة فـي ا
احـتـجـاجـهـم عـليـهـا وحـرص خـاللـها

ير بوت والتركي رجب طيب اردوغان خالل مراسم االحتفال rÝ«d∫ الرئيسان الروسي فالد
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عـندما نستـمع بعض األحيان الى نـبأ صادم أو نتــــــــعرض الى شعور مؤلم
نـكــتــشف بــعـدهــا أن مــاحــدث لـيس إال مــقــلب "فــكــاهي" من صــنــــــع أحـد
األصـــــــــدقاء.. مـبادرة ومشـاكسـة منه إليـقاعـنا في فخ "كـذبة نـيسان" وهي

عروفة   .  الكذبة ا
واعـتقـد أن لـكل كذبـة نـهـاية ويـقـال حبل الـكـذب قصـيـر ومعـروف أن الـكذب
ـقراطـية الـعراقـية" اليـدوم إال كذبـة واحدة حـبلـها طـويل ال ينـتـهي  وهي "الد

التي تفوقت على كذبة نيسان واصبحت كذبة كل الشهور.
لـقد جاءت لـنا احلكـومة الـعراقيـة منـذ أن تسلـمت احلكم وبـدأ سريان الـنظام
ـقـراطــيـة احلـكم" وذلك بـعـد عـنـاء ــكـافـأة الـسـارة وهي "د ـاني بـهـذه ا الـبـر

وشقاء مع جتربة النظام السابق.
وبـعـد أن انـتـهى الـنـظـام الـسـابق بـدأ الـشـعب يـدخل في جتـربـة جـديـدة تـعـد
بـالنسـبة اليه مـتطـورة وراقية وال أبـالغ إن قلت أنهـا حلم لم يـحلم به حتى في
سـتحـيل  وانتقل نـام ألنه واقعـا مسـتحـيال  لكن حتـقق  ذلك ا الـيقـضة أو ا
ا لو قال أحدنا الـبلد من حال آلخر إال أنه انتـقل الى حال اسوأ بكثيـر  ور
هـذه العـبارة في مـكان مـا يقـال له: بعـثي وخائن!! ولـكن هل القـبول بـالوضع
ـأسـاوي الذي شـهـدته وتـشـهـده الـبالد حـاليـا مع تـزايـد الـصـدمـات وتوارد ا
األزمـات وتفعيل اإلنقسامات وتغييب الـوطنية واإلنفصال من الشعور الوطني
والـتحيز الى محتل دون آخر ليحكم الـبالد ويستنزف خيراته ويستغل أرضه
يـعد من الصواب? هل موافقـتنا على تدخالت خـارجية تعد مـوقفا وطنيا ? إال

يعد هذا "خيانة"!!!?
بل إنه قـضية خطـيرة جترف البالد الى أزمـة كبيرة وتـسيس حال الناس الى
الـهالك األمني واإلقتـصادي كونـنا بدأنـا في مرحلـة االختيـار ب هذا احملتل
وذاك مـتناس مـصلحتـنا األعلى  واألسمى "مـصلحة الـوطن"  وبدأنا جنعل
من أرضـنا ملك لغيرنا ونعبر بصورة صـريحة أننا في جبهة وعلينا أن نضع
فـيصل ونختار حـكومة فالن ونترك حـكومة عالن لنسـجل لها الوصايـة علينا

وعلى قراراتنا.
إن بـلـدنـا  يـتـصـدع من مـشـكـلـة تـلـو األخـرى... ويخـفـى عـلـينـا تـفـاقـم األزمة
ـشكـلة الى مـرحـلة احلـرب كـوننـا نـشهـد الـيوم حـالة " وحتـولهـا من مـرحلـة ا
خاصة بـعد قـتل القـائد اإليراني قـاسم سلـيمـاني وجمال احلـرب اإلنتمـائيـة" 

هندس. عروف بإسم ابو مهدي ا ابراهيمي ا
لــقـد عــانى الــشـعب الــعــراقي ومـازال يــعـانـي بـســبب كــذبـة كــبـيــرة إسـمــهـا
ـقـراطـيـة" ألنـهـا بـبـســاطـة مـفـردة لـيـست واقـعـيــة اسـتـخـدمت كـوسـيـلـة "الــد
قـراطيـة ونحن نـعود إلسـتغاللـنا ولـيست حـقيـقة نـستـدل علـيهـا... فأين الـد
الى األلف عـام في في مسـيرتنـا احلياتـية نـعيش في اطـار احلياة الـبدوية من
لـقد اصبـحت تسـيطر عـليـنا العـادات البـالية في زمن الـقلب وقشـورنا مـدنية 
ال ـتـهنـهـا لكـسب ا ـدنيـة مثـل " الدكـة العـشـائريـة " التـي اصبح الـبعض  ا
ـدنـية اين ـقـراطي الـذي يحـمي الـشـعب ويحـمي ا ـدني الد فـأين الـقانـون ا
قراطية اين الد قراطية من اخلطف والـتهديد جملرد الـتعبير عن الـرأي  الـد

