
 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 w� …œU�“Ë W�U�≈ n�√ 100?�« »—UI� WOL�U� WO�u� …œU�“ l�
 e�F�« qO��� w� Î «dL��� r�UF�« «b� ¨·ô¬ 10?�« »—UI�  UO�u�«
 v�Ë√ W�uL�� v�≈ ‰Ëb�« XL�I�«Ë ¨U�Ë—u� ”ËdO� wAH� ÂU�√
 n�√ 50 s� d��Q� U�dO�√ U�—ÒbB�� ”ËdOH�« uL� UNO� Ÿ—U���
 UO�UD�d�Ë U��d�Ë UO�UD�≈Ë UO�U��≈ UN��«u�Ë Î UO�u� …b�b� W�U�≈
 …b�b� W�U�≈ 4000?�« ‚uH� WN�UA� …œU�e� UO�d� UNO� ÂÒbI��Ë
 ¨UJO�K�Ë  UO�UL�√Ë  Ê«d??�≈Ë  sOB�«  s�  q�  UNO�  l�«d��Ë  Î̈ UO�u�
 q�“«d��«Ë «bM�Ë «bM�u�Ë «d��u� rC� UNOK� WO�U� …dA� q�UI�
  e��Ë b�u��«Ë UO�Ë—Ë WO�uM��« U�Ëd�Ë ‰UG�d��«Ë U�LM�«Ë
 10Ë  Î UH�√  20?�«  sO�  UN�U�U�≈  ÕË«d��Ë  ¨UNMO�  Î «bFI�  åqOz«d�≈ò

 ¨W�U�≈  2000Ë  1000  sO�  WO�uO�«  U??N??�œU??�“Ë  W??�U??�≈  ·ô¬
 WF�«d�«  W�uL�L�«  w� WO�dF�«  ‰Ëb�«  sO�  s� W�œuF��«  dNE�Ë
 ¨W�U�≈  5000Ë  3000  sO�  UNO�   U�U�ù«  œ«b�√  ÕË«d��  w��«
 w��«  W��U��«  …dAF�«  …b��L�«  WO�dF�«   «—U??�ù«  —bB��  ULO�
 2000  sO�  UNO�   U??�U??�ù«  œ«b???�√  ÕË«d??�??�Ë  dD�  Î U??C??�√  ÒrC�
 dB� ¨WO�dF�«  ‰Ëb�«  s� W�œU��«  W�uL�L�«  ÒrC�Ë ¨3000Ë
 ¨W�U�≈  2000Ë  1250  sO�  UN�U�U�≈Ë  »dGL�«Ë  d??z«e??�??�«Ë
 ¨s�d���«Ë  X�uJ�«  UNF�Ë  WF�U��«  …dAF�«  ‚«dF�«  —ÒbB��Ë
 rC�Ë ¨W�U�≈ 1250Ë 850  sO�  …dAF�«  Ác� w�  U�U�ù«Ë
 600  sO� UN�U�U�≈Ë ¨WO�dF�« ‰Ëb�« sO� f�u� WM�U��« …dAF�«
 Î UOL�U� 81 r�d�« Îö��� WF�U��« …dAF�« ÊUM�� —ÒbB��Ë ¨850Ë
 s�  Î «b??�  Î «bOF�  ÊuOKL�U�  85   U�U�≈  ‰bF�Ë  ¨W�U�≈  582  l�

ÆWL�� ÊuOK� qJ� 205 mK� Íc�« wD�u�« wL�UF�« r�d�«
 ÍdJ�F�«  bOFB��«   U�UM�  s??�  nH���  r�UF�«  √b??�  ULO�Ë
 u�Ë w??�ö??�ù« »U??D??�??�« w??� Î «d??{U??� w??I??� Íc???�« w??�U??O??�??�«Ë
  dN�  ¨U??�Ë—u??�  ”ËdO�   U�«b�  q�«dL�  Î U�UO�  t�u�  XH�
 w�u�Ë  ¨W??�ËU??D??�«  X??�??�  UNJO�A�  Íd??�??�   U??�u??�??�  `??�ö??�
dO��«Ë  U�Ë—u�  WO�U�uK�œ  l�   UN�«uL�U�  sOOMFL�«  rK�Q��
©8’ WL���«®
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 s�Ë UM�«– s� dO�F�K� UMCN� «–≈
 b�_ fOK� …U??O��« w� U�b�UI�
 Íb??�I� Ê√ t??OK� q??� ¨U??M�uK� Ê√
 dO�F�K� ÷uN� UM�UO� ÒÊ≈ ÆÆÆU??M�

ÆWIOI��« s�ÁœUF�

 w�  Î U�UI�  ÃU���  w��«  ◊UIM�«  s�  dO��  s�  ‰eFL�  ≠
 sO�«R�  ÊS??�  ¨WO�UM�K�«  W�uJ�K�  W??�œU??B??�??�ô«  WD��«
 ¨‰Ë_«  ∫UN�d�I�  w��«   «u�—UMO��«  ÊUN�«u�  sOO�Oz—
 WO�—U� WO�U�  UL�U�� vK� ‰uB��« ’d� s� «–U�
 WD��«  tOK�  dL����  Íc???�«  v???�œ_«  b??�??�«  w�K�  r���
 W�u�  l??�  Î U??�u??B??�  ¨w??�U??L??�«  l??{u??�«  vK�  …dDO�K�
 W�u�Ë√Ë r�UF�« ÕU��� w��« ÍœUB��ô«Ë w�UL�« l�«d��«
 ÍœUB��ô«  œu??�d??�«   UO�«b�  WN�«uL�  ‰«u???�_«  b??�—
 øU�Ë—u�  W�zU�  WN�«uL�  W�U{≈  ¨WO�UL�«   «—UON�ô«Ë
 w�U��ù«  q�UH��«Ë  »ËU���«  WO�UJ�≈  s�  «–U�  ¨w�U��«Ë
 ¨W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«  WD��«  l�  w�dBL�«  ŸUDI�«  s�
 v�« WO�U��« WO{dH�« u�—UMO�� UN��—UI� w� bM��� w��«
 vK�  ‰uB��«  Âb�  ‰U�  w�  WO�UM�K�«  WO�«c�«   U�UJ�ù«
 w�Ë  ¨‰Ë_«  u�—UMO��«  UNOK�  eJ�d�  WO�Ëœ   UL�U��

ø·—UBL�« »ËU�� vK� ÊU�—  «c�« vK� œUL��ô« VK�
 «–≈  U�  W�uJ��«  „—b??�  Ê√  w�  Î «dO�√Ë  ÎôË√  WOCI�«  ≠
 X�U� «–≈  U�Ë ¨w�dBL�« ŸUDI�«  l� Î UMJL� ÊËUF��«  ÊU�
 œu�Ë  W???�“√  UN�HB�  W????�“_«  l??�  q�UF��  ·—U??B??L??�«
 WOMFL�«  ·«d????�_«  q??�  s??�   UO�C�  w�b���  w??M??�Ë
 X�U� «–≈ U� Ë√ ¨UN��bI� w� ·—UBL�«Ë ¨WO�UL�« W�“_U�
 —UON�ô« s� WO�ËR�L�« s� UN�OBM� ·d�F� ·—UBL�«
 Ë√ ¨sOO�UM�K�« lz«œË dE�M� Íc�« rKEL�« dOBL�«Ë ¨w�UL�«
 wF�  UN��UB�  „«—œ≈  l�u�  s�  ·—UBL�«  X�U�  «–≈  U�
 ¨W�UF�« WO�UL�«Ë œUB��ô« qJ� ÊuJ� Ê√ U�≈ ÷uNM�« ÊQ�
 s�Ë  WO�UM�K�«   «Ëd??�??�«  lOC�Ë  lOL��«  jI�O�  Ë√
 UN�√ qÒ�I�� ·—UBL�« X�U� «–≈ U� Ë√ ¨·—UBL�« UNML{
 ·ÒdB��  w��«  ’U��«  ŸUDI�«   U�d�  q�  s�  nK���
 WDK���   U�d�  w�  ULMO�  ¨jI�  UN�U��√  qO�U�d�
 w��« ‰«u�_« s� 5% Î UOKL� u� ·dBL�« ‰UL�√d� Î̈ UOKL�
 W�Ëb�« qÒL��� s�c�« sOO�UM�K�« ‰«u�√ w�Ë ¨UN� ·ÒdB��
 UN�Q�  ·—UBL�«  W��  s�  ‰eFL�  ¨rN��UL�  WO�ËR��
 ·dB�  w�  W�U�  W��R�  …bN�  w�  UNFz«œË  XF{Ë
 w� UN�dL���« UN�√ Ë√ ¨W�ËbK� Êu�b� UN�ML� ÂU�Ë ÊUM��
 W�U�  U�dA� ·—UBL�«Ë ¨W�ËbK� ÂUF�« s�b�«  «bM�
 ÂUF�«  “UO��ô«  V�uL�  sO�œuL�«  ‰«u�√  qO�  s�  XMÒJL�
 w�U��U�Ë  Î̈ô«u??�√  ÊuJKL�  s Ó�  dzU�  ÊËœ  UN�  `M�  Íc??�«
 U�—U���« W�œU�Q� rOI��� ô ·—UBL�« l� q�UF��« ÊS�

ø’U� ŸUD� œd��
 ¨ UO{dH�«  Ác??�  q??�  Ã—U???�  WO�UM�K�«  ·—U??B??L??�«  ≠
 V�d��  vK�  qG�A�  UN�√  `??�_«Ë  ¨b�UF�Ë  d�UJ�  wN�
 ¨WO�UL�«  W???�“_«  W��UF�Ë  ÷uNMK�  WO�uJ�  WD�  q??�
 —U���ô« œd???� q??A??H??�« v???�≈ W??�u??J??�??�« ‰U??B??�≈ U??N??�U??�—Ë
 ÊËUF��« i�d� b� Íc�« ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� Z�U�d��
  UMOLD� ·—UBL�« s� lL�� t�_ ¨WÒO�uJ��« WD��« l�
 v�≈ W??�u??J??�??�« ‰U??B??�ù i??�d??K??� Áu??�b??� Î̈ U??C??�d??�??�Ë
 WD��«  bL�F�  ULO�Ë  ¨◊ËdA�U�  rOK���«Ë  ¨Âö���ô«
 ÷uNM�«  WK�d�  q�uL��  œ—«u???�  W�ö�  vK�  WO�uJ��«
 ·dB�   UL�U��  w�  ¨WO�UL�«  W�“_«  vK�  …dDO��«Ë
 Vz«dC�«  œ—«u?????�Ë  ¨·—U??B??L??�«   U??L??�U??�??�Ë  ¨ÊU??M??�??�
 ·dB� UL�—Ë ·—UBL�« b�d� ¨sOO�UM�K�« vK� …b�b��«
 œ—u�  v�≈  œUM��ô«  UNF�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�Ë  ÊUM��
W�d�I� s�eM��« W�OHB� ÆVz«dC�« s� b�eL�« u� b�«Ë
©8’ WL���«®

èdÉ©J ’ èdÉa ±QÉ°üªdG

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

á©°SÉàdG »a ¿ÉæÑdh ...á«fÉãdG »a zπ«FGô°SEG{h ...ÉfhQƒµd ≈dhC’G á q«ªdÉ©dG Iô°û©dG ¥ÉÑ°S »a É«côJ

 øª«dG »a QÉædG ∞bh äÉ°VhÉØeh ...¥Gô©dG »a áq«eƒµM ájƒ°ùJ :ÉfhQƒc áq«°SÉeƒ∏HO

±QÉ°üªdG Ió≤Yh áq«dÉªdGh á qjOÉ°üàb’G äÉj qóëàdG :áLôëdG ≥WÉæªdG øe Üôà≤J áeƒµëdG

AÉKÓãdG Oƒ©fh ...

 bO�  W��UML�  sOM�ô«Ë  b�_«Ë  X���«  ÂU�√  å¡UM��«ò  V����
 p�–Ë ¨w�dG�« r�uI��« l��� w��« WO�O�L�« nz«uD�« Èb� `BH�«
 UNz«d� v�≈ œuF� Ê√ vK� ¨s�—d�L�«Ë W�U�B�« w��UI� —«dI� ÎöL�

Æq�IL�« ¡U�ö��« ÕU�� œU�FL�U�©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ «b�F� w� »U�œ —uC�Ë Êu� W�Uzd� Î UFL��� ¡«—“u�« fK��

 ÊU??O??� s????�« W???�d???� X??M??K??�√
 ¡«Ëœ  Õd???�  ¨f????�√  ¨W???�—u???�???�«
 ”ËdO�  v{d�  ÃöF�  ÎUBB��
 ÷dL� V��L�« ¨b���L�« U�Ë—u�

Æå19  bO�u�ò
 åÂ≈  ·≈  ÂU???�ò  W???�«–≈  XKI�Ë
 åÊU??O??� s???�«ò W??�d??� d??�b??� s??�
 ¨W�—u��«  WOz«Ëb�«   U�UMBK�
 ¨q??B??O??H??�« b???O???�— —u???�???�b???�«
 ¡«Ëb�« dF� UNO� sK�√  U��dB�

Æ‚«u�_U� Ád�«u� b�u�Ë b�b��«
 ¨qBOH�«  —u??�??�b??�«  V���Ë
 30®  …b??�«u??�«  …u�F�«  dF�  ÊS??�
 ¨s??O??�Ë—u??K??J??�«  ¡«Ëœ  s??�  ©W??�??�
 ‰u�u�Ëd��«  w�  Âb����  w��«Ë
 U???�Ë—u???� ”Ëd??O??H??� w??�ö??F??�«
 ¨å19  bO�u�ò  ÷d??L??�  V��L�«
 w�  sOM�«uLK�  ”Æ‰  6800  u�

ÆW�—u�
 s� t??�S??� ¨W?????�«–ù« V??�??�??�Ë
 w�  ¡«Ëb????�«  d�u��  Ê√  l�u�L�«
 s� q�IL�« Ÿu��ô« ‰ö� ‚«u�_«

ÆW�—u��« W�B�« …—«“Ë o�d�
 «c�  Ê√  qBOH�«  —u��b�«  b??�√Ë
 w�ö�  UL�≈Ë  Î̈UOzU�Ë  fO�  ¡«Ëb�«

ÆÎ «dB� w�� ·«d�S� vDF�Ë
 ¨W�—u��«  W�uJ��«  XMK�√Ë

 …d��  …œU???�“  ¨w{UL�«  Ÿu??�??�_«
 …œb��  ÂU??�√  w??�  ‰«u���«  dE�
 —UA��«  lM�  ·bN�  Ÿu��_«  s�
 o�dH�«  —d??�Ë  ÆU??�Ë—u??�  ”Ëd??O??�
 WO�O�«d��U�  wMFL�«  w�uJ��«
 dE� ¨U??�Ë—u??� ¡U??�u??� Íb??B??�??�«
 ¡U��√ lOL� w� sOM�«uL�« ‰u��
 ÂU�√ W�—u��« WO�dF�« W�—uNL��«

 Ÿu��√  q�  s�  X���«Ë  WFL��«
 v��Ë  Î«dN�  12∫00  W�U��«  s�
 ÂuO�«  ÕU��  s�  06∫00  W�U��«
 v��Ë  t��—U�  s�  Î «—U���«  w�U��«

Æåd�¬ —UF�≈
 W�—u��«  W�uJ��«  —«d??�  v??�√Ë
 WM�b�  ‰e??�  Êö??�≈  s??�  Âu??�  bF�
 V���  o??A??�œ  n???�—  w??�  sOM�

 w�  ÷dL�«  —UA��«  s�  ·ËU��
Æ…bK��«

 œUB��ô« …—«“Ë  d�√Ë o�� UL�
 s�  WK�K�  d�bB�  lM�  W�—u��«
 rOIF��«  œ«u??�Ë  WOz«cG�«  lK��«
 l�«d�  WOHK�  vK�  nOEM��«Ë
 dO�J�«  VKD�«  q�  w�  ¨÷ËdFL�«

ÆWOK�L�« ‚«u�_« ÁbNA� Íc�«

zÉfhQƒc{ AGhO ìôW ø∏©J ájQƒ°S

 áq«ª°SôdG ¬Jô«©°ùJh ¥Gƒ°SC’G »a

 ÜÉjO ¿É q°ùM QƒàcódG áeƒµM

ÉfhQƒµdGh

 »f’ƒédG óªëe ƒHCGh »∏àdG ∂dÉe ƒHCG

..á∏eÉµdG á°ü≤dG

ÖeGôJ ódÉfhO

zIQÉàîªdG áeC’G{ ÜhôMh

:ÉfhQƒc øeR »a á q«cô«eC’G äÉHƒ≤©dG

!...á q«fÉ°ùfE’G qó°V áªjôL

 W�U�� »U�œ ÊU Ò�� —u��b�« W�uJ��« fOz— sJ� r�
 V�U�LK� W�U{≈ ÊUM�� w� U�Ë—uJ�« W�zU� WN�«u� v�≈
 s�  ÊUM��  Ã«d??�ù  t�ôËU��  w�  Î UO�u�  UNN�«u�  w��«
 UN�  ÒdL�  w��«  W�œu�u�«  W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«  W??�“_«
 W�d�  v�≈  UN� Òu��  Ê√  tOKF�  XKB�  b�Ë  sJ�  Æœö��«
 ‰uI� ôË Æs�“ cM� W�uKD� WO�ö�≈ …dO�� f�dJ��
 sOO�UM�K�«  UOÒML� fJF� X�U� ÚÊ≈Ë  UOÒML��« »U� s� p�–
  U�uJ��«   U�UH�≈  nO�u��  q�  WI�U��«  rN��d��Q�
 l� ÷ËUH� ÊËœ ÷dH� …d Ò�bL�«  U�UO��«Ë WI�U��«
 W�U�� ÆW�uKDL�«  «¡«d�ù« …b�UH�« `�UBL�« »U��√
 –U��«  —Òd��  U�Ë—uJ�«  W�zU�  UN�b�Ë√  w��«  ∆—«u??D??�«
  U� ÒuJL�« iF� qO�«d�Ë œÒœd� r�— WOzUM���«  «—«d�

 ÆWLzUI�« WO�UO��« WI�DK�
 sOO�UM�K�« Õ«Ë—Q� p�H� 19 U�Ë—u� ”ËdO� ÊU� «–S�
 WO�UO��« WI�D�«  U� ÒuJ� iF� tK ÒJA� Íc�« ¡U�u�« ÒÊS�
 ÆU�Ë—uJ�« s� dD�√ nzUD�« W�I� w� ÊUM�� XLJ� w��«
 V�dI�«  q�I��L�«  w??�  Ãö??�  t??�  ÊuJ�  b??�  ”ËdOH�U�
 ° ÒwJ�U�  Òô≈  t�  Ãö� ô ¡U�Ë WO�UO��«  WI�D�«  pK�  ULMO�
 w�  w�dBL�«  ÂUEM�«  —U�N��«  W??ÒK??�  sOD�«  b??�e??�  U??�Ë
 s�   uJ��«  q�UI�  WO�UO��«  WI�D�«  r�œ  Íc�«  ÊUM��
ÆsOO�UM�K�«  ‰«u�√  s�  f�UO�«Ë  dC�_«  q�Q�  UNFA�
©6’ WL���«®

 WN��� o�U��« bzUI�« wK��« p�U� u�√ VIKL�« WOM�“ ‰UL� dA�
 l�u�  vK�  t��H�  vK�  Î U�UO�  w�dA�«  ÊuLKI�«  w�  …dBM�«
 rOEM�  s�  t�UIA�«  tO�  sKF�  Â«dG���«  w�UL��ô«  q�«u��«
 «c� V�� ÎUF�d� ¨w�ôu��« …œUOI� …dBM�« ÂUA�« d�d�� W�O�
 oO�D�� t�«e��«Ë UN� rKF� ô w��« w�ôu��«  «—«d� v�« —«dI�«

ÆW�U��¬  U�UH�«
 ÂUA�« d�d�� W�O� rOEM�� WF�U�  U�dF�  Òœ— q�UIL�« w�
 u�  w�ôu��«  l�  t�ö�  V��  Ê≈  ‰uI�U�  wK��«  vK�  …dBM�«
 —ôËœ  ÊuOK�  11  q??�√  s??�  —ôËœ  w�uOK�  mK��  wK��«  l??�œ

ÆôuKF�  U��«— Õ«d� ‚ö�ù dD� s� wK��« UNC��
 v�« œuF� WL�b� ¡«b� WB� wK��« Âö�Ë w�ôu��« Âö� sO�
 tLOEM��Ë t� WFO��« s� Y��� w�ôu��« √b� U�bM� 2013  ÂU�
 WO�dA�«  W�uG�«Ë  w�dA�«  ÊuLKI�«  —«“  YO�  ¨W??�—u??�  w�
 dO�_« ÊU�Ë wK��«  p�U� w�Q�  UL�— Ÿ—«e� WIDM� w� vI��«Ë
 s� w�ôu��« VK� ¡UIK�« w�Ë Î̈ö�UI� 250 w�«u� vK� Î «dO�√
 ‰UI�  øsOK�UIL�«  s�  œuI�  r�  wK��«  t�  ‰UI�  tF�U��  Ê√  wK��«
 ªÈu�_«Ë d��_« WFO� VKD� wK��« t�U�Q� °Îö�UI� 11 w�ôu��«

ÆwMF�U�� Ê√ X�√ p� —b�_«Ë
 …dBM�« WN�� rOEM� UNO� vM� w��« V�œ≈ v�« w�ôu��« Ãd�
 W�uJ�  s�  ÍdA�Ë  w�d�  w���u�  r??�œË  ÍdD�  q�uL��
»U��  vK�  …dBM�«  r??�«  bF�  YO�  ¨f??�u??�  w??�  WCNM�«
©8’ WL���«®

 ? ÂÆ‚ 460® ◊«dI�√ w�U�uO�« VD�« w�√ —UJ�√ X�KI�«
 Êu�UD�« ¡U�Ë ÕU��« sO� ¨VI� vK� Î U�√— ©ÂÆ‚ 370
 rK� ◊«dI�√  j�— –≈  ¨Â Æ‚ 430  ÂU� w� o�d�ù«  œö�
 ¨sOKBHM�  dO�  sOK�UJ��  ULNKF�Ë  ‚ö�_U�  W�U�D�«
 Ã«d�≈ —Òd� ¨Êu�UD�« v�d� Êu�uL� ”UM�« È√— sO��
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االنت�صار اليمنّي ال يقف

 

عند حدود الحرب الدائرة

{ د.وفيق إبراهيم
يبدو بوضوح أن محاوالت منظمة األمم المتحدة إلعادة إحياء 
تصطدم  اليمن  في  المتحاربة  القوى  بين  السالم«  »مفاوضات 
المتحدة  بخالف كبير على مفهوم هذه الحرب.. ففيما ترى األمم 
على لسان أمينها العام انطونيو غوتيريش أنها حرب داخلية بين 
مكونات يمنية، ويساندها في هذه القراءة األميركيون والبرطانيون 
وما يسّمى »التحالف العربي« الجامع بين السعودية واإلمارات 
بتعاون عسكري غير رسمي مع السودان وباكستان و«اسرائيل«، 

والبحرية المصرية.
سنوات  خمس  منذ  تشنه  كبير  ع��دوان  انها  اليمنيون  ي��رى 
وإسرائيلي  وعربي  غربي  بدعم  واإلمارات  السعودية  متواصلة، 
بالدها  عن  تدافع  أصلية  يمنية  ق��وات  على  القضاء  تستهدف 
اليمن  كامل  الحتالل  وذلك  اليمني  الوطني  الجيش  مع  بالتعاون 
ورهنه لخدمة النفوذ األميركي الكبير على مستويي الموقع وأكثر 
والمصالح السعودية � اإلماراتية ضمن اطار شبه جزيرة العرب 

وجوارها.
لذلك بدا هذا الخالف واضحاً في وثيقة األمم المتحدة الداعية 
للعودة الى المفاوضات بين األفرقاء الداخليين على اساس انها 
حرب بين قوى داخلية، وتجاهلت أن األطراف المتحاربة هي قوات 
سعودية � إماراتية مدعومة بمرتزقة من عشرات البلدان وإسناد 
ومجمل  و«إسرائيل«  مصر  من  وبحري  بريطاني   � أميركي  جوي 
وتضم  صنعاء«  »شرعية  من  تنطلق  ق��وات  مقابل  الغرب  دول 

الجيش اليمني وانصار الله والمؤتمر الشعبي.
المهاجمة، مجموعات داخلية  القوات األجنبية  وفي ما تغطي 
ضعيفة موالية للرئيس السابق المخلوع عبد ربه منصور هادي 
وميليشيات ذات ميول انفصالية في الجنوب تمسك قوات صنعاء 
من جهتها بشرعية جماهيرية أتاحت لها الصمود أمام هذا العدوان 
الخارجي في الخمس سنوات األخيرة، وسمحت لها التقدم نحو 
في  السعودية  للحدود  المحاذية  والمناطق  والجنوب  الوسط 
منطقة  في  الغربي  الساحل  على  والمحافظة  والشرق  الشمال 

الحديدة.
هناك حقائق تبعث على السخرية من نظريات األمم المتحدة، 
فبالتزامن مع بياناتها، حدثت عمليات إنزال أميركية وبريطانية 
وسواحل  لحج  في  العارة  رأس  مناطق  في  وأسلحة  لمقاتلين 
في  وعرماء  »أوكسن«  لشركة  مقار  قرب  حضرموت  في  الشخر 

محافظة شبوه.
اليمن؟  على  العدوان  اصحاب  هوية  عن  األمر  هذا  يكشف  اال 
فباإلضافة الى هذا األمر، فإن الذي أعلن عن وقف القتال ألسبوعين 
يهاجم  الذي  العربي«  »التحالف  باسم  السعودي  المتحدث  هو 
السعودي  الجيش  في  العميد  وه��و  سنوات  خمس  منذ  اليمن 
تركي المالكي ومندوب عن منصور هادي باإلضافة الى مقابلتين 
هتل  كريستوفر  اليمن  في  األميركي  للسفير  االولى  تلفزيونيتين، 

والثاني لنظيره البريطاني مايكل آرون.
اليمن  في  التاريخي  السعودي  بالدور  أشادا  المندوبان  هذان 
لليمنيين  والمكرمات  المادية  المساعدات  من  الكثير  يقدم  الذي 
على مدى التاريخ واعتبرا بخبث أن الصراع داخلي ومناطقي، ما 
يكشف عن طبيعة التوجهات المقبلة لقوى العدوان وما تريده من 

المفاوضات المرتقبة.
إن المحصلة الحالية للعدوان السعودي � اإلماراتي على اليمن 
فاقت عن مئتي الف شهيد وجريح من رجال ونساء واطفال وتدمير 
بنى حضارية تعود الى آالف السنين أي قبل تأسيس السعودية 
واإلمارات بثالثة آالف سنة على األقل، كما تسبق تأسيس الواليات 

المتحدة األميركية نفسها ب� 2800 سنة على األقل.
فهل يمكن تصديق السفير البريطاني مايكل آرون بدفاعه عن 
أموال آل سعود تساوي  اذا كانت  إلى سؤاله  السعودية، وصوالً 
كل  وجه  في  بالدها  عن  الدفاع  تواصل  التي  اليمنية  الدماء  هذه 

أنواع المستعمرين قبل االسالم وبعده؟
طويالً  عليه  عمل  ال��ذي  األممي  السالم  مشروع  ف��إن  لذلك، 
المندوب األممي الى اليمن غريفيث، يحمل أهدافاً متنّوعة عميقة 
بمظهر خارجي مخادع أي أنه ُيظهر الدسم مخفياً السموم الكامنة، 

كما تقول االمثال الشعبية.
أما اإلغراء األممي هنا، فهو عرض السالم المنشود بعد سنوات 
خمس من قتال صعب انهك جميع األطراف، وقد ال يكون هذا كافياً 
اجل  من  مستعدة  تبدو  الله  كانصار  جهادية  لحركة  بالنسبة 
تحرير بالدها لقتال مفتوح زمنياً، لذلك أطلقت األمم المتحدة إغراء 
آخر يقول بتثبيت وقف القتال عند الخطوط الحالية للحرب. وهذا 
بلغة السياسة العميقة اعتراف اممي بريطاني � أميركي بالحدود 
 � أميركية   � اممية  اعتراف  قاعدة  على  صنعاء،  لدولة  الحالية 
الدولة  هذه  بقانونية  إماراتية   � سعودية  وبالتالي  بريطانية 
وشرعيتها الدستورية واألممية، إال أن السفير البريطاني أبقى على 
تدعيم  في  له  مقابالً  يستحصل  كي  للتفاوض  مجاالً  النقطة  هذه 

نفوذ بالده في االستراتيجية اليمنية والثروات.
الله  ألنصار  اليمن  شمالي  يقّدم  وكأنه  الماكر  السفير  هذا  فبدا 
بسخاء بريطاني غير مسبوق، علماً أن بنادق المجاهدين اليمنيين 

هي التي حررت هذه المناطق وليست ترهات هذا البريطاني.
هذا يعني أن القوى األميركية � البريطانية استسلمت لحقائق 
االنكشاف  االعتبار  بعين  وأخذت  التغيير،  على  العصية  الميدان 
السعودي � اإلماراتي ووصولهما الى مرحلة التراجع والخسارة، 
فحاولت عبر األمم المتحدة الدفع نحو سالم مزعوم يستند الى ما 
يعني  وهذا  إليه.  تسعى  السويدية  ستوكهولم  مفاوضات  كانت 
الرباعية  المطامع  تعكس  كانتونات  الى  اليمن  جنوبي  تقسيم 
والسعودي  االهداف  االستراتيجي  البريطاني   � األميركي  للفريق 
� اإلماراتي الباحث عن النفوذ العربي وتعطيل والدة دولة يمنية 
قوية تستطيع االستحواذ على دور أساسي في شبه جزيرة العرب 
التاريخية  اليمنية  الوطنية  لسكانها،  الكبير  العديد  من  انطالقاً 
والموقع االستراتيجي المتحكم عبر باب المندب والمحيط الهندي 
بعشرين بالمئة من التجارة العالمية وحركة مرور نحو 18 مليون 
برميل نفط يومياً، هذا من دون احتساب ثروات اليمن من النفط 

والغاز ودورها في المكانة اإلقليمية واإلنماء الداخلي.
بأي حال هناك حرص غربي على تجنيب السعودية الهزيمة في 
اليمن، خصوصاً في مأرب ألن أي تحرير لها يعني اجتياحاً يمنياً 
للعمق السعودي بما يعنيه من تداعيات على مستوى العالقة بين 
آل سعود والسعوديين، خصوصاً في زمان جائحة الكورونا التي 
يبدو انها أصابت فريقاً من األمراء الفاعلين، األمر الذي يتطلب أي 
االنهيار وتفجير عالقاتها  العائلة، وتمنع عنها  هدنة، تريح هذه 
ومفهوم  والذعر  بالخوف  لها  المنصاعين  العرب  جزيرة  بسكان 

اإلطاعة بالقوة واالرهاب.
بهدنة  الله  انصار  يقبل  لن  المتحدة؟  األمم  خطة  تنجح  فهل 
بإعادة  تنتهي  مفاوضات  على  ينطوي  ومشروعهم  ألسبوعين، 
بناء دولة يمنية تطرد كل انواع المحتلين، وتعيد ربط اليمنيين 
انماء  بعدان:  له  سياسي  مشروع  قاعدة  على  بعضاً  ببعضهم 
وطني داخلي، ودور اقليمي في إطار حلف عربي � مشرقي يعكس 

األهمية الدائمة لليمن في تفاعالت منطقة الشرق األوسط.

خفاياخفايا

قالت مصادر نيابية إن القرارات التي 
صدرت حول المساعدات المالية للعائالت 

األشد فقراً تفقد قوة تأثيرها، كلما تأّخر 
التنفيذ ونفس الشيء بالنسبة لسعر الصرف 

وتحرير الودائع الصغيرة موضوع تعاميم 
مصرف لبنان. فالتباطؤ بعد اإلعالن يثير 

الشكوك ويزيد النقمة.
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{ محمد حمية
بقي الغموض يلف تفاصيل التعميم الذي أصدره البنك المركزي منذ أيام والمتعلق بودائع اللبنانيين في 
المصارف التي تقّل عن ثالثة آالف دوالر و5 ماليين ليرة، فضالً عن غموض آلياته التطبيقية ومتى يستطيع 

المواطنون سحب ودائعهم ووفق أي سعر لصرف الدوالر وهل ستقفل حساباتهم أم ال؟ 
فيما يشّكك خبراء اقتصاديون وماليون بمدى استجابة المصارف للتعميم وتطبيقه بالشكل الذي يضمن 
المركزي  تحّمل  التي  المصارف  على  االمر  فرض  على  المركزي  البنك  بقدرة  تشكك  كما  المودعين  مصلحة 
والحكومة والدولة اللبنانية مسؤولية ما آلت اليه االوضاع، وتضع معادلة مقايضة واضحة لم تتراجع عنها 
التي تبديها خالل نقاشاتها مع جهات سياسية  الوهمية  حتى اآلن رغم كل الضغوط والتنازالت والمرونة 
عبر قنواة رسمية وسيطة. ومفاد هذه المعادلة: ديون المصارف على الدولة مقابل ودائع اللبنانيين. فيقدر 
الخبراء ضياع مبلغ 50 مليار دوالر من حجم الودائع البالغ حوالي 150 مليار دوالر ما يعني أن ثلث ودائع 
اللبنانيين باتت بحكم المحسومة او ما يعرف ب�«قص الودائع«. فالمصارف تعتبر أن هذا المبلغ المفقود من 
الودائع يشكل جزءاً من ديون المصارف على مصرف لبنان الذي دّينه بدوره لخزينة الدولة ومّول به استيراد 
المواد االولية ورواتب وأجور الموظفين وعجز الكهرباء في الموازنة، وبالتالي على الدولة أن تتحمل مسؤولية 
منطق  بحسب  سياساتها  ونّفذ  لصالحها  عمل  سالمة  رياض  الحاكم  لكون  اللبنانيين  ودائع  ثلث  تأمين 
مصلحة  من  اكثر  المصارف  لمصلحة  عمل  سالمة  أن  ل�«البناء«  يوضحون  الخبراء  لكن  المصارف.  جمعية 
الفوائد والقروض واالستثمارات الخارجية وتسهيل تحويل  المتتالية ولعبة  المالية  الهندسات  الدولة عبر 
وتهريب األموال الى الخارج وعبر السياسة النقدية والضرائبية بشكل عام، متسائلين لماذا عمدت المصارف 
لماذا  واستطراداً  بها؟  العشوائي  التصرف  اكتشفت  طالما  المركزي  للمصرف  األموال  بإقراض  التمادي  الى 
تصرفت وراهنت بودائع اللبنانيين عبر اقراضها للمركزي مقابل فوائد مرتفعة وأين االحتياطات المصرفية؟ 
ومن سمح للمصارف التصرف بحقوق اللبنانيين؟ أال تعتبر جريمة مالية كبرى تعرضها للمقاضاة؟ ولماذا 
الماضي وبعده؟ ولماذا  17 تشرين  الخارج قبل  الى  االموال  المصارف على تهريب مبالغ كبيرة من  عملت 
الى أوراق  الدولة بأمّس الحاجة  التي كانت تحملها لمستثمرين أجانب في وقت  اليوروبوند  باعت سندات 
تفاوضية للتفاوض مع الدائنين الخارجيين إلعادة هيكلة الدين العام في ظل صمت مريب من البنك المركزي 

وأجهزة الرقابة ولجنة الرقابة على المصارف؟ 
ويرى الخبراء أن التعميم األخير ال يصّب بمصلحة المودعين بل مقدمة لقص جزء كبير من الودائع تشمل 
متوسطي الودائع وكبارهم. فلماذا ال تقوم المصارف بإعطاء صغار المودعين أموالهم المقصودين بالتعميم 
ان  الخبراء  ويضيف  ذلك؟  عن  لبنان  مصارف  تعجز  وهل  دوالر؟  المليون  حجمها  يتعدى  ال  حيث  األخير 
بين  المشتركة  المنصة  ستقوم  اذاً  الدوالر،  صرف  سعر  في  الفارق  عبر  العملية  هذه  في  ستربح  المصارف 
برفعه  تقوم  السحوبات  عمليات  إجراء  وبعد  الدوالر  صرف  سعر  بتحديد  والصرافين  والمركزي  المصارف 
فيما  السعرين  فارق  في  يخسرون  مجدداً  الدوالر  شراء  الودائع  اصحاب  اراد  اذا  بحيث  واكثر   3000 الى 
تتقاسم المصارف والصرافون الربح. كما سيشّجع ذلك على خلق اسواق سوداء جديدة للتداول بالدوالر. 
وحتى اصحاب كبار الودائع اي قانون يسمح للمصارف بإجبارهم على سحب اموالهم »الدوالرية« بالعملة 
اللبنانية؟ ما دفع بالخبراء للسؤال هل انقلبت المصارف على تعميم المركزي ولماذا هذا التأخير بتطبيقه 

رغم انه يحقق لها االرباح اال اذا كانت آليات تطبيقه غير ذلك؟ 

وما يزيد المخاوف هو كالم رئيس الحكومة حسان دياب امس، انه ال يعرف متى تفرج المصارف عن اموال 
المودعين! واذا كان رئيس الحكومة واركان الدولة والحكومة ووزير المالية واألجهزة القضائية لم يتسطيعوا 
حتى استعادة قرش واحد من الودائع الصغيرة، فمن يفعل ذلك؟ وهل على المواطنين ان يتأقلموا مع خسارة 

جزء كبير من اموالهم؟
اما السؤال الذي يطرحه كل مواطن: اين القضاء المالي ازاء سلوك المصارف بحق اللبنانيين؟ ومن يوقف 
سيما  ال  اللبنانيين  ودائع  مصير  هو  وما  الدولة  اموال  واين  الناس؟  وحقوق  القوانين  وانتهاك  التمادي  هذا 

الودائع التي تفوق 5 ماليين ليرة و3 آالف دوالر.
أسئلة وجهها وزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة خالل 
الى  لسالمة  الوزراء  أسئلة  تحّولت  حيث  »البناء«  علمت  ما  بحسب  بعبدا  في  أمس،  الوزراء  مجلس  جلسة 
استجواب، فألقى سالمة المسؤولية على الحكومات المتعاقبة والسياسات المالية واالقتصادية التي اتبعتها 
منذ 1992، لكن مصادر سياسية تسأل: لماذا استمّر سالمة في منصبه طالما شاهد المخالفات والسياسات 
الخاطئة بأم عينه؟ ولماذا لم يقدم استقالته وعاد الى عمله في الشركة التي كان يعمل فيها ويتقاضى منها 
ماليين الدوالرات، كما قال؟ ولماذا اختار الراتب األقل والعمل مع السياسات الخاطئة؟ هل هي خدمة بالده 
كما ادعى؟ وهل اإلفالس المالي واالنهيار االقتصادي وتهاوي العملة الوطنية وخسارة الودائع هو خدمة لهذا 
البلد؟ مضيفة أن ذلك يبعث على التأكيد بأن سالمة يناور في كل قراراته وال يزال يتصرف وكأنه حاكم بأمره 

وتابع للسياسات االميركية.
وبحسب ما علمت »البناء« أن الوزير المجذوب تصدى لسالمة خالل استجوابه، حيث لم تقنعه اجاباته 
فتوجه اليه بالسؤال: نريد منك ان تقول لنا اين اموال الدولة واين ودائع اللبنانيين وما هو مصيرها؟ فلم 
المجذوب سؤاله خمس مرات. فحصل سجال بينهما، ما دفع بسالمة  يجب سالمة وأصيب باإلرباك. فكّرر 
أّدى الى عجز في  المتعاقبة وسياسة االستدانة واالستيراد ما  الدولة والحكومات  للقول بأن المسؤول هي 
العام ما اضطر المصرف للتدخل لتمويل  الخزينة والمالية  المدفوعات وعجز في  التجاري وميزان  الميزان 

هذا العجز واضطرار الدولة لالستدانة من المصارف ومن الخارج.
دون  من  الناس  ودائع  وإعادة  والمصرفي  النقدي  الوضع  معالجة  يمكن  ال  أن  الى  الخبراء  يشير  ما  وفي 
الحكومية  »الخطة  أن  الى  ل�«البناء«  اقتصادية  مصادر  أشارت  ومالية،  اقتصادية  نقدية  مصرفية  خطة 
تحدد خسائر الدولة ب� 83 مليار دوالر على ان تتحملها ثالثة اطراف: المصرف المركزي والمصارف ودافعو 
الثالثة تحمل عبء دفع الضرائب في ظل تردي وتفاقم االزمات  الفئة  الى اي مدى تستطيع  الضرائب، لكن 
االجتماعية والحياتية سيما بعد وباء كورونا فضالً عن ارتفاع عشوائي بسعر صرف الدوالر الذي أثر حكماً 
فرض  قبل  الحكومة  المصادر  ودعت  رواتبهم«.  نصف  او  ثلث  التضخم  وأكل  المواطنين  على  سلبي  بشكل 

ضرائب الى إعادة تصحيح النظام الضريبي وتحديد الفئات االجتماعية التي تطالها اي ضريبة«. 
وأشارت المصادر الى أن »التوقعات بأن تصل العائدات الضريبية الى 24 مليار ليرة، لكنها لم تتعد ال� 11 
مليار فيما تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 الف ليرة ينطوي على ضريبة اضافية فرضتها الدولة 5000 
ليرة على المواطن دونما إعالن ذلك، واذا ما اضفنا زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على عدد كبير من 
السلع نكون دخلنا في برنامج صندوق النقد الدولي، فيما تساءلت المصادر عن غياب سياسة التحفيزات 

الصناعية والزراعية لخفض حجم االستيراد وفك االرتباط بالدوالر؟«.

