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الخارجية  وزي���ر  م��س��اع��دي  كبير  أك��د 
اإليراني، علي أصغر خاجي، في مكالمة 
هاتفية مع المبعوث األممي إلى سورية، 
غير بيدرسون، ضرورة تقديم المساعدة 
السوري لمكافحة  الشعب  إلى  اإلنسانية 

وباء »كوفيد- 19«.
وأكد موقع وزارة الخارجية اإليرانية، 
في بيان أمس أن: »كبير مساعدي وزير 
خاجي  أصغر  علي  اإليرانية  الخارجية 
أك����د وال��م��ب��ع��وث األم���م���ي ال���خ���اص إل��ى 
هاتفية  مكالمة  خالل  بيدرسون  سورية 
على ضرورة تقديم المساعدة اإلنسانية 
فيروس  ل��م��ك��اف��ح��ة  ال���س���وري  ل��ل��ش��ع��ب 
كورونا، والمساعدة على عودة الالجئين 
إلى بالدهم، ومواصلة العملية السياسية 

من أجل حل سلمي لألزمة السورية«.
آخر  الطرفان  »ناقش  البيان  وأض��اف 
التطورات السياسية والميدانية والقضايا 
السوري  ال��ش��ع��ب  وم��ش��اك��ل  اإلن��س��ان��ي��ة 
اللجنة  اجتماع  من  المقبلة  الجولة  وعقد 

الدستورية«.
العقوبات  برفع  خاجي  »طالب  وتابع 
ضد  المفروضة  والالإنسانية  األح��ادي��ة 

الشعب السوري بأسرع وقت ممكن«.
السورية  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
أدانت رسمياً مواصلة واشنطن واالتحاد 
األوروب��ي فرض عقوبات غير مشروعة 
فيروس  ت��ف��ش��ي  م���ن  ت��ع��ان��ي  دول  ع��ل��ى 
كورونا التاجي، معتبرة العقوبات انتهاكاً 

صارخاً لحقوق اإلنسان.
اإلدانة من مصدر رسمي في  وجاءت 

السورية، وذلك حسب  الخارجية  وزارة 
المصدر:  ويقول  »س��ان��ا«،  األن��ب��اء  وكالة 
المتحدة واالتحاد  الواليات  بأن مواصلة 
التقييدية  اإلج����راءات  ف��رض  األوروب����ي 
وغ��ي��ر ال��م��ش��روع��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن ال���دول 
الفيروس،  تفشي  من  منها  بعض  يعاني 
ه���و ان��ت��ه��اك ألب���س���ط ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادئ 

الدولية.

�صديقي �صالح لم يمت...
{ د. مروان فارس

فيه  مثل  جديد  عصر  انقضاء  مع  الشعر  شمس  قضت  وق��د  أم��ا   ...
الصور  داخلها  في  تتراكم  بلغة  جديداً  تمثيالً  العالم  هذا  ستيتية  صالح 
والموسيقى، اإليقاعات واألنغام لتخلق في هذا العالم مدرسة في الشعر، 
للضوء  صنوان  وصالح  فالشمس  أبداً.  يحصل  لن  غيابه  فإّن  كله  لذلك 

والحرائق، تماماً كما النار ال تنطفئ مع انطفاء الذين يشعلونها.
)المقال كامالً ص 10(

الراحل صالح ستيتيةالدكتور مروان فارس

اإيران: لرفع العقوبات الأحادية 

عن �صورية باأ�صرع وقت

رسمها  التي  الجديدة  المعادالت  وعمق  حجم  فاض   -
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حواره 
األخير مع إذاعة النور، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، 
الكرم  إطاللة واح��دة، وربما ساعد في هذا  له  عّما تتسع 
أدارت���ه  ال���ذي  ال��ح��وار  التحليلي واالس��ت��رات��ي��ج��ي، س��ي��اق 
بكفاءة ومهنيّة اإلعالمية بثينة عليق، وعلى أهمية محاور 
برصده  يتصل  ما  أهمها  يبقى  السيد،  لمعادالت  التدفق 
االحتالل،  كيان  بنهاية  تنتهي  طريق  لخريطة  ورس��م��ه 
المقاومة،  لدى  القوة  فائض  لتراكم  مدروس  توظيف  في 
وتبلور محور المقاومة كجبهة موحدة تستعّد لما أسماه 
ذاته  العنوان  تحت  مقبلة  حلقات  وفي  الكبرى،  بالحرب 
التي  ال��ج��دي��دة  السيد  م��ع��ادالت  لتتبع  ال��م��ج��ال  سيتسع 
خريطة  ترسم  التي  وتلك  التغيير،  طريق  خريطة  ترسم 
طريق  خريطة  ترسم  التي  وتلك  الفساد،  مكافحة  طريق 
إجابة  كشفها،  التي  السيد  م��ع��ادالت  لتكون  التحالفات، 
عن سؤالين كبيرين، هل يتعامل حزب الله مع المتغيرات 
المتوقعة  للسياقات  إجمالياً  تصوراً  لديه  أن  أم  بالقطعة، 
والتعقيدات والتحديات والفرص والسيناريوات والبدائل، 
والثاني  لتحقيقها،  ويسعى  لنفسه  اتخذها  أهداف  لبلوغ 
هي  االح��ت��الل  كيان  ونهاية  بالنصر  الله  ح��زب  ثقة  ه��ل 
مجرد امتداد ليقينه اإليماني الديني، أو مجرد ترجمة لما 
التاريخية والموضوعية كما كانت  السيد بالسنن  يسّميه 
وقائع  في  ق��راءة  المرة  هذه  أنها  أم  المقاومة،  ول��دت  عام 
والتاريخي  اإليماني  وليس  السياسي  تعني  ومستجدات 
وعسكري  استراتيجي  من  يتضمنه  بما  السياسي  فقط، 
ومعادالت  وت��وازن��ات  ومستجدات  لوقائع  واجتماعي، 
تقول إننا بلغنا تلك النقطة الفاصلة في مأزق الكيان، حيث 
إلى األم��ام، وحيث  التقدم  ق��درة على  ال ع��ودة للوراء وال 
التاريخي  الفخ  من  الخالص  لخيارات  مسدودة  الطرق 

المحكم؟
الخارجية األميركية هيالري كلينتون  - سبق لوزيرة 
أن تحدثت عن مستقبل قاتم لكيان االحتالل، في كلمتها 
أمام منظمة آيباك في آذار 2010، واضعة شرطاً للخالص 
شجاعة  دراماتيكية  خطوة  هو  القاتم،  المستقبل  هذا  من 
نحو عرض للتفاهم مع السلطة الفلسطينية برعاية عربية 
ودولية، قابل للتسويق وغير قابل للرد، واستندت كلينتون 
يومها إلى أربعة تحوالت كبرى شهدها واقع الكيان والبيئة 
االستراتيجية المحيطة به، األول نضوب موارد الهجرة، 
وبدء تحرك ميزان الديمغرافيا في فلسطين 48 وفلسطين 
مستقّر  وم��ش��روع  الكيان  ق��ادة  رغبة  بعكس  التاريخية 
الخاطفة  ال��ح��روب  نهاية زم��ن  وال��ث��ان��ي  ي��ه��ودي��ة،  ل��دول��ة 
التي كانت شكل الحرب الوحيدة التي تنسجم مع طبيعة 
الجغرافية وواقعه االقتصادي  الكيان ومساحة سيطرته 
حاسم  نصر  تحقيق  فرص  سقوط  والثالث  والسكاني، 
في الحروب، بما يعني سقوط فرص الردع والمهابة وما 
يتيحان من مجال للتفاوض من موقع قوة، والرابع ضمور 
وتراجع القدرة السياسية والشعبية لخيار التفاوض على 
الساحة العربية وعجز أصحاب هذا الخيار عن تقديم أي 
ملموسة  إنجازات  مقابل  بسلوكه،  للشعوب  مغٍر  نموذج 
على  ال��ق��درة  عنوانها  شعوبها  بعيون  ال��م��ق��اوم��ة  ل��ق��وى 
جاء  وق��د  وغ��زة،  لبنان  جنوب  نموذجاً  يقّدمها  التحرير 
كل ما بعد قراءة كلينتون، ليقول خصوصاً مع مضمون
)التتمة ص9(

 معادالت جديدة لل�صيد ن�صراهلل - 1 -

 خريطة طريق لنهاية كيان االحتالل

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

لم تعد السخونة التي تضخ حرارتها إلى المشهدين السياسي 
واألم��ن��ي ق��اب��ل��ة ل��إخ��ف��اء، ف��ف��ي ش����وارع ب��ي��روت وع��ل��ى طريق 
يقطعون  المستقبل  لتيار  تابعين  لشبان  مفاجئ  ظهور  الجنوب 
الطرق، وال يبدو ذلك منفصالً عن مناقشات الجلسة التشريعيّة 
السرية  رف���ع  ق��ان��ون  ع��ل��ى  المستقبل  ت��ي��ار  واع���ت���راض  ال��ي��وم، 
بإثارة مفاجئة  الطائفي في منطقة جبيل  المصرفية، والتصعيد 
بلدة السا والمطرانية  أهالي  بين  األمالك  التاريخّي على  للنزاع 
المارونية، والموجود أمام القضاء، ال يبدو منفصالً عن المناقشة 
عودة  لضمان  مساٍع  قلبه  وفي  العفو،  لقانون  اليوم  المنتظرة 
العمالء الذين فّروا إلى كيان االحتالل، والتي باتت التصريحات 
ضّم  ال��ذي  االجتماع  الفتاً  وك��ان  باتجاهها،  واضحة  السياسية 
والكتائب  الحر  الوطني  والتيار  اللبنانية  ال��ق��وات  ح��زب  ن��واب 
في  القانون،  مشروع  من  المواقف  توحيد  لمحاولة  أم��س،  ليل 
أي  الرافضة  الله  وحزب  أمل  حركة  لنواب  واضحة  مواقف  ظل 
العمالة  المطلوبين بجرم  الباب إلفادة  يفتح  ما  للقانون  تضمين 
األم��ن��ي��ة، من  الجيش وال��ق��وى  وت��ه��م اإلره����اب واالع���ت���داء على 
من  ل�«البناء«  القوميّة  الكتلة  في  مصادر  ح��ذرت  بينما  أحكامه، 
أي محاولة لتمرير نصوص تشمل العمالء بين المستفيدين من 

أي  ضد  للتصويت  وتدعو  ستصّوت  إنها  وقالت  العفو،  قانون 
مسعى بهذا االتجاه، وأي نص يفتح هذا الباب.

امتحاناً  تبدو  اليوم  ستنعقد  التي  التشريعية  الجلسة  فيما 
كونترول  الكابيتال  قانون  عناوين،  ثالثة  في  داخلياً  سياسياً 
الخاص بتحويل األموال للخارج، وقانون رفع السرية المصرفيّة 
العام،  أي مسؤولية في الشأن  الذين يتولون وتولوا سابقاً  عن 
أعمال  ج��دول  على  األب��رز  القضية  يشكل  ال��ذي  العفو،  وقانون 
في  المستقبل  تيار  لنيات  كشفاً  الجلسة  تبدو  وهكذا  الجلسة، 
تحت  تضمينه  تجاه  العفو  قانون  وفي  الفساد،  مكافحة  قضية 
بجرائم  المطلوبين  يطال  م��ا  اإلسالميين،  الموقوفين  ع��ن��وان 
تشكل  فيما  األمنية،  وال��ق��وى  الجيش  على  والتعدي  اإلره���اب 
والتيار  الله  حزب  تحالف  قدرة  لمدى  كشفاً  بالتوازي  الجلسة 
العمالء،  بند  في  العفو  قانون  قطوع  تجاوز  على  الحر  الوطني 
العالقات  شهدته  م��ا  تفّسر  التي  ه��ي  االمتحانات  ه��ذه  ورب��م��ا 
بالقضايا  مباشرة  تتصل  ال  بخطابات  ت��وت��رات  من  السياسية 
حولها،  بريد  صناديق  تمثل  ربما  لكنها  المطروحة  الحساسة 
بينما يبدو قانون الكابيتال كونترول الناتج عن تفاهم حركة أمل 
والتيار الوطني الحر متجهاً نحو اللجان بانتظار ما سيجري في 
جلسة الحكومة غداً، التي دخل مجدداً ملف الكهرباء على جدول 
)مصطفى الحمود()التتمة ص8( وقفة احتجاجية ل� القومي في حبوش � النبطية رفضاً ألي عفو عن العمالء  

قطع طرقات مفتَعل في مناطق من العا�صمة وطريق الجنوب وت�صعيد طائفّي مفاجئ في جبيل

قانون العفو يتقّدم الجل�صة الت�صريعّية... والكتلة القومّية تحّذر: لن نقبل اأن ي�صمل العمالء 

ملف الكهرباء يهّدد الحكومة من �صلعاتا... ومخاوف اأمنّية ع�صية التجديد لليونيفيل

هل يحتاج لبنان الى نظام جديد؟

اأ�صبعناهم �صجبًا وا�صتنكاراًانتهينا من الخطط... فلنبداأ التنفيذ

 

وفازوا باالأر�ض

قبل  م��ن   1920 ال��ع��ام  ف��ي  الكبير  لبنان  أع��ل��ن  عندما 
اعتبروا  ممن  ج���زءاً  ك��ان  الفرنسي،  السامي  ال��م��ف��ّوض 
الوليدة، كان  الدولة  لبنانيين في  الجديد  بموجب الوضع 
تسلخهم  دولة  قيام  ويرفض  اإلع��الن  يرفض  الجزء  هذا 
عن سورية التي يعتبرونها الوطن الكبير لهم، شأنهم في 
رفضوا  الذين  سورية  في  وال��دروز  العلويين  شأن  ذلك 
العلي  الكبير وأطلقوا بلسان صالح  االنسالخ عن الوطن 
العلوّي صرخة »أكون مواطناً بسيطاً في سورية الكبرى 
في دول��ة قزم تخّصص  رئيساً  أك��ون حاكماً  أن  أقبل  وال 
للعلويين«، وكان للدروز وللعلويين ما أرادوا واستمّروا 
فريق  ف��إّن  لبنان  في  أم��ا  س��وري��ة،  األّم  الوطن  من  ج��زءاً 
بالبقاء  غرضه  يحقق  ولم  يصمد  لم  الكبير  لبنان  رفض 
في سورية، وأذعن لألمر الواقع وقبل بأن يكون الشمال 

والجنوب والبقاع جزءاً من هذه الدولة.
ولما دنت ساعة رحيل فرنسا وإعالن استقالل لبنان 
اللبنانية  السياسية  القوى  تنازعت   1943 العام  في 
إلى  ال��ع��ودة  أح��الم  أف��ك��اره  ت��دغ��دغ  فريق  بين  المواقف 
تحضنه  ح��ن��ون��اً  أّم���اً  بفرنسا  يتمسك  وف��ري��ق  س��وري��ة 
أنه ال يتجانس  الذي يرى  الشرقي  المحيط  وتحميه من 
معه بالدين، حتى ويغالي البعض بالقول إنه ال يتجانس 
الفريقين  إلى حّد كبير. وكحّل وسط بين  بالقوميّة  معه 
الفريق  يتنازل  بحيث  رفضين  تجمع  معادلة  ابتدعت 
الفريق  ويتنازل  سورية  إل��ى  العودة  طلب  عن  القومي 
اللبناني عن طلب الحماية الفرنسية، ويشترك الفريقان 
حكم  صيغة  يبتدعون  كمواطنين  لبنان  في  العيش  في 
أعلنه  كما  المستقل  لبنان  وتحفظ  حقوقهم  لهم  تحفظ 
الوطني  الميثاق  نشأ  وهكذا  غ��ورو،  السامي  المفوض 
اللبناني المتضّمن موافقة مكونات الشعب اللبناني على 
العيش المشترك في دولة مستقلة، وابتدعت لهذه الدولة 
صيغة حكم طائفي توزع السلطة والحقوق على أساس 
على  المكلفين  عاتق  على  فتلقى  ال��واج��ب��ات  أم��ا  طائفي 

أساس فردي.
)التتمة ص8(

المالية  ال��خ��ط��ة  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  م���ص���ارف  ج��م��ع��ي��ة  رّدت 
لها  ليس  مقابلة  بخطة  الحكومة،  أعلنتها  التي  االقتصادية 
تقول  أن  المصارف  أرادت  غير.  ال  وحيد  واح��د  ه��دف  إال 
لنا  الدولة  أع��ادت  وإذا  ال��دول��ة،  مع  هي  أموالكم  إّن  للناس 
أموالنا التي استدانتها من مصارفنا يمكننا عندئذ أن نعيد 

للمودعين أموالهم!
أول رّد فعل هو رفض مطلق لهذا المنطق، لكون المودعين 
ال عالقة لهم بخيارات المصارف التي عليها وعلى إداراتها 
أن تتحّمل المسؤولية الكاملة عن كّل األخطاء التي ارتكبتها 
عليها  وبالتالي  وحساباتها،  محفظاتها  إدارة  طريقة  في 
المصارف  أّن هذه  الناس، خاصة  بودائع  إطالقاً  تمّس  أال 
أموال  استثمارها  نتيجة  والطائلة  الهائلة  األرب��اح  كّدست 
المودعين في سندات الخزينة بأعلى الفوائد ألكثر من ربع 

قرن من الزمن.
يعني  ال��دول��ة،  تتحّمل  أن  يجوز  وال  يمكن  ال  وع��ل��ي��ه... 
عدم  نتيجة  المصارف  خسرته  م��ا  المواطنين،  مجموع 
تقديرها الصحيح للمخاطر التي قد تترّتب على استمرارها 
في االكتتاب بسندات الخزينة اللبنانية رغم أّن أزمة المالية 
أحد،  على  خافية  وغير  ومعلنة  معروفة  لبنان  في  العامة 
فكيف تخفى على الجهابذة الذين يديرون مصارف لبنان 

