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البشرية  ال��ن��ش��اط��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  أّدت 
الهواء  تلوث  إلى  المكثف  الوقود  واستخدام 
معاون  أك��ده  ما  وه��ذا  المناخي،  والتغيير 
السوري، داعياً  المحلية والبيئة  اإلدارة  وزير 
المتجددة  الطاقات  على  االعتماد  زي��ادة  إلى 

والنظيفة.

قطماوي  وض��اح  محمد  المهندس  وق��ال 
معاون وزير اإلدارة المحلية والبيئة السوري: 
المناخي  والتغير  الهواء  تلوث  »أسباب  إن 
ومعظم  األوزون  طبقة  ثقب  مساحة  وزي��ادة 
للنشاطات  نتيجة  ه��ي  البيئية  المشاكل 
ال��وق��ود  واس��ت��خ��دام  المختلفة  ال��ب��ش��ري��ة 

األحفوري لتأمين الطاقة للعمليات اإلنتاجية 
المختلفة«.

وأضاف قطماوي تعليقاً على تعافي طبقة 
األوزون جراء توقف المصانع بسبب إجراءات 
كورونا  فيروس  لتفشي  الدولية  التصدي 
هي  مختلفة  غازات  من  ذلك  عن  ينتج  »ما  أن 
المناخي  التغير  ظاهرة  في  الرئيسي  السبب 
صعوبة  نتيجة  األرض  حرارة  درجة  وزيادة 
التبادل الحراري مع الغالف الخارجي بسبب 
هذه الغازات ومنعها لخروج الحرارة المرتدة 
البيت  بظاهرة  ُيعَرف  ما  مشكلة  األرض  من 
الزجاجي«، مؤكداً أن هذه الغازات تؤثر على 
تأثير  من  األرض  تحمي  التي  األوزون  طبقة 
بصحة  ال��ض��ارة  البنفسجية  ف��وق  األش��ع��ة 

اإلنسان والحيوان والنبات«.
من  سنتعلم  هل  »لكن  متسائالً:  واستدرك 
المستقبل  في  تصرفاتنا  ونراقب  الدرس  هذا 
الكبرى  الصناعية  ال��دول  قبل  من  وخاصة 
الملوثات  من  األطنان  آالف  مئات  تنفث  التي 
البيئية  للمشاكل  مسببة  الجوي  الغالف  إلى 

المختلفة؟«.
العالمية لألرصاد الجوية  المنظمة  وكانت 
وقت  ف��ي  أعلنت،  المتحدة   لألمم  التابعة 
سابق، أن ثقب األوزون فوق القطب الشمالي 

قد أغلق.

�أفكار حول تحّول لبنان

 

من �قت�صاد ريعي �إلى �قت�صاد منتج

)�ص 9(

�صورية تزيد �العتماد على �لطاقة �لمتجّددة و�لنظيفة

من  وح�����دات  ق��ام��ت  ع���ام���اً   60 ق��ب��ل  أي   1960 ع����ام   -
كوبا،  شواطئ  على  إن��زال  بمحاولة  األميركية  المخابرات 
وانتهت المحاولة بالفشل كما انتهت المحاولة المماثلة التي 
شهدتها السواحل الفنزويليّة قبل أسبوعين، والعملية التي 
فاتحة  كانت  الخنازير  خليج  اإلن���زال،  منطقة  باسم  عرفت 
أزمة  أع��ظ��م  إل��ى   1962 ع��ام  وص��ل��ت  تصاعدية  ل��ت��ط��ورات 
أول مواجهة نووية بين واشنطن  إلى  ت��ؤدي  ك��ادت  عالمية 
وموسكو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان محورها 
نشر صواريخ نووية متبادلة سوفياتية وأميركية في كوبا 
وتركيا بالتوازي، لكن المواجهة كانت مرشحة لالنفجار مع 
الحظر الذي فرضته واشنطن على السفن التي تقصد كوبا، 
ونشرها لمدمرات حربية في البحر الكاريبي لتطبيق قرار 
الحظر ومنع السفن السوفياتية الحاملة للصواريخ من بلوغ 
كوبا، وهو ما يحدث اليوم تحت عنوان منع وصول ناقالت 

مشتقات النفط اإليرانية إلى فنزويال.
للنزاعات  الراهنة  الصورة  تحمله  الذي  األول  التحّول   -
تقود  كانت  التي  واشنطن  أن  هو  ك��ان،  بما  قياساً  الدولية 
وقد  العالم،  على  النووية  بالصواريخ  السيطرة  مشروع 
في  القوة  ذروة  بلوغها  بعد  العسكرية  زعامتها  انحدار  بدأ 
عام  ك��ان  حيث  الفاصلة،  الستين  السنوات  فترة  منتصف 
موسكو،  نفوذ  من  التخلص  مع  واشنطن  موعد   1990
وفي العام 2020، بدأت واشنطن بإخالء قواتها العسكرية 
من الكثير من نقاط التوتر، خصوصاً في العالمين العربي 
واجهتها  في  إي��ران  كانت  مواجهات  بحصيلة  واإلسالمي، 
وروسيا والصين في خلفيتها الداعمة إلي��ران ضمن حلف 
في  األدوار  تقاسم  األم��ي��رك��ي،  ال��ن��ف��وذ  إلض��ع��اف  عالمي 

المجاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية.
- التحول الثاني هو أن التسلح النووي ونشر الصواريخ، 
رغم بقائهما جزءاً من الخطة األميركية، إال أن فشل المواجهات 
التقليدية التي خاضتها واشنطن، لم يدفعها لتصعيد نووي، 
سالحها  على  تعتمد  جعلها  بل  عاماً،  ستين  قبل  حدث  كما 
الكاريبي، قبل  أزمة  الذي تطور وتعاظم شأنه بعد  المالي، 
المصرفية  المالية  الحركة  ص���ارت  وبعدما  ع��ام��اً،  ستين 
ال��دول��ي��ة، وص���ارت نيويورك  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ح��ي��اة  عصب 
الحصرية،  أدات��ه��ا  األم��ي��رك��ي  وال����دوالر  العالمي،  مركزها 
وصارت العقوبات األميركية المالية أشد وطأة وتأثيراً من 
العقوبات األممية، بحيث يتكفل الحصار المالي الناجم عنها 
إلى تهديد أي بلد بمواجهة المجاعة، وانهيار العملة الوطنية، 
ووقف الصادرات، ومثال إيران وفنزويال المنتجتين للنفط، 
والواقعتين تحت الحصار األميركي المالي، يبرز حجم تأثير 

هذا السالح الجديد الفاعل.
التي خرجت في موقع  أن طهران  الثالث، هو  التحّول   -
في  اإلقليمية  المواجهات  في  واشنطن  على  بالنقاط  الرابح 
العربية واإلسالمية، خصوصاً في سورية واليمن،  البالد 
الخلفية  الحديقة  الدولية، وفي  إلى الساحة  تنتقل بالتحّدي 
مع  بالذهب  النفطيّة  المشتقات  ت��ب��ادل  فتقّرر  لواشنطن، 
فنزويال، في أهم نقلة إيرانيّة على لعبة الشطرنج في مواجهة 
م��ع ال��ح��ص��ار ال��م��ال��ي األم��ي��رك��ي، ال���ذي خ��رج��ت المدمرات 
اإليراني  التهديد  بينما  لحمايته،  الكاريبي  إل��ى  األميركية 
بالرّد في حال التعرض للناقالت المتجهة إلى فنزويال، ما 
يعيد مشهد المدّمرات األميركية تنتظر في الكاريبي السفن 
السوفياتية، مع فارق حمولة السفن، وما تشير إليه من تغيّر 
)التتمة ص8(

اإيران واأميركا وجهًا لوجه: اأزمة 

الكاريبّي تتكّرر بعد 60 عامًا!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

تسابق الحكومة ما تبقى من مهلة المئة يوم األولى من عمرها 
الدستورّي، لتصفير ملفات وعودها التي وردت في البيان الوزاري 
لهذه األيام المئة، وقد أنهت إرسال مشاريع القوانين التي وعدت 
بها أو تبنّت المشاركة بمناقشة اقتراحات قوانين مقدمة من النواب 
بديالً عنها، وفيما يمثل التوقف عن سداد سندات اليوروبوند أهم 
بتجميد  لسنتين  صمود  فرصة  للبنان  حفظ  باعتباره  اإلنجازات 
تفعل  كانت  كما  السندات  سداد  من  بدالً  نفقاته  لتغطية  مدخراته 
استرداد  فإن  الحريري،  سعد  الرئيس  حكومة  تفعل  أن  وتنوي 
قطاع الخلوّي ال يقل أهمية وشجاعة عن وقف السداد، قياساً بما 
كانت تفعل وتنوي أن تفعل حكومة الرئيس الحريري لجهة التمديد 
بينما  شقير،  محمد  السابق  االتصاالت  وزير  دعا  كما  للشركات 
أثبتت الحكومة أن قرار وقف السداد لم يؤثرعلى فرص التفاوض 
الدولي، وال  النقد  التفاوض مع صندوق  الدائنين، وال فرص  مع 
المئة يوم  فرص السعي لتعويم مؤتمر سيدر، وبدا عشية نهاية 
أن آلية ضبط سعر الصرف واألسعار مرّشحة ألن تبصر النور 
قريباً بعد ممانعة من حاكم مصرف لبنان بوضعها قيد التطبيق، 
آتية  تحويالت  من  عليها  يستولي  التي  ال��دوالرات  تحويل  لجهة 
تغطية  لحساب  ألصحابها،  اللبنانية  بالليرة  يسّددها  الخارج  من 

 3200 أي  ذاته،  لها  شرائه  بسعر  الضروري  االستيراد  حاجات 
إج��ازات  وبموجب  الصرافين  بواسطة  ذل��ك  يتم  أن  على  ل��ي��رة، 

استيراد صادرة عن وزارة االقتصاد.
تتواصل  ال��دول��ي،  النقد  صندوق  مع  التفاوض  مستوى  على 
لبنان  ومصرف  المالية  وزارة  بمشاركة  الفيديو،  عبر  الجلسات 
وعدد من مستشاري الرئاستين األولى والثالثة. وقد فتحت هذه 
سيدر،  مؤتمر  لتعويم  الفرنسيون  وع��د  كما  الباب  المفاوضات 
متابعته  على  المشرف  الفرنسي  المسؤول  كلمات  أظهرت  الذي 
بيار دوكان، الذي قال إن سيدر ال يزال صالحاً واألموال ال تزال 
متوفرة، وكانت المناقشات في االجتماع األول الذي ُيعقد بمشاركة 
لبنانية دولية تحت عنوان سيدر مدخالً إلشادة ممثل األمين العام 
لألمم المتحدة ورئيس المجموعة الدولية لدعم لبنان يان كوبيتش 
الذي تم عرضه لإلسراع  التوجه  مع  الحكومة، خصوصاً  بخطة 
بإصالح قطاع الكهرباء، واالستفادة من تدّني سعر النفط لوضع 
تعرفة جديدة تالقي التكلفة بالتزامن مع تأمين الكهرباء 24/24، 
وعلقت مصادر متابعة لملف سيدر على االجتماع بوصفه بالجيد 
جداً، رغم الغياب العربّي الذي ترجمه تمثيل السعودية واإلمارات 
وأرسلوا  لبنان  في  الموجودون  السفراء  غاب  حيث  المنخفض، 
استخفافاً موظفين يمثلونهم، بينما حضر سفراء الدول الكبرى، 
)عباس سلمان()التتمة ص8( عودة الحياة إلى طبيعتها... أّي ثمن؟  

ع�سية نهاية الـ100 يوم: اآلّية تطبيقّية لدوالر اال�ستيراد ال�سرورّي باإجازات ر�سمّية

�لحكومة بح�صور �صفيَرْي �أميركا وفرن�صا لتعويم »�صيدر« من بو�بة خطة �لكهرباء 

�لعري�صّي في بعبد� للقاء با�صيل وتيمور جنبالط... وموجة بهاء �لحريرّي تتر�جع

خطُر حكومة الراأ�سين االإ�سرائيلّية: 

كيف يواَجه؟

 ذكرى النكبة

وحتمّية المقاومة...

3 انتخابات عامة توّصل نتنياهو  بعد نيّف وسنة وبعد 
إلى تشكيل حكومة ائتالف مع حزب »أزرق أبيض« ضمن 
شهراً   18 ل�  الصهيوني  الكيان  في  الحكومة  رئاسة  فيه 
بديالً.  حكومة  رئيس  فيها  يكون  أخرى  شهراً   18 تعقبها 
إذا فعلت  التي  القضائية  كافية لتصفية ملفاته  فترة يظنها 
ووصلت إلى منتهاها فإنها تقوده إلى السجن بعيداً عن أّي 

منصب رسمي. 
أزرق«  »أب��ي��ض  رئيس  غانتس  بني  ضمن  المقابل  ف��ي 
والذي فشل في تشكيل حكومة بمفرده بعيداً عن الليكود 
إلى منصب »رئيس  ورئيسه نتنياهو، الوصول ألول مرة 
ح��ك��وم��ة ب��دي��ل« اآلن ورئ��ي��س ح��ك��وم��ة أس��اس��ي ب��ع��د 18 
انتهاء مدة رئاسة نتنياهو. ومع تشكل هذا  أّي بعد  شهراً 
تطرح  العدو  كيان  في  الرأسين  ذي  الحكومي  االئ��ت��الف 
أسئلة كثيرة حول األداء اإلسرائيلي في اإلقليم بشكل عام 
القرن«  »صفقة  والمسماة  للسالم«  ترامب  »رؤي��ة  وتنفيذ 
التي قد تستوجب من الثنائي اإلسرائيلي األميركي عمليات 

عسكرية تلزمها إلزالة العوائق من أمامها.
من  ب��ّد  ال  عليها،  واإلج��اب��ة  األس��ئ��ل��ة  ه��ذه  مناقشة  قبل 
مرة  ك��ّل  في  »إس��رائ��ي��ل«  ب��أّن  تفيد  قديمة  مقولة  استعادة 
ب��ت��ص��وره��ا خطر  ي��ش��ت��ّد  أو  داخ��ل��ي  م���أزق  فيها  ي��ت��ع��اظ��م 
حكومة  إل��ى  تلجأ  فإنها  معاً  االث��ن��ان  يتزامن  أو  خ��ارج��ي 
ائتالف تسّميها »حكومة وحدة وطنية« تذهب بها لمواجهة 
المأزق أو الخطر بفتح جبهة حرب تنسي جمهورها المأزق 

او تبعد او تعالج الخطر.
وصحيح أّن تشكيل الحكومة الراهنة أملته ظواهر عجز 
أّي من الطرفين عن تشكيل حكومته الخاصة رغم محاوالت 
تكّررت بعد 3 دورات انتخابية، إال اّن الواقع اإلسرائيلي من 
حيث التحديات الداخلية وما تتصّوره من مخاطر خارجية 
األساسي  الرأسين  ذات  الحكومة  ه��ذه  مثل  ب��أّن  يوحي 
تشكل  حكومة  هي  رئاستها  على  المتناوبين  واالحتياط 
حكومة  تضخمه  ما  ظ��ّل  في  اآلن،  »إس��رائ��ي��ل«  ل�  مصلحة 
حسب يتمثل  محدق  خارجي  خطر  من  الراحلة  نتنياهو 
)التتمة ص8(

يأتي 15 مايو/ أيار من كّل عام... لينّغص علينا حياتنا 
)الكيان  االغتصاب  دول��ة  أن  وال��ع��ار،  بالخزي  وُيشعرنا 
الصهيوني(، زرعت، وال زالت مستمرة رغم مرور )72( 
شعب  إرادة  عن  غصباً  الكيان  هذا  إنشاء  تاريخ  على  عاماً 
الحفنة  تلك  األرض،  في  المشّردون  وليتحّول  فلسطين، 
أرض  مغتصبي  إل��ى  االستعماريين،  اليهود  م��ن  العفنة 
الشعب  ه��ذا  أب��ن��اء  وي��ش��ّردوا  التاريخيّة،  فلسطين  شعب 

الفلسطيني!!
ول��ذل��ك ل��ي��س ب��خ��ط��أ، ال��ق��ول ع��ن��د ص���دور وع���د بلفور 
أرض  على  لليهود  قومي  وط��ن  بإقامة   ،1917 ع��ام  في 
فلسطين، »إن من ال يملك أعطى لمن ال يستحق«!! مأساة 
إلى  سيّئ  من  العربية  والمنطقة  عام،  كّل  نعيشها  كبرى 
أسوأ، وتكاد تنفضح نظم عربية رجعية بقيادة السعودية 
تطبيع  ع��ن  ال��ف��اج��ر  ب���اإلع���الن  ال��خ��ل��ي��ج،  دول  وغ��ال��ب��ي��ة 
»إسرائيل«!!  ب�  المسّمى  الصهيوني  الكيان  مع  العالقات 
في  بدأت  حينما  الكبرى،  الخطيئة  كانت  السادات  فمصر 
صراعاً  واع��ت��ب��اره  الصهيوني،  العربي  ال��ص��راع  تأميم 
فلسطينياً/ إسرائيلياً، وانسحبت مصر، وأعطت الفرصة 
لكّل من يرغب في السير في اتجاه مصر، أو أن يضرب 
رأسه في الحائط!! هكذا دفعت األنانيّة المصرية في عهد 
الضخمة  وإنجازاتها   1973 أكتوبر  حرب  بعد  السادات 
والتاريخية، إلى الزحف إلى أميركا و»إسرائيل«، وإعطاء 
التاريخيّة  وظيفتها  معها  ففقدت  العربية،  لألمة   ظهرها 
باعتبارها القائد اإلقليمّي الذي يقود قاطرة األمة العربية 
من الخليج إلى المحيط، وفقدت دورها القائد تباعاً حتى 

وصل إلى العدم.
)التتمة ص8(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 د. جمال زهران*

إي��م��ان��اً  م��ؤم��ن��ة  قليلة  ف��ئ��ة  إّن 
عظيمة  فئة  من  ألفضل  صحيحاً 
اإلي���م���ان وق��ائ��م��ة على  ف��اق��دة 
ال  بالية،  رّث��ة،  عقيمة،  تسويات 

تقوم بها لمجتمع قائمة.
سعاده

تجاوزت حملة توقيعات تطالب بالتحقيق في ثروة زعيم حركة النهضة 
وتسعى  ُموّقع،  آالف  ال�5  حاجز  الغنوشي،  راشد  تونس  في  اإلخوانية 

الحملة في هدفها المقبل إلى رفع العدد إلى 7500 توقيع.
نشاط  أي  يمارس  لم  لكونه  الغنوشي،  ثروة  في  الناشطون  ويرتاب 

مهني أو اقتصادي منذ قدومه إلى تونس قبل 9 سنوات آتياً من لندن.
تونس«،  أغنياء  أغنى  »من  من  أصبح  الغنوشي  إن  العريضة  وتقول 

بثروة تقدر بأكثر من مليار دوالر.
والنشطاء  األكاديميين  من  عدد  وهم  العريضة،  على  الموقعون  ودعا 
والفنانين والمواطنين، إلى ضرورة »التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة 

الغنوشي ومصادرها«.
كما دعوا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصادر هذه الثروة التي 
تقول تقارير إنها تجاوزت المليار دوالر، تتكون من االتحاد العام التونسي 

للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
من  واح��د  زعيم  هو  الغنوشي  راش��د  السيد  أن  »باعتبار  إن��ه  وقالوا 
النواب،  مجلس  رئيس  أنه  وباعتبار  البرلمان،  في  تمثيالً  األح��زاب  أكبر 
التمويالت  كثرة  وباعتبار  والمجتمع،  الدولة  في  الفساد  تفشي  وباعتبار 
األجنبية المشبوهة التي تفد على البالد التونسية بعنوان العمل الخيري 
التنظيمات  مع  غالباً  التمويالت  ه��ذه  تقاطع  وباعتبار  والجمعياتي، 
اإلرهابية واألجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن 

يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة الغنوشي وفي مصادرها«.

�أكثر من 5 �آالف ُموّقع تون�صّي.. 
عري�صة ت�صاأل عن ثروة �لغنو�صّي؟
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الدكتور  الحكومة  رئيس  ت��رأس   
لعرض  اجتماعاً  أمس،  دياب  حسان 
للحدود  المتكاملة  اإلدارة  استراتيجية 
رئيس  ن��ائ��ب��ة  ح��ض��رت��ه  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 
عكر  زي��ن��ة  ال��دف��اع  وزي���رة  الحكومة 
حّتي،  ناصيف  الخارجية  ووزراء: 
عباس  ال��زراع��ة  وزن��ي،  غ��ازي  المال 
والنقل  ال��ع��ام��ة  األش��غ��ال  م��رت��ض، 
حمد  الدكتور  الصحة  نجار،  ميشال 
جوزاف  العماد  الجيش  قائد  حسن، 
اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  عون، 
لقوى  العام  المدير  إبراهيم،  عباس 
عثمان،  عماد  ال��ل��واء  الداخلي  األم��ن 
للجمارك  األع��ل��ى  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
العام  المدير  طفيلي،  أسعد  العميد 
العام  األمين  ضاهر،  بدري  للجمارك 
محمود  ال��ق��اض��ي  ال����وزراء  لمجلس 
طالب  خضر  الرئيس  مستشار  مكية، 

عكاري. خالد  مكتبه  ومدير 
تفاصيل  لعرض  االجتماع  وُخصص 
معالجة  إلى  تهدف  التي  االستراتيجية 
وكيفية  لبنان  ف��ي  ال��ح��دود  مشاكل 
إدارت��ه��ا ووض���ع م��اح��ظ��ات األج��ه��زة 
بينها  فيما  والتنسيق  عليها،  األمنية 
لتنفيذها،  شاملة  خطة  لعرض  تمهيداً 
الدولي  المجتمع  مطالب  مع  يتائم  بما 
ل��ج��ه��ة ض��ب��ط ال���ح���دود، ب��اإلض��اف��ة 
األشخاص  عبور  تسهيل  عملية  إل��ى 

والبضائع.
الموضوعة  االستراتيجية  وتعالج 
على  بالتهريب  يتعلق  األول  جانبين: 
الحدود، والثاني بكيفية إدارة الحدود.

في  دي���اب  استقبل  ن��ش��اط��ه،  وف��ي 
السرايا الحكومية المطران بولس مطر، 

وعرض معه األوضاع العامة.

النواب  رابطة  من  وف��داً  استقبل  ثم 
ناصر  المرعبي،  طال  ضم:  السابقين 

نصر الله وجاك جو خدريان.
وقال المرعبي بعد اللقاء »بحثنا مع 
المعيشية  األوضاع  في  دياب  الرئيس 

بتحمل  يستمر  أن  وتمنينا  الصعبة، 
إلنقاذ  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  مسؤوليته 
لبنان، وأن يتخذ التدابير الازمة للحد 
والمآسي  الفاحش  الغاء  موجة  من 

التي يعيشها المواطن«.

ترأس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في 
األول  التنسيقي  االجتماع  أمس،  الكبيرة  السراي 
مجلس  رئيس  نائبة  حضره  س��ي��در«،  ل�«مؤتمر 
الخارجية  ووزراء  عكر  زينة  الدفاع  وزيرة  الوزراء 
اإلدارية دميانوس  ناصيف حّتي والبيئة والتنمية 
قطار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والمالية غازي 
وزني، ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، 
تابت  جاد  والشمال  بيروت  في  المهندسين  ونقيبا 
وبسام زيادة، وسفراء: فرنسا، اسبانيا، سويسرا، 
إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الواليات 
وممثلون  األوروب��ي،  واالتحاد  األميركية  المتحدة 
عن سفراء دولة قطر، الكويت، السعودية وممثلون 
عن منظمات الدولية واألمم المتحدة والبنك الدولي 
العام  والمدير  اللبنانية،  األهلية  والجمعيات 
والمدير  شقير  أنطوان  الدكتور  الجمهورية  لرئاسة 

العام لوزارة المالية آالن بيفاني.
مواكبة  المكلّف  السفير  سكايب  عبر  شارك  كما 

تنفيذ قرارات مؤتمر »سيدر« السفير بيار دوكان.
المرة  »ليست  دياب  الرئيس  قال  البداية،  وفي 
األخيرة  المرة  تكون  ولن  فيها  نجتمع  التي  األولى 
بالتأكيد. فقد ناقشنا معاً لغاية اآلن خطة الحكومة 
وأولويات  الدولي  صندوق  ومساعدة  اإلصاحية 
س��ن��وات.  ث��اث  م��دى  على  اإلن��م��ائ��ي��ة  الحكومة 
واليوم، نجتمع مرة أخرى بعد وضع آلية المتابعة 
والجهات  حكومتنا  بين  ات��ف��اق  إل��ى  وال��ت��وص��ل 
مؤتمر  تجاه  حكومتنا  التزام  يعكس  ما  المانحة، 

»سيدر«.
مناسبة،  كّل  وفي  ال��وزاري  بياننا  »في  وأضاف 
إصرارنا  وعلى  الفساد  مكافحة  أهمية  على  شّددنا 
الثقة  إلع��ادة  الضرورية  اإلص��اح��ات  تنفيذ  على 
خطة  معاً  وضعنا  فقد  ببلدنا.  والدولية  المحلية 
تمويل  م��س��ارات  تتضّمن  ال��ت��ي  المالي  لإلنقاذ 
المالية  بتوقعاته  »س��ي��در«  مؤتمر  وإص��اح��ات 
ذلك،  على  وبناء  الكلية.  االقتصادية  وافتراضاته 
واستراتيجيتنا  متعاف  القتصاد  رؤيتنا  حّددنا 

للتنمية المستدامة«. 

ال��ط��ري��ق، نبقى  أّن »ف��ي ك��ّل خ��ط��وة م��ن  وأك���د 
مؤتمر  حوافظ  لدفع  اإلصاحات  ألهمية  مدركين 
الدولي  المجتمع  ولدعم  قدماً  المالية  »س��ي��در« 
خوض  خ��ال  ف��ي  سيما  وال  والسخي،  المستمر 
أّن  معركتنا ضد فيروس كوفيد- 19«، مشّدداً على 
لبنان »يحرص أكثر من أّي وقت مضى على إعادة 
المجتمع  تجاه  التزامه  وتعزيز  اقتصاده  تعريف 
على  التغلب  على  مصّممون  ونحن   )..( الدولي 
التحديات بهدف تحقيق السيادة واإلزدهار بدعمكم 

الذي ُيعتبر ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا«.
يتمحور  االجتماع  هذا  »إّن  عكر  قالت  بدورها، 
به،  الحكومة  تلتزم  ال��ذي  »سيدر«  تطبيق  ح��ول 
واإلصاحات  التنموية  المشاريع  على  يرتكز  وهو 
على  الكهرباء  لملف  األولوية  وهي  واالستثمارات، 
مستوى اإلصاحات الهيكلية في االقتصاد والتوجه 
الفساد واإلثراء غير  لمكافحة  إلنشاء وكالة وطنية 

المشروع«.
فوشيه  برونو  الفرنسي  السفير  أكد  جهته،  من 
2018 لمساعدة  انعقد عام  الذي  أّن »مؤتمر سيدر 
يشهد  مازال  االقتصادية  أزمته  تخطي  على  لبنان 
الليرة  انهيار  في  تسارع  مع  تفاقماً  المراحل  أشّد 
األزمة  مواجهة  إلى  تطلعت  وحكومتكم  اللبنانية، 
عبر وضع خطة اقتصادية شّخصت من خالها واقع 
األزمة، من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي 

وهي خطة جيدة إنما يبقى األمل في التنفيذ«.
وأكد السفير دوكان أّن »كّل تأخير في اإلصاحات 
الواقع  على  ج��داً  سلبية  انعكاسات  له  ستكون 
على  عديدة  منافع  سيدر  لتنفيذ  أّن  إذ  اللبناني، 

صعيد االستثمارات والتمويل«.
ورّكز دوكان على ثاثة نقاط أساسية وهي:

1 � المطالبة بدقة أكثر بالجداول الزمنية، لتنفيذ 
اإلصاحات وأولها في قطاع الكهرباء.

صعيد  على  بالعمل  والمباشرة  الشفافية   �  2
مكافحة الفساد واإلثراء غير المشروع.

األطراف  وقيام  لبنان  في  االستثمار  ضرورة   �  3
الدولية بالمساعدة من خال توفير التمويل وإظهار 

الشفافية المطلقة في األداء«.
تقنياً عن واقع قطاع  الوزير غجر عرضاً  قّدم  ثم 
الكهرباء في لبنان والخطة المعّدة الحقاً، والخسائر 
الكبيرة التي تكّبدها البلد، مشيراً إلى أّن »المشكلة 
تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة 
1994«. وشّدد على »ضرورة إيصال نفط  في عام 
رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع 

واقع الحال، لّس العجز في الطاقة«.
جديد  إدارة  مجلس  تعيين  »ض���رورة  ورأى 
لشركة الكهرباء بشكل شفاف واختيار األفضل بين 

المرشحين«.
وقّدم شرحاً حول المواقع الثاثة لمعامل توليد 

الطاقة في الزهراني ودير عمار ثم سلعاتا.
»نحن  فيها  قال  قطار  للوزير  مداخلة  كانت  ثم 
نركز على مبدأ سيادة القانون، وأن نكون في دولة 
تكافح الفساد وتحمي حقوق المواطنين. وتتمحور 
عبر  والمساءلة،  الشفافية  حول  حكومتنا  أهداف 
غير  اإلث���راء  مكافحة  الفساد،  مكافحة  مؤسسة 
التنسيق  المعلومات،  إلى  الوصول  حق  المشروع، 
على  الوقائية  التدابير  ال����وزارات،  مختلف  بين 

المستوى القطاعي«.
بدورها، تحدثت ديانا نعمة باسم المنسق المقيم 
لألمم المتحدة وقالت »إّن هذا االجتماع هو في إطار 
الذي  سيدر،  مؤتمر  عمل  ضمن  من  شاملة  خطوات 
آلية  وكذلك  وإص��اح��ات،  استثمار  خطط  يشمل 

متابعة عبر إنشاء لجنة وزارية«.

اإلنماء  لمجلس  الكتروني  لموقع  ع��رض  وت��ّم 
أن  على  »سيدر«،  برامج  سيتابع  ال��ذي  واإلعمار 

يطلق رسمياً في السابع عشر من حزيران 2020.
»دعم  رامبلينغ  كريس  البريطاني  السفير  وأكد 
الجهود في إطار  مؤتمر سيدر، وأن يتّم بذل جميع 

تحقيق متطلبات نجاح المؤتمر«.
أّما السفيرة اإليطالية نيكوليتا بومبارديه فقالت 
وإظهار  الزخم  على  المحافظة  إلى  بحاجة  »إننا 
أهمية  على  وركزت  العملية«،  هذه  خال  الشفافية 
ملف  عن  تقديمه  ت��ّم  ال��ذي  العرض  استراتيجية 
دوروثي  األميركية  السفيرة  شّددت  فيما  الكهرباء. 
شيا على أّن »موضوع الشفافية مهّم جداً لتنفيذ كل 

هذه االصاحات«.
لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  أما 
يان كوبيتش، فأكد »الدعم الكامل لإلصاحات في 
مقررات  تنفيذ  أمام  الطريق  بتمهيد  الكفيلة  لبنان 

مؤتمر سيدر«.
على  فأثنى  والتمانس  ي��ان  السفير  تحدث  ثم 
»أهمية االستماع إلى الشباب وإقناعهم باإلجراءات 
أوروبا  في  الثورة  »ألن  الحكومة  بها  ستقوم  التي 

انبثقت من الشباب«.
المنظمات  عن  لممثلين  مداخات  أيضاً  وكانت 
الدولية والجمعيات األهلية اللبنانية، شّددت على 
من  سيقّدم  ما  كّل  في  الشفافية  انتهاج  »ض��رورة 
في  أطلقت  التي  المطالب  إلى  واالستماع  مشاريع 

ثورة 17 تشرين«.

الوطن / �سيا�سة

�إنجاز�ُت �أ�َسِد �سورية �أقوى من 

�سائعاٍت محبوكة بعناية غربّية

{ د. وفيق إبراهيم 
تنهال الشائعات التي تستهدف الدولة السورية في وضعها 
وحزب  واإليرانيين  ال��روس  حلفائها  مع  وعاقاتها  الداخلي 

الله. 
بين  للتماسك  اإلس��اءة  على  وتركز  واضحة  هنا  االه��داف 
منذ  مستقلة  دول  على  هجوم  اوسع  صّدوا  الذين  المتحالفين 
الحرب العالمية الثانية. وجرى استخدام االرهاب والجيوش 
والخليجية  واالوروب���ي���ة  واألم��ي��رك��ي��ة  والتركية  االردن��ي��ة 
واالسرائيلية وتسعير التباينات المذهبية والطائفية والعرقية 

بشكل لم يستبقوا فيه أية وسيلة خارج االستعمال.
ليعاودوا  وسائلهم  من  يعززوا  ان  الطبيعي  من  كان  لذلك 
بخدعة االعتراف بنجاح محور الدولة السورية وروسيا وإيران 
االنقضاض  بمعاودة  انما  السورية.  الميادين  في  الله  وحزب 

عليه من زوايا مختلفة.
بانتشاره  خصوصاً  المفضلة  الوسيلة  هو  االعام  كان  هنا 

في العالم العربي واالسامي والغربي.
من  رفعت  التي  كورونا  بسبب  للحجر  اضافية  فائدة  مع 

معدالت المتابعة اإلعامية في الليل والنهار.
إفاس  عن  س��ردي��ات  باطاق  المتنوع  االع��ام  ب��دأ  بذلك 
من  لبنان  في  االقتصادي  االنهيار  بسبب  السورية  الدولة 
لازدياد  القابل  عليها،  الغربي   – األميركي  والحصار  جهة 
مجزرة  أن  خصوصاً  ثانية،  جهة  من  نهائياً  خنقها  حدود  الى 
»قانون قيصر« األميركي للمقاطعة الكاملة مع سورية تبدأ في 

منتصف حزيران المقبل.
عن  أخبار  إطاق  الى  الشائعات  انتقلت  بالتدريج  وهكذا 
اندالع خافات بين اغنياء من اقرباء االسد يزعمون ان الدولة 
مليارات  وقدرها  يمتلكونها  مؤسسات  على  االستياء  تريد 
عدة، ويلتقطون فيديوهات متتابعة مصورة بالهاتف الجوال 
االغنياء  اب��رز  اح��د  مخلوف  لرامي  آب  الواتس  طريقة  على 
وقريب للرئيس االسد وهو يناشده لحمايته من الذين يريدون 

االستياء على شركاته في دوائر الدولة.
الدولة  ألن  الشائعات  هذه  من  الخبيثة  الحبكة  تبدو  هنا 
تأكل  الخارجية  االم��وال  الى  الوصول  عن  العاجزة  المفلسة 

نفسها، حسب ما تقوله الخرافات. 
في  امكنة  لها  وتحفر  وتنمو  تكبر  الشائعات  يجعل  ما  هذا 
تعتمد  فإنها  مفعولها،  تراجع  لو  وحتى  المتابعين  مخيات 
على المثل المصري الذي يقول: »طلقة الرصاص التي ال تصيب 

تدوش«. اي تسبب صخباً وضجيجاً وهذا هو المطلوب. 
سورية،  إف��اس  فكرة  ترسيخ  من  لمزيد  أيضاً،  بالتتابع 
اطلقت قوى لبنانية محسوبة على الخط األميركي االسرائيلي 
الدولة  من  مدعومة  بضائع  تهريب  عن  اشاعات  الخليجي 
المهربين  وان  سورية  الى  الدوالرات  مايين  بمئات  اللبنانية 
هذه  وقدموا  سورية  رسمية  اجهزة  مع  ينسقون  لبنانيون 

المعلومة على اساس انها طارئة وطازجة.
ليتبين ان هذا التهريب من الحدود اللبنانية – السورية قديم 
يرقى الى ثمانية عقود على األقل وذلك بسبب التداخل االهلي 
الفرنسي  المستعمر  سلخهما  اللذين  البلدين  بين  واالجتماعي 
جانبي  على  الواحدة  العائات  بين  مفرقاً  بعضاً  بعضهما  عن 

الحدود.
التهريب  من  االن���واع  ه��ذه  ان  وه��ي  اضافية  ميزة  هناك 
الحدودي موجود بين أميركا والمكسيك ودول أميركا الجنوبية 
في  الدول  بين  العالمية  الحدود  كامل  وفي  وجوارها  واليمن 

اوروبا وافريقيا.
من  يجعل  سورية  إفاس  عن  شائعات  الى  االستناد  لكن 
التي  المنطقية  الموانع  الجتياز  ومناسبة  قابلة  ترهات  أي 

يستخدمها العقل.
بنشر  المطالبة  الى  التهريب  شائعات  مطلقو  ذهب  لذلك 
قوات دولية تقفل حدود لبنان مع سورية اليس هذا هو الهدف 

الكامن من وراء شائعات اإلفاس؟
لكن  سورية  يستهدف  الذي  االع��ام  يزاوله  لما  عينة  هذه 
اقرباء  اح��د  مخلوف  رام��ي  رأسها  على  اخ��رى،  امثال  هناك 
سورية  عن  األخبار  صدارة  يحتل  الذي  االسد  بشار  الرئيس 
فيعتبره االعام الغربي والخليجي واالسرائيلي والتركي رمز 
الفساد المرتبط بالدولة، ألنه يمتلك شركات وعقارات وفنادق 
سيرياتيل  شركة  ويترأس  واكثر  الدوالرات  مليارات  بعشرات 

لاتصاالت. 
والغرب  الشرق  في  المتداول  مخلوف  اسم  فإن  لاشارة 
ممثات  وحتى  العالميين  الممثلين  من  شهرة  اكثر  اصبح 

اإلغراء.
فذهبوا  الحد  بهذا  المتواصلة  الشائعات  اصحاب  يكتِف  لم 
اتفاقات  ناسجين  وحلفائها،  سورية  بين  العاقات  الستغال 
سورية،  من  إي��ران  إخ��راج  تريد  اسرائيلية  روسية  أميركية 
المدبجة  والمقاالت  البرامج  مئات  بل  عشرات  عليها  وبنوا 
آنفاً  انباء روسية خاصة، تبين  مستندين ألخبار بثتها وكالة 

انها مخترقة.
أعدها  السورية  للدولة  معادية  برامج  من  استفادوا  كذلك 
وتبين  اليوم  روسيا  محطة  في  عراقي  اصل  من  برامج  مقدم 

أيضاً انه بعثي سابقاً ومؤيد لصدام حسين.
رموز  مع  إع��داده  من  مقابات  بعرض  استغاله  جرى  لقد 
سورية معارضة، بينها مناف طاس إبن قائد كبير في مرحلة 

األسد األب هو العماد مصطفى طاس. 
لذلك ابتدأ االعام الغربي يزعم ان رحيل إيران عن سورية 
من  اكثر  االم��ر  هذا  تريد  روسيا  ألن  اشهر  وربما  اي��ام  مسألة 
في  النفوذ  احتكار  تريد  النها  واالسرائيليين  األميركيين 

سورية.
عن  حديث  فهي  لاولى  والمواكبة  الرديفة  الشائعة  اما 
خاف روسي – سوري، ألن الرئيس بوتين يريد استبدال االسد 

باتفاق مع األميركيين واالتراك ينهي »ازمة سورية« بكاملها.
للمزيد من اإلثارة اطلقت الشائعات اإلعامية ايضاً خافات 
المجريات،  بعض  في  الله  حزب  اصابت  إيرانية   – سورية 
وزعمت ان القيادة السورية تلقت عرضاً أميركياً غربياً تؤيده 
»اسرائيل« يقبل ببقاء االسد في الرئاسة مقابل طرد اإليرانيين 

وحزب الله من سورية بكاملها وليس مقابل الجوالن فقط.
ببيان  األخ��رى.  تلو  الواحدة  الشائعات  هذه  سقطت  لقد 
إلي��ران  معاٍد  األميركيين  مع  تنسيق  اي  نفى  واح��د  روس��ي 
الدستورية  حكومتها  من  بطلب  سورية  في  انها  معتبرين 
بيان  انه  فيتبين  االسد.  بشار  الرئيس  يقودها  التي  الشرعية 
حسن اإلعداد اصاب الشائعات الثاث بحجر واحد، اوالً بنفيه 
اتفاق  وجود  عدم  ضمناً  يعني  وهذا  اإليرانيين  مع  خاف  اي 
مع األميركيين، معتبراً ان إيران في سورية هو قرار من الدولة 
للحضور  تطلبها  فالدولة  شرعيتها،  على  يؤكد  بما  السورية 
الطرف  مع  بالتوافق  مصالحها  حسب  لانسحاب  وتدعوها 
العاقة  على  واضح  مؤشر  ذاته  بحد  البيان  ان  كما  المعني، 

العميقة بين بوتين واالسد.
بها  تسببت  ال��ت��ي  االض���رار  ك��ام��ل  إلزال���ة  ك���اٍف  ه��ذا  فهل 
مصورة  مقاطع  بعرض  مستمرة  النها  ال  بالطبع  الشائعات؟ 
آخرين  فساد  لنجوم  اخرى  مقاطع  تستحضر  وربما  لمخلوف 
مؤيدين من الغرب وتطالبهم الدولة السورية بضرائب متأخرة 
لم يدفعوها وذلك بتوزيع رشى على الفاسدين في تلك المصالح 

مستغلين عاقات لهم مع بعض السياسيين في الدولة.
ديون  عليها  ليس  التي  السورية  الدولة  فإن  هنا،  للتنبيه 
للخارج ليست أكثر إفاساً من مجمل بلدان المنظومة العربية 
وهي األقل فساداً بينهم على الرغم من الحصار الكامل المفروض 

عليها من المحور األميركي االسرائيلي السعودي. 
بعرض  متخصص  عربي  اع��ام  وج��ود  مطلوباً  يبدو  قد 
الفساد  مدى  عن  حقائق  صديق  دول��ي  اع��ام  مع  بالتعاون 
فيما  علنياً  سلوكها  أصبح  التي  العربية  الدول  في  السياسي 

النزاهة اصبحت غير قابلة للتطبيق اال خلسة.
بالنتيجة فإن تراجع الضغط العسكري عن الدولة السورية 
يمنحها فرصة استعادة حقوقها من مفسدين نهبوا السوريين 
ألن  يفيدهم  لن  وهذا  وحلفائهم،  باألميركيين  اليوم  ويتغطون 
االسد هزم هؤالء في معارك بدأت منذ خمس سنوات وتتواصل 

مع القضاء على الفساد الداخلي.