هل انقلبت »الم�صارف« على تعميم م�صرف لبنان؟

المجذوب ي�صاأل �صالمة في بعبدا عن م�صير اأموال الدولة والودائع و�صبب االنهيار

اأخبار وتغريدات

{ كتب رئيس تكتل »لبنان القوي«، النائب جبران باسيل  على 
أصحاب  يواصل  كورونا،  ووبــاء  الصوم  زمن  »في  أنه  »تويتر«، 
الــشــائــعــات تــرويــج افــتــراءاتــهــم وأكــاذيــبــهــم فــي الــمــال والفساد 
الخاصة.  والطائرات  المنتشرين  وآخرها  والتعيينات  والكهرباء 
أال يــمــارس هـــؤالء، ولــو أليـــام، حــجــراً على الــكــذب وصــيــامــاً عن 

النفاق؟«.
قاسم  الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  رأى   }
هاشم، في تصريح، أّن »خطة الحكومة إلعادة اللبنانيين من الخارج 
نجحت في مرحلتها األولى، وال بّد من استكمالها في أسرع وقت 
العودة حتى  العالقين في أكثر من دولة ولم يسعفهم حظ  إلعادة 
وضع  إلى  باإلضافة  المعنيّين،  رحمة  ينتظرون  زالــوا  وما  اليوم 
الطالب في أكثر من دولة من روسيا إلى أوكرانيا وغيرها، حيث 
مأسوية  ظروف  ظل  في  عودتهم  الستعجال  اللبنانيين  استغاثة 
يمرون بها في أماكن وجودهم، ولم يعد أمام الحكومة إالّ قرارت 

سريعة لتحديد مواقيت عودة العالقين وهذا حقهم على دولتهم«.
أنه  »تويتر«:  على  حسابه  عبر  البستاني  فريد  النائب  رأى   }
وإنماؤه  يجمعنا  الشوف  حب  السياسي،  االختالف  من  » بالرغم 
مستشفى  في  األعمال  إلنهاء  الغد  قبل  اليوم  أحوجنا  ما  يوحدنا. 
على  المهجرين  وحــّث  بالمقيمين  لإلهتمام  الحكومي  القمر  ديــر 

العودة.
وقال »أثبتت محنة كورونا على صعيد العالم أّن اإلستثمار في 

المجال الصحي أهّم من كّل االستثمارات األخرى.
{ غّرد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على »تويتر« قائالً 
»أثبت أرباب المصارف مستوى غير مسبوق من األنانية والخسة 
والالمسؤولية  الالمباالة  بدرجة  قياسياً  رقماً  وسجلوا  والنذالة، 
بحق  خيانة  أفــظــع  إرتــكــبــوا  يغطيهم،  ومــن  هـــؤالء  الــنــاس.  تــجــاه 
لبنان واللبنانيين بسرقة ودائعهم. يجب على القضاء أن يستفيق 
الــعــدالــة«. وأرفــــق تغريدته  ويــســوقــهــم لــلــســجــون وإنـــفـــاذ حــكــم 

بهاشتاغ: #يسقط حكم المصرف.
بــالل حـــالوي مذكرة  بــيــروت  فــي  التحقيق  قــاضــي  { أصـــدر 
توقيف غيابية، في حق العميل »اإلسرائيلي« الفار عامر الفاخوري 
عن  بوكالته  بزي  حسن  المحامي  من  المقدمة  الدعوى  على  بناء 
األسرى المحررين سهى بشارة، نبيه عواضة، علي بزي، ياسر 
تعميم  وسيتم  أيــوب،  وعلي  هاشم  خليل  عيسى،  ريــاض  بــزي، 
هذه المذكرة في األيام المقبلة على األنتربول الدولي لتكون سندا 
قانونياً لمالحقته من قبل الفريق القانوني أمام المحاكم األميركية 
بجرائم اإلرهاب، باإلضافة إلى طلب نزع الجنسية األميركية منه.

عن  بــيــان  فــي  اللبنانية  الصحافة  مــحــرري  نقابة  اعــتــذرت   }
بطاقاتهم  لتسلم  الجمعة،  الــيــوم  الصحافيين  الــزمــالء  استقبال 
موعد  يتحّدد  ان  على  العظيمة،  الجمعة  عطلة  بسبب  الصحافية، 

الحق لهذا الغرض.
{ أعرب أمين الهيئة القيادية في »حركة الناصريين المستقلين 
أسفه  عن  تصريح،  في  حمدان  مصطفى  العميد  المرابطون«   -
الناس في زمن كورونا وانتشاره، ال تصاب فقط  لوجود »بعض 
والقيم،  باألخالق  المتعلقة  العقل  خاليا  بعض  تصاب  بل  رئتاها 
الصحة  وزيــر  بحق  واألخــالق  التهذيب  قلة  أفهم  أن  أستطيع  وال 
النظر  بغّض  والمقاوم  المناضل  الوزير  هذا  حسن،  حمد  الدكتور 
اإلنسانية  بالقيم  يتمتع  كم  أثبت  وقد  السياسية،  اإلنتماءات  عن 
والمعرفية في ما يتعلق بإدارة الواقع الصحي، وليس مستبعداً أن 
يكون وجوده في هذه األيام ميزة من مميزات صمودنا في وجه 
هذا الوباء«. وأضاف »كنت أعرفه كصداقة واحترام وتقدير ولكن 
اليوم زاد تقديري وإحترامي له وفي وجه كّل التفاهة التي نسمعها 
ورّدنا عليهم بالقول عّز الرجال بأفعالها، وفعالً نفتخر بأّن حمد 
حسن رجل بكّل معنى الكلمة بغّض النظر عن وجوده في الوزارة 
من عدم وجوده. فحمد حسن ليس بحاجة للمدح وفي هذا الزمن 

األسود هو نقطة الضوء المشعة«.

كسروان،  )جبيل،  لبنان  جبل  مخاتير  روابــط  رؤســاء  أكــد   }
لما ورد على  المتن، بعبدا، عاليه - الشوف(، في بيان، توضيحاً 
مؤتمره  في  المشرفيه،  رمزي  االجتماعية  الشؤون  وزير  لسان 
عائدة  استمارة  أّي  يتسلّموا  لــم  أنهم  أمــس،  مــن  أول  الصحافي 
لوزارة الشؤون لحينه، وإذ شددوا على ثقة المواطنين بالمخاتير، 

أعربوا عن استعدادهم للتعاون في أي لحظة.
أوضاعه  ترّدي  على  احتجاجاً  نفسه  بإحراق  م.ع.ف.  هّدد   }
البلدي  القصر  مبنى  أمــام  سيارته  سطح  اعتلى  حيث  المعيشية، 
في صيدا وصب على ثيابه غالون بنزين وأخرج من جيبه والّعة، 
المدني  الدفاع  عناصر  المكان  إلى  وحضر  نفسه.  بإحراق  مهدداً 
وشرطة البلدية والقوى األمنية، وحاول رفاقه ثنيه وانتهى األمر 
المعنيين  مع  التواصل  يتم  أن  على  وتهدئته،  السيارة  عن  بإنزاله 

لمساعدته في ظل هذه الظروف.
مادة  رمــي  على  القليعة  وسكان  شبعا  بلدة  من  ن.ر  أقــدم  كما 
المصارف في جديدة  البنزين على نفسه وعلى بوابة مدخل أحد 
مرجعيون وهّدد بإشعال النار على خلفية أمور مادية معلّقة بينه 
وبين المصرف المذكور. على الفور تدخلت القوى األمنية وعملت 
المكان  مــن  وإبــعــاده  نفسه،  حــرق  محاولة  وإحــبــاط  تهدئته  على 

ومرافقته لمحاولة حل المشكلة.
وتعليقاً على الحادثة، أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
الــتــواصــل »أن مــا أقـــدم عليه  الــدكــتــور قــاســم هــاشــم عبر مــواقــع 
المواطن نقوال رحال في مرجعيون محاوالً إحراق نفسه أمام أحد 
المصارف، ما هو إالّ صورة واضحة عن معاناة اللبنانيين وإذالل 
المصارف وأصحابها لهم، وهذه الحالة ومثيالتها في كل المناطق 
لبنان  مصرف  حاكم  تعاميم  برسم  استثناء  دون  مــن  اللبنانية 
والمعنيين بحقوق اللبنانيين بودائعهم لإلفراج عنها كحق مقدس 

بعيداً من الرشى واألساليب الملتوية«.

للدفاع  األع��ل��ى  المجلس  أوص���ى   
العامة  التعبئة  حالة  بتمديد  الحكومة 
حتى 26 نيسان الجاري وطالب األجهزة 
من  بمزيد  ك��اف��ة  واألم��ن��ي��ة  العسكرية 
المخالفات  وقمع  اإلج��راءات  في  التشدد 
ف��ي��روس  تفشي  ع���دم  ال���ى  ي���ؤدي  ب��م��ا 

كورونا.
وكان المجلس التأم أمس، بدعوة من 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
التطورات  آخر  لمتابعة  بعبدا،  قصر  في 
فيروس  انتشار  من  للحد  واإلج���راءات 
كورونا والنظر في حال التعبئة العامة، 
في حضوررئيس الحكومة حسان دياب 
ونائبته وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، 
الخارجية  وزن��ي،  غازي  المال  ووزراء: 
الداخلية  حّتي،  ناصيف  والمغتربين 
االق��ت��ص��اد  ف��ه��م��ي،  محمد  وال��ب��ل��دي��ات 
العامة  األشغال  نعمة،  راوول  والتجارة 
والنقل ميشال نّجار، الصحة حمد حسن 
الجيش  قائد  نجم،  كلود  ماري  والعدل 
العامين:  المدراء  عون،  جوزاف  العماد 
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى 
ألمن  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
ولرئاسة  صليبا  طوني  اللواء  الدولة 
العام  األمين  شقير،  أنطوان  الجمهورية 
الركن  ال��ل��واء  للدفاع  األعلى  للمجلس 
التمييزي  العام  المدعي  األسمر،  محمود 
القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة 
بيتر  القاضي  العسكرية  المحكمة  لدى 
الجيش  مخابرات  مديري:  جرمانوس، 
العميد الركن طوني منصور والمعلومات 
العميد  العام  لألمن  العامة  المديرية  في 
في  المعلومات  فرع  رئيس  صوايا،  منح 
حّمود،  خالد  العميد  الداخلي  األمن  قوى 
العميد  الدولة  ألمن  العام  المدير  مساعد 
سمير سنان، المستشار القانوني لوزارة 
البستاني،  ناجي  السابق  الوزير  الدفاع 
لرئيس  والعسكري  األمني  والمستشار 

الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.

المجلس،  عن  ص��در  بيان  وبحسب 
بعرض  االجتماع،  عون  الرئيس  استهل 
التي  واإلج����راءات  التدابير  ع��ن  موجز 
اُتخذت منذ إعالن تمديد التعبئة العامة 
الوقاية  إطار  في   2020/3/15 بتاريخ 
انعكاسها  وم��دى  كورونا،  فيروس  من 
المواد والخدمات الضرورية  على تأمين 
للمواطنين، وشدد  على اهمية التنبه إلى 
أساسها  على  التي  واإلحصاءات  األرقام 

يتم اتخاذ القرار المناسب.
التقويم  دي���اب،  الرئيس  ع��رض  ث��م 
اتخذت  التي  واإلجراءات  للتدابير  العام 
أنه  إل��ى  وأش��ار  جيدة  اعتبرها  والتي 
التي  اإلج����راءات  بعض  زي���ادة  سيتم 
المعنية  وال��ق��رارات  المراسيم  فرضتها 
العامة،  التعبئة  إع��الن  خطط  بتنفيذ 
واإلحصاءات  والنتائج  للمعطيات  وفقاً 
تلك  السيما  الصحة،  وزارة  من  ال��واردة 
من  العائدين  باللبنانيين  المتعلقة 

الخارج.
وأطلع دياب الحاضرين على التوصية 
بمتابعة  المعنية  اللجنة  عن  الصادرة 
كورونا  فيروس  من  الوقاية  إج���راءات 
إع��الن  لفترة  بالتمديد  قضت  وال��ت��ي 

التعبئة العامة لغاية 2020/4/26.
العامة  ال��ص��ح��ة  وزي���ر  ع���رض  ك��م��ا 
األوض�����اع ال��ص��ح��ي��ة واإلس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة 
في  بالبقاء  اإللتزام  ضرورة  على  وشدد 
من  له  لما  التجمعات  ومنع  المنازل، 
كما  الفيروس.  انتشار  ضبط  على  نفع 
في  التساهل  إمكانية  ع��دم  على  ش��ّدد 
وطأة  من  التخفيف  أو  الحاضر  الوقت 
اإلجراءات، خصوصاً أن لبنان ما زال في 

عين العاصفة.
أخيراً تطّرق وزير الصحة إلى ضرورة 
للبنانيين  الصحية  األوض����اع  تّتبع 
ضوء  وعلى  الخارج  من  أخيراً  العائدين 
النتائج يصار إلى اتخاذ القرار المناسب 

بهذا الشأن.

وب��ع��د ال��م��داول��ة واإلس��ت��م��اع إل��ى 
قادة األجهزة  الوزراء المختصين وأيضاً 
منذ  الوضع  بشأن  واألمنية  العسكرية 
بتاريخ  العامة  التعبئة  تمديد  إع��الن 
إطار  وفي  اليوم،  وحتى   2020/3/26
بالتعبئة  الخطر  هذا  مواجهة  متابعة 
من   2 المادة  عليها  تنص  التي  العامة، 
 1983/102 الرقم  االشتراعي  المرسوم 
من  تستلزمه  ما  مع  الوطني(  )الدفاع 
خطط وأيضاً أحكام خاصة تناولتها هذه 
واإلجراءات  التدابير  الى  إضافة  المادة، 
في  الوزراء  مجلس  واتخذها  سبق  التي 
اجتماعاته السابقة، قرر المجلس األعلى 

ال��وزراء  مجلس  الى  إنهاء  رفع  للدفاع 
يتضمن اآلتي:

العامة  التعبئة  حالة  تمديد  إع��ادة   �
الرقم  بالمرسوم  تمديدها  أُعلن  التي 
الرابعة  الساعة  حتى   2020/  6209
فيه  ال��واق��ع  األح��د  ي��وم  من  والعشرين 

.2020/4/26
ال��ت��داب��ي��ر  وت��ن��ف��ي��ذ  تفعيل  ت��أك��ي��د   �
المرسوم  فرضها  ال��ت��ي  واإلج�����راءات 
الرقم  والمرسوم   2020/6198 الرقم 
2020/6209، والقرار الرقم 2020/49 
رئيس  عن  صادر   2020/3/21 تاريخ 
في  تطبيقية  »تعليمات  الوزراء،  مجلس 

والقرار   »2020/6198 الرقم  المرسوم 
 2020/3/26 تاريخ   2020/54 الرقم 
ال����وزراء،  مجلس  رئ��ي��س  ع��ن  ال��ص��ادر 
مساء  السابعة  بين  العمل  »تعليق 
بعض  باستثناء  صباحاً  والخامسة 
الرقم  الداخلية  وزير  وقرار  المؤسسات« 
بشأن   «  2020/4/5 ت��اري��خ   479
توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً 

الرقام لوحاتها.
األجهزة  إلى  المجلس   طلب  وأخيراً 
ردعياً،  التشدد  كافة  واألمنية  العسكرية 
عدم  إلى  يؤدي  بما  المخالفات  قمع  في 

تفشي الفيروس وانتشاره.

مجل�س الدفاع: لت�صّدد االأجهزة الع�صكرية واالأمنية 

في قمع  مخالفات التعبئة لعدم تف�صي كورونا

)داالتي ونهرا( المجلس األعلى للدفاع مجتمعاً برئاسة عون في بعبدا أمس  
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كورونا يعّزز انتقال مركز القيادة والثقل

 

 في القت�صاد واإدارة الأزمات

من الغرب اإلى ال�صرق

{ حسن حردان
العالم ما قبل كورونا لن يكون هو ذاته ما بعد كورونا...  أّن  المسلّم به،  بات من 
إّن الحرب العالمية ضّد فايروس كورونا، مثل كّل الحروب العالمية، واألزمات التي 
والنظام  الدولية  العالقات  على  وتداعيات  نتائج  لها  ستكون  البشرية،  أصابت 
أعقاب  في  حصل  ما  هذا  عنها..  المتولدة  الجديدة  القوى  موازين  تعكس  العالمي، 
األميركية  المتحدة  الواليات  من  كّل  خرجت  حيث  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء 
األقطاب،  ثنائي  عالمي  نظام  فولد  العالم،  في  قّوتين  كأكبر  السوفياتي  واالتحاد 
الكتلة  وبين  أميركا،  بقيادة  الغربية  الدول  بين  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد  وكذلك 
جديد  دولي  نظام  وولد  وتفكك،  األخير  انهار  السوفياتي،  االتحاد  بقيادة  الشرقية 
في  الجديدة  العالمية  الحرب  فإّن  ولهذا  المتحدة..  الواليات  بقيادة  القطب  أحادي 
تسريع  في  تسهم  واقتصادية  سياسية  تغييرات  إلى  تؤّدي  سوف  كورونا  مواجهة 
الشرق، كما قالت مجلة »فورين بوليسي«...  إلى  الغرب  السلطة والنفوذ من  تحّول 
ال سيما أّن العالم، قبل بدء الحرب مع كورونا، كان يشهد تحّوالت في موازين القوى 
القرار  في  الثقل  مركز  انتقال  بداية  على  تدلل  والسياسية،  والعسكرية  االقتصادية 
حروب  فشل  بعد  سيما  ال  الشرق،  إلى  الغرب  من  والسياسي  والمالي  االقتصادي 
أميركا في أفغانستان والعراق من ناحية، وفشل الحروب اإلرهابية بالوكالة إلعادة 
الفشل  هذا  وتجّسد  ثانية،  ناحية  من  العالم  على  األميركي  الهيمنة  مشروع  تعويم 
جيوش  ضّد  الحرب  في  وروسيا،  المقاومة،  محور  في  وحلفائها  سورية  انتصار  في 
اإلرهاب والدول الداعمة لها.. وأصبح من الواضح أّن السياسة األميركية دخلت في 
إخراجها  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  تحاول  واضطراب،  تخّبط  مرحلة 
منها واعادة تأكيد الهيمنة األميركية من خالل استخدام آخر سالح بيدها وهو سالح 
الهيمنة على النظام المالي العالمي الذي تأّسس بعد الحرب العالمية الثانية، حيث 
العالم  في  تداوالً  األكثر  العملة  بالدوالر  المالية  التحويالت  بنظام  واشنطن  تتحّكم 
الهيمنة  هذه  وعبر  التجارية..  والمبادالت  والسالح  النفط  بيع  صفقات  عقد  في 
لجأت واشنطن إلى فرض الحصار المالي إلى جانب الحصار االقتصادي ضّد الدول 
وإيران  روسيا  الدول  هذه  طليعة  وفي  اضعافها،  في  ونجحت  هيمنتها  ترفض  التي 

وسورية وفنزويال، وكوبا..
على  كورونا،  حرب  قبل  وتعمل،  األميركية،  الهيمنة  تواجه  التي  الدول  كانت  وإذا 
واقتصادية  عسكرية  دولية،  تحالفات  إقامة  خالل  من  األميركية  الهيمنة  هذه  كسر 
بنك  إنشاء  وكذلك  الدوالر،  عن  بديالً  الوطنية،  بالعمالت  التجاري  التبادل  وتكريس 
عليهما  تهيمن  اللذين  الدولي  والبنك  النقد  صندوق  مقابل  في  دولّيين  وصندوق 
االقتصادي..  قرارها  على  والسيطرة  الدول  إلخضاع  المالية  أداتها  ويشكالن  أميركا 
إلنهاء  جديدة  نوعية  خطوات  خطت  قد  كورونا،  حرب  وبعد  خالل  الدول،  هذه  فإّن 
تكريس  على  يقوم  الذي  القيادي  الدولي  ودوره��ا  حضورها  وتأكيد  الهيمنة،  هذه 
الدولية،  والمواثيق  القوانين  احترام  من  تنطلق  وتعاونية  تشاركية  دولية  عالقات 
األميركي  للنموذج  تماماً  مناقضاً  اإلنسانية،  العالقات  في  نموذجاً  ويقّدم  بل 
النيوليبرالي الخالي من القيم والعالقات اإلنسانية.. وظهر هذا الحضور والدور من 

خالل الخطوات التالية..
لتقديم  المسارعة  الى  المتحدة،  الواليات  وتخاذلت  امتنعت  حيث  المبادرة،  أوالً، 
فيها،  كورونا  وباء  انتشار  نتيجة  لكارثة  تعّرضت  التي  للدول  والمساعدة  العون 
مضاّد  لقاح  إيجاد  ألجل  والتعاون  بل  إلخ...  وفرنسا  وإيران  وإسبانيا  إيطاليا  مثل 
لهذا الفايروس.. وهو ما ترك أثراً عميقاً إنسانياً لدى شعوب هذه الدول وكذلك لدى 
عن  التخلي  إزاء  األميركية  بالسياسة  والتنديد  الغضب  ساد  فيما  العالم..  شعوب 
خالل  من  اإلنسانية  والقيم  تتنافى  بطريقة  والتصرف  الدول،  لهذه  المساعدة  تقديم 
سعي ترامب بداية إلى استغالل الوباء لعزل الصين وإضعاف اقتصادها عبر وصف 
على  يعمل  لقاح  احتكار  الى  السعي  ثم  ومن  الصيني«،  »الفايروس  ب�  الفايروس 
الضخمة  المالية  األرباح  وتحقيق  العالم  البتزاز  محاولة  في  ألمان،  علماء  إنتاجه 
من ورائه.. مما أظهر ترامب وإدارته بمظهر قبيح ووحشي يعكس الطبيعة المعادية 
ترك  في  أيضاً  تسّببت  التي  النيوليبرالية..  السياسات  بها  تتمّيز  التي  لإلنسانية 

الشعب األميركي يواجه انتشار الوباء بهذا الشكل الكارثي..
ثانياً، هذا األداء المتمّيز لكّل من الصين وروسيا وكوبا، في مساعدة البشرية على 
مواجهة كورونا، جعلها تتقّدم الصفوف على المستوى الدولي في إدارة الحرب ضّد 
كورونا، فيما واشنطن التي تعتبر نفسها زعيمة العالم، تخلت او تقاعست عن القيام 
خطورة  من  يحذر  كسينجر  هنري  األسبق  الخارجية  وزير  جعل  ما  وهو  الدور،  بهذا 
ونتائج فشل أميركا في إدارة األزمة، مشيراً إلى أّن التحدي التاريخي للقادة هو إدارة 
األزمة وبناء المستقبل، وأّن الفشل يمكن أن يحرق العالم.. في حين رأت نائبة المدير 
العام للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية، كوري شاك، أّن عالم ما بعد فايروس 

كورونا لن يشهد استمرار زعامة الواليات المتحدة للعالم.
وقالت شاك في توقعاتها التي نشرتها »فورين بوليسي«، إّن العالم لن ينظر إلى 
الواليات المتحدة بعد اآلن كقائد دولي نظراً لسلوك اإلدارة األميركية الذي يقوم على 
كيشور  أما  للكفاءة..  الفادح  اإلدارة  تلك  وافتقار  الضيقة  الذاتية  المصالح  تغليب 
ومؤلف  الوطنية  سنغافورة  بجامعة  للبحوث  آسيا  معهد  في  الباحث  محبوباني، 
كتاب »هل فازت الصين؟« حول تحّدي الصين للهيمنة األميركية، فيرى، اّن جائحة 
كورونا، »ستسهم في تسريع تغيير كان قد بدأ بالفعل، هو االنتقال من العولمة التي 
تتمحور حول الواليات المتحدة إلى عولمة تتمحور حول الصين«.. في المقابل توقع 
كورونا  فايروس  ضّد  المعركة  في  المنتصرين  أّن  بروكينغز،  معهد  مدير  آلن،  جون 

القاتل هم من سيتسّنى لهم كتابة التاريخ كما هي الحال عبر تاريخ البشرية.
ثالثاً، في هذا الوقت حصل حدث مهّم في دالالته لناحية االنتقال إلى خطوة عملية 
طالما انتظرتها معظم دول العالم، للتخلص من هيمنة الدوالر، وهذه الخطوة تمثلت 
في  بما  االقتصادي،  للتعاون  شنغهاي  منظمة  في  األعضاء  الثماني  الدول  إعالن  في 
التبادل  في  والوطنية  المحلية  العمالت  باعتماد  قراراً  والهند،  وروسيا  الصين  ذلك 
ينهي  ما  األميركي،  الدوالر  عن  بدالً  سندات،  وإصدار  الثنائي  واالستثمار  التجاري 
والتعامالت  والذهب  التجارة  في  العالم  على  األميركية  الهيمنة  من  طويلة  عقوداً 
النفطية، بحسب ما أوردته شركة خدمات التحليل االستراتيجي عبر أوراسيا »سيلك 
ثقالً  تشكل  المذكورة  ال��دول  كون  من  يتأتيان  وأثرها  الخطوة  هذه  أهمية  روود.. 
اقتصادية  وموارد  قدرات  على  وتحوز  العالم،  سكان  نصف  يتجاوز  عالمياً  سكانياً 
التكنولوجيا،  في  المتطورة  التقنيات  وتملك  هائلة  ومعدنية  وغازية  نفطية  وثروات 
األميركية  للقوة  بقوة  منافسة  عسكرية  ق��درات  على  وتحوز  العلمية،  واألبحاث 
تراجع  إلى  ويؤّدي  التجارية،  التبادالت  على  كبير  أثر  له  القرار  يجعل  ما  الغربية.. 
ودور  وزن  من  الدول  لهذه  ما  بحجم  التجارية  العالقات  في  الدوالر  اعتماد  في  كبير 

في االقتصاد العالمي..
العالم،  تاريخ  في  فاصلة  محطة  تشكل  سوف  كورونا  حرب  نتائج  فإّن  هنا  من 
النظام  بناء  إعادة  وبالتالي  الجديدة  القوى  وموازين  الدولية  التحّوالت  وتكّرس 
العالمي على أساس هذه الموازين التي تفرض التعددية في العالقات الدولية بديال 

من األحادية...

 الأ�صعد دعا لجنة الطوارئ القت�صادية 

 لتخاذ خطوات �صريعة لمعالجة

الأو�صاع المعي�صية والجتماعية

دعا األمين العام ل� »التيار األسعدي« المحامي معن األسعد، إلى عقد اجتماعات للجنة الطوارئ 
على  ومساعدتهم  للمواطنين  واالجتماعية  المعيشية  االوضاع  في  للبحث  والمالية  االقتصادية 
أمس  من  أول  بعبدا  في  الوزاري  األمني  االجتماع  أّن  معتبراً  كلفة،  بأقّل  الصعبة  المرحلة  تخطي 
لضبط التفلت األمني ومنع السرقات واالعتداءات على األمالك الخاصة ستكون نتائجه محدودة 

»ألّن الجوع والمرض والفقر أصبحوا حالة عامة تتزايد بشكل مخيف«.
سيكون  »الزار«  اإلصالحية  بالخطة  يسّمى  لما  الخضوع  »أّن  أمس  تصريح  في  األسعد  وأكد 
المصارف  في  وأموالهم  المودعين  وعلى  منهم  الفقراء  خضوصاً  اللبنانيين  حساب  وعلى  كارثياً 

التي سيتّم االستيالء عليها وبقوة القانون«.
وقال »إذا ما حصل هذا األمر فيعني أّن السلطة تعلن بوضوح وصراحة أنها لن تقدم على أّي 
إصالح حقيقي والذي يبدأ بمحاسبة الفاسدين واسترجاع األموال المنهوبة وأنها ستحّمل المواطن 
والمحاصصة  الفساد  نهج  اعتمادها  من  سنة   30 مدى  على  السياسية  الطبقة  فساد  مسؤولية 

واالستزالم«.
ب�«ابعاد  وطالب  كارثياً،  سيكون  إقرارها  عدم  أّن  معتبراً  التشكيالت  إقرار  ضرورة  على  وشّدد 

القضاء عن التجاذبات والتدخالت السياسية ألنه ال يمكن بناء وطن من دون قضاء مستقل«.
واقتصادية  مالية  وصاية  جلب  الدولي  النقد  صندوق  أحضان  في  لبنان  ارتماء  »أّن  ورأى 
وسياسية وديبلوماسية عليه«، مؤكداً »أن الحل هو عند الحكومة التي عليها اتخاذ قرارات جريئة 

واستثنائية الستعادة األموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين«.
انه  اال  االس��واق  في  والتجول  المعيشية  االوض��اع  على  المسؤولين  اطالع  أهمية  »مع  وقال: 
الذين  الجشعين،  بالتجار  القانوني  المقتضى  واتخاذ  تنفيذية،  بخطوات  يقترن  لم  اذا  كاف  غير 
يستغلون اوضاع البلد والناس ليرفعوا االسعار بشكل جنوني، وسأل عن وزارة االقتصاد وحماية 
المستهلك ودورهما في قمع المخالفين ولماذا ال تسطر قوى األمن محاضر ضبطهم كما تفعل مع 

السائقين المخالفين«.

{ ربى يوسف شاهين
إقليمياً  والمؤثرة  الفاعلة  القوى  بين  تتوقف  ولن  لم  السياسية  الحروب  اّن  الواضح 
وُتفّعل  تقوم  خالله  من  الذي  األسود  الذهب  هذا  للنفط؛  المنتجة  الدول  تلك  خاصة  ودولياً، 
المنتجة  للبلدان  االقتصادي  التوازن  الذي يؤّمن  المحرك األساسي  االقتصادات، فهو  جميع 
سينعكس  اختالل  من  النفط  أس��واق  ُيصيب  قد  ما  وبالتالي  س��واء،  حّد  على  والمستهلكة 
متعّمدة  نفطية  حرب  حدوث  مع  بالكم  فما  االقتصادية،  القطاعات  جميع  على  بالضرورة 

وألغراض سياسية، تقّدم النفع البرتوكولي للمعامالت الشخصية لبعض الرؤساء.
ما  روسيا  رفض  خلفية  على  االتحادية،  وروسيا  السعودية  بين  بدأت  نفطية  حرب  هي 
تقّدمت به المملكة العربية السعودية في رغبتها بخفض إضافي لإلنتاج ب�1.5 مليون برميل 
يومياً بحجم خفض كلي 3.2 ماليين برميل يومياً، وهو ما رفضته روسيا التي أعلنت وقف 
1.7 مليون  اتفاق أوبك + الذي استمّر ثالث سنوات، والذي نص على خفض اإلنتاج بمقدار 

برميل يومياً، وينتهي في نهاية الشهر الحالي.
ما بين رافض ومؤيد النهيار اتفاق أوبك +، قال الناطق باسم شركة »روس نفط« ميخائيل 
ليونتييف لصحيفة »إر بي كا« الروسية: »من وجهة نظر مصالح روسيا لم يكن هناك معنى 
لهذه الصفقة بالتنازل عن أسواقنا وإبعاد النفط العربي والروسي الرخيص عنها«، و«أضاف 

كنا نفسح الساحة للنفط الصخري األميركي الغالي ونضمن جدوى إنتاجه«.
وبالنسبة للواليات المتحدة ال شك أّن األزمات النفطية وانهيار سعر النفط سيؤثر بشكل 
مباشر على اقتصادها، حيث سيكون هناك نقص في عمالت التداول مقابل الدوالر، فاألسواق 

المالية سيصيبها انهيار خاصة مع انتشار فيروس كورونا وأثره على الطلب واألسعار.
حرب النفط القائمة بين السعودية وروسيا والتي ابتدأتها السعودية تعود إلى األسباب 

التالية:
لها،  التنازالت  تقديم  متابعة  عبر  المتحدة  الواليات  إرضاء  السعودية  المملكة  *تحاول 
وهذه المرة إلحراجها والتغاضي عما فعلته السعودية في اليمن، وحماية محمد بن سلمان 

من بعض ملفات الداخل السعودي وتقديم الحماية االمنية والدولية له.
*التضييق على روسيا من خالل تخفيض سعر النفط وزيادة اإلنتاج في محاولة إلرباك 
وآسيا،  أوروبا  عبر  الغاز  في  االقتصادية  مشاريعه  متابعة  عن  وثنيه  الروسي،  االقتصاد 
خاصة أّن روسيا قد شكلت لها خالل الحرب على سورية عالقات ممتازة وشراكات اقتصادية 

كالسيل التركي.
والتي  وخارجياً،  داخلياً  الهزائم  بوتقة  في  السعودية  وضعت  التي  الكبيرة  *المآزق 
الى  باإلضافة  كبيرة  خسائر  كّبدتها  والتي  وسورية،  اليمن  على  الحرب  سنوات  أنتجتها 
لمنطقة  الحماية  أسطول  األخير  ليقّدم  ترامب،  للرئيس  سلمان  الملك  قّدمها  التي  المبالغ 
القطع األجنبي،  المالي للسعودية من  الخليج، والذي بدوره انعكس سلباً على االحتياطي 
قبل  من  استهدفتها  التي  الضربات  نتيجة  »أرامكو«  بشركة  لحقت  التي  الخسائر  ننسى  وال 

المقاومة في اليمن.
*تحاول الواليات المتحدة مستخدمة السعودية في شّن حرب نفطية على روسيا تكون 
انعكاساتها كبيرة على الدول التي تتعامل مع روسيا، وتلجأ بالتالي إلى السعودية فتضرب 
عصفورين بحجر واحد، فتلحق الضرر االقتصادي بتركيا وقطر وكذلك بفنزويال وإيران، وكّل 

دولة لديها تبادل اقتصادي مع روسيا االتحادية.

من األقوى؟
يرى محللون أّن السعودية يمكن ان تتحّمل أسعار النفط األقّل بفضل احتياطاتها األجنبية 
التي  األسعار  فحرب  اإلنفاق،  خفض  جانب  إلى  االقتراض  لزيادة  تحتاج  لكنها  الضخمة، 
على  قادرة  تكون  لن  السعودية  »أّن  األميركية،  »فوريس«  مجلة  وبحسب  الرياض  أطلقتها 
تحّمل أسعار النفط المنخفضة ألّن عليها التزامات تجاه »اوبك« وتقوم اآلن بتنفيذ مشاريع 

واسعة النطاق لتعزيز االقتصاد«.
في ذات اإلطار،  ال يبدو أّن سعر النفط الحالي يفيد الرياض التي تحتاج بحسب الخبراء 
لسعر 80 دوالراً للبرميل لضبط ميزانية 2020، التي يبلغ العجز المقّدر فيها 187 مليار ريال 

)50 مليار دوالر(.
النفط  لبرميل  دوالراً   85 لسعر  تحتاج  »السعودية  إّن  إيكونوميكس«  »كابيتال  وقالت 
سيسجل  الجارية..  المعامالت  ميزان  لضبط  فقط  دوالراً   50 لكن  الحكومة،  ميزانية  لضبط 
في   15 عند  بكثير  أكبر  سيكون  الميزانية  عجز  لكن  الحالية  الميزانية  ظّل  في  عجزاً  االثنان 

المئة من الناتج اإلجمالي«.
مصادر  أكدته  ما  وهو  التقشف،  من  لمرحلة  االستعداد  الرياض  بدأت  للوضع،  وتداركاً 
مطلعة لوكالة »رويترز«، وقد كشفت عن أّن الحكومة السعودية طلبت من اإلدارات الحكومية 

تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما ال يقل عن 20 في المئة.
روسيا  أّن  مدركة  غير  نفطياً،  موسكو  معاداة  على  ُمصّممة  الرياض  أّن  يبدو  ذلك،  ضمن 
الربح  الحروب على جميع أشكالها، وهي كدولة عظمى قادرة على  االتحادية لها خبرة في 
قائمة  ميزانيتها  اّن  خاصة  األمر  لمواجهة  مستعدة  أنها  موسكو  أكدت  فقد  الحرب،  هذه  في 
على أساس سعر40 دوالراً للبرميل، وقد قال المتحدث باسم الكرملين »ديمتري بيسكوف«: 
النفط  أسعار  انهيار  عن  الناجم  السوق  في  التقلب  اّن  على  الوضع  مع  تتعامل  بالده  »إّن 
لديه احتياطات كافية وهو قوي بما يسمح لمواجهة  الروسي  االقتصاد  أّن  سيستمر مؤكداً 

عدم االستقرار المؤقت في السوق«.
 NXTanalytic هذا األمر أكده أيضاً ألكسندر بورنو مدير األبحاث في شركة الدراسات
انخفاض  السعودية  من  أطول  لفترة  تتحّمل  أن  يمكنها  األرجح  على  »روسيا  إّن  قال  حين 
أسعار النفط«. ويوضح بورنو أّن السبب بذلك يعود إلى االستراتيجية المالية التي اتبعتها 
موسكو خالل األعوام الماضية، حيث عملت على زيادة حصة الذهب في احتياطياتها على 
مليار   570 نحو  األجنبية  والعمالت  الذهب  من  روسيا  احتياطي  يبلغ  حيث  الدوالر  حساب 

دوالر«.
في النتيجة، هي حرب ُمتعّمدة تقودها السعودية، واستمراراً لنهج ترامب مع الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية وروسيا، فأضرار حرب النفط وصلت لألسواق واألسهم العالمية، والتي 
ال بّد إْن طالت مّدتها ان تؤثر على أسواق االئتمان والمصارف االستثمارية، والتي ستنعكس 

بالتالي على الشركات الصغيرة، وعطفاً على الفرد والمجتمع.
والمضحك  األميركية،  السياسات  فلك  في  الدائرة  األطراف  بعض  تلعبها  خطيرة  مقامرة 
أنها  رغم  والمضافة،  األساسية  قيمته  من  بالتقليل  تقوم  األسود  الذهب  صاحبة  أّن  المبكي 
ُتدرك جيداً اّن الحرب التي أُقيمت في الشرق األوسط، ما هي إال لتحقيق السطوة على ثروات 

المشرق العربي من قبل واشنطن والكيان »اإلسرائيلي«.

مخاطر الحرب النفطية ال�سعودية وانعكا�ساتها الإقليمية والدولية

إلى  وصلت  المغتربين،  إعادة  من  الثالثة  المرحلة  إطار  في 
أمس،  ظهر  بعد  من  والنصف  الرابعة  عند  الدولي  بيروت  مطار 
طائرة تابعة لشركة »طيران الشرق األوسط« آتية من الدوحة، 
بعد  المطار  الركاب  وغادر  طفلز  بينهم  راكبا   122 متنها  وعلى 
الفنادق  إلى  وتوجهوا  الالزمة،  الطبية  الفحوص  استكملوا  أن 
بواسطة باصات النقل المشترك الخاصة بهذه العملية، بانتظار 

صدور نتائج فحص PCR الذي أجري لهم  في المطار.
طائرة  المطار  إلى  وصلت  مساًء،  والربع  السابعة  وقرابة 
فرانكفورت  مدينة  من  لبنانياً   79 تقل  المذكورة  للشركة  تابعة 
في المانيا وخضعوا جميعاً لالجراءات الطبية المعتمدة لعملية 
العامة  الصحة  لوزارة  التابع  الطبي  الفريق  قبل  من  الوصول 
التدابير  كل  المطار  في  المعنية  األجهزة  واستكملت  المطار،  في 
لهم  المخصصة  الفنادق  إلى  بالباصات  وغادروا  اللوجستية. 
باستثناء من خضعوا خارجاً قبل مجيئهم مباشرة الى فحص 
بمواكبة  منازلهم  إلى  غادروا  سلبية،  نتيجتهم  وكانت   ،PCR
على  أكرا  الغانية  العاصمة  من  ثالثة  طائرة  وصلت   ثم  أمنية. 
بعد  من  والنصف  الثانية  عند  لندن  من  رابعة  طائرة  تصل  أن 

منتصف ليل أمس.
وفي هذا السياق، أعلن وزير األشغال العامة والنقل الدكتور 
ميشال نّجار من المطار، أنه على »ضوء تقويم المرحلة األولى 
المغتربين ورحالت  الثانية لعودة  المرحلة  سنقرر كيف ستتم 

يوم اإلثنين ال تزال سارية«.
وهذا  الخارج،  من  اللبنانيين  جميع  إحضار  يمكننا  »ال  وقال 
أمر هائل بسبب عدد المغتربين الكبير«، مشيراً إلى أن »ما يتم 
القيام به حالياً أطلقنا عليه اسم » pilot test« لتقوم بالتقييم 

المناسب الذي يمكننا من زيادة عدد الرحالت«.
من  ع��دد  أق��ل  على  تحتوي  التي  ب��ال��دول  »ب��دأن��ا  وأض���اف 
بإحضار  والبدء  اإلج��راءات  تحسين  نستطيع  لكي  اإلصابات، 
»الموضوع  أن  موضحاً  تضرراً«،  األكثر  البلدان  من  اللبنانيين 
ال يقتصر على إحضار المسافرين فقط، قسم منهم يريد القدوم 
يعيشوا  لكي  إليهم  األم��وال  إرس��ال  تستطيع  ال  عائالتهم  ألن 

بكرامتهم«.
مجلس  في  معالجته  تمت  األم��ر  »ه��ذا  أن  إل��ى  نّجار  ولفت 
في  ألبنائهم  األم��وال  إرس��ال  من  األه��ل  سيتمكن  واآلن  ال��وزراء 
العودة سيكونون قادرين  إن لم يستطعوا  الخارج، بذلك حتى 

على العيش في وضع جيد«.
األميركيين  الرعايا  الذي نراه، ورفض  أن »العمل  إلى  واشار 
مشترك  عمل  »هذا  أن  إلى  الفتاً  نيشان«،  هو  بلدهم  إلى  العودة 
إلى  يذهب  من  كل  تراقب  التي  والداخلية  الصحة  وزارتي  بين 
الشؤون  وزارة  كذلك  المحلية  السلطات  مع  وتتعاون  الفنادق 

االجتماعية ووزارة الخارجية وجهاز أمن المطار«.
فقال  الحسن  فادي  المهندس  المطار  رئيس  تحدث  ب��دوره، 

الوصول،  خطة  في  موضوع  هو  ما  وفق  تسير  اإلج��راءات  »إن 
وأصبحت تتم بطريقة أسرع«.

الخاصة  ال��ط��ائ��رات  متن  على  »القادمين  أن  إل��ى  وأش���ار 
يخضعون لإلجراءات الطبية والصحية نفسها التي يخضع لها 
حاليا  تصل  التي  العادية  الرحالت  على  القادمون  المسافرون 

إلى المطار«.
من جهته، أكد رئيس قسم الحجر الصحي في المطار الدكتور 
حسن المالح أن »األمور تحصل بسالسة ممتازة مع القادمين«.

أهالي الطالب
دراستهم  يتابعون  الذين  الطالب  أهالي  طالب  ذل��ك،   إلى 
وروسيا  وأوكرانيا  روسيا  في  خصوصاً  الشرقية،  أوروب��ا  في 
حتى  لبنان  إل��ى  أبنائهم  ع��ودة  بتأمين  الحكومة،  البيضاء، 
بتحويل  المصارف  تلزم  آلية  وإيجاد  كورونا،  وباء  انحسار 
دول  في  للطالب   الشهرية   والمصاريف  الجامعية  األقساط 

أوروبا الشرقية بحسب سعر الصرف الرسمي للدوالر.
والثقافة  الزراعة  وزير  مع  لقائنا  »خالل  بيان  في  وأوضحوا 
عباس مرتضى، واجتماعنا مع تكتل نواب بعلبك الهرمل، أكدنا 
ضرورة تحريك الملف، ونقل معاناتنا إلى رئيس مجلس النواب 
مع  أو  ال��وزراء  مجلس  طاولة  على  بحثها  أجل  من  بري،  نبيه 

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة«.