ومساعديهم الخبراء المعروفين.
الخطة  ه��ي  ليست  ال��ح��ك��وم��ة  خ��ط��ة  إّن  ال��ق��ول  ه��ن��ا  م��ن 
المثالية، وربما تضّمنت ثغرات تحتاج إلى تطوير، خاصة 
)التتمة ص9(

في  ره��ان��ه  ع��ب��اس  م��ح��م��ود  الفلسطيني  ال��رئ��ي��س  أق���ام 
مجموعة  على  اإلسرائيلية  الحكومة  مع  الراهنة  معركته 
من التقديرات، وبنى عليها خطابه الذي ألقاه عشية التاسع 
التحرير  منظمة  أّن  فيه  وأع��ل��ن  ال��م��اض��ي  أي���ار  م��ن  عشر 
جميع  م��ن  ح���ّل  ف��ي  أص��ب��ح��ت��ا  ق��د  الفلسطينية  وال��س��ل��ط��ة 
اإلدارات  م��ن  ك��ّل  م��ع  المعقودة  والتفاهمات  االت��ف��اق��ي��ات 
عن  النظر  وب��غ��ّض  اإلسرائيلية،  والحكومات  األميركية 
عنه  المنبثقة  والقرارات  اإلع��الن  هذا  جدية  بمدى  القناعة 
أو انعدام القناعة بها، فإّن هذه الخيارات تحتاج إلى فحص 
واختبار، وكنت قد أشرت في مقال سابق إلى أّن تصّورات 
أّن  ترى  الرئيس  لخطاب  أّسست  التي  الفلسطينية  القيادة 
نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية وتذهب باتجاه تغليب 
فرص جو بايدن للفوز بالرئاسة، وللدور الذي سيلعبه بني 
غانتس وغابي اشكنازي في معارضة عملية الضّم، وهي 
رهانات ضعيفة ليس لها ما يدعمها على أرض الواقع، فال 
العادي  األميركي  الناخب  بخيارات  التنبّؤ  يستطيع  أح��د 
الذين سيدعمون دونالد  االفانجليكان  )باستثناء جماعات 
ترامب(، واستطالعات الرأي دائمة التغيّر والتبّدل عند كل 
حدث ولها مفاجأتها في األيام األخيرة السابقة لالنتخابات، 
وحزب »أزرق أبيض« هو حزب العسكر والجنراالت الذي 
المستوطنات  وأراض��ي  األغ��وار  على  السيطرة  باّن  يؤمن 

تمثل مسألة أمن قومّي من الدرجة األولى.
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 خالد الداعوق*
 سعاده مصطفى أرشيد*

أيقظ  الذي  الحزب  هو  حزبكم  إّن 
راية  ونشر  حقيقتها...  إلى  األمة 
ضّد  ال��م��ق��ّدس  القومي  الجهاد 

المطامع االستعمارية.
سعاده
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لماذا »تفتعل« الطبقة ال�سيا�سّية 

خالفات حول »�سيغتها الحميمة«؟ 

{ د. وفيق إبراهيم 
صيغة 1943 التي قام لبنان السياسي المستقل على قواعدها وأعرافها 
تتعّرض حالياً لتجاذب شديد بين قواها السياسّية األساسّية التي استفادت 

منها حتى إفالس لبنان.
على  لتطويرها،  مسعورة  دعوات  مع  شكلياً  منها  التبرؤ  حالياً  وتريد 
الطبقة  قوى  في  وليست  الصيغة  هذه  في  هي  لبنان  مشكلة  ان  أس��اس 

السياسّية.
خالفات  دعم  في  ممعنة  الطائفي  السياسي  النظام  خطة  تبدو  لذلك 
متقابل  وتحشيد  الطوائف  أبناء  بين  انشقاق  إلحداث  الصيغة  حول  أهلّية 

ومتعارض.
أهلية  ح��رب  نحو  تزحلقه  منع  على  تحرص  السياسية  القوى  لكن 
وتجميده في إطار الجانب السياسّي المتقاطع مع صراخ إعالمي له مهمة 
وحيدة وهي اظهار مدى حرص هذه القوى على الدفاع عن طوائفها وإعادة 
تقديمها كفئات بريئة من االستنزاف االقتصادي الذي أفلس لبنان مؤدياً الى 

انهياره.
ليس ضرورياً هنا وجود تنسيق مباشر بين قوى النظام الطائفي، فهي 
تعرف بالغريزة أن حمايات أدوارها ال تكون اال بتسعير الشارع على وقع 

طائفي.
الى  العودة  وبين  الكامل  اللبناني  اإلفالس  بين  الربط  يجب  حال  بأي 
كبح  عملية  تتطلبه  ال��ذي  الجديد«  السياسي  ل�«المحّرك  مشاريع  طرح 

االنهيار ومعاودة االنطالق.
وبما ان »المحرك القديم« هو صيغة 1943 التي تعّدلت مرتين: األولى في 
اتفاقية الطائف 1989، والثانية في الدوحة 2008 فقد بات لزاماً البحث عن 
تعديل او تبديل في هذه الصيغة ليس حباً باللبنانيين بل سعي لمسألتين: 
فرار هذه القوى السياسية من المحاسبة على سرقات تعّدت في العشرين 
250 مليار دوالر تقريباً من المالين العام والخاص والمغترب  عاماً األخير 
مليار   93 قيمتها  المجتمعة  وبالتالي  الدولة،  تتحّملها  ديون  على  والسطو 
دوالر وسط مشهد كارثي ال وجود فيه لكهرباء او مياه او تعامل صحي لرفع 

النفايات وبطالة متصاعدة وتضخم. 
لم  بزبائنية  اتسم  نظام  في  المجتمع  وإرهاب  الدولة  تمزيق  عصر  انه 

تعرفها دولة مماثلة في الحجم واإلمكانات.   
الى  العودة  على  السياسية  القوى  بإصرار  فيتعلق  الثاني  السبب  أما 
بأي  او  المعدلة،  او  الحالية  بصيغته  السياسي  بلبنان  لإلمساك  السلطة 

صيغة أخرى.
لقد انتقل لبنان من هيمنة مارونّية سياسّية سمحت للسنية السياسية 

بالوقوف خلفها العتبارات تتعلق بالجوار العربي.
عليها  فتقدمت  متقّدمة  اساسية  سنية  بمشاركة   1989 في  قبلت  لكنها 
أهم العبين  التي اصبحت فيها سورية والسعودية  القوى  لموازين  نتيجة 
في الميدان اللبناني مع اقتطاع حصة معتدلة للشيعة في الداخل اللبناني 

واإلقليم.
الدور  في  كبير  تضخم  ج��راء  الموازنات  في  خلالً  أح��دث  الوضع  هذا 
)التحرير(   2000 في  »إسرائيل«  على  الحرب  في  نجاحه  بسبب  الشيعي 
ميادين  في   2012 منذ  لإلرهاب  هزيمته  وأخيراً   )2006( العدوان  وصّد 
سورية وجبال لبنان الشرقية. األمر الذي أعطى حزب الله دوراً اساسياً في 
الداخل إنما من دون استثماره في لعبة السيطرة على المال العام واإلدارة 
كمن  الحزب  يبدو  لذلك  األخ��رى،  السياسّية  القوى  تفعل  كما  والحكومة 
يتخلّى عن اآلليات التي تعتمدها القوى الداخلية مقابل حريات واسعة في 

أداء أدواره اإلقليمية.
بإمكانات  حله  يمكن  وال  األبعاد  بنيوي  كبير  اقتصادي  انهيار  إذاً  هناك 
عالقاته  بتجميد  لبنان  استمرار  مع  خصوصاً  أص��الً،  هزيلة  هي  داخلية 

االقتصادّية مع الجوار السورّي وبالتالي العربّي.
هذا ما دفع إلى إنتاج قوى من قلب النظام الطائفي تطالب بإلغاء الطائفية 
الجغرافيا  في  الفيدرالية  تريد  أخ��رى  قوى  مقابل  مدني  دستور  وإنتاج 
لإلصرار  ثالثة  جهات  تتوّغل  فيما  فقط،  الدستورية  وليس  السياسية 
وعالقاتها  جيشها  لها  لبنانية  طوائف  بين  فقط  كونفدرالي  تحالف  على 
الدبلوماسية واقتصاداتها المستقلة عن بعضها بعضاً، على أساس تقسيم 

جغرافي دقيق للمناطق بين الطوائف.
الى  مذاهبها  أبناء  اهتمامات  بجذب  الطائفي  النظام  قوى  تنجح  بذلك 
حلبة الصراعات الوهمية على تقسيم لبنان بذلك ينسون الفساد السياسي 

الكبير الذي وضع البالد في قعر هاوية اقتصادية ال قرار لها.
أين اللعبة اذاً؟

يتبين أن افتعال هذه الخالفات ليس بريئاً والمطلوبة إعادة الروح الى 
2008 مع شيء من التعديل لمصلحة الثنائي  صيغة الدوحة المعدلة في 
الشيعي تستفيد منه داخلياً حركة أمل في ادوارها في ادارات الدولة وحزب 
وفي  الحدود  عند  اللبناني  لالستقرار  ورعايته  اإلقليمية  حركته  في  الله 

الداخل.
كونفدراليات  او  فدرالية  تحقيق  المستحيل  من  ألنه  واضح،  امر  وهذا 
موّسعة على مساحة عشرة آالف كيلومترات مربع تتقاسمها ثماني عشرة 
االختالط  شديدة  الكبير  لبنان  دولة  من  سنة  تسعين  بعد  اصبحت  طائفة 

بشكل اصبح فيه من الصعب الفرز السكاني على أساس طائفي او مذهبي.
واذا كان هذا االمر صعباً على المستوى الفدرالي فكيف يمكن حتى مجرد 
تتحالف  كامل  بشكل  مستقلة  دول  انشاء  مشروع  اي  كونفدرالية  طرحه 

بآلية على المستوى الخارجي كحال االتحاد األوروبي مثالً!
وكيف يمكن تجميع السنة والشيعة والدروز في أطر منفصلة وهم بحال 
كبيرة من التخالط بينهم وحتى مع المسيحيين، كذلك فإن التناثر المسيحي 

أصبح متمازجاً مع مذاهب المسلمين بشكل يستحيل تجميعه مجدداً.
ويحتاج  جداً  ضعيفة  تزال  ال  الدولة  لمدنية  المؤّيدة  التيارات  أن  كما 
تشكيلها لمراحل طويلة، ألن قوى النظام الطائفي عطلت أدوارها بسيطرتها 
على اإلدارات والمال العام والخارج واإلقليم والتعليم واالستشفاء واإلعالم 

ولم تترك لها شيئاً.
أال تكشف هذه المعطيات ان الخالفات على الصيغة التقليدية الطائفية 
االنهيار  على  والتستر  الشعبي  الغضب  الستيعاب  تمثيلية  مجرد  هي 
الصيغة  هذه  وكأن  التقليدية!  الصفة  مسؤولية  من  واعتباره  االقتصادي 
من  وتمكنت  السياسية  القوى  عن  ومستقلة  بها  خاصة  معادالت  تمتلك 

السطو على لبنان؟
امتطتها  الحالية  السياسية  القوى  لكن  فاسدة،  الصيغة  أن  هنا  شك  ال 

واستعملتها لنهب لبنان الدولة والمجتمع والعالقات الخارجية.
هناك ما يزيد هذا التفسير وضوحاً وهو تدخل الكهنوت اللبناني بتنّوع 
طوائفه في دعم القوى السياسية الممثلة لطوائفهم. وهذا يشمل شيخ عقل 
المؤيد  الراعي  والبطريرك  الجنبالطّية  المختارة  دار  يدعم  الذي  ال��دروز 
لحاكم مصرف لبنان سالمة و«الصيغة« المقّدسة بالنسبة اليه، الى جانب 
السياسية  الحريرية  يعتبر  الذي  دريان  عبداللطيف  السنية  الطائفة  مفتي 
خطاً أحمر، اما مطران االرثوذكس الثائر كما يقول دائماً على الفاسد فيصّر 
على تعيين شخصيات ارثوذكسية في االدارة العامة من اختيار السياسة 

االرثوذكسية وليس جبران باسيل او حسان دياب.
مع  اصبح  قبالن  احمد  الشيعية  الطائفة  مفتي  ان  يصدق  ال  اح��داً  ان 
لقيادات  السياسية  لالدوار  إلغاء  إال  فعلياً  تعني  ال  ألنها  الدولة«  »مدنية 
الدولة  بمدنية  تهدد  شيعية  سياسية  قوى  هناك  أن  يؤكد  بما  الطوائف، 
تطوير  اطار  في  والداخل،  اإلقليم  في  الشيعّي  الصعود  ترجمة  من  لتتمكن 

صيغة الدوحة المعدلة.
هذا هو لبنان الذي يمتلك أسوأ طبقة سياسّية تستعمل سالح الطائفية 

للسيطرة على المجتمع وتلبية طلبات الخارج وإفالس البالد.
تشكل  بانتظار  التسويات  من  مزيد  نحو  يتجه  إن��ه  أي��ن؟  إل��ى  لبنان 
على  المجتمع  بدعم  تنتصر  أن  تستطيع  المالمح  مستقلة  فعلية  انتفاضة 

أفسد طبقة في التاريخ.

�أخبار

خفاياخفايا

تسعى جهات أمنية ودبلوماسية للربط بين مخاوف 
رئيس مجلس النواب من مشروع للفدرالية دفعه 

للتحذير من ذلك علناً وبين محاوالت تصوير كالم 
المفتي الجعفري عن نهاية الصيغة كتعبير عن توّجه 

لثنائي أمل وحزب الله للتشكيك بفرص بقاء لبنان 
الموّحد وبين تضخيم سياسي مبالغ فيه لملف قديم 

عنوانه نزاع طائفّي على ملكية األراضي في بلدة 
السا في منطقة جبيل.

20 عامًا على االنت�سار... المقاومة تر�ّسخت وات�سعت جبهتها
و»اإ�سرائيل« اأكثر تاأّزمًا وقلقًا على وجودها...

{ حسن حردان
 قبل يومين احتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في ٢٥ أيار عام 
والمسلحة  الشعبية  المقاومة  صنعت  اليوم  هذا  مثل  ففي   ،٢٠٠٠
العدو  بجيش  المّدوية  الهزيمة  ألحقت  عندما  واألم��ة  لبنان  مجد 
معظِم  عن  الرحيِل  على  وأجبرته  أسطورته،  وحطمت  الصهيوني 
مقابل،  ثمن  أّي  أو  ش��رط  وال  قيد  ب��ال  الغربي،  والبقاع  الجنوب 
ومنذ  الصهيوني..  العربي   ال��ص��راع  تاريخ  في  م��رة  ألول  وذل��ك 
العدوان  إدارة  ومعهم  الصهيوني  العدو  ق��ادة  ح��اول  التاريخ  ذلك 
من  التخلص  العربية،  والرجعية  الغرب  وع��واص��م  واشنطن  في 
إنها  يوماً  قيل  التي  القوة  هزيمة  على  تجّرأت  التي  المقاومة،  هذه 
أنواعها،  ب��ك��ّل  ال��ح��روب  ل��ش��ّن  المسارعة  إل��ى  وع��م��دوا  ت��ق��ه��ر..  ال 
المباشرة وغير المباشرة، الخشنة منها والناعمة الخبيثة، للقضاء 
بالنسبة  وق��دوة  ومثال  نموذج  إل��ى  تحّولت  التي  المقاومة،  على 
االستسالم  مفاهيم  أبنائها  عقول  من  وأزال��ت  العربية  للجماهير 
واإلحباط،  واليأس  والخوف  الصهيوني  الواقع  لألمر  والخضوع 
التي سادت نتيجة الهزائم العربية السابقة على انتصار المقاومة، 
وزرعت مكانها الشعور بالعزة والكرامة وإمكانية تحقيق حلم األمة 
الصهيونية  األميركية  الحروب  هذه  أّن  غير  فلسطين...  بتحرير 
الغربية العربية الرجعية فشلت في تحقيق هدفها، وجاءت نتائجها 
وكماً  وع��ت��اداً،  ع��دة  ق��وة،  المقاومة  ازدادت  حيث  تماماً،  معاكسة 
ونوعاً، وتحّولت إلى جبهة واسعة في المنطقة تحاصر كيان العدو 
الصهيوني ألول مرة منذ عام 1948، تحاصره ببيئة استراتيجية 
من  المتولد  العدو  كيان  م��أزق  عّمقت  المقاومة  لمصلحة  جديدة 
هزائمه في لبنان وغزة.. فبات العدو أكثر تأّزماً وارتداعاً وقلقاً على 
أمنه واستقراره ومستقبل وجوده االستعماري االستيطاني على 
النتائج ترّسخت بعد فشل الحروب  أرض فلسطين المحتلة.. هذه 

األميركية الغربية الصهيونية والعربية الرجعية:
أوالً، إخفاق حرب إثارة الفتنة المذهبية عبر اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري واستدراج المقاومة إلى الوقوع في فخها، فلم تنجح هذه 
الحرب في تحقيق هدفها، حيث أّن وعي قيادة المقاومة قطع الطريق 
على الفتنة وأسقط أهداف المخطط، األميركي الصهيوني للنيل من 
المقاومة وتشويه صورتها واإلساءة إلى سمعتها، وفشلت بالتالي 
اغتيال  للمقاومة بالوقوف وراء جريمة  خطة فبركة توجيه االتهام 