من فقدان احلرية  اين واين.. الخ.
ـقراطـية ال نـسهـو عن التـفـاتة مـهـمة أنه يـوجد مـن يدعي ويـتكـلم لـنا عن الـد
ن مثله إلى فهم وهـو اليعلم ويفقه معناها احلقيقي.. وأدعو 
ـــقــراطــيــة لـــكي النــســتـــمــر في مــأســاة تـــعــريف الــد

"الضحك على عقول السذج" .
ـقـراطـيـة الـوهـمـيـة اصـبحت اتـصـور أن مـسـألة الـد
تـرى بـالــعـ اجملـردة وغـالــبـيـة الـنــاس بـدا لـهم هـذا
األمـر واضـحــا حـتى أنـنـا من شـدة الــكـذبـة نـضـحك

قراطية. على مانحن عليه بإسم الد

بغداد
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ـدير وظـفون أن ا ركض مـاراثوني في أحـد الدوائـر احلـكومـية بـعد أن عـلم ا
غـائب ألسبـاب مـرضيـة وقد يـسـتمـر غـيابه حـتى يـستـعـيد عـافـيته عـدة أيام 
وأذكـر أيضـا عندمـا كنت طـفالً أنا وغـيري نـراقب بأهـميـة مفـرطة أخـر نشرة
ـلـتـهـب ومـا يـحـدث ــعـرفـة أخــبـار الـعـالـم ا ـســاء لـيس طـبــعـا حـبـا  أخــبـار ا
ـي من تطورات  بل لكي نعـرف حالة الطـقس فأن كان ماطرا لإلقـتصاد العا
رور مرور فـاجلميع يكون عـلى أ االستعداد لعـطلة كاملـة طوال اليوم  أو ا
عرفة الوضع وبعدها العودة إلى حضن البيت الدافئ . الكرام على الدوام 
ـشـرف عن الـعمل نـحن نـعشق الـعـطالت بـسبب أو بـدون سـبب  فـأن غاب ا
نـغيب معه وأن حدث تغيير في الطقس جنلس في بيوتنا  وأي شيء نتعرض
له اجـتمـاعـيا أن كـان جيـدا أو سـيئـا فأن أول شيء نـطـالب به احلصـول على
عـطلـة كـمـيالد طـفل أو دخولـنـا في مـشروع زواج أو حـالـة وفـاة وطبـعـا أكـثر
الـعطالت شيـوعا هي " إجـازة أمومة " وأذكـر أن أحد وزراء الـتربيـة والتـعليم
نع هـذه اإلجـازة ألن التـعلـيم في مـصر في خـطر في مـصر طـالب بـتشـريع 
ـعلمات مدمنات على طلب هذه اإلجازة ب فترة وأخرى  وللعلم أن كل ألن ا
االحـصائـيات الـدولـية الـرصـينـة تـذكر أنـنـا غيـر مـنتـجـ فعـليـا رغم سـاعات

زيد من العطالت . العمل الطويلة  ومع هذا نطالب با
ـكننا أن نـتخطاه  مـتجاهل أن أنـها ثقافة مـوجودة في نظامـنا اليومي وال 
الـعمل عـبـادة  ومسـؤولـية عـلى عـاتـقنـا يـجب أن نتـحـمـلهـا حـتى تدور عـجـلة
احلـــيـــاة إلى اإلمـــام  فـــفـي الــيـــابـــان الـــقـــصف الـــذري عـــلى
هــيــروشــيــمــا ونــاجــازاكي لم تــتــوقف دوائــر الــعــمل رغم
ـرعـبـة الـتـي حـدثت  بل زادوا من سـاعـات الـفـاجــعـة ا
الـعــمل حـتى يـعــوضـوا خـسـارتــهم في كل اجلـوانب 
رغم أن الــشـعب الــيـابــاني تـعــرض إلى مـا هــو أشـبه

بإبادة جماعية.

5 Š s ×

بيروت 

جبران باسيل  ميشال عون

ميانوس قطار نبيه بري