عودة المزيد من اللبنانيين وخ�صوعهم للفحو�ص الطبية

نّجار: ل ن�ستطيع اإح�سار الجميع ورحالت الإثنين �سارية

 اأميركيون يرف�صون العودة اإلى بلدهم:

لبنان اأكثر اأمانًا

كشفت محطة »سي إن إن« األميركية، عن امتناع بعض المواطنين األميركيين في لبنان 
بالنسبة  أماناً«  »أكثر  ألنه  لبنان  في  بالبقاء  ورغبتهم  المتحدة  الواليات  إلى  العودة  من 

لهم.
األميركية،  الجنسية  حاملي  من  العديد  فإّن   ، المحطة  أعدته  الذي  التقرير  وبحسب 
لكن  أسمائهم،  تسجيل  عبر  للسفر  االستعداد  بوجوب  رسائل  تلّقوا  لبنان،  في  المتواجدين 
الواليات  من  اآلن  أماناً«  »أكثر  لبنان  بأن  السبب  معللين  ذلك  رفضوا  الكثيرين  أن  الالفت 

المتحدة في ما يخص وضع فيروس كورونا المستجد.
بيروت،  في  هنا  أماناً  أكثر  تكون  »ربما  إنها  أميركية  مواطنة  قالت  خاصة،  مقابلة  وفي 
إقناعي  أصدقائي  حاول  »لقد  مضيفًة  المتحدة«،  الواليات  في  أسرع  بشكل  ينتشر  فالوباء 

بالمغادرة لكنني اتخذت قرار البقاء في بيروت«.
من  العديد  أيضاً  اتخذه  األميركية  المواطنة  اتخذته  الذي  القرار  أن  إلى  القناة  ولفتت 
المواطنين األميركيين في بيروت من الذين تحدثت القناة إليهم، مشيرًة الى أن هؤالء عللوا 

قرارهم باألعداد الهائلة من اإلصابات في  الواليات المتحدة .
ألنها  بلدها  إلى  العودة  سويل،  أبي  األميركية،  الصحفية  رفضت  نفسه،  السياق  وفي 
عدد  حيث  من  المتحدة  الواليات  في  أسوأ  »الوضع  وقالت   بيروت  في  أكثر  باألمان  تشعر 

اإلصابات والتدابير الوقائية المتخذة ونظام الصحة الصعب«.
وأشارت إلى أنه ليس لديها تأمين صحي في الواليات المتحدة اآلن بما أنها تعمل لسنوات 

خارجها، وإذا عادت وأصيبت بالفيروس، فستدفع آالف الدوالرات من جيبها لعالجها.

 الخطيب: تمديد الإقفال ال�صامل 

 تاأجيل لتداعيات النهيار 

اعتبر أمين عام »جبهة البناء اللبناني« ورئيس »هيئة مركز بيروت الوطن« الدكتور المهندس 
أن  إالّ  المحدودة  اإلمكانات  ضمن  بواجباتها  الصحة  وزارة  قيام  »باستثناء  أن  الخطيب،  زهير 
االقتصادي  الواقع  يراعي  ال  بالنقد  والتعامل  النقل  وحركة  لالقتصاد  الشامل  اإلقفال  تمديد  قرار 
العمل عبر فرض  العدوى بمنع  الوقاية من إنتشار  الكارثي وال يزيد فرص  المتردي واالجتماعي 
بالفحوصات  كافة  اللبنانية  المناطق  تغطية  وبغياب  والمريض  المتعافي  على  المنزلي  الحجر 

المخبرية«.
ورأى في بيان أنه »من األَولى لحواجز المفرد مزدوج أن تكون لفحص العابرين بدالً من تسطير 
مخالفات السير«، منبهاً »للعبرة، من توجهات الدول المقتدرة اقتصادياً واستشفائياً باإلمتناع عما 
يشل اقتصاداتها ما يطرح تساؤالت عن الحكمة والخبرة في قرارات الحكومة اللبنانية بتمديدها 
إلجراءات اإلقفال الشامل في غياب حرية العمليات المصرفية وفتح جميع فروع المصارف ناهيك 
لتدمير ما  عن سياسة نقدية تخفف من وقع األزمات«. واعتبر أن »بهكذا إجراءات ستؤدي حتماً 
جماعي  إعدام  وبالتالي  الصناعية  والبنى  والمتوسطة  الصغيرة  االقتصادية  المصالح  من  تبقى 
لفقراء لبنان الذين يشكلون اليوم نصف الشعب اللبناني وأكثر من 90 بالمئة من اللبنانيين الُسنة 
لمصالحهم  وتواطئوا  قايضوا  الذين  السابقين  الحكومات  رئاسات  من  يزالون  وال  عانوا  الذين 

بالتحاصص لمصالحهم الشخصية«.
وحَذّر من »استمرار التعامي عن مطالب 17 تشرين بدولة المواطنة والشفافية التي عّبر عنها 
الحراك الشعبي وفي خطورة تهميش الُسنة بسياسات التمييز وإستهداف المواقع وتهم اإلرهاب 
جزافاً بما قد يبّرر بعد أفول جعجعة كورونا تَحول فدرالية الطوائف غير المعلنة إلى واقع جعرافي 

إداري ينهي وحدة الكيان«.



الوطن 4

 عاودت األعداد اليومية المثبتة االنخفاض 
باإلعالن عن 7 منها بعد أن ارتفعت أول أمس 
عند  أيضاً  فاستقر  الوفيات  عدد  أما   ،27 إلى 
مع  المقبلة  األيام  تخبئه  ما  انتظار  في   ،19
التصميم من جهة على زيادة أعداد الفحوصات 
المناطق،  مختلف  من  عينات  وأخذ  المخبرية 
عن  تنتج  أن  يمكن  التي  التطورات  جانب  إلى 
عودة المغتربين من جهة ثانية والتي ال يمكن 

التكّهن بمعالمها.
ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  عن مستشفى  وص���در 
الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات 
 Covid-19 ال���ك���ورون���ا  ف���ي���روس  ح���ول 
التي  ال��ح��االت  مجموع  “وصل  فيه:  وج��اء 
الكورونا  بفيروس  إصابتها  مخبرياً  ثبتت 
وال���م���وج���ودة ح��ال��ي��اً ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ع��زل 
إص��اب��ة.  27 إل��ى  المستشفى  ف��ي   الصحي 

بإصابتها  مشتبهاً  حالة   20 استقبال  وت��م 
مستشفيات  م��ن  نقلت  ال��ك��ورون��ا  بفيروس 

5 حاالت للشفاء من فيروس  أخرى. وتماثلت 
ال�  فحص  نتيجة  ج��اءت  أن  بعد  ال��ك��ورون��ا 
وتخلصها من كافة  المرتين  في  سلبية   PCR
ال��ح��االت  مجموع  وب��ل��غ  ال��م��رض.  ع���وارض 
منذ  الكورونا  فيروس  من  تماماً  شفيت  التي 
وبناء  شفاء.  حالة   67 تاريخه  حتى  البداية 
ووزارة  العالمية  الصحة  منظمة  لتوجيهات 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ت��م إخ����راج ح��ال��ة واح���دة 
المستشفى  من  الكورونا  بفيروس  مصابة 
الطبيب  تأكيد  بعد  وذلك  المنزلي،  الحجر  إلى 
وإبالغه  سريرياً  المريض  شفاء  على  المعالج 
بالحجر  المتعلقة  واإلرشادات  التدابير  بكافة 
والنظافة  اآلخرين  مع  التعامل  لجهة  المنزلي 
وكيفية  الطعام  تناول  وكيفية  الشخصية 
يومياً. الحرارة  ومراقبة  القمامة  من  التخلص 

 

المصابين  جميع  ف��إن  التقرير،  وبحسب   
بفيروس الكورونا يتلقون العناية الالزمة في 
وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابتين 

وضعهما حرج.
إلدارة  الوطنية  العمليات  وأصدرت غرفة 
كورونا  وباء  حول  اليومي  الكوارث تقريرها 

المستجد ليوم أمس.
التراكمي  “العدد  أن  وأعلنت وزارة الصحة 
للحاالت المثبتة المصابة بفيروس “كورونا” 

بلغ 582 مع تسجيل 7 اصابات جديدة.
إشارة الى أنه لم تسّجل أي وفاة وبالتالي 

يبقى عدد الحاالت 19”.
وفداً  التقى  حسن  حمد  الصحة  وزير  وكان 
جاد  النقيب  برئاسة  المهندسين  نقابة  من 
في  النقابة  إمكانات  وضع  أكد  ال��ذي  تابت، 
مواجهة  في  الجهود  وتنسيق  الوزارة  تصرف 

فيروس “كورونا”.
لجنة  إنشاء  النقابة  اقتراح  البحث  وتناول 
المهندسين  من  ع��دداً  تضم  متخصصة  فنية 
المعنية  ال����وزارات  لمساعدة  المتطّوعين 
تحديد  على  والبلديات  البلدية  واالت��ح��ادات 

الكشف عليها، من  الصحي بعد  مراكز للحجر 
مختلف  تشمل  واستشارات  دراس��ات  خ��الل 

المناطق.
مستشفى  إدارة  أوضحت  ثانية،  جهة  من   
دراس��ات  إج��راء  “بعد  أن��ه  الحكومي  بشري 
تبين  بشري،  في  “كورونا”  ال�  لحاالت  عدة 
نفسه،  المصدر  من  جميعها  ليست  أنها  لنا 
الفيروس  لوصول  محتملة  عدة  مصادر  هناك 
أحد  يستطيع  ال  اللحظة  وحتى  المدينة،  الى 
تأكيد النقطة صفر لبدء انتشار الفيروس طبياً 

أو علمياً”.
“بعض االحتماالت  ولفتت في بيان إلى أن 
تشير الى أن الفيروس أتى مع أحد المغتربين 
أو المسافرين من أهالي بشري أو السياح، أو 
أحد  أو  خارجها  القاطنين  بشري  أبناء  أحد 
الزائرين، لذلك تم إجراء تحليل مخبري لعدد 
معين  مصدر  إلى  الوصول  دون  من  هؤالء  من 
بعد. ونؤكد مجدداً أن الحالة اإليجابية المثبتة 

بتاريخ 2020/03/26، هي أول حالة مثبتة 
وال  األولى  الحالة  وليست   PCR فحص  عبر 
يمكن ألحد تحديد الحالة األولى وكل ما ُيحكى 

نضعه في إطار التحليالت الشخصية”.
ت��داول  “وقف  بشري  أه��ال��ي  م��ن  وطلبت 
ومساعدتنا  العدوى  مصدر  عن  الشائعات 
االلتزام  خالل  من  الوباء  على  السيطرة  على 
خلية  وتعليمات  االجتماعي  بالتباعد  التام 
األزمة في المستشفى وكل الجهات المختصة، 
طبيب  أي  أو  بالمستشفى  باالتصال  المبادرة 
حال  ف��ي  مجاني   PCR إلج���راء  بشري  م��ن 
االحتكاك بحالة معروفة أو في حال ظهور أي 

عوارض أخرى”.
الطبية  المعلومات  كل  ان  على  وش��ددت 
تصدر  واإلص���اب���ات،  ب��ال��ح��االت  المتعلقة 
المتعلقة  الطبية  المعلومات  إدارة  عن  حصراً 
بالحاالت واإلصابات، تصدر حصراً عن إدارة 
مستشفى بشري الحكومي عبر رئيس مجلس 

لظم  إدغ��ار  مديره  أو  جعجع  انطوان  إدارت��ه 
يصدر  بيان  بأي  للمستشفى  عالقة  وال  رحمة 

عن أي طرف آخر.”
في  الشمالي  لبنان  اقليم  رئيس  زار  كذلك، 
ترافقه  بافيتوس  روج��ي��ه  االح��م��ر  الصليب 
رئيسة الصليب االحمر في بشري دارين طوق 
مبنى البلدية حيث كان في استقبالهما رئيسها 
فرادي كيروز، رئيس مركز بشري في “القوات 
وتم  كيروز،  وسمير  النجار  رينيه  اللبنانية” 
وع��رض  “كورونا”،  وب��اء  أزم��ة  ف��ي  البحث 
قدامى  تطويع  إع��ادة  إمكانية  المجتمعون 

الصليب األحمر للمساعدة في مكافحته”. 
وأعلن بافيتوس ان “الصليب األحمر يضع 
بلدية  في  األزمة  خلية  بتصرف  إمكانياته  كل 
او  منزلية  توعية  حمالت  خ��الل  من  بشري، 
عبر وسائل التواصل االجتماعي”، مشيراً الى 
إسعاف  سيارة   20 ب�  بشري  مركز  جهوزية 

بشكل دائم لنقل مصابي “كورونا”.

مدير م�سروع �سّد ب�سري التلزيم تّم وفق 

�سروط البنك الدولّي بمناق�سة �سفافة
مالك� الأبنية الم�ؤّجرة: للنظر اإلى ق�سية الإيجارات من زاوية عادلة 

ول�سنا بحاجة اإلى ق�انين للتعامل باإن�سانّية 

المرحلة الثالثة من عملّية و�س�ل المغتربين تت�ا�سل.. ا�ستنفار الأجهزة الطبّية والأمنّية في المطار

 لفت مدير مشروع سد بسري المهندس 
الحكومة  »ق���رار  ان  ال��ى  موصللي  ايلي 
المشروع،  بتنفيذ  المضي  لجهة  واض��ح 
المياه  لتأمين  االستراتيجية  ألهميته  نظراً 
الحكومة  اطلعت  أن  بعد  الكبرى،  لبيروت 
انجزت  ان  وبعد  واه��داف��ه،  واق��ع��ه  على 
وتّم  بتنفيذه  وبوشر  له  الدراسات  كامل 
صرف قسم كبير من األموال المخصصة له 

بموجب تعويضات االستمالك لألهالي«.
لتنفيذ  اعتباطي  إصرار  يوجد  »ال  وقال: 
ترعى  وقوانين  قرارات  هناك  بل  المشروع 
عمل المشروع وهذه القوانين لم تتغير حتى 
إنشاء  فكرة  على  الموافقة  تّمت  وقد  اآلن، 
األسباب  لكن   1953 العام  منذ  المشروع 
اإلسرائيلي  العدو  وانتهاكات  التمويلية 
مرحلة  في  اللبنانية  لألراضي  المتكررة 

السبعينيات والثمانينيات أجلت تنفيذه«.
وفق  استكملت  »ال��دراس��ات  وأض���اف: 
 8000 المعايير الدولية الحديثة وتم نشر 
واإلعمار  اإلنماء  مجلس  موقع  على  وثيقة 
بالمشروع.  المرتبطة  الشفافية  من  للمزيد 
هذه الدراسات المنشورة مبنية على تقارير 
والجيولوجيا  البيئة  في  عالميين  خبراء 
االجتماعية  وال��ش��ؤون  والمياه  وال���زالزل 
الفنية  السبل  وتتضمن  العديد،  وغيرها 
او  م��ن،  ال��ح��د  وكيفية  ال��م��ش��روع  لتنفيذ 
على  ل��ه  السلبية  اآلث���ار  ع��ن  التعويض 
الصعيد البيئي واالجتماعي، ومنها تطوير 
لتأمين  بالمشروع  المحيطة  المنطقة 
على  منه  الناس  الستفادة  السبل  أفضل 
المدى القصير والطويل. أضف الى أن قرار 
البيئي  الشأن  اعطاء  على  اثنى  الحكومة 
سوف  وأنه  المشروع،  هذا  ضمن  األهمية 

مع  بالتوازي  حثيث  بشكل  متابعته  تتم 
السير بتنفيذه«.

مياها  يريد  اللبناني  »الشعب  وتابع: 
سنوات  منذ  تعاني  التي  الكبرى  لبيروت 
السد  وه���ذا  ال��ص��ي��ف،  فصل  ف��ي  خ��اص��ة 
ما  للمواطنين،  والكهرباء  المياه  سيؤمن 
مياه  تذهب  ان  ب��دل  نظيفة  م��وارد  يعني 
سيؤمن  بسري  سد  وان  البحر،  إلى  األنهر 
مخزوناً استراتيجياً كبيراً من المياه بقدرة 
يؤمن  ان  يمكن  ال  مكعب  متر  مليون   125
والمكلفة  منه  االقل  البدائل  من  غيره  عبر 
اصالً، وان المشروع سيكلف أقل من المبالغ 
له  ح��ص��راً  القانون  بموجب  ال��م��رص��ودة 
وليس  دوالر  مليون   600 حوالى  والبالغة 
بعض  بحسب  دوالر،  مليون  ومئتي  ملياراً 

الشائعات التي تنشر«.
مشروع  ان  القول  يمكن  »كيف  واردف: 
يتضمن  او  ض��روري  غير  هو  بسري،  سد 
المياه  الى  صفقات وسمسرات؟، والحاجة 
التزام  إس��ن��اد  ان  والمعلوم  ملحة،  منه 
ال��دول��ي  البنك  ش���روط  وف��ق  ت��م  تنفيذه 
بين  ومفتوحة  شفافة  مناقصة  وبموجب 
المؤهلة،  األجنبية  الشركات  من  كبير  عدد 
وان زج بعض أسماء المقاولين اللبنانيين 

ليس اال محاولة للتسييس«.
وأشار إلى انه وبحسب الخبراء ال يوجد 
بسبب  أرضية  ه��زات  حصول  من  تخوف 
هذا  المشروع  خبراء  ناقش  وقد  المشروع، 
اثاروه  الذين  المعترضين  مع  الموضوع 
الملف على هذا الصعيد، مثلما ختم  وختم 
المعترضون  بها  تقدم  التي  الشكوى  ملف 
البنك  في  التفتيش  للجنة  المشروع  على 

الدولي في واشنطن.

 أكد تجمع مالكي االبنية المؤجرة رفضه رفضاً 
اية قوانين تهدف لتمديد مهل اإليجارات  قاطعاً 
لستة أشهر وتشريع االمتناع عن الدفع لجميع 
المستأجرين في لبنان على حساب لقمة عيش 
في  المستأجرين  مشكلة  ح��ل  ألن  المالكين، 
فئة  على  وليس  الدولة  عاتق  على  تقع  لبنان 
جميع  دف��ع  ال��ى  تدعوها  واذ  المواطنين،  من 
المستأجرين،  جميع  عن  المتخلفة  االيجارات 
اليد  لوضع  ممنهجة  خطة  هناك  ب��أن  وتعتبر 
بيعها،  على  إلجبارهم  المالكين  ارزاق  على 
وقضمها بأساليب متعددة منها المماطلة بتوقيع 
القوانين، او المراسيم، او تفعيل اللجان وآخرها 
اإليجارات،  استيفاء  عدم  من  اآلن  له  يخطط  ما 
رغم عدم قدرة المالك على تحصيل لقمة عيشه 
اليد على حسابه المصرفي،  من رزقه، او وضع 

وهو بالكاد يستطيع سحب ثمن ربطة الخبز من 
مشكلة  وكأن  اللبنانيين،  من  كغيره  المصارف 
باستثنائه،  المجتمع  أفراد  جميع  تطال  الوباء 
وأن مساعدة المواطنين الذين توقفوا عن االعمال 
بالمساعدات  لهم  يحق  مداخيل  لديهم  وليست 
مستحقاتهم  دف���ع  ع��ل��ى  ال��ش��رك��ات  وإج��ب��ار 
الذين ال يحق لهم االستفادة  المالكين  باستثناء 

من استثماراتهم.
وجّدد تجمع مالكي األبنية الدعوة الى جميع 
الضرائبي  االعتكاف  الى  لالستعداد  المالكين 
المستحقات  جميع  دف��ع  عن  واالمتناع  العام 
الخاصة بهم، اذا تم إقرار قوانين كهذه، كما دعا 
وزارة المالية الى كشف حساب عن كيفية صرف 
وغرامات  وضرائب  رسوم  من  المالكين  عائدات 
لمدة 10 سنوات منصرمة، والتي تقدر بأكثر من 

مليار سنوياً، لمعرفة اذا تم توظيفها لحل   200
مشكلة االيجارات، كما دعا المجلس النيابي الى 
اقرار قانون معجل مكرر لصرف عائدات المالكين 
حصراً على المالكين علها تعيد لهم بعض الحقوق 
المغتصبة واالموال المسلوبة ألكثر من 70 سنة، 

نتيجة القوانين االستثنائية الجاحدة”.
واالبنية  العقارات  مالكي  نقابة  ون��اش��دت 
المؤجرة من جهتها “الحكومة والنواب بضمائرهم 
وحسهم اإلنساني ومسؤوليتهم الوطنية التدخل 
في  وال��ج��دد،  منهم  القدامى  المالكين،  لحماية 
وخصوصاً  السكنية،  وغير  السكنية  اإليجارات 
من  كبير  ع��دد  فيها  يعمد  التي  الفترة  ه��ذه  في 
المستأجرين إلى التخلف عن دفع بدالت اإليجار، 
بحجة االوضاع الحالية، في حين يحتاج المالك 
إلى هذه البدالت لتحمل مسؤولياته تجاه عائلته، 

أقله األكل والشرب والدواء. وهؤالء يتخلفون عن 
دفع البدالت بدافع وتحريض من لجان تعمد إلى 
استغالل الظرف للتوقف عن القيام بواجبها تجاه 

مواطن آخر هو المالك القديم”.
األوضاع  إلى  ننظر  كمؤجرين  “إننا  وقالت: 
الحالية من زاوية إنسانية، ونقدر دقة المرحلة، 
للتعامل  قوانين  إل��ى  حاجة  ف��ي  لسنا  لذلك 
المقابل  في  ولكن  المستأجرين،  مع  بإنسانية 
وحماية  لحمايتنا  وق��رارات  قوانين  إلى  نحتاج 
عائالتنا، كما نحتاج إلى التعامل معنا بإنسانية 
من قبل السياسيين والمستأجرين وغيرهم، وأن 
عادلة،  زاوية  من  اإليجارات  قضية  إلى  ينظروا 
ترأف بعائالت المالكين وتؤمن لهم األمن واألمان 
والطمأنينة لتخطي هذه المرحلة الصعبة عليهم 

تحديداً”.

في إطار المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين، وصلت 
الرابعة  الدولي في بيروت عند  الحريري  الى مطار رفيق 
والنصف من بعد ظهر امس، طائرة تابعة لشركة “طيران 
الشرق األوسط” آتية من الدوحة، وعلى متنها 122 راكباً 
بينهم طفل، وذلك في إطار عملية إجالء المغتربين والطالب 
اللبنانيين من الخارج، كذلك، وصلت عند السابعة والربع 
من مساء أمس طائرة ثانية تابعة لشركة طيران الشرق 
79 لبنانياً من مدينة فرانكفورت في المانيا  األوسط تقل 

وخضعوا  بيروت،   - الدولي  الحريري  رفيق  مطار  إلى 
الوصول  لعملية  المعتمدة  الطبية  ل��إج��راءات  جميعاً 
في  العامة  الصحة  ل��وزارة  التابع  الطبي  الفريق  قبل  من 
المطار، واستكملت األجهزة المعنية في المطار كل التدابير 
اللوجستية. وغادروا بالحافالت إلى الفنادق المخصصة 
مباشرة  مجيئهم  قبل  خارجاً  خضعوا  من  باستثناء  لهم 
إلى  PCR، وكانت نتيجتهم سلبية، غادروا الى منازلهم 

بمواكبة أمنية.

وتحّدث رئيس المطار المهندس فادي الحسن فقال: “إن 
اإلجراءات تسير وفق ما هو موضوع في خطة الوصول، 
“القادمين  أن  إلى  وأشار  أسرع”.  بطريقة  تتم  وأصبحت 
على متن الطائرات الخاصة يخضعون لإجراءات الطبية 
القادمون  المسافرون  لها  يخضع  التي  نفسها  والصحية 

على الرحالت العادية التي تصل حالياً إلى المطار”.
مشددة  إجراءات  المطار  في  اتخذت  السياق،  هذا  وفي 
للغاية من اجل متابعة وصول الركاب وإجراء الفحوص 

الطبية الالزمة المطلوبة لهم حفاظاً على سالمتهم وسالمة 
وقياس   PCR لفحص  إخضاعهم  من  انطالقاً  الجميع، 
الحرارة وغيرها من قبل الطواقم الطبية المختصة التابعة 
تامة.  جهوزية  على  هي  والتي  العامة  الصحة  ل��وزارة 
المطار  في  واألمنية  اإلداري��ة  السلطات  اتخذت  بدورها، 

التدابير الالزمة لمتابعة وصول الركاب امس.
في غضون ذلك شهد المطار استنفاراً لألجهزة الصحية 
المعتمدة  اإلجراءات  لتطبيق  تسهيالً  واإلداري��ة،  واألمنية 

عند وصول القادمين، سواء من توزيعهم لحظة وصولهم 
الصحي  الفريق  وقيام  لهم،  المخصصة  الصاالت  إل��ى 
باالستمارات  التدقيق  ثم  الالزمة،  باإلرشادات  بإبالغهم 
لبنان،  إلى  القادم  المسافر  عن  معلومات  تتضّمن  التي 
ومن ثم إجراء فحوص PCR ليصار بعدها الى نقلهم عبر 
العامة  لهم من قبل وزارة األشغال  المخصصة  الباصات 
الفنادق  إلى  لتقلهم  المطار،  أمام مدخل  الموجودة  والنقل 

ريثما تنتهي نتائج الفحوصات.

 7 اإ�سابات بـ »ك�رونا« ترفع العدد اإلى 582... و�سفر وفيات
نقابة المهند�سين تلتقي ح�سن وت�سع اإمكانّياتها بت�سّرف »ال�سحة«

مجل�س ال�زراء مّدد حالة التعبئة حتى 26 الحالي

دياب: 90 % من ال�دائع لن ُتَم�ّس
التي  جلسته  ف��ي  ال�����وزراء  مجلس  ق���ّرر 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ترأسها 
الحكومة  رئ��ي��س  بحضور  بعبدا،  قصر  ف��ي 
التعبئة  حالة  “تمديد  وال��وزراء،  دياب  حسان 
والعشرين  الرابعة  الساعة  من  اعتباراً  العامة 
الساعة  ولغاية   2020/4/12 ت��اري��خ  م��ن 
فيه  الواقع  االحد  يوم  من  والعشرين  الرابعة 

.”2020/4/26
ثالثة  “تعيين  على  المجلس  واف���ق  كما 
الخدمة  مجلس  في  األول��ى  الفئة  من  موظفين 
الى  واستمع  المركزي”،  والتفتيش  المدنية 
عرض قّدمه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
تناول فيه “االوضاع المالية والنقدية في البالد 

والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان”.
على  الجلسة  خ��الل  ع��ون  الرئيس  وش���ّدد 
“أهمّية االلتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة 
االج��راءات  ان  من  الرغم  على  “كورونا”  وب��اء 

المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين”.
واوضح دياب ان “الحكومة نجحت إلى حد 
بعيد في محاصرة الوباء، لكن ال نستطيع القول 
كامل،  بشكل  داخلياً  الوباء  احتوينا  إننا  اليوم 
الوباء  يكون  أن  من  خائفون  نحن  بالعكس، 
متحفزاً للعودة واالنتشار بقوة كما يحصل في 

العديد من دول العالم التي خففت إجراءاتها”.
إن  م��رت��اح  بضمير  ال��ق��ول  أستطيع  وق���ال: 
كل  ال��وزراء،  وكل  بواجباتها،  قامت  الحكومة 
مستوى  على  كان  اختصاصه،  نطاق  في  وزير 
هذه  في  يتحملها  التي  الوطنية  المسؤولية 

الظروف الصعبة. 
الحكومة نجحت حتى اليوم، إلى حد بعيد، 
هذا  مع  التعامل  وف��ي  ال��وب��اء،  محاصرة  في 
التحدي بأداء محترف ومسؤول. وهذا يشجعنا 

أن نكمل باإلجراءات التي اتخذناها.
فتح  المالية  وزي��ر  من  “الطلب  ال��ى  وأش��ار 
مخصص  ليرة  مليار  و800  الف  بقيمة  اعتماد 

لكورونا وتداعياته”.
الرحلة  ستكون  “اإلثنين  أن  دي��اب  وأعلن 
البالد،  في  الصحي  الوضع  تقييم  قبل  األخيرة 

للبناء على نتائجه.. فإّما االستمرار في عمليات 
اإلجالء أو وقفها”.

الخارج،  من  اللبنانيين  إلعادة  بالنسبة  أما 
على  )ام��س(،  اليوم  حتى  مستمرة  فالعملية 
تسجيله  تم  الذي  اإلصابات  عدد  أن  من  الرغم 
من رحالت اسبانيا وفرنسا كان مرتفعاً، وهذا 
هذه  من  للرحالت  دائم  بتقويم  للقيام  يدفعنا 

الدول. 
فقال  االجتماعية،  لألوضاع  بالنسبة  أم��ا 
بتوزيع  ال��ب��دء  م��ش��ارف  على  نحن  دي����اب: 
المساعدات المالية التي قّررها مجلس الوزراء. 
الجيش اللبناني سيتولى هذه العملية بكاملها 
على جميع األراضي اللبنانية، استناداً لالئحة 
األسماء التي عمل عليها فريق كبير، حتى وصل 
ألول مرة بتاريخ لبنان إلى وضع لوائح كاملة 
وأرق��ام  العناوين  مع  المحتاجة،  بالعائالت 
عنهم.  االجتماعية  المعلومات  وك��ل  الهاتف 
الله  شاء  وإن  أخطاء،  هناك  ستكون  بالتأكيد 
األحوال،  وبكل  لكن،  قليلة.  النسبة  هذه  تكون 
الجيش اللبناني سوف يدقق باللوائح ميدانياً، 
يحذف  أو  عليها  ويضيف  يصححها  وس��وف 
منها. خالل هذه الفترة ستكون البلديات أيضاً قد 
أكملت إحصاء العائالت المحتاجة في نطاقها، 
لدينا،  الموجودة  اللوائح  مع  مقارنتها  وستتم 
لوائحنا.  من  الناقصة  األسماء  نضيف  حتى 
سنبدأ  المالية،  المساعدات  توزيع  إنجاز  بعد 
أيضاً،  الجيش  عبر  غذائية،  مساعدات  بتوزيع 
وبالتعاون مع البلديات والجمعيات وأشخاص 
متبّرعين. وسنحاول توسيع دائرة المستفيدين 

خصوصاً في المناطق األكثر فقراً.
وقال دياب: هناك جانب آخر يجب أن نتابعه 
ونركز عليه، وهو ضبط أسعار المواد الغذائية 
استثنائي،  بظرف  نمّر  نحن  واالستهالكية. 
بالتحرك،  لنا  تسمح  عامة  تعبئة  وبحالة 
التجار  على  نضغط  أن  واجبنا  من  وبالتالي 

حتى ال يحصل فلتان في األسعار. 
الموضوع،  ه��ذا  نناقش  أن  علينا  ل��ذل��ك، 
باجتماع  أو  ال��وزراء  مجلس  طاولة  على  سواء 

للوزراء المعنيين، لكي نضع إطاراً للتحرك في 
هذا الموضوع، ألنه يجب أن ال نسمح ألي أحد 
باستغالل الظرف والتالعب بلقمة عيش الناس. 
األمني،  األم��ن  بأهميته  ي��وازي  الغذائي  األم��ن 
هذين  اختم  أن  أريد  أيضاً.  عليه  يتفوق  وربما 
فتح  المالية  وزير  معالي  من  بالطلب  الملفين 
مخصص  ليرة  مليار  و800  ألف  بقيمة  اعتماد 
يراها  التي  الصيغة  وفق  وتداعياتها  للكورونا 

مناسبة.
 وقال: “إننا حكومة عابرة للطوائف وعندما 
فيكون  االول��ى،  الفئة  مراكز  في  تبديل  يحصل 
إلى  النسبة  أما  بها”.  المعمول  المداورة  وفق 
التعيينات المالية، فقال “يجب أن ننظر أوالً في 

الهيكلية اإلدارية، ومن ثم ُنعّين”.
وما  المئة  في   90 وقلت  سبق  “كما  وتابع 
أي  في  بودائعهم  نَمّس  لن  الموِدعين  من  فوق 
إجراءات مالية، أما عن موعد حصول الموِدعين 

على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان”.
مشكلة  الصرف  سعر  “أزمة  أن  إلى  وأش��ار 

كبيرة تحتاج إلى حل”.
وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى 

أن “وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة 
التدقيق إلجراء عملية تدقيق ُمرّكز وإعطاء تقرير 

عن الوضع الحالي أي عن السنة الجارية”.
ثم باشر مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله 

واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:
بطرس  يعقوب  جاكلين  السيدة  تعيين    -
الخدمة  مجلس  في  الموظفين  إلدارة  رئيسة 

المدنية.
مفتشاً  الحجار  عارف  ظافر  احمد  تعيين    -

عاماً هندسياً في التفتيش المركزي.
-  تعيين مخايل جرجس فياض مفتشاً عاماً 

إدارياً في التفتيش المركزي.
تم  الثالثة  المعينين  ان  الى  االش��ارة  تجدر 
االول��ى،  الفئة  الى  الثانية  الفئة  من  ترفيعهم 
وذلك بناء على إنهاء من رئيسة مجلس الخدمة 
الموظفين،  ادارة  رئاسة  الى  بالنسبة  المدنية 
وانهاء رئيس هيئة التفتيش المركزي بالنسبة 

الى المفتشين العامين الهندسي واإلداري.
قدمه  ع��رض  ال��ى  ال���وزراء  مجلس  واستمع 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، تناول فيه 
والتدابير  البالد  في  والنقدية  المالية  االوضاع 

استوضح  وق��د  لبنان.  مصرف  اتخذها  التي 
القضايا  بعض  حول  الحاكم  ال��وزراء  من  عدد 
المركزي،  المصرف  بعمل  المتصلة  والمسائل 
والصيارفة،  المصارف  مع  والعالقة  ودوره، 
صرف  بسعر  المتصلة  المعطيات  الى  اضافة 

الليرة قياسا الى الدوالر االميركي.
الوزيرة  قالت  الصحافيين  مع  حوارها  وفي 
ما  أجواء  عن  سؤال  على  رداً  الصمد  عبد  منال 
عن  “تحدث  ان��ه  لبنان،  مصرف  حاكم  قاله 
عجز  ال��ى  يعود  وال��ذي  الفروقات  ه��ذه  سبب 
الحساب الجاري والميزان الجاري منذ سنوات 
عديدة، أدى الى تراكمات ونقص في السيولة، 
النقد  وسببها االساسي ايضا بحسب صندوق 
بالعمالت  السيولة  في  النقص  تراكم  الدولي 
االجنبية، نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة 
العامة  الموازنة  عجز  ايضاً  ولعب  االستيراد، 
آثاره  وانعكست  التراكمات  هذه  في  كبيراً  دوراً 

على مصرف لبنان”.
ابلغ  قد  لبنان  مصرف  حاكم  كان  اذا  وعما 
مجلس الوزراء نيته توحيد سعر صرف الدوالر، 
اشارت الى انه “في الوقت الحالي ال يوجد لديه 
يعلن  نقدية  سياسة  وه��ذه  التوجه.  هذا  مثل 

عنها الحاكم بنفسه”.
وسئلت عن موعد اعالن حاكم المصرف رفع 
ألصحابها  يمكن  التي  الصغيرة  الودائع  قيمة 
تباعاً  “سيأخذ  فقالت:  المصارف،  من  سحبها 
مثل هذه القرارات، وهذه من صالحيات مصرف 

لبنان”.
اسعار  ارتفاع  نتائج  المواطن  تحمل  وعن 
صرف الدوالر لدى الصرافين، وهل هناك توجه 
“الحكومة  قالت:  الليرة؟  صرف  سعر  لتحرير 
هي المسؤولة عن السياسة المالية، وهي تتخذ 
وضبط  االسعار  لمراقبة  اإلج��راءات  من  ع��دداً 
االسواق وتأمين المساعدات للحد من تداعيات 
اقتصاديا  علينا  تنعكس  التي  الصحية  االزمة 

واجتماعيا وصحيا”.
وعن تحرير سعر صرف الدوالر، اعتبرت انه 
“يأتي من ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها 

مصرف لبنان”.
التعيينات،  في  اعتمدت  التي  اآللية  وع��ن 
العامة  “اآللية  ان  نجد  الصمد  عبد  اوضحت 
ال  االول��ى  الفئة  موظفي  لتعيينات  الموضوعة 
تنطبق على التعيينات التي اقرت اليوم، والتي 
جاءت استناداً الى النصوص القانونية النافذة 
بالنسبة الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش 
المركزي والتي يستند القرار فيها على انهاء من 
رئيسي هاتين المؤسستين، وعلى ضوئه يتخذ 
مجلس الوزراء قراراً بالموافقة او عدم الموافقة”، 
مشيرة إلى ان “التعيينات خضعت للتصويت 
داخل المجلس”، الفتة الى ان اعتراض الوزراء 
ان يكون  انه يجب  اعتبروا  الخمسة جاء النهم 
هناك آلية معينة للتعيين، ويجب ان يكون هناك 

خيار بين عدة اسماء. 
لكن جرى توضيح آلية التعيين التي تتمتع 
الخدمة  مجلس  ال��ى  بالنسبة  بخصوصية 
هيئات  كونها  المركزي،  والتفتيش  المدنية 
أي  وبالتالي  الخاصة،  قوانينها  لديها  رقابية 
تعديل في هذه اآللية يتطلب تعديل النصوص 
القانونية الخاصة بها. فآلية التعيين في هذه 
سائر  في  التعيين  آلية  عن  تختلف  المراكز 

مؤسسات الدولة.
وأكدت عبد الصمد أن “الحكومة تعمل على 
الخارج،  على  ستعرضها  مالية  خطة  وضع 
على  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  الخطة  ه��ذه  ونتيجة 
الدائنين  على  عرضها  سيتم  مسودة،  شكل 
هذه  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي  معهم،  للتفاوض 
واجتماعية  مالية  انعكاسات  لديها  الخطة 

على المواطنين. 
لذا هناك توافق على إجراء نوع من اللقاءات 
المتخصصة  المجتمعات  م��ع  التشاركية 
هذا  ف��ي  االخ��ت��ص��اص  وأص��ح��اب  والنقابات 
الموضوع لتبادل األفكار معهم، وعرض مشروع 
إقرارها  وعند  آرائهم.  على  والحصول  الخطة، 
تصبح هذه الخطة الورقة التي نحملها للتفاوض 
سيستغرق  حيث  الدائنين،  م��ع  خاللها  م��ن 

التفاوض فترة تمتّد من 6 الى 9 أشهر”.

الى  كتاباً  نعمه  راوول  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  رفع   }
مولد  م��ص��ادرة  على  التعاون  فيه  طلب  الشويفات،  بلدية 
ال  مهلة  في  العمروسية  الشويفات  في  دن��دش  علي  للمدعو 
بحقه  ضبط  محضر  تسطير  بعد  وذلك  ساعة،   72 ال�  تتجاوز 
مصادرة  عن  البلدية  تمنعت  وقد  النافذة،  القوانين  لمخالفته 
المولد مع العلم أنها وافقت بتاريخ سابق على مصادرة مولد 
آخر في دوحة عرمون مما يطرح تساؤالت عن أسباب التمييز 
رفع   كما  ذاته.  البلدي  النطاق  ضمن  المولدات  أصحاب  بين 
التعاون  فيه  طلب  بعلبك،  بلدية  الى  كتاباً  االقتصاد  وزي��ر 

تسعيرة  لضبط  بعلبك  في  والتجارة  االقتصاد  مصلحة  مع 
المولدات، وفي حال اصرار اصحاب المولدات على المخالفة، 
طلب مصادرة المولدات التي تعمل خالفا للقوانين النافذة في 

نطاقهم البلدي.

{ أطلقت وزارة الزراعة، بتوجيه من الوزير عباس مرتضى، 
“خدمة اإلرشاد الزراعي عن بعد”، مقدمة من خاللها المشورة 
دعماً  وذلك  والحيواني،  النباتي  شقيها  في  الزراعية  الفنية 

للمزارع ولتشجيع المواطن على الزراعة.

والبناء  العامة  األشغال  مقاولي  نقابة  خطة  سياق  في   }
اللبنانية الداعمة للمستشفيات في مكافحة فيروس “كورونا” 
النقابة   كشفت  سابقاً،  عنها  أعلنت  والتي  تفّشيه  واحتواء 
“االتحاد  شركة  من  دوالر  ألف   100 بقيمة  جديد  تبّرع  عن 

.   CCC�للمقاولين” المعروفة ب
وأوض����ح رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة م����ارون ال��ح��ل��و ف��ي ب��ي��ان أن 
أجهزة  توفير  خالل  من  المبلغ  هذا  قّدمت  المتبّرعة  “الشركة 
بغية  الصحة  وزارة  إلى  ألمانيا  من    ventilators ICU

تزويدها للمستشفيات الحكومية”.

الى  كتاباً  نعمه  راوول  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  رفع  تسعيرة {  لضبط  بعلبك  في  والتجارة  االقتصاد  مصلحة  مع 
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االت��ح��اد  بعثة  رئ��ي��س  أش���اد   {
الفلسطينية  الشرطة  لدعم  األوروب��ي 
وسيادة القانون كاوكو آلتوما، بمهنية 
وس��ي��ادة  إن��ف��اذ  مؤسسات  وتفاني 
إلى  تعمل  التي  الفلسطينية،  القانون 
جانب جهات أخرى، لمكافحة انتشار 

فيروس »كورونا«.
آل��ت��وم��ا ف��ي ب��ي��ان صحافي  وأك���د 
أمس، أن البعثة تبذل قصارى جهدها 
للحفاظ على سير العمل ك�«المعتاد«، 
إلى  مشيراً  ال��راه��ن��ة،  ال��ظ��روف  رغ��م 
يعملون  البعثة  موظفي  جميع  ان 
المشورة  لتقديم  منازلهم،  من  اآلن 

االستراتيجية عن ُبعد.
 وأوضح أن هذه المشورة تتضمن 
دعم استراتيجية قطاع العدالة وبناء 
القدرات في ما يتعلّق باألدلة الجنائية، 
إلى  األمور  تعود  بأن  أمله  عن  معرباً 

طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
ال��ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  وق���ع���ت   {
االج��ت��م��اع��ي��ة، وب��ن��ك االس��ت��ث��م��ار 
لدعم  اتفاقية  أم���س،  الفلسطيني، 
لألسر والعائالت المتضررة جراء أزمة 

»كورونا«.
بموجب  االستثمار  بنك  وي��ق��وم 
مدينة  في  وقعت  التي  االتفاقية،  هذه 
 435 بقيمة  مبلغ  بتقديم  الله،  رام 
الفقيرة  لألسر  تصرف  شيقل،  أل��ف 

والمنكشفة نتيجة األزمة الراهنة.
االجتماعية  التنمية  وزي��ر  وق��ال 
االتفاقية  ه��ذه  إن  م��ج��دالن��ي،  أحمد 
مع  توقيعها  جرى  التي  واالتفاقيات 
حقيقية  َدفعة  تشكل  أخ��رى،  بنوك 
مواجهة  ف��ي  وتساعدها  ل���ل���وزارة، 
األس��ر،  م��ن  للعديد  االنكشاف  أزم��ة 
وللقطاعات االجتماعية األكثر تضرراً، 
الراهنة  األزم��ة  مواجهة  أن  مضيفاً 
والتكافل  التكاتف  من  مزيداً  تتطلب 

والدعم من جميع الجهات.
ال��م��ب��ادرات  أن  م��ج��دالن��ي،  وأك���د 
الفلسطينية،  البنوك  بها  تقوم  التي 
عن  تنّم  الخاص،  القطاع  ومؤسسات 
تحليها بروح المسؤولية المجتمعية، 
مجتمعنا  ت��م��اس��ك  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ 

وتضامنه، للخروج من هذه األزمة.
العربية،  ال��دول  جامعة  أك��دت   {
تستغل  االح����ت����الل  س��ل��ط��ات  أن 
فيروس  بمواجهة  العالمي  االنشغال 
»كورونا« لتصعيد ومواصلة عدوانها 
الشعب  بحق  الجسيمة  وانتهاكاتها 
»ق��ت��ال،  ض����راوة  ب��ك��ل  الفلسطيني 
واستيطانا،  وت��ش��ري��دا،  واع��ت��ق��اال، 
والدماء  للحقوق  واستباحة  وتهويدا 

واألرض والمقدسات الفلسطينية«.