الحريري..
بغطاء  الصهيونيّة  األميركيّة   ،٢٠٠٦ تموز  ح��رب  فشل  ثانيا، 
في  المقاومة  نجحت  حيث  المقاومة..  سحق  في  عربي،  رجعي 
إلحاق هزيمة جديدة بجيش العدو الصهيوني، هزيمة أشد وأقسى 
الكيان  قلب  في  جديد  زل��زال  إل��ى  أدى  ما   ،٢٠٠٠ ع��ام  هزيمة  من 
الكيان في  ادخل  ما  األول.. وهو  الزلزال  أكثر قوة من  الصهيوني 

مأزق استراتيجي وتكتيكي، وجعله في حالة ارتداع أمام المقاومة 
االحتالل،  جيش  في  النخبة  جنود  أذل��وا  الذين  األب��ط��ال  ورجالها 
وسادت  الصهاينة،  الجنود  عقول  ف��ي  الهزيمة  ترسخت  بحيث 
»عدم  سّمي  ما  الصهيونية  واألمنية  العسكرية  القيادة  أوساط  في 
اليقين« بتحقيق النصر في حال أقدمت »إسرائيل« على شّن حرب 
جديدة ضّد المقاومة، خصوصاً في ظّل انهيار المعنويات لدى جنود 
المقاومون  يملكها  التي  العالية  المعنوية  ال��روح  مقابل  في  العدو، 
الذين نجحوا في تغيير المعادلة في الميدان وإدخال الكيان في زمن 
ضباطاً  االحتالل،  جيش  وعي  كي  وبالتالي  واالنكسار..  الهزيمة 
الرعب  كوابيس  من  اليوم  حتى  يعانون  زال��وا  ال  الذين  وج��ن��وداً، 
جيش  لها  تعّرض  التي  الموجعة  المقاومة  ضربات  نتيجة  والهلع 
المباشرة  المواجهات  ونتيجة   ،٢٠٠٠ عام  هزيمته  قبل  االحتالل 
والقاسية مع رجال المقاومة في بنت جبيل ومارون الراس ووادي 

الحجير، وغيرها من المناطق..
المتحدة  الواليات  بقيادة  الكونية  اإلرهابية  الحرب  فشل  ثالثاً، 
الرئيس  برئاسة  المقاومة  السورية  الوطنية  ال��دول��ة  إس��ق��اط  ف��ي 
بشار األسد، والتي هدفت أيضاً إلى محاولة قصم ضهر المقاومة 
محور  خيمة  وع��م��ود  العربية  قلعتها  إلس��ق��اط  السعي  خ��الل  م��ن 
المقاومة، كما وصفها قائد المقاومة سماحة السيد.. وأدى ذلك إلى 

سيادة المناخات التالية:
وحلفاءه  األسد  الرئيس  بأّن  لسورية  المعادية  الدول  إقرار   �1
في  باتت  س��وري��ة  وأّن  ان��ت��ص��روا،  وروس��ي��ا  المقاومة  محور  ف��ي 
طريقها لتحقيق النصر النهائي على ما تبقى من إرهابيين، وإجبار 
وأّن  أرضها،  عن  الرحيل  على  واألميركية  التركية  المحتلة  القوات 
ذلك أنتج وسينتج موازين قوى جديدة في المنطقة وعلى الصعيد 

الدولي ليست لمصلحة أميركا و«إسرائيل«.
أن  م��ن  الصهيوني،  الكيان  داخ��ل  القلق  منسوب  ارت��ف��اع   ��2
في  المقاومة  ق��وى  ق��وة  تعزز  ف��ي  يسهم  األس��د  الرئيس  انتصار 
هزيمة  يشكل  وبالتالي  المنطقة،  وعموم  المحتلة  وفلسطين  لبنان 
أيضاً  يعني  االنتصار  هذا  أن  سيما  ال  »إسرائيل«..  ل�  استراتيجية 
سورية  بين  االستراتيجي  التحالف  عرى  فك  محاولة  في  الفشل 
الفلسطيني  ب��ال��ش��ع��ب  االس��ت��ف��راد  ف��ي  ال��ف��ش��ل  وك��ذل��ك  وإي������ران، 
على  األميركي  اإلسرائيلي  ال��ره��ان  سقوط  وبالتالي  ومقاومته، 

تصفية قضية فلسطين..
رابعاً، نجاح مقاومة الشعب العربي في اليمن في إحباط أهداف 
اليمن  إخضاع  إلع��ادة  السعودي  الصهيوني  األميركي  ال��ع��دوان 
ومنعه من التحرر من التبعية للواليات المتحدة والمملكة السعودية، 
وهذ النجاح للمقاومة اليمنية شكل ضربة موجعة لمنظومة الهيمنة 
االستعمارية األميركية في الوطن العربي وضربة قوية لكيان العدو 
على  لليمن  االستراتيجي  الجغرافي  الموقع  بسبب  الصهيوني، 

وإضعاف  السعودي  النظام  واستنزاف  العالمي،  التجارة  طريق 
األميركية  ال��س��ي��اس��ة  خ��دم��ة  ف��ي  الخطير  ال��رج��ع��ي  ودوره  ق��وت��ه 
الصهيونية، ولهذا فإّن صمود المقاومة الشعب اليمني جعل جبهة 

المقاومة تتوّسع وتزداد قوة وقدرة وتأثيراً...
العراق  ف��ي  ال��ق��وى  م��وازي��ن  ف��ي  الحاصلة  ال��ت��ح��ّوالت  خ��ام��س��اً، 
الحرب  المقاومة، وما يعنيه ذلك من فشل ألهداف  لمصلحة قوى 
إيران  للتآمر على  إلى قاعدة  العراق  األميركية الصهيونية لتحويل 

وسورية ومنع التواصل البري بينهما..
الحصار  كسر  في  ونجاحها  الثورة  إي��ران  ق��وة  تنامي  س��ادس��اً، 
األميركي وفرض معادالت الردع في البر والجو والبحر في مواجهة 
القوة األميركية.. وهو ما تجّسد في إسقاط طائرة التجّسس األميركية 
الفائت، ومن ثم قصف قاعدة عين األسد األميركيّة  العام  المتطورة 
قائد  باغتيال  األميركي  الجيش  إق��دام  على  رداً  متطورة  بصواريخ 
الفريق قاسم سليماني، وتكتم واشنطن على  الشهيد  القدس  قوات 
منع  في  إي��ران  نجاح  إل��ى  إضافة  والبشرية،  العسكرية  خسائرها 
السفن الحربيّة األميركيّة من التحكم بمضيق هرمز، وردع القرصنة 
الهيمنة  كسر  إل��ى  وص��والً  اإلي��ران��يّ��ة،  النفط  ناقلة  ض��ّد  البريطانية 
األميركيّة عبر إرسال ناقالت النفط اإليرانيّة إلى فنزويال والصين..

االقتصادّية  الحرب  هي  حالياً،  الجارية  الحروب،  وآخر  سابعاً، 
وتأليب  بيئتيّها،  ف��ي  المقاومة  محاصرة  تستهدف  ال��ت��ي  الماليّة 
واالرتكاز  االجتماعيّة  معاناتهم  زيادة  خالل  من  ضّدها،  اللبنانيّين 
عليها إلثارة احتجاجات في الشارع لفرض تغيير المعادلة السياسيّة 
للسيّاسة  مؤيد  فريق  قبل  م��ن  التنفيذّية  السلطة  على  والسيطرة 
األميركيّة... لكن هذه الخطة أخفقت وكانت النتيجة أن أّدت استقالة 
حكومة الرئيس سعد الحريري إلى تشكيل حكومة خالية من فريق 
مواجهة  في  المعركة  أّن  ومع  األميركيّة..  للسيّاسة  التابع  آذار   ١٤
المقاومة  محور  انتصارات  أّن  إالّ  بعد  تنتِه  لم  األميركي  الحصار 
وتراجع الهيّمنة األميركية ال سيما بعد نجاح إيران في كسر الحصار 
األميركي المفروض عليها وعلى فنزويال، سوف يسهم في إسقاط 
األهداف األميركيّة لمحاولة تحقيق ما فشلت فيه الحرب اإلرهابيّة..

انتصار  على  عاماً  عشرين  بعد  القول،  يمكن  تقّدم  مما  انطالقاً 
عام ٢٠٠٠ باتت المقاومة ومحورها أكثر قوًة واتساعاً، في حين 
في  األميركيّة  والهيمنة  وارت��داع��اً،  تأّزماً  أكثر  العدو  كيان  أصبح 
حالة انحسار، وموازين القوى في المنطقة والعالم تتبّدل لمصلحة 
ال  األق��ط��اب،  متعّدد  عالم  إلقامة  الساعي  العالمي  االت��ج��اه  تعزيز 
سيما بعد ظهور عجز الواليات المتحدة عن إدارة الحرب العالمية 
ضّد كورونا على المستويين الدولي والداخلي.. وهو ما يضاعف 
من قلق الكيان الصهيوني الذي استند في نشأته وتثبيت احتالله، 
الدعم  إل��ى  حروبه،  وش��ن  واالقتصادية  العسكرية  قوته  وتعزيز 

األميركي الغربي..

طالب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب األمم المتحدة بفرض  
تطبيق القرار 1701 ووقف اعتداءاتها الجوية والبحرية على لبنان 

مؤكداً أننا لن نتنازل عن حبة تراب أو قطرة مياه من لبنان.
وكان دياب زار أمس مقر قطاع جنوب الليطاني حيث تفقد ثكنة 
»بنوا بركات« في مدينة صور، ثم مقر قوات »يونيفيل« في الناقورة 
اللواء محمود األسمر،  للدفاع  األعلى  العام للمجلس  األمين  ورافقه 

ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
رئيس  نائبة  بركات،  بنوا  ثكنة  في  دي��اب  استقبال  في  وك��ان 
مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزاف 
القبياتي.  مارون  الركن  العميد  الليطاني  جنوب  قطاع  قائد  عون، 
اجتماعاً  رأس  ثم  الرسمية  التشريفات  من  ثلة  دياب  واستعرض 

مشتركاً في مكتب قائد القطاع.
بعدها انتقل دياب والمجتمعون إلى غرفة عمليات القطاع حيث 
والمهمات  الليطاني  جنوب  قطاع  دور  عن  إيجاز  إلى  استمعوا 
التي يقوم بها الجيش اللبناني في الجنوب في القطاعين الشرقي 

والغربي والتنسيق مع قوات »يونيفيل«.
وألقى دياب كلمة قال فيه: »حببت أن أكون معكم اليوم، ألتفقد 
لحماية  كبيرة  جهوداً  تبذلون  وأنتم  أيديكم،  على  وأشد  أحوالكم، 

االستقرار في جنوب لبنان، وكذلك لحماية أهلكم أبناء الجنوب«.
وتمثلون  الشرعية،  تمثلون  الدولة،  تمثلون  هنا  »أنتم  أضاف 
أيضاً مصلحة الناس في األمن واالستقرار، ولذلك فإن واجبكم كبير، 
وأنا أعلم أنكم أهل لهذا الدور، فالجيش هو صّمام األمان الذي يحمي 
الحكيمة  قيادتكم  صورة  على  تكونوا،  أن  إلى  أدعوكم  االستقرار. 
وتحفظون  بعناية،  الوقائع  مع  فتتعاملون  المتفاني،  وقائدكم 
هيبة  وتمثلون  الشرعية،  عن  وتدافعون  وطنكم،  وتحمون  أهلكم، 

الدولة«.
العميد  له  قدم  ثم  الذهبي،  السجل  على  دي��اب  الرئيس  ووق��ع 
القبياتي هدية تذكارية، وهي عبارة عن جهاز اتصاالت من مخلفات 
من  كل  إلى  تذكارية  درعاً  القبياتي  قدم  كما  »اإلسرائيلي«،  العدو 

وزيرة الدفاع وقائد الجيش.
مقر  إلى  وتوجهوا  الناقورة،  إلى  المرافق  والوفد  دياب  انتقل  ثم 
وقائدها  البعثة  رئيس  استقبالهم  في  كان  حيث  »يونيفيل«  قيادة 
الحكومة  رئيس  واستعرض  كول.  ديل  ستيفانو  الجنرال  العام 
تبادل  ذلك  وبعد  الذهبي.  السجل  على  ووقع  التشريفات،  من  ثلة 
رئيس الحكومة الهدايا التذكارية مع الجنرال ديل كول وألقى كلمة 
قوات  أرشيف  امتأل  سنة،  وأربعين  إثنين  مدى  »على  فيها:  قال 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  توثيق  بمحاضر  لبنان،  في  المتحدة  األمم 
لبنان  احترام  مقابل  في  اللبنانية،  وللسيادة  الدولية،  للقرارات 
وبدور  المتحدة،  األمم  بمرجعية  تمسكه  وتأكيد  الدولية،  للشرعية 
قواتها في لبنان. وجودكم هنا ليس بإرادة دولية فقط، وإنما برغبة 

لبنانية أيضاً، وباحتضان من أبناء هذا الجنوب الصامدين«.
األمم  وندعو   ،1701 القرار  بتطبيق  متمسكون  »نحن  وتابع 
الذي  اإلسرائيلي  العدو  على  القرار  هذا  التزام  فرض  إلى  المتحدة 
القرار  تطبيق  يلتزم  وال  الدولية  القرارات  الحائط  عرض  يضرب 
ويهدد ويتوعد  وجواً،  بحراً  براً  اللبنانية  السيادة  ويخترق   1701
للرأي  ويوحي  العدائية،  بممارساته  العالم  أمام  ويجاهر  لبنان، 
األمن  مجلس  وم��ن  المتحدة  األم��م  من  أق��وى  أن��ه  العالمي  العام 

وقراراته«.
وتوجه بنداء إلى العالم »ليفرض على العدو اإلسرائيلي تطبيق 
والمياه  األراضي  من  واإلنسحاب   1701 الرقم  المتحدة  األمم  قرار 
يمنع  وبحراً،  براً  االحتالل،  هذا  استمرار  ألن  المحتلة،  اللبنانية 
مترا   1850 ال�  هذه  الناقورة،  في  »هنا  وقال  االستقرار«.  تثبيت 
مربعا هي لنا، هي أرض لبنانية، ومقابلها في البحر مياه لبنانية، 
وهناك في مناطق أخرى ما تزال توجد أراض تحت االحتالل، ونحن 

لن نتنازل عن حبة تراب أو قطرة مياه من وطننا«.
قوات  وب��دور   ،1701 القرار  بتطبيق  متمسك  لبنان   « أن  وكرر 
أي  دون  من  وعديدها  وكالتها  على  والمحافظة  المتحدة،  األم��م 
تعديل، ألن الحاجة إليها ما تزال ضرورية وملحة في ظل محاوالت 

لبنان،  جنوب  في  االستقرار  لزعزعة  المتواصلة  اإلسرائيلي  العدو 
وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية«، مؤكداً  »أهمية أن تستمر 
اللبناني  الجيش  مع  الوثيق  والتعاون  بالتنسيق  يونيفيل  قوات 
منعاً ألي التباس وبما يسهل من مهمة قوات يونيفيل ويعزز الثقة 

مع أبناء الجنوب«.
الوزراء  مجلس  »لرئيس  امتنانه  عن  كول  ديل  أعرب  جهته،  من 
وحكومته والقوات المسلحة اللبنانية لتعاونهم المستمر في تنفيذ 
والية يونيفيل«، وقال »هذا التعاون هو محور نجاحنا الجماعي في 
الحفاظ على ما يقرب من 14 عاماً من الهدوء في جنوب لبنان. علينا 
أن نبني على هذه الفترة الطويلة من االستقرار غير المسبوق  معاً 

حتى نتمكن من تنفيذ واليتنا بشكل فّعال ودون عقبات«.
السالم  إلى حد كبير حفظة  بيننا سيشجع  أضاف«إن وجودكم 
القوات  في  االستراتيجيين  شركاءنا  وكذلك  ليونيفيل،  التابعين 
المسلحة اللبنانية، على البناء بشكل أكبر على المكاسب المتنامية 
إنني  العدائية.  األعمال  وقف  سريان  منذ  األمني  الوضع  لناحية 
أتطلع للعمل مع حكومة لبنان، وال سيما القوات المسلحة اللبنانية، 

لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل ومعالجة أي قضايا عالقة«.
رئيس  توجه  الناقورة  في  »يونيفيل«  لمقر  زيارته  ختام  وقبل 
إلى قاعة االجتماعات حيث  المرافق  الحكومة مع ديل كول والوفد 
جنوب  في  »يونيفيل«  قوات  دور  عن  مفصل  شرح  إلى  استمعوا 

لبنان والمهام التي تقوم بها.

قائد الجيش
الحاج« في  الشهيد فرنسوا  الجيش »ثكنة  من جهته، تفقد قائد 
اللواء  قائد  استقباله  في  وكان  عسكرية.  طوافة  عبر  مرجعيون 
السابع العميد سيمون زغيب والضباط الكبار، في حضور العميد 

الركن قبياتي.
وللمناسبة أقيمت مأدبة غداء انضم اليها قائد القطاع الشرقي في 

»يونيفيل« الجنرال اإلسباني ماركوس لالغوا نافارو.

} غّرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر حسابه 
على موقع »تويتر«، قائالً »مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، من 
اللبناني  أن  المسألة  والقوانين.  التشريعات  في  األساسية  القواعد 
وحتى  واالجهزة،  والسلطات  المؤسسات  بكل  ثقته  فقد  ولألسف 
بالقضاء الذي يبقى عليه ان يكون أول المبادرين للعمل على استعادة 

هذه الثقة المفقودة«.
»تويتر«  على  حسابه  عبر  البستاني  فريد  الدكتور  النائب  أمل   {
المكّرر  المعجل  القانون  »اقتراح  التشريعية  اليوم  جلسة  في  يقّر  أن 
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تشرين، والذي سبق وتقدمت به مع عدد من زمالئي في تكتل لبنان 
القوي«، معتبراً أن »إقرار هذا القانون يعطي األمل بإمكانية المحاسبة 

واسترداد المال المنهوب«.
هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  قال   {
عبر »تويتر«: »ألننا ال نعيش مرحلة ترف سياسي واقتصادي ومالي، 
فلم يعد جائزاً تجاوز والتزام قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ القوانين 

لمعالجة أزماتنا وعلى رأسها أزمة الكهرباء، وال نستطيع تحمل مزيد 
من المماطلة والمواربة كي ال نعود إلى قضية إبريق الزيت مع تنفيذ 
وأوقعوا  الوقت  النهج  هذا  مع  وضاع  بالكهرباء،  المتعلقة  القوانين 
بما  كامالً  وضوحاً  المطلوب  »واليوم  أضاف  الدين«.  زيادة  في  البلد 
اتخذه مجلس الوزراء من قرار حول معامل الكهرباء واالبتعاد عن لغة 
المؤسسات  االلتزام والتنفيذ وإما فلننع دولة  التهديد والوعيد، فإما 

لمصلحة العصبيات«.
منصور  نقوال  لبنان  جبل  في  االول  التحقيق  قاضي  أرج��أ   {
في  رحمة  وريمون  الحايك  كمال  للكهرباء  العام  المدير  استجواب 
ملف »الفيول المغشوش« إلى تاريخ يحدد الحقاً، بعد موافقته على 

مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من وكالء الدفاع عنهم.
العدو  لقوات  تابعة  عنصراً   18 من  مؤلفة  مشاة  قوة  اجتازت   {
البوابة  التقني عبر  »اإلسرائيلي« مصطحبين كلباً بوليسياً، السياج 
دبابة  بمؤازرة  العديسة  بلدة  خراج  المحافر  محلة  في  الحديدية 
ميركافا. وقامت بعملية مسح وتفقد للسياج التقني. من جهة أخرى، 

حلّق الطيران الحربي »اإلسرائيلي«، أمس، فوق صيدا وشرقها، وفي 
أجواء الجنوب على علو متوسط.

الخوري،  بشارة  ش��ارع  في  عائلتين  بين  ف��ردي  إشكال  وقع   {
وقوع  دون  من  صاروخية،  وقذائف  نار  إطالق  تطورإلى  بعلبك  في 

إصابات، فيما تضررت محال تجارية في المحلة.
»الحكومة  بيان،  في  لبنان«  في  اإلسالمي  العمل  »جبهة  دعت   {
الغذائية  والسلع  المواد  شراء  لدعم  المركزي  المصرف  إلى  لإليعاز 
األزمة  من  للتخفيف  وذل��ك  عنها،  للمواطن  غنى  ال  التي  األساسية 
االقتصادية والمعيشية قدر اإلمكان والمساهمة في تخفيض األسعار 
بسعر  الدوالر  شراء  طلب  من  التخفيف  وكذلك  ارتفاعها،  من  والحد 
بسعر  للتجارة  بالدعم  بوعدها  ووفت  الدولة  استطاعت  إذا  مرتفع 
»3200 ليرة«. وحذرت  من »عودة انتشار وتفشي وباء كورونا في 
حال إعادة فتح البالد وفتح دور العبادة وتفلّت الناس وعدم االلتزام 
شهدناه  ما  وهذا  الضرورية،  الوقاية  ومستلزمات  ومعايير  بقواعد 

لألسف في اآلونة األخيرة«.
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لمنفذية  التابعة  حبوش  مديرية  نظمت 
ال��ن��ب��ط��ي��ة ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي 
احتجاجية تحت  وقفة  أمس  مساء  االجتماعي 

عنوان »العمالء عمالء الماضي عمالء الحاضر 
قد  قرار  أو  قانون  أّي  ضّد  وذلك  والمستقبل« 
ُيتخذ للعفو عن عمالء العدو »اإلسرائيلي«، من 

أّي جهة كانت .
وأع��الم  لبنانية  أع��الم  الوقفة  في  ورفعت 
رفع  كما  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 

»ال  بعضها  على  كتب  الفتات  المعتصمون 
كما  حبيب«،   .. خائن  »لكّل  العمالء«،  لعودة 

بثت أناشيد حماسية من مكّبرات الصوت.

الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  استقبل 
اإلف��ت��اء  دار  ف��ي  مكتبه،  ف��ي  ق��ب��الن،  أح��م��د 
ال��ج��ع��ف��ري، ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال ف��ي س��ف��ارة 
لبنان  لدى  إي��ران  في  اإلسالمية  الجمهورية 
الفطر  بعيد  قبالن  هنأ  ال��ذي  خليلي  حسن 
وبحث معه، وفق بيان » في األوضاع الداخلية 
يعاني  التي  الصعبة  المعيشية  والظروف 
بين  التعاون  وسبل  واللبنانيون،  لبنان  منها 

الشقيقين«. البلدين 
الذي تقوم  الريادي  »الدور  ثّمن  قبالن  كما 
ودعاها  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  به 
لتحقيق  والمساعي  الجهود  من  المزيد  إلى 
تضامن إسالمي عام وشامل يكون قادراً على 
التي  األزم��ات  مواجهة  في  الصفوف  توحيد 

تعصف في المنطقة«.
كما زار خليلي »تجّمع العلماء المسلمين«، 
حيث كان في استقباله رئيس الهيئة اإلدارية 
وأعضاء  الله  عبد  حسان  الدكتور  الشيخ 
»مناسبة  للتجّمع  بيان  وبحسب  الهيئة. 
والمنطقة  لبنان  في  األوض��اع  حول  للحديث 
»كورونا«  جائحة  على  سيترتب  ما  خصوصاً 

رسم  في  البالغ  التأثير  لها  سيكون  أمور  من 
سياسات جديدة في المنطقة«.

الله ب�«الضيف العزيز«، مهنئاً  ورحب عبد 
»النجاح  له  متمنيا  الجديد«،  »بمنصبه  إياه 
لبنان  البلدين  مصلحة  فيه  لما  مهمته  في 
وإيران«. وشكر للجمهورية اإلسالميةاإليرانية 
»وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني منذ بداية 
تأسيسها، خصوصاً ونحن نعيش أجواء عيد 
المقاومة والتحرير ال ننسى الدعم الكبير الذي 
أساسياً في  قدمته للمقاومة والذي كان سبباً 

انتصارها على العدو الصهيوني«.
كما شكر قيام الجمهورية اإلسالمية بتقديم 
جائحة  لمواجهة  للبنان  طبية  مساعدات 

»كورونا«.
بين  العالقة  »عمق  خليلي  أكد  ناحيته  من 
والتي  ولبنان  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
وترسيخها،  تمتينها  على  السفارة  تعمل 
شقيقاً  اللبناني  الشعب  نعتبر  إننا  حيث 
عزيزاً نحمل وإياه األهداف نفسها في الحرية 
نتطلع  أننا  كما  واالستقالل،  والكرامة  والعزة 
جميعاً إلى تحرير فلسطين من رجس االحتالل 

في  المقاومة  دعم  خالل  من  وذلك  الصهيوني 
فلسطين للوصول إلى التحرير الكامل««.

اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  »أن  وأكد 
وال  المستضعفة  األمم  كل  إلى  العون  يد  تمد 

تخاف في ذلك أية تهديدات أميركية«.

عالقة  هي  لبنان  مع  العالقة  »أن  أكد  كما 
اإلسالمية  للجمهورية  بالنسبة  إستراتيجية 
اإليرانية، وهي مستعدة لمد يد العون في كل 

ساعة احتاج لبنان إليها«. 

حّذر رئيس المجلس العام الماروني 
»من  ال��خ��ازن  ودي���ع  السابق  ال��وزي��ر 
السا،  منطقة  في  األم��ن  تفلّت  خطورة 
بعد تعرض بعض المقيمين لمزارعين 
مالكة  المارونية،  المطرانية  أعطتهم 

األراضي، حق إستثمار األرض هناك«.
السا  »مشكلة  تصريح  ف��ي  وق���ال 
للمطرانية  ف��ي��ه��ا  أراض  وم��ل��ك��ي��ة 
بعدما  بقرنيها،  لتذّر  عادت  المارونية، 
نبيل  أن��ط��وان  ال��م��ط��ران  س��ي��ادة  لجأ 
األراضي،  وضع  إلى  مشكوراً  عينداري 
بموجب  ونّيف  قرن  منذ  فيها  المفرغة 
ص��ك��وك رس��م��ي��ة، ف��ي ت��ص��رف أب��ن��اء 
ظّل  في  زرع���اً،  الستثمارها  أبرشيته 
األزمة اإلقتصادية المستحكمة بالبالد. 
األراض��ي  إلى  المزارعين  حضور  ومع 
التي تخّص المطرانية، فوجئوا بتهويل 
بأساليب  المتطفلين  المتسلطين  من 
ترهيبية مباشرة، كادت أن تتحّول إلى 

إهتزاز خطير في صيغة العيش«.
القيادات  على  نعّول  »إننا  وتابع 
الشيعية الحكيمة، ولو بالتسمية، بأن 
النفوس  من  التعّرض  لهذا  حداً  تضع 
ومحاولة  حق،  وجه  غير  عن  المتمّردة 
ليست  أرض  على  للتسلط  اإلستقواء 
المواطنين  بكرامات  وال��م��ّس  سائبة 

الذين هم بأمّس الحاجة إلى إستثمارها، 
والحياة،  العيش  مستلزمات  وتأمين 
تعريض  نريد  أو  نكون  ما  أبعد  ألننا 
السلم األهلي للخطر الذي يحرص عليه 
القضائية  بالسلطات  ونهيب  الجميع. 
للحفاظ  التدخل  تتولى  أن  واألمنية 
تحفظ  وأن  المشروعة  الحقوق  على 
األمن هناك لئال تخرج األمور عن حدود 

السيطرة«.
الشيخ  المفتي  رف��ض  جهته،  م��ن 
عباس زغيب في تصريح »االعتداء على 
أمالك المطرانية في السا وفي كّل مكان 
نرفض  المقابل،  »ف��ي  وق��ال  بلبنان«، 
الخاصة  األم��الك  على  االعتداء  يتّم  أن 
عن  أباً  مواطنين  إلى  ملكيتها  العائدة 

جّد«.
أضاف »ال يمكن أن نلوم من يدافع عن 
أرضه ألّن القوانين الدينية والوضعية 
يدافع  أن  األرض  لصاحب  تضمن  كافة 
داعياً  له«،  المتاحة  الوسائل  بكّل  عنها 
صوت  »تقديم  إل��ى  الس��ا  في  الجميع 
العقل والقانون الذي يضمن لكّل ذي حق 
األطراف  من  طرف  أّي  ينظر  وأال  حقه، 
طارئة  حال  أنه  على  اآلخر  الطرف  إلى 
جذورهم  لهم  الجميع  ألّن  القرية  على 

التاريخية القديمة قدم أرض السا«.

دعا الوزير السابق حسن مراد نواب منطقة البقاع 
الغربي وراشيا وفاعلياتهما إلى لقاء »لتعزيز صمود 
الوبائية واإلقتصادية« واالتفاق  األزمة  أهلنا في هذه 
والمؤسسات  لهم   دع��م  وخ��ارط��ة  عمل  خطة  على 
اإلنتاجية والزراعية واالقتصادية عموما وكيفية تعزيز 

الوضع الصحي .
تجاه  مسؤوليتنا  من  »إنطالقاً  الدعوة   في  وجاء 
منطقتنا التي أولتنا شرف تمثيلها، وتكريساً لسياسة 
مد اليد التي نؤمن بها سبيالً لخدمة وطننا ومنطقتنا 
تحديداً بالتعاون والتكاتف بيننا ومع سائر األحزاب 
والجمعيات والفعاليات والبلديات والمخاتير، أتوجه 
بالدعوة للقاء في قائمقامية البقاع الغربي بين نواب 
ومسؤولي  والسابقين  الحاليين  ووزرائها  المنطقة 
البلديات  ات��ح��ادات  ورؤس���اء  والجمعيات  األح���زاب 
ورؤساء روابط المخاتير، وذلك من أجل تعزيز صمود 
نمر  التي  واإلقتصادية  الوبائية  األزمة  هذه  في  أهلنا 
بها، حيث يمكننا االتفاق على خطة عمل وخارطة دعم 
ألهلنا ومؤسساتنا االنتاجية والزراعية واالقتصادية 
الصحي  الوضع  تعزيز  كيفية  في  والبحث  عموما 

بمواجهة ما نمر به«.
أن  ألهلنا  لنؤكد  المؤاتية  اللحظة  »إنها  وأض��اف 
وأمنهم  مصلحتهم  أمام  تذوب  السياسية  اختالفاتنا 
البقاع  نحمي  معاً  واإلجتماعي.  والغذائي  الصحي 
المواطنين  نفوس  في  األمل  ونبعث  وراشيا  الغربي 
مقيمين ومغتربين بأننا لن نتركهم في مهب عواصف 

األزمات وأننا معهم دائماً وفي كل مفاصل الحياة ودائماً 
من أجل غدهم األفضل«.

وختم »أصحاب الدولة والمعالي والسعادة النواب 
مراد-  الرحيم  عبد  الفرزلي-  إيلي  السادة:  وال��وزراء 
القرعاوي-  محمد  فاعور-  ابو  وائل  نصرالله-  محمد 
هنري شديد- ناصر نصرالله- زياد القادري- فيصل 
مراد-  حسن  رح��ال-  محمد  الجراح-  جمال  ال��داود- 
اتحادات  ورؤس��اء  وراشيا  الغربي  البقاع  قائمقامو 
ومسؤولو  فيها  المخاتير  رواب��ط  ورؤس��اء  البلديات 
والوقت  تستصرخنا  المنطقة  والجمعيات،  األح��زاب 
للعمل والتالقي ومد اليد للتعاون ألن أهلنا يستحقون 
التضحية ألجلهم وهناك عدة أفكار نستطيع أن نبادر 

بها. دائما معا نحو غد أفضل...«.
على  تغريدة  ف��ي  م��راد  اعتبر  آخ��ر،  صعيد  على 
»تويتر«أن »الدعوة التي أُطلقت لعودة العمالء الذين 
واندحاره  هزيمته  بعد  الصهيوني  الكيان  إلى  ف��ّروا 
كل  يطعن  مسموم  خنجر  هي   ،2000 عام  ارضنا  من 
والجيش  الشعب  من  والمقاومين  والجرحى  الشهداء 
ثقافة  إحياء  في  خطيراً  منحى  ويشكل  والمقاومة، 
التطبيع، ونكران مشروعية مقاومة العدو، خصوصاً 
قاتل  الذي  العدو  جيش  في  يخدم  من  العمالء  من  أن 
وقتل أهلنا في 2006، إضافة إلى تخليهم عن الجنسية 
اللبنانية، والحصول على جنسية الكيان الصهيوني«. 
وختم »مطلوب الرفض الوطني الجامع لهكذا دعوات 

مشبوهة الدوافع واألهداف«.

مديرية حبو�ش في »القومي« نظمت وقفة احتجاجية

�صّد اأّي قانون يعفو عن عمالء العدو ال�صهيوني

خليلي التقى قبالن و»تجّمع العلماء«: م�صتعّدون لمّد يد العون اإلى لبنان

الخازن حّذر من خطورة تفلت االأمن في ال�صا

زغيب: نرف�ش االعتداء على اأمالك من اأّي جهة

دعا نو�ب �لبقاع �لغربي وفاعلياته �إلى لقاء

ح�صن مراد: لتعزيز �صمود اأهلنا في االأزمة الوبائية واالقت�صادية

وزني وعد نقابة المحررين بمعالجة

مو�صوع �صرف العائدات المتاأخرة

برئاسة  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقابة  مجلس  وزني  غازي  الدكتور  المالية  وزير  استقبل 
النقيب جوزيف القصيفي، وجرى البحث في هموم الصحافيين واألسرة اإلعالمية عموماً. 

وتمنى المجلس على وزير المالية صرف العائدات المتأخرة للنقابة، وذلك للوفاء بالمتطلبات 
النقابية. ووعد وزني بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.

النقابة الوطنية المستقلة، خصوصاً في هذه  اللقاء على »أهمية دعم هذه  وشدد وزني خالل 
وزارة  أن  إلى  مشيراً  القطاعات«،  وجميع  المجتمع  شرائح  جميع  تطال  التي  الصعبة  الظروف 
الشركات  ولتحفيز  واإلنتاجية  الصحية  القطاعات  مستحقات  لدفع  األولوية  »تعطي  المالية 
فيروس  ومكافحة  فقراً  األكثر  األسر  ومساعدة  االقتصاد  تحريك  أجل  من  والمتوسطة  الصغيرة 

كورونا«.

�صيا من بكركي: لقاء مثمر مع الراعي
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أمس  في بكركي، السفيرة األميركية في 

لبنان دوروثي شيا وجرى عرض لألوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
كما  مشتركة.  وهواجس  وهموم  مواضيع  حول  النظر  وجهات  »تبادلنا  شيا  قالت  األثر  وعلى 
ومعاناة  لبنان  منه  يعاني  الذي  االقتصادي  والوضع  المشكالت  على  الغبطة  صاحب  أطلعني 

شعبه وعن ضرورة إستعادة لبنان لمكانته في العالم«.
وختمت »لقد كان لقاء مثمراً، وأنا أتطلع لتطوير واستمرار هذه العالقة بين بلدينا«.