مصادر  استغربت 
قيام  دبلوماسيّة 

سفراء دول عربية 
على  بجوالت 

صفة  ال  شخصيات 
فيما  لها  رسمية 

رئيس  هؤالء  يقاطع 
وسألت  الحكومة، 
السفيرة  كانت  إذا 
تفعل  ال  األميركية 
فلحساب َمن  ذلك 

بهذه  يتصرفون 
وهل  الطريقة؟ 

عليها  يجرؤون 
لبنان  غير  في 

وألفباء التكليف 
تمثيل  هو  الدبلوماسي 

دولة لدى دولة؟
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{ ابراهيم مصطفى
هذا البحُر من ورائكم، 

والشقيق من أمامكم وإٍن اختلفتم معه، 
فماذا أنتم فاعلون؟

الشعُب يئنُّ جوعاً وفقراً بسبب سياساتكم الرعناء والتي ال ُتسمن وال تغني من 
جوع...

ال  وباَت  المناطقي  وحقِدكم  المذهبي  ونكِدكم  الطائفي  وحلِكم  في  يغرق  الوطُن 
يقوى حتى على التنّفس...

العاقات  لقطع  الُمطّبلين  من  جوقٌة  انبرت  والوطنية  الدين  لغيرة  ويا  وفجأة 
مع الدولة السورية والتي ُتعتبر اآلن الطريق الوحيد بل األوحد لنتفس الصعداء 
ال  الجوقة  هذه  أّي   � وألنها  سورية  الى  التهريب  بحجة  المعابر  بإقفال  وطالبت 
بين  الحدود  على  بين  المتحدة  األمم  قوات  بنشر  وقاحة  وبكّل  طالبت   � حاً  تملك 

الدولتين. 
مع  لسنا  فنحن  بلة،  الطين  يزيد  من  ال  ُينقذه  من  ُيريد  فالوطن  هؤالء  يا  مهاً 
علم  في  تفّوقه  يّدعي  الذي  السياسيُّ  أيها  ولكن  معه،  يوماً  نكون  ولن  التهريب 
المازوت  ُيهّرب  كان  عندما  وُتقعدها  الدنيا  تقم  لم  لماذا  واإلقتصاد...  السياسة 
السوري والفستق الحلبي الى لبنان أم أّن هذا حال _ مع أّن التهريب  من الجهتين 

مرفوض... 
الحدود،  حماية  على  تقوم  الوطنّية  الّسيادة  ألن  اخجلوا...  قلياً...  اخجلوا 
وهذا ليس بالكام والخطابات بل بخطة واقعية وعملية وبتفعيل المعاهدات بين 
الدولتين الشقيقتين، فلن نقول لكم... اذهبوا وقبِّلوا أيدي المسؤولين السوريين، 
وال اذهبوا وناموا في قصر الرئيس، فمصلحة المواطن الذي ال يجد قوت يومه هي 

التي تعنينا أوالً وأخيراً...
نقوُل للّساسة الذين يرفضون التنازل عن عنجهّيتهم والذين ال يشعرون بالمأزق 
الشعبوّية  الله في وطنكم، ودعوا  اّتقوا  الكبير، نقول لهم  االقتصادّي واالجتماعّي 

وفّكروا بهذا الوطن الذي يموت أمام أعُيننا...
أخبرونا ماذا فعلتم للصناعة؟ 

وماذا قدمتم للزراعة؟
لقد حّولتم لبنان الى ملهًى ليلي ومركز للخدمات وُتفاخرون بذلك... نسيتم بل 

تناسيتم عمداً مصلحة المواطن والوطن..
اّدعيتم االنتماء وسعيتم للتفتيت والفناء...

أخبرونا... كيف وصلنا الى هذا الواقع المر؟ وكيف ُننتج فكراً سياسياً راقياً؟
اخبرونا... ماذا فعلتم لننتج وطناً قائماً بمقّومات ذاتية قادرة على حماية الكيان 

من االنهيار؟ فالّسياسيُّ الكبير والقادر ُتنتجه االفكار الكبيرة... فأين األفكار الكبيرة 
التي قام على أساسها لبنان؟

أين الُنخب؟
مصلحة  الى  النظر  دون  ذاك...  او  لهذا  ُمسّوقة  بغالبيتها  تكون  أن  يجوز  وهل 

الوطن والمواطن؟
الى أين سيذهب لبنان؟ وهل يستطيع أن ينجو لوحده؟

كا... ألّن العالم يتجه الى عنصريات جديدة... فهل لبنان بعيد عن ذلك؟
أيها السياسي اللبناني في السلطة او خارجها.. داعماً لها او معارضاً لها... ماذا 
قّدمت وماذا ستقّدم إلنقاذ دور لبنان في العالم العربي من ناحية والعالم الغربي 

من ناحية ثانية...؟
لن يقوم لبنان إْن لم ُتحّدد هويته اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وأخاقياً...

أخبرونا ماذا فعلتم لتحقيق ذلك...
وكيف ال يصل الوطن الى هذه الدرجة من السقوط واإلرتهان...

بالله عليكم يا ساسة أخبرونا؟
ما هي القيم األخاقية التي أنشأتم عليها األجيال المتعاقبة؟ ما العقيدة الوطنية 
والنفسية  اإلجتماعية  القيم  هي  ما  المواطنين؟  وقلوب  عقول  في  كّرستموها  التي 

التي ينضوي تحتها المواطن اللبناني؟
بلٌد قائم على العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية منذ تأسيسه كيف له أن 
يواجه أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وما هي مقّومات المواجهة؟ ومن 
هي الفئة السياسية التي تأخذ المبادرة وكيف ستتعامل مع التجمعات السكانية 

المنتمية لفئة أخرى؟
التعّصب وال على اإلرتهان لدولة هنا  الكيدّية وال على  ُتبنى على  إّن األوطان ال 

ودولة هناك كما أنها ال ُتبنى على المناطقية القاتلة...
واحترام   والقانون  والعدل  المواطنة  أُس��س  على  ُتبنى  الحقيقية  فاألوطان 

المعاهدات بين الدول...
عدٌو  والعدو  للجميع  صديٌق  فالصديق  منها  مفّر  ال  ركائز  على  ُتبنى  األوط��ان 
للجميع، وعندما ال نرى ُمشكلًة في جعل العدو صديقاً والصديق عدواً هنا يصبح 
الوطن أوطاناً وتموت بين زواياه حرية التعبير، وتقتل في زواريبه بهجة االنتصار، 
والمناطقية،  والمذهبية  الطائفية  معتقل  في  وتوضع  المواطنين  بحياة  وُيعبث 
الفعلي  المواطن  الفساد واالستبداد ويذهب  وينتهي ما ُيسّمى وطناً، ويسود حكم 

»فرق عملة« بين البقاء او الرحيل...
وقبل أن ُيصبح الشعب اللبناني متسّوالً بُكله وكلْكله أنصتوا الى صوت العقل 
فيكم واتجهوا شرقاً إلنقاذ الوطن وشعبه وتناسوا كّل الخافات واألحقاد، ولُتعلن 

سوق مشرقية، وإاّل فالنهاية كارثّية.

تراأ�س الجتماع التن�سيقي الأول لم�ؤتمر »�سيدر«

دياب: م�صّرون على تنفيذ الإ�صالحات 

والتغّلب على التحديات  تحقيق ال�صيادة والإزدهار

�صوٌق م�صرقّية واإّل فالّنهاية كارثّية...   

... واجتماع في ال�صراي بحث

 في اإدارة الحدود ومنع التهريب

... ومترئساً اجتماعاً بحث في إدارة الحدود ومنع التهريب

)داالتي ونهرا( دياب مترئساً االجتماع في السراي أمس  

عون مستقبالً العريضي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

 عون ا�صتقبل العري�صي
موفدًا من جنبالط 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، النائب السابق 
وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  من  موفداً  العريضي  غازي 

جنباط.
وجرى في خال اللقاء عرض لألوضاع العامة في الباد والتطورات األخيرة، كما 
استكمل البحث في عدد من النقاط التي أُثيرت خال لقاء الرئيس عون بجنباط قبل 

أيام.

} دعا رئيس مجلس النواب نبيه بّري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع ُيعقد بعد 
ظهر يوم الجمعة المقبل.

في  اإلماراتي  السفير  الوسط«،  »بيت  في  الحريري  سعد  الرئيس  استقبل   {
لبنان حمد سعيد الشامسي، وعرض معه األوضاع العامة والعالقات الثنائية بين 
البلدين. والتقى الحريري رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق محمد شقير 
ورئيس المجلس االقتصادي االجتماعي شارل عربيد، وعرض معهما التطورات 
الطبش  وروال  الحجيري  بكر  النائبين  من  كل  مع  وبحث  البالد.  في  االقتصادية 
وبحث األوضاع العامة وشؤوناً مطلبية. وعرض مع الخبير االقتصادي الدكتور 

مروان إسكندراألوضاع االقتصادية.

حّتي عر�ض الأو�صاع مع فو�صيه وعلوي

التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف في مكتبه أمس، سفير فرنسا لدى لبنان 
وكيفية  سيدر  مؤتمر  وتطورات  العامة  األوضــاع  في  البحث  وجرى  فوشيه،  برونو 
لبنان  جنوب  في  العاملة  الدولية  الــطــوارئ  قــوة  واليــة  تجديد  إلــى  باإلضافة  تطبيقه 

)يونيفيل(.
في  معه  وبحث  عــلــوي،  ياسر  لبنان  لــدى  مصر  سفير  حتّي  الــوزيــر  استقبل  ثــم 

العالقات الثنائية بين البلدين.

ن�شاطات
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اتفاق  بإسقاط  المشيدة  المواقف  توالت 
ديمومة  على  مشّددًة   ،1983 عام  آيار   17
ويحصنه  لبنان  يحمي  الذي  المقاوم  النهج 

إلى جانب الجيش والقوى األمنية.
والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  واعتبر 
والعار  ال��ذّل  اتفاق  أّن  خريس  علي  النائب 
الغاصب كان محاولة  الصهيوني  الكيان  مع 
والوطني  القومي  لبنان  وجه  لتغيير  فاشلة 
الستهدافات  وسياسية  أمنية  قاعدة  وجعله 
سورية  صمود  م��ن  النيل  أب��رزه��ا  متعددة 
أبناء  »ل��ك��ن  الفلسطنية  القضية  وإن��ه��اء 
بقيادة  الصدر  موسى  السيد  القائد  اإلم��ام 
الرئيس نبيه بري استطاعوا أن يسقطوا هذا 
المقاومين  من  العديد  جانبهم  وإلى  االتفاق 
»أمل«  حركة  يومها  قّدمت  وقد  والوطنيين 
إلى  لبنان  إع��ادة  أجل  من  والدماء  الشهداء 

المقاومة«. حضن 
الذي  المقاوم  النهج  »ديمومة  على  وشّدد 
القوى  جانب  إل��ى  ويحصنه  لبنان  يحمي 
األمنية اللبنانية والجيش اللبناني ألن العدو 
استهداف  عن  يوماً  يتوقف  لن  اإلسرائيلي 
الدولية،  واألعراف  القرارات  كل  رغم  الوطن، 
لكن المقاومة حققت انتصاراً بارزاً في مجال 
الصراع العربي اإلسرائيلي«. وأكد »احتضان 

هذا التاريخ المشرق للبنان وهو الذي يشكل 
إدانة دائمة للذين وقعوا االتفاق«.

في  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  ورأى 
المرتبطة  ال��دول  تتكالب  »اليوم  أّن  بيان، 
المقاومة  محور  إلسقاط  األميركي  بالمحور 
المنتصر في 25 أيار 2000 وفي تموز 2006 
وف��ي ح��روب غ��زة األرب��ع��ة من خ��ال فرض 
الفلسطينية.  القضية  وتصفية  القرن  سرقة 
لكن كما سقط السابع عشر من أيار سيسقط 
الصهيوني  األم��ي��رك��ي  ال��م��ح��ور  م��ش��روع 
المقاومة،  محور  وسينتصر  العربي  الرجعي 
والكيان الصهيوني الذي يسعى محور الشر 
ال��زوال  المحتوم  مصيره  سيكون  لحمايته 

وعودة فلسطين إلى أهلها«.
وأشار إلى أّن »محور الشر الصهيوأميركي 
اّتبع مع المقاومة في لبنان أسلوباً جديداً بعد 
فشل فرض االتفاق بعد االجتياح الصهيوني 
إسقاط  ف��ي  فشله  وبعد   2000 ال��ع��ام  ف��ي 
في  فشله  وبعد   2006 العام  في  المقاومة 
المتعّمد  اإلفقار  أسلوب  التكفيرية،  الحرب 
من  ال��دوالر  فقد  خ��ال  من  اللبناني  للشعب 
والفوضى  المبّرر  غير  سعره  ورفع  األسواق 
من خال استغال غضب الشعب من الوضع 
االقتصادي في حراك ال أفق له، ما يفرض علينا 

الصبر  على  تعتمد  المواجهة  من  جديداً  نوعاً 
ورفض االنصياع واالعتماد على الذات«.

تمّس  شروط  فرض  »محاوالت  من  وحّذر 
النقد  صندوق  خال  من  اللبنانية  بالسيادة 
الرفض  عن  سابقاً  أعلنا  إذ  ونحن  الدولي. 
أنه  إال  الصندوق،  هذا  مع  للتعامل  المطلق 
معهم  التفاوض  ق��رار  الحكومة  اتخاذ  مع 
أال  على  نصر  فإننا  ق��روض،  على  للحصول 
أو  الوطنية  بالسيادة  يمّس  شرط  بأي  نقبل 
أو يفرض علينا  يتعّرض للمقاومة وساحها 
خافاً  والبحرية  البرية  للحدود  ترسيماً 

إلرادتنا وحقنا«.
اللبنانية  ال��ح��ك��وم��ة  ال��ت��ج��ّم��ع  ودع����ا 
أم��وال  حماية  إج��راءات  في  ل�«االستعجال 
المنهوبة  األم����وال  واس���ت���رداد  ال��م��ودع��ي��ن 
المجلس  وإقرار  المهربة  األموال  واسترجاع 
األعلى لمحاكمة الفاسدين الذين نهبوا المال 
تحقيق  وبدء  عنهم  الحصانات  ورفع  العام 
من  ابتداء  لبنان  مصرف  مع  ومعمق  شفاف 
الحاكم وصوالً إلى أصغر موظف وإقرار خطة 
أموالهم  من  باالستفادة  للبنانيين  تسمح 
ال��م��ودع��ة ف��ي ال��ب��ن��وك، إض��اف��ة إلج���راءات 
المعيشية  األع��ب��اء  م��ن  تخفف  اقتصادية 
وغير  الجنوني  االرتفاع  ولجم  المواطن  على 

المبرر للدوالر األميركي«.
القضية  على  المؤامرة  زال��ت  »م��ا  وختم 
ابتكاراتها  وآخ��ر  مستمرة،  الفلسطينية 
أعلنها  التي  القرن  صفقة  كانت  الشيطانية 
دونالد  األميركية  المتحدة  الواليات  رئيس 
بفضل  النجاح  لها  يكتب  لن  والتي  ترامب 
وبفضل  وص��م��وده��م  ال��م��ق��اوم��ي��ن  س��واع��د 
الرفض المطلق والشامل للشعب الفلسطيني 

لهذه المؤامرة«.
في  األس��ي��ر  أص��دق��اء  »لجنة  واع��ت��ب��رت 
في  سكاف«،  يحيى  اإلسرائيلية  السجون 
أّن  أي��ار«،   17 »إتفاق  ذكرى  لمناسبة  بيان 
طال  مهما  عروبياً  وطنياً  سيبقى  »وطننا 
بالسام  تؤمن  التي  القوى  وسينبذ  الزمن، 
م��ع ك��ي��ان ال��ع��دو ال��غ��اص��ب ال���ذي ارت��ك��ب 
وطننا  بحق  والوحشية  البربرية  المجازر 

وشعبنا«.
أي��ار مع   17 إت��ف��اق  أن »إس��ق��اط  وأك���دت 
أهداف  أهم  أحد  الصهيوني أجهض  اإلحتال 
من  جديد  لعصر  وأسس  المنطقة  في  العدو 
المقاومة«. وحيت اللجنة »كل الذين شاركوا 
الذين  الشهداء  وإلى  اإلتفاق،  هذا  إسقاط  في 
مواجهة  ف��ي  بدمائهم  ال��وط��ن  أرض  رووا 

العدو«.

{ سعيد معاوي
ج���ال وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ال��دك��ت��ور ح��م��د ح��س��ن على 
رفع  إطار  في  وحاصبيا،  راشيا  في  الحكوميين  المستشفيين 

الجهوزية لمواجهة كورونا.
الحكومي  راشيا  مستشفى  بزيارة  جولته  الصحة  وزير  بدأ 
يرافقه مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو ومستشارون. 
وكان في استقباله منفذ عام راشيا في الحزب السوري القومي 
عن  وممثلون  المنطقة  نواب  من  وعدد  ريدان،  خالد  االجتماعي 

األحزاب والقوى الوطنية والفاعليات المحلية.
يرافقه  المستشفى  أقسام  متفقدا  جولته،  حسن  استهّل 
المستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  عمار،  ياسر  المستشفى  مدير 
الدكتور حسن خوير، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب، 
وتولى المدير الطّبي الدكتور ربيع أبو شامي الشرح عن أقسام 

المستشفى.
كلمة  الخوير  حسن  الدكتور  ألقى  المحاضرات،  قاعة  وفي 
والتي  سوياً،  اليوم  كورونا  »نواجه  حسن:  قال  ثّم  ترحيبية، 
بواقعيتنا  ولكن  يترّنح،  العالم  واقتصاد  الناس  منها  ضجر 
لخطورة  وبتقديره  واندفاعه  بمجتمعنا  وإلمامنا  ومعرفتنا 
الطبيعية  الحياة  الى  االنتقال  في  وبصيرته  وحكمته  الموقف 
المستشفيات  جهوزية  رفعنا  فقد  مكابرة  ال  روي���داً،  روي���داً 
الفيروس، ونحن  المناعة ضّد  لدينا بعض  الحكومية، وأصبح 
نتحلى أيضاً بالمناعة الوطنية، لذلك في الحمات التي تحصل 
فحص  بتقديم  نسمح  بدأنا  المختلفة  اللبنانية  المناطق  في 

المناعة«.
حيث  الحكومي،  حاصبيا  مستشفى  حسن  تفقد  ذلك،  بعد 
السوري  الحزب  في  حاصبيا  ع��ام  منفذ  استقباله  في  ك��ان 
األعلى  المجلس  رئيس  ممثاً  سليقا  لبيب  االجتماعي  القومي 
النائب أسعد حردان، النائب أنور الخليل، مختار رمضان ممثاً 
النائب علي خليل، غالب بلوط ممثاً النائب علي فياض، وسام 
الوزير  ممثاً  مهنا  سليم  أرس��ان،  طال  النائب  ممثا  شروف 
الحكومي  حاصبيا  مستشفى  مدير  الدين،  خير  مروان  السابق 
البلديات  األحزاب ورؤساء  د. ضياء معاوي، وعدد من ممثلي 

والفاعليات. 
»نحن  قال:  كافة،  المستشفى  أقسام  في  لحسن  جولة  بعد 
لكن  الدولة  على  عتبنا  وكان  مشتركة،  مسؤولية  اليوم  نتحّمل 
تبّين أنكم انتم في هذه المنطقة الدولة، وفي هذا الظرف الصعب 
في  بل  فقط  كورونا  وباء  في  ليس  األم��ان  لبّر  الوصول  هدفنا 
التحديات الصعبة كافة، حتى نتمّكن من حماية الوطن. قاومنا 
المؤكد  ومن  االسرائيلي،  اللحتال  حاصبيا  منطقة  من  جميعاً 
المستحيل  يصنع  ان  قادر  اإليمان  بقّوة  االنتصار  حقق  من  أّن 

والمعجزة في وقت الضعف لخدمة اإلنسان.
وتابع: »وزارة الصحة العامة في هذا الظرف قاومت باللحم 
الحي، وتجنبنا مشهداً محزناً لوباء كورونا في لبنان لن نعود 
في  لكورونا  كارثي  مصدر  هناك  يكون  لن  ثقة  بكّل  وأقول  إليه، 
لبنان، فاإلمكانات متاحة لوزارة الصحة من خال قرض البنك 
الدولي لتنمية القطاع الصحي وحماية األمن الصحي اللبناني، 

الحكومية  للمستشفيات  الكاملة  التجهيزات  نؤّمن  وس��وف 
وقطار إنماء القطاع الصحي العام انطلق، وسوف ننصف جميع 

العاملين في المستشفيات الحكومية«.
مستشفى  في  العمل  جدية  »نؤكد  الخليل:  ق��ال  ب���دوره، 
حاصبيا، وتعّهدت خطياً بتأمين كّل ما يحتاجه هذا المستشفى، 
ما  وكّل  كافة،  والتجهيزات  المعدات  لتأمين  استعداد  على  وأنا 
خارج  واحدة  خطوة  يخرج  ان  مريضنا  نريد  وال  اليه،  يحتاج 

قضاء حاصبيا«.
الصحة  لوزير  معاوي  ضياء  د.  المستشفى  مدير  وشكر 
»لفتته الخّيرة لمستشفى حاصبيا وكّل الدعم الذي قّدمته وزارة 
من  ليتمّكن  الصحية،  إمكاناته  ورفع  تفعيله  أجل  من  الصحة 

مواجهة الصعوبات«.
وقّدم الخليل لحسن درعا تكريمية، لمناسبة حلوله ضيفا في 

حاصبيا ولجهوده المقدرة في وزارة الصحة.

الشرق  ط��ي��ران  لشركة  تابعة  رح��ات  ث��اث  وصلت   
أمس،  بيروت  مطار  إلى  الخارج  من  لبنانيين  تقل  األوسط، 
اللبنانيين  الثالثة من عملية إجاء   المرحلة  وذلك في إطار 

من الخارج، استناداً إلى خطة الحكومة.
 56 متنها  على  الرن��ك��ا  م��ن  رحلة  ظ��ه��راً  حطت  وك��ان��ت 

العرب����ية  المم����لكة  في  الرياض  من  رح����لة  تلتها  راكباً، 
راكباً.   114 متنها  على  والنصف  الثالثة  عند  السعودية 
 68 متنها  على  باريس  من  رحلة  وصلت  السادسة،  وعند 

راكباً.
من  والتدابير  اإلجراءات  اتبعت  الرحات،  وصول  ولدى 

واألجهزة  العامة  الصحة  لوزارة  التابع  الطبي  الفريق  قبل 
المعنية في المطار. 

فحوصات  أجروا  أمس  القادمين  أن   إلى  اإلشارة  وتجدر 
PCR قبل توجههم إلى لبنان، ومن المقرر وصول 3 رحات 

أخرى، الحقاً من أبو ظبي، دبي ولندن.

مزيد من المواقف الم�سيدة باإ�سقاط اتفاق 17 �أيار:

النهج المقاوم يحمي لبنان اإلى جانب القوى الأمنية

وزير ال�سحة جال على م�ست�سفَيي را�سيا وحا�سبيا الحكومّيين:

اأ�سبح لدينا بع�س المناعة �سّد الفيرو�س ونتحّلى اأي�سًا بالمناعة الوطنية

عودة لبنانيين من الخليج واأوروبا 

  عميد الخارجية في »القومي«

التقى المن�سق الخا�س للأمم المتحدة في لبنان

الخاص  المنسق  عبيد،  قيصر  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الخارجية  عميد  التقى 
لألمم المتحدة في لبنان يان كوبيش. وجرى التداول في عدد من المواضيع العامة.

إلى أّن العدو »اإلسرائيلي« ال يزال يحتّل أرضاً  وأكد عبيد على مواقف الحزب القومي، مشيراً 
لبنانية وينتهك السيادة اللبنانية، في وقت تغيب مواقف اإلدانة الدولية.

وأمل عبيد أن تقوم األمم المتحدة بخطوات تساهم في عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم 
على  تفرض  التي  المباشرة  وغير  المباشرة  والعقوبات  الحصار  أشكال  كّل  ورفض  ومناطقهم، 

سورية ولبنان.
واعتبر أّن دعوات البعض إلى نشر قوات دولية بين سورية ولبنان، تندرج في سياق الضغوط 

العدوانية التي تستهدف عزل لبنان عن محيطه، وهذا أمر يرفضه اللبنانيون ولن يقبلوا به.

ع�سيران: اأميركا خنقت

اإمدادات المغتربين اإلى لبنان
في  عسيران  علي  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  رأى 
تصريح أمس، أّن »عودة الحياة الطبيعية في لبنان تتطلب الحذر 
الشديد من المواطنين لمنع إعادة انتشار هذا الوباء القاتل، وعودة 
اللبنانيين  على  إنما  انتهى،  قد  الفيروس  هذا  أن  تعني  ال  الحياة 

الحذر والحذر«.
الدولي، قال »يا  النقد  المساعدات من صندوق  وعن طلب لبنان 
حبذا لو كانت أوضاعنا أفضل مما هي عليه، لما كنا وصلنا إلى ما 

وصلنا إليه من وضع اقتصادي صعب ومقلق للغاية«.
اإلمدادات  بخنق  األميركية  المتحدة  الواليات  قامت  »لقد  أضاف 
التي كانت تأتي من المغتربين اللبنانيين إلى بلدهم، كما أن الحرب 
في سورية كان لها التأثير الكبير على االقتصاد اللبناني، ونأمل أن 
نكون جميعاً تعلمنا كيف نحفظ مالنا وندعم اقتصادنا والحياة في 

هذا الوطن«.

حسن لدى وصوله إلى مستشفى راشيا الحكومي

عبيد وكوبيتش خالل لقائهما أمس

�أخبار

حمدان  مازن  لبنان  مصرف  في  النقدية  العمليات  مدير  على  أبراهيم  علي  القاضي  المالي  العام  النائب  إدعى   }
وأربعة صيارفة بينهم سوري بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمّس بهيبة الدولة المالية وتبييض األموال، وأحال 

الملف الى قاضي التحقيق األول باألنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
أورور  للنفط  العامة  المديرة  سبيل  بتخلية  قراراً  منصور  نقوال  لبنان  جبل  في  األول  التحقيق  قاضي  أصدر   }
100 مليون ليرة لبنانية وذلك في ملف باخرة النفط المغشوش الثانية، بعدما أخلت  الفغالي بكفالة مالية قدرها 
الكفالة.  الفغالي لطلب خفض قيمة  الباخرة األولى، وقد إستأنفت  اإلتهامية في جبل لبنان سبيلها في ملف  الهيئة 
كما أصدر  منصور مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير المختبرات في معمل دير عمار منذر منقارة، بعد اإلستماع 

الى إفادته أمس.
الشرقية  الحدود  لضبط  المتخذة  اإلجراءات  إطار  »في  أنه  بيان  في  التوجيه  مديرية   - الجيش  قيادة  أعلنت   }
شخصاً  أكروم  الشمال-  منطقة  في  الجيش  من  وحدة  أوقفت  الشرعية،  غير  المعابر  عبر  التهريب  ومنع  والشمالية 
إلقدامه على تهريب مادة الغاز من األراضي اللبنانية إلى األراضي السورية بواسطة بيك آب مخصص لتعبئة الغاز 
سعته 2000 ليتر. كما أوقفت شخصاً آخر وضبطت جراراً زراعياً محماً بكمية 2.5 طناً من السكر المهّرب من األراضي 

السورية إلى األراضي اللبنانية. وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة«.
�{راء تعّرضه لضربات بآالت حادة في وجهه وعنقه وتم نقله بواسطة الصليب األحمر إلى المستشفى وهو بحال 

حرجة وتتولى القوى األمنية التحقيق في الحادث.
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كلنا ت�سّببنا مجتمعين بهذه الكارثة والفاجعة...

{ منجد شريف
حجم االنتقاد عند جميع اللبنانيين في ما َحلَّ باالقتصاد، ال يوازي حجم الوعي الذي كان 
مفترضاً أن يكون حاضراً في العقود الثاثة المنصرمة، وهنا السؤال ومن دون تطييف: هل 

مشكلة الكهرباء كانت مشكلة الحكومات والدولة حصراً؟!
مختلف  وعند  المناطق  كّل  وفي  الكهرباء  شبكات  على  التعديات  من  الكثير  هناك  أليس 

الطوائف؟!
اإلدارات  مختلف  وف��ي  الضريبي  التهّرب  من  ال��ت��ج��اوزات...  من  الكثير  هناك  أليس 

والقطاعات؟!
اليس هناك الكثير من التحايل على كّل مؤّسسات الدولة وماليتها ومرافقها الحيوية؟!

أليس الفساد متجذراً في كّل شيء؟!
هذا من جانب المواطن، أما من جانب الدولة بما تمثل.. 

على  الوالء  وتقديم  االستنسابية  لمبدأ  دائماً  خاضعة  والتوظيفات  الخدمات  تكن  ألم 
الكفاءة؟!

ألسنا قابعين في زمن العثملي وما زال مبدأ الرشاوى والتمريرات المدفوعة جارية وكأّن 
زمان البرطيل ما زال متحكماً؟!

أليست تموضعات واصطفافات »الطائفومذهبية« متحكمة، وكّل فريق خائف من اآلخر 
ودائماً ما ننقسم الى فريقين متضاّدين في الرؤية والخيارات والمواقف؟!

كّل ذلك يدفع إلى القول إننا دولة ومواطنين لم نتفق يوماً على صيغة موحدة لبناء لدولة 
عصرية نموذجية تكون ماذاً آمناً لكّل أبنائها.

نحن ال نتفق على شيء سوى على تقاذف االتهامات وتراشق المسؤوليات، ونعلم تمام 
العلم أننا على خط زالزل سياسية ومعّرضون لكّل أسباب االختاف لسبب جوهري وواضح، 

وهو أن ال نكون دولة قوية، دولة مواجهة، وهذا معلوم... متى اتفقنا على محاربة الفساد؟!
كم من محاولة وكلها كانت تصطدم بالحواجز الطائفية والمذهبية والدولية واإلقليمية، 

حتى أصبحت تلك الحمايات الطائفية تغطي من أكبر موظف إلى األصغر.
وكّل  مرقلك(  تا  )مرقلي  ومبدأ  واألزالم  المحاسيب  لمنطق  خاضعة  اإلدارات  كّل  أليست 
الشركات  من  لمجموعة  والحصرية  التركيبات  روائح  منها  تفوح  والتلزيمات  المنااقصات 

التي تمثل كّل األحزاب والفرقاء الحاكمين والممثلين بالسلطة؟!
تساؤالت كثيرة نرّددها جميعاً على أنفسنا، وال نجد أجوبتها، واليوم نندب حظوظنا على 
أطال األمس بعدما تسّببنا كلنا مجتمعين بهذه الكارثة والفاجعة التي أصابتنا في صميم 
الدوالر  فأزمة  والميسور.  الكريم  العيش  مقومات  أبسط  تأمين  عن  عاجزين  وبتنا  حياتنا، 
وقيود المصارف وما سبقها من هندسات ورفع للفوائد، كمشت عجلة االقتصاد، وتضّررنا 
جميعاً موظفين وأصحاب شركات ومؤسسات ومطاعم وغيرها من المصالح، والمودعون 
بالدوالر وبالليرة، كاهما تضّرر، مودع الدوالر ال يعلم مصير وديعته، ومودع الليرة الذي 
آمن بعملته وأخذ بكّل التطمينات، أصبحت مّدخراته تعادل أقّل من نصفها بكثير على سعر 
الحرية  أنه فوق خسارته ليس لديه  اّي  الحالي، وفوق ذلك هو مقّيد بسحوباته،  الصرف 
بالحصول على ماله إال على دفعات أسبوعية وشهرية، وسعر الدوالر آخذ بالتاعب صعوداً 

ونزوالً، وأزمة كورونا أقفلت علينا البيوت والباد وحتى الكوكب بأسره...
كلنا قلقون على مسار األحداث وما يمكن أن تحمله من مفاجآت مأساوية إضافية، كلنا 
انخفاض  امتّص  حيث  الدولي،  النقد  لصندوق  رضوخاً  الصرف  سعر  تحّرر  ما  إذا  قلقون 
الغاء كّل  الشهر، بعدما غطى  الوطنية مداخيلنا وباتت ال تكفينا ألسبوع من  العملة  قيمة 
نكتوي بها يومياً، وقد تخلينا عن  أنواعها ناراً  الغذائية على  شيء وصارت أسعار السلع 
أصناف كثيرة من مائدتنا تكّيفاً مع الواقع، وصارت حياتنا ريشة في مهّب الرياح الدولية 
والصرف  النحو  علم  في  ونصرفه  هناك  من  وآخر  هنا  من  تصريحاً  ننتظر  وتوازناتها، 

والسياسة واإلقتصاد،علنا نستشّف منه بارقة أمل لواقع حالنا وحال بادنا المترّدي...
سئمنا حقاً من كّل ما عانيناه منذ طفولتنا التي أمضيناها في الحروب والماجئ والهروب 
نعيش  اليوم  ننحن  وها  البعض،  بعضها  بين  ما  وفي  الطوائف،  بين  المتنّوع  االقتتال  من 
وكلنا  منها،  الخروج  وكيفية  رؤيتها  في  مختلفون  فإننا  ذلك  من  وبالرغم  اقتصادية،  حرباً 
نعلم أّن سبب ذلك هو يد خفية تتاعب بمجريات الكون وهدفها كبير بينما وعينا ألهدافها 
غائب، وحتى ال نتحّسس وجودها أصاً، فكّل ما يهّمنا في بادنا من يستطيع أن يتهم اآلخر 
بينما  وذاك،  هذا  بين  منقسمون  الطوائف  كّل  من  والمواطنون  بالمسؤولية،  عليه  ويقذف 

الضباب يغمر مستقبلنا جميعاً...



الوطن 4

العودة  استئناف  قرار  الحكومة  اتخاذ  بعد 
عداد  سجل  الطبيعية،  الحياة  إلى  تدريجياً 
اعلنت  حيث  جديداً،  ارتفاعاً  لبنان  في  كورونا 
20 إصابة جديدة،  وزارة الصحة عن تسجيل 
وكان الفتاً توزع االصابات بين حالتين مقيمتين 
و18 حالة من بين أفراد الجالية البنغالدشية 
بعد أن تسلّل كورونا إلى منطقة رأس النبع في 
بيروت الى مبنى من ثالث طبقات يسكنه عمال 
إجمالي  ليرتفع  البنغالدشية،  الجنسية  من 

اإلصابات بالفيروس إلى 931.
إلدارة  الوطنية  العمليات  غرفة  وأص��درت 
كورونا  وباء  حول  اليومي  تقريرها  الكوارث 

المستجد.
وأج������رى م��س��ت��ش��ف��ى رف���ي���ق ال��ح��ري��ري 
 11 وسجلت  مخبرياً  فحصاً   243 الجامعي 
الفحوصات  وباقي  جديدة  ايجابية  إصابة 
عن  الصادر  اليومي  التقرير  وبحسب  سلبية. 
المستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس 
الحاالت  مجموع  بلغ   Covid-19 الكورونا 
التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا 
والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في 
المستشفى 37 إصابة. وتم استقبال 15 حالة 
مشتبهاً بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من 
تسجيل  عدم  الى  ولفت  أخ��رى.  مستشفيات 
حاالت شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحاالت 
منذ  الكورونا  فيروس  من  تماماً  شفيت  التي 

البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء.
بفيروس  المصابين  جميع  ان  ال��ى  ولفت 
وحدة  في  الالزمة  العناية  يتلقون  الكورونا 
لحاالت  تسجيل  وال  مستقّر،  ووضعهم  العزل 

حرجة.
مبنى  داخل  إصابة   17 تسجيل  الفتاً  وكان 
يضم عماالً أجانب )من التابعية البنغالدشية( 
في رأس النبع في بيروت، ما دفع القوى األمنّية 

إلى اتخاذ إجراءات لعزل المبنى.
جميع  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  ودع����ت 

كما  المنزلّي  بالحجر  االلتزام  الى  المواطنين 
االبتعاد عن التجّمعات ووضع الكمامات.

وطلبت، عبر »تويتر«، من السلطات المحلية 
لحماية  المراقبة  في  التشدد  البلديات  وك��ّل 
مخالفة  أي  عن  التبليغ  إلى  إضافة  المجتمع، 

عبر الخّط الساخن للوزارة.
عكار  في  الصحي  الفريق  أج��رى  ذل��ك،  إلى 
التابع لوزارة الصحة والمحافظة والمخصص 
بلدة  ف��ي  فحوصاً  »ك��ورون��ا«  عّينات  ألخ��ذ 
حسن  المحافظة  طبيب  ب��إش��راف  تكريت، 
شديد، بالتنسيق مع البلدية في معهد تكريت 

الفني.
غية  ال��ل��ه  عبد  البلدية  رئ��ي��س  وت��ح��ّدث 
موضحاً أنه »بالتنسيق مع وزارة الصحة، تم 
تكريت،  في  عينية   75 ل�    pcr فحوص  إجراء 
البلدة،  من  لعسكريين  إصابتين  تسجيل  بعد 
ومن حقنا إجراء هذه الفحوص، كي نتأكد من 
وجود  حال  وفي  الوباء،  هذا  من  البلدة،  خلو 
مشاكل علينا ان نضع إصبعنا على الجرح وأال 

نستهين بهذاء األمر«.
غداً  حملة  تنفيذ  »إمكانية  إلى  شديد  ولفت 
وتدريب  إع��داد  »تم  انه  الى  الفتاً  ببنين،  في 
في  العينات  أخذ  بحمالت  ليقوم  العمل،  فريق 

محافظة عكار عندما تدعو الحاجة«.
ب��إش��راف  العامة  الصحة  وزارة  وتنظم 
مستشفى صيدا الحكومي الجامعي بالتعاون 
مع مستوصف الحريري الطبي االجتماعي في 
فحوص  إلجراء  مخصصاً  يوماً  القديمة  صيدا 
التاسعة  في  وذلك  مجاناً،   »PCR« الكورونا 
في  ظهراً،  عشرة  الثانية  وحتى  اليوم  صباح 
االجتماعي،  الطبي  الحريري  مستوصف  مركز 
القديمة.  صيدا   - األربعين  رج��ال  ح��ي  ف��ي 
ومستوصف  »ك��اري��ت��اس«  رابطة  بمشاركة 

الشهيدة ناتاشا سعد.
وأفادت »الوكالة الوطنية لإلعالم« ان نتائج 
باألشخاص  الخاصة    PCR�ال فحوصات 

التي  القيطع  ج��دي��دة  بلدة  اب��ن��اء  م��ن   17 ال��� 
الصحة  وزارة  قبل  من  جديد  من  لهم  أجريت 
بيروت،  في  الجامعي  الحريري  مستشفى  في 
بينت أن حالتين كانتا ايجابيتين فقط، وجاءت 

نتائج باقي العينات سلبية.
كانت  التي  العينات  نتائج  ال��ى  وي��ش��ار 
أجريت في مستشفى الروم لألشخاص أنفسهم 

يوم االحد أتت ايجابية.
إع��ادة  ستتم  الجديدة  للمعطيات  وتبعاً 
االوضاع الى طبيعتها في البلدة مع االستمرار 
فرضتها  التي  الصحية  المعايير  ب��ال��ت��زام 

التدابير لمواجهة فيروس كورونا.
كما صدر عن خلية األزمة في جديدة القيطع 
بيان جاء فيه: »بعد مراجعة المصادر الطبية 
تبين  كورونا،  بأزمة  المختصة  واالستشفائية 

في   pcr ال���  عينات  فحص  إع��ادة  نتائج  أن 
الله الراسي الحكومي في حلبا  مستشفى عبد 
الحكومي  الحريري  رفيق  ومستشفى  عكار 
 ( )أ.ع.غ(،  غ(،  )ا.ع  م��ن:  لكل  ب��ي��روت  ف��ي 
)ع.ف.ج(،  ر.ف.ج(،   ( )ح.خ.غ(،  م.ش.غ(، 
)س.م.ع(،  )ح.خ.ع(،  أ.ع.ج(،   ( )م.ح.ن(، 
سلبية.  جميعها  )ع.ع.ا(  )خ.ع.أ(،  )ع.خ.ع(، 
وهناك نتيجتان إيجابيتان لكل من )ف.ع. غ( 

و)ح.ع.غ(«.
عبدالله  الدكتور  مستشفى  مدير  وأوض��ح 
الدكتور  عكار  حلبا-  في  الحكومي  الراسي 
خضرين أن »نتائج فحوصات ال� PCR  التي 
عينات   7 على  المستشفى  مختبر  في  أجريت 
من بينها عينة الدكتورة ج.ح. طبيبة األمراض 

الجرثومية في المستشفى، أتت كلها سلبية«.