ال�سام

رئاسة  في  خ��اص  اجتماع  أق��ر   {
مؤسسات  ح���ول  ال�����وزراء  مجلس 
السورية للحبوب والمخابز والتجارة 
الرغيف  جودة  لتحسين  عدة  قرارات 
للمواطنين  بيسر  الخبز  مادة  وتأمين 
المواد  على  حصولهم  عملية  وتنظيم 
المدعومة من منافذ السورية للتجارة 

والحد من حاالت االزدحام.
وت���م خ���الل االج��ت��م��اع ب��رئ��اس��ة 
المهندس عماد خميس رئيس مجلس 
وثيقة  إع���داد  على  االت��ف��اق  ال����وزراء 
محددات ومعايير لصناعة الرغيف في 
المخابز العامة والخاصة والسياحية 
العامة  األفران  لتوزع  خارطة  وإعداد 
والخاصة والسياحية على صعيد كل 
محافظة والبالغ عددها 1630 مخبزاً.

العراق

} اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، ان االخير ترأس االجتماع 
العراقيين  بعودة  الخاص  التشاوري 
عدة  ق��رارات  أصدر  فيما  الخارج،  في 

بهذا الشأن.
بيان،  في  المهدي  عبد  مكتب  وقال 
الخاص  ال��ت��ش��اوري  »االج��ت��م��اع  إن 
عقد،  الخارج  في  العراقيين  بعودة 
عادل  ال��وزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
التلفزيونية  الدائرة  عبر  عبدالمهدي، 
اللجنة  ق��رار  إل��ى  استناداً  المغلقة، 
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 
كورونا(،  فايروس  جائحة  )مكافحة 
المنعقدة بتأريخ  الثالثة  في جلستها 

السابع من نيسان الحالي«.
ض��رورة  »على  المهدي  عبد  وأك��د 
في  العراقيين  لعودة  الحلول  إيجاد 
األهمية  الموضوع  وإي��الء  ال��خ��ارج، 
عودتهم  ت��ك��ون  أن  ع��ل��ى  ال��ق��ص��وى 

خاضعة إلجراءات وزارة الصحة«.

الأردن

وال��ث��روة  الطاقة  وزي���رة  قالت   {
إن  زوات��ي،  هالة  المهندسة  المعدنية 
واردات المملكة من نفط العراق بلغت 
الحالي  العام  من  األول  الربع  خالل 
نحو 983 ألف برميل، بمعدل 10 آالف 
نقل  أن  مؤكدة  يومياً،  برميل  و800 

النفط من العراق يتواصل.
تصريح  ف��ي  زوات����ي  وأوض��ح��ت 
أمس،  )بترا(  األردنية  األنباء  لوكالة 
األردنية استقبلت  البترول  ان مصفاة 
برميل،  مليون  1ر2  مجموعه  م��ا 
الخام  النفط  م��ادة  تفريغ  بداية  منذ 
العراقي في موقع المصفاة/ الزرقاء، 
في 5 أيلول 2019، ولغاية نهاية شهر 

آذار 2020.

الكويت

حماد:  س��ع��دون  ال��ن��ائ��ب  ق��ال   {
جلسة  عقد  بطلب  ن��واب  مع  تقدمت 
خ���اص���ة ل��م��ن��اق��ش��ة خ��ط��ة اج���الء 
مع  خصوصاً  الخارج  من  المواطنين 
تعد  لم  دول  في  كورونا  وب��اء  تفشي 
الصحية  الرعاية  توفير  على  ق��ادرة 

لغير مواطنيها.

اأخبار الوطن
»الد�ستورية العليا« تجيز تاأجيل انتخابات البرلمان.. ودم�سق ت�ستعين ر�سميًا بمو�سكو لمكافحة »كورونا« 

الخارجّية ال�ضورّية: تقرير منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائّية ُم�ضّلل 

الكتلة »الكرد�ستانّية« توؤيد ما تتوافق عليها القوى »ال�سيعّية«.. والزرفي يبّين اأ�سباب اعتذاره بر�سالة مطّولة 

الكاظمي بعد تكليفه ت�ضكيل الحكومة: �ضن�ضون �ضيادة العراق

فل�ضطين المحتلة: ملف الأ�ضرى للحلحلة ونتنياهو اأمام اختبار حقيقّي

األسلحة  حظر  منظمة  تقرير  أن  سورية  أكدت 
بلدة  في  سامة  م��واد  استخدام  حول  الكيميائية 
استنتاجات  وتضمن  مضلل   2017 عام  اللطامنة 
مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام 

الحكومة السورية.
بيان  في  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وقالت 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  أص��درت  أمس: 
تقريراً   2020 نيسان  شهر  من  الثامن  بتاريخ 
مضلالً لما يسمى »فريق التحقيق وتحديد الهوية« 
الذي أعلنت سورية وعدد كبير من الدول أنه فريق 

غير شرعي وغير ميثاقي.
التقرير  ه��ذا  تضمن  لقد  ال����وزارة:  وأض��اف��ت 
تزوير  منها  الهدف  ومفبركة  مزيفة  استنتاجات 
الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد 
سامة عام 2017 في بلدة اللطامنة وذلك باالعتماد 
على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة 
اإلرهابية  البيضاء«  »الخوذ  جماعة  تسمى  وما 
المتحدة  الواليات  في  مشغليهم  لتعليمات  تنفيذاً 
األميركية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة 
المنظمة  عمل  ومنهجيات  لطرائق  تام  تجاهل  في 
ومخالفة صريحة ألبسط قواعد التحقيق ونزاهته.
وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية 
يسّمى  ما  تقرير  في  جاء  ما  العبارات  بأشد  تدين 
الشرعي  غير  الهوية«  وتحديد  التحقيق  »فريق 
وترفض ما جاء فيه شكالً ومضموناً وبالوقت ذاته 
تنفي سورية نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات 
السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية 
السوري  العربي  الجيش  أن  وتؤكد  أخرى  سورية 
ذا المناقبية العالية لم يستخدم مثل هذه األسلحة 
التنظيمات  ضد  خاضها  التي  المعارك  أصعب  في 
اإلرهابية المسلحة. وتابعت الوزارة أن ما توصل 
إليه ما يسمى »فريق التحقيق وتحديد الهوية« من 
استنتاجات في تقريره يثبت أسباب رفض سورية 
حينه  في  األخرى  الدول  من  كبير  عدد  جانب  إلى 
لتسييس  أداة  بأنه  المسبق  وإدراكها  الفريق  لهذا 
تخدم  منصة  إل��ى  وتحويلها  المنظمة  ه��ذه  عمل 

غايات دول معروفة.
على  القائمين  تذكر  سورية  إن  ال��وزارة  وقالت 
هذه المنظمة بأنها ومعها عدد كبير من الدول كانوا 
للمجلس   93 ال�  ال��دورة  أعمال  خالل  فضحوا  قد 
الضغوط   2020 آذار  شهر  في  للمنظمة  التنفيذي 
ال��والي��ات  بها  قامت  التي  المريبة  واالت��ص��االت 

المنظمة  الدول األعضاء في  األمريكية مع  المتحدة 
قام  ما  أيضاً  وفضحوا  التقرير  ه��ذا  ص��دور  قبل 
استفزازي  بشكل  األميركيون  الدبلوماسيون  به 
الجاري  العام  مطلع  منذ  التقرير  لهذا  للترويج 
الفنية  األمانة  لصالحيات  ص��ارخ  اختطاف  في 
على  االب��ت��زاز  أن��واع  كل  مارست  حيث  للمنظمة، 
ما  التقرير  هذا  استنتاجات  لتأييد  األعضاء  الدول 
يشير بوضوح إلى أنه تم إعداد وكتابة هذا التقرير 
األميركية  االستخبارات  أجهزة  قبل  من  مسبقاً 
بما  علم  على  وكانت  منها  بتعليمات  أو  والغربية 
إليه من نتائج بهدف استهداف سورية  سيتوصل 

وجيشها البطل.
العربية  الجمهورية  أن  ال����وزارة  وأض��اف��ت 
التقرير  هذا  استنتاجات  أن  على  تشدد  السورية 
التحقيق فيها  للمنظمة وفرق  تمثل فضيحة أخرى 
تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018 وأن 
كل هذه االدعاءات المفبركة واالتهامات الباطلة لن 
تثنيها عن متابعة حربها على اإلرهاب وتنظيماته 
سيادتها  عن  المشروع  الدفاع  إطار  في  وداعميه 

ووحدتها أرضاً وشعباً.
المجتمع  تدعو  سورية  إن  ال���وزارة:  وتابعت 
الجديدة  االدع��اءات  هذه  زيف  رفض  إلى  الدولي 
لتحويل  أسفها  عن  تعرب  ذاته  وبالوقت  الملفقة 

العدوانية  المخططات  لتنفيذ  أداة  إلى  المنظمة 
وساحة  وحلفائها  األميركية  المتحدة  للواليات 
التي  سورية  مع  السياسية  الحسابات  لتصفية 

تحارب اإلرهاب نيابة عن العالم أجمع.
الجمهورية  إن  بالقول  بيانها  ال��وزارة  وختمت 
ترفض  أنها  على  التأكيد  تعيد  السورية  العربية 
رفضاً قاطعاً استخدام األسلحة الكيميائية من قبل 
سورية  وأن  مكان  أو  زمان  أي  وفي  كانت  جهة  أي 
يمكن  وال  سابقاً  الكيميائية  األسلحة  تستخدم  لم 
لها أن تستخدمها اآلن ألنها ال تمتلكها أصالً وألنها 
تعتبر استخدام مثل هذه األسلحة السامة مناقضاً 

اللتزاماتها األخالقية والقانونية.
الدستورية  المحكمة  أجازت  آخر،  صعيد  على 
بتأجيل  م��رس��وم  إص����دار  س��وري��ة،  ف��ي  العليا 
حال  في  )البرلمان(  الشعب  مجلس  انتخابات 
تفشي  بسبب  حالها  على  البالد  ظروف  استمرار 

فيروس كورونا المستجد.
المحكمة،  عضو  عن  الين«  أون  »الوطن  ونقلت 
قراراً  أصدرت  »المحكمة  إن  قوله  ناصيف،  عفيف 
تشريعي  مرسوم  إصدار  في  مشكلة  يوجد  ال  بأنه 
والمقرر  الشعب  مجلس  انتخابات  بتأجيل  يتعلق 
حال  في  المقبل  الشهر  من   20 يوم  في  إجراؤها 
بسبب  الحظر  يرفع  ولم  هي  كما  الظروف  بقيت 

فيروس كورونا«.
هو  الجمهورية  رئيس  أن  ناصيف  وأوض���ح 
إلى  مشيراً  االنتخابات،  تأجيل  إمكان  يحدد  الذي 
ال  الشعب  لمجلس  الحالي  ال��دور  والية  تمديد  أن 
الدستور  وفق  حكماً  تمدد  بل  مرسوم،  إلى  تحتاج 

وقانون االنتخابات، حتى يتم إجراء االقتراع.
وأصدرت المحكمة قراراً بناء على سؤال رئيس 
تضمن  االنتخابات  تأجيل  إمكان  حول  الجمهورية 
مرسوم  إص��دار  الجمهورية  رئيس  حق  من  أن��ه 
للدور  الشعب  مجلس  أعضاء  انتخابات  تأجيل 
االستثنائي  الظرف  زوال  حتى  الثالث  التشريعي 

والمتمثل بتفشي فيروس كورونا.
أصدر  األس��د،  بشار  ال��س��وري،  الرئيس  وك��ان 
التي  االنتخابات  بتأجيل  مرسوما  الماضي  الشهر 
الحالي،  الشهر   13 في  إجراؤها  المقرر  من  كان 
20 الشهر المقبل، للوقاية من انتشار فيروس  إلى 

كورونا.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعالم روسية، أمس، أن 
سورية طلبت رسمياً من روسيا المساعدة من أجل 

مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
السوري  للسفير  مقابلة  خالل  اإلعالن  هذا  جاء 
لدى روسيا، رياض حداد، مع إحدى وسائل اإلعالم 
الروسية وقال فيها: »سورية توجهت بطلب رسمي 

بمكافحة  للمساعدة  الروسية  الصحة  وزارة  إلى 
انتشار فيروس كورونا المستجد في البالد«.

قائال: »سورية طلبت من روسيا  وأضاف حداد 
كورونا،  فيروس  عن  الكشف  بمعدات  تزويدها 
بدالت  على  الحصول  في  مساعدتها  إلى  باإلضافة 
للمصابين  ومراقبة  فحص  ومعدات  طبية  وقائية 

بالفيروس«.
الماضي،  األسبوع  السورية،  الحكومة  وأعلنت 
من  محددة  أي��ام  في  التجوال  حظر  فترة  زي��ادة 
األسبوع بهدف منع انتشار فيروس كورونا. وقرر 
التصدي  باستراتيجية  المعني  الحكومي  الفريق 
جميع  في  المواطنين  تجول  حظر  كورونا،  لوباء 
الجمعة  أيام  السورية  العربية  الجمهورية  أنحاء 
ظهراً   12:00 الساعة  من  أسبوع  كل  من  والسبت 
التالي  اليوم  صباح  من   06:00 الساعة  وحتى 

اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر«.
يأتي قرار الحكومة السورية بعد يوم من إعالن 
مخاوف  بسبب  دمشق  ريف  في  منين  مدينة  عزل 

من انتشار المرض في البلدة.
منع  ال��س��وري��ة  االق��ت��ص��اد  وزارة  أق���ّرت  كما 
تصدير سلسلة من السلع الغذائية ومواد التعقيم 
ظل  في  المعروض،  تراجع  خلفية  على  والتنظيف 

الطلب الكبير الذي تشهده األسواق المحلية.

رئيس  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس  كلّف 
تشكيل  الكاظمي  مصطفى  ال��م��خ��اب��رات  ج��ه��از 
الحكومة، مؤكداً أّن ذلك »جاء بتوافق جميع القوى 

السياسية«. 
الجديدة  الحكومة  إن  تكليفه  فور  قال  الكاظمي 
وتعمل  الحقوق  وتحفظ  الوطن  سيادة  »ستصون 
إلى  االقتصاد  عجلة  وت��دف��ع  األزم���ات  ح��ل  على 

األمام«.
ه��ادي  الفتح  تحالف  رئ��ي��س  أك��د  جهته  م��ن 
»السياقات  أّن  التكليف،  على  تعليقاً  العامري 
األكبر  والكتلة  طبيعتها  إلى  ع��ادت  الدستورية 

أخذت استحقاقها«، معلناً دعمه للكاظمي.
بمنطقة  ال��س��الم  قصر  داخ���ل  التكليف  وت��م 
الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات 
عمار  الحكمة«  »تيار  رئيس  بينهم  السياسية، 
الحكيم، ورئيس »تحالف الفتح« هادي العامري، 

ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
الزرفي  عدنان  السابق  المكلّف  ال��وزراء  رئيس 
في  األسباب  وكشف  التكليف،  من  انسحابه  أعلن 

رسالة مطولة.
وضع  من  لكل  أوالً  اعتذاري  أقدم  الزرفي:  وقال 
ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع. 
مهمة  تنفيذ  في  قدماً  المضي  على  حرصت  لقد 
ومسؤولية  كبير  بشرف  بي  المناطة  التكليف 
عالية، واضعا أمامي هدفا أساسيا مقدسا هو إنقاذ 
العراق وعودته إلى مساره الصحيح، بلدا مستقرا 

ومؤثرا في محيطه العربي واإلسالمي والعالمي.
مرده  بالتكليف  االستمرار  عن  اع��ت��ذاري  إن 
العليا،  ومصالحه  العراق  وح��دة  على  الحفاظ 

بحسب تعبيره.
ألسباب  التكليف  تجربة  نجاح  عدم  إن  وختم، 
في  المضي  من  تمنعني  لن  وخارجية  داخلية 
خدمة الشعب عبر موقعي النيابي الحالي، وسوف 
لالنتخابات  معكم  واالس��ت��ع��داد  العمل  أواص���ل 
الوطني  المشروع  الستكمال  المبكرة  القادمة 
العراق  إعمار  إلعادة  االقتصادية  أسسه  وتطوير 

إسوة بدول العالم المتقدمة. 
كانت  العراقية  القوى  أن  أكدت  مصادر  وكانت 

قد دفعت ألن يكون تكليف رئيس جهاز المخابرات 
الحكومة  لتشكيل  الكاظمي،  مصطفى  العراقي 
المكلف  العراقي  الوزراء  رئيس  بقي  طالما  اليوم، 
لموقع  واختياره  »بموقفه  متمسكاً  الزرفي  عدنان 

رئاسة الحكومة«.
عن  أف��ادت  ال��ع��راق  في  اع��الم  وسائل  وكانت 
لجهة  الفاعلة  العراقية  القوى  من  لعدد  اجتماع 

تكليف الكاظمي.
»ال��ح��زب  كتلة  رئ��ي��س��ة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
إن  ص��ب��ري،  ف��ي��ان  الكردستاني«  الديمقراطي 
»القوى الكردية تدعم مرشح كتل األغلبية لرئاسة 
»القوى  أن  على  م��ش��ددًة  العراقية«،  الحكومة 
يحظى  ال��ذي  المرشح  تدعم  العراقية  الكردية 
بقبول الكتل السياسية الشيعية إضافة للمقبولية 

الوطنية«.
 وفي وقت سابق، دعا رئيس كتلة »الفتح« في 
العراقي  الرئيس  الغبان،  محمد  العراقي  البرلمان 
الزرفي  عدنان  تكليف  إلغاء  إل��ى  صالح  برهم 

لرئاسة الحكومة.
العامة  الهيئة  قرار  على  »بناًء  أنه  أكد  الغبان   
 2020/3/17 في  االتحادية  التمييز  محكمة  في 
واستناداً إلى القاعدة القانونية ما بني على باطل 
ل�«إلغاء  الجمهورية  رئيس  داعياً  باطل«،  فهو 
عدنان  بتكليف  الخاص  الجمهوري  المرسوم 

الزرفي«.
رفضهم  العراقية  القوى  من  عدد  أعلن  وك��ان 
العراقية.  الحكومة  بتأليف  الزرفي  عدنان  تكليف 
األسبق  الحكومة  رئيس  منزل  في  اجتماع  وعقب 
دولة  وائتالف  الفتح  تحالف  أكد  المالكي،  نوري 
الوطني  والنهج  الوطني  العقد  وكتلتا  القانون 

موقفهم الرافض لهذه الخطوة.
 17 في  صالح  برهم  العراقي  الرئيس  وكلّف 
لتشكيل  ال��زرف��ي  ع��دن��ان  الماضي  آذار/م����ارس 
الحكومة العراقية، وهو األمين العام لحركة الوفاء 

العراقية، وشغل منصب محافظ النجف سابقاً.
وه����ذه ال��ت��ط��ورات ت��أت��ي ب��س��ب��ب ت��داع��ي��ات 
اندلعت في  التي  الواسعة  الشعبية  االحتجاجات 
والجنوب،  الوسط،  ومحافظات  بغداد،  العاصمة 

إلقالة  الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/  مطلع  منذ 
رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر حراك 
األميركي  االجتياح  منذ  العراق  يشهده  شعبي 
وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام 

حسين، عام 2003.
في  المتظاهرين  استطاعة  من  الرغم  وعلى 
العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، 
واعتذار محمد توفيق عالوي عن تشكيل الحكومة، 

يصرون  أنهم  إال  ال��زرف��ي،  عدنان  ج��اء  بعد  وم��ن 
بإلغاء  الدستور  وتعديل  البرلمان،  ح��ل  على 
مبكرة  انتخابات  وإقامة  الطائفية،  المحاصصة 

الختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.

حكومة  رد  أن  الصهيوني  العدو  بشأن  مختصان  يرى 
ملف  تحريك  بشأن  حماس  حركة  مبادرة  على  االحتالل 
صفقة تبادل األسرى، قد يساهم في إحداث حلحلة جديدة 
الملف، تدفع نحو إنجاز صفقة إنسانية تشمل اإلفراج  في 

عن أسرى مرضى ونساء وأطفال وكبار السن.
الصهيوني،  االحتالل  وزراء  رئيس  أن  أكدا  المختصان 
إذا كان  أمام اختبار قريًبا، فيما  بنيامين نتنياهو، سيكون 

جدًيا في تحريك هذا الملف والتوصل لصفقة.
يحيى  غزة  في  حماس  حركة  رئيس  دع��وة  على  ورًدا 
نتنياهو  قال  األسرى،  تبادل  صفقة  ملف  لتحريك  السنوار 

إنه »جاهز لتحريك سريع للملف عبر وسطاء«.
وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو: إن »منسق شؤون 
بناء  بشكل  للعمل  مستعدون  وطاقمه  والمفقودين  األسرى 
الملف،  هذا  وإغالق  والمفقودين  القتلى  استعادة  أجل  من 

ويدعون إلى بدء حوار فوري عبر الوسطاء«.
صهيونية  وأمنية  سياسية  مصادر  قالت  أي��ام،  وقبل 
السنوار  يحيى  غزة  في  حماس  حركة  قائد  تصريحات  إن 
حول مسألة التقدم في صفقة تبادل، قد تفتح نافذة فرص 

للتقدم بمسألة استعادة األسرى من غزة.
يرى  عامر،  أبو  عدنان  الصهيونية،  الشؤون  في  الخبير 
كثيرة  فعل  وردود  صاغية  آذاًنا  القت  السنوار  مبادرة  أن 

لدى حكومة االحتالل.
نكون  »قد  عامر:  أبو  يقول  الصهيوني،  الرد  هذا  وأمام 
التي  التبادل  صفقة  ملف  في  جديدة  حلحلة  إحداث  أمام 
الوسطاء  بتكليف  الشروع  خالل  من  وذل��ك  أمدها،  طال 

بالحوار بين حركة حماس و«إسرائيل««.
سيكون  البداية  في  الصفقة  ه��ذه  تفكيك  أن  ويضيف 

األس��رى  ع��ن  اإلف����راج  تشمل  ق��د  إن��س��ان��ي،  ط��اب��ع  تحت 
األسيرين  الجنديين  مقابل  والنساء،  واألطفال  المرضى 

لدى المقاومة.
تبادل  صفقة  إنجاز  عن  الحديث  أن  يرى  عامر  أبو  لكن 
العالية  المحكوميات  ذوي  من  أسرى  عن  اإلف��راج  مقابل 
القدامى كما حدث في صفقة )وفاء األحرار( عام  واألسرى 

مبكًرا. زال  ما   ،2011
المواقف  تباعد  في  يكمن  األول  السبب  فإن  وبحسبه، 
وأما  ال��راه��ن،  الوقت  ظل  في  و«إس��رائ��ي��ل«  حماس  بين 
واسعة  صهيونية  حكومة  وج��ود  ع��دم  الثاني؛  السبب 

تعطي المصادقة على إنجاز صفقة التبادل.
وأما الثالث، فهو األوضاع الحالية في غزة و«إسرائيل« 

واالنشغال في مواجهة أزمة »كورونا«.
وي��ت��اب��ع »ال زل��ن��ا ف��ي ال��ب��داي��ات وال��ح��ك��م ع��ل��ى ال��رد 
الصهيوني إن كان مناورة أم محاولة حقيقية سيتم خالل 
األسرى،  قضية  بشأن  الوسطاء  جهود  وعبر  المقبلة  األيام 
أجل  من  لوقت  تحتاج  وحساسة  كبيرة  ملفات  هناك  ألن 

إنجازها«.
محمود  الصهيوني،  بالشأن  والمختص  الكاتب  أم��ا 
أمامه سوى  أن نتنياهو ال يملك خياًرا آخر  مرداوي، فيرى 

القبول بمبادرة السنوار.
لمصالحه  »كورونا«  أزمة  يوظف  نتنياهو  أن  ويوضح 
خالل  من  به  الخاصة  السياسية  واألب��ع��اد  الشخصية 
كهذه  مبادرة  فإن  وبالتالي  الصهيونية،  الحكومة  تشكيل 

قد تضعه تحت االختبار والضغط.
التي  القضايا  في  ُيناور  ما  دائًما  »نتنياهو  أن  ويبين 
تخص الشأن الفلسطيني، لكن معرفة أن رده على مبادرة 

أم محاولة حقيقية فعلية لتحريك  السنوار هل هو مناورة 
ملف األسرى، فإن ذلك يحتاج لالختبار في الواقع العملي 
خالل األسابيع المقبلة، وقد يرسل نتنياهو وفًدا إسرائيلًيا 

إلى مصر الختبار الموقف الفلسطيني«.
إيجابية  خطوة  تخطو  قد  السنوار  مبادرة  أن  ويعتقد 
معلومة  على  »إسرائيل«  حصول  في  تباداًل  وتحقق  لألمام 

عن جنودها مقابل صفقة إنسانية كاإلفراج عن كبار السن 
فإن  المبادرة،  هذه  نجحت  »فإذا  وأطفال،  ونساء  ومرضى 

األمور تسير بالمسار الصحيح«.
يحتاج  شاملة  تبادل  صفقة  عقد  أن  يؤكد  مرداوي  لكن 
عن  لإلفراج  ُتفضي  حقيقية  ومفاوضات  قوية  إرادة  لتوفر 

أسرى من أصحاب األحكام العالية.

 ،1967 عام  بغداد  مواليد  من  مشتت(،  عبداللطيف  )مصطفى  الكاظمي 
وينتسب لعائلة الغريباوي في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

يحمل الكاظمي شهادة بكالوريوس في القانون، وينتمي إلى مدرسة اليسار 
الغربي العلماني، وكان ممثالً ل�«الحزب الوطني الديمقراطي« في الشطرة وقد 

أسسه كامل الجادرجي. 
ثّم  ألمانيا  إلى  العراق  كردستان  طريق  عن   1985 عام  البالد  مشتت  غادر 

بريطانيا، واختار لنفسه لقب »الكاظمي« خالل عمله كصحافي. 
توّلى رئيس الحكومة المكلّف في العام 2010 ولمدة 3 سنوات، رئاسة تحرير 
مجلة »األسبوعّية« Iraq newsweek التي تصدر من بيروت، كما عمل كاتباً 
ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع »المونيتور« الدولي حيث ركزت مقاالته 

على »تكريس روح السلم االجتماعي في البالد«.  
وأدار الكاظمي »مؤسسة الحوار اإلنساني« في لندن لمؤسسها السيد حسين 

بين  و«المصالحة  العراق«  »مسألة  أبرزها  الكتب  من  العديد  أّلف  كما  الصدر، 
الماضي والمستقبل«.

أحد أشقاء الكاظمي، الدكتور في الهندسة المعمارية صباح مشتت، هو عديل 
رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، وعمل مستشاراً له خالل توليه 

رئاسة الحكومة. 
أّما شقيقه عماد، فُحكم عليه باإلعدام عام 1981 كونه كان أحد أصدقاء السيد 
3 سنوات حتى أعفي عنه عام  الراحل محمد باقر الحكيم، وقضى في السجن 
2013. أدى تعرضه إلى 14 طلقة نارية في شارع حيفا من قبل تنظيم »داعش« 

اإلرهابي حيث كان يعمل مستشاراً في رئاسة الوزراء، إلى إصابته بالشلل.
ُعّين مصطفى الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات العراقية عام 2016، واستمر 
في منصبه إلى حين االتفاق على تكليفه تشكيل الحكومة اليوم، بعد انسحاب 

الزرفي.

»الكاظمي« في �ضطور..
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اآراء / تتمات 6
قالت مصادر دبلوماسية إن 
وقف النار في اليمن سيثبت 

في النهاية بعد إضافة 
تعديالت عليه تضيف قضايا 
مثل فتح مطار صنعاء ومرفأ 

الحديدة بمراقبة أممية 
وتبادل األسرى، وإضافة 

إعالن يمني بوقف استهداف 
العمق السعودي، ألنه من 
دون فك الحصار لن يقبل 

اليمنيون بمنعهم من دخول 
مأرب باسم وقف النار.
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رفض  في  يومياً  إذالل��ه��م  درج��ة  إل��ى  باللبنانيين  االستهتار  ويصل 
قبل  من  إكرامية  وكأنها  المالية  حقوقهم  مّنهم  في  أو  مستحّقاتهم  دفع 
الكّي  عبر  أو  المضادات  عبر  الخّراج  تنظيف  من  بّد  ال  لذلك  المصرفيين. 

قبل البدء باإلصالح. 
لكن رغم كّل المصائب التي تحيط بلبنان، فهناك أوراق عديدة يملكها 
حكومته  وأداء  أدائه  عبر  يوم  بعد  يوماً  فعاليتها  تزداد  دياب  الرئيس 
اللبنانيين. فهذه الحكومة تملك شرعيتين لم  الذي يالقي رضى أكثرية 
إالّ في جزء منها. الشرعية األولى هي الشرعية  تملكها حكومات سابقة 
الحكومات  مع  مشترك  وهذا  النّواب  مجلس  منحها  التي  الدستورية 
شرعية  أو  الشعبية  الشرعية  فهي  الثانية  الشرعية  أم��ا  السابقة. 
رئيس  إطاللة  وفي  الوزاري  البيان  في  انعكست  التي  الشعبي  الحراك 
الحكومات  افتقدتها  الثانية  الشرعية  فهذه  اللبنانيين.  على  الحكومة 
السابقة برموزها ولن تعود لها في المستقبل القريب بسبب التغيير في 
موازين القّوة داخلياً وعربياً ودولياً. فتلك الحكومات ولدت من رحم تلك 
الموازين بينما حكومة الرئيس دياب تعكس تغييرات فيها. وهذا التغيير 
الخارجية  وامتداداتها  السياسية  الطبقة  يقلق  والذي  الموازين  تلك  في 
يزداد لصالح القوى التي تدعمه اآلن، وخاصة قوى محور المقاومة في 
لبنان، بعد تسميته وتكليفه. كما أّن خالل الشهرين الماضيين استطاعت 
بعض  تضعها  التي  العراقيل  بسبب  سهالً  يكن  لم  أداء  تقديم  الحكومة 

القوى السياسية في مسار الحكومة.
للبنان بل عدوان عليه شامل وخبيث. فرغم  الكورونا تهديد  جائحة 
أجهزة  وخاصة  الوباء  مواجهة  في  الحكومة  أداء  ك��ان  الصعوبات 
المصداقية  ليعيد  الحكومي  المستشفى  طليعته  وفي  العام  القطاع 
للدولة وأجهزتها بينما أخفق القطاع الخاص إْن لم نقل تقاعس في تلك 
المواجهة. فأداء المستشفيات الخاصة لم يكن بالمستوى المطلوب في 
مواجهة الوباء مقارنة مع ما قّدمه طاقم المستشفى الحكومي وإمكانياته 

قصد  عن  أهملته  التي  السابقة  الحكومات  سياسات  بسبب  المحدودة 
الرأس  ذلك  على  تبني  أن  دياب  الرئيس  حكومة  تستطيع  لذلك  وتعّمد. 
البيان  الذي عرضته في  الشعبي لتمضي في مخططها  الثناء  المال من 
الوزاري وفي اإلطاللة التليفزيونية لرئيسها. ولكن في المقابل قد يشّكل 
التعيينات  وليست  تواجهها.  التي  العراقيل  لتجاوز  للحكومة  فرصة 

األخيرة المؤّجلة إالّ عّينة عنها والتي أظهرت تلك العراقيل.  
الذي  الشعبي  بالغطاء  التسلّح  إلى  بصراحة  مدعّو  دياب  الرئيس 
يزداد يوماً بعد يوم ليتجاوز االبتزاز الذي تفرضه الطبقة السياسية عبر 
وباء المحاصصة في ملّف التعيينات. المطلوب هو ان تكون التعيينات 
مبنية على الكفاءة واإلخالص الوطني وليس على الوالءات السياسية. 
وهذا أمر صعب تحقيقه في الظروف الحالية وضمن بيئة حكم الطائفية 
والمذهبية. ال نقول بالضرورة إّن الخروج من الطائفية أمر مستحيل بل 
نكتفي بالقول إّن رفض احتكار التمثيل الطائفي والمذهبي بقوى معّينة 
والتهديد  والمذهبية.  الطائفية  لتذويب  الطريق  هو  معّينة  شخصية  أو 
له أحد.  أن يكترث  النّواب ال يجب  باستقالة قوى سياسية من مجلس 
فاألمة مستمّرة “فيهم وبالهم”! فاإلنصاف بين الطوائف مطلوب وربما 
إنصافاً  ليست  المحاصصة  ولكن  الراهنة،  الظروف  في  وطنية  حاجة 
وهذا  والمذاهب.  الطوائف  على  متسلّطة  قوى  لهيمنة  تكريس  هي  بل 
التسلّط بعيد كلياً عن الوطنية بل مدعوم وتابع لمرجعيات خارجية. 
أن  يمكنها  خاللها  من  التي  الشعبية  الفعلية  القّوة  تفتقد  القوى  فهذه 
تحقق أهدافها فلذلك تستعين بالمراجع الخارجية سواء كانت إقليمية 

أو دولية.
تأجيل  سّببت  التي  هي  األميركية  وخاصة  الخارجية  فالتدّخالت 
األميركي  التدخل  مقبول.  غير  أمر  وهذا  لبنان.  مصرف  في  التعيينات 
جاء صراحة وعلناً على لسان الناطق باسم السفارة األميركية في لبنان 
“الصداقة”  كانت  فإذا  الصداقة”.  “باب  من  كان  التدخل  اعتبر  الذي 

على هذا الشكل فما هو العداء؟ نستذكر هنا مقولة الرئيس الخالد الذكر 
جمال عبد الناصر في تحديد العالقات مع الدول: “نصادق من يصادقنا 
في  األوروبية  وال��دول  المتحدة  الواليات  فأين  يعادينا”.  من  ونعادي 
نظرة الحكومة من هذه المقولة؟ فهل هي في موقع الصديق فعلياً أم في 
الموقع المعادي؟ المعيار هو الموقف من المقاومة وحق لبنان في الدفاع 
عن نفسه في مواجهة أطماع الكيان الصهيوني العدو والمحتّل لجزء من 

لبنان، ونقطة على السطر!
إذا  الرئيس دياب شعبية وقّوة سياسية إضافية  قد تكتسب حكومة 
ما استطاعت أن تبرهن عن استقاللية، وليس العداء، عن اإلمالءات التي 
إالّ  “الصداقات”  تلك  من  لبنان  إلى  يصل  لم  الصديقة”.  “الدول  تمليها 
البالد إلى ما هي عليه  البالء عبر دعمها لقوى سياسية فاسدة أوصلت 
إضافة إلى فرض توّجهات لم تكن في يوم من األيام من مصلحة لبنان 

بل لمصلحة العدو الصهيوني. 
الحكومة مدعّوة لمعالجة الملّفات التالية اليوم قبل الغد: ملف إعادة 
إعادة  وملف  المصرفي،  القطاع  هيكلة  إعادة  ملف  العام،  الدين  هيكلة 
اقتصاد  إلى  ريعي  اقتصاد  من  تحويله  في  اللبناني  االقتصاد  هيكلة 
إنتاجّي. الجامع المشترك بين هذه الملّفات هو القطاع المصرفي بشّقيه، 
المصارف.  جمعية  مكّونات  أّي  والخاص  لبنان  مصرف  أّي  الحكومي 
التعيينات لمؤسسات مصرف لبنان تدّل على  التدّخالت الخارجية في 
أّن مهمة الحكومة ستكون في غاية الصعوبة. الحكومة مدعّوة لتجاوز 
تلك الضغوط وإفهام َمن يتدّخل من الخارج أّن العالقة معه على المحّك 
غير  أنها  تبّين  التي  التقليدية  الخيارات  غير  أخرى  خيارات  للبنان  وأّن 
مجدية. فالتوّجه شرقاً أّي نحو الصين وروسيا والجمهورية اإلسالمية 
خيار جّدي ومجٍد بينما االستمرار بعالقة مريضة مع دول ال تعير مصلحة 

لبنان أّي اعتبار آن وقت المراجعة فيها.
ال  هذا  ولكن  الكورونا،  مواجهة  في  منهمكة  دي��اب  الرئيس  حكومة 

حالة  ربما  أعاله.  المذكورة  الملّفات  مقاربة  في  استمرارها  عن  يعفيها 
إجراءات  التخاذ  فرصة  تكون  قد  البالد  على  المفروض  الصحي  الحجر 
الحاكمية  ن��ّواب  عدد  تخفيض  في  معلومات  من  تسّرب  كما  مفصلية 
وأعضاء لجنة الرقابة إضافة إلى مراجعة في الرواتب. لكن كّل ذلك قد 
بّد من تغيير حاكم  الهرم في مكانه. ال  أّي فائدة طالما رأس  يكون دون 
مصرف لبنان وتعيين مكانه شخصية صاحبة كفاءة ونزاهة وقبل كّل 
شيء وطنية. وإال ستكون اإلجراءات التي تنوي اتخاذها الحكومة فقط 
لمصلحة الحاكمية ولجمعية المصارف. فكيف يمكن إعادة هيكلة القطاع 

المصرفي مع وجود المسؤولين عن فساده في موقع السلطة والقرار؟
إذا استمّر الرئيس دياب في مصارحة اللبنانيين في مختلف القضايا 
التدخالت  عن  بعيداً  الوطني  القرار  استقاللية  طريق  في  س��ار  وإذا 
أن  يستطيع  لبنان  ألّن  بالعقوبات  التهديدات  تجدي  فلن  الخارجّية 
يتجاوزها. فال يجب أن ينسى اللبنانيون أنهم استطاعوا بفضل المقاومة 
طرد المحتّل الصهيوني المحمّي من قبل المجتمع الدولي رغم القرارات 
من  أكثر  بالعقوبات  التهديد  فهل  لبنان.  سيادة  أّك��دت  التي  األممّية 
االحتالل وفظائعه؟ فهناك حلول يستطيع لبنان اتخاذها لتجاوز االبتزاز 
الذي قد يضّر فقط في بعض المصالح الفاسدة أساساً فلماذا نضع البالد 

رهينة لمصالح هؤالء؟
يستطيع الرئيس دياب أن يقلب الطاولة على الذين يعرقلون قراراته. 
فال مجلس النّواب يستطيع سحب الثقة، وليس هناك من إمكانية الدعوة 
إلى انتخابات مبكرة. في المقابل، قد يكون له الدعم الشعبّي الذي يمّكنه 
تلك  اتخاذ  في  معه  ونحن  وأخيراً  أوالً  له  عائد  فالقرار  االستمرار.  من 
وإعادة  المصرفي،  والقطاع  الدين،  هيكلة  إعادة  في  المطلوبة  القرارات 

هيكلة االقتصاد كما جاء في البيان الوزاري وإطاللته التلفزيونية.
*كاتب اقتصادي سياسي واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.