»الحملة االأهلية«: للتفاعل اإيجابَا مع كالم ن�صراهلل 

وتح�صين الو�صع الداخلي لجبه االأخطار
مع  المبارك  الفطر  عيد  »تزامن  أن  األمة«  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  رأت 
عيد المقاومة والتحرير له معان ودالالت عدة. وهنأت في بيان إثر اجتماعها الدوري »كل من 
ساهم في صنع النصر المؤّزر، بحيث أجبر المحتل على الرحيل من دون قيد أو شرط، وهو 
ومقاتلين،  وأسرى  وجرحى  شهداء  من  المقاومين  تضحيات  لوال  يحصل  أن  له  كان  ما  أمر 

وحكمة القيادة وحرصها على تواصل أفواج المقاومين على تنوع راياتهم ومشاربهم«.
ورأت أنه »ما كان ممكناً لهذا التحرير أن يحصل لوال وجود رئيس للبالد بوطنية الرئيس 
وصالبته  الحص  سليم  الدكتور  الرئيس  وبنقاء  وشجاعته،  وأصالته  لحود  إميل  العماد 
منذ  للمقاومة  حاضن  واسع  جمهور  وجود  ولوال  والقومية،  الوطنية  المبادئ  والتزامه 

انطالق رصاصاتها األولى في العاصمة بيروت بعد غزو 1982«.
سورية  سيما  وال  انطالقتها  منذ  وعسكرياً  سياسياً  المقاومة  هذه  ساند  من  »كل  وحيت 

العروبة التي ما زالت تعاني حرباً كونية وحصاراً متزايداً بسبب احتضانها للمقاومة«.
هذا  التحرير  بعيد  الحتفالها  كان  التي  اإليرانية  اإلسالمية  »الجمهورية  كذلك  وحّيت 
أن  مؤكدًة  فنزويال  على  األميركي  الحصار  نفطها  ناقالت  خرقت  حين  خاص  معنى  العام 
سياسة العقوبات والحصار إلى أفول«. وحّيت أيضاً »كل شرفاء األمة وأحرار العالم الذين 

احتضنوا المقاومة، وما زالوا على أمتداد الوطن الكبير والعالم«.
وشّدد المجتمعون على »ضرورة التالزم بين مقاومة االحتالل بكل أشكاله، احتالل األرض 
وما  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  عالقاتنا  في  االختالل  ومقاومة  اإلرادة،  واحتالل 

يرافقه من فساد واستبداد«.
ل�«حزب  العام  االمين  مع  عليق  بثنية  اإلعالمية  أجرتها  المهمة  المقابلة  »عند  وتوقفوا 
بحيث  اإلعالم،  وسائل  من  العديد  وبثتها  »النور«  إذاعة  في  نصرالله  حسن  السيد  الله« 
التزاماتها،  في  مبدئية  رؤاها،  في  حكيمة  مقارباتها،  في  صريحة  شفافة،  شاملة،  جاءت 
من  لألخطار  إدراك  وعن  تفريط،  دون  من  البالد  على  وحرص  وقوة  بالنفس  ثقة  عن  تعبر 

دون جزع«.
ودعت الحملة اللبنانيين الى »التفاعل إيجاباَ مع مضمون كالم السيد نصرالله وتحصين 

الوضع الداخلي، السياسي واالقتصادي واالجتماعي لجبه األخطار«.
وتوقفت »أمام التطورات داخل فلسطين المحتلة في ضوء إعالن الرئيس محمود عباس 
الحكومتين  مع  المعقودة  االتفاقات  كل  من  فلسطين  ودول��ة  التحرير  منظمة  تحلل  عن 
الوطنية  القوى  لكل  فرصة  اإلعالن  هذا  اعتبار  يتطلب  الذي  األمر  واألميركية،  اإلسرائيلية 
انتفاضة  واط��الق  األنقسام  انهاء  طريق  على  قدماً  تخطو  لكي  الفلسطينية  واإلسالمية 

شعبية واسعة هي الطريق األقصر واألسلم لدحر اإلحتالل«.

اللجنة الدولية لحقوق االإن�صان

تلقت تقريرًا عن »�صوناطراك لبنان«
أعلن مفوض اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون األمم المتحدة 
في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، أنه وخالل اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة القانونية 
لدى المحاكم الدولية في اللجنة المحامي معن األسعد »بحثا تقرير الذي أعده مكتب لبنان عن 
العقد الموقع بين شركة سوناطراك والحكومة اللبنانية وتفاصيله القانونية وما يجب أن تقوم 

به الحكومة اذا ما أرادت أن تقوم بجالء الفساد عن هذا الملف الشائك«.
أجل  من  الشركة  على  قضائية  دعوة  اللبنانية  الدولة  تقديم  إمكانية  في  البحث  »تّم  وأضاف 
حفظ حقوق الناس مما تسّببت به تلك الشركة من ضرر مالي للشعب اللبناني من خالل عقد مبرم 

تشوبه نقاط قانونية متعددة«.
 وأشار أبو سعيد إلى أنه »أرسل إلى األمين العام لألمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش باإلضافة 
إلى المجلس الدولي لحقوق اإلنسان، كتباً تفصيلية حول هذه القضية من أجل مساعدة الحكومة 
الجهات،  بعض  قبل  من  محقة  غير  قانونية  ضغوطات  أي  ممارسة  عدم  من  الحالية  اللبنانية 

ولضمان حفظ حقوق الناس من األموال المهدورة من دون وجه حق«.

»حركة ال�صعب«: اأميركا تحّمل لبنان

ق�صطًا من عبء »قانون قي�صر« الم�صوؤوم
المتحدة  الواليات  سياسة  وإدانتها  سورية،  مع  »وقوفها  بيان  في  الشعب«  »حركة  أكدت 
السفارة  وتديرها  تحركها  التي  والتبعية  التعصب  و«أوركسترا«  وسورية  لبنان  ضد  األميركية 

األميركية في بيروت«.
2011، كانت  العام  التي تشن على سورية منذ  الكونية  الحرب  أن  الجميع  وأضافت »يعرف 
بقرار أميركي وبإدارة أميركية. لقد تمكنت سورية، بوعي شعبها ووطنيته، وبتضحيات جيشها، 
الحرب،  هذه  في  االنتصار  من  المقاومة،  وقوى  صديقة  دول  بمؤازرة  وكذلك  قيادتها،  وشجاعة 
أمعنت  فقد  أهدافهم.  تحقيق  من  األميركية  المتحدة  الواليات  رأسهم  وعلى  أمتنا  أعداء  ومنعت 
أميركا في محاصرة سورية والعمل على تجويع شعبها ومعاقبته وكسر إرادته. وفي هذا السياق 

يأتي تطبيق ما يسمى »قانون قيصر«.
وفرض  التآمر  حلقات  كاحدى  لبنان  »استخدام  تحاول  المتحدة  الواليات  أن  إلى  وأش��ارت 
عبر  أو  مباشرة  لبنان،  على  تمارسها  التي  الضغوط  أن  المعروف  ومن  سورية.  على  الحصار 

صندوق النقد الدولي، هدفها إحكام الحصار وتشديد العقوبات على الشعب السوري«.
وأضافت »نسمع اليوم أصواتاً ترفع شعار »مكافحة التهريب« بحجة تنفيذ إصالحات وتلبية 
الحوار  طريق  عن  يتم  األمر  هذا  ولكن  التهريب،  مكافحة  مع  نحن  الدولي.  النقد  صندوق  مطالب 
استجابًة  سورية  مع  القطيعة  طريق  عن  وليس  والسورية  اللبنانية  الدولتين  بين  والتنسيق 

إلمالءات السفارة األميركية في لبنان«.
وأكدت أن »اإلمالءات التي تسعى الواليات المتحدة األميركية إلى فرضها على لبنان بتحميله 
ولكنها  فقط  السوري  الشعب  إيذاء  تستهدف  ال  المشؤوم  قيصر«  »قانون  تنفيذ  عبء  من  قسطاً 
تدفع باتجاه المزيد من االنهيار المالي واالقتصادي في لبنان وزعزعة االستقرار الهش، والدفع 

باتجاه فتنة دموية«.

{ عمر عبد القادر غندور*

ونبقى كاالبل التي تعلك ريقها خوفا من الظمأ ؟
يعيشون  اللبنانيين  اّن  على  لبنانيان  يختلف  ال 
ش��ظ��ف ال��ع��ي��ش وم����رارة ال��ح��ي��اة ف��ي أس���وأ ظروفها 
من  أبوابهم  يطرق  الجوع  وب��ات  وقسوتها  وقهرها 
ال  منهوبة  مهترئة  دول��ة  ف��ي  استثناء  أو  تمييز  غير 
مثل  في  تعقميها  او  تقويمها  أو  إصالحها  الى  سبيل 

هذه األيام.
 هذه الدولة باالسم، البؤس فيها والفشل والضياع 
توافقت  اّن  منذ  يالزمها  ه��و  ب��ل  األم���س،  وليد  ليس 
فرنسا وبريطانيا على منحها بعض االستقالل بنظام 
عام،  ألف  بعد  ولو  معتبرة  دولة  يبني  ولن  ال  طائفي 
وال ننكر اّن لبنان شهد ما بين عامي 1943 و 1975 
عدم  نتيجة  اق��ت��ص��ادي��ة  وح��ي��وي��ة  ع��م��ران��ي��ة،  نهضة 
االستقرار في الدول العربية وما شهدته من انقالبات 
وتغيير ُنظم قبل أن تداهمنا أحداث 1975 من حروب 
واقتتال وفتن مّهدت ل� »إسرائيل« التدخل واالحتالل 
ولم تخرج إال بفضل المقاومة في محطتين تاريخيتين 
في 2000 و 2006، إال اّن التوتر استمّر نتيجة فقدان 
الثقة مما فرض اتفاق الطائف 1989 ونّص على إلغاء 

الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ وغير ذلك 
الطائف  في  المجتمعون  عليها  توافق  إصالحات  من 
مع  تتعارض  ألنها  وأهملوها  السياسيون  ورفضها 
في  فاستمّروا  نفوذهم  وتنهي  وسطوهم  مكاسبهم 
نهجهم حتى أوصلوا البالد الى ما هي عليه من فساد 
ونهب وإفالس وما زالوا من دون أن يرّف لهم جفن 

او يردعهم حياء أو خوف من الله.
 وعندما نكّرر مع تكرار أوجاعنا وعجزنا ويأسنا 
الظالمة  وبتسوياتها  بحكامها  ف��اس��دة  ال��دول��ة  اّن 
ومشاريعها الريعية للمحاسيب، وتصّر على الطائفية 
وترعرعت  نشأت  التي  وهي  السياسية  واالنتهازية 
في حضن طوائفها وتتقاسم مغانم الدولة والتوظيف 
قياس  على  المفصلة  الصورية  والموازنة  السياسي 
لها  عمل  ال  ال��ت��ي  والمجالس  والتنفيعات  ال��ط��وائ��ف 
الدولة  مفاصل  ك��ّل  في  المحاصصة  هندسة  س��وى 

وغير ذلك كثير...
 وكان غريباً ان تقوم القيامة على المفتي الجعفري 
في  ورف��ض  حق  كلمة  ق��ال  ال��ذي  قبالن  أحمد  الشيخ 
والفساد  بالظلم  القبول  ال��م��ب��ارك  الفطر  عيد  خطبة 
لبنان  نشأة  أّن  مؤكداً  الطائفي،  والنظام  واالضطهاد 
تّمت على أسس طائفية فرضها االنتداب واالستعمار 

وطبقها بشارة الخوري ورياض الصلح دون ان يكون 
لهما رأي فيها، وال تصلح لدولة اإلنسان والوطن داعياً 

الى دولة العدل والقانون والكفاءة وهذا صحيح.
المسكونة  ال��م��ف��ت��ع��ل��ة  ال��ض��ج��ة  ن��س��ت��غ��رب  ن��ح��ن   
عالم  اّي  من  الكالم  هذا  مثل  ونؤيد  الفتن،  بهواجس 
او خوري او شيخ وأي إنسان، وهل يكفر من يطالب 
بذهاب الصيغة الصنمية المفروضة والمتوافق عليها 
وهل  السماء،  م��ن  هبطت  الصيغة  ه��ذه  كانت  إذا  إال 
بلغ التعّصب هذا المدى مع ما نراه من تدهور مادي 
يعرف  لم  بلد  في  اللبناني  المواطن  بكرامة  وإنساني 
مدى  على  البال  وراحة  باألمان  ينعم  ولم  االستقرار 
عقود وعقود بفعل هذه الصيغة الطائفية التي تتسّول 

المغانم والمحاصصة عليها !
تتقّدم  التعصبية  والطائفية  االنتهازية  كانت  واذا   
دولة  نستحق  ف��ال  وال��ق��ان��ون  وال��ن��ظ��ام  ال��ع��دال��ة  على 
بمقاييس الكفاءة والعدالة والقانون ونبقى في تشّوه 
وتصّحر كاإلبل التي تعلك ريقها خوفاً من الظمأ ولن 
التقوقع  وال��ى  الفيدرالية  الى  ندعو  وال  أب��داً.  ترتوي 
واالن���غ���الق ب��ل ن��ري��د دول���ة ح��دي��ث��ة ي��ك��ون معيارها 

المواطنة وليس المواطفة.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

قبالن وخليلي خالل لقائهما أمس

وزني متوسطاً القصيفي ووفد نقابة المحررين
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الوطن 4
بكورونا  اليومّية  اإلصابات  عدد  يتأرجح 
 24 الـ  خالل  وسّجلت  متفاوتة  معّدالت  بين 
 1675 ــل  21 حــالــة مــن أص ــرة  ــي ســاعــة األخ
األمر  للوافدين،  و5  للمقيمين  منها   16 فحصاً، 

الذي يرفع العدد التراكمي إلى 1161 إصابة.
لقائه  بعد  حسن  حمد  الصحة  وزير  وشّدد 
تضافر  “ضرورة  على  الغريب  صالح  الشيخ 
ألن  كــورونــا،   مواجهة  فــيــروس  فــي  الجهود 
ومجتمعنا  بالدنا  تجّنب  الوباء  هذا  مقاومة 
سيناريوات سّيئة«. ولفت الى “ان المرجعيات 
خالل  من  الوباء  مواجهة  في  شريكة  الروحية 
المسافة  حفظ  بوجوب  للمؤمنين  تعليماتها 

اآلمنة والتباعد االجتماعي«.
في  الــكــوارث  إدارة  ــدة  وح أعلنت  تزامناً 
“لم  أنه  بيان  في  صور،  قضاء  بلديات  اتحاد 
القضاء  مستوى  على  إصابة  أي  أمس  تسجل 
بـ  covid- 19، ولم تسجل أي حالة مشتبهة 
حاالت   6 زالت  وما  التقرير،  إعداد  ساعة  حتى 
مشتبه بها قيد الدرس والمتابعة بعد صدور 3 
نتائج سلبية لحاالت سجلت أمس، وعليه فإن 
مصاباً   43 زال  ما  القضاء  في  المصابين  عدد 

توّزعوا على الشكل التالي:
إفريقيا. 34 حالة وافدة من 
3 حاالت وافدة من أوروبا.

6 حاالت محلية.
بشكل  الشفاء  الى  منهم  تسعة  تماثل  وقد 

تام«.
محافظة  في  الكوارث  ادارة  غرفة  وأعلنت 
COVID- حول   اليومي  تقريرها  في  عكار، 

كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  تسجيل   ،19
المسجلين  المصابين  عدد  ليرتفع  عكار،  في 
 68 إلى  الماضي  آذار   17 منذ  المحافظة  في 
بعد استقرار دام لثالثة أيام متتالية على الرقم 

.67
بلغ  بالتقرير  المرفق  البيانّي  الجدول  وفي 
الشفاء  وحــاالت   ،35 اإليجابية  الحاالت  عدد 
لحاالت  اإلجمالي  العدد  ليرتفع   8 الجديدة 
الشفاء إلى 33، فيما تقلّص عدد حاالت الحجر 
من  الذكور  نسبة  أن  331. ويذكر  الى  المنزلي 
المئة،  في   43 بلغت  المصابين  عــدد  مجمل 

واإلناث 57 في المئة.
بلدة  في  والفرح  االرتــيــاح  ــواء  أج وخيمت 
مزبود إثر صدور نتائج فحوص الـ PCR التي 
أجريت لـ 214 شخصاً من أبناء البلدة السبت 
ارتفع  أن  بعد  سلبية،  جميعها  وأتت  الماضي 
عداد كورونا في البلدة الى 17 إصابة توّزعت 

على عدد من أحيائها.
وزارة  من  متخصص  طبي  فريق  ــرى  وأج
والموظفين  للقضاة   PCR فحوص  الصحة 
في وزارة العدل في زحلة ولعناصر قوى األمن 
وذلك  الوزارة،  مبنى  حماية  المولجة  الداخلي 
أجريت  كذلك  الصحة.  وزارة  مع  بالتنسيق 
قصر  في  المداومين  للقضاة  مماثلة  فحوص 

العدل.
وأعلن رئيس بلدية المرج في البقاع الغربي 
اتصاالت  »بعد  انه  تصريح،  في  الجراح  منور 
المعنية،  والدوائر  العامة  الصحة  وزارة  مع 
محمد  المعين  عبد  المصاب  شفاء  تأكيد  تم 

كل  وأتت  فحص  من  ألكثر  خضع  الذي  حرب 
النتائج سلبية، وبذلك تكون بلدة المرج صفر 

إصابات«.
الصويرة في  في غضون ذلك اوصت بلدية 
البقاع الغربي من عموم أهالي البلدة والقاطنين 
االرشــــادات  ــاع  ــب وات الــوعــي  باعتماد  فيها 
والبلديات  الداخلية  وزارتــا  بها  توصي  التي 

العمل  بأوقات  االلتزام  لجهة  العامة  والصحة 
وغيرها،  التجارية  والمحال  المؤسسات  في 
للعاملين  والكمامات  القفازات  ارتداء  واعتماد 
في  تجمعات  وجود  عدم  على  والحرص  فيها، 

أي مكان، وخصوصاً على مداخل البلدة.
عدم  األهــالــي،  “جميع  بـ  البلدية  وأهــابــت 
استقبال أي نازح جديد أو استقدام أي مستأجر، 

الجنسّيات  أصحاب  من  أو  لبنانياً  كان  سواء 
ــري لــه فحص   األخـــرى«، مــذكــرة “كل مــن أج
عشر  ألربعة  المنزلي  بالحجر  االلتزام   ،PCR
يوماً اعتباراً من تاريخ الفحص«، طالبة “التقّيد 
بمضمون البنود المذكورة وإال ستضطر التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق أي مخالف«.
أن  ــودة  ج أبــو  كمال  البقاع  محافظ  شــرح 

أمس،  أول  سّجلت  جديدة  إصابة  عشرة  ثالث 
يقطنون  سوريين  الى  تعود  عنجر  مجدل  في 
 PCR مبنى واحداً وتّم عزله وأجري فحص الـ

لجميع سكانه بالتعاون مع البلدية.
شــؤون  مفوضّية  مــع  تــواصــل  أنــه  وأكـــد 
منع  على  للعمل  المتحدة  األمم  في  الالجئين 

الفيروس من الوصول الى المخّيمات.