 43 نتائج  عنجر  م��ج��دل  بلدية  وتلقت 
أجريت  التي  الّصحة  وزارة  من   pcr فحص 
إيجابية. ح���االت   4 ل��ت��ؤّك��د  الجمعة  ن��ه��ار 

 

تواصل  َم��ن  جميع  من  البلدية  طلبت  لذلك 
يحجر  أن  المصابين  بالمواطنين  واختلط 
أهله  سالمة  أجل  من  وذلك  منزله  داخل  نفسه 
 ( الرقم  على  االّت��ص��ال  ض��رورة  مع  وأحبائه 
له  الاّلزمة  الفحوصات  إلجراء   )  71913924

والّتأكد من سالمته.
وساحل  وسط  بلديات  اتحاد  عقد  كذلك، 
االتحاد،  مركز  في  طارئاً،  اجتماعاً  القيطع 
لألحداث  المستجدات  آخ��ر  في  البحث  وت��م 
بلدة  ف��ي  بالكورونا  الحديثة  واإلص��اب��ات 
الكامل  »التضامن  مبدياً  القيطع،  ج��دي��دة 
هذه  لمرور  وقالباً  قلباً  البلدة  في  أهلنا  مع 

األزمة«.
أخ��ذ  »ض����رورة  ال���ى  المجتمعون  ودع���ا 
وإرش���ادات  السالمة  تدابير  ك��ل  المواطنين 
التعبئة العامة للوقاية والحجر المنزلي الذي 
القوى  االتحاد  وطالب  الوحيد«.  الحل  يعتبر 
األمنية بتشديد قبضتها لما فيه مصلحة أبناء 

المنطقة.
وأجرت فرق الرصد الوبائي التابعة لوزارة 
الصحة اليوم، فحص ال� pcr لعينة مخالطين 
مفترضين للمصاب بفايروس كورونا من بلدة 
متوسطة  في  وذلك  الغربي،  البقاع  في  لبايا 
شخصاً   64 أخضع  حيث  الرسمية،  لبايا 
للفحص، على ان تعلن النتائج في غضون 24 

ساعة.
بعد ذلك، انتقل الفريق إلى مستشفى البقاع 
أيضاً  عينات  أخذت  حيث  سحمر،  في  الغربي 
قد  كان  والتي  البلدة  في  للمصاب  لمخالطين 

زارها في وقت سابق وعددهم 35 حالة.
الهراوي  الياس  الرئيس  مستشفى   وأعلن 
الحكومي في زحلة في بيان، »نتائج فحوصات 
ال� PCR التي أجريت يوم اإلثنين وعددها 45 

وجاءت كلها سلبية«.
عينات  تخص  النتائج  هذه  أن  الى  يشار 
داخل  الفحوصات  الى  باإلضافة  أبلح  بلدة 

المستشفى.
كما أعلنت بلدية كوسبا - الكورة في بيان، 
للمخالطين   Pcr ال���  فحوصات  »نتائج  ان 
وعددها 18، والتي جرت بالتعاون مع جامعة 

البلمند، جاءت سلبية بالكامل«.
السالم«  »سيدة  مستشفى  في  أم��س  وت��ّم 
للراهبات االنطونيات في القبيات، وبتنظيم من 
خلية األزمة في البلدة، وبالتنسيق مع اإلدارة 
فحص   293 إج��راء  المستشفى،  في  الطبية 
وللعاملين  والتمريضي  الطبي  للطاقم   PCR
وأبناء  القبيات  بلدة  وأهالي  المستشفى  في 
عدد من البلدات المجاورة: البيرة، السنديانة، 
عكار العتيقة، عندقت، شدرا، المشتى، أكروم، 

رماح، منجز ورحبة.
لشركة  تابعة  رحالت   3 وصلت  ذلك،  إلى 
من  لبنانيين  تقل  األوس���ط  ال��ش��رق  ط��ي��ران 
 - الدولي  الحريري  رفيق  مطار  الى  الخارج 
بيروت، امس، وذلك في إطار المرحلة الثالثة 
والمغتربين  المواطنين  إج��الء  عملية  م��ن 
خطة  إلى  استناداً  الخارج،  من  اللبنانيين 

اللبنانية. الحكومة 
متنها  على  الرنكا  من  رحلة  حّطت  وكانت 
56 راكباً، تلتها رحلة من الرياض في المملكة 
الثالثة والنصف على  السعودية عند  العربية 
وصلت  السادسة،  وعند  راك��ب��اً.   114 متنها 

رحلة من باريس على متنها 68 راكباً.
اإلج��راءات  اتبعت  الرحالت،  وصول  ولدى 
التابع لوزارة  الطبي  الفريق  والتدابير من قبل 
المطار.  في  المعنية  واألجهزة  العامة  الصحة 
من  رح��الت   3 أمس  ليل  منتصف  وصلت  كما 
أبو ظبي، دبي، ولندن. ويشار إلى أن القادمين 
امس أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى 

لبنان. 

محطات  أصحاب  من نقابة  وف��د  ع��رض 
المحروقات في لبنان برئاسة النقيب سامي 
البراكس مع وزير االقتصاد والتجارة راوول 
تهّدد مصير  التي  األساسّية  المشكالت  نعمه 
وذل��ك  ومستقبلهم،  المحطات  أص��ح��اب 
لالجتماع  طبيعياً  »امتداداً  اعتبر  لقاء  في 
ريمون  والمياه  الطاقة  وزي��ر  مع  السابق 

غجر«، بحسب بيان النقابة.
حول  كتاباً  نعمه  ال��وزي��ر  ال��وف��د  وس��لّ��م 
والضرائب  الجمركية  ال��رس��وم  »استيفاء 
المازوت  مادة  »تهريب  وموضوع  بالدوالر« 
إلى أن وزارة االقتصاد  إلى سورية«، مشيراً 

أن  له  ما  كل  مراقبة  المخّولة  السلطة  هي 
ينعكس سلباً على االقتصاد الوطني.

ما  المستوردة  الشركات  أن  ال��ى  ولفت   
زالت تضرب بعرض الحائط مضمون جدول 
عن  الصادر  البنزين  صفيحة  أسعار  تركيب 
وزارة الطاقة والمياه وتطيح بعمولة المحطة 
لبنان  مصرف  ان  وصحيح  ضمنه.  المحددة 
 %85 بنسبة  المحروقات  استيراد  يدعم 
أصحاب  على  تفرض  االقتصاد  وزارة  ولكن 
المحدد  المبيع  بسعر  االل��ت��زام  المحطات 
تأمين  دون  من   %100 بنسبة  الجدول  في 
المنصوص  للشراء  الفعلية  الكلفة  مقّومات 

مستغرب  هو  ما  ولكن  ال��ج��دول.  في  عنها 
تقوم  أن  استنتاجاً(  بل  اتهاماً،  ليس  )وهذا 
مهامها  بحصر  والتجارة  االقتصاد  وزارة 
بمراقبة أصحاب المحطات بشكل صارم في 
الوقت  في  ولكنها  منهم،  أي  التزام  عدم  حال 
مراقبة  الساعة  ه��ذه  حتى  تتجّنب  نفسه 
ال  التي  المستوردة  الشركات  ومحاسبة 
تلتزم بما هو مطلوب منها تاركًة لهم هامشاً 
فروقات  استغالل  في  الحركة  من  واسعاً 
اسعار الدوالر بين »المضبوط« و«المتفلت« 

في طريقة تعاطيها مع اصحاب المحطات.
استيراد  يدعم  لبنان  مصرف  ان   واك��د 

االميركي  ب��ال��دوالر  احتياطه  من  ال��م��ازوت 
 1515 ب�  منه  المحدد  بالسعر   %85 بنسبة 
السلعة  ه��ذه  لتأمين  الواحد  للدوالر  ليرة 
هذه  مستوردو  اما  لللبنانيين،  االساسية 
الى  منها  هائلة  كميات  فيبيعون  ال��م��ادة 
الى  نقلها  يؤمنون  ال��ذي��ن  التجار  بعض 
ومن  شرعية  غير  بطريقة  السوري  الداخل 
القائمة على  الجمركية  العبور بالمراكز  دون 
المعابر الشرعية بين البلدين. وهو ما يؤدي 
حتماً الى استنزاف احتياطي البنك المركزي 
بفقدان  تسببه  عن  عدا  االميركي،  بالدوالر 
نتيجة  اللبنانية  االس���واق  ف��ي  ال��م��ازوت 

المحطات  اص��ح��اب  ل��دى  ت��وف��ره  صعوبة 
وغير  هائلًة  ارباحاً  يحقق  التهريب  .وه��ذا 

شرعية وبالعمالت الصعبة.
وب��ع��دم��ا أك���د ال��ب��راك��س ل��ل��وزي��ر »ح��ق 
والقانوني  الشرعي  المحطات  أص��ح��اب 
ليسوا  وهم  كاملة  جعالتهم  على  بالحصول 
تركيب  ج���دول  طالما  ب��ال��دوالر  معنيين 
فقط،  بالليرة  البيع  عليهم  يفرض  األسعار 
البضائع  تسلم  على  مصّرون  فهم  وعليه 
أن  كما  س��واه��ا،  دون  اللبنانية  بالليرة 
لهم  المازوت  مادة  تتوفر  أن  الرئيسي  هّمهم 
كي  الرسمية  وباألسعار  العادية  بالكميات 

يستطيعوا تأمين متطلبات زبائنهم«.
للوزير نعمه موقف متفهم »لضرورة  كان 
احتساب  لموضوع  المناسب  الحل  إيجاد 
ال��رس��وم  ع��ل��ى  ب����ال����دوالر   %15 ن��س��ب��ة 
مع  الحلول  »ب���درس  ووع��د  وال��ض��رائ��ب«، 
في  األخ���رى  المعنية  الرسمية  السلطات 
المقبلة«.  القليلة  األي��ام  وف��ي  وق��ت  أس��رع 
كذلك أكد أن »موضوع تهريب مادة المازوت 
متمنياً  الفعلية«،  الضبط  سّكة  على  ُوضع 
طبيعي  بشكل  قريباً  المادة  هذه  »تتوّفر  أن 
والتجار  والموّزعين  المحطات  ألصحاب 

الشرعيين«.

بعد  البالد  فتح  إعادة  على  األول  اليوم  في 
اإلقفال العام، عاد الثوار إلى الشارع لتجديد 
يخص  ما  في  خصوصاً  بمطالبهم،  التذكير 
الدوالر ومحاسبة  صرف  سعر  ارتفاع  كبح 

الفاسدين.
من  ع��دد  اعتصم  نفسه،  ال��س��ي��اق  وف��ي 
بيروت  ف��ي  ال��ع��دل  قصر  ام���ام  المحتجين 
االقتصادية.  االوض��اع  سوء  على  احتجاجاً 
تعيد  شجاعة،  ب�«قرارات  القضاء  وطالبوا 
وت��ح��ّد  الطبيعية  ش��ب��ه  ح��ي��ات��ه  للبناني 
من  واالق��ت��ص��اص  بمصيره،  ال��ت��الع��ب  م��ن 
وجنى  ومدخراته  عيشه  بلقمة  المتاجرين 

عمره«.
السلطة  تطالب  الفتات  المشاركون  ورفع 
عليه  َمن  »كل  باستدعاء  والقضاة  القضائية 

العامين  المدعيين  وطالبوا  ف��س��اد«.  ملف 
جميع  وزراء  »استدعاء  ب�  والمالي  التمييزي 
مدى  على  الهدر  على  ومحاسبتهم  الطاقة 

الماضية«. السنوات 
كذلك، نفذ المحتجون اعتصاماً أمام وزارة 
وأش��اروا  ب���دارو.  ف��ي  االجتماعية  ال��ش��ؤون 
بعض  باتت  الراهن  الوضع  وبسبب  أن  إلى 
من  وت��أك��ل  ال��ش��وارع  ف��ي  تعيش  العائالت 
عمل  بال  الناس  معظم  صار  فيما  النفايات، 
أخيه  مساعدة  عن  اإلنسان  يعجز  وقت  في 

اإلنسان.
وطالب المعتصمون الوزير رمزي مشرفية 
لوائح  في  مذكورة  كانت  التي  األسماء  بنشر 
وتحويلها  مستحقة  غير  هي  فيما  العائالت، 
المعنيين  جميع  ومحاسبة  القضاء  ال��ى 

الفقيرة،  العائالت  الى  النظر  وناشدوه  بها. 
تجاههم،  دورها  تلعب  أن  إلى  الوزارة  داعين 

محذرين من أنهم سيصّعدون.
أمام  إلى  المعتصمون  انتقل  ب��دارو،  ومن 
على  اعتراضاً  هتفوا  حيث  االقتصاد،  وزارة 
غالء اسعار السلع والمواد الغذائية وفوضى 

األسعار المسيطرة على االسواق.
على  بالعمل  ال��وزارة  المشاركون  وطالب 
منع االحتكار وكبح جماح االسعار، معتبرين 
وكّرر  األسواق.  في  يحصل  بما  شريكة  »أنها 
التي  للسياسة  الرافض  موقفهم  المعتصمون 
تنتهجها الحكومة ووزارة االقتصاد والتجارة 
والمعيشية  االقتصادية  األزم��ة  لمعالجة 
المحدود  الدخل  ذوي  تصيب  التي  الخانقة 

والتي ادت الى تفاقم البطالة«.

دياب  حّسان  الحكومة  رئيس  إع��الن  مع 
إعادة فتح البلد تدريجياً مع االلتزام بالتدابير 
الوقائية من فيروس كورونا المستجّد، شهدت 
مختلف المناطق حركة شبه طبيعية، وُسّجلت 
األس���واق  ف��ي  للمواطنين  ضعيفة  ح��رك��ة 
المصارف،  وأم��ام  والسوبرماركت  التجارية 
فتحت  التي  الحكومية  الدوائر  الى  باالضافة 

أبوابها إلنجاز معامالت المواطنين.
وتقّيد المواطنون بمقررات التعبئة والتزموا 

شروط التعبئة الصحية .
وأقامت  الدوريات  األمنّية  القوى  وسّيرت 
حركة  لمراقبة  والمتحركة  الثابتة  الحواجز 
)مفرد  الحكومة  ل��ق��رار  طبقاً  اآلل��ي��ات  سير 
على  التشديد  مع  المخالفات  وقمع  ومجوز( 
سيارة  كل  داخل  الركاب  بعدد  التقيد  ضرورة 
داخل  حتى  إلزامي  بشكل  الكمامات  وارت��داء 

السيارة.
المدينة  إل��ى  ال��ح��رك��ة  ع���ادت  ص��ي��دا،  ف��ي 
فشهدت السوق التجارية وهي شريان المدينة 
الحيوي األساسي، حركة ناشطة حيث فتحت 
المحال أبوابها عند التاسعة صباحاً، واتخذت 
اّتباع  عبر  الفيروس  من  الوقاية  إج���راءات 

التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة والقفازات.
ومحال  المدينة  م��ص��ارف  فتحت  ك��ذل��ك، 
والمؤسسات  األم����وال  وت��ح��وي��ل  الصيرفة 
جزء  عاود  فيما  أبوابها،  التجارية  والشركات 
محافظة  ف��ي  العامة  اإلدارات  موظفي  م��ن 
الوزراء  لقرارات  تبعاً  العمل  الجنوبي  لبنان 
أثناء  المواطنين  الكتظاظ  تجنباً  المعنيين، 
بشروط  عمالً  الرسمية،  معامالتهم  تقديم 

التعبئة الصحّية.
حركة  األم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  عناصر  وواك��ب��ت 
مركباتهم  سير  لجهة  سيما  ال  المواطنين، 

والتزامهم  الرقمية  لوائحها  ألرق��ام  استناداً 
قرارات التعبئة في مختلف أماكن وجودهم.

األم��وال  تحويل  مؤسسات  إح��دى  وكانت 
توزيع  اثناء  امامها  كبيراً  ازدح��ام��اً  شهدت 
مساعدات االونروا على الالجئين الفلسطينيين 
ارتداء  أو  االجتماعي  التباعد  مراعاة  دون  من 
الكمامات من قبل عدد كبير من الالجئين منعاً 

لنشر فيروس كورونا.
النبطية  محافظة  تجار  جمعية  وأعلنت 
والمؤسسات  المحال  فتح  ق��رار  ب��ي��ان،  ف��ي 
خالل  والجوار  المدينة  أس��واق  في  التجارية 
صباحاً  التاسعة  من  بدءاً  الفطر،  عيد  أسبوع 
بتطبيق  االلتزام  مع  مساء،  السادسة  وحتى 
ومراعاة  العامة  والسالمة  الوقاية  إج��راءات 
سالمة  على  حفاظاً  والتباعد  االكتظاظ  عدم 

الجميع.
طبيعتها  ال��ى  الحياة  ع��ادت  المتن   وف��ي 
اعتمدتها  التى  العام  اإلغالق  حالة  إنهاء  بعد 
انتشار  من  للحد  شهرين  من  الكثر  الحكومة 
التجارية  المحال  وفتحت  كورونا،  فيروس 
أبوابها،  والمقاهي  والمطاعم  والمصانع 
وشهدت السوبرماركات والمصارف وماكينات 
شروط  اعتماد  مع  زبائن  زحمة  اآللي  الصراف 

الوقاية الصحية نسبياً.
الممتد  الساحلي  االوت��وس��ت��راد  شهد  كما 
منذ  كثيفة  سير  حركة  الدورة  الى  الضبيه  من 
االمنية حواجز متحركة  القوى  الصباح وتقيم 
المتن وساحله للتأكد من  خصوصاً في وسط 

تطبيق قرار المفرد والمزدوج لسير السيارات.
والمحال  المؤسسات  فتحت  بعبدا،  وفي 
في  أبوابها  والمطاعم  والمصانع  التجارية 
نحو  دام  إقفال  بعد  وج��واره��ا  بعبدا  منطقة 
وذلك  العامة  التعبئة  بسبب  ونصف،  شهرين 

القى  وقد  باألمس.  ال��وزراء  مجلس  ق��رار  بعد 
المؤسسات  أصحاب  لدى  ارتياحاً  القرار  هذا 
وال��م��واط��ن��ي��ن، وش��ه��دت األس����واق وال��ط��رق 
االحتياطات  بأخذ  االلتزام  مع  ناشطة  حركة 

المفروضة للسالمة.
وشهدت مدينة طرابلس بدورها، زحمة سير 
والمؤسسات  األس��واق  فتحت  أن  بعد  كثيفة 
والمحال التجارية أبوابها. وبدت حركة الناس 
وسط  الشعبية  المدينة  أس��واق  في  ناشطة 
وغياب  السلع  أسعار  الرتفاع  كبير  استنكار 
على  المواطنين  ق��درة  دون  حال  مما  الرقابة 

تأمين ما يحتاجونه للعيد.
التدخل  االقتصاد  وزارة  المواطنون  وطالب 

ال��م��واد  أس��ع��ار  سيما  ال  األس��ع��ار،  وم��راق��ب��ة 
الغذائية واألساسية.

االيام  في  وكما  عكار  وبلدات  قرى  وشهدت 
مستديرة  من  خانقة  سير  زحمة  السابقة، 
حلبا  ساحة  إل��ى  وص���والً  العبدة،   - ببنين 
وحتى بلدة الكويخات أي بمسافة تزيد عن 15 
كيلومتراً. وشهدت المحال التجارية التي أعيد 
ال  كبيراً،  اكتظاظاً  والمطاعم  والمقاهي  فتحها 
سيما محال المواد الغذائية والخضار والفاكهة 

واللحوم.
ع��ش��رات  اص��ط��ف��اف  ك���ان  ال��الف��ت  أن  إال 
والصرافات  المصارف  أبواب  أمام  األشخاص 
اآللية، والقسم األكبر منهم من دون كمامات وال 

مسافات تباعد آمنة.
المؤسسات  شهدت  الكورة،  قضاء  وفي 
والمطاعم  والمصانع  التجارية  والمحال 
حركة طبيعية مع االلتزام بأخذ االحتياطات 
الطرق  وشهدت  العامة  للسالمة  المفروضة 
من  ع��دداً  أن  لوحظ  أن��ه  إال  ناشطة،  حركة 
األرقام  قرار  يلتزموا  لم  السيارات  أصحاب 
كبير  عدد  اصطف  كما  ام��س.  ليوم  المفردة 
والصرافات  المصارف  أمام  المواطنين  من 

اآللية.
 وفي قرى وبلدات البقاع الشمالي والهرمل، 
وفتحت  طبيعتها  إلى  األس��واق  حركة  ع��ادت 

المحال والمؤسسات التجارية.
الحكومية  الهرمل  سرايا  دوائ��ر  وشهدت 
دواماً جزئياً، وكان هناك تشديد على ضرورة 
وضع الكمامات قبل الدخول إليها، فيما تابعت 
والقاع  الهرمل  مداخل  عند  المتطّوعين  فرق 
الوقاية  التزام  وطلب  الداخلين  حرارة  فحص 

الضرورية.
واستعادت مدينة بعلبك حيويتها وحركتها 
التجارية، ففتحت األسواق والمحال التجارية 
ناشطة  حركة  وشهدت  أبوابها،  والمؤسسات 
الطرقات  ام��ت��داد  على  للسيارات  وازدح��ام��اً 

الرئيسية، وفي الوسط التجاري.
محال  ف��ي  البيع  ح��رك��ة  ك��ان��ت  حين  ف��ي 
بسبب  إج��م��اال  خفيفة  والكماليات  األلبسة 
األكبر  القسم  وتبخر  جهة،  من  األسعار  ارتفاع 
من  الشهر  من  األول  النصف  في  الرواتب  من 
جهة ثانية، في وقت استمر اإلقبال على محال 

بيع المواد الغذائية والتموينية.
ولوحظ أن غالبية الناس لم يلتزموا بارتداء 
أمام  التباعد  على  يحافظوا  ول��م  الكمامات، 

معظم المحال وداخلها.

 20 اإ�شابة جديدة بكورونا.. بينها 18 من الجالية البنغالد�شّية
دعوة للت�صّدد بالحجر وو�صع الكّمامات.. وو�صول 6 رحالت تقّل لبنانّيين مغتربين

اأ�صحاب محطات المحروقات �صّلموا وزير االقت�صاد كتابًا بمالحظاتهم حول الر�صوم وتهريب المازوت

اعت�صامات ثالثّية للحراك اأمام 

»االقت�صاد« و»ال�صوؤون« و»العدل«

الحياة تعود تدريجّيًا اإلى المناطق .. ارتفاع اأ�صعار ال�صلع وغياب الرقابة

جانب من  اعتصام مجموعات من الحراك
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ال��س��ي��اح��ة  وزارة  ع���ن   ص����در 
المؤسسات  نقابة  م��ع  بالتنسيق 
حول  تعميم  البحرية،  السياحية 
الشروط التي يجب التقّيد بها حفاظاً 
والموظفين  رّواده����ا  س��الم��ة  على 

العاملين فيها، والتي جاء أبرزها:
الموظفين  جميع  حرارة  -  فحص 

والرّواد بشكل يومي على المدخل.
لكمامة  ال��م��وظ��ف��ي��ن  ارت�����داء   -

الوقاية.
في  وتعقيم  تطهير  مواد  -  توزيع 

مرافق المسبح كافة.
وكراسي  ُفَرش  وتنظيف  -  تعقيم 

المسبح دورياً.
-  تأمين مسافات التباعد اإللزامّية 
كل  بين  )أو  األف��راد  بين  متر(   1.5(

عائلة وأخرى(.
-  العمل بقدرة استيعابّية أقصاها 

. %  50
مؤسسة  كل  في  ُمشرف  -  تأمين 
ومسبح على تطبيق هذه اإلرشادات.

في  الكلور  لمادة  دوري  -  قياس 
أحواض السباحة.

الحّمامات  وتنظيف  -  تعقيم 
وَمسكات األبواب.

ال��داخ��ل��ي  ال�������«دوش«  -  إق��ف��ال 
والكابينات والخزائن.

تعميم 
من »ال�صياحة« 

اإلى الم�صابح



5 á°SÉ«°S / øWƒdG

á∏àëªdG ø«£°ù∏a
 WO�—U��«  …—«“Ë  X??�b??�??�«  ˚
  ULOKF�  vK�  ¡UM�Ë  ¨sO�d�GL�«Ë
 U�LM�«  WK�L�  ¨wJ�UL�«  ÷U�—  d�“u�«
 ¨sO�  b�d��«  ¨sOD�K�  W??�Ëœ  Èb??�
 vK�  ÎU�U���«  ¨…—«“u??�«  dIL�  ¨f??�√
 UN��b�  w��«  WO�u�UI�«   UE�öL�«
 v�«  W�ËU�LM�«  W�uJ��«  Î «d??�R??�
 WOzUM��«  WLJ�L�  W�bONL��«  …dz«b�«
  U�UM��« WLJ�� W�ôË ‰u� WO�Ëb�«
  —U�«Ë  ¨sOD�K�  W�Ëœ  o�UM�  vK�
 v�≈  UNM�  l�U��«  bM��«  w�  U�LM�«
 ·d�F�  r??�  U�LM�«  W??�—u??N??L??�  Ê√
 r�Ë  …œU??O??�   «–  W??�Ëb??�  sOD�KH�
 vK�  UNF�  WO�U�uK�œ   U�ö�  rI�

ÆwzUM��« bOFB�«
 ¨ËœU�  q�√  …—«“u??�«  WKO�Ë   d��Ë
 s�  WOMOD�KH�«  …œUOI�«  ¡UO��«  s�
 Ác�  w??�  œ—Ë  U??�  Ê≈Ë  ¨n�uL�«  «c??�
 w�  …dOD�  WI�U�  qJA�  W�U�d�«
 ÎULK�  ¨U�LM�«  l�  WOzUM��«   U�öF�«
 WLzU�  WO�U�uK�œ   U�ö�  „UM�  Ê√
 qO�L��«  XF�—  U�LM�«Ë  ¨s�bK��«  sO�
 W�F�  Èu??�??�??�  v???�«  wMOD�KH�«

Æ2011 ÂU� sOD�K�
 …dO��«Ë tK�« Â«— k�U�� XK�I��« ˚
 ÊUL� WMDK� dOH� ¨f�√ ¨ÂUM� vKO�
 ¨VO��  s�  r�U�  sOD�K�  W�Ëœ  Èb�
 qFH�  UM�F�  …U�UF�  vK�  t�FK�√Ë
 UNF��� w��« qOJM��«Ë gD��« W�UO�
 o��  Ÿœ«—  ÊËœ  ‰ö??�??�ô«  W�uJ�

ÆwMOD�KH�« VFA�«
 WOMOD�KH�« WOCI�« Ê√ ÂUM�  b�√Ë
 U�  Ãu�√  ¨W�FB�«  WK�dL�«  Ác�  w�
 s� WO�UO��« …b�U�L�«Ë r�bK� ÊuJ�
 r�UF�« —«d�√ W�U�Ë »dF�« ¡UI�ô« q��
 ‰ö��ô«   UDD��  q�  w�  W�U�
 vK� oOOC��«Ë ¨WO�dG�« WHC�« rC�

Æ„uM��« b�bN�Ë Èd�ô«
 VO��  s??�  dOH��«  b??�√  ¨Á—Ëb????�
 VFA�«  l??�  W??O??�??�—U??�??�«  W??�ö??F??�«
 WOCIK�  Áœö??�  r??�œË  ¨wMOD�KH�«
 VFA�«  ‚uI�  W�UJ�Ë  ¨WOMOD�KH�«
 W??�U??�«Ë  —d���«  v��  wMOD�KH�«

ÆWKI��L�« t��Ëœ
 Èd???�ô«  ÊËR???�  W�O�  X??�U??�  ˚
 lLI�«   «b????�Ë  Ê≈  ¨s??�—d??�??L??�«Ë
 r��  ¨f???�√  XL���«  WO�uONB�«
  b??�??�«Ë  ¨Êö??I??�??�  s���  3  r??�—
 Y�F�«Ë  ¨tO�  sOF�UI�«  Èd�_«  vK�
 åUMO�MJ�«ò  œ«u�  V�d��Ë  rN�UOM�IL�

ÆÂUFD�«Ë

ΩÉ°ûdG
 Í—UGMN�«  —U????�ü«  r??�U??�  U???�œ  ˚
 —UB��« l�— v�≈ ÃôU� —u�U� —u��b�«
 W�—u�  vK�  ÷ËdHL�«  ÍœUB��ô«
 VFA�« œuLB� t�«– X�u�« w� ÎU�uM�
 s�  t�  ÷dF��  U�  t�Ë  w�  Í—u��«

Æ…d�«R�
 —U???�ü« r??�??� f??O??z— ÃôU???� ‰U???�Ë
 U�—UGM�  w??�  w??�U??�“U??�  W??F??�U??�??�
  —“ò  ∫X��«œu�  w�  U�U�  WK�«dL�
 WM�  25  cM� V�UD� …d� ‰Ë√ W�—u�
 qLF�«  WK�«u�  ‰ö�  s�Ë  W�«—bK�
 VFA�«  vK�  X�dF�  rE�ML�«  Íd�_«
 t��  X�L�Ë  ·UOCL�«  Í—u??�??�«
 w��«  …d�«RL�«  ‰ö�  ULO�  ôË  ÁbK��
 V�U�√ò  ∫ÎUHOC�  ¨å2011  ÂU�   √b�
 ÷ËdHL�«  —UB�K� Í—u� b� l{u�
 ¡u??{ w??� W??�U??�Ë W??�—u??� v??K??�

ÆåU�Ë—u� ”ËdO� W�zU�

¥Gô©dG
 fOzd�  ‰Ë_«  V??zU??M??�«  rÒK��  ˚
 ¨b�_«  ¨w�FJ�«  s��  »«uM�«  fK��
 ·UM���ô ÎU�zU� 145  s� ÎUF�u� ÎU�K�
 ÊU??�??K??�«Ë ÊU??L??�d??�??�«  U??�??K??� b??I??�

 ÆWO�UOM�«
 WO�«dF�«  ¡U??�??�_«  W??�U??�Ë   d???�–Ë
 ÎUF�u� ÎU�K� rÒK�� w�FJ�«ò Ê√  åŸ«Ëò
  U�K� bI� ·UM���ô ÎU�zU� 145 s�

ÆåWO�UOM�« ÊU�K�«Ë ÊUL�d��«
 ¨o�U� X�Ë w� »«uM�« fK�� —Òd�Ë
 V��� W�œUO��ô« t�U�K� bI� qO�Q�

Æœö��« w� U�Ë—u� ”ËdO� wAH�
 W�uJ��« Ê√ ¨lKD� —bB� nA� ˚
 ÂU??�√  —U??M??�b??�«  WLO�  iH�  ”—b???�
 p�–  Ê«  ÎUMO��  ¨WO�M�_«   öLF�«
 W�“_«  WN�«uL�  dO�«b�  —U�≈  w�  ¡U�
 —UF�√  l�«d�  s�  WL�UM�«  WO�UL�«
 ”ËdO�  —UA��«   U??O??�«b??�Ë  jHM�«

Æb�b��« U�Ë—u�

¿OQC’G
 l�  w�UMB�«  ŸUDI�«  g�U�  ˚
 œU�“  —u��b�«  Íe�dL�«  pM��«  k�U��
  U�b���«  ÂËË“  WOMI�  d��  e??�d??�
 q� w� t�UL�√ t�«u� w��«  UIOFL�«Ë
 W�U� Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdO� W�“√

Æw�dBL�« ŸUDI�« l� WKB�L�«
 w��«   «¡«d???�ù«  v??�≈  e�d�  XH�Ë
 W??�“√  W??�«b??�  cM�  Íe??�d??L??�«  U�c��«
  U�UDI�«  r??�b??�  U??�Ë—u??�  ”Ëd??O??�
 Z�U�d�  ‰ö�  s�  ¡«u??�  ¨WÒO�U��ù«
 WÒ�œUB��ô«   U�UDI�«  r�b�  q�uL��«
  UIHM�«  q�uL�   U�UG�  t�uL�Ë
 s�Ë ¨q�UF�«  ‰UL�«  ”√—Ë WOKOGA��«
 Ë√  sOH�uL�«  —u??�√Ë  V??�«Ë—  UNML{
 …dOGB�«   U�dA�«  r�œ  Z�U�d�  d��
 ¨—UM�œ ÊuOK� 500 WLOI� WD�u�L�«Ë
 tM�  s�bOH��L�«  W��d�  WF�u�Ë
 WCH��  …bzU�  —UF�Q�  `ML�  w��«Ë

ÆWK�u� ÕUL�  «d��Ë

âjƒµdG
 aOA�« —u��b�« W�B�« d�“Ë b�√ ˚
 ’U��«  ŸUDI�«  Ê√  ¨ÕU�B�«  q�U�
 w�  WÒO�uJ��«   UN��«  l??�  p�d�
 U�Ë—u�  ”ËdO�  W�zU�  W�“√  ¡«u��«
 ÊËb�UA�  UL�  Âu??O??�«Ëò  ¨Òb���L�«
 qLF�  …d??�e??�??�«  Ê«d??O??�  W??�—U??A??�

ÆårNOK� ÎU��d� fO� «c�Ë ’u�H�«

á∏àëªdG ø«£°ù∏a

øWƒdG QÉÑNCG
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 ”U�� ¨WÒO�«d�ù« WO�—U��« r�U� o�UM�« b�√
 Â«d��«Ë  ÒÍ—u��«  —«dI�«  WÒOM�Ë  vK�  ¨Íu�u�
 U�  ÎUC�«—  WOK�«b�«  UN�ËRA�  W�—u�  ¡U�b�√
 ‰u�  w�UL��ô«  q�«u��«   UJ��  d��  œœd��

ÆW�—u��« W�uJ��« q�I���
 w�U�B�« ÁdL�R� w� ¨Íu�u� Àb��L�« ‰U�Ë
 WIO�Ë  W�—u�  l�  UM�U�ö�ò  ∫f�√  w�u��_«
 ÊËd??�ü«Ë  s��Ë  Î̈U�UL�  WO�O�«d��«Ë  W??�œËË
 ô ÆÆÍ—u��« VFAK� —«dI�« –U��« l�u� w� UM��

Æåp�– ¡«—Ë vF�� UO�Ë— ôË s��
 w�  w�«d�ù«  e�dL��«  Ê√  vK�  Íu�u�  œÒb�Ë
 VKD� UL�U� dL��O�Ë w�d�Ë w�u�U� W�—u�
 e�dL��«  ÊQ�  ÎU�uM�  ¨Ê«dN�  …b�U��  UN��uJ�
 W�uJ��«  `�UB�  Í—UA��«  l�U�  Ë–  w�«d�ù«
 Ë√ …b��L�«  U�ôuK� W�ö� ôË Í—u��« VFA�«Ë

Æ   d�_U� w�uONB�« ÊUOJK�
 U�  U�e�dL�  w�  dL��M�ò  ∫Íu�u�  ·U{√Ë
 UM� ÊU�KD� W�—u� w� VFA�«Ë W�uJ��« X�«œ

Æå ôU�L�« nK��� w� …b�U�L�«
 w�«d�ù«  w�UL�d��«  vH�  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 d�—UI��« W�� ¨ÊUONK�« b�� dO�√ sO�� ¨lO�d�«
 ¨W�—u�  s�  WO�«d�ù«   «uI�«  »U���«  ‰u??�
 ÎU�UH�«  b�d�  sDM�«Ë  Ê√  t�H�  X�u�«  w�  Î «b�R�

Æb�_« —UA� ¨Í—u��« fOzd�« l�
 fOzd�  ’U��«  b�U�L�«  ¨ÊUONK�«  b��  ‰U�Ë
 Y�b�  w�  ¨WO�Ëb�«  ÊËRAK�  w�«d�ù«  ÊUL�d��«
 h��  U�  w�ò  ∫b??�_«  ¨WO�«d�ù«  r�UF�«  …UMI�
  U??�ö??� w??� W??�—u??�??�« W??O??�«d??�ù«  U??�ö??F??�«
 WO�«d�ù«  W�—UA��ô«   «uI�U�  ¨WO�O�«d��«
 s�  …u�b�  W�—u�  v�≈  X��–  »U�—ù«  W��UJL�

ÆåWOL�d�« W�—u��« W�uJ��«
 Î «œb� ÎUI�U� v�u� Íc�« ¨ÊUONK�« b�� ·U{√Ë
 ∫WO�«d�ù«  W�uJ��«  w�  …“—U��«  V�UML�«  s�
  «u??I??�« V??�U??� v??�≈ «u???�«“ U??� U??�Ë—U??A??�??�??�ò
  «b�U�L�« V�U� v�≈ p�c�Ë W�—u��« W�K�L�«
 Êu�uI�Ë ¨WO�Ëd�« W�u��«  «uI�« UN�bI� w��«
 w�  »U???�—ù«  b??{  ÕUHJ�«  —«d??L??�??�«   «uD��
 s�  Y���  r??�Ë  Î «œu??�u??�  ‰«e??�  ô  Íc??�«  W�—u�
 —«dI��ô«Ë  s??�_«  W�e�“ò  ∫·œ—√Ë  ÆåW??�—u??�

ÆåÊ«d�≈ v�≈ qB� b�  UF�� qL�� „UM�

 r�b�  …b��L�«   U�ôu�«  ÊUONK�«  b��  rN�«Ë
 sDM�«Ë  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨sOO�U�—ù«Ë  g�«Ëb�«
 ¨Í—u��«  »«d��«  vK�  åg??�«œò  ¡UO�ù  qLF�
 hOKI�  …dJ�  r�b�  ô  d??�_«  «c??�  Ê√  ÎU�{u�

ÆW�—u� w� UN�«u� œbF� WO�ö�ù« W�—uNL��«
 q�«u�  UL�U�ò  t�√  w�«d�ù«  w�UO��«  b�√Ë
 U�b�U��  Ê√  UN�K�Ë  UN�u�œ  W�—u��«  W�uJ��«
 qJ�  UN��U�  v�≈  ÊuJM�  ¨»U??�—ù«  W��UJ�  w�
 Âö��«Ë  s�_«  —«dI��«Ë  »U�—ù«  W��UJL�  …u�

ÆåW�—u� w�
 sOO�dO�_«ò  Ê√  w�«d�ù«  w�UL�d��«  d���«Ë
 r�Ë W�—u��« W�uJ��«Ë b�_« «uDI�� Ê√ «Ëœ«—√
 tO�≈  qzU�—  ÊuK�d�  ÂuO�«Ë  ¨p�–  s�  «uMJL��

ÆåtF� «u�K�O�
 Ê«d�≈ ÊQ� ËbF�« Âö�≈ qzU�Ë  œU�√ Ê√ o��Ë
 p�–Ë  ¨W�—u�  s�  UN�«u�  V��  WOKL�   √b??�
 w�«d�≈  w�Ë—  ‚UH�«  ‰u�   UFzU�  l�  ÎUM�«e�

Æt�BM� s� åb�_« W�UI��«ò ÊQA� w�d�
 Í—u��« Êôu��« ¡UM�√ œb� ¨d�¬ bOF� vK�
 rN�bB�Ë  rN{—Q�  rNJ�L�  bO�Q�  q��L�«
 WO�«d�«  WOFLI�«  w�uONB�« ‰ö��ô«  U�—ULL�

 ÕË«dL�«  vÒL��  U�  W�U�≈Ë  rNO{«—√  W�d�  v�≈
  UDK�  jD��  w��«  å UMO�—u��«ò  WOz«uN�«
 w��«  WO�«—e�«  w??{«—_«  vK�  UN��U�ù  ‰ö��ô«

Æq��L�« Êôu��« w�U�_ UN�OJK� œuF�
 v�≈  w�uONB�«  ‰ö��ô«   UDK�  vF��Ë
 VO�d� ‰ö� s� b�b� w�UDO��« ŸËdA� W�U�≈
 w�  ¡U�dNJ�«  bO�u��  …dO��  WOz«u�  W�Ëd�  45
 …—œUB� t��uL� r��� Íc�«Ë q��L�«  Êôu��«
 WO�«—e�«  w{«—_«  s�  r�Ëœ  ·ô¬  W��  s�  d��√
 ‰b��  Èd??�  w�  w�U�ú�  UN�OJK�  œuF�  w��«

ÆWK��L�« …bF��Ë WOM� sO�Ë U�UFI�Ë fL�
 Êôu��« ¡UM�_ WO�FA�«  U�d���« —U�≈ w�Ë
 UMK�√  rE�  ‰ö��ô«   UDD�L�  WC�«d�«  q��L�«
  U��ô  l{Ë  t�ö�  r�  ÎUO�F�  ÎU�«d�  Êôu��U�
 w{«—_«Ë   U�dD�«  w��U�  vK�  W�ôœ   «—U�≈Ë
 ÕË«d??�  VO�d�  ‰ö??�??�ô«   UDK�  ÍuM�  w��«
 sOM�u��L�«Ë ¡U�dG�« —c�� UNO� W�öL� WOz«u�
 sO�—«eL�«  w{«—√  v�≈  ‰u�b�«  Ë√  »«d��ô«  s�

ÆÕË«dL�« ŸËdA� UN�bN��� w��«
 l�  ‰UB�«  w�  Êôu��«  w�U�√  s�  œb�  œÒb�Ë
 ŸËdAL�«  b{  rN�u�Ë  …dDOMI�U�  U�U�  V�J�

 w�  WO�C�K�  r�œ«bF��«Ë  b�b��«  Òw�uONB�«
 ÕË«dL�«  Ê√  s�b�R�  rN{—√  s�  ŸU�b�«  qO��
  U�—ULL�«  s??�  WK�K�  ô≈  w??�  U??�  WOz«uN�«
 Í—u��«  Êôu��«  o��  WO�uONB�«   «¡«d�ù«Ë

ÆÎU��—U�Ë ÎW�u�Ë ÎU{—√ q��L�«
 WKOI��«  W�K�_U�   U�U���«   —«œ  Î̈UO�«bO�
 Í—u??�??�«  gO��«  sO�  WO{UL�«  q��  WKOK�«
  UN��  vK�  UO�d��  WO�«u�  WO�U�—≈  qzUB�Ë

Æq�d�Ë Ÿ—U� WM�b�
 nB�  v�≈  w�d��«  gO��«  WOF�b�   bL�Ë
 VK�  w�UL�  ‰UL�d�œË  WOJ�UL�«Ë  “UM�d�  Èd�

ÆnOM� qJA�
 WE�U��  w�  “«e??�«  WIDM�  w�  W�d�  q�d�Ë
 d��√  s�  d��F�Ë  ¨VK�  WM�b�  ‰UL�  lI�  ¨VK�
 Ê«  UL�  Ÿ—U??�  WO�UM�  l���  w��«  ÈdI�«  r??�√Ë
 WO�U� s� q� j�u�� YO� Èd�� WOL�« UNF�uL�

ÆÈd�√ …b� Èd� vK� qD�Ë Ÿ—U�Ë XF�— q�
 35  VK�  s??�  bF��  ¨WM�b�  wN�  Ÿ—U??�  U??�√
 WO�d��« œËb��« s� bF��Ë ¨‰ULA�« v�≈ Î «d��uKO�

ÆÎ«d��uKO� 25 W�U�� W�—u��«
 gO��«  Ê≈  åU�U�ò  W�U�Ë  X�U�  ¨UN�N�  s�

  UM�UA�«  s�  WK�U�  b�_«  ¡U��  q�œ√  w�d��«
 ¡UA�≈Ë t�UI� e�eF�� WO���u� œ«uL� WK ÒL�L�«
 »d� ‰UL� sOF�« ”√— WM�b� n�d� ‰“U� —«b�

ÆWJ���«
 w�  åU�U�ò  q�«dL�  WOK�√  —œUB�   d??�–Ë
  UM�UA�«   «dA�  «uK�œ√   „«d�_«  Ê√  WJ���«
 w�dA�«  sOF�«  ”√—  n�d�  W�dJ��«  W�d�  d��
 œ«u�Ë WO�ML�« q�J� WKL�� œËb��« s� »dI�U�

ÆW�ÒuM�� WO���u�
 XN��«   UM�UA�«  Ê√  v�≈  —œUBL�«   —U�√Ë
 WO�d��« œËb��« s� W��dI�« ÃdH�« »U� W�d� u��
 WIDML�« w� ‰“U� —«b� W�U�ù UN�«b���« l�u��Ë
 f�dJ� w�d��« ÂUEM�«  ôËU�� —U�≈ w� p�–åË
 w�  l�«u�«  d??�_«  ÷d??�Ë  WO�«ËbF�«  t�U�UO�
  ULOEM��« s� t��e�d� l� UNK��« w��« o�UML�«

ÆW�U�u�« dO�F� V��� ¨åWO�U�—ù«
 —«b??�  W??�U??�≈  vK�  w�d��«  gO��«  Âb???�√Ë
 ØÊU�O� w�  «d��uKOJ�«  U�� ‰uD� w�ML�«
 WM�b�  jO��  w??�  w{UL�«  ÂU??F??�«  s??�  q??�d??�√
 UNDO�� s� UN�eF� w�ULA�« VK� n�d� s�dH�

 Æw�«dG��«

Ö∏M ∫Éª°T ø« q«HÉgQEGh ¢û«édG ø«H áØ«æY äÉ¡LGƒeh ..á q«fƒ«¡°üdG á q«©°SƒàdGh á q«fÉ£«à°S’G äÉ££îª∏d ¬°†aQ O qóéj πàëªdG q…Qƒ°ùdG ¿’ƒédG

¬©e ¥ÉØJÓd ó°SCÓd πFÉ°SQ ¬ qLƒJ ø£æ°TGhh ..áq«é«JGôà°SG ájQƒ°S ™e ÉæJÉbÓY :¿Gô¡W

q…Qƒ°ùdG ÖfÉédG ™e ≥«°ùæàH z¢ûYGO{ IOQÉ£e π°UGƒJ zIôjõédG Oƒ°SCG{ ¿CG ócDƒJ OGó¨Hh ..áeƒµëdG π«µ°ûàH kÉ«°ShQ kÉÑ«MôJ ≈≤∏J

 ø£æ°TGh ™e áq«é«JGôà°S’G äÉ°VhÉØªdG AóH ø∏©j ¥Gô©dG

 ÉgôWÉîe øe Q qòë oJ zRÉ«ëf’G ΩóYzh ..áØ°†dG º°V á£N É¡°†aQ ø∏© oJ á qjóædƒg ÜGõMCG

á∏Ñ≤ªdG äÉbÉ≤ëà°S’G á¡LGƒªd ÖgCÉàæd :zíàa ájõcôe{

 ¢SQÉªJ É¡fCÉH Écô«eCG ∞°üJ ¢SÉªM

záq«dhódG äÉjÉæédG{ ≈∏Y áé£∏ÑdG

 q»FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¿ÉãëÑj ídÉ°Uh »fÉMhQ

  U�ôu�« l�  U{ËUHL�«  ôu� v�Ë√ ¡b� ¨f�√ ¨WO�«dF�« WO�—U��« …—«“Ë XMK�√
Æs�bK��« sO� WÒO�O�«d��ô« W�öF�« ÊQA� ¨…b��L�«

 r�dJ�« b�� ¨dOH��« Âb�_« qO�u�« Ê≈ò ∫ÊUO� w� WO�«dF�« WO�—U��« …—«“Ë X�U�Ë
 U�UCI�« s� « Îœb� ¨d�u� uO�U� ¨‚«dF�« Èb� w�dO�_« dOH��« l� Y�� ¨vHDB� r�U�
 w�O�«d��ô«  —«u��«   ôu�  v�Ë√  UN��ÒbI Ô�  w�Ë  ¨s�bK��«  ÂUL��U�  vE��  w��«

ÆåsDM�«Ë tO�≈ X�œ Íc�« w�dO�_« w�«dF�«
 ÂuI� ¨W�“«u�� WO�O�«d��« W�ö� ¡UA�ù ULN��ƒ— U��� sO��U��«ò Ê√ X�U{√Ë

Æå‰œU��L�« Â«d��ô«Ë ¨W�d�AL�« `�UBL�« …b�U� vK�
 ¨»U�—ù« b{ w�Ëb�«  n�U���«  «uI� Î̈U��b� ¨‚«dF�« ÊUF��« ¨p�– ÊuC� w�
 sO� WO�«œ  Ÿ«d� W�“√  bF� ¨åg�«œò ·bN��� W�U�  U�d{ b�b�� w� Î «œb��

ÆWO�«dF�« w{«—_« w� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«Ë Ê«d�≈
 ¨w�UH��« sO��� ¡«uK�« ¨WO�«dF�« W�d�AL�«  UOKLF�« …œUO� r�U� o�UM�« b�√Ë
 Í—U����ô«  ÊËUF�K�  WOI��L�«  n�U���«   «uI�  W�UF��ô«ò  ¨f�√  `�dB�  w�

Æåw�U�—ù« åg�«œò ·bN��� W�U�  U�d{ cOHM�Ë
 tKL� ¨UM� W��M�U� sJ� ¨‚«dF�« w� œu�u� w�Ëb�« n�U���«ò Ê√ w�UH��« d�–Ë
 W�dJ�F�«Ë ¨W�—U����ô«  U�uKFL�« h�� U� w�ò ∫·U{√Ë ÆåÀ«b�_« cM� n�u�
 w�Ëb�« n�U���« U�cHM� Ê√ ÃU��� ¨åg�«œò ·bN��� W�u�  U�d{Ë ¨W�—ËdC�«
 X�U� w��« l�«uL�« s� Î «œb� Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨å‚«dF�« w� Êü« v�� ‰«“U�Ë œu�u� uN�
 h��  U�  dO�  ¨WO�«dF�«   «uIK�  UN�LK�Ë  UNM�  X����«Ë  ¨n�U���«   «u�  UNO�
 WO�¬ —ÒdI�� s� w� sO��U��« sO� qJA� w��« WM�K�« Ê≈ YO� ¨n�U���« s� sO�U��«

Æt�U��� ô U�Ë ¨t�U��� U� ‰uI�Ë qLF�«
 —«–¬Ø”—U??�  d??�«Ë√   U�UO�  w�  ¨WO�«dF�«  W�d�AL�«   UOKLF�«  …œUO�  XMK�√Ë
 n�U���«Ë WO�«dF�« W�uJ��« sO� …dL�L�«  «—«u��« ZzU�� vK� Î¡UM�Ëò t�≈ ¨w{UL�«
 dJ�F� q�«œË ¨ÈuMO� e�d� w�uM� …—UOI�« …b�U� w� l�«u� …œU�≈  d� ¨w�Ëb�«
 tKGA� X�U� w��« ¨—U��_« w� ¨WO�U���«Ë ¨rzUI�« …b�U�Ë ¨„u�d� WE�U�� w�  åK1ò

Æn�U���« W�F�
 …b�U�  ‰Ë√  rOK���  ¨‚«dF�«  w�  U�b�«u�  hOKI�  w�Ëb�«  n�U���«   «u�   √b�Ë
 b{  WO�Ëœ  ÈuJ�  WO�«dF�«  W�uJ��«  r�bI�  bF�  ¨w�«dF�«  gO�K�  ¨UN�  W�dJ��
 W�«b�  ¨s??�_«  œ«d??�√  s�  12  W�U�≈Ë  6  q�IL�  X����  w��«  WO�dO�_«   U�UN��ô«

ÆXzUH�« —«–¬Ø”—U�
 W�Uzd�  …b�b��«  W�uJ��«  qOJA��  uJ�u�  s�  ÎU�O�d�  ‚«dF�«  vIK�  ¨p�–  v�≈
 ¨U�Ë—U�«“ U�—U� WO�Ëd�« WO�—U��« r�U� W�b��L�« X�U� YO� ¨wL�UJ�« vHDB�
 ÁU�≈ sOÓ�MN� wL�UJK� U�d�√ ¨UO�Ë— w� W�uJ��« fOz— ÎUC�√Ë W�—uNL��« fOz— Ê≈
  U�ö�  e�eF�  w�  —«dL��ô«  vK�  UO�Ë—  Âe�  s�  t�  sÓO�dF�Ë  ¨W�uJ��«  qOJA��

Æs�bK��« sO� W�œU��L�« WFHML�«Ë W�«bB�«
 ÊUL�d��«  WI�«uL�  V�d�ò  U�œö�  Ê≈  X�d��ô«  d��  `�dB�  w�  U�Ë—U�«“  X�U�Ë
 s� dN�√ 5 s� d��√ bF� W�uJ�K� …b�b��« WKOJA��« vK� u�U� Ø—U�√ 7 w� w�«dF�«
 q�u��« s� ‚«dF�« w� …bz«d�« WO�UO��« ÈuI�« XMJL� YO� ¨W�FB�«  «—ËUAL�«

ÆåwI�«u� —«d� v�≈
 ‰c�  WK�«u�  Âe�F�ò  UO�Ë—  Ê√  ¨WO�Ëd�«  WO�—U��«  r�U�  W�b��L�«   b�√Ë

 ¨W�bOKI��«  WO�«dF�«  WO�Ëd�«  W�«bB�«   U�ö�  e�eF��  Î̈U�U��  W�O���«  œuN��«
ÆåWFHML�« ‰œU��L�« ÊËUF��« lO�u�Ë

 œu�√ò   UOKL�  r�U�  Àb��L�«  sK�√  ¨g�«œ  rOEM�  b{   UOKLF�«  bOF�  vK�
 o�d� v�≈ Îôu�Ë WO�Ëb�« œËb��« s� b�L� UN�√ ¨w�UH��« sO��� ¡«uK�« å…d�e��«
 vK� jGC�« WK�«u� v�≈ w�d� w�Ë ¨W�Ë«d�B�« o�UML�« sO�Q�� ¨W��b� ≠ w�O�

ÆWLzUM�« U�ö��« …œ—UD�Ë œ«b�ù« ◊uD� lD�Ë ¨åg�«œò ‰uK�
 w�U�d�« wM�_« e�dL�« d�� ¨Í—u��« V�U��« l� Ì‰U� oO�M� œu�Ë w�UH��« b�√Ë

Æw�Ëb�« n�U���« ‰ö� s� åb��ò l� oO�M�Ë
 …d�e��«  ¡«d��  gO�H��  ¨b??�_«  ÕU��  ¨å…d�e��«  œu??�√ò   UOKL�  XIKD�«Ë
 Îôu�Ë ¨s�b�« Õö� WE�U�� »d�Ë ÈuMO� WE�U�� »uM�Ë —U��_« WE�U�� ‰UL�

ÆW�—u� l� WO�Ëb�« œËb��« v�≈
 …—U�“ Ê≈  ¨Íb�_« bL�√ w�«dF�«  ÊUL�d��«  w� bM��«  WK�� fOz— ‰U�  ¨t�N� s�
 œUDB�  Ê√  b�d�  s�  vK�  o�dD�«  XFD�ò  ¨w�FA�«  bA��«  W�ON�  ¡«—“u??�«  fOz—
 UNMO�«u�  UN�  WK�UJ��   U��R�ò  `��√  w�FA�«  bA��«  Ê√  Î «b�R�  ¨ådJF�«  ¡UL�U�

ÆåÁ“ËU�� r� b� bA��« l{Ë w� ‘UIM�« Ê√Ë ¨ÂUF�« bzUI�U� w��RL�« UN Ô�U��—«Ë
 bA��«  …œUO�  dI�  —«“  b�  ¨wL�UJ�«  vHDB�  w�«dF�«  W�uJ��«  fOz—  ÊU�Ë
 WOzUN�  W�u�  vK�  q�I�ò  ‚«dF�«  Ê√  sK�√  YO�  ¨XzUH�«  X���«  Âu�  ¨w�FA�«
 bA��«  wK�UI�  Ê√Ë  ¨t�uK�  rOEM�  …œU??�≈  ‰ËU��  Íc??�«  g??�«œ  rOEM�  ÀU���ô
 gO��«  w�  rN�«u�√  V�U�  v�≈  W�uB�«  Ác�  ÊËcHM�  s�c�«  W�bI�  w�  w�FA�«

ÆåW�K�L�«  «uI�« WOI�Ë

 ¡U��  å`��ò  W�d��  W�e�dL�«  WM�K�«  X�œ
 ÊUJ�  q�  w�  wMOD�KH�«  VFA�«  ¡UM�√  ¨f??�√
  U�UI���ô«  WN�«uL�  —UHM��ô«Ë  V�Q��«  v�≈

ÆWK�IL�«
 `��  W�e�d�  t�bI�  ŸUL��«  VI�  p??�–  ¡U??�
 ZzU��Ë  ¨…dOD��«  WO�UO��«   «—uD��«  Y���
 WO�uONB�«  W??�u??J??�??�«  n???�«u???�Ë   U??�U??O??�

Æf�√ UNM� sK�√ w��« ¨W�dO�b��«
 ¨f�√  UN�UL��«  ‰ö??�  XA�U�  UN�≈  X�U�Ë
 Òr�O�  Íc??�«  ¨wMOD�KH�«  œd??�«  WOHO�Ë  qO�UH�
 WOMOD�KH�«  uDK��«  …œUO�  ŸUL��«  w�  ÁœUL��«

ÆÂuO�«
  U�UD�  W��F�  w�  å`��ò  —Ëœ  vK�   œÒb�Ë
 WOC�  UNM�  W�bIL�U�Ë  t�U��  r???�œË  UM�F�
 rN�uI�  vK�  b�bA�«  UN�d�  …b�R�  ¨Èd??�ô«
 w��«  WO�uONB�«   «uD��«  WN�«uL�  rN��«d�Ë

ÆrN�bN���
 ‰ö??� X??�ËU??M??� U??N??�√ `??�??� W??�e??�d??� X??M??O??�Ë
 ¨WHK��L�«  WO�Ëb�«Ë  WO�dF�«  n�«uL�«  UN�ôË«b�

Æw�U��« tK�« b�� w�œ—_« pKL�« n�uL� …bOA�
 UNH�«u� r�� v�≈ w�Ë—Ë_« œU��ô« ‰Ëœ X�œË
 UN�U�«e��«Ë  WO�u�UI�«  UN�U��«Ë  l�  r��M�  UL�

ÆWO�UO��« UN�«b�√Ë
 UN�U�UL��U� —«dL��ô«  —d� UN�√ v�≈  —U�√Ë

Æ «—uD��« WF�U�L� WK�IL�« …d�H�« ‰ö�
 WO�UO�  »«e??�√  XMK�√  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 W�uJ��«  WD��  UNC�—Ë  UN��«œ≈  …b�  W�bM�u�

ÆWOMOD�KH�« ÷—_« Òr{ ÊQA� WO�uONB�«
 w��« qzU�d�« vK� « Îœ— »«e�_« Ác� X�{Ë√Ë
 wK�LL�  «bM�u�  w�  WOMOD�KH�«  W�F��«  UN�N Ò�Ë
 ÊUL�d��« w� WHK��L�« WO�UO��« »«e�_« ¡UC�√Ë
 W�uJ�K�  …dOD��«   UDD�L�«  ‰u�  ÍbM�uN�«
 ¨WK��L�«  WOMOD�KH�«  ÷—_«  rC�  WO�uONB�«
 ¨w�Ëb�« Êu�UIK� U Î�UN��« q�L� rC�«  UDD�� Ê√

ÆWKB�«  «– …b��L�« r�_«  «—«dI�Ë
 WO�uONB�«  W�uJ��«  ÂUO�  Ê√  vK�   œÒb??�Ë
 oOI��  ’d�  wNMO�  WOMOD�KH�«  ÷—_«  rC�
 w�U��U�Ë  ¨åsO��Ëb�«  q�ò  ?�  q�u��«Ë  Âö��«
 œU��ô«Ë w�Ëb�« lL��L�« œuN�Ë n�«u� ÷ÒuIO�

ÆsO��Ëb�« q� oOI��� W�e�KL�« w�Ë—Ë_«
 ÂUOI�« lML� l�d� qJA� qLF�« …—Ëd{  b�√Ë
 ŸöD{«Ë ¨WO�u�UI�« dO� ‰UL�_«Ë  «uD��« ÁcN�
 l�œ  q�√  s�  d�R�Ë  q�U�  —Ëb�  w�Ëb�«  lL��L�«
 Âö�  ‚UH�«  v�≈  q�u��«  u��  WOMFL�«  ·«d�_«

ÆåsO��Ëb�« q�ò oOI��� wCH�
 „«d�  W�u�  j??�Ë   U�d���«  Ác??�  w�Q�Ë
 w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  —U??�≈  q??�«œ  —Ëb??�   UA�UM�Ë
 ‰Ëb�  sJL�  w��«   «uD��«Ë   «¡«d???�ù«  Y���

  UDD�L�«  WN�«u�  q�√  s�  U�–U��«  œU��ô«
 rC�  WO�u�UI�«  dO�  WO�uONB�«   «u??D??�??�«Ë

ÆWOMOD�KH�« ÷—_«
 jD��U�   œb??�  “UO��ô«  Âb�  W�d�  X�U�Ë
 WLzUI�«  WDK��«  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  UNMK�√  w��«
 s�  …dO��  ¡«e???�√  rC�  W??�œU??N??�«Ë  ¨‰ö??�??�ôU??�
 Êœ—_« —u� p�– w� UL� ¨WK��L�« WO�dG�« WHC�«
  UM�u��L�«  UNOK�  X??�U??�√  w??�??�«  w????{«—_«Ë

Æ—«b��«Ë
 V�JL�«  s�  —œU�  ÊUO�  w�  W�d��«   d���«Ë
 w�  …b��L�«  r???�_«  dIL�  W�d�K�  ÒwIO�M��«
 ¨w�Ëb�«  Êu�UIK�  Î «dOD�  ÎU�UN��«  p�–  ¨„—u�uO�
 WF�«d�«  nOM�  WO�UH�«Ë  ¨…b��L�«  r�_«  ‚U�O�Ë
 WOFL��«Ë  s??�_«  fK��   «—«d???�  s�  b�bF�«Ë

ÆWKB�«  «– W�UF�«
 W�d��«   «—u??D??�??�«  s??�  ÊU??O??�??�«  ÀÒb??�??�Ë
 WOMOD�KH�«  ÷—_«  w??�  —u�b�L�«  l??{u??�«Ë
 ¡«d�  ¨WK��L�«  ”bI�«  p??�–  w�  UL�  ¨WK��L�«
 WO�u�UI�«  d??O??�   U??�—U??L??L??�«Ë   U??�U??O??�??�«
 q�  w�  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  q��  s�  WK�«u�L�«

Æ©19 ≠bO�u�® W�zU�
 rC�«Ë ÊUDO��ô« dO�«b� bOFB� v�≈  ‚ÒdD�Ë
 q�ò dO�b�� œÒbN� w��«Ë ¨WOMOD�KH�« ÷—_« w�
 w�Ë  ¨1967  ÂU�  q��  U�  œËb�  vK�  åsO��Ëb�«

 ‚uI��  WLO���«   U�UN��ö�  W���L�«  dO�«b��«
 VFA�« sO� WKzUN�« WO�U��ù« …U�UFL�«Ë ÊU��ù«
 b�dA��«  s�  b�eL�«  p??�–  w�  UL�  ¨wMOD�KH�«

ÆrNO{«—√Ë rN�“UM� s� ÒÍd�I�«
 WOKLF� …b��L�« r�_« ÀuF�� —Òc� ¨t�N� s�
 ·uM�œö�  ÍôuJO�  j??�Ë_«  ‚dA�U�  W�u���«
 WK���  WOMOD�K�  ÷«—_  åqOz«d�≈ò  r{  Ê√  s�
 Êu�UI�«  V�uL�  —uE��  ¨WO�dG�«  WHC�U�

Æw�Ëb�«
 Î̈ «dO��  Î «b�bN�  rC�«  qÒJAÔ�ò  ∫·uM�œö�  ‰U�Ë
 ÷ÒuIO�Ë ¨w�Ëb�« Êu�UI�« V�uL� —uE�� u�Ë

Æåw�Ëb�« ÂUEM�«
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طهر�ن تتوّعد بالّرد �لحا�سم �سّد �أّي �عتد�ء ي�ستهدف �أمنها 

ومو�شكو تحّذر من �شغوط وا�شنطن لتقوي�ض االتفاق النووي

منظمة اأممّية تتوقع »كارثة« في اليمن مع ا�شتمرار الجائحة

»الوفاق« الليبّية تعلن �شيطرة قواتها على قاعدة »الوطّية« اال�شتراتيجّية 

تقرير �إخبارّي

انعقاد الدورة الـ73 لمنظمة ال�شحة العالمّية 
وتقييم مواجهة كورونا  و�شط اأجواء توتر

على  أمس،  حاتمي،  أمير  اإليراني،  الدفاع  وزير  شدد 
القومي،  أمنها  يستهدف  اعتداء  أي  ضد  طهران  »رد  أن 

حاسماً«. سيكون 
وأكد حاتمي خالل تقديم إفادة في لجنة األمن القومي 
اإليرانية  المصالح  عن  الدفاع  »في  قائال:  البرلمان  في 
سريعاً  معتٍد  أي  على  ال���رّد  سيكون  القومي  وأمننا 

ومؤلماً«. وحازماً 
إجراء  »أي  من  طهران  حّذرت  أمس،  سابق  وقت  وفي 
نحو  المتجهة  ناقالتها  يستهدف  واشنطن  تتخذه 

فنزويال«.
عباس  اإليرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وق��ال 
أميركي  إج���راء  »أّي  على  س��ت��رّد  ب��الده  إن  م��وس��وي، 
يستهدف ناقالت النفط اإليرانية المتجهة نحو فنزويال«، 

وقانونياً«. رسمياً  مشروعة  »تجارة  بأنها  منّوهاً 
الوقود  تنقل  اإليرانية  »السفن  أن  موسوي  وأضاف 
وقانونياً..  رسمياً  مشروعة  تجارة  ضمن  فنزويال  نحو 
إلى  اإليراني  الوقود  نقل  من  منزعجة  أميركا  كانت  إذا 
قانوني  غير  لناقالتنا  وتهديداتها  شأنها،  فهذا  فنزويال 

وستواجه بالرد في حال أي استهداف لها«.
من  األميركيين  »ح��ذرن��ا  ق��ائ��الً:  المتحدث  وت��اب��ع 
صوب  المتجهة  الوقود  ناقالت  ضّد  إجراء  أّي  تداعيات 
بالتأكيد  ألنهم  حماقة،  أّي  يرتكبوا  أال  ونأمل  فنزويال، 

إيران«. سيواجهون رد 
الدول  بين  الحرة  »التجارة  أن  إلى  موسوي  ولفت 
دونالد  األميركي  الرئيس  وأن  مشروع،  أمر  المستقلة 
واألناركية  العالمي  بالنظام  اإلخالل  إلى  يسعى  ترامب 

العالمية«.
مسؤولين  تصريحات  عقب  تأتي  موسوي  تصريحات 
أميركيين حول أنباء ترجح نية واشنطن فرض إجراءات 
التي  فنزويال  إلى  إيران  أرسلتها  وقود  شحنة  على  رداً 

أزمة. تعاني من 
ال��روس��ي  الدبلوماسي  وص��ف  متصل،  س��ي��اق  ف��ي 
المتحدة  الواليات  سياسة  أوليانوف  ميخائيل  البارز 
»ضغوط  من  محذراً  مدروسة«،  »غير  بأنها  إيران  تجاه 

النووي«. االتفاق  لتقويض  الرامية  واشنطن 
إنه  »تويتر«،  على  صفحته  على  أوليانوف  وكتب 
إيران  تجاه  المتحدة  الواليات  سياسة  أن  بقوة  »ُيفهم 
االتفاق  حرف  واشنطن  استطاعت  وإذا  مدروسة  غير 
البروتوكول  يكون  ل��ن  فسوف  م��س��اره،  ع��ن  ال��ن��ووي 

ايران(«. المفعول )من قبل  اإلضافي ساري 
قائالً  إي��ران«،  مع  النووي  االتفاق  »انهيار  من  وحّذر 
البرنامج  سيكون  االضافي  البروتوكول  إلغاء  »مع  إنه 
الواليات  تريد  ما  هذا  فهل  شفافية.  أقل  اإليراني  النووي 

ماذا؟«. مقابل  تحقيقه؟  المتحدة 

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو( 
أمس، إن »اليمن، الذي دفعته حرب مستمّرة منذ خمس سنوات 
بالفعل إلى شفا المجاعة، قد يواجه وضعاً كارثياً في ما يتعلق 
باألمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويالت 

العاملين بالخليج«.
ويعتمد نحو 80 في المئة من سكان اليمن على المساعدات 

ويواجه ماليين الجوع.
لمنظمة  المساعد  العام  المدير  أحمد  ولد  السالم  عبد  وقال 
وشمال  األدنى  الشرق  في  اإلقليمي  وممثلها  والزراعة  األغذية 
أفريقيا »النظام الصحي كان يتعّرض بالفعل لضغوط كبيرة 
وستتراجع قدراته اآلن إذا استمر مرض كوفيد19- في االنتشار 

وسيؤثر، باإلضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع«.
وأضاف »الوضع قد يكون كارثياً فعالً إذا تحققت كل عناصر 

أسوأ سيناريو لكن لنأمل أال يحدث ذلك واألمم المتحدة تعمل 
على تجنب ذلك«.

واليمن إلى جانب سورية والسودان هي الدول األكثر عرضة 
للخطر في الشرق األوسط في ما يتعلق باألمن الغذائي.

إن  أمس،  تقرير  في  المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمة  وقالت 
أن  المرّجح  من  الفيروس  تفشي  لمنع  العام  العزل  »إجراءات 
تؤثر على سالسل اإلمدادات اإلنسانية التي توفر الغذاء لجزء 

كبير من السكان«.
إن  الماضي  االثنين  يوم  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 
»الفيروس ينتشر دون رصد مما يزيد من احتماالت تفشيه بين 
السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، بصورة تفوق طاقة 

النظام الصحي بقدراته المحدودة على الفحص«.
تحت  يندرجون  يمني  مليون   15.9 نحو  حالياً  وهناك 

البالغ  تصنيف َمن يعانون انعدام األمن الغذائي بين السكان 
عددهم 28 مليون نسمة.

وليس لدى الفاو حالياً تقديرات لما قد يصل إليه هذا العدد 
إذا استمّر المرض في التفشي لكنها تواصل مراقبة الوضع.

وقالت الواليات المتحدة في السادس من أيار إنها »ستقّدم 
األغذية العالمي من أجل اليمن بما  لبرنامج  دوالر  مليون   225

يشمل العمليات التي تقلصت في الشمال«.
في  النصف  إلى  المساعدات  »سيخفض  إنه  البرنامج  وقال 
نيسان  منتصف  من  الحوثيون  عليها  يسيطر  التي  المناطق 
تعطل  الجماعة  تكون  أن  من  المانحة  الجهات  مخاوف  بسبب 

توزيع المساعدات وهو ما ينفيه الحوثيون«.
وقالت الفاو إن »اليمن، وهو أفقر دول شبه الجزيرة العربية، 
العاملين  تحويالت  في  متوقع  انخفاض  من  كذلك  سيتضّرر 

بدول الخليج والتي بلغت نحو 3.8 مليار دوالر في 2019«.
وقال ولد أحمد »هذا مصدر كبير للدخل للبالد وقد ينخفض 

بدرجة كبيرة«.
وفقد العديد من العاملين في منطقة الخليج الغنّية بالطاقة 
وظائفهم أو أجبروا على عطالت غير مدفوعة األجر أو ُخفضت 
أسعار  وانخفاض  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  رواتبهم 

النفط.
وقالت الفاو »بدون سالم سنواصل مواجهة صعوبات نقص 

األمن الغذائّي ولن يكون هناك انتعاش على المدى البعيد«.
إنه  الخميس  يوم  اليمن  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  وقال 
أُعلنت  التي  المؤقتة  الهدنة  تعزيز  نحو  كبير  تقدم  إحراز  »تم 
لمواجهة فيروس كورونا ولتمهيد الطريق الستئناف محادثات 

السالم المتعثرة«.

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من األمم المتحدة أمس، سيطرتها على قاعدة 
»الوطية« الجوية الواقعة )140 كلم( جنوب غرب طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات 

الموالية للمشير خليفة حفتر.
واعتزاز  فخر  بكل  »نعلن  صحافي  بيان  في  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  وقال 
تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات والمرتزقة واإلرهابيين )في إشارة لقوات 

حفتر( لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي«.
وأضاف السراج »انتصار اليوم ال يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم 
النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائياً على مشروع الهيمنة واالستبداد الذي يهدد آمال 

الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية«.
ولم تصدر قوات حفتر أّي تعليق رسمي على خسارتها قاعدة »الوطية« الجوية.

وتأتي عملية السيطرة على القاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة 
على ست مدن بينهما اثنتان استراتيجيتان )صرمان وصبراتة( غرب طرابلس.

طيار  بدون  طائرات  شنتها  مكثفة  ضربات  مع  خاصة  متوقعاً،  القاعدة  استعادة  إعالن  وكان 
)تركية( داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة األيام الماضية، استهدفت بشكل 

يومي خطوط اإلمداد وتدمير مخازن السالح داخل القاعدة.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل يومين تدمير منظومتي دفاع جوي داخل القاعدة، وهو أمر 

نفته قوات حفتر.
ولم يتبق أمام قوات المشير حفتر سوى مدينة ترهونة في غرب ليبيا والتي تمثل مقراً لغرفة 
العاصمة  جنوب  على  منها  هجماتها  قواته  تشن  التي  الرئيسية  الخلفية  وقاعدته  عملياته 

طرابلس.
وتشن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوماً منذ نيسان من العام الماضي، في محاولة 

للسيطرة على طرابلس.