حكومة الدكتور ... )تتمة �ص1( 

دونالد ترامب ... )تتمة �ص1( 

العقوبات الأميركّية ... )تتمة �ص1( 

األمن  مجلس  اّن  رغم  القول  هذا  المتحدة  الواليات  رئيس  بوش  أطلق 
ضّده،  العسكري  العمل  ورفض  العراق  غزو  أميركا  طلب  رفض  الدولي 
الدولي  للقانون  خالفاً  الدولية  اإلرادة  فوق  أميركا  تصّرفت  هذا  ورغم 
ونفذت غزوها وتصرفت بذهنية أنها قائد العالم معتبرة اّن تفكك االتحاد 
السوفياتي، وعدم قيام النّد البديل المناهض وامتالكها القوة بكّل أنواعها 
العسكرية والعلمية واالقتصادية واإلعالمية، يبّرر لها إقامة نظام عالمي 
بقيادتها األحادية يمكنها من السيطرة على المعمورة ويعطيها الحق بأن 
تلزم العالم بالخضوع واالستسالم إلرادتها او التعّرض لما يفرزه غضبها 

عندما تصّبه عليه ناراً وحصاراً.
على  العالم  مع  تتعامل  بجبروتها  والمزهوة  بقّوتها  المعتّدة  فأميركا 
أرادتها،  على  باالعتراض  حق  ألحد  ليس  وأن  نفوذها  ميدان  أنه  أساس 
الدولي  “التدخل  كنظرية  جديدة  نظريات  بإطالق  موقفها  وأسندت 
العولمة”  الوطنية ألّي دولة” و”نظرية  السيادة  المتقّدم على  اإلنساني 
التي تسقط بموجبها الحدود الدولية أمام اجتياح األقوى إلخ... وأعطت 
أميركا نفسها الحق بتقدير مصلحة الشعوب كما تراها هي وتعمل على 
تقبل  الشعوب  هذه  كانت  إذا  عما  النظر  بصرف  لتصّورها،  وفقاً  فرضها 
هذا او ترفضه. فهي َمن يقّرر وهي َمن يتصرف وتنتظر من اآلخر االنصياع 
تفرضها  ونطاقها،  وحجمها  نوعها  هي  تختار  التي  العقوبة  كانت  وإال 
بشتى صنوفها المادية وغير المادية شامالً ذلك الحرب والقتل والتدمير 

والحصار والتجويع إلى حّد الموت.
في  خاصة  المطلق  األميركي  االستبداد  من  العالم  ويعاني  عانى  لقد 
العقود الثالثة األخيرة التي أعقبت أربعة عقود أخرى كان فيها نوع من 
االستبداد،  هذا  من  يحّد  او  يقّيد  كان  الذي  الدولّي  االستراتيجّي  التوازن 
أميركا من حروب وفتن وثورات مزّيفة  معاناة كانت بسبب ما قامت به 
تحت  نفذتها  كيدية  قسرية  تدابير  مع  مترافقة  متعّددة  أميركية  بألوان 
واألشخاص  والمنظمات  ال��دول  تستهدف  التي  “العقوبات”  عنوان 

تسلطها  ويرفض  عالنية  تواجهها  لم  التي  ألميركا،  “ال”  يقول  من  وكّل 
في  والشعبية  السياسية  المكونات  من  قلة  إال  العدوانية  وسياستها 
ما  تشكلت  حيث  آسيا،  غربي  في  األول��ى  نواتها  تبلورت  والتي  العالم 
االستعمارية  األميركية  الغطرسة  يقاوم  محور  قام  ثم  بالمقاومة،  عرفت 
ثم  الفلسطينية،  المكونات  وبعض  الله  وحزب  وسورية  إيران  أساسه 
تعاظمت ظاهرة الرفض العالمي العلني لالستبداد األميركي حتى باتت 
تشمل دوالً وكيانات وشخصيات وتيارات هامة برزت الصين وروسيا في 

مقّدمتها.
على  بقدرتها  واثقة  شبه  وكانت  بمعارضيها  كثيراً  أميركا  تعبأ  لم 
حلفاء  او  شركاء  مع  وعالقات  قوة  من  تملكه  ما  بأّن  وظنت  ترويضهم 
ال  فأميركا  حليف،  او  شريك  ألميركا  ليس  الحقيقة  )في  لتسمياتها  وفقاً 
االبن  أو عدو وخصم، وأكد بوش  أنه تابع وأداة  إال على  إلى اآلخر  تنظر 
أنها  ظّنت  ضّدنا”(  فهو  معنا  ليس  “من  قال  حيث  النظرة  هذه  على 
بنتائج  صدمت  لكنها  إرادتها،  رفض  على  يتجّرأ  من  إخضاع  على  قادرة 
من  اعتمدته  ما  كّل  رغم  إنها  حيث  األخير  العقد  نتائج  خاصة  المواجهة 
ضّد  الزجرية  القمعية  األعمال  من  ذلك  وغير  وسياسية  عسكرية  تدابير 
أحد  يخضع  ولم  السيطرة  في  أهدافها  تحقق  لم  لسياستها،  المناهضين 

من المعسكر المناهض لها رغم ما نزل بهم من أضرار وخسائر مؤلمة.
لقد نجح معسكر رفض االستبداد األميركي في إفشال مساعي أميركا 
إلقامة النظام الدولي أحادي القطبية ومنع تشكل حالة دولية تكون فيها 
الدفاع عن حقوقه  القائد الوحيد للعالم، ونجح ذاك المعسكر في  أميركا 
لحال  خالفاً  متحدة  دولية  منظومة  او  متماسكاً  حلفاً  يشكل  لم  أنه  رغم 
سياستها  لتنفيذ  وتستعمله  به  تمسك  الذي  األطلسي  الحلف  مع  أميركا 
الدولية بعد أن غّيرت طبيعته من دفاعية عن أمن األعضاء إلى هجومية 

عدوانية لتنفيذ المصالح واألهداف األميركية.
جائحة  حلّت  الدولي،  للصراع  أميركياً  السلبية  النتائج  هذه  ظّل  في 

كورونا في الصين التي اجتاح اقتصادها العالم وتقّدمت على أميركا فيه، 
أميركا  األمر قد يكون نوعاً من حرب جرثومية تشّنها  أّن  البدء  وظّن في 
ضّد عدوها االقتصادي وأنه حلقة من سلسلة حروب لجأت إليها في ظّل 
عجزها عن النجاح في المواجهات األخرى، حرب تترافق مع ما ُيقال من 
عندما  هذا  الظّن  تعزز  ثم  الصين،  مع  العسكرية  للمواجهة  تحضيراتها 

اقتحم الفايروس إيران ليجعلها الدولة الثالثة التي يجتاحها الوباء. 
الحلف  في  وشركائها  أميركا  وسقوط  الجائحة  انتشار  تطّور  لكن 
حجم  في  العالم  دول  ك��ّل  وتقّدمهم  الفايروس  لهذا  فريسة  األطلسي 
اإلصابات والموتى جعل مطلقي نظرية الحرب البيولوجية يتراجعون أو 
ُيخفتون الصوت لالنصراف إلى التدقيق بمسائل أخرى أفرزها الفايروس 
بين  والعالقة  الغربي،  الصحية  الرعاية  نظام  مجال  في  خاصة  كورونا 
الحلفاء أعضاء الحلف األطلسي، وتصّرف الشرق خاصة الصين وروسيا 

تجاه الغرب األطلسي، وأخيراً أداء أميركا في معرض مواجهة الوباء.
الصحية  الرعاية  نظام  اّن  كم  وضوحاً  تبّين  األولى  النقطة  ففي   �  1
وثبت  وباء،  لمواجهة  الجهوزية  إلى  ويفتقد  وضعيف  واهن  الغرب  في 
أّن الذهنية الرأسمالية المادية تغلب المصالح المالية للرأسماليين على 
الغرب  تشّدق  زيف  أكد  ما  للمواطنين.  اإلنسانية  والحقوق  الحاجات 
الدول  شؤون  في  للتدخل  مبّرراً  يتخذها  التي  اإلنسان  حقوق  بمقولة 

والشعوب.
اّن ما يربط أعضاء األطلسي ببعضهم  وفي الثانية فقد ظهر جلياً   �  2
هو المصالح والنفعية دون المبادئ واإلنسانية، فإذا استوجبت العالقة 
من  البعض  وأظهر  وجود،  او  أثر  للعالقة  يكون  فال  والعطاء  التضحية 
دول الغرب األوروبي قدراً من األنانية وضع مصير االتحاد األوروبي كله 

ومستقبله تحت عالمة استفهام كبيرة.
اّن  عموماً  والشرق  وروسيا  الصين  أك��دت  فقد  الثالثة  في  أم��ا   �  3
المساعدات  تقديم  عن  تثنيهم  ال  والسياسية  االستراتيجية  الخالفات 

اإلنسانية حتى للخصوم واألعداء، واّن حاجة ومصلحة اإلنسان كإنسان 
تتقّدم على أّي اعتبار، وبذلك قّدمت هذه األطراف نموذجاً فذاً عن التصّرف 

اإلنساني خالفاً للتصّرف الغربي المعادي لإلنسانية.
انهارت صورة  الكارثة، حيث  الفضيحة  الرابعة فقد كانت  أما في   �  4
أميركا على وجوه ثالثة... األول داخلي حيث ظهر وهن الروابط الوطنية 
حيث  التحالفي  الصعيد  وعلى  بالتفكك،  ينذر  ما  األميركية  الواليات  بين 
ظهرت الخفة وعدم االكتراث بمصائب الشركاء، أما الجريمة الكبرى فقد 
اللتين  وإي��ران  سورية  خاصة  الخصوم  ضّد  األميركي  األداء  في  كانت 
لقواعد  خالفاً  أميركا  تفرضها  إجرامية  أميركية  لعقوبات  تتعّرضان 
العقوبات بدالً من وقفها  الدولي، حيث أصّر ترامب على تشديد  القانون 
التي  األولية  والمواد  ال��دواء  من  حاجاتهما  وسورية  إي��ران  عن  ومنع 
الوباء  في  ورأى  إلنتاجه،  البحثي  المجال  في  او  تصنيعه  في  تستعمل 
فرصة نادرة لتجعل العقوبات أكثر فعالية في تركيع الدولتين ما يعني 

أّن ترامب اْن لم يكن هو مطلق الفايروس فهو مستثمر به بكّل تأكيد.
سورية  على  بالعقوبات  التمسك  في  األميركي  السلوك  أّن  نرى  لهذا 
الداخل  من  وحتى  لرفعها  الدولية  والمناشدات  الطلبات  رغم  وإي��ران، 
بل  لوباء  التصدي  منع  إلى  ارتكابها  ي��ؤّدي  جريمة  ُيعتبر  األميركي، 
يسهم في انتشاره، جريمة تتطابق عناصرها مع عناصر جريمة اإلبادة 
من  مرتكبها  يفلت  ال  أن  وتوجب  الزمن  بمرور  تسقط  ال  التي  الجماعية 
وإيران  سورية  ضّد  العقوبات  على  إصراره  خالل  ومن  فترامب  العقاب. 
يرتكب  إنما  له  تتعّرضان  الذي  الخطير  الوبائي  التهديد  رغم  وغيرهما 
جريمة ضّد اإلنسانية ال يمكن اعتبارها جزءاً من حروبه ضّد الدولتين بل 
تشكل ملفاً قائماً بذاته منفصالً عن كّل ما عداه، ملفاً بعنوان “جرائم ضّد 
اإلنسانية” بحق شعبي سورية وإيران، جرائم تحيل مرتكبها إلى مجرم 

دولي ال يستحق أن يوكل إليه شأن في قيادة العالم... 
*أستاذ جامعي وخبير استراتيجي.

هذا الخطاب اإليمانّي � القدرّي وفقاً لتأويالت المستوطنين األميركيين األوائل، وعلى الرغم من 
مخالفته الصريحة لما تورده األناجيل المقّدسة عن السيد المسيح وقوله على سبيل المثال: »إن 
ألقيتم السالم على إخوانكم وحدهم، فأّي زيادة تفعلون؟ أَوليس الوثنيون يفعلون ذلك؟«، أو قوله: 
»إن أحببتم من يحبكم فأّي أجر لكم؟«، فإنه يعيد إلقاء الضوء على مفهوم »األمة الرسالية وأرض 
الميعاد« التي أسبغها أوائل األميركيين على أنفسهم، واعتبارهم األرض األميركية المكتشفة حديثاً 

منحة من الله بهدف إقامة »األمة الفاضلة«.
قليل من التاريخ المعاصر والقريب قد يفيد:

أكثر الكتب المعروفة على المستوى العالمي، تناول نشوء الواليات المتحدة األميركية، كتاب 
إّن  فيه  يقول  أميركا«  في  »الديمقراطية  بعنوان   )1859  �1805( توكفيل  دو  ألكسيس  للفرنسي 
مؤّرخ السنوات األولى للواليات المتحدة ناثانيل مورتون كتب عن مستوطنة »نيو إنيجلند« فقال: 
»إنه لواجب مقدس علينا، نحن الذين نال آباؤهم كثيراً من نعم الله، بإلهامهم إنشاء هذه المزرعة، 
أن نقوم بتخليد ذكراها، حتى نبّين لألجيال المقبلة أّن الواجب عليهم أن يحمدوا الله على ما أتاهم، 
الفترة  الوثنيين منها«، وفي  الصحراء، وكيف طرد  الكروم وغرسها في  الله بنقل هذه  أمر  وكيف 
نفسها كتب فرنسيس هيجنسون قائالً: »نحن هنا نعلم الدين الحق والوصايا المقدسة، وال نشك 

أن الله معنا، وحين يكون الله معنا، فمن يستطيع أن يكون ضدنا؟«.
لها  األميركيين، ستجد  المستوطنين  إلى عقيدة لدى شريحة من  المتحّولة  الكتابات  مثل هذه 
مماثالت عدة في كتاباتهم وعقائدهم وممارسات أصحاب القرار السياسي واالقتصادي، وبحسب 
الشعبية  الثقافة  األساطير في  أقوى  أّن  األميركية«  السياسة  »الدين في  فرانك المبرت في كتابه 
كتابه  في  باريني  جاي  ويعتبر  عليها«،  نعمه  إلنزال  األميركية  البراري  اختار  الله  »أن  األميركية 
»أرض الميعاد« أّن من بين الكتب الثالثة عشر التي غّيرت أميركا وشكلت عقلها الجمعي، كتاب 
لماري آنتين عن »أرض الميعاد« )1912(، وهو كتاب يحتّل مكانة مرموقة في الثقافة األميركية 
العشرين دانيال بورستين )1914�  القرن  المؤّرخين األميركيين في  ألمع  العامة، وعلى ما يقول 
2004( في كتابه الذائع الصيت »األميركيون« إن جماعات من المهاجرين اآلوائل كان لديها اليقين 

بأنها تسير على »الصراط المستقيم لبناء صهيون جديدة في األرض األميركية الجديدة«.
هذه  أّن  غير  األميركية«،  »الرسالية  عن  المتحدثة  والمؤلفات  الكتابات  حصر  يصعب  قد 
»الرسالية« كما يصفها ميشال بوغنون � موردان في كتاب »أميركا التوتاليتارية« أّدت بالواليات 
العالمي انطالقاً من قاعدة إيديولوجية تقوم  إلى انتهاج سلوك سياسي على المستوى  المتحدة 

على محورين:
� األول: االقتناع بأّن الواليات المتحدة مكلفة برسالة إلهية.

� الثاني: االقتناع بأّن تنفيذ هذه الرسالة يستلزم استخدام كّل الوسائل بال تحريم.
بالوسائل  اإليرانيين  تزويد  ترامب  دونالد  »تحريم«  خلفيات  على  العثور  يمكن  بالضبط،  هنا 

الطبية المفترضة أو اإلفراج عن أموالهم المجّمدة.
مورغان  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  قالته  ما  فهم  يمكن  بالضبط  هنا  ومن 
يموتون«،  إيرانيين  قادة  نرى  »إننا  المتحدة:  الواليات  في  كورونا  وباء  تفشي  قبل   � أورتاغوس 
وكذلك تصريح وزير التجارة األميركية ويلبر روس حين قال: إّن تفشي فيروس كورونا في الصين 

قد يفيد االقتصاد األميركي وينعش فرص العمل في الواليات المتحدة.
كّل هذا يعيد عقارب إيديولوجيا الرؤساء األميركيين إلى الوراء بعض الشيء:

� الرئيس بنيامين فرانكلين )1706� 1790( وقوله: إّن مصلحة أميركا هي مصلحة اإلنسانية.
� الرئيس جون آدامز )1735� 1826( حيث يقول: أميركا هي وطن وأرض السعادة البشرية.

تلك شواهد من الماضي البعيد نسبياً 
ماذا عن الماضي المعيش والحاضر؟

المفكر األميركي فرانسيس فوكويوما صاحب الكتاب الشهير »نهاية التاريخ«، يقول في كتاب 
له بعنوان »أميركا على المفترق« إّن األميركيين رأوا في هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية 
 1991 الثانية »نتيجة أخالقية« وأّن كثيرين منهم أدرجوا الحرب األميركية على العراق في عام 

في سياق »الهيمنة الخّيرة التي تقّدم خيراً كونياً عاماً«.
الجدد  »المحافظون  كتابه:  في  الخازن  جهاد  »الحياة«  لصحيفة  األسبق  التحرير  رئيس  ينقل 
الرئيس  عن  نقالً  له  قال  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أّن  الصهيونيون«  والمسيحيون 
األميركي األسبق جورج بوش اإلبن: »إّن الله أمره بمحاربة حركة طالبان وبقتال الرئيس العراقي 

صدام حسين«.
آنذاك قال الرئيس بوش أيضاً: إّن النصر حتمي في هذه الحرب ألّن الله يقف إلى جانب قوى 

الخير التي تمثلها الواليات المتحدة«.
الرئيس بوش قال: إّن الله يقف إلى جانب أميركا، تماماً كما قال الرئيس ترامب: »إّن الله يقف 

إلى جانبنا« في المجمع االنتخابي اإلنجيلي، كما سبق القول.
ومثلما قال ترامب في المجمع نفسه: »كّل مذبح شيطاني ُيرفع ضّدنا سيسقطه الله«، كان قاله 
فرنسيس هيجنسون قبل مئتي عام: »ال نشك أّن الله معنا، وحين يكون الله معنا، فمن يستطيع 

أن يكون ضّدنا؟«. 
القناعة نفسها والمفردات نفسها كأنها صراط لغوي واحد، وهو األمر عينه الذي أبدع به الرئيس 
األميركي رونالد ريغان في واليتيه الرئاسيتين )1981�1989(، وإليه يعود سبق تقسيم العالم 
إلى فسطاطين: محور الشر ومحور الخير، علماً أّن عتبة واليته الرئاسية الثانية كانت بدأت تشهد 
تفكك االتحاد السوفياتي، ومع ذلك أخذه اإلصرار إلى العقيدة الفسطاطية، والهدف من ذلك التأكيد 
على »خيرية« الواليات المتحدة ونصرة الله لها على أعدائها األشرار، فهي »األمة الطاهرة«، ولذلك 
ألزمهم بذلك، وأّن من  ف� »الرب  األميركية،  الدولة  يجب تعميم هذه »الطهرانية« على كّل مفاصل 
التطّرف  »أصول  ب�  المعنون  بالكر  كيمبرلي  كتاب  في  ورد  مثلما  الرب«،  أمر  يطيعوا  أن  واجبهم 

اليميني في أميركا«.
موردان،   � بوغنون  ميشال  قال  كما  التحريم  تعرف  ال  المتحدة  الواليات  حروب  إّن  القول  تقّدم 
ريغان  الرئيس  عهد  في  المتحدة  األمم  لدى  األميركية  السفيرة  كيركباتريك  جين  تقول  ذلك  وفي 
في كتاب حّرره آرون سيلزر بعنوان »المحافظون الجدد« وأورد فيه مقاالت ومحاضرات لرئيسي 
الوزاء البريطانيين األسبقين مارغريت تاتشر وطوني بلير ووزيرة الخارجية األميركية السابقة 
عضوياً  مرتبطاً  يكون  أال  القومية  مصلحتنا  عن  الدفاع  شأن  من  »إّن  وآخرين:  رايس  كوندوليزا 

بالدفاع عن حقوق اإلنسان أو أّي قضية أخرى جديرة أخالقياً«.
العالم،  األميركية على  الحروب  أبعاد أخرى في  التقاط  يتّم  الكالم لجين كيركباتريك،  في هذا 
مصلحة  في  تصّب  الحروب  هذه  أّن  فطالما  إي��ران،  على  والمالية  الدوائية  الحرب  ضمنها  ومن 
الواليات المتحدة، فهي »حروب خّيرة«، حتى لو رآها كّل العالم مغايرة لذلك، فإيديولوجيا الخير 

حصرية بالمكان والزمان األميركيين، وما يقوله اآلخرون لغو وشطط.

هو تعريف غير مسبوق للخير. 
تعريف يستند إلى المصلحة الذاتية والنفعية وليست المصلحة اإلنسانية.

 ولكن من اإلنصاف القول إّن الحرب الدوائية والمالية على إيران، بالرغم من كونها تتخذ واقعاً 
َتَذر أحداً، ال  التطرف األميركي، لم تبق ولم  أّن سياسات  إال  أكثر سفوراً في جانبه غير األخالقي، 
روسيا وال الصين، وال حتى الحليف األوروبي العجوز كما وصفه الرئيس ترامب ذات مرة، ونقاش 
»الحرب الباردة« بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مفتوح على جوانب عدة منذ تسعينيات 
القرن العشرين، ولعّل كتاب »الفردوس والقوة« لروبرت كيغن، والذي خرج من المطابع في عام 

القارة األوروبية. التفكير األميركي تجاه  لنمط  2003، يشكل نموذجاً صارخاً 
ضمنهم  ومن  الالحقون  واألميركيون  السابقون  األميركيون  بها  اعتقد  كما  الخّيرة«  »األمة  هي 

الرئيس ترامب.
هذه »األمة« ماذا تريد؟

أن   � األقوى  االقتصاد  أن تكون   � األقوى  العسكرية  القوة  أن تكون  هذه »األمة« تريد كّل شيء: 
تكون مركز المال واألعمال � أن تتجاوز األمم المتحدة وال تأبه لقراراتها )نموذج صفقة القرن( � أن 
تقبض على صندوق النقد والبنك الدولّيين � أن تهيمن على منظمة التجارة العالمية � أن تنسحب 
من اتفاقية المناخ � أن تخوض حروباً نفطية ومالية ودوائية ويميل نحوها اآلخرون حيث تميل، 

وكّل ذلك تحت شعار »أميركا أوالً« ألنها »األمة المختارة«.
كيف هي »مختارة«؟ ويقودها الرئيس ترامب ومن »أقواله المأثورة«:

� منافستي على الرئاسة هيالري كلينتون محتالة � رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جرو 
وقح  ماتيس  جيمس  دفاعي  وزير   � وغبياً  كسوالً  كان  تيلرسون  ريكس  خارجيتي  وزير   � مريض 
وسّيئ أجبرته على االستقالة � مستشاري لألمن القومي جون بولتون شحاذ ومتسّول � »نيويورك 

تايمز« كذابة � »وول ستريت جونال« غير شريفة.
تقول صحيفة »واشنطن بوست« )1� 1� 2019( في تحليل لمواقف وتصريحات الرئيس ترامب: 

»إنه كذب 5600 كذبة في عام 2018، وبمعدل 15 كذبة في اليوم الواحد«.
لم يتّم تحليل مواقف الرئيس ترامب في عام 2019، بسبب انشغال الصحافة األميركية بجائحة 
كورونا في عام 2020، إال أّن هذه الصحافة نقلت عنه مواقف وتغريدات في غاية السوء، ومنها: 

»أوّد أن أرى الكنائس تكتظ بجمهور المصلين، في عيد الفصح فهذا سيحرك اقتصادنا«.
إلى  السّن  الموت. يدعو كبار  إلى  الناس  أّن جائحة كورونا مستمرة، ومع ذلك يدعو  هو يعلم 

القبور. 
ما لم يقله ترامب حرفياً، قاله نصيره في الحزب الجمهوري، جيف دان باتريك، نائب حاكم والية 

تكساس، حيث دعا المعّمرين والكبار في السّن ألن يضّحوا بأنفسهم إنقاذاً لالقتصاد واألحفاد!
 »قادة مختارون« ل� »أمة مختارة« يحجبون الدواء عن الناس في إيران، و«قادة مختارون« ل� 

»أمة مختارة« يدعون إلى ترك كبار السن في بالدهم في عراء الموت!
هؤالء »القادة المختارون«: هل قرأوا ما قاله السيد المسيح: »أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب... 

أكرم أباك وأمك كي تطول أيامك«؟
هؤالء »القادة المختارون«: هل يقرأون األناجيل المعروفة أم يقرأون أناجيل غير معروفة؟

في أية أناجيل يقرأون...؟

{ شوقي عواضة
اليمن  على  للسيطرة  فرصة  أي��ة  الرياض  تترك  لم   2004 العام  منذ 
السّت  العدوانية  حروبها  خالل  من  الله  أنصار  حركة  على  واالنقضاض 
التي شّنتها عبر وكيلها في اليمن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي 
2017 بعد انقالبه على حكومة صنعاء في ظّل الحرب العدوانية  قتل عام 
على  اإلماراتي  األميركي  بتحالفه  السعودي  األصيل  قادها  التي  السابعة 
عدوانيٌة  حروٌب  الله،  أنصار  يد  على  السعودي  الوكيل  هزيمة  بعد  اليمن 
اتفاقيات صلح  الوكيل على مدى سنوات طويلة تخللها توقيع  سّت قادها 
وقعت  حيث   2006 عام  شباط  شهر  في  أوالها  كانت  النار  إلطالق  ووقف 
الله صالح اتفاقية الصلح في صعدة مع أنصار  حكومة الرئيس علي عبد 
الى  حينها  الحكومة  بادرت  انتهائها  بمجرد  التي  لالنتخابات  تمهيداً  الله 
وقف  على  اتفاق  تاله  جديد،  من  الله  أنصار  على  الحرب  وإعالن  االنقالب 
 ،2008 عام  الدوحة  التفاق  أّسس  الذي   2007 عام  تموز  في  النار  إلطالق 
وانقلبوا  الرياض  وكالء  وقعها  التي  االتفاقيات  تفاصيل  في  ندخل  ال  ولكي 
السعودية  بين  وقعت  التي  االتفاقيات  مجموع  بأّن  التذكير  من  بّد  ال  عليها 
والشراكة  السلم  اتفاقية  ضمنها  من  تقريباً  اتفاقيات  تسع  بلغت  ووكالئها 
الثالث  2015 و2018 بمراحلها  2014 ومفاوضات جنيف بين عامي  عام 
األّول/  )كانون  استوكهولم  واتفاق   ،2016 الكويت  مشاورات  إلى  إضافة 

ديسمبر 2018(...
السعودية  سياسة  بسبب  النجاح  لها  ُيكتب  لم  االتفاقيات  تلك  ك��ّل 

اتفاق  بعد  الحديدة  في  جرى  وما  باالتفاقيات  التزامها  وعدم  االنقالبية 
السويد كان آخر عهد نكثت به الرياض، ففي حين نص اتفاق السويد الموقع 
وموانئها  الحديدة  مدينة  في  النار  إلطالق  فوري  وقف  على  الطرفين  بين 
وإعالن  األسرى  تبادل  اتفاقية  تفعيل  إلى  إضافة  عيسى.  ورأس  والصليف 
تفاهمات حول تعز كان رّد قوى التحالف العدواني بشّن المزيد من الهجمات 
في  الخسائر  من  المزيد  إال  العدواني  التحالف  منها  يجن  لم  الحديدة  على 
قواته وعتاده ولم يحصد إال الهزائم التي تتالت عليه. حيث شكلت معركة 
الحديدة نقلًة نوعيًة في مسار مواجهة العدوان بالتزامن مع تعزيز الجيش 
اليمني لقدراته الصاروخية والقتالية ووحدة طائراته المسّيرة، أمر أّدى إلى 
تحقيق انتصارات نوعية للجيش واللجان الشعبية خالل سنوات العدوان 
الذي دخل عامه السادس ال سيما بعد ضربة »أرامكو« وما تالها من عمليات 
نوعية على جبهات الداخل من عملية نصر من الله ونجران والجوف ووصوالً 
الى مأرب المحاصرة من قوات صنعاء والتي تشكل كنز اليمن النفطي الذي 
يعني  ذلك  فإّن  الشعبية  واللجان  الجيش  قبل  من  عليه  السيطرة  تّم  ما  اذا 
هزيمة التحالف في أّم المعارك التي ستضيف تحّوالً استراتيجياً متقّدماً في 
مسار المعركة. وهنا تظهر بوضوح أهداف المبادرة السعودية االضطرارية 
على  غ��ارة  ثالثمئة  بشّن  العدوان  استبقها  والتي  أمس  عنها  أعلن  التي 
المحافظات اليمنية لن تكون أقّل من سابقاتها من المبادرات واالتفاقيات ألّن 
الهدف منها أوالً تقويض عملية الرّد والحساب على الغارات التي أعلن عنها 
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة له 
على »تويتر« متوّعداً بأنه لن يمّر هذا التصعيد من دون رّد مناسب وتأجيل 

الطريق  وقطع  عليها.  والسيطرة  مأرب  باتجاه  صنعاء  قوات  تقّدم  عملية 
على تلك القوات لمنعها من تحقيق انتصار جديد يزيد صورة قوى التحالف 
ومرتزقته تهشيماً إضافًة إلى خلق فرصة زمنية لكسب الوقت واالستعداد 
إنجازات  كّل  وتقويض  سقوطها  دون  والحؤول  م��أرب  هجوم  لمواجهة 
عن  التحالف  عجز  ما  ألّن  يتحقق  لن  أمٌر  وهو  الشعبية.  واللجان  الجيش 
تحقيقه من أهداف كبيرة على مدى سنوات العدوان لن يستطيع ان يحققه 
تجزئة  يمكن  ال  السياسة  في  كذلك  الميدان  في  وكما  الصغيرة  جزئيته  في 
الحلول من خالل تقديم مبادرات لن تصمد كما ثبت بالدليل والتجربة. وهذا 
في  صرح  حين  الحوثي  الملك  عبد  السيد  األبي  اليمن  سيد  مراراً  أعلنه  ما 
مناسبات عدة أنه )ال يمكن تجزئة الحّل السياسي وال يمكن الخروج بحّل إذا 
لم يكن حالً شامالً( وإال تبقى تلك المبادرات األحادية غير مجدية ولن تكون 
جدية وبناًء على ذلك جاء رّد صنعاء على المبادرة من خالل تقديمها لألمم 
المتحدة اقتراح وثيقة للحّل الشامل إلنهاء العدوان على اليمن وتتضّمن وقفاً 
إلطالق النار وإنهاء جميع العمليات الحربية ورفع الحصار البري والبحري 
وإنهاء الحظر الجوي والعمل على إنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية وفتح 
حوار يمني - يمني من أجل العملية السياسية. وعلى هذا األساس فإّن أية 
مبادرة أو اتفاق ال يتضّمن تلك المطالب المعلنة ال تعني صنعاء وبالتالي 
فإّن استمرار العدوان بعد أسبوعين وهي المدة التي أعلنت التزامها الرياض 
بل  ال  الهزائم  من  المزيد  سوى  منه  تجني  لن  العدوان  لوقف  مبادرتها  في 
ظّل  في  سعود  آل  نظام  إلسقاط  فرصة  إلى  العدوان  ستحّول  صنعاء  أّن 

المتغّيرات التي يشهدها العالم.

كوالي�سكوالي�ساليمن بين هزيمة الوكيل والأ�صيل
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البطلة  االستشهادية  لعملية  والثالثين  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
القومي  السوري  الحزب  في  الشوف  عــام  منفذ  زار  محيدلي،  سناء 
والشؤون  والعمل  التدريب  ناظرا  يرافقه  كامل  أبو  غازي  االجتماعي 
ـ باتر، وكان  العملية االستشهادية عند معبر جزين  االجتماعية موقع 
في استقبال وفد منفذية الشوف مفوض مفوضية جزين في »القومي« 
الشموع  إضــاءة  تّمت  حيث  المفوضية،  من  وعضوان  أبوعقل  أنطون 

على اللوحة التذكارّية التي تخلّد اسم سناء وعمليّتها البطولية. 

منفذ عام الشوف
وكانت كلمة لمنفذ عام الشوف غازي أبو كامل قال فيها: هنا، في هذا 
المكان، نّفذت الشهيدة سناء محيدلي عمليتها االستشهادية فجّسدت 
حقيقتها  هي  وفرضت  وجودها،  تساوي  التي  القضية  إلى  انتماءها 
على هذا الوجود، حين أردت عدداً كبيراً من ضباط العدو الصهيوني 
وجنوده الذين يحتلون أرضنا ويمارسون اإلرهاب والقتل والتعذيب 

بحق شعبنا.
والتحّرر،  واإلبــاء  التضحية  معاني  كل  سناء  رّسخت  لقد  أضــاف: 
وأكدت أّن المقاومة حق، ونحن ال نحيد عن حق، وال نفّر من موت متى 

كان الموت طريقاً للحياة.
وختم: العالم كله هذه األيام يقاوم وباء كورونا، لذا أتينا بهذا العدد 
الرمزي، لنقرئك سالم القوميين وأبناء شعبنا في الوطن وعبر الحدود 

وفخرهم بِك، أيقونة عز، قاومت وباء الصهيونية العنصرية. 

مفّوض مفوضّية جزين 
وألقى مفّوض مفوضيّة جزين أنطون أبو عقل كلمة بالمناسبة قال 

فيها:

يرزح  يزال  ال  العز  جنوب  كان   1985 العام  من  اليوم  هذا  مثل  في 
تحت َنيّر االحتالل، وكان المحتل الغاشم يظن أنه باٍق على هذه األرض 
وأقام  الداخل  يهود  من  ومرتزقته  ومدرعاته  جنوده  فنشر  األبد،  الى 
األرض  هذه  أبناء  على  وقوانينه  شروطه  ليفرض  والمعابر  الحواجز 

وأصحاب الحق فيها .
أصحابها  تــعــرف  األرض  هــذه  أن  يجهل  كــان  المحتل  هــذا  ولــكــن 
الحقيقيين ولها مع المعتدين تاريخ يشهد لها، كيف طردت كّل من أتاها 
غازياً محتالً، فخرج يجّر أذيال الخيبة والهوان. وأن لهذه األرض أبناء 
بررة خرجوا من رحمها وتعّمدوا بترابها وأقسموا أن تكون دماؤهم 
الحزب  مدرسة  الى  انتمت  جنوبية  صبية  األبناء  هؤالء  ومن  لها  فداء 
السوري القومي االجتماعي في عمر مبكر لتسير في طريق المقاومة 
أن  قررت  حتى  عشر  الثامن  عامها  الصبية  هذه  بلغت  أن  وما  والفداء 
الحرية  مذبح  على  لها  قرباناً  نفسها  تقّدم  وأن  أمانتها  األمــة  الى  تــرّد 

والكرامة.
طويالً  سناء  انتظرته  الذي  الموعود  اليوم  كان  نيسان،  من  التاسع 
صفوف  لتخترق  المهيب  زفافها  بموكب  الجنوب  عــروس  .فانطلقت 
العدو وتحصيناته وتفّجر نفسها وسط جنوده، فتوقع فيهم خسائر 
لتغيّر  المزعوم  العدو وكبرياءه  األرواح والعتاد، وتحّطم جبروت  في 
المعادلة وتبدأ كتابة التاريخ من جديد، تاريخ عنوانه عروس الجنوب.

ومــن هــنــا، مــن هــذا الــمــكــان الـــذي ارتــقــت فيه ســنــاء زوبــعــة ترتفع 
بالنفوس من األرض نحو السماء، نعاهد سناء وَمن سبقها وَمن تبعها 
من الشهداء بأن اتصالنا باليهود سيبقى اتصال الحديد بالحديد  والنار 
لعّزتها ونعمل لرفعتها  بالنار، وأن نبقى جنود األمة األوفياء، نسعى 

ونقّدم الغالي والنفيس في سبيل وحدتها.

اإ�ساءة �سموع في موقع العملّية اال�ست�سهادّية للبطلة �سناء محيدلي 

غازي اأبو كامل: ر�ضخت كل معاني الت�ضحية والفداء والمقاومة حق قومّي حتى زوال االحتالل 

اأنطون اأبو عقل: نذرت نف�ضها الأمتها وقّدمتها قربانًا على مذبح الحرية والكرامة ليبداأ ع�ضر عرو�س الجنوب

الحزب  في  الشمالي  المتن  منفذية  عام  منفذ  أشار 
أن  إل��ى  خ��راط  سمعان  االجتماعي  القومي  السوري 
لجاناً  أنشأت  للمنفذية  التابعة  الحزبية  ال��وح��دات 
ضد  الوقائّية  باإلجراءات  القيام  مهمتها  البلدات  في 
هذه  في  أهلنا  جانب  الى  والوقوف  كورونا،  فايروس 

المرحلة الصعبة.
وأثنى خراط على جهود القوميين في متحداتهم وما 
يقومون به تجاه أهلهم سواء من خالل عمليات التعقيم 
المستمّرة، أو من خالل تقديم ما أمكن من المساعدات، 
التي  االجتماعيين  والتضامن  التكافل  روحية  حّيا  كما 
تجلت في المتن الشمالي وأثمرت مساعدات في مختلف 

المتحدات.
في  مستمّرة  الشمالي  المتن  منفذية  أن  خراط  وأكد 
أداء دورها على الصعد كافة حتى االنتصار على الوباء، 
التعقيم  عمليات  في  تستخدم  المديريات  أن  إلى  الفتاً 

موادا خاصة بمواصفات عالية الجودة.

مديرية عينطورة
عينطورة  مديرية  تواصل  المتحدات،  صعيد  وعلى 
التابعة لمنفذية المتن الشمالي عمليات التعقيم الدورية 

في بلدة عينطورة، كما قامت بتوزيع نحو مئة حصة 
غذائية، كما وتكفلت بسداد بدل اشتراك مولد كهربائي 

عن شهر آذار لنحو مئة وخمسين مشتركاً.
بأن  ال��ح��اج،  روك��ز  عينطورة  مديرية  مدير  وأك��د 
إن  تؤديه،  الذي  الدور  مواصلة  على  عازمة  المديرية 
لجهة التشديد على التقّيد بإجراءات الوقاية، أم لجهة 

مّد يد المساعدة.

مديرية زرعون
بدورها، وزعت مديرية زرعون التابعة لمنفذية المتن 
الشمالي حصصاً غذائية في البلدة، إضافة الى قيامها 

بالتعقيم وحّث أهلنا على التزام اإلجراءات الوقائية.
كل  بأن  ضو  شوقي  زرع��ون  مديرية  مدير  واعتبر 
عمل صغيراً كان أم كبيراً، فإنه ُيسهم في التخفيف من 

األعباء، وهذه مسؤولّياتنا تجاه أهلنا وبلدتنا.

مديرية الشوير
أما مديرية الشوير، فتستمّر بحمالت التعقيم الدورية 
الشاملة في الساحات العامة والمراكز الحيوية للبلدة، 
التي كانت قد باشرت بها منذ بدء مواجهة الوباء. كما 

منشورات  إلى  باإلضافة  المنزلّية  المعّقمات  ت��وّزع 
ثابتة  محطة  مع  السليمة  الوقاية  طرق  حول  التوعية 
عند مدخل البلدة يتم الكشف فيها على الوضع الصحي 
عربة  وتضع  كما  الطبية.  األجهزة  خالل  من  للراغبين 
اإلسعاف التابعة لها بتصرف أي حالة طارئة على مدار 
عبر  وذلك  التجّمعات  منع  على  التشديد  مع  الساعة، 
تبليغ األجهزة األمنّية عن أي تجمع قد يضّر بالمواطنين 

وأمنهم الصحي.
األدوي��ة  تأمين  تشمل  عمل  خطة  المديرية  وتنفذ 
والمواد الغذائية في ظّل استمرار التعبئة العامة لفترة 
أطول وفق قرارات الجهات الرسمية، ويترافق مع هذه 
الخطة سعي إلى توصيل طلبات وحاجّيات أهل البلدة 
التنقل  من  للحّد  وذلك  المنازل  إلى  ومشرب  مأكل  من 
وااللتزام بقرار منع التجّول وذلك من خالل مجموعة من 

شباب المديرية.
وقد أكد مدير المديرية جاد خنيصر أن المديرية على 
على  التطورات ميدانياً، مشدداً  لمواكبة  تامة  جهوزية 
خالل  من  مسؤولياته  فرد  كل  تحمل  وض��رورة  أهمية 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات الوقائّية للعبور إلى بّر 

األمان.