حول  رسمّية  أرقام  تتوفر  ال  الساعة  حتى 
البطالة في  العمل ونسبة  العاطلين عن  أعداد 
اقتصادي  كمؤشر  األمر  هذا  أهمية  رغم  لبنان، 
واجتماعي، فنسبة البطالة التي أعلنتها إدارة 
جرى  بالعّينات  مسح  بعد  المركزي  اإلحصاء 
 .11.6% 2019 هي  وآذار   2018 بين نيسان 
ــارت  أش حيث  ذلــك،  ــالف  خ هــو  الــواقــع  لكّن 
عدد  أن  إلى  للمعلومات  الدولية  استطالعات 
األول  تشرين   17 قبل  العمل  عن  العاطلين 
2019 كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة %25 من 
حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض 
الشلل  حالة  ونتيجة  السابقين.  العمل  وزراء 
التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين األول 2019 
والتي زادت حدًة مع تفشي وباء الكورونا فقد 
العدد  ليرتفع  ألفاً   80 نحو  العمل  من  صرف 
 .32% بنسبة  أي  ألــفــاً   430 إلــى  اإلجمالي 
التي  االقتصادية  واألوضاع  المؤشرات  ولكّن 
إلى  تشير  العالم  دول  ومعظم  لبنان  يعيشها 
العمل  عن  العاطلين  أعداد  ارتفاع  في  إمكانية 
عن  عاطل  مليون  نحو  إلى  المقبلة  األشهر  في 
الرقم  هــذا  ويبقى   .65% بنسبة  أي  العمل 
تحصل  لم  ما  الحصول  احتمال  معرض  في 

خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.
الــدولــيــة  ــت  ــع دف ــي  ــت ال الــمــؤشــرات  إن   
يشكل  ــذي  ال االحتمال  هــذا  الــى  للمعلومات 
واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار  على  خطراً 

عديدة ومن أبرزها:

 15  - آالف   10 نحو  ُيصرف  أن  احتمال   -
الخاصة  الــمــدراس  في  وموظف  أستاذ  ألــف 
عن  امتناعهم  أو  األهــالــي  قــدرة  عــدم  نتيجة 
وبالتالي  عليهم،  المتوجبة  األقساط  تسديد 
عدد  إغالق  إلى  وصوالً  الصفوف  عدد  تقليص 
من   25% تشكل  النسبة  وهذه  المدارس.  من 

إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة.
ــن الــمــطــاعــم والــفــنــادق  ــال عـــدد م ــف - إق
القدرة  عدم  نتيجة  السياحّية  والمؤسسات 
المداخيل،  وتراجع  األعباء  ارتفاع  تحمل  على 
عامل،  ألــف   50 نحو  يصيب  قــد  ــر  األم ــذا  وه
راتباً  يتقاضى  ولكنه  يعمل  منهم  البعض 

مخفضاً بنسبة 20 %- 75 %.
التجارية  المؤسسات  مــن  عــدد  إقــفــال   -
التي تبيع األلبسة واألحذية وسلعاً  الصغيرة 
غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل 
صرف  سعر  ارتفاع  )نتيجة  األسعار  ارتفاع 
الدوالر مقابل الليرة( وهذا األمر قد يصرف 20 

ألفاً - 25 ألف عامل.
كانت  الماضية  الــثــالث  الــســنــوات  فــي   -
ــاع عــدد  ــف ــن ارت ــدان م ــح الــهــجــرة والــســفــر ت
أوصد  قد  الباب  وهــذا  العمل.  عن  العاطلين 
وبالتالي  كبير.  بشكل  اللبنانيين  وجــه  في 
الى  سينضمون  ألفاً   60  - ألفاً   50 نحو  فإن 
على  يشتمل  الرقم  وهذا  العمل.  عن  العاطلين 
الجامعيين  المتخرجين  مــن  ألــفــاً   30 نحو 

الجدد.

إلى  يعودون  قد  لبناني  ألف   200 نحو   -
لبنان من أفريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما 
االقتصادّي  التراجع  نتيجة  وظائفهم  فقدوا 
النفط في  أزمة كورونا وتراجع أسعار  بسبب 
والحّد  المشاريع  من  عدد  وإلغاء  الخليج  دول 

من اإلنفاق الحكومي.
يفقدون  قد  ألف   150  - ألف   100 نحو   -
تقليص  بفعل  مختلفة  قطاعات  من  وظائفهم 
البناء  قطاع  في  سيما  وال  والمشاريع  األعمال 

النقل،  والمقاوالت، في اإلعالم والصحافة، في 
موظف  ألف   26 يعمل  )حيث  المصارف  في 
الدمج  بعد  الــعــدد  لخفض  اتــجــاه  وهــنــاك 
 1080 الـ  الفروع  من  عدد  وإغــالق  المصرفي 

المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية(.
يصل  قــد  األســـوأ  السيناريو  ــذا  ه نتيجة 
لبنان، بحسب الدولية للمعلومات، الى مليون 
من  عــدد  ــب  روات خفض  مع  العمل  عن  عاطل 
العاملين، باإلضافة الى تآكل القدرة الشرائية 

لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم 
العاملين  من   95% )نحو  اللبنانية  بالليرة 
اقتصادية  مقلقة  مؤشرات  كلها  لبنان(  في 
قد  ومشاكل  أزمــات  يسبب  قد  ما  واجتماعية 
وبحسب  الحاالت.  بعض  في  سلمية  تكون  ال 
يبدو  السيناريو  هذا  فإن  للمعلومات  الدولية 
الدقة  شديدة  ــام  األرق تكون  ال  وقد  ســوداويــاً 
وعلّها ألول مرة تخرج الدولية للمعلومات عن 
 100% مدعم  غير  رقم  أي  نشر  بعدم  نهجها 
لكّن  الدقيقة،  العلمية  واألرقــام  باإلحصاءات 
الوضع يقتضي دّق ناقوس الخطر تحذيراً من 

المقبل.  المستقبل 
لبرنامج  القطري  المدير  حــذر  ذلــك،  الــى   
الله  عبد  لبنان،  في  وممثله  العالمي  الغذاء 
معرضون  لبناني  مليون  أن  من  ـــوردات،  ال
خالل  الغذائي  الفقر  خط  تحت  يصبحوا  ألن 
إلى أن البرنامج يستعّد  العام الحالي، مشيراً 
ألف   50 لدعم  طارئة  غذائية  مساعدة  لتقديم 
ــات  األزم لتداعيات  معّرضة  لبنانية  ــرة  أس

االقتصادية.
إنه  “سبوتنيك«  لوكالة  ـــوردات  ال ــال  وق
للناتج  السلبي  بالنمو  توقعات  إلى  “استناداً 
يقدر   ،2020 للعام  للفرد  اإلجمالي  المحلي 
سيرتفع  الفقر  انتشار  معدل  أن  الدولي  البنك 
 ،2020 % عام   45 2019، إلى  %37 عام  من 
الفقر المدقع )المعروف  ومن المتوقع أن يؤثر 
أيًضا باسم فقر الغذاء( على %22 من السكان، 

مقارنة بـ%16 عام 2019«.
لهذه  “وفقاً  قــائــالً:  الـــــوردات  وأضــــاف 
يصل  ما  لبنان  في  يكون  أن  يمكن  التقديرات، 
عام  في  فقيرة  لبنانية  أســرة  ألف   335 إلى 
يقرب  ما  أسرة   163000 ذلك  في  بما   ،2020

من مليون فرد تحت خط الفقر الغذائي«.
كوفيد- تفشي  قبل  حتى  أنه  الوردات  وأكد 
لبنان  في  العالمي  الغذاء  برنامج  كان   ،19
آالف   107 مــن  يــقــرب  لما  الــمــســاعــدة  يــقــدم 
الوطني الستهداف  البرنامج  لبناني من خالل 
الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعّية 
ذلك،  على  وعــالوة  ــوزراء.  ال مجلس  ورئاسة 
اللبنانيين  من  ألفاً   14 من  يقرب  ما  دعم  يتم 
كسب  أنشطة  خالل  من  شهرياً  والسوريين 
المجتمعية  األصول  إنشاء  يشمل  بما  العيش، 
وبناء القدرات الفردية من خالل خطط التدريب 
التي تطور فرص االكتفاء الذاتي. وقبل تفشي 
ألف   34 كــان  اإلغــالق،  وإجـــراءات  الفيروس 
وجبة  يومياً  يتلقون  وســوري  لبناني  طالب 

خفيفة ومغذية ومدروسة محلية الصنع«.
العالمي  األغذية  برنامج  “يدرك  وأضــاف 
والحكومة  والشركاء  الدوليون  والمانحون 
لحماية  عاجل  بشكل  ويسعون  الوضع،  تماماً 
الفئات األكثر ضعفاً على المدى القصير، بينما 
يبحثون عن حلول مستدامة لتحسين شبكات 
المتوسط  الــمــدى  على  االجــتــمــاعــي  ـــان  األم

والطويل«.

النائب  برئاسة  الفرعّية  اللجنة  عقدت 
في  الـــواردة  ــام  األرق لتوحيد  كنعان  إبراهيم 
في  أمــس،  األولـــى  جلستها  الحكومة  خطة 
ساحة النجمة بحضور وزير المال غازي وزني 
خليل،  حسن  علي  نحاس،  نقوال  والــنــواب: 
سمير الجسر، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، 

جهاد الصمد، ياسين جابر، ميشال معوض.
في  المالية  العمليات  مــديــر  حضر  كما 
مصرف لبنان يوسف الخليل، مدير المحاسبة 
مدير  حسن،  علي  محمد  لبنان  مصرف  في 

رودولف  لبنان  مصرف  في  المالي  االستقرار 
موسي، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، 
نائب رئيس الجمعية نديم القصار، وأمين عام 

الجمعية مكرم صادر وروجيه داغر.
وأدلى وزير المال بمنطلقات ارقام الحكومة 
وشكر  للتفاوض،  وقابلة  منزلة  غير  واعتبرها 
رئيس اللجنة على دعوته ألنها شكلت معالجة 
إلشكالية أساسية  من خالل الحوار مع مصرف 
الثغرة  هــذه  لسّد  المصرفي  والقطاع  لبنان 
ضرورة  مؤكداً  الحكومية،  الورقة  بموضوع 

حصول اجتماعات متتالية إلنهاء هذا األمر.
توحيد  ــرورة  ض فأكد  كنعان،  النائب  أمــا 
وطنية  مسؤولية  هناك  ان  معتبراً  االرقـــام، 
التي  الخيارات  مع  ــر،  األم هــذا  إلنجاز  كبيرة 
تحمي االقتصاد والمودعين َوتؤمن استمرارية 

االقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.
هو  وجدياً  مهماً  اجتماعاً  “كان  كنعان  قال 
األول للجنة تقصي حقائق أرقام وخيارات خطة 
التعافي االقتصادية وبداية تنسيق جّدية بين 
الفرقاء المعنيين بالملف وبإنقاذ البلد، وهناك 

تقارب جدي لتوحيد المقاربة والرؤية واألرقام 
للخيارات  وصــوالً  والمصارف  الحكومة  بين 
المودعين.  الثقة وحماية  التي تؤمن استعادة 
و هدفنا تحصين الموقف اللبناني أمام المراجع 
ومهنية  بشفافية  والمحلية  الدولية  التمويلية 
الراهنة  االنقسام  حالة  إنهاء  خالل  من  عالية 
وأرقامها  وخياراتها  الخطة  مقاربات  حــول 
أن  اليوم  اجتماع  معطيات  على  بناًء  وأتوقع 
تتطلّب  ولو  المقبل،  األسبوع  ذلك  من  ننتهي 

األمر جلسات متتالية«.

إثر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة 
في  االستثمارات  لتشجيع  العامة  والمؤسسة 
لبنان تهدف إلى تعزيز االستثمارات في القطاع 
نموذج  نحو  الطريق  تمهيد  أجل  من  الصناعي 
في  عمل  ورشة  “إيدال«  نظمت  لإلنتاج،  جديد 
عماد  الصناعة  وزير  خاللها  استضافت  مقّرها 
الــوزارة  من  عمل  فريق  رأس  على  الله  حب 
أجل  من  الطرفين  بين  التعاون  في  للبحث 
والقطاعات  الصناعي  للقطاع  “إيدال«  دعم 
اإلنتاجية األخرى عبر درس عدد من المراسيم 
واإلجراءات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء 
“إيدال«.  ومؤسسة  الصناعة  وزارة  قبل  من 
أعمال  لتسهيل  لجنة  إنشاء  في  البحث  وتــّم 
المستثمرين لدى المؤسسة تضّم مندوبين عن 

اإلدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة.
وُيشار إلى أن المراسيم التي تّمت مناقشتها، 
عقود  بنظام  المتعلقة  المعايير  تعديل  شملت 
االستثمارية  المشاريع  حوافز  الحوافز،  سلة 
قطاَعي  وحوافز  الجغرافي  التوزيع  بحسب 

المعلوماتية والتكنولوجيا.

سويد  مــازن  اإلدارة  مجلس  رئيس  وشــدد 
باعتباره  القطاع  هــذا  تعزيز  “ضرورة  على 
أحد األركان األساسية لالقتصاد خصوصاً في 
االقتصاد  تحويل  إلى  الحثيث  السعي  ضوء 
الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج«.

توحيد  تتيح  االتفاقية  هــذه  سويد:  وقــال 
الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  إطـــار  فــي  الجهـود 
العمل  في  االستمرار  على  المصانع  لمساعدة 
جديد  لــنــمــوذج  الــطــريــق  وتمهيد  ــاج  ــت واإلن
دعم  ــواردات،  ال )استبدال  الصناعي  لإلنتاج 
السلبي  التأثير  من  للحّد  وذلك  التصدير...( 

لألزمة السائدة وتحقيق األمن الغذائي.
المراسيم  ــن  م عـــدد  دراســــة  ــن  ع ــن  ــل وأع
إلى  لرفعها  تمهيداً  والمراسيم  ـــراءات  واإلج

مجلس الوزراء.
مع  للتعاون  ســروره  عن  الله  حّب  وأعــرب 
“إيدال«، معتبراً أن “تأثيرها كبير على المشاريع 
االستثمارية«، وأكد “الحاجة إلى المؤسسة في 
في  خصوصاً  األمــام،  إلى  للسير  المرحلة  هذه 
إلى  مشيًرا  الراهنة«،  االقتصادية  األوضاع  ظل 

أن “االنتقال من الريع إلى اإلنتاج يتطلب رؤية 
بدعم  إال  يتم  ال  األمر  وهذا  وتخطيطاً،  وتوجيهاً 
من الحكومة للقطاعات المنتجة ومنها الزراعة 

والصناعة بشكل رئيسّي«.
أســاســّيــة  نقطة  “إيدال«  تــشــّكــل  وقــــال: 

لالنطالق بهذا العمل. وهذه الورشة التي نحن 
في صددها هي لتكريس التعاون بين المؤسسة 
والوزارة والخروج بإجراءات وقرارات وإصدار 
مراسيم لتشجيع القطاع الصناعي والقطاعات 

اإلنتاجية ذات الصلة.