افتراضية  اجتماعات  العالمية  الصحة  منظمة  تعقد 
وشارك   ،73 ال�  السنوية  دورتها  من  يومين  مدار  وعلى 
لي  شي  الصيني  ال��رؤس��اء  من  كل  االفتتاح  جلسة  في 
األلمانية  والمستشارة  ماكرون،  إمانويل  والفرنسي  بينغ، 
انغيال ميركل، وعدد آخر من الرؤساء، ورؤساء الحكومات، 
تقييم  إج��راء  اقتراح  األوروب��ي  االتحاد  يقدم  أن  وُيتوقع 
مستقل ألداء منظمة الصحة العالمية تحت إشراف مديرها 
بموافقة  يحظى  أن  يتوقع  حيث  دهانوم  تدروس  الحالي، 

أغلبية الدول األعضاء ال�19.
لمنظمة  السنوي  االجتماع  سويسرا  رئيسة  وافتتحت 
تقدم  ب��أن  متعّهدة  أم��س،  جنيف  في  العالمية  الصحة 
فيما  المنظمة  لمدير  الكاملين  والتعاون  »الدعم  بالدها 

تنّسق االستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا«.
الصحة  لجمعية  سوماروجا  سيمونيتا  الرئيسة  وقالت 
عبر  المنظمة،  في  ال��ق��رار  اتخاذ  هيئة  وه��ي  العالمية، 
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  إلى  إشارة  في  اإلنترنت 
تتمتع  أنك  من  ثقة  على  كن  األزم��ة،  هذه  تخوض  »بينما 
أعضاء  وحثت  سويسرا«.  من  الكاملين  والتعاون  بالدعم 
التصّدي  في  معاً  »العمل  على   194 وعددهم  الجمعية 

لألزمة«.
ووصف األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
إنها  وق��ال  عنها«  غنى  »ال  بأنه  جنيف  ومقرها  المنظمة 

»بحاجة لموارد أكبر لتقديم الدعم للدول النامية«.
المنظمة غيبريسوس ب�«إطالق تحقيق  ووعد مدير عام 
مستقل حول االستجابة النتشار فيروس كورونا في أقرب 

وقت ممكن«.
مستقل  بتقييم  »سأقوم  االجتماع  مستهّل  في  وق��ال 
اكتسبت  التي  الخبرة  لمراجعة  مناسب  وقت  أق��رب  في 
لتحسين  توصيات  وإص��دار  استخلصت  التي  وال��دروس 
الوطني  المستويين  ع��ل��ى  واالس��ت��ج��اب��ة  ال��ج��ه��وزي��ة 

والعالمي«.
كلمة  في  بينغ  لي  شي  الصيني  الرئيس  دعا  ب��دوره، 
العالمية  لالستجابة  مستقلة  مراجعة  إل��ى  االفتتاح 
الصحة  منظمة  إشراف  تحت  »كوفيد19-«  كورونا  لوباء 

العالمية.
انتشار  أزمة  إدارة  في  بالده  سياسة  عن  بينغ  ودافع 
الوقت  طوال  عملت  »الصين  إن  وقال  ومواجهته،  الوباء 
حالة  أخطر  لمواجهة  ومسؤولية  وشفافّية  بصراحة 

طوارئ صحية عمومية عالمية«.
مليار   2 وتعّهد الرئيس الصينّي ب�«دفع مساهمة قدرها 

دوالر على مدى عامين من أجل دعم مواجهة الوباء«. 
لالستجابة  شامالً«  »تقييماً  تدعم  بالده  أن  بينغ  وأكد 
وقال  عليه«.  السيطرة  »بعد   19 كوفيد-  لوباء  العالمية 
ومسؤول  وشفاف  منفتح  موقف  للصين  كان  »لطالما  إنه 

وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها«.
بالده  تطّوره  لقاح  »أّي  أن  الصيني  الرئيس  وأض��اف 
ضّد فيروس كورونا المستجّد سيكون للمصلحة العالمية 

العامة فور بدء استخدامه«.
»ال  إن��ه  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  ق��ال  جهته،  من 
أنها  مؤكداً  العالمية«،  الصحة  منظمة  تعويض  يمكن 
النامية«.  للبلدان  الدعم  لتقديم  أكبر  موارد  إلى  »بحاجة 
الصحة  منظمة  توصيات  »تجاهلت  التي  ال��دول  وانتقد 
باهظاً  ثمناً  اليوم  يدفع  »العالم  أن  معتبراً  العالمية«، 

االستراتيجيات«. لتباين 
العالم  في  الفيروس  انتشر  لذلك،  »نتيجة  وأض��اف 
أجمع ويّتجه اآلن نحو دول الجنوب، حيث يمكن أن يخلّف 
إلى »بذل جهود ضخمة متعددة  أكثر تدميراً«، داعياً  آثاراً 

األطراف في مواجهة هذه المأساة«.
وتابع »آمل في أن يكون البحث عن لقاح نقطة االنطالق 

لذلك«.
أما مدير عام منظمة الصحة العالمية الذي حظي بدعم 
من عدد من الرؤساء وممثلي الدول فقد أعلن من جهته أنه 
»سيبدأ مع فريق عمله عملية تقييم شاملة ومستقلة لعمل 

المنظمة«.
مساهمة  »رف��ع  عن  الفرنسي  الرئيس  أعلن  ب���دوره، 
في  العالمية«،  الصحة  منظمة  تمويل  في  المالية  فرنسا 
التعاون  إلى »المزيد من  الجنوبية  حين دعا رئيس كوريا 
والبيانات  المعلومات  تبادل  وإلى  الدول،  بين  والشفافية 

المتعلقة باألوبئة وال سيما الوباء الحالي«.
العالم  دول  من  العديد  فيه  ب��دأت  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
»على  أّن  الصحة  منظمة  أكدت  اإلغالق،  إجراءات  تخفيف 
يختفي  ال  قد  ال��ذي  كورونا  مع  التعايش  تعلّم  البشرية 

أبداً«.
وقال مدير القضايا الصحّية العاجلة في منظمة الصحة 
يخترق  جديد  فيروس  »لدينا  راي��ن،  مايكل  العالمّية، 
متى  القول  جداً  الصعب  من  لذلك  األولى،  للمرة  البشرية 

يمكن دحره«.
وبالرغم من تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين، ال تزال 
الدول تأمل في أن تعتمد بالتوافق مشروع قرار طويل قدمه 
أسرع  في  تقييم  »عملية  إطالق  ويطلب  األوروبي  االتحاد 

وقت ممكن« لدرس الرد الصحي العالمي واإلجراءات التي 
اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

إلى  العالمية  الصحة  منظمة  أي��ض��اً  النص  وي��دع��و 
الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  مع  الوثيق  »التعاون 
وال���دول...  المتحدة  لألمم  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  ومنظمة 
طريقة  بأي  وتحديد  للفيروس  الحيوانّي  المصدر  لتحديد 
انتقل الى البشر )...( وخصوصاً من خالل المهام العلمية 

وبعثات تعاون ميدانية«.
والسريع  الشامل  ال��وص��ول  »إمكانية  أيضاً  ويطلب 
للوباء«.  لالستجابة  الالزمة  المنتجات  لكل  والمنصف 
كوفيد- ضد  النطاق  الواسع  »اللقاح  دور  على  ويشّدد 
انتشار  ولمنع  العالم  في  العامة  للمنفعة  باعتباره   19

الفيروس والقضاء عليه من أجل وقف الوباء«.
إلى  التوصل  »ت��ّم  أوروب���ي  دبلوماسي  مصدر  وق��ال 
وستكون  اآلراء.  بتوافق  القرار  العتماد  رسمي  غير  اتفاق 
ستكون  العالمية  الصحة  منظمة  ألن  مهمة  نتيجة  هذه 
أنه  مؤكداً  باإلجماع«،  نص  على  يتفق  عالمي  منتدى  أول 
يشمل  بما  الصعبة  المواضيع  إلى  حتى  التطرق  »سيتّم 
الذي  العالمية،  الصحة  منظمة  وإصالح  الفيروس  منشأ 

طالبت به الواليات المتحدة بإلحاح«.
موضوع  أي  تجّنب  يتم  »لم  أنه  األوروبي  المصدر  وأكد 
إصالح  لمواصلة  بالنسبة  كان  سواء  القرار  مشروع  في 
منظمة الصحة العالمية وخصوصاً قدراتها التي ثبت أنها 

غير كافية لمنع حدوث أزمة بهذا الحجم«.
جنيف  في  المتحدة  األمم  لدى  األميركي  السفير  وقال 
إلى  االنضمام  من  نتمكن  أن  »آمل  الجمعة  بريمبرغ  اندرو 

اإلجماع«.
منظمة  إصالح  من  الخالفات  تثير  عّدة  مواضيع  وهناك 
اللقاحات  وأبحاث  تايوان  إلى  وصوالً  العالمية  الصحة 
ال  الفيروس  منشأ  مسألة  لكن  الصين  الى  خبراء  وإرسال 

الواليات  بين  الكالمية  الحرب  في  األساسية  النقطة  تزال 
والصين. المتحدة 

هذا  في  تحقيق«  ب�«إجراء  المتحدة  الواليات  وتطالب 
»بكين  أن  في  وتشتبهان  استراليا  غرار  على  الموضوع 

خلفت حادثاً مخبرياً قد يكون وراء انتشار الفيروس«.
ب�«محاولة  اآلن  الصين  المتحدة  ال��والي��ات  وتتهم 
قرصنة أبحاث أميركية حول لقاح«، وسط تنافس أميركي 
الرئيس  ه��ّدد  وقد  المستقبل.  في  لقاح  حول  أوروب��ي   -
مع  العالقات«  جميع  ب�«قطع  ترامب  دونالد  األميركي 

بكين.
»يجب  أنه  أزار،  أليكس  األميركي،  الصحة  وزير  واعتبر 
تزويد  في  ل�)فشلها(  العالمية  الصحة  منظمة  محاسبة 
جائحة  لمواجهة  الحيوية  بالمعلومات  الدولي  المجتمع 

فيروس كورونا المستجّد«.
»منظمة  أن  األميركية  الحكومة  تعتبر  ذلك  م��وازاة  في 
العالمية قد أهملت تحذيراً مبكراً صدر من تايوان  الصحة 
تنفيه  ما  وهو  المستجّد  كورونا  فيروس  خطورة  حول 
وكالة األمم المتحدة«. ودعت الواليات المتحدة، بدعم من 
العالمية إلى »دعوة تايوان«  الدول منظمة الصحة  بعض 

إلى هذا االجتماع رغم معارضة الصين.
العالمية  الصحة  منظمة  عن  استبعدت  تايوان  لكن 
سنة   ،2016 حتى  مراقب  وضع  فيها  تشغل  كانت  والتي 
وصول تساي إنغ ون إلى السلطة بعدما رفضت االعتراف 
البلد  داخل  للصين  الرئيسي  والبر  الجزيرة  وحدة  ب�«مبدأ 

نفسه«.
»الدول  أن  العالمية  الصحة  منظمة  تؤكد  جنيف،  وفي 

األعضاء فقط يعود إليها قرار قبول تايوان أم ال«.
التايواني  الخارجية  وزير  قال  االجتماع،  افتتاح  وقبيل 
جوزف وو إن »تايوان وافقت على إرجاء هذا النقاش، لكي 

تتركز المباحثات على كيفية مواجهة الوباء«.

إثيوبيا تقلّل من أهمية الشكوى 
المصرّية ضّدها وتصّعد أزمة 

»ملء سّد النهضة« 

»تأثير  مـــن  أمــــس،  إثــيــوبــيــا،  قــلــلــت 
الــشــكــوى الــمــصــريــة الــمــوجــهــة إلــى 
مــجــلــس األمـــــن بـــشـــأن مـــشـــروع سد 
بحاجة  »ليست  أنها  مؤكدة  النهضة«، 

إلخطار مصر والسودان بملء السد«.
باسم  بـــاإلنـــابـــة  ــمــتــحــدث  ال وقـــــال 
تيزازو،  أمسالو  الخارجية،  الشؤون 
اإلثيوبية،  األنباء  وكالة  مع  مقابلة  في 
إن »خــطــة بـــدء مـــلء الــســد فــي موسم 
ــن البناء  ــو جـــزء م الــمــقــبــل ه األمـــطـــار 
المقّرر من دون الحاجة أن تعلم مصر 
»يجب  أنــه  مضيفاً  بــذلــك«،  والــســودان 
التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد ألنه 
يسبب  وال  األمــطــار  موسم  خــالل  يتم 

أي ضرر كبير لدول المصب«.
قــّدمــت مؤخراً  »مــصــر  أن  وأوضـــح 
لسد  إثيوبيا  مــوقــف  تــعــارض  رســالــة 
النهضة إلى مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة«، مضيفاً أن »هذا ليس مفاجئاً 
كــالــمــعــتــاد ونــعــتــقــد أنـــه لــن يــحــقــق أّي 

نتيجة«.
وقال المتحّدث إن »السودان ومصر 
التعبئة  عــمــلــيــة  ســتــتــم  مــتــى  يــعــرفــان 
والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة 

خالل المفاوضات«.
»أحـــدث رسالة  أن  ــزازو،  ــي ت وتــابــع 
إلى  صفحة   17 مــن  مكّونة  مصر  مــن 
ملء  على  تنص  الدولي  األمــن  مجلس 
سّد النهضة كحالة خطيرة وتطلب من 
المجتمع الدولي الضغط على إثيوبيا«، 
تــأخــذ في  »إن رســالــة مصر ال  قــائــالً: 
االعتبار النتائج المثمرة التي سعت من 
خالل المفاوضات على مر السنين بما 
في ذلك إعالن المبادئ. وبدالً من ذلك 
إعادة   أن من رغبة مصر هو  يبدو  كما 
غير  سابقة  استعمارية  اتفاقية  فرض 

عادلة«.
وأشار إلى أن »الرسالة تتعارض مع 
المشاطئة  للدول  الشاملة  المفاوضات 
مؤكداً  المكتسبة«،  النتائج  تعكس  وال 
وثيقة  أعـــدت  اإلثيوبية  »الحكومة  أن 
يتعلق  ما  في  موقفها  بوضوح  تعكس 
الكبير  اإلثــيــوبــي  النهضة  ســد  بــمــلء 

والقضايا العامة المتعلقة به«.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة قد 
إثيوبيا  مــن  مقترحاً  مــؤخــراً  رفــضــت 
بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء األول 
لسد النهضة اإلثيوبي، مبدية تمسكها 
باالتفاق الثالثي الموقع بين الخرطوم 

وأديس أبابا والقاهرة.
بالخارجية  الــدولــة  وزيـــر  أكــد  فيما 
»هناك  أن  الدين،  قمر  عمر  السودانية 
دائــمــاً خــطــراً ولــو ضئيل فــي حصول 
يخلق  لم  اإلنــســان  ألن  بالسد،  انهيار 
عمل  أّي  يــبــقــى  ولـــذلـــك  ـــكـــون،  ال هــــذا 
بــنــســبــة ضئيلة  ـــو  بــشــري عــرضــة ول

لخطر االنهيار«.
األميركية  الخزانة  وزارة  وأعلنت 
من  كــل  بين  مبدئي  التــفــاق  »الــتــوصــل 
خزان  لملء  وإثيوبيا  والسودان  مصر 
مراعاة  مــع  مــراحــل  على  النهضة  ســد 

تخفيف األضرار على دول المصب«.
ووقعت مصر باألحرف األولى على 
الواليات  برعاية  النهضة،  سد  اتفاق 
الدولي،  والــبــنــك  األمــيــركــيــة  المتحدة 
وتشغيل  مـــلء  قــواعــد  يشمل  والــــذي 
الـــســـد، وإجـــــــراءات لــمــجــابــهــة حـــاالت 
والسنوات  الممتد  والجفاف  الجفاف 
وآلية  لــلــتــنــســيــق،  وآلـــيـــة  الــشــحــيــحــة، 
أمان  وتــنــاول  الــنــزاعــات،  لفض  ملزمة 
الدراسات  من  واالنتهاء  النهضة  سد 

البيئية.
ــا الــتــوقــيــع على  ورفـــضـــت إثــيــوبــي
االتفاق، ما اعتبرته مصر موقفاً يهدف 
الفترة  لتشهد  الــمــفــاوضــات،  إلعــاقــة 
مصر  بين  لالتهامات  تبادالً  الماضية 
مفاوضات  تــعــطــيــل  حــــول  ــا  وأثــيــوبــي
في  تشييده  أثيوبيا  بــدأت  الــذي  السد 
2011 على النيل األزرق بهدف توليد 

الكهرباء.
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منفذّية عكار في »القومي« تنّوه بقرار المحافظ وتدعو لاللتزام بالإجراءات الوقائّية 

وت�سّدد على دعم القطاع اال�ست�سفائّي وتاأمين م�ستلزماته وتوفير الم�ساعدات للمواطنين.. 

ومديرّية جديدة القيطع توا�سل عمليات التعقيم
السوري  الحزب  في  عكار  منفذّية  أصدرت 

القومي االجتماعي البيان التالي:
الجديدة  اإلص��اب��ات  من  ع��دد  تسجيل  إّن 
بلدة  في  سيما  ال  عكار،  في  كورونا  بفايروس 
لمواجهة  استنفاراً  يستدعي  القيطع،  جديدة 
اتباع  على  بالتشديد  ب��دءأ  ال��وب��اء،  انتشار 
الفحوص  إج����راء  ال���ى  ال��وق��اي��ة،  إج�����راءات 
التي  المستمرة  التقييم  وعمليات  الصحية، 
تنفذها مديرية جديدة القيطع »القومي« والتي 
الجهات  مع  للتعاون  بالتصّرف  نفسها  تضع 

المختّصة لحصار الوباء .
تنّوه منفذية عكار بقرار محافظ عكار عماد 
وبجهود  القيطع،  جديدة  بلدة  إقفال  لبكي 
الشديد والفريق  الدكتور حسن  القضاء  طبيب 
التفاصيل  أدق  متابعتهم  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ي 
األمنية  األجهزة  وتشكر  الصحية.  لألوضاع 
القرارات  كافة على حفظ األمن وحسن تطبيق 
المواطنين،  س��ام��ة  خ��ان��ة  ف��ي  تصب  ال��ت��ي 
وتشّدد على ضرورة تنسيق إجراء الفحوصات 
مع مكاتب وزارة الصحة واعتماد النتائج التي  

تصدر عن وزارة الصحة العامة.
أن  »ال��ق��وم��ي«  ف��ي  ع��ك��ار  منفذية  ت��ؤك��د 
الجهات  وع��ل��ى  أول���وّي���ة،  ال��ن��اس  ص��ح��ة 
عكار  إل��ى  تلتفت  أن  المعنية  الرسمية 

وتأمين  االستشفائي  القطاع  دع��م  لجهة 
مستلزماته لمواجهة الوباء، أم لجهة توفير 
ظل  في  للمواطنين  المطلوبة  المساعدات 
يشكل  والتي  االقتصادية   � المعيشية  األزمة 
ب��اإلج��راءات  االل��ت��زام  لعدم  دافعاً  تفاقمها 

وخرق الحجر المنزلي.
الوقوف  في  استمرارها  عكار  منفذية  تؤكد 
عمليات  مواصلة  خال  من  أهلنا،  جانب  إلى 
الميدانّي  اإلسعاف  فرق  تنفذها  التي  التعقيم 
الجهات  مع  التام  والتعاون  »القومي«  في 

المعنّية في التشديد على إجراءات الوقاية.
رفقاء  عكار،  في  أهلنا  عكار  منفذية  تناشد 
الصحّية  ب��اإلرش��ادات  االل��ت��زام  ومواطنين 
وعدم االستهتار حفاظاً على سامتهم وسامة 
أي  عن  والتبليغ  المسؤولية  وتحّمل  أحّبتهم 
حاالت مشكوك بها، كما تدعو بالشفاء العاجل 

للمصابين .
في  الميداني  اإلس��ع��اف  واص��ل  ذل��ك،  إل��ى 
جديدة  بلدة  في  التعقيم  عمليات  »القومي« 
األحياء  الثالثة  المرحلة  وشملت  القيطع، 
مديرّية  وأك��دت  العامة،  والقاعات  والمنازل 
عمليات  أن  »ال��ق��وم��ي«  ف��ي  القيطع  ج��دي��دة 
احتواء  حين  إلى  البلدة  في  ستستمّر  التعقيم 

الوباء. 

المناضل  الرفيق  أربعين  ذك��رى  بمناسبة 
الحزب  في  دمشق  منفذية  أقامت  حاق،  إسبر 
السوري القومي االجتماعي حفاً تأبينياً تخلله 
التزم  وقد  بدمشق،  السيدة  كنيسة  في  قداس 
ومحبيه  وأقرباءه  الراحل  رفقاء  الحاضرون 

بالشروط الصحية المطلوبة.
شارك في الذكرى، إلى جانب عائلة الرفيق 
السوري  الحزب  الراحل ومنفذ عام دمشق في 
وأعضاء  يازجي  ش��ادي  االجتماعي  القومي 
مديرية  ورفقاء  وهيئة  دمشق  منفذية  هيئة 
حافظ  ال��ش��ام  ف��ي  اإلح��ص��اء  عميد  القصاع، 
يعقوب، نائب رئيس المكتب السياسي ميشيل 
مجلس  عضو  المالية  عميد  وكيل  معطي، 
التنمية  عميد  وكيل  ي��ازج��ي،  بشار  الشعب 
المسؤولين  من  والعديد  داوود  خليل  المحلية 

واألمناء والرفقاء واألصدقاء.
القّصاع  مديرية  مذيع  الذكرى،  في  تحدث 
للرفيق  النضالي  التاريخ  عن  اليونس  تميم 

الراحل إسبر حاق.
الميدان  مديرية  من  الحكيم  عجاج  وألقى 

إسبر  الرفيق  صفات  إل��ى  فيها  أش��ار  كلمة 
القومي  ال��س��وري  بالفكر  وإيمانه  وتمسكه 
المؤسسات،  في  وعمله  والتزامه  االجتماعي 
وعمله الدؤوب لنشر العقيدة السورية القومية 

االجتماعية.
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  كلمة 
ميشيل  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  ألقاها 
إسبر  الرفيق  ص��ف��ات  ع��ن  فتحدث  معطي، 
صفات  من  به  تمتع  وما  المضحي  المناضل 
الحزبي  تاريخه  ال��ى  مشيراً  عالية  مناقبية 

وعمله في فترة العمل السري.
 أّما كلمة أهل الفقيد وأصدقائه فألقاها السيد 
الراحل  العيد، وفيها تحدث عن صفات  غسان 

ومناقبيته.
دمشق  منفذية  عام  منفذ  قال  الذكرى،  وفي 
الذين  االجتماعون  القوميون  يازجي:   شادي 
عرفوا الرفيق الراحل اسبر حاق حزينون جداً 
الحزبي  بعطائه  ُعرف  فقد  المفاجئ...  لفقدانه 
المليء  قلبه  إال بتوقف  لم يتوقف  الذي  المديد 
بالمحبة والنقاء. لقد كان مثاالً للقومي المترفع 

سنته  في  م��ارس  والدنيويات،  الصغائر  عن 
في  متفانياً  رفيقاً  الحزبي  التزامه  األخيرة 
مديرية القصاع... أشعَّ فيها فرحاً وسعادة... 
شارك المديرية في نشاطاتها وحركتها... نال 

المحبة  شاركوه  الذين  رفقائه  واحترام  محبة 
وتواضعه...  وتوجيهاته  آرائه  من  واستفادوا 
حتى من معاونته لهم في أعمال تتطلب الجهد 
السنة  لهذه  وك��ان  الشباب.  وق��وة  العضلي 

األثر  بالغ  المعطاء،  الحزبي  عمره  من  األخيرة 
حقيقته  مجسداً  الرفيق  هذا  ليبقى  والذكريات 
رغم  الوجود...  هذا  على  نفسها  فرضت  التي 

رحيله الحزين.

ذكراك  ستبقى  إسبر...  رفيق  يازجي:  وقال 
يحمل  من  كل  وفي  دمشق  منفذية  في  خالداً 
السورية  أمتنا  انتصار  ألجل  النهضة  أيقونة 

الحبيبة.

منفذّية دم�سق في »القومي« اأحيت اأربعين الرفيق المنا�سل اإ�سبر حالق بقدا�س وحفل تاأبيني: 

متم�ّسك باإيمانه بالفكر ال�سورّي القومّي االجتماعّي ودوؤوب على ن�سر عقيدته
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o�U��« b��Ë ÍËUJ�

o�U��« b�� `�«— aOA�« ˝
 …œUF�� ‰Ë«b�L�« u�bOH�« W�U� qJA�Ë ¨ÁUM�√—Ë ÁU�√d�Ë ÁUMFL� U� UM��“√Ë UML�¬
 sOM�HL�« iF� s� bÒLF�L�« t�uA��«Ë ¨ÍËUJ� bL�� t�eM�« w{UI�« o�bB�« k�U�L�«
 dA�  …œU�≈  «ËbÒLF�  s�c�«Ë  œUI�_«  ÒY�Ë  —u�I�«  g�M�  sOB ÒB��L�«  ”uHM�«  ¡UHF{Ë

Æt�� …œU�≈ s� bBI�« ·ËdF�Ë Ãu�L� r�b� u�bO�
 œuNA�Ë ÒwzUCI�« pK��« s� W�Òd��� ¨ ÒnJ�« WHOE� WOM�Ë W�U� ÒÊ√ `{u� Ê√ UM ÒLN�
 Âö�√ U�ÒeN� Ê√ s� Èu�√Ë v��√Ë vK�√ w� r�uI�« „uK��«Ë WFL��«Ë …dO��« s��� UN�
 UMJ Ò�L�  b Ò�R�Ë  rN��U��  Ê√  Òq�Ë  Òe�  v�uLK�  „d��Ë  Æ…b�U�  WÒOFH�   U�U�Ë  …—u�Q�
 q�� WE�U�� vK� sL�RL�«Ë WN�eM�« …d��« WLKJ�« V�U� ‰u�Ë Òo��« ‰u� UM�UH��«Ë
 ·Òd�  Íc�«  ·UHA�«  ‚œUB�«  ÊU��ù«Ë  t�eM�«  q�d�U�  p Ò�L�K�  Î «bN�  u�Q�  s�Ë  ¨ÊUM��

Æ«cN� l�uL� W�UCL�« WLOI�« ÊU�Ë tF�u�
 o��« V�UB� ÆtO�—U�Ë tOÒ��� bM� ÁbO�— s�  œ«“ ¡«uFA�« WKL��« Ác� ÒÊ√ b Ò�R�Ë

Ær�—u�� v�≈ s�bzUJ�« bO� tK�« Òœd� Ê« u�b�Ë ÊUDK�
ÆoO�u��« Òw�Ë tK�«Ë

 w�  W�ËUIL�«  rOEM��Ë  W�—u�  w�  w�«d�ù«  œu�u�U�  UNL�“
 tK�«  »e�Ë W�—u� sO� oO�M��«Ë ÊËUF��U� Êôu��« WN��
 ŒË—U�  n�√  150  wKOz«d�ù«  r�e�«  V��  pKL�   U�  Íc�«
 ÆWIO�b�« ”Ëƒ—  «– ŒË—U� 1000 s� ÎöC� ÈbL�« W�ËUH��
 Òq�Ë  ÆWK��L�«  sOD�K�  W�U��  q�U�  wDG�  W�U�d�  Ác�Ë
 «c� iN�� Íc�«  ÍdJ�F�«  qLF�U�  ô≈  rN�√d�  Z�UF� ô p�–

ÆÕö��« «c� dO�b�� dD��«
 åWLKJ�«  lL�ò  o����  U�  ÎUC�√  tOH�  d�ü«  Íb���«  U�√
 s�  ÒÊ≈  YO�  sOO�O�«d��ô«  rNz«d��  b??�√  ‰u??�  Òb??�  vK�
 åÂö�K�  V�«d�  W�ƒ—ò  cOHM��  √b��  Ê√  åqOz«d�≈ò  W�KB�
 rK� W�U�≈Ë ÷—√ Òr{ s� UNO� UL� åÊdI�« WIH�ò …UL�L�«
 WOCIK�  WOzUNM�«  WOHB��«  v�≈  Îôu�Ë  ¨WOMOD�KH�«  W�Ëb�«
 W??�Ëœò  qOJA�Ë  …œu??F??�«  o�  ◊UI�S�  ÎUOK�  WOMOD�KH�«
 åœuNOK�  w�u�  s??�Ëò  UN�√  ”U??�√  vK�  ÎUOzUN�  åqOz«d�≈
 q�√  s�Ë  ÆåW�œuN�  W�Ëœò  dO�_«  rN�u�U�  w�  ¡U�  UL�  Ë√
 qOJA�  vK�  ‚UH�ô«  Êö�≈  s�  W�U�  48  ÊuC�  w�Ë  p�–
 qOz«d�≈  ÒrC��  Ê«Ë_«  Ê¬ò  t�«  u�UOM��  sK�«  ·ö�z«  W�uJ�
 qJA� w��« åÊœ—_« —u�Ë WO�dG�« WHC�«  «dLF��� ÎUOzUN�

ÆWO�dG�« WHC�« s� 30%  W�U��
 ÊU�b��Ë  ÊUHK�  sOOKOz«d�ù«  sO�√d�«  W�uJ�  ÂU�√  Ê–≈

øULN�UO� ·dB��� nO� Ë√ ULN��UF�� nOJ� ¨Ê«dO��
 vÒML��  ¨tK�«  »e�Ë  Ê«d�≈  ÒÍ√  ‰Ë_«  Ÿu{uLK�  W��M�U�
 „d�A�  —«d�  w�  …b��L�«   U�ôu�«  UN��«u�  Ê«  åqOz«d�≈ò
 vK�  ÷dH�  WH�U�Ë  WF�«Ë  W�dO�b�  »d�  v�≈  »U�cK�
 »e�  a�—«u�  W�U�d�  d Ò�b�Ë  ¨W�—u�  s�  ÃËd��«  Ê«d�≈

øsO�√d�« W�uJ� b� ‰ËUM�� w� «c� qN� ÆtK�«
 —uEML�« w� »d��« X�U� Íc�« s�e�« ÒÊ≈ ‰uI� W�U�ù« w�
 UN�UD�Ë  UN�Òb�Ë  UN��Ë  w�  œÒb��  …—ËUM�  W�U�L�  wKOz«d�ù«
 UL�  U�cHM�Ë  UNO�≈  V�c�  r�  ¨U�b�d�  w��«  r�UGL�«  r��Ë
 dO�  v�≈  v�Ë  s�e�«  «c�  ÒÊ≈  ¨XDD�  UL�  qC�Q�  Ë√  XDD�
 w�  1982  ÂUF�«  w�  UN�  …dO�_«  …—uB�«  X�U�  YO�  WF�—
 2006  ÂUF�« w� …b�b� …—u� XL�— bI� U�bF� U�√ ¨ÊUM��
 UNLEM�Ë U�œuI� w��« W�ËUIL�«  d�� YO� ÎUC�√ ÊUM�� w�Ë
 XLD�Ë UN�œU�  «— ÒuB�Ë åqOz«d�≈ò  ôœUF� Òq� tK�« »e�
 vK� WO�«ËbF�« »d��« X�U� r� ¨dNIÔ� ô Íc�« gO��« W�uI�

 Ÿœd�«  W�uI�  “eF��  »d��«  Ác�  XI�«—   «—uD�Ë  W�—u�
 oKD�  Ê«  sJL�  qOz«d�≈ò  Ê«  W�uI�Ë  ‰œU��L�«  w�O�«d��ô«
 rJ���«  lOD���  s�  UNMJ�  »d��«  ¡b��  ÎU�«c�≈  v�Ë_«  WIKD�«

ÆåUN�U�d�� s� ¡wA�
 p�UL�L�« W�ËUIL�« —u�� WN�«u� w�Ë ÂuO�« åqOz«d�≈ò ?�
 s�  …e�U�  Ëb��  WO�«bOL�«  W�dJ�F�«  t�«—b�  w�  q�UJ�L�«Ë
 w��«  dzU���«  UNO�  qL���Ë  ¡UA�  U�  UN�  oI��  »d�  Òs�
 W�dJ�F�« …uI�« pKL� åqOz«d�≈ò rF� ÆËbF�«  «u� UN� UN�eM�
 “U��ù« oOI��� WO�UJ�« …—bI�« pKL� ô UNMJ� W�UN�« W�dO�b��«
 W�—u� w� w�«d�ù« œu�u�« ¡UN�≈ ÒÍ√ t�œÒb� Íc�« ÍdJ�F�«
 ¡«u��«  vK�  …—œU�  dO�  UN�√  UL�  ¨tK�«  »e�  Õö�  dO�b�Ë
 ¡UI�—ô«  w�  XKA�  w��«  WOK�«b�«  UN�N��  vK�  qFH�«  …œ—
 w��« œuN��« Òq� r�— å—UM�« X�� qLF� VF�ò Èu��� v�≈
 w� w�«d�ù« œu�u�« ÒÊ« v�≈ ÎUC�√ dOA�Ë Æp�– q�√ s� X�c�
 ÊËœ  s�  »d��  UN�  Z�UF�  w��«  WFO�D�«  s�  fO�  W�—u�
 s�—UA���  œu�Ë  uN�  ¨q�U�  ‰ö��«  Èu���  v�≈  qB�  Ê«

Ær�ƒUB�≈Ë r�b�b�� VFB� „UM�Ë UM� sO�“u�
 »d� Òs� v�≈ U�œdHL� åqOz«d�≈ò ¡u�� œUF���« Òq� w�Ë
 wzUM��«  »d�  …dJ�  WA�UM�  vI��  WO�ULA�«  WN���«  vK�
 ‰uI�  UC�√  UM�Ë  ¨W�ËUIL�«  —u��  Òb{  wKOz«d�ù«  w�dO�_«
 ·ËdE�«  Òq�  w�Ë  UN�U�U���«  s�  dN�√  6  q��Ë  U�dO�√  ÒÊ≈
 W��M�U� ÎU�dJ��Ë ÎU�œUB��«Ë ÎUO�U�Ë ÎUOzU�Ë …bIFL�« WO�Ëb�«
 w��« w�Ë j�Ë_« ‚dA�« w� WN�� `�� œ—«Ë w� X�O� UN�
 ÷dH� b� Íc�« vB�_« ‚dA�« w� dD�_« WN�«uLK� d ÒC���

 ÆU�d�� v�≈ UN�ôe�« qLJ��� Ê« q�� sOB�« l� ÎU�d� UNOK�
 UNO�  Èd�  w��«  »d��«  s�  ‰Ë√  ÃU�M��«  v�≈  qB�  tOK�Ë
 »e�  s�  w�Ë—UB�«Ë  w�«d�ù«  dD�K�  ÎU�ö�  åqOz«d�≈ò
 cHM�  Ê√  UN�b�  vI��Ë  U�b�  ‰ËUM��  w�  X�O�  »d�  w�  tK�«
 UN� X�O� W�—u� w� WO�ö�≈ WO{«dF��« W�dJ��  UOKL�
 dD�K� UN���«u� W�b� b�R�� WO�O�«d��« Ë« WO�öL� WLO� Í√

 ÆWIOI�K� Ì·UM�Ë »–U� tO�b� U� Òq� ÒÊ« r�— ¨Âu�eL�«
 uN�  ÊUM��Ë  W�—u�Ë  W�ËUIL�«  WN�«u�  w�  dD�_«  U�√
 »d��« —U???�≈ w??� ◊u??G??C??�« q??O??z«d??�≈Ë U??�d??O??�√ W??�—U??L??�
 U�dO�√  lC� p�c�Ë ¨rNOK� sA� w��«  WO�«d�ù« W�œUB��ô«
 W�—u�  oM��  cOHM��«  l{u�  w??�«d??�ù«  ådBO�  Êu�U�ò

 oM��  W�—u�Ë  ÊUM��  sO�  œËb��«  W�Q��  —U��Ë  Î̈U�œUB��«
 t�u��  Ê√  ’U�  qJA�  ÊUM��  vK�  UM�  ÆW�ËUIL�«Ë  ÊUM��
 bL�F�Ë  ¨W�—u�  d��  w�dAL�«  ÍœUB��ô«  Ê«bOL�«  v??�≈
 W�—u�  ÊUM��®  ‰Ëœ  l�—√  …«u�  s�  ÍœUB��ô«  q�UJ��«  WD�
 v�≈ qB� w�Ëœ ÍœUB��« oL� v�≈ l���� ©Ê«d�≈Ë ‚«dF�«Ë
 »U�—ù«  Ë«  ÍœUB��ô«  Â«d�ù«  WD�  p�c�  qDF���  ¨sOB�«

Æt�UC�ù tOK� UN�—UL� w��« ÍœUB��ô«
 w??{«—_«  s�  b�e�  Òr??{  tO�  Íc??�«Ë  d??�ü«  Íb���«  U??�√
 d�_«  «c�  ÒÊS�  Êœ—_«  —u�Ë  WO�dG�«  WHC�«  w�  WOMOD�KH�«
 w��«  åoKI�«   «—U�≈ò  r�—  ÎU�U��Ë  ÎöN�  åqOz«d�≈ò  ?�  Ëb��
 Ë«  Ÿd���U� åqOz«d�≈ò ULN�� w�dO�_« V�U��«  ÎUMO� UN�b��
 V�«d� Ê« bI�F�Ë ¨„UM�Ë UM� s� W�u���« —UJM��ô«  U�UO�
 UNFML�  s�  VKD�  U�  ‚u�  t��ƒ—  w�  åqOz«d�≈ò  vD�√  Íc�«
 i�d�«  n�«uL�  åqOz«d�≈ò  t�Q�  s�Ë ¨UN�  t�Òb�  U�  rC� s�
 UN�OKL�  s�  n�u���  WO�Ëb�«Ë  WO�dF�«  w�ö�ù«  —UJM��ô«Ë
 œËœ—  v??�≈  dEM��  ÎUL��  UNMJ�  ¨w??{«—_«  ÒrC�  WO�«d�ù«
 u�  ULO�  ÎU�b�  UNOK�  d�R�  w��«  WOMOD�KH�«Ë  WO�œ—_«  qFH�«

Æ c��«
 WOKOz«d�ù« åsO�√d�«  W�uJ�ò WD� n�Ë ÒÊ√  Èd� tOK�Ë
 ÎU�“U�  ÎUMOD�K�  ÎUO�œ—√  ÎUH�u�  VKD��  w??{«—_«  Òr{  œbB�
 ÊUJ�S��  ¨t�UD�  w�Ë  ÁbOF�  vK�  Òq�  åqOz«d�≈ò  Í–R??�
 ÍœUB��ô« ÊËUF��« W�—ËË wM�_« oO�M��« W�—Ë VF� Êœ—_«
 U�dO�Ë “UG�« »u��√Ë lzUC��« W�d�Ë WO�UMB�« o�UML�«Ë
 l�  w??M??�_«Ë  w�UO��«Ë  Í—U??�??�??�«  ‰œU??�??�??�«  qzU��  s??�
 vK� W�d� Íœ«Ë WO�UH�« dOB� l{Ë v�≈ Îôu�Ë åqOz«d�≈ò
 ÍœR�  ÷—_«  w�  UNF Ò�u�  Ê«  åqOz«d�≈ò  b��  UM�  ¨W�ËUD�«
 —UO��ô  dDC��  W�—UIL�U�Ë  `�UBL�«  w�  —U���«  v??�≈

Æn�u���  `�UBL�«
 ∫sOM�«  s�d�Q�  q�L��  Ê√  wHJO�  wMOD�KH�«  n�uL�«  U�√
 lML�  w��«  lLI�«  dO�«b�  n�ËË  Î̈UOK�  wM�_«  oO�M��«  n�Ë
 eN�  w��«  …dEM�L�«  W�—U�L�«  t�{UH��«  ‚ö�≈  s�  VFA�«
 ‰uI�« lOD��� U�bM� ¨ Òq��L�« Â«b�√ X�� WHC�« w� ÷—_«
 n�u�Ë  wKOz«d�ù«  Ê«ËbF�«  t�«u�  ÎU�b�  ÎUH�u�  „UM�  ÒÊQ�

ÆÎUOMOD�K� ÊdI�«  WIH� cOHM�
Æw�O�«d��« dO�� – wF�U� –U��√*

 d�� u� a�—U��« «c� ÒÊ√ b�� ¨1887 ÂU� s� bNAL�« q Ò�Q��Ë
 œuNO�« …d�� lO�A�� WÒO�uONB�« …u�b�«  √b� YO� ¨W�Ë«e�«
 ¨åqOz«d�≈ ÷—√ò ?� ¨t�OL�� ÒXL� U� v�≈ r�UF�« w� ÊUJ� Òq� s�
 œuNO�« œb� sJ� r�Ë ¨t� ÊËbI�F� s�c�« ¨w�«—u��« ÂuNHLK� ÎUI�Ë
  «d�bI�K�  ÎUI��  ÎUH�√  ©24®  s�  b�e�  ÎU�uL�  ¨sOD�K�  ÷—√  w�
 …b�U�L�«  «d�bI�K� ÎUI�� ÎUH�√ ©20® s�Ë ¨…“U�ML�« WO�uONB�«
 sOD�K�  w�  sOOK�_«  œuNO�«  œb�  sJ�  r�Ë  ¨WO�u{uL�«  Ë√
 ‰Ë_« w�uONB�« dL�RL�« ÊU� r� °°jI� 10%  Èu� ¨¡ôR� s�
 ·«b�_«  s�  b�bF�«  Òd�√  Íc�«  ¨1897  ÂU�  ¨«d��u��  ©‰U�®  w�
 ¨å”bI�«  UN�L�U�Ë  Èd�J�«  qOz«d�≈  W�Ëœò  W�U�≈  qO��  w�
 Ê«uMF� ÎU�U�� dA� b� ÊU� Íc�«  ©‰e�d� —ËœuO�® …œUOI� p�–Ë
 œuN��«  X�U��  r�  Æ1896  ÂU�  UO�UL�√  w�  ¨©W�œuNO�«  W�Ëb�«®
 ¨WO�UL�F�«  W�Ëb�«  s�  R�«u��Ë  ¨…d�N�«  lO�A��  WO�uONB�«
 U�—«b�≈  s�  ÓÊ«u��  r�  w��«  ¨©UO�UD�d�®  W�—ULF��ô«  W�Ëb�«Ë
 W�Ëœ W�U�S� ¨1917  d�L�u� Øw�U��«  s�dA� 2  w� —uHK� b�u�
 U�—U���U�  ¨WO��—U��«  sOD�K�  ÷—√  vK�  åÈd�J�«  qOz«d�≈ò
 W�UO� q�_« w� w�Ë ¨W�œuNO�« …bOIF�« w� åœUFOL�« ÷—√ò
 w�  d�M��  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  «c�  W�U�S�  W�O��  W�—ULF��«
 UN�b�ËË w�«c�« UNK�UJ� oOI�� ÊËœ ‰u�� ¨WO�dF�« W�_« dN�
 ÷—√ vK� ÎUOL�— åqOz«d�≈ò Êö�≈ Òr� Ê√ v�≈ ÆWK�UJ�« WO�dF�«
 s�  WHz«“  WO�dA�  Î «bO���  ¨1948  —U�√  Øu�U�  15  w�  l�«u�«
 ÂUF�  ©181®  r�—  sOD�K�  rO�I�  —«d�  —ËbB�  …b��L�«  r�_«

 »Ëd��  a�—U��«  p�–  s�  WO�dF�«  WIDML�«  X{ÒdF�Ë  °1947
 ¨1967 ¨1948 w� åqOz«d�≈ò l� Èd�� Èu� UNO� X�—U� Èd��
 ‰ö��«  v�≈  q�ËË  …b�   «d�  ÊUM��  vK�  »d��«  r�  ¨1973
 ô≈  Ãd��  r�Ë  ¨WO�UM�K�«  W�Ëb�«  WL�U�   ËdO��  åqOz«d�≈ò
 ¡«u� X�� ¨UN�uH� W�ËUIL�« Èu� rOEM� bF� W�K�L�« …uI�U�
 åqOz«d�≈ò   bF�—«  a�—U��«  p�–  cM�Ë  ¨2000  ÂU�  ¨tK�«  »e�
 WL�eN�«  ‰U�–√  Òd��  w�Ë  ÊUM��  s�  ÃËd��«  vK�   d��√  w��«
 vF��  Êx??�Ë  …d�H�«  pK�  ‰ö�  åqOz«d�≈ò  XF�Ë  Æ¡«dJM�«
 ÁcN� w�UO��« ‰u�I�« Í√ ¨åWO�UO��« WO�dA�«ò vK� ‰uB�K�
 rK� ¨X��� b� X�U� ÚÊ≈Ë Î̈U�UL� XKA� UNMJ� ¨WO�uONB�« W�Ëb�«
 ¨ «œU��« dB� UN��ÒbI� w� ÂUJ��« iF� W�U���U� ô≈ `�M�
 WOF�d�« q�L� …b� WO�d� ‰Ëœ r� ¨p�– bF� U�Ë ¨sO�� Êœ—_«Ë
 s�Ë  ¨©s�d���«Ë   «—U�ù«Ë  ÊUL�Ë  dD�Ë  W�œuF��«®  WO�dF�«
 u�UOM�� sO� Áu�A� ¡UIK� Î «d�R� Ê«œu��« vF��Ë ¨»dGL�« q��
 ¨«bM�Ë√  w�  ©ÊU�d��«  ÕU�H�«  b��®  ÍœUO��«  fK�L�«  fOz—Ë
 i�d�Ë ÂËUI� …b�b� WO�d� ÎôËœ „UM� ÒÊ√ ô≈ ¨WO�KB�  «—d�L�
 ¨‚«dF�«Ë  ¨dz«e��«Ë  X�uJ�«  UN��ÒbI�  w�  ¨WO�dO�_«  ◊uGC�«
 ÆÎUOzUN� åqOz«d�≈ò l� lO�D��« i�d� w��« ¨UO�O�Ë UO�U��—u�Ë
 ULNHK� s�Ë ©ÊUM��Ë W�—u�® …bzUI�« W�ËUIL�« ‰Ëœ s� rJO�U�

ÆwMOD�KH�« q�«b�« w� W�ËUIL�« Èu�Ë ¨WÒO�«d�ù« W�Ëb�«
 WO�dA�«  vK�  ‰uB��«  w�  WK�U�  åqOz«d�≈ò  ‰«e??�  ôË
 l� lO�D��U� UN�√ — ÒuB�� X�U�Ë ¨UN� w�F� ‰u�I� WO�UO��«

 UNMJL� ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôuK� WHOK�Ë WKOL� WO�d� rE�
Æp�– i�d� w��« ¨»uFA�« l� lO�D��U� ÂuI� Ê√

 Âb�√  UL�  Ê«œu��«  w�  l�«u�«  Òw�FA�«  i�d�«  w�  ÒqF�Ë
 u�UOM�� vI��« U�bM� ©ÊU�d��«® ÍœUO��« fK�L�« fOz— tOK�
 sO� ‰UBH�ô« vK� ‰U�� dO�Ë ¨p�– vK� ‰U�� dO� ¨«bM�Ë√ w�
 dB� w� w�FA�« i�d�« ÒÊ√ UL� ÆUN�uF�Ë WL�U��« rEM�« Ác�
 —U���U� ¨WIOI��« Ác� b�RO� ¨Êü« v�� åqOz«d�≈ò l� lO�D�K�
 lO�D��«  √b� w��«  «œU��« bN� w� v�Ë_« W�Ëb�« w� dB� ÒÊ√
 WOKOz«d�ù«  W�dBL�«  …b�UFL�«Ë  bOH�œ  V�U�  w�O�UH�«  bIF�
 ‚UH�ô« r� ¨W�d� Íœ«Ë WO�UH�U� Êœ—_« U�bF�Ë ¨©1979 ”—U�®
 »uFA�« X�«“ ôË Æ©uK�Ë√® ?� ·ËdFL�« Òw�uONB�« wMOD�KH�«

ÆW��UM� Òq� w� UN�UI�S� V�UD�Ë  UO�UH�ô« Ác� i�d�
 œöO�  Êö�S�  ¨W�JMK�  ©72®  ?�«  Èd�c�«  w�  ‰u??�√  ∫ÎU�U��Ë
 «cN� W�ËUIL�« s� q�b� ô t�≈ ¨V�UG�« w�uONB�« ÊUOJ�« W�Ëœ
 —Òd��� Ê√ v�≈ W�K�L�« W�ËUIL�« W�ÒbIL�« w�Ë q���« ÒqJ� ¨ÊUOJ�«
 Í—ULF��ô«  ÊUOJ�«  «c�  pOJH�Ë  ¨d���«  v�≈  dNM�«  s�  sOD�K�

ÆW�ËUIL�« —«dL��U� W�UGK� ÎU��d� Á«—√Ë ¨b�_« v�≈
 sO�_«Ë ¨WO�Ëb�«  U�öF�«Ë WO�UO��« ÂuKF�« –U��√*
 —UO� r�b� Òw�ö�ù«Ë Òw�dF�« lL��K� b�U�L�« ÂUF�«
ÆWO�UO��« ÂuKFK� WO�dF�« WOFL��« fOz—Ë ¨W�ËUIL�«

 jI��  tO�  —«œ  U??�Ë  t�«c�  ŸUL��ô«  Ê≈  —œUBL�«  X�U�Ë
ÆÍœuF��« U{d�«Ë Íd�d��« fOzd�U� —bO� j�— W�uI�

 w��«  Âu�  W�L�«  W�UN�  WOA�Ë  ¨w�UO��«  bOFB�«  vK�
 …d��  UNÒ�√  Íd�d��«  bF�  W�uJ�K�  o�U��«  fOzd�«  sK�√
 ÊU�  ¨W�uJ��«  l??�  W�u�HL�«  WN�«uL�«  UNOK��  ÕUL�
 ¡UIK�  «b�F�  v??�≈  qB�  wC�dF�«  Í“U??�  o�U��«  d??�“u??�«
 UN�H�Ë WLN� w� ¨Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz—
 ¡UIK�«  f??O??z—  lL��  ¡U??I??K??�  bONL��U�  WO�UO�  —œU??B??�
 ÊUM��  q�J�  fOzd�  ◊ö�M�  —uLO�  VzUM�«  w�«dIL�b�«
 l�U�� Íd�d��« fOzd�« ULMO� ¨qO�U� Ê«d�� VzUM�« ÍuI�«
 d�—UI�  X�b��  U�bF�  ¨¡UN�  tIOI�  ◊UA�  l�«d�  ¡U��√
 WF Ò�AL�«  dO�  ZzU�M�«  ¡u{  w�  t�Òd���  rOOI�  …œU�≈  s�
 W�U�— vK� ‰uB��« ’d� »—UC�Ë ¨WN� s� Î UO�UO�
 W�U��« l� ¨U�dO�u�� …ÒbF��� U�b�Ë UO�d� Ëb�� WOLOK�≈
 ¨ «—U???�ù«Ë  W�œuF��«  s�  qJ�   U�öF�«  …—U��  ÂbF�

Æ Òw�d��« –uHM�« l� WN�«u� w� sO�K�«b�«
 ‚ËbM�  l�  …b�b�   U{ËUH�  W�u�  ÒwL�d�«  ÊUM��  ÷U�
 WOMI� d�� ¨ÍœUB��ô« w�UF�K� W�uJ��« WD� ‰u� w�Ëb�« bIM�«
 W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  W�—UAL�  ¨video call?�«
 ÷d� –≈ WO�K� ¨sOOMFL�« V��� ¨W�u��« sJ� r�Ë ¨…dL�« Ác�
 Ê« vK� ¨ÂU�—ô« qO�UH�� ‰u�b�« ÊËœ s� ÁdE� WN�Ë ·d� q�
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM� l� w�UM�K�«  V�U��«   U�UL��« qLJ���
 WOMF�  —œUB�  s�  ÎöI�   U�uKF�   œœd�Ë  ÆfOL��«Ë  ¡UF�—_«
 q�UI� —ôËbK� nI� l{Ë bI��« bIM�« ‚ËbM� s� ÷ËUHL�« Ê«
 ÍœUB��ô«Ë w�UL�« sOF{u�« Âb�� ô d�ô« «c� Ê√ b�√Ë …dOK�«
 ÎUI�d� Òr{ ¨‰UL�« …—«“Ë w� wIO�M� ŸUL��« bI� ÊU�Ë ÆÊUM�� w�
 t�ö� U{d� ¨ÊUM�� ·dB� s� d�¬Ë …—«“u�« w� sO�ËR�L�« s�
 ÃËd��« WOHO� ‰u� sO��U��« …“u� w� w��«  UODFL�«Ë ÂU�—_«

Æs�«d�« ÍœUB��ô« ≠ w�UL�« ‚“QL�« s�
 w�  ŸUL��«  bI�  ¨—bO�  dL�R�   «—dI�  WF�U��  j�  vK�  U�«
 ÁdC�  ULO�  ¨—bO�  dL�R�   «—dI�  WF�U�L?�  hB�  Í«d��«
 W��U�  ‰ËœË  w???�Ë—Ë_«  œU??�??�ô«Ë  …b��L�«   U??�ôu??�«  ¡«dH�

 ¨W�œuF��« ¡«dH� s� ÊuK�L� dC� ¨WO�Ëœ  ULEM� u�ËbM�Ë
 UM�√ò  ¨»U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  `??{Ë√Ë  ÆdD�Ë  X�uJ�«
 UM�b�Ë  WO�U�  –UI�≈  WD�  UMF{ËË  œU�H�«  W��UJ�  vK�  U�œb�
 ¡U� U� o�D� Ê√ b�d� s��Ë `O�� œUB��« v�≈ q�u�K� W�ƒ—
 ÊUM��  —bO�  vK�  sO�M�  bF�Ë  ÆÆÆp�–  s�  sJL�M�Ë  —bO�  w�
 È—UB� qLFM�Ë w�Ëb�« lL��L�« ÁU�� tF{Ë e�eF� ‰ËU��
 U�« ÆåœUB��ô« ‘UF�≈ v�≈ q�u��«Ë Â«e��ô« «c� oO�D�� U�bN�
 ŸUL��ô«  «c�ò  Ê≈  Á—Ëb�  ‰UI�  tO�u�  u�Ëd�  w��dH�«  dOH��«
 ÂbI�  w�  W�u�Ë_«Ë  ÊUJ�ù«  —b�  sO�—UAL�«  ŸUM�ù  W�d�  u�
 WK�IL�« lO�U�_«Ë l�d� qJ� w� bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHL�«
 ÆåWO�UL�«  —u�_«Ë  WD��«  w�   U�UIM�«  WK�«uL�  WLN�  ÊuJ��
  U�ö�≈Ë  l�—UA�  s�  w�ö�  ‚UH�«  u�  —bO�ò  ·U??{√Ë
 …—Ëd??{  „U??M??�Ë  —u???�_«  Ác??�  sO�  qBH�«  sJL�  ôË  q�uL�Ë
 UN�GOB�   U�ö�ùU�  WLzU�Ë  —bO��  X�d��«  l�u�  ¡UA�ù
 ÊuJ�  Ê√  q�Q�Ë  Èd�√   U�UL��«  „UM�  ÊuJ��Ë  WOF�dA��«
 —bO�   «—dI�  WF�U��  nKJL�«  dOH��«  U�√  Æå U�U��  UMII�  b�
 cHMÔ�� d�u�� q�uL��«Ë ÎULzö� ‰«e� ô å—bO�ò ∫‰UI� ¨ÊU�Ëœ —UO�
 ÊUL�d��«  l�  oO�M��«  V��Ë   U�ö�ù«  `�M�Ë  l�—UAL�«
 V�� q� …b� vK� b�«Ë q� fO� sJ�Ë ¨l�—UAL�« vK� WI�«uLK�

ÆåWO�UL� WI�«u� ÊuJ� Ê√
 ULO�  ô   U??�ö??�ùU??�  UM�UL��«  WK�«u�  V��ò  l??�U??�Ë
 œU�H�«  W��UJ�  w�  r�U��  …—uD��  W�U�  …—«œ≈Ë  WO�UHA�«
 sO�UDI�«  sO�  W�—UAL�«  sLC�  w��«  dO�«b��«  ‰ULJ��«  V��Ë
 ULO� ôË  «—UL���ô W�U�� ÊUM��ò ·œ—√Ë Æå’U��«Ë ÂUF�«
 œUB��ö�  Â«b���  ‘UF�S�  `L�O�  «c�Ë  ÆWO����«  vM��«  w�
 ÊuJ� Ê√ V��Ë WOzU�dN� W�UD� W�U��  «—UL���ô«Ë w�UM�K�«
 w�U�√  Õö�≈  u�  ¡U�dNJ�«  Õö�≈Ë  q�«u��  qJA�  WM�R�

ÆåWO�UH�Ë WL�u� wC�I�Ë
 WO�UL�«   UHKL�«  UL�  ÎU�UL�  w�B�«  nKL�«  dC��  sO�  w�Ë
 VOG��  ¨«b�F�  dB�  w�  ÂuO�«  ¡«—“u??�«  fK��  W�ËU�  vK�
  UMOOF��U�  ¨WE�K�«  v��  UNOK�  o�«u��«  »UOG�   UMOOF��«
 «c� w�Ë Æ…b�«Ë WK� w� X�U� WOzUCI�«   öOJA��«Ë W�—«œù«
 w{UIK� ÎUHK�  ËdO� WM�bL� b�b� k�U�� sOOF� WOC� XOI�
 ¡«—“uK� ŸUL��« bI� ULO�Ë ¨ÂuO�« t��ôË wN�M� Íc�« VO�� œU�“
  b�√  ¨…œu�  ”UO�«  Ê«dDL�«  l�  Âö�ù«  s�  Î «bOF�  f�–u�—ô«

 fOzd�«   —«“  UN�√  Í—u??�  «d��  W�uJ��«  fOz—  …—UA���
 ÊQ� V�d� ô UN�√ ULN�GK�√Ë ÂuO�« ¡«—“u�« fOz—Ë Êu� ‰UAO�
 XLK�Ë Æ ËdO� k�U�� VBM� Òh� U� w� UNL�U� ‰Ë«b��« r��
 vK�  c�«  W�—uNL��«  fOz—  Ê√  WFKD�  —œUB�  s�  å¡UM��«ò
 W��ô  ¨ ËdO�  WM�bL�  b�b�  k�U��  sOOF�  W�Q��  q�  tI�U�
 W�dG�«  fOz—Ë  V�œQ�K�  UOKF�«  W�ONK�  o�U��«  fOzd�«  Ê«  v�«
  ËdO� W�bK� ÊËR� qJ� vMF� w��« W��U�L�« Ê«u�œ w� v�Ë_«
 sÚO Ó��dL�«  vK�  VBML�«  «cN�  ÂbI��  œu��  Ê«Ëd??�  w{UI�«
 …UCI�« b�√ ¨UMJ� œU�“ ÊUM�� q�� w� oOI���« w{U� s�d�ü«

Æ…—Ëœ VO�Ë W�Ëb�« È—u� fK�� w�
 w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  …—U�e�  WF�U��Ë  p�–  v�«
 ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  ÷d�  «b�F�  ◊ö�M�  bO�Ë
 wC�dF�« Í“U� o�U��« d�“u�«Ë VzUM�« l� ¨«b�F� dB� w� Êu�
  «—uD��«Ë  œö��«  w�  W�UF�«  ŸU??{Ë_«  ¨◊ö�M�  s�  Î«b�u�
  dO�√  w��«  ◊UIM�«  s�  œb�  w�  Y���«  qLJ��«  UL�  ¨…dO�_«

ÆÂU�√ q�� ◊ö�M�� Êu� fOzd�« ¡UI� ‰ö�
 …—«œù«  WO�O�«d��«  ÷dF�  ÎU�UL��«  »U�œ  ”√—  p�–  v�«
 Êu�ËR��Ë ¡«—“u�« s� œb� ÁdC� ¨ÊUM�� w� œËb�K� WK�UJ�L�«
 qO�UH�  ÷dF�  ŸU??L??�??�ô«  hB�  ÆÊu�dJ��Ë  ÊuOM�√
 w�  œËb��«  q�UA�  W��UF�  v�≈  ·bN�  w��«  WO�O�«d��ô«
 ¨UNOK� WOM�_«  …eN�_«  UE�ö� l{ËË UN�—«œ≈  WOHO�Ë ÊUM��
 ¨U�cOHM��  WK�U�  WD�  ÷dF�  «ÎbONL�  UNMO�  U�  w�  oO�M��«Ë
 ¨œËb��«  j�{  WN��  w�Ëb�«  lL��L�«  V�UD�  l�  Â¡ö��  UL�
 Z�UF�Ë ÆlzUC��«Ë ’U��_« —u�� qON�� WOKL� v�« ÎW�U{≈
 vK� V�dN��U� oKF�� ‰Ë_« ∫sO��U� W�u{uL�« WO�O�«d��ô«

ÆœËb��« …—«œ≈ WOHOJ� w�U��«Ë ¨œËb��«
 d�b� vK� rO�«d�« wK� w{UI�« w�UL�« ÂUF�« w�bL�« v�œ«Ë
 sO�«d�  4Ë  Ê«bL�  Ê“U�  ÊUM��  ·dB�  w�  W�bIM�«   UOKLF�«
 W�Ëb�« W�ON� ÒfL�«Ë W�dOB�« Êu�U� WH�U�L� “Í—u�” rNMO�
 Êu�u�uL�«  qO�√Ë  Æd�_U�  rNLK�  l�  ‰«u�_«  iOO��Ë  WO�UL�«

Æ ËdO� w� ‰Ë_« oOI���« w{U� v�≈
 w�  ‰Ë_«  oOI���«  w{U�  l�U�  ¨d??�¬  wzUC�  j??�  vK�
 ‰uOH�«  nK�  w�  oOI���«   U�K�  —uBM�  ôuI�  ÊUM��  q��
 bO�u� qLF� w�  «d���L�« d�b� …œU�≈ v�« lL��U� ¨‘uAGL�«

Æ…—UIM� —cM� —UL� d�œ w� ¡U�dNJ�«

q…QGOE’G ¬dÉ≤àYG QGôªà°S’ kÉ°†aQ ΩÉ©£dG øY ìƒàØªdG ¬HGô°VEG π«∏îdG øHEG π°UGƒj

∫õ©dG ≈dEG IQRÉæL »eÉ°S ô«°SC’G π≤æj ∫ÓàM’G

áeƒµë∏d Ωƒj áÄe
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ÆWN�«uL�« √b�� U�bF�
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 …dA�  W�«d�  2020  ÂUF�«  ‰ö�  UN�u�  ·eM�  Íd�d��«  fOzd�«  W�uJ�  XOI�  u�Ë  ¨WO�U{≈

Æq�UA�« ◊uI��« WE�� s� UM�d��«Ë  «—UOK�
 b�bL��« Í—UO� sO� »–U���« s� —uN� bF� ÍuK��« ŸUD� W�uJ��«  Òœd��« Âu� W�� ‰ö�
 W��  ‰ö�Ë  ¨b�bL��«  —UO�  “UH�  Íd�d��«  fOzd�«  W�uJ�  XOI�  u�  t�√  ÂuKF�Ë  ¨œ«œd��ô«Ë
 ‰ö�Ë  ¨w�Ëœ  ·«d��U�  WO�UF�Ë  ÕU�M�  W�uJ�K�  …œuNAL�«  W��UM�«  WN�«uL�«  X�U�  Âu�
 UN��«u� s� dO�� w� bI�M� Ê√ sJL� w��« W�œUB��ô« WO�UL�« UN�D� W�uJ��« XN�√ Âu� W��
 ‚ËbM� l� ÷ËUH��« ZzU�� ¡u{ w� dO�J�« UNM� ·c��Ë UNO�≈ ·UCO� ‘UI� …œu�� UNMJ�
 r��Ë ÊUM�� w� —«dI��ù« vK� ÿUH��U� w�Ëb�« —«dI�« ·UAJ��«Ë —bO� —U��Ë ¨w�Ëb�« bIM�«

Æ◊Ëd� ÍQ�Ë tK�uL�� œ«bF��ô«
 W�L�«  W�UN�  l�  `��H�  w��«  W�uJ�K�  w�Oz—  ÊU���«  ¨lK��«  —UF�√  ¡ö�Ë  ·dB�«  dF�
 œ«dO��«  «“U�≈ V�uL� iH�� —ôËœ dF�� WO�U�_« lK��« œ«dO��ô WGO� oO�D� Âu�
 dE�M�  ‚UI���«  U�dOB�Ë  WNzU��«  lz«œu�«  nK�  vI��Ë  ¨—UF�_«  vK�  …d�U��  W�U�—  `O��

ÆdO�Q��« qL��� ô ÎU��d� ÎU�«u�
 ¨bOFB�K� WO�—U� WM{U� »UO� l� ¨ d��� b� Ëb�� ÂuB��« UNM� ÀÒb�� w��« Âu� W�L�«
 ‰uGA� Âu� W�L�« —UF� V�U�Ë ¨jHM�« —UF�√Ë U�Ë—uJ� w�OK� w�dO�√ ‰UGA�« q� w�

ÆbO�«u�Ë œu�Ë s� »«u��U� ÎôUGA�« `O�� ô wKzUF�«Ë w�UO��« XO��« q�«œ W�“Q�
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ÆÍ—«œù« t�UI��ô Î UC�—
 …—“UM� dO�_« »«d{≈ Ê≈ dO�_« ÍœU� ‰U�Ë
 cM�  Í—«œù«  t�UI��«  b{  t�  Y�U��«  »«d{ù«  u�
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 Î U�«d{≈  ÷U??�  UL�  ¨U?? Î�u??�  76  Òd??L??�??�«  2016
 t�UI��ô  Î U??C??�—  ¨U?? Î�u??�  43?�  2017  ÂU??�  d??�¬
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 q�√  vK�  ÊU??�Ë  ¨l�«d�«  Áœu�u�  —UE��«  w�  u�Ë
 ¨t��Ë“  …œôË  dC��  Ê√Ë  W??�??�d??I??�«  W??�d??�??�U??�
 sO� t�UH�√ s� sOM�« …œôË dC�� r� t�√ W�U�

Æd�_« t�ÒO�
 ÒÍ—«œù«  ‰U??I??�??�ô«  d???�«Ë√  œb???�  Ê√  v???�≈  dOA�
 W�UN�  v��Ë  Í—U��«  ÂUF�«  lKD�  cM�  …—œUB�«
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Æb�b�� d�«Ë√Ë ¨…b�b� d�«Ë√ sO� Í—«œ≈ ‰UI��«

 UN�√ WO�«d�ù« WKIM�« …eO�Ë ¨w�UL�« s�e�« v�≈ ÍËuM�« s�e�« s� ¨…uI�« d�UM� ÊuLC�
 w� W�u�I� WO�Ëœ W�UO�� l�u���« o�u�� W�uF�Ë ¨U�Ë—u� wAH� s�“ w� w�Q�

Æ Òw�U��ù« bOFB�« vK� …u�I�« …b�b� WE��
 bOFB��« bOFO� ¨w��—UJ�« w� jHM�«  ö�UM� ÷ÒdF��« ‰U� w� ÂuKFL�« w�«d�ù« œd�« ≠
 rN�� w��« ¨WO�«d�ù« …uI�« WIDM� w�Ë ¨UNO� WzbN��U� ÊuO�dO�_« V�d� w��« WIDML�« v�≈
 ¨b�bN�K� WO�dO�√ WL�d� q�Ë ¨UNO� WN�«uLK� rN�«—b��ô wF��U� Ê«d�≈ ÊuO�dO�_«
 l�«d� q�Ë ¨œd�« o� WO�ËdAL� bOFB��« u�� »U�c�U� Ê«d�≈ W�u�U� w� ¡UL�« ÒVB�
 W�œU�L�« w�Ë ¨ÊËd�U�L�« UNHA�J� w�UL�« —UB�K� WK�b� W�œUFL� »U��« `�H� w�dO�√
 w�dO�_« fOzd�«Ë ¨—ôËb�U�Ë ·—UBL�U� —ËdL�« ÊËœ s� ¨WO�UF�« WLOI�«  «– WOFK��«
 ‚UI���ô« »«d��« l� d��√Ë d��√ Ãd��Ë ¨U�Ë—u� l� d��√ Ãd�� ¨s�—UO��« sO� Ãd�L�«
 o�d�  Ë√  Ê«d??�≈  l�  W�u���«  o�d�Ë  ¨WO�U��«  t��ôË  ŸËd??A??�Ë  ¨w�Uzd�«  w�U���ô«
 ULMO� ¨…b�R� dO� ZzU�M�« ULO� ¨W�Uzd�U� “uHK� WO�UL��« l�—UAL� ÊU�J�U� ¨UN�N�«u�
 W�u���« WG�  “U� Î U�U� sO�� q��Ë Æ—dJ� `�«— `�«— WGOB� sO�UL��ö� …e�U� Ê«d�≈
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 øW�u��K� …d�U�� »U�c�U� Â√ W�u�� UN�IF�� w��« WN�«uLK� »U�c�U� ¡«u� ¨WO�UL�«



في ضرورة التحّول
يعود  خياراً  أو  ترفاً  ليس  إنتاجي  اقتصاد  إلى  التحّول 
ض��رورة  هو  بل  أخ��رى  أو  دينية  أو  عقائدية  العتبارات 
نذّكر  االجتماعي.  األمن  وخاصة  الوطني  األمن  لتحقيق 
في  النبي«  »حديقة  في  جبران  خليل  جبران  بمقولة  هنا 
في  لبنان  واقع  عن  يتحّدث  وكأنه  الماضي  القرن  مطلع 
مما ال تزرع، وتلبس مما  تأكل  ألمة  »ويل  فيحّذر:   .2020
يطال  التحذير  باقي  تعصر«.  ال  مما  وتشرب  تنسج،  ال 
تشوب  التي  العلل  وسائر  واالستبداد  الطائفي  المشهد 
وطننا وأمتنا لكن نكتفي بالتحذير والتركيز على ضرورات 
بلد  في  مبّرر  غير  الغذائية  المواد  استيراد  فعبء  العيش. 
الملبوسات  في  صناعاته  أّن  كما  الزراعية،  الخيرات  فيه 
مبنّي  قصد  عن  إهمالها  تّم  لكن  جّيدة  المثال  سبيل  على 
على جهل وذلك إلبقاء البالد تحت رحمة القوى الخارجية 
التي تتحّكم بسيادة الوطن وكرامة المواطنين عبر زعماء 

طوائف ال قيمة عندهم للوطن.
إنتاجي  اقتصاد  إل��ى  الريعي  االقتصاد  من  االنتقال 
ليس شعاراً فارغاً بل له مضامين ملموسة تقارب الحالة 
يتعلّق  ما  في  خاصة  لبنان  في  المترّدية  المجتمعية 
المناطق.  وفي  الشباب  عند  وخاصة  المتفشية  بالبطالة 
وفي  المناطق  في  ومتمّيزة  متوازنة  بتنمية  نقصد  هنا 
تتعلق  أنها  كما  االقتصادية.  النشاطات  نوع  في  التركيز 
بالقدرة على تحقيق حّد أدنى من االكتفاء الذاتي في عدد 
على  الضغط  من  ستخّفف  التي  اإلنتاجية  القطاعات  من 
المنتوجات  من  االستيراد  تخفيض  عبر  التجاري  الميزان 
ما  الصادرات  زي��ادات  وعبر  القطاعات  تلك  تنتجها  التي 
تلك  إهمال  ج��ّراء  من  لبنان  فقده  نقدياً  احتياطاً  يؤّمن 
هذه  في  وهدفنا  الطائف.  حقبة  بداية  منذ  القطاعات 
المقاربة تقديم بعض االقتراحات التي ستؤّدي إلى وجود 

اقتصاد إنتاجي يفي بالغرض المطلوب.
اقتصاد  إن��ش��اء  عبر  الجديد  االق��ت��ص��ادي  المشروع 
الحفاظ  مهّمتها  التي  الدولة  بناء  إعادة  يستلزم  إنتاجي 
مسألة  الدولة  بناء  وإع��ادة  الجديد.  االقتصاد  ذلك  على 
نظام  يمّثله  ال���ذي  ال��غ��ول  ظ��ّل  ف��ي  التعقيد  غ��اي��ة  ف��ي 
في  الدولة  بناء  الممكن  من  وهل  الطائفية.  المحاصصة 
مطامع  وجه  في  بالمقاومة  والتمّسك  الطائفي  النظام  ظّل 
المحاصصة  رم��وز  بعض  أّن  خاصة  الصهيوني  العدو 
لبناء  كشرط  المقاومة  س��الح  بنزع  ي��ن��ادون   الطائفية 
التخلّي  مقابل  االقتصاد  المعادلة  وهل  عندهم؟  »الدولة« 
إليها  ُيضاف  عديدة  أسئلة  صحيح؟  خيار  المقاومة  عن 
مسألة التوّجه السياسي نحو الشرق بدالً من الغرب الذي 

استنفد قواه في محاولته فرض سيطرته على المنطقة. 
إطار  خ��ارج  اإلنتاجي  االقتصاد  تحقيق  يمكن  وه��ل 
التشبيك االقتصادي بين لبنان وسورية والعراق واألردن، 
وغداً اْن شاء الله فلسطين؟ التشبيك االقتصادي هو الخيار 
خيارات  من  كلفة  واألق��لّ  والممكن  الوحيد  االستراتيجي 
فالتشبيك  للغرب.  التبعية  في  كاالستمرار  عبثية  أخرى 
فتداعياته  الوطنية.  االق��ت��ص��ادات  سيحمي  ال��ذي  ه��و 
في  النفط  مصفاة  كتأهيل  الوطني  االقتصاد  على  مباشرة 
طرابلس في تسهيل تسويق النفط العراقي بشكل مباشر 
فرص  خلق  وعبر  المتوسط  لبحر  الشرقي  الشاطئ  من 
للعمل في منطقة تّم إهمالها عبر العقود السابقة فأصبحت 
أرضاً خصبة للتطّرف والتوّحش. فحصة لبنان قد تكون 
النظر  )بغّض  النفطية  حاجاته  تغطية  في  فقط  ليس 
تخفيف  في  بل  البحر(  من  والغاز  النفط  استخراج  عن 
الضغط على العملة الوطنية وعلى الميزان التجاري. كما 
في  التجاري  التبادل  في  يساهم  االقتصادي  التشبيك  اّن 
العمالت الوطنية دون اللجوء إلى الدوالر وما يستتبع من 
تثبيت االستقالل والسيادة. ال نريد االسترسال في منافع 
التشبيك االقتصادي الذي سيقّدم خدمات عابرة للطوائف 

والمناطق وخاصة المهملة منها.
هذه األسئلة مستمّرة في ذهننا ولن تغيب عن أّي مقاربة 
نقّدمها وإْن ليس من الممكن حسمها على الصعيد الرسمي 
مقاربة  مسؤولية  من  تعفينا  لن  لكن  نحن  نحسمها  كما 
الخلفيات  رغم  إنتاجي  اقتصاد  إلى  التحّول  مستلزمات 
السياسية التي لم تحظ على إجماع أو حتى أكثرية القوى 
الشعبي يقف  العام  الرأي  أّن  أننا نعتقد  السياسية، علماً 

إلى جانب المقاربة التي نقّدمها.

ضرب مصادر الريع غير المشروع
من أهّم الخطوات للتحّول من اقتصاد ريعي هو إيقاف 
سياسة  عن  العزوف  هي  األولى  الخطوة  الريع.  مصادر 
الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة التي حّولت رسمياً 
االقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ريعي عبر سحب السيولة 
بالمردود  واالكتفاء  االقتصادية  العجلة  في  التداول  من 
الربوي على سندات الخزينة. فكانت تلك السياسة العامل 
اللبناني  لالقتصاد  اإلنتاجية  القاعدة  ضرب  في  األول 
اليوم  الموصوفة  الحلول  حيث  الخارج  تجاه  وانكشافه 
تكمن في اللجوء الى التعويم عبر التمويل الخارجي وفي 

طليعته صندوق النقد الدولي وكأنه قدر ال بّد منه.
غير  الريع  مصادر  إيقاف  في  فهي  الثانية  الخطوة  أما 
مشروعة.  وغير  مشروعة  احتكارات  عن  الناتج  المشروع 
على  قانوناً  فرضها  تّم  )احتكارات  الحصرية  فالوكاالت 
اللبنانيين( والمحاصصة بين الزعماء في تسخير مرافق 
الدولة وأمالكها لصالحهم والمحسوبين عليهم هي مصدر 
اإلحصاءات  لبنان.  في  وقعت  التي  االقتصادية  النكبة 
لعدد من القطاعات التي تخضع لتلك الوكاالت الحصرية 
والمحاصصة تفيد أّن الثروة التي تّم نهبها )ليس هناك من 
وميزان  التجاري  الميزان  في  العجز  تفوق  آخر(  مصطلح 

المدفوعات والموازنة العامة وحتى الدين العام. 
وهنا ال بّد لنا من اإلشارة إلى بعض مظاهر االحتكارات 
الوكاالت الحصرية في قطاعات حيوية على  الناتجة عن 
االقتصاد  بأّن  االّدع��اء  رغم  الحصر  وليس  المثال  سبيل 

سوري  ال  الحزب  أعّده  تقرير  ففي  حّر!  اقتصاد  اللبناني 
الدواء في لبنان تسيطر  أّن قطاع  القومي االجتماعي جاء 
خمس شركات على أكثر من نصف السوق المقّدر بحوالي 
من  فقط  بالمائة   7 أّن  هو  هنا  المؤسف  دوالر.  مليار   1،3
سوق األدوية مصّنع في لبنان. وبعض التقديرات لنسبة 
7 بالمائة و100 بالمائة.  األرباح تضعها في مروحة بين 
كما أّن هناك ما يوازي 5000 صنف دواء من نوع الجنريك 
حيث  ل��ه(  والحماية  االخ��ت��راع  ب��راءة  نفذت  التي  )أّي 
دون  من  سنوياً  دوالر  مليون   250 يوازي  ما  توفير  يمكن 

االحتكار.
بقطاع  فتتعلّق  الثانية  االحتكارية  المجموعة  أم��ا 
الطحين حيث نسبة األرباح تتراوح بين 30 و50 بالمائة 
الطحين  150 مليون دوالر ومن  القمح بقيمة  من استيراد 
في  الكبار  الالعبين  وعدد  سنويا.  دوالر  مليون   20 بقيمة 
خمسة  الكبرى  المطاحن  ع��دد  بينما  خمسة  االستيراد 
المستوردين  عدد  فإّن  الغذائية  المواد  سياق  وفي  أيضاً. 
الكبار ال يتجاوز السبعة ونسبة األرباح تصل في العديد 
اللحم  من  االستيراد  حجم  بالمائة.   200 إلى  األحيان  من 

والمواشي يوازي 500 مليون دوالر سنوياً.
ال  الكبار  الحصريون  فالوكالء  السيارات  كارتيل  أما 
السيارات  من  االستيراد  حجم  الخمسة.  عددهم  يتجاوز 
سيارة.  ألف   60 حوالي  ويشمل  سنوياً  مليار   1،3 هو 
فهل لبنان بحاجة إلى ذلك العدد من السيارات والفاتورة 
المرافقة له؟ يمكن ربط ارتفاع حجم االستيراد إلى المصدر 
الكمالية  السلع  استيراد  انفجر  حيث  الفوائد  في  الريعي 
هدر  عن  نموذج  هذا  المرتفعة.  الجمركية  التعرفة  رغم 

الدخل وتعميق التبعية للريع.
في ما يتعلّق بقطاع اإلسمنت في لبنان فاإلنتاج المحلّي 
فالشركات  االس��ت��ي��راد.  ُيمنع  حيث   1993 منذ  محمي 
 100 بسعر  المحلّي  السوق  في  اإلسمنت  تبيع  المنتجة 
دوالر  و30   25 بين  يتراوح  بسعر  تصّدره  بينما  دوالر 
محميات  وه��ي  بالسوق  تتحّكم  ش��رك��ات  ث��الث  للطن. 

سياسية معروفة.
شركة  حيث  وال��ف��والذ  الحديد  كارتيل  هناك  وأخ��ي��راً 
السوق  من  بالمائة   50 ي��وازي  ما  على  تسيطر  واح��دة 
سنوياً.  دوالر  مليون   750 حوالي  ي��وازي  الذي  للحديد 
الطن تتقاسمه  150 دوالر على  إلى   100 الربح يقّدر بين 

حوالي ست شركات فقط. 
األرب��اح.  نسبة  حجم  هو  طرحه  يمكن  ال��ذي  السؤال 
حيوية  قطاعات  في  األرب��اح  نسبة  تكون  أن  يجوز  فهل 
تلك  يحّدد  ومن  األحوال؟  أسوأ  في  بالمائة   50 عن  تقّل  ال 
النسبة. لذلك نعتقد أّن التنافس الحّر الخالي من الوكاالت 
الحصرية تساهم في تخفيض األسعار بالنسبة للمستهلك 
كما قد تساهم في تخفيض الفاتورة في الميزان التجاري. 
السياسية  الحمايات  بسبب  صعب  األمور  ضبط  أّن  نعي 
لكن تفكيك الكارتيالت يساهم في ضرب الفساد المتفّشي 
على  أيضاً  ينسحب  الكارتيالت  عن  نقوله  وما  لبنان.  في 
يؤّكد  ما  البحرية  األمالك  على  واالستيالء  الدولة  مرافق 

الطابع االحتكاري لبنية الفساد واالقتصاد الريعي. 
األموال  الماضية يقّدر حجم  الثالثين سنة  خالل حقبة 
يدّل  ما  دوالر  مليار   300 من  بأكثر  والمنهوبة  المهدورة 
موارد  تواجد  عدم  رغم  غنّي  بلد  لبنان  أّن  قاطع  بشكل 
تّم  إذا  الحال  ب��ال  فما  الساعة.  حتى  غيرها  أو  نفطية 
استخراج النفط والغاز من لبنان؟ لذلك المطلوب مراجعة 
على  الباب  لفتح  وكسرها  الحصرية  الوكاالت  تشريع 
التنافس ولتخفيض األسعار للمستهلك ولحث المبادرين 

على األبداع والتّجدد، فاالحتكار يخنق اإلبداع والتجّدد.

في البنى التحتية
القطاعات  تشجيع  ف��ي  فهي  الثالثة  ال��خ��ط��وة  أم��ا 
هدف  تشّكل  التي  اإلنتاجية  القطاعات  هي  فما  اإلنتاجية. 
دعمها  يجب  التي  اإلنتاجية  القطاعات  المنشود؟  التحّول 
الخدماتي  القطاع  السياحة،  الصناعة،  ال��زراع��ة،  هي 
صاحب القيمة المضافة والذي ال ينتج ريعاً غير مشروع 
مردوده  حيث  التربوي  القطاع  أو  مثالً،  الصّحي  كالقطاع 
طويل المدى. من جهة أخرى هناك قطاعات البنى التحتية 
الطاقة  كقطاع  اإلنتاجية  القطاعات  لتنمية  الضرورية 
كبيرة  استثمارات  تستوجب  والتي  والنقل  والمواصالت 
ال يتحّملها القطاع الخاص بشكل عام، وبالتالي تقع على 
عاتق الدولة. وفقاً لتلك القائمة ما هي الخطوات المطلوبة 
إعادة  في  أوالً  تتعلّق  فهي  التحّول؟  ذلك  تضمن  والتي 
تأهيل البنى التحتية يوازيها التشجيع في استثمارات في 
المذكورة  القطاعات  الزراعة والصناعة والسياحة وسائر 
الشرق  في  خاصة  لها  األسواق  وفتح  السابقة  الفقرة  في 

القريب وحتى البعيد.
كان  والتي  تأهيلها،  إعادة  يجب  التي  التحتية  البنى 
األقّل،  على  عقود  ثالث  منذ  تأهيلها  يتّم  أن  المفروض  من 
)وهي التي كانت المبّرر األساسي في مشروع إعادة إعمار 
لبنان واالستدانة من أجله!( فهذه البنى تتعلّق أوالً بقطاع 
شبكة  عبر  وخاصة  المواصالت  شبكات  وقطاع  الطاقة، 
وبيروت  بالناقورة  العريضة  تربط  التي  الحديد  سكك 
بدمشق مع متفّرعات في البقاع شماالً وجنوباً. ليس هناك 
من مبّرر لعدم اإلقدام على تنفيذ ذلك المشروع الذي يمكن 
إنجازه في بضعة سنوات على األقّل في ما يتعلّق بالخط 
الذي يربط بيروت بدمشق والشمال بالجنوب عبر بيروت. 
فليس هناك من مشكلة جغرافية تحول دون ذلك، وليس 
أراض  استمالك  يجب  حيث  »عقارية«  مشكلة  من  هناك 
بعض  ردم  تّم  وإْن  موجود  األس��اس  في  فالخط  جديدة 
أنه ليس هناك من  الشمال. كما  الخط على طريق  مقاطع 
االستعانة  فيمكن  تنفيذها  دون  تحول  تقنية  مشكلة 
ليس  كما  فّعالية.  عن  برهنت  التي  الصينية  بالتقنيات 
يكون  المردود  حيث  اقتصادية  جدوى  مشكلة  من  هناك 
عالياً عبر تنشيط نقل البضائع وخاصة تجارة الترانزيت 
إلى كّل من سورية والعراق واألردن، ونقل المواطنين إلى 

لبيروت  التحتية  البنية  على  الضغط  يخّفف  ما  البقاع 
في  نهاراً  العمل  المواطن  يستطيع  عندما  وضواحيها 
في  وذلك  العمل  ساعات  بعد  البقاع  إلى  والعودة  بيروت 
فترة وجيزة أقّل من ساعة ذهاباً وإياباً. كما ليس هناك من 
مشكلة في كلفة إمداد السكك حيث مجموع الكيلومترات ال 
إلى  األقّل  على  أو  دمشق  إلى  بيروت  من  كم   120 يتجاوز 
الناقورة، و150  إلى  عنجر، و200 كيلومتر من العريضة 
كيلومتر من محطة في إما شتورة أو عنجر وشمال البقاع 
وجنوب البقاع. فلبنان جغرافيته صغيرة في آخر المطاف 
تفعيل  فرصة  إل��ى  الصغير  الحجم  ذل��ك  تحويل  فيمكن 
بحدود  فهي  بالكلفة  يتعلق  ما  في  أما  المنسية.  المناطق 
خمسة  لشبكة  دوالر  مليار  أّي  للكيلومتر،  دوالر  مليونين 
مائة كيلومتر من السكك. طبعاً ُيضاف إليها شبكة خطوط 
التمويل  أما  القطارات.  ونوعية  القطارات  لتسيير  كهرباء 

فسنقاربه في فقرة الحقة.
إلعادة  ض��رورة  هناك  الحديد  سكك  شبكة  مع  تالزماً 
تأهيل وتوسيع شبكة موّلدات الطاقة القائمة. فباإلضافة 
إلى إقامة معامل إنتاج للكهرباء المشّغلة بالغاز الطبيعي 
استيراده  الممكن  أو  لبنان  قريب  وقت  في  سينتجه  الذي 
الدفع  في  وتسهيالت  مخّفضة  بأسعار  صديقة  دول  من 
 600 بين  تتراوح  معمل  بناء  كلفة  فإّن  اللبنانية  بالعملة 
ميغاواط   1000 بطاقة  فمعمل  للكيلوواط.  دوالر  و700 
تّم  م��ا  إذا  دوالر  مليون  و700   600 بين  ب��ن��اؤه  يكلّف 
لبنان  حاجة  أّن  اعتبرنا  فلو  بالماء.  أو  بالغاز  تشغيله 
خالل السنوات العشرة المقبلة في استهالك الطاقة بحدود 
2000 ميغاواط سنوياً فهذا يعني استثماراً لبناء معامل 
أو مليار ونصف دوالر.  جديدة بكلفة مليار ومئتي مليون 
أهميتها  دراسات.  عّدة  من  مستوحاة  تقديرية  أرقام  هذه 
هي تقدير حجم الحاجة المالية لبناء المقتضى من الخطة 

العامة التي يجب أن توضع في تطوير البنى التحتية.