مديريات ال�سوير وعينطورة وزرعون في »القومي« توا�سل عمليات التعقيم والم�ساعدة في اطار اإجراءات مواجهة »كورونا«

منفذ عام المتن ال�ضمالي �ضمعان خراط: م�ضتمّرون في اأداء دورنا على ال�ضعد كافة حتى االنت�ضار على الفايرو�س
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 r�UH��« Ã–uL� dNE� ¨…e�M�  U�u�� ⁄uK� wBF��� YO� Ÿ«eM�« j�—Ë ¨…b�bL�« WzbN��« jD�� 
 w�dO�_« ‰UD�  UF�UI�� œUF�√ s� t�e��� U�Ë ¨wL�UJ�« vHDB�  «d�U�L�« fOz— vK� w�«dF�«
 Ã–uL� dN� ULMO� ¨WK�UI� WN� s� Ê«d�≈ t�ÒOHK� w�Ë W�ËUIL�« —u��Ë ¨WN� s� w�OK��« tHK�Ë
 —UD� `�� sLC�� ô —U� n�u� ‰u�I�« tK�« —UB�√ i�— l� ÷ËUH�K� q�bL� sLO�« w� —UM�« n�Ë
 Q�dL�«Ë —UDL�« `�H� ◊Ëd�Ë  U�UL{ r�bI�� …b��L�« r�_« vF�� ULO� ¨…b�b��« Q�d�Ë ¡UFM�

Æ—UM�« n�u� W�œuF��« ·«b�_« WL�UN� Âb� ÒrC� tK�« —UB�√ W��UD�Ë ¨sOÒOL�√ sO��«d� dAM�
 W�d� WIDM� w� ÊUM�� lI� ¨wLOK�ù« w�UO��« b�d���«Ë ¨UNF� ÕU�M� W�“_« …—«œ≈Ë U�Ë—u� sO�
 ¨”ËdOH�«  wAH�  tK�L�  Íc�«  jGC�«  ¡UN��«  dE�M�  s�  t�√  Î U��U�   U�  Íc�«  w�UL�«  l{u�«  UN�«uM�
 ÍœUB��ô« œu�d�« UNF�Ë ¨ «—bIL�« w� l�«d��« ÷«d�√ tI�«d� ¨‰Ë√ wL�U� ÂUL��« s� tK�L� U�Ë
 WK�«uL�  vF��Ë  ”ËdOH�«  W�b��  t�«u�  w�Ë  W�uJ��«  vK�   U�  YO��  ¨WO�UL�«   «—UON�ô«Ë
 q� w�Ë Î̈ö�√ …œËb�L�« UN�«—bIL� ¨WL�UH�L�« WO�UL��ô«  U�“_« vK� Î U�«u� b�� Ê« ¨Á—UB�
 q� ÁU�� ·—UBL�« »U��√ UN�—UL� dN� …—«œ≈ ‰U� q� w� ¨…œbF�� Áu�u� ¨UNO�UF� WO�U� W�“√
 »U��√ s� Êu�ËR�L�« qIM� YO� ¨b�«e�L�« w�UL�« jGC�« «c� WN�«u� w� ÊËUF�K�  «b�UML�«
 W��F��«  W�U� s� UNzUM���« r�— WKHI� ·—UBL�U� ¨ U��UDL�« l� q�UF��«  w� r�œËd� ·—UBL�«
 UNIO�D�  j�d�  vF��Ë  ¨w??�ü«  ·«dB�«   «b??�Ë  s�  WO�UM�K�«  …dOK�U�   U�u���«   bO�Ë  ¨W�UF�«
 rN�U�U��  ÊuM�u�  s�c�«  sOH�uLK�  p�–  w�  UL�   U�U���«  ‰UH�≈  ◊dA�  ÊUM��  ·dB�  rO�UF��
 eOOL� W�uN� r�— ¨rO�UF��« ÊuLC� cOHM� lOOL�� ¨rO�UF��U� sOOMFL�« VK�√ r�Ë ·—UBL�« Èb�
 Ælz«œu�U� Y���« s� Î «bOF� sOH�uL�« qJ� sO�u��«  U�U�� ¡UI�≈Ë ¨WF�œË »U�� s� sO�u� »U��
 s�ËUM� Õd�Ë Î̈ UO�U� W�d��« WIDML�« UN�u�œ l� W�uJ��«  U�b�� “d�Q� Î U�bI�� Ëb�� bOIF��« «c�Ë

Æ‰Ë«b��« w� W�œUB��ô« UN�D�

 p�–Ë ¨ «¡«d�ù«Ë dO�«b��« qOFH� —Òd� UL� 2020 ÊU�O� 26 v�� W�UF�« W��F��« b�bL� ¡«—“u�« fK�� —Òd�Ë
ÆÊu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— W�Uzd� «b�F� w� ¨f�« U�bI� W�K� w�

 s� l�«d�«  Ÿu��_« W�UN� vK� ·—UA� UM�≈ò t�u� »U�œ fOzd�«  s� bLB�« b�� ‰UM� Âö�ù« …d�“Ë XKI�Ë
 qJA�  q�«b�«  w�  ”ËdOH�«  UM�u��«  UM�≈  ‰uI�«  lOD���  ôË   «¡«d�ùU�  d��√  Â«e��ô«  UMOK�Ë  W�UF�«  W��F��«
 Íc�« w�UM�K�« gO��« d��  «b�U�L�« l�“u� w� dL��M� UM�√ b�√ »U�œò Ê√ v�≈ bLB�« b��  —U�√Ë Æåq�U�

Æå—UF�_« j�C� Ê√ V��Ë s�bOH��L�« …dz«œ lO�u� vK� qLFM�Ë UNO� ‰ÒbF�Ë …œu�uL�« `z«uK�U� o�bO�
 ÎUC�√Ë  gO��«  …bNF�  X���√  w�Ë  WKzU�  18000  XGK�  …dOIH�«   özUF�«  `z«u�  Ê√   U�uKFL�«   œU�√Ë
 vK�  UNF�“u��  q�IL�«  ¡U�ö��«  gO��«   «b�Ë  oKDM�  Ê√  vK�  …dO�  —UOK�  75  u�Ë  œu�dL�«  w�UL�«  mK�L�«
 ¨«b�F� ¨s�L�« ¨Ê«Ëd�� ¨qO��® ÊUM�� q�� dO�U�� j�«Ë— ¡U�ƒ— Ê√ ô« ¨WKzU� qJ� …dO� n�√ 400 mK��  özUF�«

ÆtMO� v�� ÊËRA�« …—«“u� …bzU� …—UL��« Í« «uLK��� r� rN�√ ÊUO� w� «Ëb�« ©·uA�« ≠ tO�U�
 WD��« WODG�� …dO� —UOK� 1500 mK�� hB� ¡«—“u�« fK��ò Ê√ å¡UM��«å?� W�—«“u�«  U�uKFL�« V���Ë
 ÎU���� w�«—e�«Ë w�UMB�« sO�UDI�« r�œË WO�Ëô«Ë WO�U�ô« WOz«cG�« œ«uL�« œ«dO��ô wz«cG�« s�ú� WO�uJ��«

  ÆåU�Ë—u� ¡U�Ë V��� œ«dO��ô« n�Ë w�U��U�Ë ¨œËb��« ‰UH�ù
 w�  ¨f�√  `��  WO�UL�«  e�«dL�«Ë  ÊUM��  ·dB�  WOL�U�  w�   UMOOF��«  WK�  d�dL�  w�  fK�L�«  qA�  ULO�Ë
 W�b��« fK�� w� sOH�uL�« …—«œù W�Oz— ”dD� sOK�U� sO�Ë ¨W�—«œù« l�«uL�« w� ’U��ô« iF� sOOF�
 sJ�  ÆÍe�dL�«  gO�H��«  w�  ÎU??�—«œ≈  ÎU�U�  ÎUA�H�  ÷UO�  q�U��Ë  ÎUO�bM�  ÎU�U�  ÎUA�H�  —U���«  bL�√Ë  WO�bL�«
 å¡UM��«å?� W�—«“Ë —œUB� X�U� U� V��� f�_« W�K� w�  Òd�√ w��« W�—«œù« s� nK��� WO�UL�«   UMOOF��«
 ¨sOOF��«  vK�  rN{«d��«  …œdL�«  —UO�Ë  tK�«  »e�Ë  q�«  W�d�  ¡«—“Ë  q��Ë  Æv�Ëô«  fO�Ë  WO�U��«  W�H�«  w�Ë
 UL�  «—«œù«Ë  U�UDI�« nK��� w�  UMOOF�K� …b�u� WO�u�U� WO�¬ sL{  Q� r�Ë WO�UHA�« √b�� Ÿ«d� r� UN�_
 Æå¡UM��«ò —œUB� V��� ¨o�U� X�Ë w� ¡«—“u�« vK� ÷dF� r� UL� b�«u�« l�uLK� …b� ¡UL�√ Ÿ“u� r� UN�√
 WO�¬ —«d�≈ bF� W�ËUD�« vK� WO�UL�«  UMOOF��« Õd� v�« œuFO� ¡«—“u�« fK�� Ê« œbB�« «c� w� å¡UM��«ò XLK�Ë
 vC�d� ”U�� W�UI��«Ë W�«—e�«Ë tK�« V� œUL� W�UMB�« ¡«—“Ë rC� W�—«“Ë WM�� nJF� w��«Ë p�c� WO�u�U�
 WL�U� WO�bL�« W�b��« fK�� fOz—Ë —UD� ”u�UO�œ d�“u�«Ë dJ� WM�“ ŸU�b�« …d�“ËË w�“Ë Í“U� WO�UL�«Ë

Æ¡«—“u�« fK�� v�« sO�u��√ ‰ö� WO�ü« ÂÒbI� Ê« vK� VOD��«
 w� W�bIM�«Ë WO�UL�« ŸU{Ëô« tO� ‰ËUM� ÊUM�� ·dB� r�U� t�Òb� ÷d�ò v�« lL��« ¡«—“u�« fK�� ÊU�Ë
 q�√ s�  «¡«d�ù« s� Î «œb� c��� w�Ë WO�UL�« W�UO��« s� W�ËR�� W�uJ��«ò Ê√ bLB�« b��  b�√Ë ¨åœö��«

  ÆåW�œUB��ô« W�“_« vK� fJFM� w��« WO�B�« W�“_«  UO�«b� s� b�K� ‚«u�ô« j�{Ë —UF�ô« W��«d�
 w�UL�«  l{u�« WIOI� ‰u� t�«u���«Ë W�ö� vK� WK��_« Õd� vK� «u�ËUM� ¡«—“u�«  Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
 j�{ s� W�U��« v�� ÊUM�� ·dB� e�� »U��«Ë Ã—U��« v�« W�u�L�«Ë W�uNML�« ‰«u�_« dOB�Ë ÍbIM�«Ë
 ‰ËU�  YO�  W�uJ��«  fOz—  ôË  ¡«—“u�«  lMI�  r�   U�Ëd�Ë   U�U�S�  W�ö�  r�U��«  œd�  —ôËb�«  ·d�  dF�
 b�Q�  U�u�bL�« Ê«eO� w� e�F�« v�« —U�√Ë ÆW��UF�L�«  U�uJ��« vK� UNO�—Ë WO�ËR�L�« s� qBM��« W�ö�
 q�b� ôË s�dA� 17 bF� Î «—UOK� 16 v�« iH��«Ë —ôËœ —UOK� 22 œ—u��� ÊUM�� Ê√Ë ULO� ô W�“ô« »U��« r�«
 UL�  Æå U�uJ��«  UN�bL��«  w��«  W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«   U�UO��«  t���  «c�Ë  Æ—ôËœ   «—UOK�  5 Èu� bK��« v�«
  U�uKF�  d�–Ë Æ…dO� sO�ö� 5Ë —ôËœ ·ô¬ 3 X�� sO�œuLK� dO�_« rOLF��« ‰u� W�ö� ¡«—“u�« ÕdB��«

Æd�_« «c� ‰u� WK�IL�«  U�U��« w� ·—UBLK� ÊUM�� ·dB� s� —bB�� WOIO�D�  ULOKF� Ê« œbB�« «c� w�
 w�«e�ù« w�UO��ô« s� WOzUM���«  «¡UH�S� oKF�� 13217 r�d�« qL� ·—UBLK� ÎUO�U�√ Î «—«d� W�ö� —b�«Ë

ÆWO�«e�ù« ·—UBL�«  UHO�u� s�Ë
 q�b�� qB�� U�bM�Ë nz«uDK� …d�U� W�uJ� UM�√ò W�K��« ¡UN��« bF� sOO�U�B�« l� W�œ—œ w� »U�œ b�√Ë
 ÎôË√ dEM� Ê√ V��ò ∫‰U� ¨WO�UL�«  UMOOF�K� W��M�U� U�√ ¨åUN� ‰uLFL�« …—Ë«bL�« o�Ë ÊuJO� v�Ë_« W�H�« e�«dL�

Æåq� v�« ÃU��� …dO�� WKJA� ·dB�« dF� W�“√ò Ê√ v�≈ —U�√Ë ÆåsÒOFÔ� r� s�Ë W�—«œô« WOKJON�U�
 q�√ s� oO�b��« W�d� ÎU��d� —U��� w�“Ë Í“U� ‰UL�« d�“Ëò Ê√ v�≈ »U�œ XH� ¨w�UL�« oO�b��« Ÿu{u� s�Ë
 s� W�L�« w� 90ò Ê√ vK� œÒb�Ë ÆåWO�U��« WM��« s� Í√ w�U��« l{u�« s� d�dI� ¡UD�≈Ë e Ò�d Ô� oO�b� WOKL�
 Èb� »«u��«Ë rN�«u�« vK� rN�uB� XO�u� s� ÎU�«u� pKL� ô sJ� ¨¡«d�≈ Í√ w� rNFz«œu� ÒfL� s� sO�œuL�«

ÆånOK���«Ë bIM�« Êu�U� V�uL� W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U�
 s�  œb�Ë  »U�œ  —uC�Ë  Êu�  W�Uzd�  vK�_«  ŸU�b�«  fK��  ÁbI�  ŸUL��«  ¡«—“u??�«  fK��  W�K�  o��Ë
 Í—U��«  ÊU�O�  26  v��  W�UF�«  W��F��«  W�U�  b�bL��  W�uJ��«  t�ö�  v�Ë√  ¨WOM�_«  …eN�_«  …œU�Ë  ¡«—“u�«
 Âb� v�« ÍœR� UL�  UH�U�L�« lL�Ë  «¡«d�ù« w� œÒbA��« s� b�eL� W�U� WOM�_«Ë W�dJ�F�« …eN�_« V�U�Ë

ÆåU�Ë—u�ò ”ËdO� wAH�
 ”ËdOH�  W�UBL�«  W���L�«   ôU�K�  wL�«d��«  œbF�«ò  Ê√  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√   U�U�ù«  —uD�  bOF�  vK�
 vI��  w�U��U�Ë  …U�Ë  W�U�  Í«  q���  r�  t�√  v�«  …dOA�  ¨…b�b�   U�U�«  7  qO���  l�  582  mK�  U�Ë—u�
 Î «—U���« 25 ZzU�� UN�MÒO� ÍdA� WIDM� w� …b�b�  U�U�≈ fL� ¨f�√ XK� Ô�Ë Æå19 …U�u�L�«  ôU��« œb�

ÆÎ«b�b�
 …dzU� XK�ËË ¨W��U��« UN�F�œ w� Ã—U��« s� sOO�UM�K�« sO�d�GL�« ¡ö�≈ WOKL� XH�Q��« p�– ÊuC� w�
 ZzU��  —Ëb�  —UE��U�  UNO�  Êu�JLO�  w��«  ‚œUMH�«  v�≈  rNKI�  Òr�Ë   ËdO�  —UD�  v�≈  W�Ëb�«  s�  sOO�UM��  ÒqI�
 vK�Ë  ÊUM��   —œU�  WO�«—U�≈  s��  …dzU�ò  Ê√  WO�ö�≈  qzU�Ë   œU�√Ë  ÆrN�  X�d�√  w��«  åPCRå?�«  ’u��
 s� sOO�UM�K�« ÒqI�� w��« …dzUD�« s�� vK� «Ë—œU� WO�UL�_« WO�M��« ÊuKL�� ÎUB�� 40Ë sOO�dO�√ 4 UNM��

Æå —uHJ�d�

 …UM�  œU�«Ë ¨sOO�UM�K�« sO�d�GL�« s� 120 UNM�� vK�Ë ÊbM� s� Èd�√Ë  —uHJ�«d� s� …dzU� XK�Ë UL�
Æ„UM� w�u� w�UM�� ÊUL�� XKI� f�« qO� U�U� w� «d�« s� XK�Ë w��« …dzUD�« Ê« åÊ« w� Ê«ò

 WK�dL�« rOOI� ¡u{ vK�Ë q�IL�« Ÿu��ô« v�� …dL��� ¡ö�ô« WOKL� Ê√ v�« å¡UM��«å?� Í—«“Ë —bB� XH�Ë
ÆsO�d�GL�« …œuF� WO�U��« WK�dL�« r��� nO� —ÒdI�Ë ¡«—“u�« fK�� lL��O� v�Ë_«

 ‰u�Ë bM� …bL�FL�«  «¡«d�ù« oO�D�� ÎöON�� ¨W�—«œù«Ë WOM�_«Ë WO�B�« …eN�ú� Î «—UHM��« —UDL�« bN�Ë
 rN�ö�S�  w�B�«  o�dH�«  ÂUO�Ë  ¨rN�  WBB�L�«   ôUB�«  v�≈  rN�u�Ë  WE��  rNF�“u�  s�  ¡«u�  ¨sO�œUI�«
 r�  s�Ë  ¨ÊUM��  v�≈  ÂœUI�«  d�U�L�«  s�   U�uKF�  sLC��  w��«   «—UL��ôU�  oO�b��«  r�  ¨W�“ö�«   «œU�—ùU�
 qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« …—«“Ë q�� s� rN� WBB�L�«  ö�U��« d�� rNKI� r�� Ê« q�� PCR   U�u�� ¡«d�≈

Æ U�u�H�« ZzU�� wN�M� UL��— ‚œUMH�« v�≈ rNKI�� —UDL�« q�b� ÂU�√ …œu�uL�«
 W�U��«  «dzUD�«Ë Ÿd�√ X���√ —UDL�« w� X�u�« l�  «¡«d�ù«ò Ê√ s���« ÍœU�  ËdO� —UD� fOz— b�√Ë

Æås�bzUFK� WK�U�  U�u�H�« Íd��Ë W�œUF�«  «dzUD�« UN� lC�� w��« UN�H� WO�x� lC��
 W�“√ q� w� ÊUM�� w� ¡UI��« «uKC� sOO�dO�√ s� tO� X�b�� Î«d�dI� WO�dO�_« åÊ« Ê« w�å?�« …UM�  dA�Ë
 WO�—U��« w� ‰ËR�� ‰U�Ë ¨r�œö� v�« …œuF�« ÊUM�� w� ÊuAOF� s�c�« sOO�dO�_« œb� i�— YO� ¨U�Ë—u�

ÆåÃ—U��« w� sOO�dO�_« sOM�«uL�« s�√Ë W�ö� s� d��√ W�u�Ë√ WO�—U��« …—«“Ë Èb� fO�ò ∫…UMIK� WO�dO�ô«
 ‰ËR�L�« i�— ¨…b��L�«  U�ôu�« s� UÎ�U�√ d��√  ËdO� Ê√ v�≈ ÊËdOA� s�c�« sOO�dO�_« s� q� Ô� U�bM�Ë

ÆoOKF��«
 dO�� hI� ‰uB�ò s� ¨f�√ UN�UL��« bF� W�œUB��ô«  U�ON�«  —c� ¨U�Ë—u� ¡U�Ë  UO�«b� ¡u{ w�Ë
 v�≈ XNÒ�� UL� ÆåsOK�IL�« s�dNA�« ‰ö� …œ—u��L�« WO�U�ô« WO�öN��ô«Ë WOz«cG�« lK��«Ë WO�Ë_« œ«uL�« w�
  U��ML�« ÁcN� b�R� hI� v�« ÍœR� Ê√ t�Q� s� UN�«u�√ vK�  U��ML�« —UF�√ b�b�� w� W�Ëb�« W�UO�ò Ê√

Æå‚«u�ô« w� W{ËdFL�« WO�uM�« w� w�b�Ë
 bF� »U�œ fOzd�«  UNO�u�Ë  UO�u� vK� ¡UM� ‚«u�ô« w� —UF�_« j�C� WO�uJ��«  «¡«d�ù« —U�≈ w�Ë
 s� »ËbM� WI�d� U�d�“ ¡UC� w� ‰U�L�« vK� W�u� W�Ëb�« s�« “UN� s� d�UM� cH� ¨…dO�_« WO�«bOL�« t��u�

ÆfK�«d� w� Ê«d�_« b�√ w� W�—u� s� W�dN� …dOL� j�{ r�� —UF�ô« W��«dL� œUB��ô« …—«“Ë
 ‰ö�  ËdO� w� oOI���«  w{U� —«b�S� q�L� ¨Í—u�UH�«  d�U� »dNL�«  qOLF�«  WOCI� wzUC� —uD� “d�Ë
 s� t��U�u� Íe� s�� w�U�L�« s� W�bIL�« Èu�b�« vK� ¡UM� Í—u�UH�« o� w� ¨WO�UO� nO�u� …d�c� ÍËö�
 ¨»u�√ wK�Ë r�U� qOK� ¨v�O� ÷U�— ¨Íe� d�U� ¨Íe� wK� ¨W{«u� tO�� ¨…—UA� vN� s�—d�L�« Èd�ô«
 o�dH�« q�� s� t�I�öL� ÎUO�u�U� Î «bM� ÊuJ�� w�Ëb�« ‰u�d��_« vK� WK�IL�« ÂU�_« w� …d�cL�« Ác� rOLF� r�O�Ë

ÆtM� WÒO�dO�_« WÒO�M��« Ÿe� VK� v�≈ W�U{ùU� ¨»U�—ù« rz«d�� WÒO�dO�_« r�U�L�« ÂU�√ w�u�UI�«

 (1¢U áªàJ) ... ¥ÉÑ°S »a É«côJ

 vK� W��dC�«Ë ¨WO�uJ��« WD��« w� UL� jI� s�dA�Ë W�L�� fO�Ë …dO� n�« sO�L��
 ¡«dIH�«  fL�  ô  lK�  vK�  15%  ?�  fO�Ë  lK��«  q�  vK�  20% ?� W�uKD� W�UCL�« WLOI�«

ÆW�uJ��« WD�� Î UI�Ë
 ·dB�Ë ·—UBL�« s� √b�� ¨q�uL��« «c� ÊËb� UL� Â“ö�« q�uL��« l� W�uJ��« WKJA� ≠
 —UOK� 50 ·—UBL�« qO�U�— qF�� Êu�UI�« …uI� ÷dH� WD�� Î «dB� u� »«u��«Ë ¨ÊUM��
 ¨b�b��« UN�UL�√— w� rN�√ v�≈ sO�œuL�« —U�� lz«œË s� W��� q�u�� d�� 20 s� Îôb� —ôËœ
  —U� w��« lz«œu�« W��� r�� bF� —UOK� 160  s� Îôb� —ôËœ —UOK� 100  lz«œu�« qF�Ë
 Èb�  WL�C��  W�—UI�   «œu�uL�  UN�«b���≈  Òr�  lz«œu�«  s�  Èd??�√  W���  r��Ë  Î̈ ULN�√
 ‰«b���« ÷d� W�ËbK� Î U�U�� ÊuJO� U�bM�Ë ¨W�—UI�  UOJKL� Êu�œuL�« UN�UM� ·—UBL�«
 o�«d�  —UL���«  “UO��«  `ML�   U�d�  w�  rN�Q�  ·—UBLK�  UN�u�œ  s�  —ôËœ  —UOK�  50
 ÊËœ W�—UL���ô«  «“UO��ô« Ác� pKL�  U�d� rN�√ WLO� Ê≈ ‰uI�« wHJ�Ë ¨W�ËbK� WO�U��≈
  ËdO� ÍQ�d�Ë —UDL�«Ë W�d���« „ö�_«Ë  ôUB�ô«  U�UD� w� ‰u�_« WOJKL� ”U�L�«
 `M� sJL� —ôËœ —UOK� 100  s� d��√ ‰œUF� ¨uM�“UJ�«Ë X��≈ ‰bOL�«  w��d�Ë fK�«d�Ë
 ¨—ôËœ  —UOK�  50  ?�  ÂuO�«  Î U�d��œ  W�u���  UNL�uI�  …œU??�≈  r��  Êu�œ  q�UI�  UNM�  30%
 «c�Ë ÆÊUM�� ·dB�Ë W�Ëb�« sO� Î U�d��œ W�u��� —ôËœ —UOK� 15 ‰œUF� U� VDA� W�U{≈
 W��U�� sJL� UM�Ë Æ—UOK� 50  ?� wK�� ÃU��≈Ë —UOK� 100 ?� lz«œËË —UOK� 50 ?� Î U�u�œ wMF�

Æq�uL��« —œUB�
 UO�UD�d�Ë U��d�Ë U�dO�√ t�KF� U� t�A� Íc�« ŸuM�« tMJ� ¨`O�� ¨rO�Q��« s� Ÿu� «c� ≠

ÆZ�UF� ô Z�U� ·—UBL�« l� w�U��U� ô≈Ë ¨2008 ÂU� W�“√ w�

 (1¢U áªàJ) ... èdÉa ±QÉ°üªdG

 äÉæ««©àdG á«dBG

 WÒO�ü  W�U��«  s??�  W??�Ëb??�«  w??�  Êu??�ËR??�??L??�«  ÀÒb���  ≠
 ÊQ�Ë  UMOOF��« ÒdL�Ë ¨W�Ëb�« —«d�√ s� Òd� UN�Q�Ë  UMOOF�K�
 ¡U�ƒ— W��— ÊuKL�� s�c�« ¡ULKF�« ô≈ UN�dF� ô —UO��ô« »U��√
 jI� ÊËuI��� r�Ë ¨UN� rN��—UA� b�√ lOD��� ôË ¨¡«—“ËË
 ¨rN�UO�ö� s� UN�≈ ‰uI� Íc�« w�u�UI�«Ë ÒÍ—u��b�« hM�U�
 u� ‰«R��« ÊS�  UÒO�öB�« Ác� w� rN�“UM� ô Î «b�√ Ê√ r�—Ë

 ø UMOOF�K� WO�¬ l{Ë wBF��� ÎöF� q�
 v�Ë_« W�H�« V�UM� WFO�D�Ë wHzUD�« l�“u��U� Ÿ—c��« ≠
 W�UH�  WO�¬  r�bI�  s�  »ÒdN�K�  Êu�ËR�L�«  t��K�  ŸUM�  œd��
  «bOIF��«  Ác�  UNO�  X�O�  ‰Ëœ  w�  ULMO�  ¨ÂUF�«  Í√d�«  lMI�
 d�“Ë sÒOF� ô ¨WO�dO�_« ‰U��U� oKD� w�Uz— ÂUE� UNO� ÂuI�Ë
 dAM�Ë  h�H�  ”dG�uJ�«  w�  ÊU��  ÂU�√  q�L�Ë  ô≈  dOH�  ôË
 tLO�UH�Ë  t��«e�Ë  Á—UJ�√Ë  t��—U�Ë  t�«u�√  g�UM�Ë  t�dO�

 ÆtO�≈ bM��� w��« WOHO�u�« WLNLK�
 s�  —bB�  ÎU�u�d�  sOOF��«  vI��  Ê√  ÊUM��  w�  sJL�  ≠

øÂu�dL�« q�� U ÒL� «–U� sJ� ¨¡«—“u�« fK��
 sOO�UO��«  s�  W��dL�«  ¡UL�_«  q�d�  Ê√  l�UL�«  U�  ≠
 …eN�_«  v�≈  VBM�  qJ�  UN�H�  `O�d��  ÎU�œd�  X�bI�  w��«Ë
 q�  qL���Ë  UNM�  qJ�  rOOI�  VKD�Ë  W�U�d�«   U�O�Ë  WOM�_«
 v�≈  `O�d��«  l�  o�dO�  Á—U���U�  tLOOI�  WO�ËR��  “UN�
 `�dL�« UNO� sOFO� w��« …—«“u�U� WB��L�« WO�UOM�« WM�K�«
 ‰U��  w�  rN�uK�  wBI���Ë  sO��dL�«  l�  WK�UI�  Íd���
 rN�Q��Ë UN� ÊuM�R� w��« Èƒd�«Ë rN�«d��Ë WOHO�u�« WLNL�«
 œ—Ë  U ÒL�  rN�{u���Ë  rNI��  …œ—«u�«  d�—UI��«  XMLC�  UL�
 »«uMK�  WÒ�œdH�«  ¡«—üU�  ÎöBH�Ë  ÎUO�UL�  ÎULOOI�  l�d�Ë  ¨UNO�
 fOz—  UN�√d��  WM��  l�  WO�U��«  WK�UIL�«  ÊuJ��  ¨¡UC�_«
 WO�UL�«  ¡«—“ËË  wMNL�«  ’UB��ô«  ¡«—“Ë  ÒrC�Ë  W�uJ��«
 ÎUO�UL�≈  ÎULOOI�  l�d�Ë   ö�RL�«  s�  oI���  W�—«œù«  WOLM��«Ë
 vK� d�_« U�bF� l{u�Ë ¨¡UC�ú� W�œdH�«  ULOOI��U� ÎUI�d�

Æ¡«—“u�« fK�� W�ËU�
 Í—«œù«Ë wM�_« rOOI��« bF� qz«Ë_« …dAF�« —UO��« Íd�� ≠
 ”UOI�  q??z«Ë_«  W�ö��«  —UO��«  Íd��Ë  ¨wLKF�«Ë  wJK�L�«Ë
 fK��  uB�Ë W�«—“u�« WM�K�«Ë WO�UOM�« WM�K�« rOOI� ZzU��

ÆU�b�√ —UO��ô ¡UL�_« vK� ¡«—“u�«
 v��Ë wHzUD�« l�“u��« Ê√ u�Ë Î «b�«Ë ÎU�O� wMFO� «c� ≠
 …—bI�«Ë  …d���«Ë  …¡UHJ�«  »U��  vK�  ÊuJ�  s�  w�UO��«
  ULOOI��U�  Æ—«d??�√  b�u�  ô  ÊUM��  w�Ë  WO�uK��«  …dO��«Ë
 ÂUF�«  Í√d�«  dOB�Ë  …eO�Ë  …d��  ‰ö�  Âö�ù«  w�  `�B��

ÆÎU�O�—
 t�FL�Ë  t�ö�R�  w�  tOH��  U�  t�b�  Íc??�«  `�dL�«  ≠
 b�√  ◊—u��  s�Ë  t�H�  r�bI�Ë  —u��L�«  nAJ�  d�UG�  s�

Æt�O�d��

 äÉæ««©àdG á«dBG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Eleventh year / Friday / 10  April 2020 / Issue No. 3207
3207  œb??F�«  Ø  2020  ÊU�O�  10  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  W�œU(«  WM��«

ôeC’G »°† obh ô°üàfG øª«dG

Z�d� s�� Æœ ˝
 Ê«ËbF�«  n�U��   «u�  r�U�  wL�d�«  Àb��L�«  tMK�√  U�
  «uI�«  …œUO�  ÒÊ√  ¨wJ�UL�«  w�d�  s�d�«  bOIF�«  sLO�«  vK�
 w�  WOMLO�«  W�uJ��«  —«d�  r�b�Ë  b�R�  n�U��K�  W�d�AL�«
 w� —UM�« ‚ö�≈ n�u� …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_« …u�œ ‰u��
 ¨©19  bO�u�®  U�Ë—u�  ”ËdO�  —UA��«   UF��  WN�«u�Ë  sLO�«
 ÊuO�u��«  t{d�  Íc�«  ÍdJ�F�«Ë  w�«bOL�«  l�«uK�  ÒXL�  ô
 W�O�� ¡U� Ê«ËbF�« n�Ë ÒÊ« vK� ‚Òu�Ô� WF�—c�U� ¨WK� ÒÍQ�
 ¨ÊuOMLO�« UN{d� w��« …dO�_« lzU�u�« UL�≈ ¨U�Ë—u� ”Ëd�U�
 W�dJ�F�«  «— ÒuD��« ÒqF�Ë ¨¡UHJ�ô« vK� Ê«ËbF�« ‰Ëœ  d��√
 YO�  ¨sOOMLO�«Ë  sLO�«  —UB��«  t�«u�  w�UO�  l�«u�  X� Ò�√
 …uI�« XMÒJL� ¨”œU��« UN�UF� »d��« ‰u�œ l� s�«e��U�Ë t�√
 W�K�L�«   «uIK�  WF�U��«  …dÒO�L�«   «dzUD�«Ë  WO�Ë—UB�«
 WLN�  ÎU??�«b??�√  UNHBI�  ÍœuF��«  oLF�«  »d??{  s�  WOMLO�«
 vK� Î «œ— ¨dO��Ë Ê«d��Ë Ê«eO� o�UM�Ë ÷U�d�« WL�UF�U�
 W��� —UM�« ‚ö�≈ n�u� n�U���« œu�Ë r�— Ê«ËbF�« bOFB�

ÆU�Ë—u� ”ËdO� WN�«uL� wMLO�« VFA�« …U�UF� nOH��
 wMF� —UB��«Ë Ê«ËbF�« —«dL��« ÒÊ√  b�√ tK�« —UB�√ W�d�
 r�«e�  s�   U�U�  bF�Ë  ÆÊ«ËbF�«  t�u�   UOKLF�«  —«dL��«
 X{d��«  W�œuF��«  W�u��«   U�U�b�«  ÒÊQ�  Ê«ËbF�«  n�U��
 WL�UF�« ¡UL� w� XzUH�«  X���« qO� sOO��O�U� sO�Ë—U�
  «uI�«   b??�√  ¨WJKLL�«  »uM�  w�  Ê«“U??�  WM�b�Ë  ÷U�d�«
 w�  WO�u�  W�dJ��  WOKL�  d��√   cH�  UN�√  ¨WOMLO�«  W�K�L�«
 X�bN��« sLO�« vK� ÍœuF��« Ê«ËbFK� ”œU��« ÂUF�« W�«b�
 Î «œ—Ë tK�« —UB�√ W�d� bzU� b�u� Î «cOHM� ÍœuF��« ËbF�« oL�

ÆÊ«ËbF�« bOFB� vK�
 w� W��UM�« WOKLF�« „d�AL�« ¡UIK�« »«e�√ X�—U� Î̈UO�UO�
 …œUO� s� ŸU�bK� UN�u� W�ËdA� UN�d���«Ë ÍœuF��« oLF�«
 t�œUL�Ë  Ê«ËbF�«  W�dD�  vK�  ÎUOFO��  Î«œ—Ë  sLO�«  ‰öI��«Ë
 ¡UM�√ o�� Á—“U��Ë W�u��« t�«—U� —«dL��«Ë sLO�« dO�b� w�
 «c�Ë  Âö��«   «u�œ  ÒqJ�Ë  WOMLO�«   «—œU�LK�  tC�—Ë  ¨sLO�«

ÆsOOMLO�« »—UI�Ë WOMLO�« W��UBL�«Ë w�UO��« Òq�K� tFM�
 ÈuI�« s�“«u�Ë W�FK�« b�«u� ÒÊ√ ÎU�{«Ë  U� ¨—U�ù« «c� w�
 VI� W�U� ¨WO{UL�« ÂU�_« ‰ö�  dÒOG� WOMLO�« W�U��« w�
 t��e�d�Ë  w�«—U�ù«  ÍœuF��«  Ê«ËbF�«  n�U��   «u�  ÂUO�
 s� œb� w� UNOK� lO�u��« Òr� w��«  UO�UH�ô« s� dO�J�« ‚d��
 gO��«  «u� ÒÊ√  YO� ÆWO�Ë—Ë_«Ë WO�dF�«  r�«uF�«Ë ÊbL�«
 WO{UL�« WKOKI�« ÂU�_« ‰ö� «uMÒJL� WOMLO�« WO�FA�« ÊU�K�«Ë
 w�  WF�«u�«  ·u��«  WE�U��  s�  WF�«Ë  o�UM�  dOND�  s�
 —u�L�«  s�  ÂÒbI��«  s�  ÎUC�√  «uMJL�Ë  ¨sLO�«  ‚d??�  ‰UL�
 iF�  v??�≈  ‰u??�u??�«Ë  ·u��«  WE�U�L�  w�dG�«  w�uM��«

Æ»—Q� WE�U�� l� W�œËb��«  U�d�bL�«
 W�dJ�F�«  UOKLF�« ÒÊ√ d�—UI��« s� b�bF�«  b�√ ‚UO��« w�
 d�UM�  Òb{  WO�FA�«  ÊU�K�«Ë  gO��«  ‰UD�√  UN�  ÂuI�  w��«
 WE�K�« Ác� v�� …dL��� ‰«e� ô ÍœuF��« Ê«ËbF�« W�e�d�
 ¨UNOK� ‰uB��« Òr� w��«  U�uKFLK� ÎUI�ËË Æ—ËU�L�« s� œb� w�
 ÂU�_« ‰ö� WOMLO�« WO�FA�« ÊU�K�«Ë gO��«  «u� XÒM� bIK�
 n�U��  W�e�d�  Òb{  ‚UDM�«  WF�«Ë   UL��  WO{UL�«  WKOKI�«
 ¨åÂe��«ò WM�b� vK� …dDO��« s� «uMJL�Ë ÍœuF��« Ê«ËbF�«
 WE�U�L�«  Ác�  s�  WF�«Ë  ¡«e�√Ë  ¨·u��«  WE�U��  WL�U�

ÆWHOM�  U�U���«Ë ‰U�� bF�
  ÊU�K�«Ë gO��« ‰UD�√ sJL� w��«  «—UB��ô« «c� Òq� VI�
  U�d�bL�«Ë o�UML�« s� dO�� w� UNIOI�� s� WOMLO�« WO�FA�«
 w��«   «—UB��ô«  WKL�  s�  ÎöC�  ¨·u��«  WE�U�L�  WF�U��«
 bI� ¨WO�FA�« ÊU�K�«Ë gO��« b� vK� sLO�« ÂuL� w� XII��
 sK�√  Íc�«  —UM�«  ‚ö�≈  n�Ë   UO�U�√  v�Ë√  ÒÊ«  ÎU�{«Ë   U�
 w�  W�œuF��«   «—U�J�ô«  W�O��  ¡U�  ¨Ê«ËbF�«  n�U��  tM�
 XI�—√ Ê«ËbF�« Èu� UN� XOM Ô� w��« …dO�J�« dzU���U� ¨sLO�«
 UNMK�√ w��« Îö�√ …d�U��« jHM�« »d� l� s�«e��U� ¨W�œuF��«
 WOK�«b�«  U�b���« r�� ÒÊ√ UL� ¨ÊULK� s� bL�� bNF�« w�Ë
  ö Ò�d��« r�� s� ÂU�K�« X�U�√ ¨W�œuF��« w� ¡«d�_« »d�Ë
 w� ÎU�U� ÎU��� d��FÔ� ÎUC�√ WOK�«b�« q�UAL�U� ¨ÂUEM�« «c� w�
 WOK�«b�«  W{—UFL�«  r��  s�  ÎöC�  ¨—UM�«  ‚ö�≈  n�Ë  —«d�
  «—Òd�� WN�� Òr�O� U�Ë tI�u�� Òr� U� w�U��U�Ë ¨Ê«ËbF�« «cN�
 Êu�uIO� ÍœuF��« ÂUEMK� sOKÒ�DÔL�«  ÒÊQ� p� ö� ¨—«dI�«  «c�
 WOK�  ozUI��«  ULMO�  ¨U�Ë—u�  WN�«uL�  WO�U��≈  W�d�  Ác�

Æd�_« ÓwCÔ�Ë dB��« sLO�U� ¨W�{«ËË

 «c�Ë Æ`�UB�« —œUI�« b�� w�«u�ù« ÁœuI� ÊU� Íc�« bO�u��« ¡«u� qOB� UNK�«œ w� »«– U�bF� Èd�_« qzUBH�« 
ÆsO�K�L�« ·ô¬ UNMO� rC� ÊU� rOEM��«

 «Ë√b�Ë  W�—u��«  WO�«dF�«  œËb��«  d��  hL�  W�œU�  v�«  g�«œ  W�Ëb�«  rOEM�  u�K��  q�Ë  …d�H�«  pK�  w�
 UN�u�  Íœ«bG��«  q�—√Ë  ¨tO�K��Ë  wK��«  –uH�  o�UM�  s�  W�dI�  vK�  W�—u��«  ÊuLKI�«  WIDM�  w�  q�u��U�
 t���— w� Ê√ W��� VKD�« «c� wK��« i�d� ¨WFO��« tM� ÎU��U� wK��« v�≈ œËd�� WM�b� s� tK�√ tK�� s� ÎU�uF��
 Âö�  ÊU�  Æt�F�U��  wK�K�  vM���  v��  w�ôu��«  WFO�  vK�  ÎôË√  qB��  Ê√  Íœ«bG��«  vK�Ë  Æw�ôu�K�  WFO�
 w�ôu��«  W�d��  a�M��«  UL�≈  u�Ë  ÆÍœ«bG��«  WFO�  s�   ö�ù«  UNM�  œ«—√  …—ËUM�  w�ôu�K�  t�FO�  s�  wK��«
 vK� w�U��U�Ë ÆÍd�«uE�« sL�_ WFO� t���— w� Ê≈ t� ‰U� w�ôu��« s� WFO��« dO�_« VK� U�bM� Íœ«bG��« l�
 wK��« s� q� —ËU� sO��U��« w� Æw�ôu��« WFO� vK� qB�� v�� t� Íd�«uE�« WFO� vK� ‰uB��« Íœ«bG��«

ÆÎUO�«dG� V�dI�« rB��« …dDO� VÒM��� ÎUO�«dG� bOF��« rB��« WFO� d�� w�ôu��«Ë
 WO�U� u�√ ÍdO���« vHDB� …UM� d�� r�� X�U�Ë UNK�«d� d��√ w� WÒO�ö�≈ w�ôu��« l� wK��« W�ö� X�U�
 Îô«u�√ tOIK� s� ÎöC� WOM�_« …eN�_« b�√Ë q�I��L�« —UO� s� VK� vK� ¡UM� w�ôu��« l�U�� Á—Ëb� ÊU� Íc�«
 ·UD��« sO� v�« ¨ÍdN� qJA� WO�U� u�√ …UM� d�� ÍdDI�« q�uL��« vIK�� wK��« ÊU�Ë ÆWFO��« ÁcN� ÎUML� W�dD�
 ‚ö�≈ vK� ’d� Ác� ‰œU���« WIH� w� u�Ë sO�dDI�« l� d�U�� qJA� wK��« `�� YO� sOO�UM�K�« œuM��«
 o�UML�« ÊuL�UN� Íœ«bG��« u�K�� tO� ÊU� X�Ë w� W�—u� w� ‰Ë_« w�ôu��« Ëb� Íœ«bG��« W�Ë“ Õ«d�

ÆÎU�Ëd{ ÎU�d� U�b{ Êu{u��Ë …dBM�« UNOK� dDO�� w��«
 WIDML�« gO� U�UÒL� …u� fO�Q� vK� wK��« ’d� V�œ« ÁU��U� w�dA�« ÊuLKI�« s� …dBM�« »U���« bF�
 l�«d�� Ê√ q�� …b� dN�√ q�� s�b�« ”«d� WFO� sK�√ t�√ UL� ¨vB�_« bM� l� q�«u� ◊uD� `��Ë ¨vD�u�«
 w�  u�Ë  s�b�«  ”«d�  rOEM�  s�  Î «¡e�  `��√  d�_«  l�«Ë  w�  tMJ�  ¨w�ôu��«  s�  ¡U�—Ë  VKD�  «c�  t�ö�≈  s�
 ¨UNM� Êö�ù« ÊËœ WI�U��« ·ËdE�« X�U�  «uM� U�dL� WIOI� sKF� UL�≈ w�ôu��« s� ‚UIA�ô« dO�_« t�ö�≈

ÆÆUN� —UN�ù« X�Ë ÊU�Ë XFM�√ b� ÎUO�U� UNMJ�

 (1¢U áªàJ) ... »∏àdG ∂dÉe ƒHCG

Q’hO QÉ«∏e 160 `dG á£îd »dhódG ∂æÑdG áªFÉb ≈∏Y ∫hO 

:ó≤ædG ¥hóæ°U ..Q qôµàj zº«¶©dG OÉ°ùµdG{
kÉeÉY 90 òæe á qjOÉ°üàbG áeRCG CGƒ°SCG ó¡°ûf

 œU�J�« cM� t� œu�— √u�√ ¨ÂUF�« «c� ¨w�UF� wL�UF�« œUB��ô«ò Ê√ w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� Èd�
 U�dO�√Ë  UOI�d�√  w�  iH�ML�«  q�b�«   «–  ‰Ëb??�«Ë  W��UM�«  ‚«u??�_«  ÷dF��  YO�  ¨rOEF�«

ÆåWO�U� d�U�L� UO�¬Ë WOMO�ö�«
 »UD� w� ¨UHO�—uO� UMO�U���d� ¨‚ËbMBK� W�UF�« …d�bL�« X�U� ¨å⁄dO��uK�ò W�U�Ë V���Ë

 Æå…b�U�L�« vK� ‰uB�K� vF�� W�Ëœ 189 U�œb� m�U��« ¡UC�_« ‰Ëb�« nB�ò Ê≈ ¨f�√
 œUB��ô« w� Òwze� ‘UF��« v�≈ dOA� ‚ËbMBK� WO�U�_«  UF�u��«ò Ê√ UMO�U���d� X�U{√Ë
 w��—b� l�d� `L�� U� ¨ÂUF�« «c� s� w�U��« nBM�« w� ¡U�u�« v�ö� «–≈ 2021 ÂU� w� wL�UF�«
 ÊuJ� b�  —u�_«  Ê√  wMF� ”ËdOH�«  …b� ÊQA� sOIO�«  Âb�ò Ê√  vK�  œÒb�Ë Æå‚ö�ù«   «¡«d�ù

Æå√u�√
 v�≈  ÎU��dI�  r�UF�«  ÊU�—√  s�  s�—  q�  v�≈  WOMOB�«  ÊU�ËË  WM�b�  s�  dA��«  Íc�«  ¡U�u�«  Èœ√Ë
  U�UMB�  XI��  w��«  —«d{_«  UMO�U���d�   “d�√Ë  ÆnzU�u�«  sO�ö�  …—U��Ë  ‰UL�_«  ‚ö�≈
 …dOGB�«  U�dA�«Ë …d��« ‰UL�_« »U��√ vK� U�dO�Q�Ë W�UO��«Ë qIM�«Ë W�UOC�«Ë Wze���«

Ær���« WD�u�L�«Ë
  c��« r�UF�« ¡U��√ lOL� w�  U�uJ��« Ê√ —bI� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�ò Ê≈ ¨UMO�U���d� X�U�Ë
 ¡«u��ô«  dO�«b�  WK�«u�  …—Ëd??{ò  vK�   œb�Ë  Æå—ôËœ  ÊuOK�d�  8  v�≈  qB�  WO�U�   «¡«d??�≈

Æå U�dA�«Ë s�—dC�L�« W�UL�Ë WO�B�« rEM�« r�œË WO�U�_«
 l�«d�Ë  «œUB��ô« XALJ�« YO� ¨…b�  «uM�� dL��«Ë ÎU�U� 90 q�� rOEF�« œU�J�« l�b�«Ë
 WOL�UF�« W�œUB��ô«  U�“_« √u�√ s� b�«Ë bF� «c� ¨„«c�¬ rN�_« ‚«u�√  —UN�«Ë ¨…—U���« ◊UA�

Æa�—U��« d� vK�
 WO�UL�« ‚«u�_«ò Ê≈ ¨f�«e�≈ sHO�� ¨ÂdC�L�« ‰UL�« ‚«u�√ qK�� ‰U� ¨w{UL�« dNA�« w�Ë
 dzU�� w� V���Ë ©rOEF�« œU�J�«® l�b�« ULMO� ¨1929  ÂU� cM� UN�U�“√ √u�√ t�«u� WOL�UF�«
 Î «œu�— rN�O�d�Ë rN�UF�u�� sO�œUB��ô« —U�� iOH�� l� ÎUM�«e� p�–Ë ¨wL�UF�« œUB��ö� …œU�

ÆåÎUOL�U�
 ”ËdO� WN�«u� ‰ö�  U�uF� s� w�UF� w��« ‰Ëb�«ò Ê≈ w�Ëb�« pM��« ‰U� ¨Èd�√ WN� s�
 W�Ëœò  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨åWO�B�«  UN�U�UD�  r�b�  ¨WL�{   «b�U��  vIK���  ¨b���L�«  U�Ë—u�

Æår�b�« «c� vK� qB��� w��« ‰Ëb�« sO� s� WO�d�
 bF��� WO�Ëb�« pM��« W�uL��ò Ê≈ ¨f�√ ¨åd��u�ò vK� w�Ëb�« pM�K� WOL�d�« W�HB�«  d�–Ë
 ¨b���L�« U�Ë—u� ”ËdO� t�«u� w��« ‰ËbK� ¨w�dO�√ —ôËœ —UOK� 160 v�≈ qB�  «b�U�� r�bI��

ÆåwL�U� ¡U�Ë v�≈ ‰u�� Íc�«
 ¨WO{UL�« Î «dN� 15 ?�« ‰ö� ‰Ëb�« v�≈  «b�U�L�« pK� ‰U�—≈ r�� Ê√ —dIL�« s�ò t�√ v�≈ X�H�Ë

ÆåWO��—b� …—uB�
 “d�√ ÊuJ��Ë ¨r�UF�« o�UM� q� w� ‰Ëœ v�≈ qB��  «b�U�L�« pK�ò Ê√ w�Ëb�« pM��« `{Ë√Ë
 dD� WN�«u� vK� UN�—b� r�b� —ôËœ —UOK� vK� qB��� w��« ¨bMN�« ¨r�b�« «c� vIK�� w��« ‰Ëb�«
 w��«  ÊU��JO�U�Ë ¨—ôËœ ÊuOK� 82  vK� qB�� Ê√  —ÒdIL�«  s� w��«  ¨UO�uO�≈Ë ¨U�Ë—u� ”ËdO�

ÆåÊuOK� 27 sLO�«Ë ¨ÊuOK� 20 w��U�Ë ¨ÊuOK� 27 UO�uGM�Ë ¨ÊuOK� 11 vK� qB���
 ‰e� WOKL� ¡UM�√ W�B�« w� ÊuK�UF�« UN�U��� …eN�√ sLO�« tOK� qB�O� Íc�« r�b�« qLA�Ë

ÆÃöFK� e�«d� ¡UA�≈ v�≈ W�U{≈ ¨b���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� v{dL�«

 …—œU��  s�  ¡UFM�  W�uJ�  w�  Èd�_«  WM��  XMK�√
 70 s� ¨f�√ UN��uL� X�d�√ ¨b�«Ë ·d� s� WO�U��≈

 Æs��« —U��Ë v�d��«Ë v{dL�« s� Î «dO�√
 d�ü«  ·dD�«  s�  Èd�  Ê√  UNK�√  s�  WM�K�«  X�d�√Ë
 ¡u{  w�  WO�U��ù«   ôU�K�  ÎU�uB�  ¨WK�UL�   «uD�

ÆU�Ë—u� ”ËdO� wAH�
 ¡UFM�  W�uJ�  w�  Èd??�_«  WM��  XMK�√  b�  X�U�Ë
 ÊU�K�«Ë  gO��«  Èd�√  b�√  œUNA��«ò  o�U�  X�Ë  w�
 YO� ¨åV�cF��« V��� ¨ÍœuF��« n�U���«  «u� Èb�
 V�cF� v�≈  ¨w�dG�«  q�U��« w� Ê«ËbF�«   «u�ò  bL�

Æ uL�« v�� åwFMOJ�« ”UD� dO�_«
 X���√  rz«d�  s�  UNI��  U�Ëò  q�I�«  WL�d�  X�«œ√Ë
 XO�u�ò Ê√ ÎWHOC� ¨åÊ«ËbF�« Èu� Èb� ÎU�NML� ÎU�uK�
 cOHM�� ‰c�� w��« œuN��« ‰UA�≈ v�≈ ·bN� WL�d��« Ác�

ÆåÊœ—_« w� Î «d�R� lÒ�uL�« Èd�_« ‰œU�� ‚UH�«
 bL�� sLO�« w� vK�_« w�UO��« fK�L�« uC� ÊU�Ë
 ‰u�I� Òœ— qB� r� tÒ�≈  Ÿu��_« lKD� ‰U� ¨w�u��« wK�
 Î «dOA�  ¨Êœ—_«  ŸUL��«  w�  rNOK�  oH�L�«  Èd�_«  ‚ö�≈
 W�œuF�K� o�� w��« Èd�_« WOI� ‚ö�≈ò q�Q� t�√ v�≈
 ÎU��dI�  Î «dO�√  170  s�  Ãd??�√  bI�  ¨rN�ö�≈  XMK�√  Ê√

ÆåjI�
 vK�  Èd??�_«  ‰œU��  ¡b��  ÊËbF���  rN�√  b??�√  UL�
 W�U�d� Êœ—_« ŸUL��« w� tOK� ‚UH�ô« Òr� U� q� ”U�√
 w�UD�d��« w�dO�_« Ê«ËbF�« ‰Ëœò ÎöÒL�� ¨…b��L�« r�_«
 r�UH�  ÒÍ√  WO�ËR��  ¨rNzUHK�Ë  w??�«—U??�ù«  ÍœuF��«

ÆåÃ«d�û� W�U���ô« Âb� V��� Òw��
 w� sO�u� Â«œ ŸUL��« w� wMLO�« —«u��« ·«d�√ —Òd�Ë
 ‚UH�«  oO�D�  ¨w{UL�«  w�U��«  Êu�U�  dN�  ‰ö�  Êœ—_«

ÆsOKI�FL�«Ë Èd�_« ‰œU��
 s�—U�  sLO�«  v�≈  wL�_«  ÀuF�L�«  œb�  ¨t�N�  s�
 ÒÊ√ vK� ¨w{UL�« dNA�« s� o�U� X�Ë w� d��√ YOH�d�
 vK� s�e���L�«Ë Èd�_« lOL� Õ«d� ‚ö�ù W�U��«ò
 w�  ·«d�_«   U�«e��«  V�uL�  ¨sLO�«  w�  Ÿ«eM�«  WOHK�
 ”ËdO�  dD�  V���  ÎU�U��≈  d��√  ¨Èd�_«  ‰œU��  ‚UH�«
 ·«d�_«  vK�  V��ò  t�√  v�≈  Î «dOA�  ¨åb�b��«  U�Ë—u� 
 Èd�_«  Õ«d�  ‚ö�≈  l�d���  W�“ö�«   «¡«d�ù«  –U��«

ÆåsOM�¬ rN�“UM� v�≈ …œuF�U� rN� ÕUL��«Ë
 o�dH�«  wMLO�«  fOzd�«  VzU�  ‰U�  ¨d�¬  bOF�  vK�

  —b�  UNO�u�ò Ê≈ dL�_« `�U� s��� wK� s�d�«
 W�U���ôU�  wCI�  ÍœU�  —uBM�  t�—  b��  fOzd�«  s�
 Î «—U���«  t�U�d�  Íd��  Íc�«  —UM�«  ‚ö�≈  n�Ë  …u�b�
 …b��L�«  r�ú�  ÂUF�«  sO�_«  …u�b�  W�U���«  f�_«  s�
 b���L�«  U�Ë—u�  ”Ëd�U�  —UA��«   UF��  WN�«uL�

Æå©19  bO�u�®
 l�  d??L??�_«  ÁbI�  w{«d��«  ŸUL��«  w??�  p??�–  ¡U??�
 s�—U�  …b��L�«  r�ú�  ÂUF�«  sO�ú�  ’U��«  ÀuF�L�«

ÆYOH�d�
 ‰Ëœ  n�«uL�  Ád�bI�  s�ò  s���  dÒ��  ŸUL��ô«  w�Ë
 U�bO�Q�Ë UNL�œ XMK�√  w��«  W�œuF��« …œUOI� n�U���«
 r�ú�  ÂUF�«  sO�_«  …u�b�  W�U���ô«  w�  WO�dA�«  —«dI�
 ÕU��ù  W��UML�«  ·ËdE�«  W�ON�  t�Q�  s�  UL�  …b��L�«
 …U�UF�  s�  nOH���«Ë  sLOK�  wL�_«  ÀuF�L�«  bN�
 U�Ë—u�  W�zU�  WN�«u�  vK�  qLF�«Ë  wMLO�«  VFA�«

Æå—UA��ô« s� tFM�Ë
 s�ò  fOzd�«  VzU�  wL�_«  ÀuF�L�«  dÒ��  t��U�  s�
 –U��ô W�ON��« w� —UM�« ‚ö�≈ n�Ë rN�� ÊQ� t�UFKD�
 q�  v�≈  q�u��«Ë  WI��«  ¡UM�  e�eF�  UN�Q�  s�   «uD�

ÆåwLK�
 ‰œU�  WO�—U��«  ÊËRAK�  ÍœuF��«  W�Ëb�«  d??�“Ë
 n�u�  n�U���«   «u�  —«d�ò  Ê√  v�≈  ¨f�√  —U�√  dO���«
 vK� b�U�� ·u� sO�u��√ …bL� sLO�« w� —UM�« ‚ö�≈

Æå—UM�« ‚ö�≈ n�u� rz«œË q�U� ‚UH�« cOHM�
 n�U���«ò  Ê√  U�œUH�   U�uKF�  œ«d�≈  bF�  p�–  w�Q�
 W�dJ�F�«  t�UOKL�  n�Ë  sKFO�  sLO�«  b{  ÍœuF��«

Æåf�√ ‰Ë√ qO� nB�M� bM� œö��« Èu��� vK�
 W�d��  w�UO��«  fK�L�«  uC�  b??�√  ¨q�UIL�«  w�
 Ìn�u�ò  ¡UFM�  p Ò�L�  w�O���«  bL��  åtK�«  —UB�√ò

ÆåwzUN� ÌqJA� —UB��« l�—Ë »d�K� q�U�
 sLO�«  vK�  —UB��«  —«dL��«ò  Ê√  v�≈  w�O���«  —U�√Ë
 n�U���«  q��  s�  ÍdJ�F�«  Ê«ËbF�«  —«dL��«  wMF�
 Ê√  Î «d��F�  ¨å…ÒdL���  »d��«  Ê√  wMF�  «c�Ë  ¨ÍœuF��«
 UN�≈  YO�  ¨…—ËUM�  œd��  w�  ÂuO�«  W�œuF��«  …uD�ò
 r�  UNMJ�  ¨W�dJ�F�«   UOKLF�«  n�Ë  …d�  s�  d��√  XMK�√

Æål�«u�« ÷—√ vK� UN�«¡«b��« n�u�

øª«dG »a QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒH ΩGõàd’G ócDƒJ …OÉg áeƒµM
..kGô«°SCG 70 øY êôØJ AÉ©æ°Uh



9حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

ومختصر  له  قالت  المعهودة  بأبوابه  األسبوع  هذا  الجمعة  حديث 
مفيد ورياضيات الكالم والصباحات من وحي زمن الكورونا، وفي 

مشاركاتها آثار الكورونا حاضرة في الخاطرة والقصيدة والتعليق 
لكن يبقى للحب مساحة.

�صباحات
صباحات تمضي للتأمل وكل ما حولنا سكون وقد هدأت دورة الحياة حتى شارفت على 
أفكارنا  في  يدور  بما  تتأثر  ال  التي  الشمس  ضوء  في  هو  التأمل  أجمل  الصباح  وفي  الموت. 
تؤدي مهمتها كل يوم بانتظام، ال يطالها عزل منزلي ألنها تخشى علينا من الموت تجلداً، وال 
تتوقف عن منح ضوئها وإال ولدنا عمياناً، وال تسألنا ثمناً للدفء والضوء، وإال لعجزنا عن 

سداد الفواتير، لها وبها يحلو الصباح ونحن غافلون.

قالت له
قالت له: ُيصيبنا هذا البقاء في المنزل معاً أليام وساعات باإلحتكاك والفوضى والغضب 

وسيأخذ منا إذا طال معنى الحب.
قال لها: وها ضاق صدرك ألنك تذهبين للتسّوق بعدما كنت أفعل ذلك في طريق عودتي 

من العمل؟
قالت: أنا َمن فعل ولست أنت من طلب، ألن هذا ما أريد.

وقال: ولماذا؟
قالت: ألنكم أيها الرجال تقيسون اإلنجاز بالوقت وليس بالنوعية.

قال: كيف ذلك؟
بعشر  طلباتك  كل  إشتريت  وتقول  تأتي  عندما  التسوق  أحسنت  أنك  تحسب  أنت  قالت: 
عن  وأنقب  حبة  حبة  الخضار  أختار  ولكنني  التسوق،  في  ساعة  أمضي  أنا  بينما  دقائق، 

طلباتي، وأقارن مكّوناتها وأحجامها وأسعارها.
قال: وهل يكفي هذا لتطلقي حكماً مطلقاً أنتم الرجال تقيسون اإلنجاز بالسرعة؟

قالت: وعندما تطّوعت إلعداد الطعام ماذا قلت؟
قال: ماذا؟

قالت: أنك أنجزت الطبخ وإعداد المائدة بساعة بينما أمضي فيهما ساعات؛ وأنت ال تريد 
أن ترى الفرق بين أنني أعتبر إنجاز الطبخ وإعداد المائدة بالنوعّية. فأشّم الرائحة وأصفف 

األحجام بالتناسق واأللوان بالتناغم وأتذوق النكهات.
وقال: وعداهما؟

قالت: إن لبست تتحداني أنك جهزت بدقائق، وإن دخلت تستحّم تخرج مصفقاً أنك انتهيت 
بأقل من ربع ساعة وإن جلست على المائدة تّدعي أنك أكلت قليالً، ألنك انصرفت سريعاً.

قال: حسناً أال ترين أنني أساعدك في المطبخ بدالً من قيامك بالتسوق؟
النساء  نحن  أما  المرتبة  األشياء  استعمال  تحسنون  أنكم  الرجال  أيها  مشكلتكم  قالت: 

فنحسن ترتيب األشياء بعد استعمالها.
قال لها: أيكفي لتصدري هذا الحكم أن أكون قد نسيت لمرة واحدة أن أعيد علبة السمنة 

إلى مكانها؟
قالت: بل، ألنك أعدت األشياء إلى غير مكانها.

قال: وهل يكفي ذلك لحكم آخر على وزن أيها الرجال؟
قالت: أتنسى أنك ترمي ثيابك في أرض الغرفة، وأنا أقوم بترتيبها بينما ُتحسن استعمالها 

مرتبة وتنسى أنك تترك أوراق مكتبك وملفاته متناثرة وأنا أجمعها؟
في  الكالم  ويطلق  العتمة  تستره  ما  على  العيون  يفتح  المنزل  في  العزل  إن  فعالً  قال: 

المسكوت عنه ويحجبه الضجيج.
المساء  حتى  بوجودك  يشعرني  ال  المنزل  في  ركناً  تتخذ  أن  عليك  أن  قّررت  لذلك  قالت: 
النهار  آخر  وتستحّم  الرياضة  وتلعب  التلفاز  وتشاهد  للموسيقى  وتستمع  وتقرأ  تكتب 

وتنتظر إشاراتي لجهوز الطعام، تماماً كأنه يوم عمل لك ويوم منزلّي لي.
قال: في هذه الحالة ستقولين في الليل إنه تعب النهار تنامين وأكون قد أمضيت نصف 

نهاري نائماً، فما رأيك أن نتخاصم؟
قالت: كيف؟

قال: يخدم كل مّنا نفسه كأّنه مستقل، ولو تجاورنا في المطبخ ويرّتب كل منا أشياءه ولو 
تجاورنا في غرفة النوم.

قالت: وال نتكلّم وال نتشارك؟
قال: طبعاً.

قالت: أنسيَت أن النساء ال ُيجدن السكوت؟
قال: أنسيت أن الرجال ال ُيجيدون اإلصغاء؟

قالت له: هات حالً سريعاً قبل أن أغضب.
قال لها: أونالين نتحادث ونتخاطب من غرفة إلى غرفة ومن زاوية إلى زاوية أونالين.

وضحكا وتراشقا بقبلة عن ُبعد.

ريا�ضيات في الكالم
والعجز علّم اإلنسان الدين وفتح باب العلم والفلسفة واالستغناء  بالضعف  الشعور   •

كما االستقواء علّمه الغباء.
الجماعة والدولة. الناس في حاالت الخوف معنى  • يكتشف 

التقّشف فزادت فرص التأمل أكثر. التأمل زاد  • كلما طال 

نعمة الحياة...

ورد و�ضوك 

بتُّ اأكتفي بحلٍم

ابَق معي

فيرو�س كورونا: درو�س وعبر في القيم والحياة 

اأنا وال�ضجرة 

اإلى اأبي

شيء من الحالوة نتذوّقه منها وكأننا نختلس ِقطع السّكر اختالساً، بينما الكثير الكثير من 
علقمها نجبر على ابتالعه مستسلمين له استسالم المحارب األعزل..

من  أوسع  ُحضن  عن  تبحث  نفسك  ستجد  دائماً  لكنك  باردة،  باردة،  رسائلها  الحياة  هذه 
حضنها البارد.

سكان  على  فرض  الذي  الروتين  ظّل  في  وباألخص  الحياة  هذه  متاعب  ُتشغلك  ما  كثيراً 
الكوكب األرضّي ككل، تشغلك على أن تحتفظ بابتسامة دافئة تنشر عبيرها لعبق الذكريات 
الحلوة تلك األيام التي ما بخلت بكل ما أوتيت من كريات دم حمراء وبيضاء تنفقها وهي تحلب 
غيمة األحالم البريئة الصادقة وتعتصر من روحها النقية إلشباع حاجاتك وإرضائك.. لكن أنت 
ال تفكر بجمالها وتستذكره إال اآلن وفي هذه األيام وأنت تقبع داخل جدران بيتك الذي ال تبرحه 

إال للضرورة.
كنت دائم التمّرد مع كّل صباح جديد وأنت ذاهب إلى عملك أو جامعتك مزهّواً بتألق حضورك 
وأّن مقامك بين النجوم وليس على هذه األرض المسّطحة، ورغم كّل هذا السخط كانت الحياة 
تقف معك وتسابق ظلّها لتفتح لك أبواب العطاء قبل أن تزيل إصبعك الشقّي وأنت ترن جرس 

بيتك بعد عودتك متعباً ساخطاً ناقماً على يوم آخر تّدعي أنه سيسقط في سلة الروتين..
ُترى اآلن ألم تتغّير نظرتك للحياة التي كنت ناقماً عليها أشّد نقماً؟؟ 

أذكر في أيام الدوام وبينما أّمي كعادتها توقظني بعد أن يأس المنبه من إيقاظي، قلت لها وأنا 
نصف نائمة، متى سنرتاح من هذه الحياة التعيسة يا أمي، كّل يوم الروتين نفسه تعب ودوام؟ 

قالت بهدوء: »إّن ما تعيشينه هو الجنة بعينها ولن تشعري بذلك إالّ إذا قدر الله وفقدتها.«...
اآلن نتذكر هذا الكالم وندرك أننا كّنا نعيش حياة الجنة، فحياة معطلة العمل أشبه بموت 

سريرّي بطيء إلى حين موعد تنفيذ حكم القدر وإلغاء وجودنا من الحياة..
العيش الرغيد بمثابة عناقيد الصبر التي تحلّي برتقالة حياتنا المّرة، متى سيزال ستار 

الليل الذي يخفي مفاتن الروح !!
بعدما ذقنا عزلة النفس الباردة في منازل بدت كاألكواخ ال أحد يقدر على زيارة اآلخر ليس 

خوفاً من وحوش الغابة بل خوفاً من البشر أنفسهم لندرك كم كانت الحياة ساحرة آسرة..
شوقاً  اآلخر  تضّم  أن  وبين  مرحباً  تقول  أن  بين  إحساس،  والكلمة  التجربة  بين  الفرق 

ولهفة!!
ألنها غالية، فهي تستحق كّل غاٍل..

وألنها جميلة، فهي تستحق كّل جميل..
القفص الصدري في ظلّه ينبض جمر األمل واللهفة الذي ُسرق منه اإلحساس بغياب الحياة!! 

بكّل لغات الورد سنحتفي بك عندما تعودين إلينا... يا حياتنا الرغيدة...

صباح برجس العلي

 كم أمضينا من األيام في أماكننا مسّمرين بانتظار المجهول...
بصمت مبهم تمضي ساعات من العمر ال ندري إن كان االنتظار بنا سيطول 

حال نحن عليه مجبرون...
مؤشر األرقام بصعود ال يعرف الهبوط ينبي عن خسائر فادحة في األرواح والمقدرات ما 

كان لوقوعها تبرير مقبول...
حتماً أصابنا الذهول... دول عمالقة تترنح من هول عدو لدود وثروات ضخمة تصبح في 

عداد المفقود وكأن شيئاً لم يكن...
واقع مؤلم يصنف في زمرة حكايا كوابيس األحالم منسوجة من خيال ال يقبله عاقل حين 

يسمع عنه باآلتي من السنين...
وكأن دنيانا تنقلب علينا تقول:

هكذا تكون عاقبة كل من كفر بنعم عاش بها ولم يحفظها واستمرأ التمرد والعصيان. 
التخدير  مرحلة  تخطى  أن  بعد  جراحي  عمل  من  للحياة  عائد  خيال  رسمها  صورة  هذه 

وكأنه اجتاز الماضي واصالً إلى الحاضر من جديد فإذا به أمام حقيقة ال تقبل التكذيب 
موت وشقاء... ألم وضيق.

هي حرب من نوع جديد مفتعلة على أغلب التقدير وبعيداً عن التمحيص والتدقيق تتطلب 
الوعي األكيد والحرص الشديد. فاألمل مازال ُيغرينا أن ال حياة بدوني.

فانضموا إليَّ طائعين، فالحرب طويلة لكن السالح بمتناولنا إن كنا نريد.
البعيد لناظره قريب  النصر األكيد بالحب والحرص للجميع وعلى الجميع والغد  إحراز 

لنجتاز جميعنا مرحلة التخدير.
رشا المارديني

رأيُت الكثير من األطفال والكبار يقودون 
األجنبّية  األفللالم  في  الهوائّية  الللّدراجللات 
وعبر الّروايات التي قرأتها إلى أن اعتقدُت 
أّن الحصول عليها وقيادتها هو أمٌر طبيعّي 
ال لبس فيه، فاصطدمُت بواقِع البيئِة التي 
أمراً  قيادتها  من  جعَل  والذي  فيها  أعيُش 
بالجلوِس  واكتفيُت  بعمري  لفتاٍة  معيباً 
بيتي  داخللل  كرسيٍّ  على  معاكٍس  بشكٍل 
على  ألقبَض  األملللاِم  إلللى  يللدّي  أمللدُّ  بينما 
الكرسيِّ وأميُل بجسدي يمنًة ويسرًة  ظهِر 
وكأّنني أقوُد دّراجتي عبر المنعطفات ومن 
جزءاً  أضعُت  المنعطفاِت  أحِد  عند  يومها 

من روحي !
بتُّ أكتفي بحلٍم عندما تأّكدُت من شغفي 
سأسافُر  بأّنني  عائلتي  أخبرُت  الحياِة  في 
المنُع  فكان  واحترافِه،  الّتمثيِل  لدراسِة 
ابنٌة  إّنني  لي  وقيَل  فيِه  نقاَش  ال  قطعّياً 
ضاّلٌة وحلمي عاهٌر وال ُيسمح لي بتحقيقِه 

حّتى لو كان ضمن مدينتي !
مرآتي  أمللام  الللوقللوَف  أطيُل  فأصبحُت 
الّتعابير  أصعِب  على  ألتمّرَن  الُمنكِسرِة 
 - األقلللّ  على   - وألثبَت  للوجِه  الّنفسّية 
يومها  ومن  الحلم  بهذا  أليُق  أّنني  لنفسي 
تعبير  وبقي  وأدماه  قلبي  في  الفرُح  تكّسَر 

الحزن عالقاً على وجهي !
بتُّ أكتفي بحلٍم

عندما اشتعلت ناُر الحرِب في بلدي

وأصبَح  أخاه  األُخ  وقتل  الّناُس  انقسم 
رائحُة  وفاحْت  الّسائُد  المشهُد  هو  الّدماُر 
الّدماِء في كلِّ مكاٍن، نزحُت إلى خارِج البلِد 

ومكثُت في الغربِة سنوات عّدة.
الحقيقة  هي  األحالم  أيضاً  كانت  هناك 

الوحيدة في حياتي
أحالُم اليقظِة وأحالُم المناِم

وكان الوطُن هو الحلم المسيطر
ثّم

جعلُت من أّول بصيص نور جناحاً طار 
بي إلى بيتي ومازلُت في قلِب الوطِن

أحلم بوطٍن !
بتُّ أكتفي بحلٍم

طيفَك أصبَح يسابُق ِظلّي
عن  بطيفَك  واستعضُت  للقدِر  خضعُت 

رؤياَك
إلى أْن زارني طيفَك في المناِم

وألّن أحالمي هي حقيقتي الوحيدة
مسكناً  عينّي  من  اّتخذَت  أّنللَك  اعتقدُت 

لَك
أفتَح  أْن  أريللد  أعللْد  لم  اليوم  ذلك  ومنذ 
بين  عالقاً  سأبقيَك  أّنني  مّني  ظّناً  عينّي 

أجفاني
ومن يومها فقدُت البصَر

واألحالم !!! 

ريم بيطار 

ابَق معي
ليس ألنك مدهش

وليس ألن العالم ال يكتمل إال بك
ابَق فقط

ألنك تعرف اني امرأة
تحتاج من يقفل لها

آخر نهاراتها
وأحياناً

سّحاب فستانها الضيق
*

ال تنتظر موتي
خذ قطعة أرٍض من المونوبولي

وقل هذه أرضي
أنا حبيبتك
ابكني اآلن

قبل أن يسوء الطقس أكثر

*

ال مالئكة في غرفتي
ربما ألني لم أحبك بما يكفي

} أُخرُج هنا من النص وأحاول أن أحبك 
أكثر {

ايضاً ال مالئكة
حسناً

لقد حاولت.
*
أنا وحيدة في رأسي

وأنت وحيد في فراشك الدافئ
الفأس

شيء لطيف حقاً.

لوال رينولدز

في  عللالللم،  على  غفونا  أن  جيلنا  فللي  حللدث 
آخر  عالم  على  وصحونا  الماضية،  السنة  أواخر 

مختلف...
فجأة، 

ديزني خرجت عن السحر...
باريس لم تعد رومانسية...

روما اكفهّرت شوارعها، 
والبابا صار ُيصلّي وحيداً...

ميالنو لم تعد مبتكرًة آلخر األزياء... 
نيويورك لم تعد مثيرة لفضول عّشاقها..

لندن لم تعد مدينة الضباب... 
بيروت لم تعد سويسرا الشرق... 

لم يعد الجدار الصيني حصناً... 
ومكة فرغت من المصلّين.... 

و«المدينة« خلت من الزائرين...
 كما حال معظم مدن العالم.....

أصبح العناق والقبالت، بدون مقّدمات، سالًحا 
للقتل!! 

وقطع زيارات األهل واألحباب، دليل حب...
تتنافس  التي  االجتماعية  القيم  من  والعزلة 

عليها العادات الجديدة..
وافترق األهل واألحبة... وتناءى العاشق عن 

المعشوق... والحبيب عن المحبوب..
والمرافق  الللشللوارع  كللل  أقفلت  مللوعللد...  بللال 

والموانئ والمطارات..
أُغلقت كل الشركات والمصانع والمؤّسسات..

والّثانوّيات  والمدارس  الحضانات  كل  أُغلقت 
والمعاهد والجامعات..

والجمال  للقّوة  فعلّية  قيمة  ال  أن  أدركنا  فجأة 
والمال والّسلطة، 

صار أكبر همومنا أن نحصل على حّصتنا من 

األوكسجين!!!
فجأة أدركنا أّن صخب حياتنا الماضية لم يكن 

منه مآل..
وخططنا،  برامجنا  ترتيب  ُنعيد  ان  علينا  وأّن 

ووقف كّل أشكال السفِر والّترحال...
درٍس  أكبر  لّقن  ا  مجهرّيً تاجّيًا  فيروًسا  وأّن 

لألجيال..
وقف في وسط كتب التاريخ وصاح بنا:

أنا أقوى من كّل ترسانات أسلحتكم وقنابلكم 
الذكية...

»الشبحّية«  طللائللراتللكللم  كلللّل  مللن  أذكلللى  أنلللا 
وغلللواصلللاتلللكلللم »اللللنلللوويلللة« وصللواريللخللكللم 

»البالستية«...
أنا صغيٌر ال أُرى...

القارات والبحار والمطارات بال  أنا أسافر عبر 
وسيلة نقل.. 

البرية  والحدود  الحواجز  أنواع  كل  أجتاز  أنا 
والبحرية والجوية..

ورغم ذلك ال جواز سفر معي وال بطاقة تعريٍف 
وال هوّية... 

أنا ساويت بين فقيركم والغنّي.. 
أنا أدخل كّل بيت بال استئذان...

أوراق  وعلى  الجيوب  وفي  الحقائب  قي  أقيم 
المال...

شللت كّل تجارتكم.. 
أقفلت جميع مدارسكم ومعاهدكم 

ومحاكمكم...
أجبرتكم على الحجِر والعزِل والبعِد وأجبرتكم 

على منع التجوال... 
أنماط حياتكم. أجبرتكم جميعاً  غّيرت جميع 
ما  وفللي  الللحلليللاة،  لحظات  فللي  تللفللّكللروا  أن  على 

ستحملون معكم يوم مماتكم...
جعلتكم تتكلّمون عن استعادة القيم 

وحّي على خير العمل... 
 وتفهمون أن ال مفّر لإلنسان مهما عمل.. 

من عندي ستبدأ حياتكم الجديدة...
ما قبلي ليس كما بعدي...

من عندي ستعيدون النظر ببعض المفاهيم...
والتجّبر  الللتللكللّبللر..  الللعللجللرفللة..  الللعللولللمللة.. 

والتجارات العابرة للقارات...
عّريت الحكومات أمام شعوبها، وكشفت مدى 
نفاقها وكذبها ومدى استفحال االستخفاف والهدر 

والفساد واإلهمال... 
كل  وأفزعت  والرئيس  والمدير  الوزير  أصبت 

أنواع البشر...
من أجلي بدأتم بتنظيف أنفسكم...

كّمامات معّقمات مطّهرات وحجٍر في بيوت.. 
ومن أجلي ستنّظفون قلوبكم... وإال..

لن تجدوا دواًء يشفي مني، أنا الحقير الصغير 
الصغير... 

لن تجدوا الترياق أو اللقاح... وسيكون الموت 
لمعظمكم هو المصير...

مهما حاولتم... سأطاردكم... 
وأضحك عليكم 

وأعاقبكم وأتعّقبكم 
ألعطيكم درساً في الحياة

 وألقول لكم ارجعوا إلى رشدكم 
احضنوا كباركم والمسّنين 

الللقللربللى  ذوي  وكلللللّل  واألمللللهللللات  واآلبللللللاء 
والمساكين... 

صلوا األرحام وال تنسوا المحتاجين، واليتامى 
والمقهورين والمعذبين

عودوا إلى القيم اإلنسانية 
لذواتكم  وحّبكم  ومكركم  أنانيتكم  عن  عودوا 

وتكديس األموال.. 
واليوم وبعد مرور ثالثة أشهر على قدومي..

ها هي األرض تواصل حياتها...
 وقد صارت أجمل وأنقى وأطهر من دونكم... 

سجنتكم الحياة وأطلقت كّل ما عداكم لتفهموا 
أنكم منبع الحقد والشر....

أال تعتقدون أنها رسالة من السماء؟ 
أن يرسل الله لكم أصغر مخلوقاته لكي ُيذّكركم 

بأنكم أتفه وأحقر موجوداته
والرسالة طبعاً لها عنوان... 

 ومقدمة وبرهان... 
وتقول لكم:

استيقظ أّيها العبد الذي سّميته اإلنسان... 
سأعطيك درًسا في الحياة

 أنت لست ضرورّيًا دون األخالق والقيم 
والرحمة...  والتكافل  والمحّبة  األلفة  دون 

دعوتك للخير بين الشعوب... بين األمم... 
الهواء واألرض والماء والسماء بدونك بخير...

عندما تعود إلى ُرشدك وضميرك وإنسانّيتك، 
أو  أو بضعة شهور  أّنك ضيفي ألّيام  أبًدا  ال تنس 

سنين...
لست سّيًدا في األرض.. أنت مجرد ضيف..

الللواحللد األحللد الجّبار  الللواهللب  الللقللادر  وأنللا 
القّهار... 

أنت من دون العودة إلى عبودّيتي
عنوان الّشّر األشرار 

فسارع إلى التوبة قبل أن أقضي على كل ظالٍم 
كافٍر ثرثار... 

د. طالل حمود

الوداع لهفة لقاء 
يدور الكون
على نفسه

يأخذ نفساً عميقاً يمضي بعيداً
انا اليك أمضي

مرة بأمل اللقاء
ومرات بصمت الصفاء..

أدنو وال أقترب
كنهر يحّدق بشجرة

يعبر أمامها
ومتى كان للنهر أن يوقف جريانه؟

متى كان للشجرة أقدام؟ 
***

أودعت الشجرة اسرارنا
تركت للريح هبوب القبل
للشمس شغف اللقاءات

مجرى النهر يأخذنا
مساره تعّرجات

سهر قمر صبح
نستيقظ على ما فات

سر من األسرار
فاتنا

تحت الشجرة
يرسم لوحات

باك يعيد رمي الشِّ
اودعت الشجرة اسرارنا

طريق السفر عبرت
شجرتنا للبحر

صوب النهر
أدارت وجهها

زنرت أغصانها
بالحكايات 

دالل قنديل ياغي

قلبي،  إلللى  نمل  كسرب  الشوق  يتسلل 
هل  تراباً،  يطمرها  ثم  عميقة  ثقوباً  يحفر 
هذا  دائللمللاً؟  تختنق  روحللي  اّن  أشعر  لهذا 
الشوق غريٌب، يشبه تكتكة الساعة. وحَده 
صدى الرنين الطويل ُيشبع الفراغ بعويل ال 
الصغير  المذياع  المهجور،  السرير  ينتهي. 
يحضن  الذي  اللحاف  جانبه،  إلى  المنسي 
الصمت  الصامتة.  الللجللدران  شللوقللاً،  ذاتلله 
يشبهها  الوحدة،  يشبه  ذلك  كّل  المطبق.. 
كثيراً دون أن تنتهي أو أنتهي... هذا مريح، 
إذاً، صالحة  مخّدٌر، منعٌش، ال زلت صالحًة 
للحزن. قلبَك ناٌي يحتضُر، كلّما لمسُت ثقباً، 

أسمع أنيناً طويالً يشُقّ قلبي.
ل ال أعرف كيف أصدق دون أن أقتل نفسي 

بعدها..

أبي...
أتذكر تلك النبتة التي حّدثتني عنها أكثر 

من مرة.
قلت لي أسمها مراراً ولكني لم أعد أذكره 
خضراء  بلللأوراق  رائللعللة  نبتة  كانت  اآلن، 
أراقبها  وكنت  نفسها  على  منكمشة  مخملية 
بدهشة غريبة ثم أقترب بهدوء ألمَدّ أصبعي 
وألمس ورقة منها، كانت تتفتح وحين أزيح 
لالنكماش  تعود  ما  سرعان  عنها  إصبعي 

على نفسها.
هل كانت خائقة؟

ليتفتح  قلبي  المس  خائفة،  أنا  المسني 
أن تنكسر جرة  المسه قبل  كبرعم صغير... 

األمان... 
مها هسي

عن  يبحثون  وهم  ضرائبهم  ويدفعون  طاعتهم  لها  يؤّدون  الدولة  فكرة  الناس  عرف  منذ   -
جواب على سؤال حول ماهية الدولة التي يريدون وتراوحت توصيفاتهم في مراحل التاريخ 
بين دولة تمنحهم الشعور بالقوة، ودولة توفر لهم العدالة ودولة تحقق الرفاه ودولة تحرس 

الحرية، وتغّيرت نظم وإمبراطوريات تحت عنوان هذا البحث.
- منذ الحرب العالمية الثانية، السباق بين الدول حول َمن يثبت أنه األقوى وَمن يثبت أنه 
األغنى، والقوة والغنى سالح ومال ومعهما علم. وكان المعيار في عضوية دائمة في مجلس 
األمن الدولي تعبيراً عن الدول األهم في العالم هو امتالكها للقنبلة النووية، وبعد سقوط جدار 
وإنتاج  األعلى  المحلي  الناتج  امتالك  نحو  السباق  تحّول  السوفياتي  االتحاد  وتفكك  برلين 
معادلة  يختصر  األميركي  الصيني  السباق  صار  وهكذا  حداثة.  األشد  التكنولوجية  السلع 

مفهوم الدولة عند البشر.
الصين  تقّدمت  العالم،  في  والثقافة  السياسة  محرك  وتحّوله  كورونا  فيروس  تفشي  مع   -
وتراجعت أميركا، لكن السبب لم يكن فائضاً إنتاجياً صينياً وقد توقف اقتصادها لشهور، وال 

تطويراً لسالح يتفوق على سالح، بل ألنها بأدائها في مواجهة الفيروس منحت شعبها الشعور 
ليل نهار وتنجح بالسيطرة على  الناتج عن وجود دولة تهتم وتتابع وتعمل  األمان  باألمان، 

تفشي الفيروس.
واكتشافاتها  النفطية  وبموفوراتها  اإلجمالي  بناتجها  الصين  على  تتقّدم  تزال  ال  أميركا   -
العلمية وجامعاتها ومصارفها وقوة جيشها ونوعية سالحها، لكنها عندما طلب شعبها الشعور 
باألمان بوجود دولة ترعاه وتهتم ألمره، لم يجدها وال يزال البحث مستمراً، والشعب األميركي 
والمستشفيات  مفقودة  الواقية  القناعات  دامت  ما  والتكنولوجيا  والسالح  المال  نفع  ما  يسأل 
غير مجهزة والمصابون بمئات اآلالف ال يجدون من يعتني بهم، والوفيات تتراكم على أبواب 

المستشفيات في برادات النقل.
- الدولة هي أوالً وأخيراً دولة األمان وبعدها يأتي الباقي، وهي الدولة التي يستطيع الناس 

الثقة أنها تسأل ماذا لو وقعت كارثة وتظهر أنها كانت مستعّدة.
ناصر قنديل
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ثقافة وفنون10

الإذاعّية ال�سورّية منار مراد لـ»البناء«: الدور الرائد في المجال المهنّي يبداأ بتح�سين المنهج وتغيير النمطّية... 

والمبادرات الن�سائّية رديفًا قويًا وذراعًا موؤّثرة من المفا�سل الجتماعّية والعلمّية والثقافّية والإن�سانّية

باقــات 1

طرح فعالّيات الماراثون 

الم�سرحّي الرو�سّي اإلكترونّيًا

عر�ض بو�ستر م�سل�سل غادة عبد الرازق 

»�سلطانة المعّز« 

هيفاء وهبي تح�سل على اإذن خا�ض 

لمتابعة ت�سوير »اأ�سود فاتح«

{ حاورتها: فاطمة ملحم
مشوارها  في  حيناً  وأخفقت  حيناً  أصابت 
تجارب  عاشت  والشخصي،  الحياتي  المهني 
تعلّمت منها واستخلصت العبر بحنكة، عملت 
أخرى  إعالمية  وم��ج��االت  اإلذاع���ي  مجال  في 
وحققت نجاحاً باهراً على طريقها، اجتهدت في 
ما تبرع ولم ترحم نفسها من التعلّم والتلقين. 
في  طويل  مسلٌك  مراد،  منار  السورية  اإلذاعية 

المجال اإلذاعي وشخصية تستحق اإلصغاء.
زمن  مسار  على  الحرف  قيمة  تعرف  روحها 
متحّرك ال يرحم وال يعود القهقرى إلى الوراء. كل 
ثانية فرصة للفعل والقول والمواجهة والتوعية 
وجودنا  استهداف  زمن  في  لنكون  والتشارك 
ليحيلنا عدماً إذا استسلمنا أو نصير أمة حية إذا 

انتصرنا.
َمن هي منار مراد؟ وماذا عن بدايتك؟

ستة  منذ  دمشق  إذاع��ة  في  ومذيعة  ُمعّدة   �
مجاالت  في  عملت  إذاعّية،  ومدّربة  عاماً،  عشر 
أصبُت  أجتهد،  أن  وحاولُت  مختلفة.  إعالمّية 
مرات، وأخفقُت مرات أخرى، لكنني دوماً أتمّسك 
بحالة التعلّم وتطوير الذات طالما عجلة الحياة 
مستمّرة. البدايات كانت مصادفة محضة، عندما 
تقّدمت الختبار صوتي في إذاعة دمشق من دون 
أي توّقع مني بأن يأخذ الموضوع منحًى جدياً، 
ليفاجئني القدر بقبولي بين كوادر اإلذاعة، ومنذ 
ذلك الوقت وأنا أحاول أن أطّبق شعاري األحّب 

إلى قلبي.
كيف واجهت عوائق العمل اإلعالمي؟

قسم  المفتوح  التعليم  في  سجلُت  -عندما 
مخبرّية،  كفنّية  عملي  رأس  على  كنت  اإلعالم، 
أداوم صباحاً ومساء في المخبر، لذا كان ذهابي 
عند  إال  ن��ادراً،  المحاضرات  وحضور  للجامعة 
الجامعة  من  أعايش  لم  لذا  االمتحانات،  تقديم 
سوى مناهجها التي حينها كانت مناهج مصرّية 
المنشأ، شعرُت خالل درستي لها أنها عبارة عن 
حشو أكثر منها معلومات تفيد في ميدان العمل 
فعالً  منه  تيّقنت  ما  وه��ذا  الحقيقّي.  اإلعالمّي 
السنة  في  وقتها  وكنُت  لإلذاعة  دخلُت  عندما 

الجامعية الثالثة، كان شعوري متزايداً بالهّوة 
وكنُت  العملي،  والواقع  األكاديمية،  المادة  بين 
النظري  المنهج  ابتعاد  أتساءل دوماً عن سبب 
عن واقع العمل وسّر إصرار القائمين على وضع 
في  الطالب  سنوات  تشتيت  على  المناهج، 
معلومات ال تعينه في مرحلة ما بعد الجامعة. 
وهذا الشعور لألسف تزايد بعد سنوات طويلة 
من التخّرج، والعودة للتعامل مع طالب اإلعالم 
من  يمتلكونه  ما  ضعف  فكان  إذاعّية،  كمدرّبة 
زادني  مما  لي،  بالنسبة  مفجعاً  عملّية  أدوات 
الكثير  وتصحيح  معهم  التواصل  على  إص��راراً 
طبيعة  عن  المغلوطة  والمعلومات  األفكار  من 

العمل اإلعالمّي لديهم.
أما حول طرق تحسين هذا الواقع، فالجواب 
المناهج،  واضعي  ذهنّية  بتغيير  ببساطة، 
والخروج من أساليب المناهج النظرّية المحشّوّة 

بمعلومات بات أّي شخص قادراً على الحصول 
عليها من مصادر تكنولوجّية بكبسة زر، إضافة 
لضرورة توسيع رقعة العملّي، وإدخال الطالب 
في أجواء سوق العمل بدءاً من السنة الجامعّية 
إمكانّياته،  ماهية  الطالب  يعي  بحيث  األول��ى، 
في  األفضل  مكانه  تحديد  ليستطيع  وبالتالي 

مجال اإلعالم منذ البداية.
كيف ترين إل��ى واق��ع ال��دراس��ات واألب��ح��اث في 

مجال التخّصص؟
مجالنا  ف��ي  واألب��ح��اث  ال��دراس��ات  لألسف 
في  وبعيدة  ضئيلة  تعتبر  عربي  كمجتمع 
وما  العالم،  في  اإلعالمّي  التطّور  عن  مضمونها 
المناهج  بلسان  منها  كثير  في  تتحّدث  زال��ت 
اإلعالمية القديمة. لذا أنصح الطالب أن يبحثوا 
كافة  يتابعوا  وأن  األجنبّية،  المراجع  ع��ن 
التطّورات على الساحة اإلعالمية بعين المتعلم 

وليس المتلقي.
هل ترين أن اإلذاعة ما زالت أداة إعالمية صالحة 

لمواكبة عصر اإلنترنت والهاتف الخلوي؟
العالم  دول  أكثر  وفي  اليوم  حتى  اإلذاع��ة 
تأثير،  وذات  بقّوة  حاضرة  زال��ت  ما  تطوراً، 
بالشكل  اإلذاعة  تُعد  لم  المتطّورة،  الدول  ففي 
الذي نتعامل معه اليوم في مجتمعاتنا، والذي 
وطرق  تجهيزاتها  تطّور  بل  بدائياً.  شكالً  ُيعّد 
الذي  اإلذاع��يّ  األداء  وأساليب  معها،  التعامل 
الراديو من  القيود، ليصبح  تحّرر من كثير من 
تلك  في  المواطن  يتابعها  التي  المنّصات  أهم 
اإلذاع��ات  اتجاه  مجتمعاتنا،  في  أم��ا  ال��دول. 
في  دخولها  من  أكثر  والتسطيح  الترفيه  نحو 
قليلة  برامج  اللهم  إال  الناس  مواجع  تفاصيل 
جعل  النطاق،  هذا  عن  الخروج  تحاول  ج��داً 
كالفيسبوك،  أخ��رى  لمنصات  تّتجه  الناس 

تلقفها  يحتاجون  التي  للمعلومات  للوصول 
فعالً. اإلذاعة في بلدنا بحاجة لنفضة حقيقية، 
ومنهجية مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم وإال 
بكل أسف ستصبح على دكة المستبَعدين في 

الملعب اإلعالمّي.
جديدة  تفكير  ألساليب  إع��الُم��ن��ا  يحتاج 
فعالً  تجعله  وحصانة  أكبر  حرية  ومساحات 
سلطة رابعة لها كلمتها وتأثيرها في المجتمع، 
ستكون كفيلة بإحداث نقلة نوعّية في مساره، 
بين  أك��ب��ر  وح��ض��وراً  مصداقية  ل��ه  وتحقق 

المواطنين.
سورية  في  النسوّية  الحركة  واق��ع  ترين  كيف 
المرأة  دور  عن  وم��اذا  تواجهها؟  التي  والتحديات 

السورية في مواجهة حرب كونية على سورية؟ 
فترة  خ��الل  نشاطاً  الفئات  أكثر  م��ن  ربما 
المرأة  رفضت  إذ  النساء،  فئة  كانت  الحرب. 