تجارة  غــرفــة  أجــرتــه  اســتــطــالع  كشف 
تتوقع  دبي  في  الشركات  من   70% أن  دبي 
الستة  األشهر  غضون  في  أبوابها  ــالق  إغ
المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا 

المستجّد وحالة اإلغالق العالمية.
مديراً   1228 شمل  بمسح  الغرفة  وقامت 
 16 تنفيذياً عبر مجموعة من القطاعات بين 
اإلغالق  فترة  خالل  الماضي،  نيسان  و22 
يقرب  ما  وإن  ـــارة،  اإلم في  صرامة  األكثر 
الشركات  من  كانوا  هؤالء  أربــاع  ثالثة  من 

الصغيرة التي تضّم أقل من 20 موظفاً.
وقد تحّدث أكثر من ثلثي المديرين الذين 
متوسط  احتمال  وجود  عن  المسح،  شملهم 
إلى مرتفع بمغادرة العمل في األشهر الستة 
يتوقعون  إنهم  منهم   27% وقال  المقبلة، 
خسارة أعمالهم خالل الشهر المقبل، و43% 
غضون  في  السوق  من  الخروج  يتوقعون 

ستة أشهر.
تتمتع  الــتــي  ــي  دب أن  الموقع  وأوضـــح 
وهو  تنّوعاً  االقــتــصــادات  أكثر  من  بواحد 
تعتمد  الخليج،  في  النفط  على  قائم  غير 
والسياحة  الضيافة  مثل  قطاعات  على 
والعقارات  اللوجستية  والخدمات  والترفيه 
ومطاعمها  فنادقها  تحظى  حيث  والتجزئة، 

بإشادة دولية.
ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف المطاعم 
أن  تتوقع  الدراسة  شملتها  التي  والفنادق 
كما  المقبل،  الشهر  في  العمل  عن  تتوقف 
والسياحة  السفر  شركات  من   74% قــال 
إنها تتوقع اإلغالق في ذلك الوقت، في حين 
والتخزين  النقل  شركات  من   30% يتوقع 

واالتصاالت المصير نفسه.
المالية  لدائرة  السابق  العام  المدير  وقال 
وقت  في   - الشيخ  ناصر  دبي  حكومة  في 
»الحد  أن  يعتقد  إنه  الشهر-  هذا  من  سابق 

بنسبة  سيكون  السكان  لتقلص  األدنـــى 
العام«. هذا   10%

الذي  تقريرها  في  دبــي  غرفة  وأضافت 
على  كوفيد19-  “تأثير  بــعــنــوان  جـــاء 
دول  “أسواق  أن  بدبي«،  األعمال  مجتمع 
تحدياً  تعاني  الخليجي  التعاون  مجلس 
خاصاً، ألنها عانت من ضعف أسعار النفط 
الصدمة  هذه  أن  إال  كوفيد19-،  وصدمات 
تدريجي  بشكل  سيظهر  والتعافي  مؤقتة، 

بمجرد تخفيف القيود«.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم غــرفــة دبـــي في 
الساعات التي تلت نشر المسح إن “حكومة 
عند  الدعم  وتقديم  المراقبة  تواصل  دبــي 
الضرورة لمساعدة مجتمع األعمال في دبي 

خالل هذه الفترة«.
تأتي  كورونا  أزمة  أن  إلى  الموقع  ونّبه 
ــرادات  اإلي انخفاض  من  عــدة  سنوات  بعد 
وخاصة  ــــارة،  اإلم قــطــاعــات  ــم  أه لبعض 
العقارات والضيافة، حيث انخفضت أسعار 
%30 عن ذروتها  العقارات السكنية بنسبة 
وضعف  العرض  زيــادة  وسط   2014 عام 
غرفة  لكل  اإليــــرادات  وانخفضت  الطلب، 
عام  منذ   25% من  بأكثر  متاحة  فندقّية 

.2015
ومع أن اقتصاد دبي نما في العام الماضي 
له  وتيرة  أبطأ  هو  هذا  فإن   ،1.94% بنسبة 
عام  االقتصادي  لالنهيار  المظلمة  األيام  منذ 

.2009
عن  تنتج  أن  ترجيح  إلى  الموقع  وخلص 
في  فادحة  خسائر  العالمي  كورونا  وبــاء 
شهدته  الذي  االنكماش  من  بكثير  أكثر  دبي 
قبل عقد من الزمن، خاصة أن تقرير الغرفة 
على  كوفيد19-  أزمة  تأثير  أن  “من  يحّذر 
أكبر  سيكون  العام  هذا  العالمي  االقتصاد 

من األزمة المالية 2009-2008«.

مالكو ال�شاحنات عند وزير الأ�شغال

وزيــر  بحضور  نجار  ميشال  العامة  األشــغــال  ــر  وزي استقبل 
الترانزيت  شاحنات  مالكي  نقابة  من  وفداً  حواط،  طالل  االتصاالت 
ومن  القطاع،  أوضــاع  في  البحث  وتم  لبنان  في  الخارجي  للنقل 
المعابر  على  معوقات  من  الترانزيت  شاحنات  تعانيه  ما  ابرزها 
اللبنانية  غير  والشاحنات  المشروعة،  غير  والمنافسة  العربية 
المسموح  المئة طن، فيما  المحورية وأوزانها  التي تتجاوز أحمالها 
السالمة  30 طناً، مما يؤثر سلباً على  المبرمة  االتفاقيات  لها ضمن 
كل  على  اللبنانية  والشاحنات  والبيئة  الدولية  والطرق  العامة 

الصعد.

البراك�س: ل اأزمة بنزين

تمّنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان من المواطنين 
عدم  بسبب  بنزين  أزمة  هناك  بأن  تبث  التي  الشائعات  تصديق  عدم 

تسليم المحروقات اليوم من قبل شركات االستيراد.
وقالت في بيان كل ما في األمر إنه بسبب عطلة عيد الفطر المبارك 
التي امتدت الى اربعة ايام، لم تتمكن وزارة الطاقة والمياه من اصدار 
اربعاء  يوم  كل  يصدر  الذي  صباحاً  الجديد  االسعار  تركيب  جدول 
رفض  ذلــك  عن  ونتج  ثلثاء،  يــوم  كل  يحضر  أن  العادة  من  ــذي  وال
أدى  مما  المحطات،  الى  امس  المحروقات  تسليم  االستيراد  شركات 
منه  نبهنا  قد  كنا  ما  وهذا  المخزون.  نفاد  بسبب  بعضها  إقفال  الى 

هذه  وتلزم  هيبتها  السلطة  تفرض  ان  وبضرورة  االثنين  يوم  ببيان 
والثلثاء  السبت  يومي  المحروقات  تسليم  ابواب  تفتح  ان  الشركات 
او  اربعة  النفطية  المشتقات  مستودعات  إقفال  يحتمل  ال  البلد  ألن 
ريمون  والمياه  الطاقة  وزير  النقابة  وشكرت  متواصلة.  ايام  خمسة 
تسليم  والزهراني  طرابلس  في  النفط  منشآت  من  طلب  الذي  غجر 
المحلي،  السوق  حاجات  من  جزء  سد  ومحاولة  والمازوت  البنزين 
كما شكرته لتوقيعه الجدول فور وروده إليه وطمأنت المواطنين بان 
تسليم المحروقات سيتم بصورة طبيعية اليوم صباحاً، وليس هناك 
من أزمة. فالبنزين متوفر بكميات كبيرة وليس هناك من سبب للهلع 

المحطات. على 

اعت�شام اأ�شحاب المولدات

الطاقة،  وزارة  مبنى  أمــام  الخاصة  المولدات  أصحاب  اعتصم 
بحسب  التسعيرة،  في  النظر  “إعادة  بـ  غجر  ريمون  الوزير  مطالبين 
إمكاننا  في  يكون  لن  ــك،  ذل يتّم  لم  إذا  ألنــه  ـــدوالر،  ال صــرف  سعر 

االستمرار«.
الكهربائي،  التيار  انقطاع  عن  المسؤولين  “لسنا  بيان  في  وأعلنوا 
في  نقع  ال  كــي  حقوقنا  فليعطونا  أو   24/24 الكهرباء  فليؤّمنوا 
المحظور«. وختموا “نطلق  صرخة وجع كبير... نحن ال نناور إنما نقول 
إنه ال يمكننا االستمرار. أعطونا حقوقنا أو أّمنوا الكهرباء، فهذه ليست من 

مسؤوليتنا«.

21 اإ�صابة جديدة بـ »كورونا« والعدد الإجمالّي 1161

لبنان 2020..  مليون عاطل عن العمل واأمام خطر الجوع

اللجنة الفرعّية لتوحيد الأرقام تجتمع في �ساحة النجمة:

لتح�سين الموقف اللبنانّي اأمام المراجع التمويلّية الدولّية

70 %  من �سركات دبي 
مهّددة بالإغالق

ور�سة عمل لـ»اإيدال« لدر�س مرا�سيم دعم ال�سناعة والقطاعات الإنتاجّية

ورشة »إيدال« بحضور حب الله
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

} يصادف اليوم الخميس، الذكرى 
التحرير  منظمة  لتأسيس  الـ56 
عام  أيار/مايو   28 في  الفلسطينية، 

.1964
انعقاد  بعد  المنظمة  وتأسست 
األول  الفلسطيني  العربي  المؤتمر 
القمة  مؤتمر  قرار  نتيجة  القدس،  في 
في  القاهرة  في  انعقد  الذي  العربية، 
العام ذاته، لتكون ممثالً للفلسطينيين 
وهي  الدولية،  المحافل  مختلف  في 
واألحــــزاب  الــفــصــائــل  معظم  تــضــّم 

الفلسطينية تحت لوائها.
فلسطين  ممثل  الــمــؤتــمــر  وكــلــف 
آنــــذاك أحــمــد الــشــقــيــري بــاالتــصــال 
بالفلسطينيين، وكتابة تقرير عن ذلك 
التالي،  العربي  القمة  لمؤتمر  يقدم 
فقام بجولة زار خاللها الدول العربية 
وأثناء  فيها،  بالفلسطينيين  واتصل 
جولته جرى وضع مشروعي الميثاق 
للمنظمة،  األساسي  والنظام  القومي 

وتقّرر عقد مؤتمر فلسطيني.
مازن  المياه  سلطة  رئيس  قال   {
غنيم إن تداعيات أزمة كورونا لم تثِن 
المحليين  شركاءها  وال  المياه،  سلطة 
في  العمل  مواصلة  عن  والدوليين، 
قطاع  في  اإلستراتيجية  المشاريع 
غزة، باعتبارها أولوية قصوى، لتدارك 
نتيجة  االستثنائي  المائي  الوضع 
ــزان الــجــوفــي، وارتــفــاع  ــخ تــدهــور ال
 ،97% مــن  أكــثــر  إلــى  تــلــّوثــه  نسبة 
إضافة لضعف البنية التحتّية للمياه 

والصرف الصحّي.
مراسل  مع  حديث  في  غنيم  وأشار 
وكالة »وفا« في غزة إلى أن عمل سلطة 
أعدتها  طــوارئ  لخطة  يستند  المياه 
ضمان  أولها  عــدة،  لمحاور  وتستند 
االستراتيجية  المرافق  عمل  استدامة 
الصحي،  والصرف  المياه  قطاع  في 
حــيــث وصـــل حــجــم االســتــثــمــار في 
البرامج والمشاريع إلى أكثر من نصف 
محطات  بين  تنّوعت  دوالر،  مليار 
شبكات  وتطوير  وتحلية،  معالجة 

وخطوط ناقلة وخزانات وغيرها.
على  متواصل  العمل  أن  غنيم  وأكد 
التحلية  محطة  لبرنامج  التحضيرات 
 90% يقارب  ما  تأمين  بعد  المركزية، 
حوالي  والبالغ  الــالزم،  التمويل  من 

582 مليون يورو.

ال�سام

ــواب  ــن ال مجلس  عــضــو  أدان   {
اإلجـــراءات  قلدس  تــادرس  المصري 
الجانب  أحــاديــة  الغربية  القسرية 
المفروضة على سورية مؤكداً أنها تمثل 

جزءاً من المؤامرة التي تستهدفها.
خاص  تصريح  فــي  قلدس  وقــال 
لمراسل سانا في القاهرة إن »واشنطن 
ولديهما  بمكيالين  يكيالن  والــغــرب 
المنطقة« مطالباً  أغراضاً وأطماعاً في 
عن  فوراً  القسرية  اإلجراءات  كل  برفع 
مواجهتها  ظل  في  وخصوصاً  سورية 

النتشار فيروس كورونا.
التي  باالنتصارات  قلدس  ونـــّوه 
حربه  في  الــســوري  الجيش  يحققها 
ــاب. وقــال إن »هــذا الجيش  ضد اإلره
البطل يقف ضد قوى الشر والداعمين 
في  ووحدته  الوطن  عن  ويدافع  لها 
ونحن  والمؤامرات  اإلرهــاب  مواجهة 

ندعمه ونقف إلى جانبه في ذلك«.

العراق

} اعتبر زعيم القائمة الوطنية اياد 
عالوي، أن هناك »مؤشراً خطيراً« على 
نية الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى 
الكاظمي االستمرار حتى نهاية الدورة 

االنتخابية.
إن  لــه،  تغريدة  فــي  ــالوي  ع ــال  وق
المحاصصة  على  المبنية  التعيينات 
فــي مفوضية  الــدنــيــا  الــوظــائــف  فــي 
موعد  تحديد  ـــدم  وع االنــتــخــابــات، 
المباشرة  وعدم  المبكرة،  االنتخابات 
ـــون االنـــتـــخـــابـــات،  ـــان ــل ق ــدي ــع ــت ب
نية  على  خطير  مؤشر  ومفوضيتها، 

الحكومة المؤقتة باالستمرار«.
وشدد عالوي أن »هذا ما لن يسمح 
باإلصالح  المطالب  شعبنا  ابناء  به 

وسيؤدي الى الفوضى« .

الأردن

النيابية  فلسطين  لجنة  جّددت   {
الملك  لــمــوقــف  الـــراســـخ  تــأيــيــدهــا 
الخطوة  تجاه  المعلن  الثاني  عبدالله 
واسعة  أجــزاء  ضم  ببدء  الصهيونية 

من الضفة الغربية وغور األردن.
وأكدت خالل اجتماع عقدته اللجنة 
في دار المجلس أمس، برئاسة النائب 
مساندتها  السعود،  يحيى  المحامي 
الفلسطينية  القيادة  لموقف  المطلقة 
مع  االتــفــاقــات  جميع  بحل  القاضي 

االحتالل الصهيوني.
الصارم  الملك  تأكيد  أن  إلى  ولفتت 
الصهيونية  بـــاإلجـــراءات  المتعلق 
تجد  الشأن  بهذا  الواضحة  وإشاراته 
المجتمع  مطالبة  والتأييد،  المساندة 
البرلمانية  والــمــؤســســات  ــي  ــدول ال
االحتالل  دولة  على  بالضغط  الدولية 
التي من  لوقف إجراءاتها االستفزازية 

شأنها زيادة االحتقان في المنطقة.

الكويت

} قوبل ما صدر عن الحكومة، بعد 
االستثنائي،  الــوزراء  مجلس  اجتماع 
في شأن تكريم العاملين في الصفوف 
كــورونــا،  جائحة  لمواجهة  ـــى  األول
بانتقاد نيابي عندما تم تجاهل بعض 
الجائحة،  واجــهــت  التي  القطاعات 
التكريم  يشمل  أن  إلى  دعــوات  وسط 
جميع  مــن  لها  المستحقين  جميع 
في  بعضها  يذكر  لم  والتي  القطاعات 

بيان مجلس الوزراء.

اأخبار الوطن الجي�ش ال�سورّي يمنع رتاًل اأميركيًا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة.. وانفجار قنبلة على طريق اإم 4 ال�سريع في اإدلب لدى مرور قافلة تركّية
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سيرغي  ــي  ــروس ال الخارجية  وزيـــر  بحث 
الصحة  لمنظمة  العام  المدير  مع  أمس،  الفروف 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جهود 
العالم  في  المستجّد  كورونا  فيروس  محاربة 

وخاصة في سورية.
لها  بيان  في  الروسية  الخارجية  وأعلنت 
استعرضا  غيبريسوس  وأدهانوم  الفــروف  أن 
اإلجراءات  التركيز على  الوضع في سورية، مع 
بما  المختصة،  األممية  الوكاالت  تتخذها  التي 
تحسين  بغية  العالمية،  الصحة  منظمة  فيها 
في  ومساعدتها  البالد  في  اإلنساني  الوضع 

مواجهة انتشار فيروس كورونا.
هذه  تــبــذل  أن  ـــرورة  ض على  التأكيد  وتـــّم 
التوجيهية  المبادئ  مع  بالتوافق  المساعي 
يشمل  بما  اإلنساني،  الدعم  بتقديم  الخاصة 

التنسيق مع الحكومة السورية.
غيبريسوس  أدهانوم  أن  إلى  البيان  ولفت 
المستمر  دعمها  إزاء  لروسيا  امتنانه  عن  أعرب 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  سنوات  مدى  على 
وأشاد بنهج روسيا المتكامل في تجاوز الجائحة 

وبما أحرزته من نجاحات في هذا السبيل.
أمس،  السوري،  للجيش  حاجز  منع  ميدانياً، 
قرية  باتجاه  المرور  من  أميركياً  عسكرياً  رتالً 
على  وأجبره  سورية،  شرقي  شمال  الـــدردارة 

العودة، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.
كان  الرتل  أن  إلى  السوري  التلفزيون  ولفت 
قرية  نحو  طريقه  في  وكــان  مــدرعــات   4 يضم 
الدردارة بريف ناحية تل تمر في الحسكة شمال 

شرقي البالد.
بأن  أمس،  »غربية«،  وكالة  أفادت  ذلك،  إلى 
قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب 
إلى  مشيرة  تركّية،  قافلة  مرور  لدى  السورية 

أنباء تتحّدث عن وقوع ضحايا.
التركية  »ديميرورين«  أنباء  وكالة  وقالت 
في  انفجرت  الطريق  على  مــزروعــة  قنبلة  إن 

منطقة إدلب شمال غرب سورية، مع مرور قافلة 
عسكرية تركية.