تمويل البنى التحتية
التحتية  البنى  تأهيل  إع��ادة  لتمويل  السليم  الطريق 
غيرها  إلى  الطاقة  ومعامل  الحديد  سكك  شبكة  وخاصة 
وطنية  مؤسسة  إنشاء  تتطلّب  اإلنشائية  المشاريع  من 
مختصة بها. لذلك نعتقد أّن إنشاء مصرف للبنى التحتية 
ضرورة، خاصة أّن تلك المشاريع التي عّددناها سُيضاف 
الزمن.  من  طويلة  فترات  على  تمتّد  أخرى  مشاريع  إليها 
أن  ويمكن  الدولة  تكون  المصرف  ذلك  في  األكبر  المساهم 
القطاع. كما يمكن البحث  يشارك فيه هيئات مختصة في 
التمويل  وإما  المشاركة  إما  الصيني  اآلسيوي  البنك  مع 
الصينين  أّن  نعتقد  المصرف.  عبر  أو  للمشاريع  المباشر 
لبحر  الشرقي  الشاطئ  ف��ي  ال��ت��واج��د  على  حريصون 
الحزام  الواحد/  الطريق  مشروعهم  إطار  في  المتوسط 

الواحد.

في القطاعات اإلنتاجية
أوالً: في الزراعة

للقطاعات  المباشر  الدعم  في  هي  الرابعة  الخطوة 
اإلنتاجية.

االهتمام بالزراعة أمر حيوي حيث انخفض عدد سّكان 
 11 إلى  بالمائة   68 من  و2018   1950 عامي  بين  الريف 
هو  األخطر  الرقم  لكن  لبنان.  سّكان  مجمل  من  بالمائة 
 19 من  الزراعي  القطاع  في  العاملة  اليد  نسبة  انخفاض 

بالمائة إلى 6 بالمائة فقط من مجمل اليد العاملة.
في  عقيقي  فيفيان  بقلم  »األخبار«  صحيفة  نشرت  لقد 
فيه  بّينت  الزراعي  القطاع  حول  تحقيقاً   2019 آذار   18
المسؤولين  قبل  من  للقطاع  المنهجي!(  نقول  )قد  اإلهمال 
العرض  هذا  في  نستطيع  ال  الطائف.  حقبة  في  وخاصة 
تبيان واقع القطاع الزراعي المزري لضيق المساحة وألّن 
التركيز هو على ما يجب أن تقوم به حكومة الرئيس دياب 
العشرة  السنوات  مدى  على  القطاع  ذلك  في  سيليها  ومن 

المقبلة على األقّل.
أيقاف  أوالً  هو  الزراعي  القطاع  تأهيل  إعادة  في  المهّم 
التمّدد العمراني الذي يقلّص المساحات المتاحة للزراعة، 
أّن  إالّ  وإنتاجية،  خصوبة  األكثر  المساحات  تلك  وخاصة 
المردود  من  أعلى  يبقى  العقاري  االستثمار  على  المردود 
على  التركيز  هو  المطلوب  ثانياً،  الزراعي.  اإلنتاج  على 
المنتوجات  من  أكبر  مضافة  بقيمة  تأتي  التي  الزراعة 
العادية. فعلى سبيل المثال زراعة الجوزيات كالكستناء 
من  بالمائة   2،3 على  حالياً  تستحوذ  الحلبي  والفستق 
6 بالمائة من  مجمل المساحة في مقابل مساهمتها بنحو 
بالنسبة  األمر  وكذلك  اللبناني.  الزراعي  المنتوج  مجمل 
لزراعة األشجار االستوائية كاألفوكادو والقشطة والكيوي. 
مروحة  ف��ي  النظر  إع���ادة  ف��ي  ض���رورة  هناك  وبالتالي 
أعّدتها  لدراسة  فوفقاً  المطلوبة.  الزراعية  المنتوجات 
والزراعة  األغذية  منّظمة  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة 
التابعة لألمم المتحدة )فاو( فهناك عشر أنواع محاصيل 
تستحوذ 71 بالمائة من مجمل المساحة الزراعية إالّ أنها 
ال تساهم سوى 59 بالمائة من مجمل اإلنتاج الزراعي. هذا 
ما يؤّكد على ضرورة التركيز على السلع التي تأتي بقيمة 

مضافة أكبر.
من جهة أخرى هناك تشجيع حكومي مستمّر منذ بداية 
حقبة الطائف على استيراد المواد الغذائية المدعومة من 
الغذائي  بالقطاع  يضّر  ما  المصّدرة  الدول  حكومات  قبل 
لبنان  يستورد  أن  أيجوز  المثال:  سبيل  فعلى  لبنان.  في 
حاجاته من األلبان والخضار من دول الخليج؟ فالتنافس 
هنا غير مشروع ألّن تلك السلع مدعومة من قبل حكومات 
حماية  اللبنانية  الحكومة  واجب  من  وبالتالي  الخليج 
للمستوردات  بالنسبة  مثالً  األلبان  من  اللبناني  المنتوج 
مهملة  أس��واق��اً  هناك  أّن  كما  منها.  ال��ص��ادرات  دع��م  أو 
للمنتوجات الزراعية اللبنانية كالسوق العراقي والسوق 

األردني.

القطاع  تأهيل  إع��ادة  واج��ب  هناك  األم��ر  خالصة  في 
زرعها  يجب  التي  المواد  أنواع  ترشيد  يتطلّب  ما  الزراعي 
والكّميات  للمساحات  مفّصالً  تخطيطا  يستدعي  وذل��ك 
والنوعيات المطلوبة لكّل سلعة. كما أّن المطلوب تخفيض 
كلفة األسمدة المرتفعة والتي تحول دون جعل المنتوجات 
إعادة  مع  ذلك  ويتالزم  التنافس.  على  ق��ادرة  اللبنانية 
تأهيل البنى التحتية خاصة في ما يتعلّق بالرّي وترشيد 

استعمال الموارد المائية التي تذهب هدراً. 
الزراعي دون  للقطاع  التأهيل  إعادة  وال يمكن استكمال 
التطّرق إلى تمويل المشاريع. لذلك نقترح هنا أيضاً إنشاء 
األكبر وقد تشارك  المساهم  الدولة  للزراعة تكون  مصرف 
وات��ح��ادات  زراع��ي��ة  غ��رف  من  المختصة  الهيئات  فيها 

وتعاونيات مزارعين. 

ثانياً: في الصناعة
في  للصين  م��ن��اف��س��اً  ي��ك��ون  أن  ل��ب��ن��ان  ه���دف  ل��ي��س 
عّدة  في  سابقة  خبرة  للبنان  لكن  التحويلية.  الصناعات 
قطاعات كالصناعات الغذائية والمشروبات والملبوسات 
جودة  إل��ى  وصلت  التي  المثال  سبيل  على  واألح��ذي��ة 
ال  القطاعات  ه��ذه  األهلية.  الحرب  ان��دالع  قبل  مرتفعة 
استثمارات  بل  كبيرة،  مالية  رأس  استثمارات  تستوجب 
في اليد العاملة ورساميل التشغيل. ويمكن للدولة تسهيل 
تلك االستثمارات عبر مصرف مختّص للتمويل الصناعي 
إعادة  يتطلّب  إنتاجي  اقتصاد  إلى  التحّول  أن  يؤّكد  مما 

هيكلة في القطاع المصرفي. 
في  يساهم  الحرب  ان��دالع  قبل  الصناعي  القطاع  كان 
اليوم تراجع  بينما  القومي  الناتج  بالمائة من   15 حوالي 
إلى حوالي 7 بالمائة، أّي أكثر من 50 بالمائة مما كان عليه. 
مقابل  ال��دوالر  صرف  سعر  كان  الفترة  تلك  في  أّن  ونذّكر 
اللبنانية  الصادرات  أّي   ،2،5 يتجاوز  ال  اللبنانية  الليرة 
حاجيات  أّن  كما  الصعبة  العملة  في  واردات  تدّر  كانت 
لبنان كانت تغّطى إلى حّد ال ُيستهان به باإلنتاج المحلّي. 
لبنان  تغني  كانت  مثالً  كاألحذية  المنتجة  السلع  جودة 
الملبوسات  وخاصة  الملبوسات  األحذية.  استيراد  عن 
كمعامل  لبناني  إنتاج  من  كانت  قطنيات  من  الداخلية 
الصناعات  هذه  جميع  المثال.  سبيل  على  دي«  في  »بي 

تستوعب أيدي عاملة تساهم في تخفيف وطأة البطالة. 
الصناعات التي برع فيها لبنان يمكن تطويرها عبر فتح 
أسواق لها في الدول المجاورة بعد اإلهمال المتعّمد الذي 
مارسته حكومات متتالية في حقبة الطائف. نذّكر هنا ما 
قال لنا بالحرف الواحد أحد الوزراء لالقتصاد اللبناني أّن 
على المصانع أن تفّكك مصانعها وترّكبها في قطر! كما أّن 
وزيراً آخر قال لنا بالحرف الواحد أن ال جدوى من تشجيع 
الوزير  أّن  الصناعة لصغر رقعة السوق. والجدير بالذكر 
الذي  القطاع  من  بالمائة   50 حوالي  يحتكر  صناعي  هو 

يعمل به!
الصناعات  ح��ول  سريعة  مقاربة  م��ن  هنا  لنا  ب��ّد  ال 
ومعها  النيوكالسيكية  النظرية  لالستيراد.  البديلة 
تكون  صناعات  إنشاء  إلى  اللجوء  تدين  النيوليبرالية 
وتخدم  واهية  أنها  نعتقد  بحجج  االستيراد  عن  بديلة 
سياسية  أجندات  لمصلحة  أّي   )self serving( نفسها 
واضحة للدول الصناعية المتقّدمة. فحجة عدم االستفادة 
بسبب  مخّفضة  أسعار  من  أو  الدولي  السوق  تقسيم  من 
التي  الجمركية  الحمايات  تجّنب  أو  الدولي  التنافس 
ترفع من قيمة السلعة المستوردة فيمكن تفنيد كّل واحدة 
منافسة  من  الناشئة  الدول  منع  هو  واضح  الهدف  منها. 
تطوير  بل  ذلك  ليس  هدفنا  التقليدية.  الصناعية  ال��دول 
التجاري  الميزان  في  العجز  من  تخّفف  وطنية  صناعة 
»الخسائر«  تضاهي  المكاسب  فهذه  للعمل.  فرص  وخلق 
والتي  النيوليبرالية  النظريات  ترّوجها  التي  االفتراضية 
صناعات  فهناك  األخيرة.  اآلونة  في  فشلها  على  برهنت 
بديلة لالستيراد كمساحيق الغسيل وأنواع الصابون على 
الوطني.  االقتصاد  التي تفيد  الحصر  المثال وليس  سبيل 
الطرابلسي  الصابون  تأهيل  إع��ادة  يمكن  بالمناسبة، 
بوفرة.  الزيتون  وجود  من  ويستفيد  لفوائده  ُيشَهد  الذي 
كبيرة  استثمارات  تستوجب  ال  صغيرة  صناعات  فهذه 
الحرفيات  من  تقّدماً  أكثر  فهي  العاملة.  اليد  وتستوعب 
 )mass production( الكبير  الكّمي  اإلنتاج  من  وأقّل 

وتساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
لكن مستقبل الصناعة في لبنان قد يكون في الصناعات 
المثال  سبيل  على  كالمواصالت  الذكية  التكنولوجية 
الدول  حيث يد عاملة ماهرة ومبدعة تستطيع أن تنافس 
من  التحتية  البنى  تجهيز  من  بّد  ال  أيضا  وهنا  األخ��رى. 
االنترنت  وخاصة  تواصل  شبكات  إلى  كهرباء  خطوط 
السريع. حالياً لبنان يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم 
في  االنترنت  خطوط  أبطأ  من  وهو  انترنت  فاتورة  وأغلى 

العالم ولذلك بسبب الفساد واإلهمال.

ثالثاً: في السياحة
عّدة  فهناك  بامتياز.  سياحي  بلد  بأنه  يفتخر  لبنان 
لكن  الخارج.  هو  السياحة  مصدر  أّن  كما  للسياحة  أنواع 
الخارجية  السياحة  عن  أهمية  تقّل  ال  الداخلية  السياحة 
وفوائدها عديدة كتنمية المناطق وتعريف المواطنين على 
يعرف  لبناني  من  فكّم  المعهودة.  األنماط  خارج  وطنهم 
مناطق الشمال في عّكار أو المرتفعات في محيط طرابلس 
هناك  فليس  إل��خ...؟  اليّمونة  بحيرة  منطقة  أو  الكبرى، 
طوالً  األكثر  أو  )يوم(  القصيرة  للسياحة  تحتية  بنى  من 

كفنادق ومنتجعات سياحية. 
ببنية  يتمّيز  لبنان  حيث  طّبية  سياحة  هناك  أّن  كما 
طّبية كانت وما زالت مفخرة في المشرق العربي وخاصة 
للعالج المتوسط وطويل المدى. ونضيف إلى ذلك النوع 
أّي  الثالث  العمر  من  لجيل  السياحة  الطّبية  السياحة  من 
جيل المتقاعدين في دول الشمال البارد الذين يفتشون عن 
مواطن سكن متوسطة األجل )موسم الشتاء( فيأتون من 

بالدهم الباردة. يتطلّب ذلك تجهيزاً خاصاً من الحاضنات 
كمالطا  دول  فهناك  الثالث.  العمر  لمتطلبات  المجّهزة 
وقبرص وجزر الكناري التي تشّكل جهة سياحة متوسطة 
للبنان في ذلك  إلى طويلة المدى يمكن ان تشّكل نموذجاً 

القطاع المختص.

رابعاً: في قطاع الخدمات

 

ذي القيمة المضافة المرتفعة
قطاع  وهما  فيهما  لبنان  ب��رع  قطاعين  هنا  نقصد 
يستلزمان  قطاعان  ه��ذان  التربية.  وقطاع  االستشفاء 
استثمارات كبيرة وطويلة المدى كما أنهما يستلزمان حسم 
دور القطاع العام فيهما. ولبنان يتمتع بتفّوق نسبي تراكم 
التحّول  استراتيجية  لذلك  المخاطر،  وجه  وفي  الزمن  مع 
التركيز  تطلّب  الخدمات  قطاع  في  إنتاجي  اقتصاد  إلى 
القطاعين. في رأينا، ضرورات األمن االجتماعي  على ذلك 
في  وخاصة  الريادة  العام  القطاع  على  تفرض  والوطني 
لمرجعيات  التابعة  الخاصة  المدارس  التربية.  قطاع 
دينية أو خارجية ال تساهم في بناء تربية وطنية كما أنها 
تأهيل  إعادة  المجتمع.  من  معّينة  شريحة  فقط  تستهدف 
المدارس الوطنية في المباني والمعّدات والمرّبين أولوية 
وال  للجميع  حق  التعليم  أّن  كما  المواطن،  لخلق  رأينا  في 
التي  فالمساعدات  المواطن.  على  لكلفة  يخضع  أن  يجب 
تتوقف  أن  يجب  الخاصة  للمدارس  الدولة  تمنحها  كانت 
الوطنية  ال��م��دارس  أوض��اع  تحسين  على  تصرف  وأن 
التالميذ والطالّب. كذلك  الستيعاب األكثرية الساحقة من 
تصبح  أن  يجب  التي  اللبنانية  للجامعة  بالنسبة  األمر 
فهو  االستثمار  ذلك  مردود  أما  األقسام.  كافة  في  الرائدة 
من  األكبر  القسم  أّن  وبالتالي  القادمة  األجيال  مدى  على 

الموازنة العامة يجب أن ُيصرف على التربية والتعليم.
أما في ما يتعلّق بالقطاع الصّحي فإّن أداء المستشفى 
الحكومي في بيروت في مواجهة جائحة كورونا يدّل على 
الدولة  إلى  لبنان  في  االستشفائية  البنية  تحويل  قدرة 
مقارنة مع إخفاق المستشفيات الخاصة في تلك المواجهة 
التي هّمها الربح قبل صحة المواطن. معظم المستشفيات 
تابعة  وكوبا  والصين  وروسيا  وكندا  أوروب��ا  دول  في 
للدولة دون ان يشّكل ذلك انتقاصاً من كفاءاتها. االستشفاء 
الخاص يمكن أن يكون مرادفاً وليس بديالً عن االستشفاء 
أن  يجب  الموازنة  في  األول��وي��ات  ثاني  وبالتالي  العام 

تصرف على القطاع الصّحي في لبنان. 
هناك قطاعات أخرى في قطاع الخدمات صاحبة القيمة 
التي  الرقمية  بالخدمات  مرتبطة  وهي  المرتفعة  المضافة 
الخدمات  من  الخامس  الجيل  انتشار  فمع  يوم.  كّل  تطّور 
الرقمية، والسادسة ليست بعيدة، فإّن ذلك القطاع يتطلّب 
استثمارات في التعليم الرقمي وتهيئة األرضية لنموها في 

لبنان. 
تكثيف  م��ن  ب��ّد  ف��ال  الرقمي  باالقتصاد  يتعلّق  م��ا  ف��ي 
االستثمارات في البنى التحتية المالئمة كالتواصل وشبكة 
في  االنترنت  حالة  البصرية.  واأللياف  السريع  االنترنت 
لبنان مزرية ومكلفة جّدا وال تستقيم مع طموحات واضحة 
اإلنتاجي  االقتصاد  مع  يتماهى  رقمي  اقتصاد  إنشاء  في 
التقليدي. فالثاني ليس بديالً عن األول كما أن األول بحاجة 
الفائق  التواصل  على  مبنياً  سيكون  الغد  اقتصاد  للثاني. 
المعلومات  ومراكز   )hyperconnectivity( السرعة 
القطاع  يستطيع  ال  استثمارات  هذه   .)data centers(
الدولة  دور  يصبح  وبالتالي  بمفرده  تأمينها  الخاص 
دور  الخاص  للقطاع  لكن  القطاع.  ذلك  تنمية  في  مفصلياً 
التي   )start ups( الجديدة  المشاريع  إنشاء  في  ممّيز 
تستلزم ابداعاً من قبل جيل صاعد من الشباب نشأ وترعرع 
تستطيع  المشاريع  تلك  أّن  كما  التكنولوجيات.  تلك  على 
استيعاب قوى عاملة ماهرة جداً تنتجها الجامعات العاملة 

في لبنان رغم ما لدينا من تحّفظات تجاهها.
من خالل عرض هذه األفكار نجد أّن دور الدولة سيكون 
المؤسسات  توصيات  تفرضه  ما  عكس  وعلى  أساسياً 
في  الدولة  دور  تقليص  على  تعمل  التي  الدولية  المالية 
يستدعي  األس��اس��ي  ال��دور  وه��ذا  االقتصادية.  العجلة 
على  مبني  نظام  ظّل  في  ونزيه  كفوء  إداري  جهاز  بناء 
ولكن  مستحيلة  المهمة  تبدو  قد  الطائفية.  المحاصصة 
للمحاصصة  تخضع  ال  التي  المشاريع  بعض  تحقيق 
تفرض  جديدة  دينامية  يخلق  قد  نافر  بشكل  الطائفية 
به  تقوم  التي  السلبي  ال��دور  من  تقلّص  قد  جديد  ذهنية 
سكة  شبكة  وتطوير  تأهيل  فدفع  الطائفية.  المحاصصة 
بشكل  وتساهم  كلّها  والطوائف  المناطق  تشمل  الحديد 
تأهيل  إع��ادة  أّن  كما  مرادفة.  قطاعات  تنمية  في  مباشر 
االقتصادي  التشبيك  عملية  في  تساهم  طرابلس  مصفاة 
بأسعار  المحروقات  توفر  أنها  كما  وسورية  العراق  مع 
منخفضة جداً وبتسهيالت نقدية يمكن عقدها بين األطراف 
الطائفية  المحاصصة  تقف  لن  حال  كّل  على  المعنية. 
مكتوفة األيدي كما أّن أنصار بناء الدولة الحديثة المبنية 
على اقتصاد إنتاجي لن تقبل بإجهاض جهودها للخروج 

من المستنقع الذي أوجده ذلك النظام الفاسد. 
إنتاجي  اقتصاد  إلى  التحّول  أّن  نعتقد  الخالصة  في 
قرار استراتيجي تليه سلسلة من القرارات الهامة كإعادة 
عبر  المصرفي  القطاع  هيكلة  وإلعادة  للتخطيط،  االعتبار 
إنشاء مصارف مختصة، وإلى استثمارات كبيرة في البنى 
لبنان  على  أّن  تفيد  الدولية  للتحّوالت  قراءتنا  التحتية. 
ولألسواق  التمويل  في  للمساعدة  الشرق  إلى  يلتفت  أن 
والعراق  سورية  من  كّل  مع  التشبيك  أّن  كما  لمنتوجاته. 
أرساء  مشروع  ونجاح  للبقاء  حيوية  ض��رورة  واألردن 
أقّل  هي  المعروضة  األفكار  لبنان.  في  إنتاجية  قاعدة 
بعضها  مرتبطة  غير  أفكار  من  وأكثر  متكامل  برنامج  من 
قاعدة  تكون  أن  على  األم��ر  يهّمه  لمن  نعرضها  ببعض. 

لنقاش معّمق في مختلف األبعاد المعروضة.
*كاتب وباحث اقتصادي سياسي واألمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

9 درا�سة

اأفكار حول تحّول لبنان من اقت�صاد ريعي اإلى اقت�صاد منتج

{ زياد حافظ*

القطاع  وتعنّت  الكورونا  جائحة  مع  تفاقمت  اللبنانية  االقتصادية  األزمة 
المصارف(  )جمعية  والخاص  لبنان(  )مصرف  الرسمي  بشّقيه  المصرفي 

وتفاقمها  باألزمة  التسبّب  في  مسؤوليتهم  من  تعفيهم  بإجراءات  التمّسك  في 
المصرفي  القطاع  مع  السياسية  الطبقة  ساهمت  ريعي  اقتصاد  عن  الناتجة 

في ترسيخه في لبنان. ليس الغرض هنا تكرار ما ّتم عرضه في مقاالت 
الوقوع في  التي ستحول دون  الحلول  التركيز على  الهدف هو  سابقة بل 
إلى  اقتصاد ريعي  التحّول من  نعتبر  المستقبل. من هنا  مآزق مماثلة في 

له وألنه  االعتبار  إعادة  الذي يجب  القرار االستراتيجي  إنتاجي  اقتصاد 
الخارج كما  االنكشاف تجاه  القدرة على عدم  لبنان  الذي سيمنح  الوحيد 

هو حاصل اآلن. كما أن التوّجه إلى الشرق في األسواق والتمويل يتالزم 
التحّول  أّن  الثاني. كما  القرار االستراتيجي  التحّول وبالتالي هو  مع ذلك 

المركزي وعدم  التخطيط  إلى  االعتبار  إعادة  يستدعي  إنتاجي  اقتصاد  إلى 
الربح  الحّر ألّن السوق يسعى نحو  آلية السوق والتنافس  االتكال فقط على 

باالقتصاد.  تتحكم  التي  الكارتيالت  تظهره  كما  وهم  الحّر  والتنافس  السريع 
االستراتيجي  القرار  هو  المركزي  للتخطيط  االعتبار  إعادة  فإّن  وبالتالي 

الوطنية  المصلحة  الخاص بل يوّجهه حيث  القطاع  الذي ال يلغي دور  الثالث 
بذلك. يقضي  الوطني  واألمن 

إلى  التحّول  اإلقرار بضرورة  الرئيس حّسان دياب  ُيسّجل لحكومة 
الطائف  بداية حقبة  الوحيدة منذ  الحكومة  قد تكون  بل ربما  إنتاجي.  اقتصاد 

أنه  للرئيس دياب تؤّكد ذلك، غير  أقّرت ذلك. والبيانات والتصريحات  التي 
فالخطة  الهدف.  تحقيق  حول  متكاملة  رؤية  الحكومة  تقّدم  لم  الساعة  حتى 

الوزراء في جلسته األخيرة للخروج من األزمة ال تفي  أقّرها مجلس  التي 
مالية  أزمة  من  للخروج  حسابي  طابعها  خطة  فهي  لنا.  بالنسبة  بالغرض 

إلى  الدرجة األولى وال تقارب بشكل ملموس ما هو مطلوب للتحّول  في 
المعضلة  الخطة مرفوضة ولكنّها ال تحاكي  أّن  إنتاجي. هذا ال يعنى  اقتصاد 
الدخول  الريعي دون  التكلّم عن االقتصاد  ومعالجتها في آن واحد. ال يكفي 

المشكلة.  لحّل  المفاصل  تفكيك  يكفي  ال  كما  لتفكيكه،  وذلك  مفاصله  في 
تخدم  ونقدية  مالية  وخطة  االقتصادي  الصعيد  على  متكاملة  خّطة  المطلوب 

الخطة  تلك  وجود  دون  األزمة  فمعالجة  عنها.  مستقلّة  وليست  الشاملة  الخّطة 
إقرارها وتنفيذها في  الحكومة  التي تحاول  اإلجراءات  قد تجهض مفعول 

المعروضة. خطتها 
التأكيد  التحّول مع  لذلك  العريضة  الخطوط  نعرض  المقاربة  هذه  في 
ألغته حكومة  الذي  المركزي  التخطيط  إلى  االعتبار  إعادة  على ضرورة 

التخطيط مجلس اإلعمار.  األولى وحّل مكان وزارة  الحريري  الرئيس رفيق 
واحتياجاته  اللبناني  االقتصاد  اتجاهات  لمعرفة  حيوية  ضرورة  فالتخطيط 

اإلنفاق  في  الهدر  ومنع  والتنسيق  الترشيد  على  يساعد  التخطيط  أّن  كما 
برنامج  من  أقّل  فهي  للتحّول  العريضة  بالخطوط  يتعلّق  ما  في  الحكومي. 

بالعمق مع  الهواء. فهي تستدعي مناقشات  أفكار في  متكامل وأكثر من 
إذا ما أرادت أن تترجم أقوالها إلى أفعال. الجهات المسؤولة 

التحّول هو قرار استراتيجي بشكل أساسي  أّن قرار  المالحظة األخيرة هي 
الطائف.  حقبة  حكمت  التي  تلك  عن  مختلفة  سياسية  خيارات  يستلزمه  ولكن 

للحجم  بالنسبة  سواء  مفصلية  ستكون  التمويل  سياسات  أّن  الواضح  من 
تلك  إنجاز  الجّدية في  أن  التمويل. كما  التي ستساهم في  للجهة  بالنسبة  أو 

لكن  التحتية.  بناها  في  لتوظيفها  اللبنانية  المّدخرات  تستقطب  قد  المشاريع 
إلى الشرق بشكل عام والصين بشكل خاص  الخيار باالتجاه  أّن  الواضح  من 
الخارجي.  الصعيد  على  كما  الداخلي  الصعيد  على  كبيرة  سياسية  تداعيات  له 

وإْن استدعى  الخيار، فهو محسوم عندنا  ليست مهمتنا نقاش جدوى ذلك 
العرض. المتاحة في هذا  المساحة  له  نقاشاً ال تسمح 
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ثقافة وفنون10

الغريب 

{ رضوان هالل فالحة*
الغريُب َيِخيُط بالماء السراَب الُمسّجى بين جفنيِه

َيحثُّ الخفَق لتغلَق األبواَب زليخُة ُقَبيل تلُفته
ُيعّري اللغَة ليستميَل األرباَب على إيقاِع ُغّصِته 

فيتنّهُد الغرقى بالحكمِة بريَق نزوته 
ُيحِسُن عقَد الذكرى بأغصاِن األيامى تترّنح على ضّفتيه

وعلى النُّّساِك تعّقب الريِح وتأويل العماء..  
الغريُب يقشُر دماَغ األمير... 

إذ ال حاجَة لياِء النداِء ليستميَل أعناق االنتماء.. مرًة أُخرى 
ُيسِقُط عن أكتاف العبيد ما أثقلته المعابُد 

َفيْعُدون مرًة.. خلَف تباشير الرؤى 
وتمشي القصيدُة إليهم وقد ترّجلت صهيَل المنابِر 

بق.. لُتعير لصهوِة القلِم جذوَته للسَّ
انبرى أم ُتراه اهترى أم.. 

طيُف العبوِر من إلى جذوِة الحِق..
يراَك.. فكيف ُتراه َيرى.. 

والمدى ُنسُغ السنابل.. عطشى للّرحى 
ِر الحشَد.. تمشي إليك كيال َتَتوزَّ

وتستمني جفاَف المحبرة 
َفُتَتّوُج النشوُة ضحيًة.. 

أللطين قضيٌة؟ إن أنَت سألَت الشطآَن عن الهوية.. 
َك  القصيدُة َتَمسُّ

يداَك أو يداُه باردتان ال تخبِّئ عينيَك بعينيِه.. 
فالقصيدُة كما الغريب تبحث عن ذاكرة.. 

تتنّفُس من عينيكما المشهد.. خفقًة خفقة.. 
ُيشاِطئ  معنى  من  الكلماُت  فقأِت  ما  العدِم  عيِن  في  لترتِسَم 

اللون..    
يتالشى ليستمرَّ..
يضمحُلّ ليجُثَم.. 

يمَِّحي ليبدو..  
ينقرُض ليخلَد..
ينقضي ليبقى.. 

يبيُد ليعيَش
يندرُس ليحيا.. 

يزوُل ليظهَر.. 
ينتهي ليواصَل..

يغيُب ليثبت.. 
يندثُر ليمكَث.. 
يفنى ليكُثَر..   

َينِفُد ليلبَث.. 
ينفُق ليدوَم.. 

يخوُر ليشَخَص..
يسقُط ليستقرَّ.. 

فينبجُس لوحًة ِخالسّيًة من مياِسم الرؤيا.. 
أللون وطٌن.. إن أنَت سألَت لوحًة ُتباع وُتشترى..

*شاعر سوري.

كاتي بيري تت�صّدر باأغنيتها 

 »Daisies« الجديدة

النجمة  كاتي  تصّدرت 
بيري  مخطط مبيعات أحد 
الموسيقية،  التطبيقات 
المتحدة  ال���والي���ات  ف��ي 
بأغنيتها  األم��ي��رك��ي��ة، 
 ،»Daisies« ال��ج��دي��دة 

التي طرحتها قبل يومين.
وكانت كاتي قد فاجأت 
كليب  فيديو  في  محبيها 
األغ��ن��ي��ة، ب��اس��ت��ع��راض 
من  األول،  بطفلها  حملها 
النجم  أورالن��دو  خطيبها 

بلوم ، وهي عارية تماماً.
ال�4  تخّطى  وقد  فولوشين،  ليزا  وإخ��راج  إنتاج  من  الكليب 
مليون مشاهدة، عبر قناة كاتي الرسمية على »يوتيوب«. وبعد 
من  بفترة  تمر  بأنها  اعترفت  األول،  بطفلها  حملها  كاتي  إعالن 
االكتئاب، وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

الزواج، في شهر  أن كاتي وأورالن��دو قررا تبادل عهود  ُيذكر 
نيسان المقبل، إال أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل 

دقيق حتى اآلن.

ميلودي غاردو ُتطلق م�شروع 

تكوين »اأورك�شترا عالمّية رقمّية«

تستعّد مغنية الجاز 
األم��ي��رك��ي��ة  ميلودي 
غاردو  لمشروع تكوين 
عالمّية  »أورك��س��ت��را 
إنها  حيث  رق��م��ّي��ة«، 
الموسيقيين  دع���ت 
إلى  العالم  أنحاء  في 
موسيقّية  قطع  ع��زف 
الجديد  ألبومها  م��ن 
على اإلنترنت لمحاربة 
ال��ش��ع��ور ب��ال��وح��دة 
الضغوط  وم��ق��اوم��ة 

المالية الناجمة عن فيروس كورونا.
آل��ة  أو  ن��ف��خ  آالت  أو  وت��ري��ة  آالت  ع��ل��ى  ال��ع��زف  وس��ي��ت��ّم 
الف«،  وذ  باريس  »فروم  الجديدة  أغنيتها  في  الهارب،للمشاركة 

بعدها سيقوم المنتجون بجمع القطع الموسيقية.
وتجدر اإلشارة إلى أن الموسيقيين سيتقاضون أجوراً وستذهب 
القطاع  في  العاملون  منها  يستفيد  خيرية  منظمات  إلى  العائدات 

الصحي الذين هم في الصفوف االمامية لمواجهة فيروس كورونا.

ق�صيدة
الت�شكيلّية انكي انكتومين... 

ت�شكيل في اإطار الخيط وما بعده من معاٍن فنّية وملحمّية للوحة ورمزّيتها

دار الأ�شد للثقافة والفنون... 

�شرٌح لم يتوقف يومًا عن الإنتاج الثقافي والفّني في اأ�شعب الظروف

ا�شتئناف ت�شوير »Matrix 4« اإطالق مبادرة »ذاكرة وطن« عبر مواقع التوا�شل الجتماعي

في تموز المقبل 

{ طالل مرتضى*
وتنويعاته  الفنون  فضاء  في  أخ��رى  رحلة  وه��ذه 
إليها  التي تطّرقت  الفنّية  التجارب  المتشعبة، وضمن 
في ما سبق لالطالع على جانب من الحركة الفنّية في 

النمسا. 
المرور  او  تجاوزها  أستطع  لم  تجربة  هنا  عاينت 
بمحاذاتها من دون تلّمس حواشي معطياتها ويعود هذا 
االهتمام لخصوصّية تلك التجربة، خصوصية خالصة 
اليدوية  المشغوالت  فن  فكرة  من  تنطلق  فهي  لذاتها، 
خيوط  من  المعروفة  وخاماتها   »Handwerk« او 
ومكوناتها  بعينه،  التشكيل  فّن  مع  ِلتتداخل  وأل��وان 
المائية،  واألل���وان  )األكريليك(  ال��وان  من  االساسية 
االشتغاالت  من  نعهدها  كالتي  ليست  طريقة  لتبتكر 

اليدوية التقليدية..
اصول  من  نمساوية  وهي  انكتومين  انكي  الفنانة 
لكل  وعابرة  متداخلة  فنية  تجربة  تقدم  منغولية، 
لمدرسة  تنتمي  ال  فهي  الفنية،  والمذاهب  ال��م��دارس 
معاً،  وال��م��دارس  المذاهب  كل  من  اخ��ذت  بل  بعينها، 
االدبي  الجنس  تعريف  الى  يكون  ما  اقرب  وتعريفها 
عابراً  يكون  فهو  متداخالً  كان  حال  في  تجنسيه  ااو 
للمذاهب  عابرة  التجربة  تلك  كما  الكتابية  لالجناس 

الفنية..
فعالية  ان��ه��ا  على  التوكيد  يمكننا  واص��ط��الح��اً 
في  وثيقاً  ارتباطاً  ارتبطت  فقد  وقديمة  قائمة  فنية 
راوشينبرج  روب��رت  االميركي  بالفنان  سابق  وق��ت 
حيث   )2008  1925-  ( عام   )Rauschenbergh
يدمج  فني  عمل  وهي  المدمجة  اللوحة  عليها  اطلق 
مما  مطلي،  سطح  في  االبعاد  ثالثية  مختلفة  كائنات 
يخلق نوًعا فنياً هجيناً، تحت عتبة الحدود الضبابية 
بين الفن القائم على االبتداع والعالم اليومي الواقعي 
سياقها  في  إدخالها  يتم  عادية  ألشياء  أهمية  ليعطي 

الفّني.
كجزء  الكوالج  تكنيك  على  انكي  الفنانة  تتكئ  عملياً 
أساسي في بناء لوحتها من حيث استعمالها للقصاصات 
الفوتوغرافية واألشياء األخرى، لكن  الصور  او  الورقية 
مع قليل من االختالف لكون اعتماد لوحتها الفنية على 
مكّون رئيسي من الخيوط التي نستعملها بشكل يومي 
ثم  اللوحة  صدر  على  لصقها  يتم  حيث  هذا  للخياطة، 
إغراق وجه اللوحة كامالً في طبقة لونية محددة، وهنا 

قد يحتاج العمل لطبقات لونّية تالية عدة. 
وذلك حسب رؤية الفنان، لتبدو تلك الطبقات كجزء 
من ارضية اللوحة وليست شيئاً دخيالً وهو ما يساعد 
على تبيان تلك الخيوط وبشكل نافر على السطح، تلك 
الفعالية بحد ذاتها تمكنها من استعمال عدد كبير من 
الخيوط وبأشكال مختلفة، كالخيوط العادية التي يتم 
المجدولة  الخيوط  اللوحة ومنها  تسليكها على جسم 
من  لتزيد  تظفيرها  يتم  التي  ومنها  لولبية  بطريقة 
التي يشبك  اللوحة. هذا عدا عن تلك الخيوط  جمالية 

بها الخرز الملون الناعم قبل تثبيته..
غالباً ما يكون اشتغال تلك الخيوط في تجربة الفنانة 
انكي لتشكيل اطار اللوحة الفنية لتبدأ بعد ذلك بتكوين 
اللوحة والذي يعتمد في كثير من االحيان على  جسم 
لصق هاالت كرتونية مشّبعة بكثافات لونية متفاوتة، 

بداية من تذويب الكرتون ليبدو كجزء من سطح اللوحة 
لتبدو  الرائي،  عين  في  ملتبساً  االم��ر  يجعل  ما  وه��ذا 
تلك الكتل وكأنها تعرضت للضغط بالوزن من الجهة 
والزجاج  اشتغاله  يتم  الذي  كالبالستيك  او  األخ��رى 

بطريقة النفخ بعد تعرضه للحرارة..

أنه  االعمال،  من  النوع  هذا  في  الكامنة  الصعوبة 
يخضع لسلطة وقت طويل، فالعمل الواحد قد يحتاج 
لشهر قبل اكتماله من باب ان الكتل اللونّية التي تجلّت 
على جسم اللوحة، كل طبقة منها تحتاج إلى وقت قبل 

البدء بإعطائها طبقة أخرى..
من  مخصصة  ارضية  على  اوال  يعتمد  العمل  هذا 
المتصاص  القابلة  الخشبية  األلواح  او  المقوى  الورق 
التي  الفنون األخرى  او الصمغ على عكس  اللون  زيت 
يستعمل فيها القماش او البالستيك المطعم بالخيوط..
ممن  غيرها  عن  انكي  الفنانة  تجربة  يميز  ما  فنياً، 
يشتغلون بتلك الفعالية الفنية، ففي رحلة بناء لوحاتها 
من  تقترب  وموضوعات  التراثي  مخزونها  على  تعتمد 
التنين  األسطورة.. فقصص المالحم تتجّسد في صور 
والخيول  البرية  والحيوانات  الغزالن  صيد  وعمليات 
والبطوالت وغيرها. وهذا ما يشي إلى احتوائها على عمق 
ثقافي ودراية في تلك األشياء، فالملحمة واألسطورة هي 
جزء أساسي من مكون وتاريخ الشعب المنغولي، وهذا 
والفّني  ااالدبي  المعطى  في  فعلياً  حاضرة  يجعلها  ما 

للكتاب والرّسامين المنغوليين على وجه سواء. 
نسوية  تقليدية  فنية  حركة  اعّدها  التي  الفعالية  تلك 
رائجاً  الفن  هذا  كان  حيث  ڤرجينا  والي��ة  ففي  بامتياز، 
تطويره  ف��ي  اسهمت  ال��ص��داق��ة(  نسيج  )ف��ن  ويسمى 
 )Mimi Chiquet( شيكيت  ميمي  الدكتورة  األميركية 
وجعلت منها فناً اجتماعياً حقيقياً ثم تعزز حضوره في 
في  االحترافية  نحو  ليذهب  والسبعينيات  الستينيات 

الثمانينيات.
* كاتب عربي/ فيينا.