وثقافتها،  نشأتها  بيئة  اختالف  على  السورية 
أن تقف مكتوفة األيدي في خضّم كل ما يقع من 

ظلم على الوطن.
نسائية  وم��ب��ادرات  جمعيات  تشّكلت  ل��ذا 
في  مؤثرة  وذراع��اً  قوياً  رديفاً  شكلت  كثيرة 
والعلمية  االجتماعية  المفاصل  من  الكثير 
أينما  النساء  ولعبت  واإلنسانية،  والثقافية 
ولدينا  المجتمع،  في  راف��داً  إيجابياً  دوراً  كن 
األمثلة  تلك  ُيحصى،  وال  ُيعّد  ال  ما  األمثلة  من 
التي ال تشكل أمثلة نقتدي بها محلياً وحسب، 
بل أعتقد أن أكثر البالد تطوراً لم تشهد حراكاً 
كما  نسوياً  وتأثيراً  نسوياً  وصبراً  نسوياً 
مدعاة  يعتبر  الذي  األمر  سورية.  في  شهدنا 
واالجتماعّي  الفكرّي  للتطور  وإثباتاً  للفخر 
أساسياً  دوراً  فيه  السورية  المرأة  تلعب  الذي 

ومحورياً.

{ مصطفى بدوي*
مجرد  ك��ان  ماركس  أن  الطبقّي  المناضل  يقنع  َم��ن 
ذات  وصّدقوا وهمهم  األشقياء مثلنا  تداوله  بافارّي  حلم 

قيلولة جرداء؟
زائفة  سرنمة  محض  االستعارة  أن  الشعراء  يقنع  َمن 
توارث لوثتها التعساء ذات روتين لغوّي لينشروا دمهم 

على أرجوحتها الماكرة..؟
َمن يقنع القمر أنه منجل ذهبي فيما الصاغة حريصون 
على أن ال يستريح الذهب على مقربة من عناقيد النجوم 

خوفاً عليه من لصوص الليل المفترضين!؟
فكرة  مجرد  ليست  رستم(  )هند  أن  الفقراء  يقنع  َمن 
في  إال  لها  وجود  ال  سينما  من  نزحت  طارئة  بورجوازية 
المكسور  خيالنا  تناهبها  جماعّية  ع��زاء  نوسطالجيا 

فصّدقنا أنها رغيفنا المسائّي األليف؟!
سّباقة  كانت  النمل  فلول  أن  الفيلسوف  يقنع  َم��ن 
تلقي  وهي  الفقراء  أوجاع  فيما  الهيغلّي  الجدل  لهندسة 
بكلكلها على مالءة الليل أشد فتكاً من درس االنطولوجيا 

الكئيب وهرطقة سبينوزا !
المفتون بالغياب ال  العاشق  أن  اليأس يوماً  َمن يقنع 
فلم  عام  منذ  أفاق  )التي  حبيبته  بأن  إقناعه  إلى  سبيل 
عن  يتوقف  أن  وعليه  العدم  مرايا  في  غرقت  يجدها( 

مسلسله التركّي في الندم !
التاريخي  البهلوان  أن  اللئيم  السياسي  يقنع  َمن 
سّيده  فهلوة  من  بالزانة  القفز  في  مهارة  أقل  العظيم 

الزعيم؟!
من يقنع الخطيب أن فذلكته التافهة ال تصلح إال خرقة 
لتكميم طوفان السابلة وأن »األمة« مجرد غمة او موضة 

زائلة !
أصدق  يكن  لم  ديزني(  )وال��ت  أن  المؤرخ  يقنع  َمن 
على  تعلمناه  ما  وأن  زائفة  وبطوالت  شتى  مرويات  من 
ُيرضي  وال  مسغبة  ذا  فقيراً  يجدي  ال  ال��درس  ط��اوالت 

حكيماً ذا تجربة..؟؟!
َمن يقنع المجنون أن جده المجنون في بني عامر كان 
تعويذة  مجرد  يكن  لم  الجن  ديك  وأن  حقيقي  وجود  له 
العقيم  األدب  مؤرخي  من  المترفين  خياالت  صنعتها 

مرضاة لليالي األنس في الشام أو البصرة أو غرناطة!
***

خارج األكواريوم:
خارج الليل

ابتني لي حاضراً عاطالً عن الحب

ومشنقة للسؤال!
خارج الشعر 

ال نرد لي لتزجية الروح
ال ورد لي ألشم فيه نبض المروج!

خارج الخطو 
أمحو الخطى بطبشور وجنتها

و..الرماد!
خارج النهر 

ألعن النهر.. مرتين !
خارج الصحو 

تبكي العذارى فتاها الشهّي!
خارج البيت 

أشنق ضفتي متحرراً من كل الوصايا والجهات!
خارج الصمت

ألغي المسافة من غّصتي 
وأنداح بين الغيوم..

***
حنين:

عندما أُشعل السيجارة المليون 
أنفث تنهيدة على ذكرها في مهّب الغياب!

***
كانون الثاني/ أفق صديق:

بعيداً عن الحرب../
قريباً من الحب

ترتّج الطفولة في مخدع الريح
لغة تشرئب بأنفاسها نحو البدايات.

غيبوبة يشعل أضالعها الحب
وحرية مفتوحة على جرح الغجر..
ما الطريق التي أسلمت خطو العنب

الى ليل فخاخهم و..المقصلة؟
ما األبجدية 

تلك التي تناهبها الغبار؟
وحده شجن يقشر ظله وفق مشيئة الوقت..

ال الزوايا تطالعه
ال المروج النازفات 

وال الجهات..
أفق سيد 

هذا الصمت في األبراج.
أفق صديق

باب هذا الجسر الذي ُيفضي 

إلى جسر األلى رحلوا
منذ ويتمان حتى آخر شاعر مجهول قضى بجلطة في 

غرفة مهملة!!
***

أفق غريق
كتهاطل البوح في ترنيمة السريان!

***
األبراج:

هذا العالم 
كان ركيكاً للغاية 

من  البيد  تلك  به  ف��اءت  وما  األنعام  بفلول  محتشداً 
الديجور )..(

هذا ما طالعه الطالع في أبراجه؛ حتى صحت:
يا غبش التكوين: تكامل في الريح كما الريح..

أتفتت  أو  أتعنكب  كيما  النهر  هذا  صيغة  على  شكلني 
في جلد العزلة..

والعزلة نارنج الكلمات..
همهمة  عن  العاطل  العبق  فما  القيظ..  ضّمخها  لغتي 

الفجر؟؟
مدن  وتغريها  الدمع  يلفحها  لما  الخطوة  أسمال  ما 

المجهول؟؟
مرموز  بإزميل  التيه  مسمار  دقوا  قرصانه  العالم  هذا 

فيما ُيروى من سرد مهزوز.
***

ماذا لو..؟؛
على  هايكو  قصيدة  وكتبت  الشعر  في  فكرت  لو  ماذا 
الصافي ومضيت أشيد لي قافية عصماء  الهزج  ذبذبات 

في رثاء بينازير بوتو؟
سطح  من  بالزانة  شهيداً  القفز  في  فكرت  لو  م��اذا 
ينسف  ح��زام  إيقاع  على  القفز  جهة  وأدوزن  مخّيلتي 

أفكاري ويوّزعها بالتقسيط على الصبية في العيد..؟
ماذا لو فكرت في تنويم النمل وقهقهة الموتى ومسامرة 

القرصان؟
سدى  والموت  حسني  سعاد  عشق  في  فكرت  لو  ماذا 

في »أحضان منكسرة« ل� )بيدرو المودوفار(؟
ماذا لو فكرت في النوم ملياً على كتف الراين والتحليق 

مساء  كل  شايكوفسكي  بحيرة  من  قصوى  مقربة  على 
مثقوب..؟

سماواتي  كل  أمحو  أن   - فكرت  إذا   - فكرت  لو  م��اذا 
االستشراق  خاصرة  وأرم��ي  محموم  بمداد  المهزومة 

األعمى« بحجارة من حمإ مسنون
واصلي لك أيتها الفاكهة /النور؟!

***
كوابيس:

الذكريات  أزي��ز  ك��ان  األل��م  من  منخفض  ارتفاع  على 
يعّضني..

يقصف الليل بالندم المنّضد..
يمطر الهذيان بكابوس أفكاري فُيرديه ضحية..

ليت للطوفان وقتاً للتسكع في وهاد الشرود..
والشرود حقيبتي،

النص المرتق ما زال يمحو أسماله بدم البياض
والحرائق محمومة بالرحيل..

*ناقد وشاعر مغربي.

أعلن منظمو فعاليات »الماراثون المسرحي« 
الكبيرة«،  أونالين  »ع��روض  عن  عبارة  وهو 
مشاهدة  مليون  نحو  حصد  ف��ي  نجح  بأنه 
الرئيس  أعلنه  الذي  العطلة  أسبوع  خالل  ذلك 
انتشار  من  للحد  بوتين  فالديمير  ال��روس��ي 

فيروس »كورونا«.
الفعاليات التي انطلقت في 30 آذار الماضي 
قبل  من  تفعيلها  تم  نيسان   5 حتى  واستمرت 

حيث  ال��م��س��ارح«،  ل��دع��م   ال��ف��درال��ي  »المركز 
عرض  ع��ن  ع��اج��زة  نفسها  األخ��ي��رة  وج���دت 
في  مسرحية  بجوالت  والقيام  مسرحياتها 

روسيا بسبب »كورونا«.
وقال المنظمون إن بإمكان أي مواطن روسي 
قناة  على  مجاناً  المسرحيات  كل  يشاهد  أن 
لتلك  التابعة  التواصل  ومواقع  »يوتيوب« 

المسارح.

لمسلسل  ال��م��ن��ت��ج��ة  ال��ج��ه��ة  ط��رح��ت 
المعز« أول بوستر دعائي للعمل،  »سلطانة 
بطلة  ع��ب��دال��رازق  غ��ادة  الفنانة  ون��ش��رت 
تتصدره،  الذي  البوستر  صورة  المسلسل 
إن   2020 رمضان  عليه:«  معلقة  وكتبت 
بكير  محمد  اخراج  المعز  سلطانة  الله،  شاء 
هيثم  تصوير  ومدير  إبراهيم،  إياد  وتأليف 

زينيتا«.

تصويره  صناعه  يستأنف  المسلسل 
في  اإلع��الم��ي  اإلن��ت��اج  مدينة  داخ��ل  حالياً 
ديكور حارة المعز، بعد االنتهاء من تصوير 
عدد كبير من مشاهده الخارجية باستوديو 

بالهرم. المغربي 
المعز«  »سلطانة  بطولة  في  وي��ش��ارك 
محمد  لطفي،  محمد  عبدالمغني،  محمود 

حاتم، كريم األبنودي، طاهرة، رنا رئيس.

تلوح في األفق أخبار حول أن ثمة مؤسسات 
إنتاجية ستحصل على اذن خاص من الجهات 
الخاصة  األزم���ة  بخلية  المعنية  الحكومية 
تصوير  الستكمال  كورونا ،  بمحاربة  فيروس 
تنفيذها  يتم  التي  المسلسالت  من  عدد  حلقات 
فاتح »  » أس��ود  مسلسل  بينها  ومن  لبنان،  في 
لكن  وهبي ،  النجمة  هيفاء  ببطولته  تقوم  الذي 
بشرط إجراء فحص كل ثالثة أيام للعاملين في 

أي عمل يضم عدداً من االشخاص داخل نطاٍق 
جغرافي واحد.

رسمية  صحية  جهة  أن  المعلومات  وتفيد 
ستتولى مهمة فحص الفنانين والمشاركين في 

األعمال الفنية قبل حلول  شهر رمضان  المبارك.
يتم  س��وف  أخ���رى  مسلسالت  أن  وي��ت��ردد 
العمل فيها ليالً نهاراً إلنجاز ما تبقى من أحداثها 

لعرضها في شهر رمضان المقبل.
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الفرق الألمانّية تعود اإلى التمارين

مجموعات وقّفازات وتباعد ميدانّي 

ريال مدريد يعلن التفاق على تخفي�ض الرواتب

�ساوثمبتون يتوّقف عن دفع رواتب لعبيه!

الرجاء والوداد في مباراة افترا�سّية �سد »كورونا«

وعدم  الالعبين  بانصاف  مطالبة  وسط 
أول  ساوثمبتون  أضحى  عليهم،  التسلط 
لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  ال���دوري  م��ن  ن��اد 
العبيه  روات��ب  دفع  إرج��اء  عن  يعلن  القدم 
الذي  التوقف  لعدة أشهر، وذلك على خلفية 

فرضه فيروس كورونا المستجد. 
ول���ن ي��ن��ح��ص��ر إرج����اء دف���ع ال���روات���ب 

مديري  سيطال  ب��ل  وح��س��ب،  بالالعبين 
رالف  للفريق  النمسوي  وال��م��درب  النادي 
حتى  وذل��ك  المساعد،  وطاقمه  هازنهوتل 

حزيران. 
بفارق  يبتعد  ال��ذي  ساوثمبتون  ورأى 
سبع نقاط عن منطقة الهبوط الى المستوى 
أن  الممتاز،  الدوري  تعليق  قرار  قبل  الثاني 

في  »سيساعد  الالعبين  رواتب  دفع  تأجيل 
حماية مستقبل النادي، الموظفين العاملين 

فيه والمجتمع الذي نخدمه«. 
ودعت رابطة الدوري الممتاز العبي جميع 
رواتبهم،  من  بالمئة   30 اقتطاع  الى  األندية 
لكن رابطة الالعبين المحترفين امتنعت عن 
له  سيكون  ذل��ك  أن  بحجة  اآلن  حتى  ذل��ك 

تأثير سلبي على المساهمات الضريبية التي 
تستفيد منها الخدمة الصحية الوطنية. 

آالف  سبعة  من  أكثر  اآلن  حتى  وتوفي 
ف��ي��روس  نتيجة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ف��ي  ش��خ��ص 
رئيس  حتى  أص��اب  ال��ذي  »كوفيد19-« 
حالياً  الموجود  جونسون  بوريس  الوزراء 

في العناية المركزة.   

شعبيتهما  والوداد  الرجاء  ناديا  استغل 
في  المساهمة  أجل  من  المغرب  في  الكبيرة 
كورونا  فيروس  النتشار  التصدي  جهود 

 .)19 المستجد )كوفيد- 
الناديان  أط���لق  الس��ياق،  ه��ذا  وف��ي 
ضد  افتراضية  م��ب��اراة  بتنظيم  م��ب��ادرة 

جماهيره  فريق  كل  ودعا  كورونا،  فيروس 
يتم  أن  على  المواجهة،  تذاكر  ش��راء  إل��ى 
إلى  جمعها  سيتم  التي  المبالغ  توجيه 
لمواجهة  مؤخراً  أنشئ  حكومي  صندوق 

الوباء.
 وعرض الوداد البيضاوي تذاكر مباراته 

وقرر  دوالرات(،   3 )نحو  درهما   30 بسعر 
60 ألف تذك���رة لجماهيره.  عرض 

تذاكر  ط��رح  ال��رج��اء  اخ��ت��ار  جانبه  م��ن 
دوالرات(،   5 )نح���و  دره��م��ا   50 بقيمة 
للبي���ع  ست���توفر  التذاك���ر  أن  وأوض��ح 
اإللك���تروني على موقع النادي، من دون أن 

يحدد عددها. 
قتيال   93 كورون���ا  في���روس  وحصد 
المغ���رب،  ف���ي  مصاب���اً   1275 بين  من 
إنش���اء  ال��س��ادس  محمد  الملك  وأع��ل��ن 
لمواجهة  مداخيله  ستوجه  خاص  صندوق 

الفيروس.

قطر تنفي مزاعم اأميركا ب�ساأن

ا�ست�سافتها لمونديال 2022

النجم ال�سوري عمر ال�سومة يك�سف

موقفه من تخفي�ض راتبه في ال�سعودّية

مورينيو يعترف 

بخرقه قوانين العزل مع لعبيه

إرتداء القفازات ألسباب صحية والحفاظ 
من  الملعب  أرض  في  اجتماعي  تباعد  على 
العبي  على  ال��م��ف��روض��ة  ال��ت��ح��دي��ات  بين 
هذا  العائدين  القدم،  لكرة  األلماني  الدوري 
الجماعية بالملعب  التدريبات  إلى  األسبوع 
ف��ي ظ��ل أزم����ة ت��ف��ش��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا 

المستجد. 
هذا  تدريباتها  إلى  األندية  غالبية  عادت 
األسبوع، على أمل استئناف الدوري الشهر 
صغيرة  مجموعات  في  بقيت  لكنها  المقبل، 
لتوصيات  تلبية  م��ح��دود  اح��ت��ك��اك  م��ع 
فيروس  تفشي  لعدم  الصحية  الهيئات 

 .»19 »كوفيد- 
مع  محادثات  ال��دوري  رابطة  وتخوض 
الدوري  استئناف  حول  والسلطات  األندية 
بمباريات  لكن  المقبل،  أيار  من  الثاني  في 
فيما  جماه���ير  دون  موصدة  أب��واب  وراء 
في  مح��ظورة  العامة  التجمعات  ت��زال  ال 

البالد. 
عجلة  ع��ودة  ح��ول  ق��رار  ات��خ��اذ  ويمكن 
17 من الشهر الجاري،  الدوري للدوران في 
الكبرى  األوروبية  البطوالت  أول��ى  لتكون 
غير  األزم���ة  بعد  م��ج��ددا  ستنطلق  ال��ت��ي 
نجوم  يتأقلم  األثناء،  هذه  في  المتوقعة. 
»التباعد  عصر  في  التدريب  مع  ال���دوري 

االجتماعي«.
حصتهم  ميونيخ  بايرن  العبو  وخ��اض 
بش��روط  ملتزم���ين  األول���ى  التدريبية 
االح���تكاك  وغ��ي��اب  االجتماعي  التباعد 
الفريق  قائد  وصفها  خطوة  في  الجسدي، 
»شعور  بأنها  نوير  مانويل  المرمى  حارس 

غير مألوف«. 
من  أقيمت  التي  الحصة  بعد  نوير  وقال 
شعورا  كان  »لقد  المشجعين،  حضور  دون 
غير مألوف أن نخوض التدريب بمجموعات 

من  شخصياً  الشبان  رؤي��ة  لكن  صغيرة، 
جديد كانت أمرا لطيفا«. 

علماً أن الالعبين وصلوا إلى مقر التدريب 
في أوقات مختلفة، ولم يتبادلوا المصافحة 
مباشر،  جسدي  احتكاك  أي  أو  العناق  أو 
الفني  الجهاز  قبل  من  توزيعهم  يتم  أن  قبل 
على خمس مجموعات تضم كل منها خمسة 

العبين على األكثر. 
تبديل  غ���رف  ف��ي  ال��الع��ب��ون  وح��اف��ظ 
أربعة  بلغت  فاصلة  مسافة  على  المالبس 

فأبقوا  األخضر،  المستطيل  على  أما  أمتار، 
احتكاك  أي  وت��ف��ادوا  آمنة،  مسافة  أيضاً 
من  الكرة  انتزاع  محاولة  أو  مباشر  جسدي 

بينهم.
وف���ي ف��ول��ف��س��ب��ورغ، ت����دّرب ال��الع��ب��ون 
م��رت��دي��ن ق��ف��ازات، ب��رغ��م درج���ة ال��ح��رارة 

الدافئة.  الربيعية 
أرن��ول��د  مكسيميليان  المهاجم  وق���ال 
نرتدي  أن  يجب  ووقائية  صحية  »ألسباب 

القفازات«. 

القريبة  التدخالت األرضية واالحتكاكات 
مدافع  بحسب  مسموحة  تكن  لم  الكرة  على 
نوردتفايت  هافارد  النرويجي  هوفنهايم 
ال���ذي ق���ال »أح���ب ال��ت��دخ��الت األرض��ي��ة 
بذلك  القيام  يمكنني  ال  لكن  )الزحلقة(، 

اآلن«. 
المنزل  ف��ي  ع��دة  أس��اب��ي��ع  ال��ب��ق��اء  لكن 
األلعاب  منصة  أم��ام  لساعات  والتسّمر 
ألقت  ال��ت��ي  األم���ور  م��ن  ستيشن«  »ب���الي 

بظاللها على الالعبين.

أعلن نادي ريال مدريد عن تخفيض رواتب 
بيان  في  وج��اء  معه،  والعاملين  الالعبين 
الجهاز  وأعضاء  »الالعبون  الملكي:  النادي 
وك��رة  ال��ق��دم  ك��رة  ف��ي  األول���ى  للفرق  الفني 
إلى  إضافة  بقادتهم٬  تمثلوا  الذين  السلة، 
اإلدارات  مختلف  في  الرئيسيين  المسؤولين 
لتخفيض  اتفاق  إل��ى  النادي، توصلوا  في 
 10 بين  بنسبة  العام  هذا  لرواتبهم  طوعي 
التي  الظروف  على  باالعتماد  المئة،  في  و20 

قد تؤثر على اختتام موسم 2020-2019«.
اتخذه  القرار الذي  »ه��ذا  البيان:  وتابع   
سيسهم  والموظفون،  والمدربون  الالعبون 
في تفادي اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قاسية 
ويساهم  اآلخ��ري��ن، ك��م��ا  الموظفين  ب��ح��ق 
االقتصادية  األه���داف  على  المحافظة  ف��ي 
التي  االي��رادات  في  التراجع  ظل  في  لنادينا 
تعليق  بسبب  الفترة  هذه  خالل  منها  يعاني 
االنشطة  في  الحاصل  والشلل  المنافسات 

التجارية«. 
أن  إسبانية  صحافية  تقارير  وأش���ارت 
10 ف��ي ال��م��ئ��ة ف��ي ح��ال  ال��ح��س��م س��ي��ك��ون 
في  المئة  في  و20  الحالي  الموسم  استكمال 

حال تعذر إنهائه. 
البالغ  الملكي  النادي  القرار، سيأمل  بهذا 
أن  يورو  مليون   283 العبيه  رواتب  مجموع 
اعتماداً  ي��ورو  مليون  و56   28 بين  ما  يوفر 
لناديي  وسبق  الحالي.  الموسم  مصير  على 

إلى  توصال  أن  مدريد  وأتلتيكو  برشلونة 
اتفاق مع العبيهم لخفض رواتبهم بنسبة 70 

في المئة. 
وقد أوصت رابطة »ال ليغا« األندية باعتماد 
خطط البطالة الجزئية من أجل تقليل الخسائر 
التي تسبب بها تفشي فيروس »كوفيد- 19«، 
مدريد،  أتلتيكو  برشلونة،  أندية  وأظهرت 
بهذه  للقيام  استعدادها  وإسبانيول  إشبيلية 

الخطوة.

نفت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث المسؤولة عن تنظيم استضافة قطر لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم في العام 2022، بشكل قاطع جميع االدعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي 

نشرها االدعاء األميركي منذ يومين. 
وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً أكدت فيه رفضها القاطع لالدعاءات التي ُنشرت، والتي جاءت في 
إطار قضية منفصلة ومطّولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح الستضافة بطولتي كأس 

العالم 2018 و2022. 
طوال  قطر  دولة  لملف  مزعومة  اتهامات  توجيه  في  االستمرار  من  »بالرغم  إنه  اللجنة  وقالت 
السنوات الماضية، لم يتم حتى اآلن تقديم أي دليل ُيثبت عدم نزاهة هذا الملف الستضافة بطولة 
الصارمة  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لوائح وقوانين  أو عدم توافقه مع كافة   ،2022 العالم  كأس 

والخاصة بملفات الترّشح الستضافة البطولة«. 
وأكدت اللجنة أنها التزمت وبشكل كامل، بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة 
مزعومة  ادعاءات  أية  مع  وستتعامل  و2022،   2018 العالم  كأس  بطولتي  ملفات  تقديم  بعملية 

وغير مستندة إلى دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم.

أبدى مهاجم نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، السوري عمر السومة، استعداده ألي إجراء 
بشأن تخفيض راتبه، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه األندية أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا 

المستجد. 
أنا جاهز للموافقة على أي  وقال السومة عبر مقابلة تلفزيونية: »كل شي وارد، وبالنسبة لي 

قرار من قبل االتحاد السعودي لكرة القدم أو وزارة الرياضة«. 
وأضاف السومة: »أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد علّي ... ورزقي من هنا فأنا 

تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسباً«. 
وعن استعداده للمساهمة حال طلب النادي األهلي ذلك قال السومة: »النادي األهلي له فضل 

علّي، فمصدر رزقي وخيري منه ومهما قّدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز«. 
جديداً  منزالً  اشترى  إذ  الصحي،  فترة الحجر  خالل  البدنية  لياقته  على  محافظته  عن  وتحدث 
سباحة  حوض  السباحة في  جانب  ال��دوري، إل��ى  توقف  مع  رياضية  ألعاب  صالة  فيه  وجّهز 

بالمنزل.  
100 ألف ريال، قال مهاجم  وعن تكلفة صالة األلعاب الرياضة الخاصة به والتي وصلت إلى 
)الجيم(  هو  فيه  فكرت  شيء  وأول  بها  أعتني  أن  علي  ولذلك  مهنتي  »هذه  السوري:  المنتخب 

وجهزته بكل شيء وهذا ما قدمته لنفسي«. 
كإجراء  الماضي،  الشهر  الرياضية  األنشطة  تعليق  أعلنت  السعودية  الرياضة  وزارة  وكانت 

احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19.

ارتكب خطأ  أنه  القدم  البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام االنكليزي لكرة  إعترف 
عندما أجرى تدريباً رجل لرجل مع العبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، وذلك بعدما انتشرت صوراً 

لهما على شبكات التواصل االجتماعي في إحدى المساحات الخضراء في العاصمة لندن. 
وقد شوهد مورينيو يخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا 

المستجد، عندما التقى بندومبيلي حتى ولو حافظا على المسافة اآلمنة. 
وقال مورينيو: »أعترف أن األفعال التي قمت بها ال تتماشى مع بروتوكول الحكومة ويجب أن 
نكون على احتكاك فقط بأفراد أسرتنا«. وتابع »من المهم أن نؤدي جميعاً دورنا ونتبع تعليمات 

الحكومة من أجل دعم أبطالنا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإنقاذ األرواح«.
وكان توتنهام وصيف بطل أوروبا حّذر مورينيو والعبيه مما قاموا به، حيث قال ممثل للنادي 
اللندني: »لقد ذّكرنا جميع الالعبين باحترام مبدأ التباعد االجتماعي خالل ممارسة الرياضة في 

الهواء الطلق وسنواصل تعزيز هذه الرسالة«. 
وصرح عمدة لندن صادق خان، »على الالعبين ومورينيو أن يكونوا قدوة لغيرهم«. وتفرض 
الرياضة  ممارسة  أو  بالتجول  تسمح  التي  الصارمة  اإلجراءات  من  سلسلة  البريطانية  الحكومة 
مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على األقل ما لم يكونا عضوين 

في نفس األسرة.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
العالقة  بدرس  إشتهرت  اإلنسان  بعلم  أميركية  عالمة  1 .

الثقافية والشخصية، نوتة موسيقية
بلدة لبنانية، من أوجه القمر 2 .

من  جماعات  إع��دام  في  بظلمه  إشتهر  عثماني  قائد  3 .
شهداء الوطن السوريين واللبنانيين

واحة ليبية، يرطبه بالماء، يقطع 4 .
أعلى قمة في األردن، يقرع الجرس، ملطخاً بالعار 5 .

يكسب، أجمع الكتاب، عائلة 6 .
أنشأني وكبرني، تضجر 7 .

دعماه بالمال، أضأت 8 .
يجالسه على الشراب، رجاء 9 .

فاكهة صيفية، والد )بالعامية(، جوابنا 10 .
أعاق الحركة، يراسلك، للنفي 11 .

نهر في سيبيريا، سقي، تقرض المال 12 .

عمودياً: 
مع  »ذهب  قصة  مؤلفة  راحلة  أميركية  كاتبة  1 .

الريح«
متشابهان، طلب فعل االمر، يتبع 2 .

دللت، عاصمة أوروبية 3 .
مصيف لبناني، يودان، للنداء 4 .

شهر مصري، أخاف منك 5 .
دولة عربية، منازل 6 .

مقّيد، ليل ونهار )بالجمع(، شاي )باألجنبية( 7 .
ترك دون عناية، نفّر 8 .

تحّير، من لوازم الطالب، هدمت البناء 9 .
أرخبيل في أوقيانيا، حفيد إيتوبعل ملك صور 10 .

دول��ة  ع��ن،  تستفسر  مخفف،  أب��ج��دي  ح��رف  11 .
أفريقية

السهام، حرف عطف، حرف نصب 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112
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:Sudoku حل
 ،875924361  ،391865247  ،462317598
 ،629541783  ،714238956  ،583796124

937682415  ،248153679  ،156479832
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
ايمان،   )  3 باتر  سأل،  رحل،   )  2 يم  غفيارا،  تشي   )  1
مبتور 4 ( نمس، دنيا، سكن 5 ( االن، ريل 6 ( كينا، دايتون 
7 ( اج، نام تسو، مل 8 ( يأنسا، كالب 9 ( مان، نبالي 10 ( 

المغرب، ناموا 11 ( يهب، عالم، وين 12 ( وعد، ينل. 

عموديا:
3 ( يلمسان،  2 ( شحيم، يجامله  ايد  1 ( ترانسكاي، 
نامبو 4 ( النسنغ 5 ( يسندا، اا، رعد 6 ( فا، نندم، نبأ 7 
( المي، اتوب، لي 8 ( باريس، انم 9 ( ابت، يتوكال 10 ( 
اوسلو، ليمون 11 ( يترك، نما، ويل 12 ( مر، ني، لبنان.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الوزارة الجديدة ولقمان الحكيم

{ يكتبها الياس عشي

كــتــبــت عــلــى صــفــحــتــي »حــكــومــة الــرئــيــس ديــــاب أقـــّل 
إنتاجاً«  وأكثرها  كــامــاً...  لبنان  تــاريــخ  فــي  الحكومات 
وكانت الردود، في معظمها، إيجابية، ومشّجعة، وبعيدة 

عن ردات الفعل.
الحكومة  هذه  نجاح  سبب  عن  أحدهم  سألني  وعندما 
التي جــاءت من رحم األوجــاع، رويــت له ما قاله »لقمان 

الحكيم« عندما سئل: مّمن تعلّمت الحكمة ؟ قال:
ـ من الجهاء، كلما رأيت منهم عيباً تجنّبته.

درد�صة �صباحية

�سناء... اأيقونة المقاومة والفداء

{ رامزا محمد صادق
يا نيسان تجلّى وطل

ذكرى عروسك علينا هل
نسر الحرية منها غار

لما بّدمها هدمت أسوار
اتفتحت زهور النعمان

حتى ما يخلص المشوار
يا جنوب أبطالك شو كتار

وبنصرك انغرسوا أشجار غار
يا جنوب نصرك عرسك

وسناء محيدلي عروسك
طواعية قّدمت روحها فداًء للقضية، لم تخنها أنفاسها ولم تتراجع عزيمتها، تنبعث 
الفدائية  الشابة   )1985-1968( محيدلي  سناء  نيسان،  نسائم  من  شهادتها  أطياف 
عاماً   35 مرور  بعد  اليوم  حتى  ذكراها  أصداء  تنطفئ  لم  الجنوب  عروس  عاماً«   17«
على عمليتها االستشهادية ضد جنود وضباط االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه في معبر 

»باتر – جزين«، كما كان يسمى حينذاك.
بها  تقوم  استشهادية  عملية  أول  التاريخ  سّجل   1985 العام  من  نيسان   9 في 
بـ  محّملة  »بيجو«  بسيارة  سناء  توّجهت  »باتر«  معبر  على  فهناك  بالدي،  من  أنثى 
بتجمع آليات العدو موقعًة عدداً من  جسدها  وفّجرت  تي«  ان  »تي  من  كيلوغرام   200

ضباطه وجنوده قتلى وجرحى.
سناء محيدلي، أيقونة المقاومة والفداء، أعطت للشهادة والشجاعة معنى وأضحت 
بدم  وقيمتها  المقاومة  المرأة  دور  ورسمت  واألمــة،  والعّزة  االنتصار  رموز  من  رمزاً 

ونار.
»أنا اآلن مزروعة في تراب الجنوب أسقيه من دمي و حبي« عبارة التصقت بعروس 

الجنوب وسلكت بها منهج األجيال وكانت قدوة ألبناء الحياة.
والروح  والعقل  الجسد  بأن  واإليمان  والقومية  الفداء  مالحم  نحكي  شهادتها،  في 

تكامل تام إذا اقترن بالتضحية، المنطق واالستشهاد.
واكملوا  وكيل  خير  لهم  وكونوا  شهدائنا  تاريخ  من  اتعظوا  القادمة،  األجيال  إلى 
تاريخكم  عن  يوماً  ُسِئلتم  وإن  القضية...  تنبثق  واتحادكم  بقوتكم  أن  وآمنوا  نهجكم 
القومية،  عقيدتنا  شهداؤنا،  قدوتنا  سعاده،  زعيمنا  الحياة...  أبناء  نحن  قولوا: 

المقاومة! وسالحنا 
والتي قالت قبل رحيلها: »أنا لم أذهب لكي أتزّوج وال لكي أعيش مع أي شخص، بل 
الجنوب«.  عروس  تسميتي  هي  وصيتي  السعيدة.  الباسلة  الشريفة  للشهادة  ذهبت 
هي الصبية التي أعطت العالم دروساً بالقيم األخالقية والشهادة، هي التي تناثر دمها 

على جباههم ليرسم زوبعة تحيي فيهم روح سعاده.

اآخر الكالم

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/677294            03/651008
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االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
االجتماعية  المؤسسات  من  عدد  مع  أطلقتها  التي  الوباء«  ضّد  »معاً  حملة  دعم  إلى 
واإلنسانية والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن 

هم بحاجة إليها.
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)تصوير عبير حمدان(

{ هيالنة الهندي – إيناس السفان
تتحدث دراسات علمية جديدة عن وجود عالقة محتملة بين لقاح السل 
التي  الــدول  بين  كورونا  فيروس  انتشار  نسبة  وتفاوت  جي«  سي  »بي 
للتطعيم بهذا  برامج  لديها  التي ليس  أمد بعيد وتلك  اللقاح منذ  اعتمدت 

اللقاح حيث تأثرت هذه األخيرة بشدة بالفيروس.
وأظهرت بيانات جمعت على مدى 15 يوماً من الوباء الحالي نشرت في 
مجالت علمية كبرى أن معدل اإلصابة بفيروس كورونا سجل نحو 38.4 
إصابة بكل مليون في البلدان التي لديها تطعيم »بي سي جي« مقارنة بـ 
358.4 إصابة بكل مليون في البلدان التي ال يوجد لديها هذا البرنامج كما 
بلغ معدل الوفيات 4.28 وفاة بكل مليون في البلدان التي لديها برامج »بي 
سي جي« مقارنة بـ 40 وفاة بكل مليون في البلدان التي ليس لديها مثل 

هذا البرنامج.
ويقول الدكتور مجد الجمالي أستاذ التقانة الحيوية في كلية الصيدلة 
لـ  تصريح  في  العلمي  للبحث  العليا  الهيئة  عام  ومدير  دمشق  بجامعة 
سانا إن دراسة وبائية مشتركة أجرتها جامعات صينية وأميركّية مرموقة 
عالقة  وجود  أكدت  الماضي،  آذار  شهر  من  والعشرين  الرابع  في  نشرت 
ارتباط واضحة في انخفاض نسبة اإلصابة واالنتشار والوفيات بفيروس 
كورونا المستجد بين الدول التي تستخدم لقاح السل في برنامج التلقيح 
الوطني، وتلك التي ال تستخدمه حيث ارتفعت معدالت اإلصابة واالنتشار 

والوفيات في الدول التي ال تدرج لقاح السل في برامج التلقيح لديها.
كما بينت الدراسة نفسها وفق ما قال الجمالي أن زمن البدء في إدراج 
لقاح السل في العديد من الدول ارتبط إيجاباً مع انخفاض نسبة الوفيات 
فيها آخذين بعين االعتبار أن الوفيات أعلى بشكل واضح لدى كبار السن، 
وبالتالي كلما تأخرت الدول بإدراج لقاح السل فيها زادت نسبة الوفيات 
ربما ألن كبار السن فيها ممن تتجاوزت أعمارهم السبعين سنة لم يأخذوا 

اللقاح في تلك الدول بسبب التأخر بالبدء به.
السل  بجرثومة  اللقاح  أن  وجدوا  الباحثين  أن  الجمالي  الدكتور  وأكد 
يفّعل بشكل كبير جملة المناعة الطبيعية عند اإلنسان ما يكسب الخاليا 
المناعية نوعاً من الذاكرة يفيد في مقارعة العديد من الفيروسات والجراثيم 

األخرى غير جرثومة السل ومن ضمنها »ربما« فيروس كورونا المستجّد.
من جهة ثانية، قال رئيس مركز مكافحة السل واألمراض التنفسية في 
مديرية صحة حماة اختصاصي األمراض الصدرية الدكتور باسل الضاهر 
إن عدداً من الدراسات العالمية التي أجريت حول فيروس كورونا المستجد 
العالم  دول  في  وانتشاره  به  اإلصابة  معدالت  مستوى  انخفاض  لحظت 
التي طبقت نظام تلقيح »بي سي جي« مقارنة مع الدول التي لم تضع هذا 

اللقاح في برامج التلقيح لديها.
واشار الدكتور الضاهر في تصريح لـ سانا إلى أن هذه الدراسات تتفق 
إلى حد كبير مع الدراسات التي أثبتت أن مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا 
يأخذوا  لم  لكونهم  »ربما«  السن  كبار  من  األشخاص  لدى  مرتفعة  تكون 

هذا اللقاح بينما تقل في الفئات العمرية من األطفال والشباب لجهة حجم 
اإلصابة والتعافي بسبب اختالف درجة المناعة بين هذه الفئات العمرية 

ولجهة زمن إدراج لقاح السل في برامج التلقيح لدى بعض الدول.
الوقاية  بهدف  الوليد  عمر  من  األول  األسبوع  في  السل  لقاح  ويعطى 
من اإلصابة بأنواع خطيرة من مرض السل وزيادة المناعة وفق الدكتور 
لدى  المناعة  لرفع  العالجية  التدابير  بعض  في  دوره  إلى  الفتاً  الضاهر 
حيث  المثانة  أورام  منها  المزمنة  األمراض  ببعض  المصابين  األشخاص 

يسهم في قتل الخاليا الورمية وتقوية المناعة.
المستجدة  الفيروسات  من  كورونا  فيروس  أن  الضاهر  الدكتور  وأكد 
وتستمر الدراسات حوله وال يمكن اعتماد أي دراسة بشكل قطعي إال بعد 
حول  أوسع  بشكل  الدراسات  مواصلة  األهمية  من  لذلك  الجائحة،  انتهاء 
مدى تأثير أخذ لقاح السل في الوقاية من اإلصابة به، معتبراً أنها لن تكون 
مناعة نوعّية موجهة ضد فيروس كورونا تحديداً، ولكن تعود فائدة هذا 
اللقاح للنمط المناعّي الذي يقّدمه ويسمى طبياً بالمناعة المتصالبة إضافة 
إلى نوعية الخاليا اللمفاوية التي يحرضها اللقاح إلنتاج الوسائط المضادة 

المختلفة.
الموضوعية  الدراسات  مواصلة  أهمية  إلى  الضاهر  الدكتور  ولفت 
بالفيروس  وأصيبوا  اللقاح  هذا  تلقوا  الذين  األشخاص  عدد  وإحصاء 
المستجد موضحاً في الوقت نفسه أن تقديم لقاح السل للمرضى المصابين 

بفيروس كورونا لم يعتمد في أي بروتوكول عالجي حتى اآلن.
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هل يحمي لقاح �ل�صّل من �لإ�صابة بفيرو�س كورونا؟
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