{ رشا محفوض
في وسط العاصمة دمشق يترّبع صرح ثقافي فني 
والمعهدين  الوطنية  األسد  مكتبة  مع  مشكالً  سوري 
العالي للموسيقى والفنون المسرحية المربع الثقافي 
األسد  دار  إنها  العالم..  في  مأهولة  عاصمة  ألق��دم 

للثقافة والفنون.
تتوقف  لم  سورية  على  اإلرهابية  الحرب  وخالل 
والتشكيلية  الموسيقّية  الثقافية  ال��ن��ش��اط��ات 
عليها  الحقد  قذائف  سقوط  رغم  وغيرها  والمسرحية 
ومن  فيها  العاملين  من  األبرياء  أرواح  حصدت  التي 
أنظار  محط  بالفعل  وكانت  الموت  فتحدت  زواره��ا 

العالم.
دار األسد التي أحدثت بعد المرسوم التشريعي رقم 
تتولى   2004 عام  أيار   7 وافتتحت   2003 للعام   19
مهام عديدة منها نشر الثقافة الموسيقية والمسرحية 
الشعبي  التراث  وإحياء  مستواها  ورفع  وتطويرها 
بالفنون  المجتمع  وتعريف  والفّني  واالجتماعي 
الذوق  وتنمية  والمسرحية  منها  الموسيقّية  العالمية 
الوطني  اإلبداع  حركة  وتشجيع  الجمهور  لدى  الفني 
الجمهور  وإط��الع  كافة  الفنون  بمستوى  والنهوض 

على خير ما أنتج ضمن هذا المضمار.
مع  واح��دة  كتلة  فيشكل  معمارياً  ال��دار  ط��راز  أما 
معهد الفنون المسرحية والعالي للموسيقى ومدرسة 

حيث  الوظائف  متعدد  داخلياً  فناء  محتضنة  الباليه 
القديمة  الدمشقية  الشرقية  العمارة  إدخ��ال  اعتمد 
بالحديثة ولتتسع لمختلف البنى التحتية الضرورية 
ولقاعات شرف وصاالت المعارض والدراما ومتعددة 

االستعماالت ومسرح األوبرا.
الفنية  األعمال  من  مجموعة  األس��د  دار  وتعرض 
التشكيلية في أبهائها ومكاتبها إضافة إلى منحوتات 
لفنانين معروفين على الساحة الثقافية السورية كما 
الستضافة  مهيأة  الفنية  للمعارض  صالة  هناك  أن 

معارض فنية.
مثلت دار األسد للثقافة والفنون أحد أهم فضاءات 
احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية فاستضافت 
عام 2008 السيدة فيروز بعد غياب طويل عن دمشق 
إضافة إلى عدد من عروض الرقص ألسماء مهمة على 
عروض  عن  فضالً  المجال  ه��ذا  في  العالم  مستوى 

مسرحية مميزة عالمياً وعربياً لمخرجين كبار.
المبدعين  من  الموسيقى  نجوم  ال��دار  وتستقبل 
السوريين بصورة مستمرة من قادة فرق السيمفونية 
الرحيباني  ونوري  باغبودريان  ميساك  رأسهم  على 
العالمي  البيانو  عازف  إلى  إضافة  اسكندر  ون��وري 
الغنائية  ال��ف��رق  م��ن  كبير  ك��م  م��ع  الزركلي  غ���زوان 
وفرق  األصيل  الشرقي  بالغناء  المختصة  السورية 
صاالتها  في  قدموا  كبار  ومطربين  وأجنبية  عربية 

أجمل إبداعاتهم.

واليوم في هذه الظروف الصحية االستثنائية التي 
النشاطات  توقف  ومع  العالم  دول  جميع  تشهدها 
والفنون  للثقافة  االسد  دار  فإن  والموسيقية  الثقافية 
السنوية  رؤيتها  برمجة  على  عام  كل  تعمل  أنها  رغم 
تبديل  على  مرونة  بكل  عملت  للجمهور  األمثل  لتقدم 
خطتها لمواكبة تطورات العصر التقنية لتبقى قريبة 

عبر  أقيمت  التي  الحفالت  بث  خالل  من  جمهورها  من 
صفحة الدار الرسمية عبر وسائل التواصل االجتماعي 
وإنتاج مقطوعات موسيقية بطريقة تقنية جديدة في 
المقبلة  األيام  تشهد  أن  أمل  على  الصحي  الحجر  ظل 
حركة ثقافية إبداعية ببصمة الموسيقيين السوريين 

مع مراعاة الظروف الصحية.

{ بالل أحمد
في ظل الحجر الصحّي 
وإج����راءات ال��وق��اي��ة من 
تسعى  ك��ورون��ا  فيروس 
إلى  الثقافية  المؤسسات 
نشر  ف��ي  عملها  متابعة 
بكل  والمعرفة  الثقافة 
السبل، خصوصاً في زمن 
تحول به العالم إلى قرية 
ص��غ��ي��رة ج���راء وس��ائ��ل 

االتصال.
دمشق  ثقافة  مديرية 
أطلقت مبادرة ذاكرة وطن 

التوثيق  على  تعمل  التي 
منجزهم  ع��ن  وال��ح��دي��ث  السوريين  المبدعين  لكبار 

المعرفّي واإلبداعّي عبر وسائل التواصل االجتماعّي.
ما  أن  أوضح  دمشق  في  الثقافة  مدير  المبّيض  وسيم 
وفرضت  كثيرة  أرواحاً  خطفت  جائحة  من  العالم  به  يمّر 
على الشعوب التقيد بإجراءات للحّد من العدوى بفيروس 
كورونا دفع وزارة الثقافة بكل مؤسساتها لمتابعة العمل 
التواصل  تمنع  التي  اإلجراءات  رغم  والتنويري،  الثقافي 

القريب.
ولفت مدير الثقافة إلى مبادرة ذاكرة وطن وهي عبارة 
عن سلسلة أفالم توثيقية يتم الحديث خاللها عن مجموعة 
إبداعاتهم  وتوثيق  والعرب  السوريين  المبدعين  من 
والتي  التوثيقية  األفالم  بطريقة  ومؤلفاتهم  وابتكاراتهم 
دمشق  ثقافة  ومديرية  الثقافة  وزارة  مواقع  عبر  ستبّث 

والمراكز التابعة لها.
افتراضياً  حواراً  المبيض  بحسب  السلسلة  وتتضّمن 
الفكرية  وتجربته  حياته  سيرة  وع��رض  المبدع  م��ع 
بمستوى  فني  بإطار  للمتابع  والمفيد  الجميل  الستنباط 

الحلقات  وينتظر  يتابع  ويجعله  المشاهد  يجذب  عاٍل 
التالية.

ذكرت  وط��ن«  »ذاك��رة  معّدة  سلطان  إلهام  اإلعالمّية 
ستستضيفها  التي  الشخصيات  أن  مماثل  تصريح  في 
وروائيين  تشكيليين  وفنانين  شعراء  تشمل  السلسلة 
إخراج  من  وثائقّية  أفالم  عبر  ومبدعين  وأدباء  وباحثين 
المخرج فراس قنوت الذي استطاع أن يجّسد سيرة حياة 
المبدعين بلوحات فنّية إبداعّية نابضة بالجمال والحياة 
تقوم  الحياة  هذه  في  األساسية  رسالتنا  إن  دائماً  لنقول 
الذاكرة  هذه  على  والحفاظ  واإلبداع  والثقافة  الفكر  على 

والتوثيق لقاماتنا وتركها لألجيال القادمة.
عن  اإلعالمية  المسؤولة  التركماني  سالم  تحّدثت  فيما 
سجل  على  الضوء  تسليط  ضرورة  حول  المبادرة  هذه 
وذواكرهم  الثقافي  باإلنجاز  الحافل  المبدعين  ه��ؤالء 
تواصل  جسر  برأيها  يشكل  ما  ومحبته  بالوطن  الثرة 
ومهتّم  متابع  لكل  لتصل  االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر 
المبادرة  هذه  تنير  بأن  أملها  عن  معربة  الفكرّي  بالشأن 

مكامن الجمال لنحيا مثقفين ومتنورين.

وات��ش��وس��ك��ي،  الن��ا  ال��م��خ��رج��ة  تستأنف 
 The« سلسلة  م��ن  ال��راب��ع  ال��ج��زء  تصوير 
في برلين بألمانيا في أوائل شهر   ،»Matrix

تموز المقبل، بعد انحسار فيروس كورونا.
لمدة  التصوير  فترة  تمتد  أن  المقّرر  ومن 
اإلنتاج  جدول  على  إضافية  أسابيع  ثمانية 
سببه  ال���ذي  التوقف  لتعويض  األس��اس��ي 
فيروس كورونا، حيث وقع أبطال العمل على 
يقوُم  ال  حتى  تموز،   6 حتى  الفيلم  تصوير 
لحين  آخر  عمل  أي  على  بالتعاقد  منهم  أحٌد 

االنتهاء من التصوير.
تفاصيل القصة غير معروفة حالًيا، وكذلك 

ال��ذي  م��ورف��ي��وس،  دور  م��ع  التعامل  كيفية 
إن  فيشبورن،  ل��وران��س  األص��ل  ف��ي  يلعبه 
الدور قد ُتعاد صياغته ألدائه من جانب ممثل 

صغير السن.
ميتشل  وديفيد  هيمون  ألكسندر  ويشارك 
»واتشوسكي«،  بجانب  السيناريو  كتابة  في 
العام  التصوير  لبدء  المنتجة  الشركة  وتطلع 

المقبل.
 »The Matrix« ثالثية  حققت  أنه  يذكر 
واتشوسكي،  وليلي  النا  وأخرجها  كتبها  التي 
التذاكر  شباك  في  دوالر  مليار   1.6 من  أكثر 

العالمي.
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11ريا�سة / ت�سلية
اإيتو: لهذه الأ�شباب غادرت البر�شا اإلى الإنتر

مورينيو وغوارديول يحاربان من اأجل الفوز

حذاء مايكل جوردان بـ 560 األف دولر!

الكاف يعلن عن مواعيد بطولته الجديدة
اإلفريقي  لالتحاد  العام  السكرتير  أك��د 
المنعم  عبد  المغربي  »الكاف«،  القدم  لكرة 
في   2021 إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  أن  باه، 
الكاميرون، ستقام في موعدها، مطلع العام 

المقبل.
الذي  الوحيد  السبب  أن  ب��اه،  وأوض��ح   
هو  البطولة،  تأجيل  إلى  »الكاف«  يدفع  قد 

استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. 
 وأضاف باه في تصريحات نقلتها وكالة 

أمامنا  تزال  »ال  فوتبول«:  ميديا  »إفريقيا 
لكأس  المؤهلة  التصفيات  في  جوالت  أربع 
أن  ويمكننا  الكاميرون،  في  إفريقيا  أم��م 
نلعب مباراتين في كل شهر، وهو ما يمنحنا 
أربعة أشهر تحت تصرفنا )حزيران، أيلول، 

تشرين األول وتشرين الثاني(. 
الجولتين  خوض  من  تمكنا  وأردف:«إذا 
ذلك  فسيكون  حزيران  في  والرابعة  الثالثة 
إقامتها  فسنحاول  نستطع،  لم  وإذا  أفضل، 

في أيلول أو ت����شرين األول على أساس أن 
والسادسة  الخامس���ة  الجول����تين  نلعب 
ال��ثاني  ت���شرين  ف��ي  التصفيات  م��ن 

المقبل«. 
أمم  ك��أس  بطولة  إقامة  ب��اه،  واستبعد 
إفريقيا 2021 في صيف العام المقبل قائالً: 
الصيف  فصل  في  البطولة  إقامة  يمكن  »ال 
نظراً  مصر(،  )في  الماضية  النسخة  مثل 

للظروف المناخية في الكاميرون«. 

وكان »الكاف«، قرر مطلع العام الحالي، 
في   2021 إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  إقامة 
الصيف،  فصل  من  بدالً  المقبل  العام  شتاء 
كانون   9 ي��وم  المنافسات  تنطلق  على 
من  شباط   6 يوم  وتنتهي   ،2021 الثاني 

نفس العام. 
البطوالت  جميع  أن  إلى  اإلش��ارة  تجدر 
متوقفة  إفريقيا  في  الدوريات  وجّل  القارية 

حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا.

بعد اإقتراب ملكيته لمحمد بن �شلمان

نيوكا�شل يفاو�ض زيدان لت�شّلم دّفته

فينغر: غياب الجماهير �شيلحق ال�شرر باللعبة

البايرن يوا�شل مت�شّدرًا 

بفوزه على يونيون برلين

�شفقة محتملة بين البر�شا واليوفي

نيل�شون �شيميدو هدفًا لل�شيدة العجوز

الكاميروني  ال��دول��ي  المهاجم  كشف 
الذي  السبب  عن  إيتو  صموئيل  السابق 
جعله يغادر برشلونة االسباني وااللتحاق 

بفريق إنتر ميالن االيطالي. 
وفي هذا السياق أشار إيتو إلى أن المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو بعث له برسالة 
إلى  برحليه  وعجلت  حياته  مجرى  غّيرت 
لي  أرسل  بساطة،  »بكل  قائالً:  ميالن،  إنتر 
صورة لقميص إنتر طبع عليه الرقم 9 وقال 

إنه في انتظارك«. 
ماركو  المدافع  رسالة  بأن  إيتو  وأضاف   
األندية  مع  محادثاته  كل  عطلت  ماتيراتزي 
رسالة  ماتيراتزي  »أرس��ل  قائالً:  األخ��رى 
بكل  سنفوز  انتر  إلى  أتيت  إذا  فيها،  كتب 

شيء«. 
لم  قائالً:  الكاميروني  المهاجم  وأردف 
سألت  لذلك  عندي  موجوداً  الرقم  هذا  يكن 
في  ج���اوره  ال���ذي  ألبرتيني،  ديميتريو 
هذا  هل   ،-2005  2004 موسم  برشلونة 
له  ليس  الرقم  هذا  بأن  رقمك؟  وأخبرني 

لماتيراتزي«.  وإنما 
إلى  انتقاله  س��ر  ع��ن  ق��ائ��الً  إيتو  وختم 
إنتر: » لم يحدث لي شيء ما من هذا القبيل 

الرسالة  لهذه  ك��ان  كلها،  مسيرتي  خ��الل 
استثنائي  وتأثير  كبير  وزن  )ماتيراتزي( 

في تحديد اختياري«. 

بالمدرب  عالقته  توتر  عن  إيتو  وتحّدث 
اإلسباني بيب غوارديوال في برشلونة قائالً: 
للمغادرة،  مضطر  بأنني  علم  على  »كنت 
كنت في محادثات مع العديد من األندية إال 
أن رسالة ماتيراتزي عطلت كل المفاوضات 

وجعلتني أنتقل إلى إنتر«. 
بين  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ن��ق��اط  ع���ن  وأم����ا   
»يجتمعان  إيتو:  قال  ومورينيو  غوارديوال 
فقط في اصرارهما وحبهم الجامح لتحقيق 
كل  مختلفان  شخصان  لكنهما  االنتصارات 
واحد منهما يملك رؤية خاصة لكرة القدم«. 
وتحَدث إيتو عن ما قاله مورينيو لالعبين 
في النهائي أمام بايرن ميونيخ األلماني في 
أن  إما   « قائالً:  بيرنابيو  سانتياغو  ملعب 
نموت في الملعب ونأخذ الكأس إلى ميالنو 
أو أننا لن نعود أبداً إلى هناك«. وتّوج إيتو 
مع  تاريخية  بخماسية  الموسم  ذاك  في 
وال��دوري  أوروب��ا  أبطال  دوري  إنتر،  فريق 
العالم  وك��أس  إيطاليا  وك��أس  اإلي��ط��ال��ي 

لألندية والسوبر اإليطالي. 

المعتزل،  السلة  ك��رة  أسطورة  ح��ذاء  ب��ات 
مايكل جوردان، األغلى في التاريخ، بعد بيعه 
للسلسلة  الهائل  النجاح  عقب  علني،  مزاد  في 
الوثائقية »الرقصة األخيرة« التي تلقي الضوء 

على مسيرته الرياضية. 
وساهم نجاح السلسة الوثائقية إلى تعزيز 
كرة  بأسطورة  الخاصة  التذكارات  مبيعات 
بعشرات  بعضها  وت��داول  األمريكية،  السلة 

آالف الدوالرات. 
 »1 الرياضي »AIR جوردان  الحذاء  وبات 

الذي انتعله جوردان، األغلى في التاريخ، بعد 
سوثبير  دار  في  علني  مزاد  في  مؤخراً  بيع  أن 

بقيمة قياسية بلغت 560 ألف دوالر. 
وحطم الحذاء الذي صممته شركة »نايكي« 
في العام 1985 والموقع من قبل نجم شيكاغو 
لحذاء  القياسي  الرقم  حطم  السابق،  بولز 
دوالر،  أل��ف   437،5 والبالغ  م��ون«  »نايكي 
لسوثبيز  م��زاد  في  الماضي  العام  والمسجل 

أيضاً ويعود تصميمه إلى السبعينات. 
أول   »1 ج���وردان   AIR« ح��ذاء  ويعتبر 

خصيصاً  »نايكي«  شركة  صممته  نموذج 
في ال� األول  موسمه  في  انتعله  وقد  لجوردان 
مع  االحترافية  مسيرته  ب��دأ  حين    NBA
بلقب  وت��ّوج   1984 العام  في  بولز  شيكاغو 

الدوري في ست مناسبات. 
من  أي��ض��اً  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  السلسلة  وزادت 
بولز،  بشيكاغو  الخاصة  التذكارات  مبيعات 
أسماء  ضم  ال��ذي  التسعينيات  فريق  السيما 
مثل جوردان وسكوتي بيبن ودينيس رودمان 
جاكسون،  فيل  المخضرم  المدرب  بإشراف 

 .NBA�ويعد من أفضل الفرق في تاريخ ال
المخصص  االلكتروني  الموقع  وبحسب 
ارتفعت  »فاناتيكس«،  الرياضية  للبضائع 
العالمة  التي تحمل  التذكارية  الهدايا  مبيعات 
في   % 400 بنسبة  بولز  لشيكاغو  التجارية 

أيار ، مقارنة مع العام الماضي. 
واعتزل جوردان اللعب بعد اللقب السادس 
مع شيكاغو في العام 1998، قبل أن يعود إلى 
خوض موسمين مع واشنطن ويزاردز، ويعتزل 

نهائياُ في العام 2003.

التعاقد  في  اإلنكليزي،  نيوكاسل  نادي  رغبة  عن  اإلسباني،  سينترال«  »ديفينسا  موقع  كشف 
مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب الحالي لريال مدريد، من أجل إسناده مهمة اإلشراف على 
سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  لولي  االنتقال  من  نيوكاسل  ملكية  واقتربت  الفريق.  
جنيه  مليون   300 مقابل  شرائه  على  النادي،  مالك  آشلي،  مايك  وبين  بينه  تم  الذي  االتفاق  بعد 

إسترليني. 
وتخطط إدارة نيوكاسل لمنح زيدان راتبا سنويا يصل إلى ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد، 
يعتبر  وال  المقبلة.  السنوات  في  اإلنكليزي  بقيادة الفريق  إقناعه  أجل  من  دوالر،  مليون   25 نحو 
زيدان هو الوحيد في الئحة المرشحين لتدريب نيوكاسل، فهناك أيضاً ماكس أليغري، وماوريسيو 

بوكيتينو، لكنه يأتي على رأس الالئحة.
300 مليون يورو لعقد  اإلنكليزي بصدد رصد  النادي  أن  قالت  تقارير صحفية   وخرجت عدة 
رأس  على  فإن  اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفقا  الصيفية.  االنتقاالت  موسم  خالل  صفقات، 

أولويات النادي، التعاقد مع الويلزي غاريث بيل نجم جناح ريال مدريد.

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، إن إقامة مباريات كرة القدم دون حضور مشجعين 
يجب أن تمثل حالً على المدى القصير فقط خالل جائحة كوفيد19- ألن الغياب الطويل للجماهير 

سيتسبب بضرر للعبة. 
بسبب  التوقف  منذ  الموسم  تستأنف  كبرى  أوروبية  مسابقة  أول  األلماني،  الدوري  وأصبح 
الدوري  مسابقات  باقي  من  مراقبة  وسط  مشجعين  حضور  دون  المباريات  وب��دأت  الفيروس 

المحلية. 
وقال فينغر، مدير تطوير كرة القدم باالتحاد الدولي )الفيفا(، لشبكة )بي.إن سبورتس(: »هل 
تبقى على المدى البعيد؟ هل ستضرر اللعبة باللعب دون مشجعين على المدى البعيد؟ أنا مقتنع 
بذلك«. وأضاف: »ال يمكن تخيل إقامة موسم بأكمله دون أي مشجعين. لهذا السبب أعتقد أنه حل 

على المدى القصير. 
ويبقى أفضل حل ممكن للوصول إلى نهاية الموسم. هذا أفضل من أي قرار آخر«. ويأمل الدوري 
اإلنكليزي استئناف الموسم الشهر المقبل، وعقدت األندية اجتماعاً أمس  االثنين صوتت فيه على 

عودة التدريبات الجماعية، لكن المباريات ستقام دون مشجعين. 
وقال المدرب الفرنسي إن المخاوف الصحية يجب أن تحصل على األولوية عند اتخاذ أي قرار 

يتعلق باستئناف اللعب. 
أن  ضمان  أوال  يجب  كبير.  بشكل  والمقامرة  المادية  باألسباب  كثيراً  التأثر  يمكن  »ال  وأضاف: 

الحل آمن من الناحية الطبية«.

األلماني  ال��دوري  صدارة  في  موقعه  ميونيخ  بايرن  نادي  عزز 
لكرة القدم )بوندسليغة( بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين 

بنتيجة -2 صفر مساء األحد ضمن منافسات المرحلة 26. 
من   40 الدقيقة  في  التقدم  هدف  ليفاندوفسكي  روبرت  وسجل 
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  بافارد  بنيامين  أضاف  ثم  جزاء،  ضربة 

.80
 وبذلك، رفع الفائز رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أربع 
على  تغلب  والذي  دورتموند  بوروسيا  منافسيه  أقرب  أمام  نقاط 
يونيون  رصيد  تجمد  حين  في  الرور،  ديربي  في  صفر   4- شالكه 

برلين عند 30 نقطة في المركز 12. 
وفي مباراة أخرى ضمن المرحلة، تعادل كولون مع ماينز بنتيجة 
2-2.  وبعد فترة توقف بدأت منذ منتصف آذار الماضي بسبب أزمة 
تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-( استأنفت منافسات 
مسابقتي دوري الدرجتين األولى والثانية اعتبارا من يوم السبت 
وقواعد  لمعايير  ووفقا  جمهور  بدون  المباريات  بإقامة  الماضي 

صحية ووقائية صارمة.

التفاق  القدم  لكرة  اإليطالي  يوفنتوس  نادي  توصل  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
مبدئي مع فريق برشلونة اإلسباني على إبرام صفقة تبادلية خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة. 
على  مبدئي«  »التفاق  توصل  يوفنتوس  نادي  أن  اإلسبانية،  »سبورت«  صحيفة  وذكرت 
واإليطالي  بيانيتش  ميراليم  البوسني  العبيه  إلى  إضافة  لبرشلونة،  يورو  مليون   25 دفع 
البرتغالي  األيمن  الظهير  خدمات  على  الحصول  مقابل  الكتالوني،  للفريق  شيليو  دي  ماتيا 

يورو.  مليون   50 نيلسون سيميدو، الذي تقدر قيمته السوقية نحن 
االتفاق  على  األخيرة  اللمسات  وضع  بصدد  ويوفنتوس  »سيميدو  »سبورت«:  وأوضحت 
لحسمه في الساعات المقبلة، ويتبقى موافقة الالعب البرتغالي، بعدما أعطى بيانيتش ودي 

لبرشلونة«.  موافقتهم  تشيليو 
وتابعت: »سيميدو ليس مثل آرثر الذي يرفض المغادرة، ووكيله خورخي مينديز بالفعل 

وضع الشروط في االتفاق النهائي لعقد الالعب مع يوفنتوس، وبرشلونة«. 
الصفقة  تلك  من  عليها  سيحصل  يورو  مليون   25 مبلغ  برشلونة  يستثمر  أن  المرجح  ومن 
من أجل ضم األرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر اإليطالي الذي يمتلك شرطاً جزائيا في 
التي يسعى  األهم  الصفقة  111 مليون يورو، حيث يعتبر هو صاحب  ناديه بقيمة  عقده مع 

برشلونة إلبرامها هذا الصيف. 
يذكر أن سيميدو انضم لبرشلونة في العام 2017، قادماً من بنفيكا البرتغالي، حيث شارك 

في 100 مباراة مع الفريق وتّوج معه بلقب الدوري اإلسباني مرتين.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
أعلى قمة في جبال األلب النمسوية 1 .

مدينة فرنسية، للنفي، عّزته 2 .
يضيئا، أقصد المكان، جوهر 3 .

عاصفة بحرية، بلدة لبنانية، أوتوماتيكي 4 .
أوّبخ، دخل عليه فجأة 5 .

من أسماء األسد، مدينة فرنسية 6 .
من األبراج، ألف 7 .

نسدل الستار، تناولن الطعام )هن(، نعم )باألجنبية( 8 .
ً الخوف الشديد، سجينا 9 .

مدح وعّظم، أقبلكم 10 .
مرفأ في الهند، جارية غنت للرشيد 11 .

نوتة موسيقية، بركان مشتعل في إيطاليا، يفّك 12 .

عمودياً: 
جزيرة بركانية من جزر أنتيل الصغرى، أسف 1 .

عائلة رسام فرنسي راحل، أرخبيل بركاني في  2 .
أوقيانيا

در، نعطيهم مثل ما أخذنا منهم 3 .
مرفأ في الريفييرا، متشابهان 4 .

فتى، طّين الحائط، إشتدت الليلة 5 .
نوتة موسيقية، أول يبارح، العب 6 .

أناصرك، أحبا 7 .
نهر في أفريقيا اإلستوائية، حادث مالسنة 8 .

رقد، دولة أفريقية 9 .
حفر البئر، أذّل، يهب 10 .

صغيرة  أسنانهم  كانت  من  أس��ّي��ج،  ترشد،  11 .
ومتالصقة

إله الشر في ديانة زاردشت، يطلب فعل األمر 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(.
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:Sudoku حل
 ،123985746  ،479621583  ،856437219
 ،642518397  ،391746852  ،587392164

718264935  ،234159678  ،965873421
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
( فؤاد سليمان 2 ( سجناه، بيار 3 ( البا، عبيه، لم 4   1
( دواليب، ساهمت 5 ( ارن، نتأت، ي ي 6 ( لدينا، مرح، نا 
7 ( اريحا، انال 8 ( سل، سري لنكا 9 ( تأتي، رمينا 10 ( 
يسبانه، تين 11 ( ناس، رممناه، حي 12 ( يبالي، سهرنا. 

عموديا:
1 ( فؤاد البستاني 2 ( لورد، ال، اب 3 ( اسبانيا، تيسا 4 
( دجال، نرسيس 5 ( سن، يناير، بري 6 ( العبت، حيرام 7 
( يهب، امال، نمس 8 ( يستر، نرهنه 9 ( ابها، حاكم، ار 10 ( 

ني، هي، نايت 11 ( المينا، نيحا 12 ( حرمت، الماني.
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اختفاء الأقالم الحمر من الأ�سواق

{يكتبها الياس عّشي

قصدت كّل المكتبات ألشتري قلماً مداُده أحمر اللون، فلم أجد قلماً واحداً على 
أو  عنده،  واحــداً  أجد  علني  لي  صديق  مكتبة  قصدت  اللبنانية.  الخارطة  امتداد 

على األقّل، أن يعطيني تفسيراً الختفاء األقالم الحمر من األسواق اللبنانية.
ضحك صديقي، وقال لي:

ليرسموا  لبنان،  في  الطوائف  رؤساء  احتكرها  صديقي،  يا  الحمر،  األقالم  ـ 
بها خطوطاً حمراً لسياسّي من هنا، وتاجر من هناك، وموظف كبير من هنالك؛ 
محاربة  في  خطوة  كّل  مع  سيزداد  طوائفهم  برؤساء  المستجيرين  عدد  وألّن 
الفساد، وستزداد معهم الخطوط الحمر، قّرر  حراس الطائفية حصر هذه المادة 

بهم وحدهم!  

درد�صة �صباحية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

اللبنانية: بالليرة 
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــــًا �سـد الوبـاء

إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية 

والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

_ حقي بالم�سادقة على التفاقية الدولية "#بدي 
�سو؟ عن  "#م�سوؤولين 

_ اللبناني _ لالأ�سخا�ص _ المعوقين _ حركيا #التحاد 

عشرون عاًما على صدور القانون 2000/220 الخاص بحقوق األشخاص المعوقين 
يعيش  فيما  المتعاقبة،  الحكومات  تطبقه  فلم  التهميش،  من  عاًما  عشرون  لبنان..  في 
الحقوق.  أبسط  من  محرومين  الفقر،  خط  تحت  اللبنانيين  المواطنين  من   15% نحو 
إلى  والوصول  التنقل  في  الالئق،  العمل  في  الكريم،  العيش  في  الحق  من  محرومون 
والتعليم  التربية  في  واالستشفاء،  الطبابة  في  السكن،  في  والمعلومات،  األماكن 
عاًما  عشرون  قدراتهم.  في  ويستثمر  حاجاتهم  ويحترم  يحترمهم  وطن  في  والتأهيل... 

والمسؤولون يكيلون الوعود الكاذبة بتطبيق القانون.
فقرنا  عن  وتهميشنا،  عزلنا  عن  حقوقنا؟  أبسط  من  حرماننا  عن  شو؟  عن  #مسؤولين 

وتجهيلنا؟ عن حجز حريتنا؟  #بدي_حقي

النموذج القت�سادّي...

وّلى زمن ال�ستهالك

{ أحمد بهجة*

هذه  في  لبنان  يعيشها  التي  الخانقة  االقتصادية  األزمــة  أّن  على  عاقالن  يختلف  ال 
المرحلة لها مسبّبات كثيرة تفاعلت وتزايدت على مدى ثالثين عاماً. وربما بعض هذه 

المسبّبات رافقت دولة لبنان الكبير منذ نشأتها عام 1920.
النموذج  إّن  والقول  االختصار  يمكن  الواسعة  رحابه  إلى  التاريخ  يأخذنا  ال  وحتى 
االقتصادي المقبول نسبياً الذي ُبنَي في مرحلة ما بعد االستقالل، وحقق بعد انطالقته 
بعض البحبوحة في الخمسينيات، ثم بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً مع ظهور الطفرة النفطية 
ذلك  في  الجيدة  اإلنتاجية  القاعدة  لكن  الخليجية،  وخاصة  العربية  الــدول  من  عدد  في 
ذلك  أعطت  الصناعي  القطاع  في  أقــّل  وبنسبة  الــزراعــي  القطاع  في  وتحديداً  الزمان 

النموذج قّوة دفع جعلته قادراً على االستمرار والصمود في وجه تلك الطفرة.
ُيضاف إلى ذلك طبعاً أّن النمو المضطرد للقطاع السياحي وّفر مزيداً من القدرة لذلك 
القرن  السبعينيات من  أوائل  إلى ذروة مجده في  يبقى ويستمّر ويصل  النموذج، كي 

الماضي.
في الفترة نفسها أيضاً نما القطاع المصرفّي بشكل كبير جداً واستقطب ودائع كثيرة 
وبأرقام كبيرة للمغتربين اللبنانيين وللمتمّولين العرب وأموال النفط، حتى قيل يومها 
إّن لبنان هو مصرف العرب، كما إنه مستشفى العرب وصحيفة العرب ومطبعة العرب 
إلى  الفترة،  تلك  في  لبنان  بها  تمتع  كثيرة  جذب  نقاط  من  ذلك  وغير  العرب  ومصيف 
أن بدأت الحرب األهلية المشؤومة عام 1975، وما تبع ذلك من أحداث ومآٍس عاشها 
عام  للبنان  الصهيوني  االجتياح  إلى  وصوالً  األمّرين،  منها  وعانوا  جميعاً  اللبنانيون 
أواخر الثمانينيات حيث توّصل  إلى  وصوالً  ومآٍس  أحداث  من  أيضاً  تبعه  وما   1982
النواب في مدينة الطائف السعودية إلى االتفاق على وثيقة الوفاق الوطني التي أصبحت 

في ما بعد جزءاً ال يتجّزأ من الدستور.
قبل توقف الحرب األهلية ببضع سنوات كانت قيمة العملة الوطنية قد بدأت تتراجع، 
سيما  ال  القطاعات  معظم  في  اإلنتاج  نسبة  انخفاض  أقلها  ليس  عديدة،  أسباب  بفعل 
السياحة، لكن المفارقة هنا هي أّن تراجع الليرة استمّر بعد توقف الحرب ووصل إلى 
ذروته عام 1992 إذ الَمس حدود الـثالثة آالف ليرة مقابل الدوالر األميركي مما دفع 
الرئيس الراحل عمر كرامي إلى تقديم استقالة حكومته... وهو المعروف بحساسيته 

العالية تجاه نبض الرأي العام.
وهنا يتفق معي خبراء كثيرون على أّن هذا االرتفاع الحاّد في سعر صرف الدوالر 
األميركي يومها كان بفعل فاعل ولم يكن ألسباب اقتصادية أو نقدية صرفة، بل على 
العكس من ذلك تماماً، حيث كان لبنان خارجاً لتّوه من حرب أهلية مدّمرة، ولديه فرص 
حكومة  أّن  خاصة  ضخمة،  إعمار  ورشــة  وبإطالق  اقتصادي  بنهوض  واعــدة  كبيرة 
الرئيس عمر كرامي كانت أّسست لهذه االنطالقة بتحقيق إنجازات كثيرة وكبيرة، أّولها 
السابق وأرسى  النهج  كّل  الذي غيّر  لّحود  إميل  العماد  بقيادة  اللبناني  الجيش  توحيد 
مفهوماً جديداً أساسه العقيدة القتالية الواضحة، وتحديد حاسم لمن هو العدو وَمن هو 

الصديق، والوالء الوطني المطلق بعيداً عن السياسة والتسييس.
كما حققت حكومة الرئيس عمر كرامي إنجاز فتح المعابر ووْصل المناطق اللبنانية 
إطار  ضمن  وَصْهرها  عناصرها  واستيعاب  الميليشيات  وحــّل  ببعض،  بعضها  كافة 

المؤسسات العسكرية واألمنية...
كّل ذلك كان ُيفترض أن يعّزز الثقة بلبنان واستقراره األمني، ومستقبله االقتصادي 
الواعد... لكن هناك َمن كان يخّطط لغير ذلك، فأخذ يضغط على العملة الوطنية بما يملك 
من قدرات مالية ضخمة، واستطاع أن يحرف األمور عن مسارها الطبيعي، فاستقال 
إجراء  هي  وحيدة  واحــدة  بمهمة  الصلح  رشيد  الرئيس  حكومة  وأتت  كرامي  الرئيس 
انتخابات نيابية في أقصر وقت ممكن، وهكذا كان حيث أجريت االنتخابات في صيف 
يتّم تشكيل حكومة  نيابية  انتخابات  أّي  بعد  الحال...  وبطبيعة  حضر.  بمن   ،1992
جديدة، فأتت أولى حكومات الرئيس رفيق الحريري وبدأ معها رسم نموذج اقتصادّي 
جديد للبنان قائم على االستهالك والريع والفوائد المرتفعة والمضاربات العقارية، وتّم 
تدريجياً القضاء على ما كان قد تبّقى من قاعدة إنتاجيّة في الزراعة والصناعة، خاصة 

الصناعات الحرفية التي تّم القضاء عليها كصناعة األحذية على سبيل المثال.
معروفة  فالقصة  الــيــوم،  إلــى   1992 منذ  حصل  مــا  كــّل  لسرد  هنا  بحاجة  ولسنا 

للجميع.
الــشــديــد دفع  ــريــع، ومــع األســـف  إلــى نهاية نــمــوذج االســتــهــالك وال الــيــوم  وصلنا 
اللبنانيون، باستثناء قلة قليلة من المستفيدين، ثمناً باهظاً جداً لهذه النهاية، حيث خسر 
معظم المواطنين، مقيمين ومغتربين، جنى أعمارهم ومّدخراتهم ووظائفهم وأعمالهم، 
المقّدرة  المصارف، وهي  الناس في  الحفاظ على ودائع  يتّم  بأن  الكثيرة  الوعود  رغم 

بنحو 190 مليار دوالر...
وخاصة  الحكومة  نيات  في  مطلقاً  نشّك  وال  الــوعــود،  هــذه  تتحقق  أن  طبعاً  نرجو 
رئيسها المثابر الدكتور حسان دياب، كما نأمل أن تسير قُدماً الخطط اإلصالحية سواء 
على صعيد اإلصالح المالي، أو على صعيد النهوض بالقطاعات اإلنتاجية ألن ال نجاة 
القليلة  الموجودات  على  والحفاظ  واإلنتاج  بالعمل  إال  واقتصاده  وناسه  للبنان  فعلية 
البلد، تماماً كما قالت السيدة نوار المولوي دياب من وزارة اإلعالم، وهي  الباقية في 

التي عبّرت أفضل تعبير عن واقع الحال، ألّن زمن االستهالك ولّى إلى غير رجعة.

*خبير مالّي واقتصادّي.

اآخر الكالم

�أّي م�صير؟

)تصوير: سعيد معالوي(

كّمامة لتناول الوجبات في المطاعم
لفيروس  مضادة  كمامة  مسثمرون  طّور 
كورونا مزودة بفم يعمل بالتحكم عن بعد 
من  الوجبات  تناول  المطاعم  لرواد  يتيح 

دون نزعه.
أن يتعثر  لوكالة »رويترز« يمكن  ووفقاً 
أو  كريم  اآليــس  تناول  حالة  في  تشغيله 
الصلصات، لكن قطع الطعام األكثر صالبة 

يمكن التهامها بسرعة.
)أفتيبوس  شــركــة  ــي  ف مــصــدر  ـــال  وق
االختراع،  لبراءات  إنفينشز(  أند  بيتنتس 
ميكانيكياً  الكمامة  »ستفتح  االثنين  أمس 
بجهاز تحكم عن بعد باليد أو تلقائياً عندما 
في  الطعام(  تناول  )أداة  الشوكة  تكون 

طريقها إلى الكمامة«.
تأكل  أن  يمكنك  ــذ  ــدئ ــن »ع وأضــــاف 
وتستمتع وتشرب ثم تخرج الشوكة ومن 
الفيروس  من  حماية  في  وأنــت  تغلق  ثم 

والناس اآلخرين الجالسين معك«.
وقالت الشركة إنها تعتزم البدء في تصنيع الكمامة في غضون شهور، مرجحة أن تبيع الكمامة 
الزرقاء  الطبية  الكمامات  سعر  من  بكثير  أعلى  وهو  دوالر.  و2.85  دوالر   0.85 بين  يتراوح  بما 

الشاحبة البسيطة.
الطعام وأنا  الذي يمكنني من تناول  الجهاز  أن هذا  العليا: »أعتقد  الدراسات  وقال أحد طالب 
مستمر في ارتدائه من الضروري اقتنائه«؛ بينما رفض آخر الفكرة بقوله: »ال أعتقد أن هذه الكمامة 
عندما  استخدامها  أريد  ال  وهناك.  هنا  يتساقط  – إنه  كريم  اآليس  من  النوع  هذا  تمسك  أن  يمكن 

تتوفر«.
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