وأضافت أن جنوداً أصيبوا في االنفجار على 
حالة  في  بعضهم  وأن   M4 السريع  الطريق 

حرجة.
إن  السوري«  »المرصد  موقع  قال  جهته،  من 
دوّي انفجار عنيف سمع في محيط طريق حلب 
الغسانية  منطقة  جهة  من  الدولي،  الالذقية   –
بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات 
تابعة  آليات  ترافقها  التركية  للقوات  تابعة 

للفصائل، بعبوات ناسفة.
وأشار المرصد السوري إلى أن االنفجار أسفر 
التركية،  القوات  من  وضابط  مجند  إصابة  عن 

أحدهما جراحه خطيرة.
وأوضح أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى 
ضمن  الريحانية  منطقة  في  التركية  المشافي 

لواء اسكندرون.
وكان قد أصيب 3 جنود أميركيين و5 عناصر 
هجوم  في  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  من 

بين  اإلدارية  الحدود  على  لهم  مشترك  رتل  على 
شرقي  شمال  ــزور  ال وديــر  الحسكة  محافظتي 

سورية.
محلية  مصادر  عن  »ســانــا«  وكالة  ونقلت 
األميركية  للقوات  مشتركاً  آليات  رتل  إن  قولها 
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  من  ومجموعات 
ــذه مــجــهــولــون الــثــالثــاء  ــّف ــّرض لــهــجــوم ن ــع ت
»آر  وقـــواذف  الرشاشات  سالحي  باستخدام 
الحدود  على  رويشد  قرية  مفرق  عند  جي«  بي 
ودير  الحسكة  محافظتي  بين  الفاصلة  اإلدارية 

الزور.
القاعدة  مقر  إلى  الثمانية  المصابون  ونقل 

األميركية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.
األميركية  القوات  من  ضابط  قتل  أن  وسبق 
أبريل  من  الـ27  في  الكردية  القوات  من  واثنان 
دوريــة  على  مجهولون  نفذه  بكمين  الماضي 
الوسيعة  قرية  عند  مشتركة  كردية  أميركية 

التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.
وكان االحتالل االميركي قام بإدخال رتل آليات 

قواعدها  لدعم  لوجستية  ومواد  بمعدات  محّمل 
الالشرعية في محافظة الحسكة السورية.

وأكدت مصادر أهلية في ريف اليعربية شمال 
السورية  »سانا«  وكالة  لمراسل  الحسكة  شرق 
لألنباء أن »رتالً يضم شاحنة دخلت من األراضي 
العراقية إلى األراضي السورية عبر معبر الوليد 
إضافة  ومدرعات  حاويات  تحمل  الشرعي  غير 

لثالثة أبراج خاصة باالتصاالت«.
شمال  السويدية  قرية  في  أهلية  ومصادر 
مدرعات   6 »دخول  إلى  أشارت  المحافظة  شرق 
في  المحمودية  قرية  من  أميركية  لقوات  تابعة 
العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي 
السورية  النفطية  كرتشوك  حقول  الى  واتجهت 
التي يسيطر عليها الجيش األميركي«، في انتهاك 

للقانون الدولي، بحسب وصف الوكالة ذاتها.
المركز  رئــيــس  أعــلــن  متصل،  ســيــاق  وفــي 
البحري  العقيد  سورية  في  للمصالحة  الروسي 
تنظيم  مسلحي  أن  الثالثاء،  جورافليوف  أوليغ 
»جبهة النصرة«، قصفوا بلدة معرة موخص في 

محافظة إدلب السورية.
وفي موجز صحافي، أكد رئيس المركز التابع 
حميميم  قاعدة  ومقره  الروسية  الدفاع  لــوزارة 
عملية  أي  رصد  عدم  الالذقية،  ريف  في  الجوية 
شرعية  غير  مسلحة  »تشكيالت  قبل  من  قصف 
الماضية  ساعة  الـ24  خالل  لتركيا«،  موالية 
بينما رصد المركز عملية قصف واحدة استهدفت 
لتنظيم  تابعة  مواقع  من  موخص  معرة  بلدة 

»جبهة النصرة« في ريف إدلب.
العسكرية  الــشــرطــة  ـــدات  وح أن  ـــاف  وأض
المسارات  من  عدد  في  دوريات  سيرت  الروسية 
قيام  جانب  إلــى  والحسكة،  حلب  بمحافظتي 
في  جوية  بدورية  الروسي  الحربي  الطيران 

المنطقة.
وأشار إلى استمرار قناة االتصال الخاصة التي 
الدائم  العملياتي  التواصل  لضمان  إطالقها  تم 
والعسكريين  الروسي،  المصالحة  مركز  بين 

األتراك في شمالي سورية.

الوزراء مصطفى  مواجهات حتمّية بدا رئيس 
الكاظمي بأنه صامد الى اآلن في وجهها محاوالً 
وطأتها،  من  التخفيف  حتى  أو  عليها  السيطرة 
أبرزها جائحة كورونا واألزمة المالية والوزارات 

الشاغرة..
تزامناً مع وعوده األخيرة بمحاولة السيطرة 
وحتى  المالية  واألزمـــة  كــورونــا  جائحة  على 
رئيس  بــدأ  السياسي،  الــصــراع  حــدة  تخفيف 
العديد  على  بالقتال  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
بعد  مباشرة  بوجهه  فتحت  التي  الجبهات  من 
بزيارة  كورونا  جبهة  أولها  للمنصب،  تسنمه 

التي  بغداد  العاصمة  مستشفيات  إلى  مفاجئة 
تضم العديد من المصابين بالفايروس، ليحاول 
بانه  مفادها  رسالة  إرسال  خاللها  من  الكاظمي 
بكلمته  اطلقها  التي  الوعود  اول  على  العمل  بدأ 

ومنهاجه الحكومي.
الجبهات األخرى التي يستعد الكاظمي للقتال 
ففي  الشاغرة.  والــــوزارات  الــرواتــب  هي  فيها 
الوقت الذي ليس مسموحاً له أن يقترض اطالقاً، 
من  األطــراف  جميع  من  جانبه  إلى  أحد  يقف  لم 
ال  الشاغرة  السبع  فالوزارات  األزمة.  عبور  أجل 
يتوجب  وقت  في  الكتل  بين  نزاع  موضع  تزال 

الغرف  خلف  من  األبيض  دخانها  انتظار  عليه 
بالشأن  مختصون  السياسية.  للقوى  الخلفية 
بالغريب  ليس  األمر  هذا  بان  كشفوا  السياسي 
عمل  عن  مواقفها  في  تتباعد  التي  الكتل  عن 
الحكومة، حيث تكون األخيرة في الغالب في واد 
تأخذ  ما  وكثيراً  آخر،  واد  في  السياسية  والكتل 
دور المتفرج على ما يجري، مبينين بأنها تمتلك 
على  تسيطر  ألنها  الحكومة  عمل  إلسناد  الكثير 
المؤسسة التشريعية والرقابية، وبالتالي ال بد 
الحكومة  عمل  تسهل  تشريعات  هناك  تكون  أن 
صحيح،  بشكل  مهامها  إنجاز  فرص  لها  وتوفر 
أن  أجل  من  داعم  سياسي  جهد  توفير  عن  فضالً 

تقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها.
ويعود المراقبون للتأكيد بأن المرحلة المقبلة 
ادارة  على  الكاظمي  قدرة  حول  الجدل  ستحسم 
االزمات والعبور للطرف اآلخر، من عدم سيطرته 
كالمتفرج  السياسية  الكتل  ووقــوف  االمر  على 
الهرم  رأس  على  هو  من  بوجه  التهم  يلقي  الذي 

الذين أوصلوه هم أساساً الى قمته.
ميدانياً، أفادت خلية اإلعالم األمني الحكومية 
في العراق، أمس، باستشهاد جندي وجرح آخر 

في هجوم مسلح لتنظيم »داعش«.
»مجموعة  إن  صحافي  بــيــان  فــي  وقــالــت 
إرهابية داعشية أطلقت النار على نقطة حراسة 
جنوبي  حبش  قرية  في  السابعة  للفرقة  تابعة 
أدى  »الحادث  أن  وأضافت  بغداد«.  العاصمة 
إلى استشهاد مقاتل واصابة آخر«، من دون ذكر 

تفاصيل أخرى.
وفي السياق، أفيد بتحليق مروحيات أميركية 
أن  وأوضـــح  العراقية.  العاصمة  أجـــواء  فــي 
غرب  حلقت  آباتشي  طراز  من  هي  المروحيات 

بغداد وفي شمالها الغربي.
وذكر مصدر أمني عراقي أن جهاز المخابرات 

قيادات  كبار  من  أربعة  قتل  من  تمكن  العراقي 
داعش في قاطع أبو غريب والفلوجة في منطقة 

العناز جنوب غرب بغداد.
كما ألقى الحشد الشعبي القبض على مسؤول 

إعالم داعش في محافظة صالح الدين.
كميناً  نصب  الحشد  فإن  مصادر،  وبحسب 
ألقى من خالله القبض على أيوب عداي العاني؛ 
في  اإلرهابية  العمليات  معظم  في  المشارك 

المحافظة.
كاميرات  بتثبيت  عراقية  قــوات  وشــرعــت 
قرى  محيط  في  أمنية  أحزمة  وبناء  حــراريــة 
لمواجهة  بعقوبة،  شرق  شمال  العبارة،  ناحية 

فلول داعش.
وكان قد نقل عن مصدر أمني قوله إن المنسق 
قتل  ــش«  »داع في  وسورية  العراق  بين  العام 

بضربة جوية في العراق.
وألقت »خلية الصقور« االستخبارية، التابعة 
القبض  الداخلية،  وزاة  في  المخابرات  لمديرية 
8 عناصر من تنظيم »داعش« خالل عملية  على 
محافظة  في  التنظيم  فلول  استهدفت  خاطفٍة 

األنبار.
االستخبارات  مديرية  أعلنت  جهتها،  مــن 
في  عنصر  على  القبض  العراقية،  العسكرية 
إلى  سورية  من  عودته  بعد  »داعــش«  تنظيم 

العراق.
وذكرت المديرية في بيان صحافي، أن »مفارز 
وباالشتراك  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
أحد  على  القبض  ألقت   30 المشاة  ــواء  ل مــع 
اإلرهابيين في منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة 

بقضاء القائم في محافظة األنبار«.

أعلن جيش االحتالل الصهيوني، أنه يستعد 
حال  الفلسطينيين،  مع  »مواجهة«  لخوض 
الضفة  من  أجــزاء  االحتالل  ضم  في  الشروع 

الغربية المحتلة، في يوليو/تموز المقبل.
أفيف  الجيش،  أركــان  هيئة  رئيس  ــال  وق
كوخافي، في خطاب أمام ضباط كبار، حسبما 
الصهيونّية،  »هــآرتــس«  صحيفة  عنه  نقلت 
األوضــاع  تصعيد  إلمكانية  »نستعّد  ــس  أم
تطبيق  تم  ما  اذا  الفلسطينية،  ــي  األراض في 
السيادة »اإلسرائيلية« في الضفة الغربية في 
كوخافي  وأضاف  المقبل«.  يوليو/تموز  شهر 
لضباط الجيش »كونوا مستعّدين، فالتصعيد 

واقعي جداً«.
وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، 
الحكومة  أن  األخيرة  األسابيع  في  أعلن  قد 
الصهيونية ستشرع بعملية ضم المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية المحتلة في األول 

من يوليو/تموز المقبل.
وقال كوخافي في خطابه »الجيش يستعّد 
يوليو/تموز  شهر  في  عسكرية  خطط  لتنفيذ 

لمواجهة احتمال تفجر أحداث العنف«.
يعّزز  لم  الجيش،  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 

قواته في األراضي الضفة الغربية، حتى اآلن.
وقالت إن تقديرات كوخافي تشير إلى توقع 
حدوث تصعيد في الضفة الغربية، وبقدر أقل 

في قطاع غزة.
عسكرية  مــصــادر  عــن  الصحيفة  ونقلت 
عكس  »على  إنه  قولها  تسّمها،  لم  صهيونية، 
فترات التوتر السابقة، فإن الهّوة بين األجهزة 
أكثر  والفلسطينية،  الصهيونية  األمــنــيــة 
القيادة  لقرار  ــارة  إش في  المرة«،  هذه  جدية 
التنسيق  وقف  الماضي،  األسبوع  الفلسطينية 

األمني مع الكيان الصهيوني.
منظمة  أن  الفلسطينية،  القيادة  وأعلنت 
االتفاقيات  من  حّل  في  الفلسطينية  التحرير 
الكيان  ــع  م ــة،  ــي ــن األم فيها  بــمــا  الــمــوقــعــة، 

هذا  بسبب  المتحدة  والــواليــات  الصهيوني 
القرار الصهيوني.

باستثناء  العالم،  دول  غالبية  وعارضت 
الواليات المتحدة، نية الكيان الصهيوني ضم 

أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
الضم  أن  إلى  فلسطينية  تقديرات  وتشير 
المئة من مساحة  30 في  أكثر من  إلى  سيصل 

الضفة المحتلة.
الضم  أن  من  مـــراراً  الفلسطينيون  ــذر  وح

سينسف فكرة »حل الدولتين« من أساسها.
 132 أبيب  تــل  أقــامــت   ،1967 عــام  ومنذ 
فيها  يقيم  استيطانية  بؤرة  و121  مستوطنة 
سابقة  معطيات  بحسب  يهودي،  ألف   427

لحركة »السالم اآلن« الصهيونية.
اللجنة  ــر  س أمــيــن  ـــّذر  ح ــاق،  ــي ــس ال وفـــي 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
الصهيوني  الكيان  لجوء  من  أمــس،  عريقات 
للعنف لتمرير مخططه القاضي بضّم أجزاء من 

الضفة الغربية.
الكيان  نهج  إن  بيان  فــي  عريقات  وقــال 
على  الحقائق  فــرض  على  يقوم  الصهيوني 
مسار  أي  إلنهاء  االحــتــالل  وتكريس  األرض 
وإنهاء  السالم  تحقيق  إلــى  يــؤدي  تفاوضي 
القيادة  قــرار  بعد  أنــه  إلــى  مشيراً  الفوضى، 
مع  باالتفاقيات  العمل  بوقف  الفلسطينية 
الكيان الصهيونّي بما في ذلك التنسيق األمني، 

الميداني  للتصعيد  تخطط  »إسرائيل«  فــإن 
تدخالً  يتطلب  مــا  الفوضى  نشر  ومــحــاولــة 

دولياً.
الفلسطينية  القيادة  أن  إلى  عريقات  وأشار 
في حالة انعقاد دائم، وتجري اتصاالت دولية 
والتحذير  الضم  مخطط  تنفيذ  لمنع  وعربية 
ــل األراضــــي  ــام ـــّم ك ــره عــلــى ض ــاط ــخ مــن م

الفلسطينية.
من  الصادرة  المواقف  أهمّية  عريقات  وأكد 
الكيان  حّذرت  التي  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا 
الضم  لمخطط  وخيمة  عواقب  من  الصهيوني 
فرص  على  لمخاطره  عنه  للتراجع  ودعتها 

تحقيق حل الدولتين.

الحالية فرصة للخالص من  االزمة االقتصادية  أن  الحكيم، أمس،  الحكمة عمار  اعتبر رئيس تيار 
الدولة الريعية. 

وقال في بيان، »بحثنا خالل استقبالنا علي عبد األمير عالوي وزير المالية الواقع المالي واالقتصادي 
والمعالجات المطلوبة لمواجهة االزمة المالية التي يعاني منها العراق«، مؤكداً ان »العراق بلد غني 
يمتلك كثيراً من اإلمكانيات التي تحتاج الى تفعيل وإدارة جيدة، كما انه يحتاج الى معالجات حقيقية 

إلنهاء ظاهرة االقتصاد أحادي المصدر«. 
واضاف ان »هذه االزمة في احد جوانبها فرصة للخالص من الدولة الريعية وتنويع مصادر الدخل 
عن طريق االهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة وباقي المصادر«، مشدداً على ضرورة ان »تكون 
معالجات االزمة المالية بعيدة عن الضغط على أصحاب الدخول المحدودة، وإعادة تبويب الصرف 

بما يتناسب مع المرحلة الحالية«.
ودعا الحكيم، الى »إقرار قانون الموازنة على وفق المتحقق من الموارد كي ال تكون السنة الحالية 

بال موازنة مما يصعب استحصال الحسابات الختامية للدولة والعمل على تنظيم موازنة البرامج«.
النظر  واعادة  االستثمارية  بالبيئة  »االرتقاء  اهمية  الى  الحكيم،  أشار  باالستثمار  يتعلق  وفيما 

بالقوانين ليكون العراق بيئة جاذبة لالستثمار بكل أبعادها«.

طرأ تدهور جديد على الوضع الصحي لألسير كمال 
جنين  جنوب  قباطية  بلدة  من  عاماً(   46( وعر  أبو 

والمحكوم بالسجن المؤبد و50 عاماً.
خالل  إشعاعي  عالج  جلسة   50 لـ  خضع  األسير   
فحوصات  أجــرى  وبعدها  الماضية  القليلة  الفترة 
منه  يعاني  الذي  السرطاني  الورم  أن  أظهرت  جديدة 

في الحنجرة قد ازداد حجمه.
2003 يعاني  وأضاف بأن األسير المعتقل منذ عام 
كذلك من نقص حاد في الوزن وعدم قدرة على الحديث 

حيث يضطر للكتابة من أجل التواصل مع األسرى.
وكان األسير بدأ يعاني من السرطان منذ أشهر عدة 
وهو تعّرض إلهمال طبي من قبل إدارة السجون، وحين 
السرير  في  للتقييد  تعرض  اإلشعاعي  بالعالج  بدأ 
األسرى  أوجــاع  من  تزيد  التي  البوسطة  عبر  والنقل 

وتفتقر ألي ظروف إنسانية.
األسير  عن  اإلفــراج  لهم  رسالة  في  األســرى  وناشد 
الذي  الطبي  اإلهمال  ظل  في  له  الالزم  العالج  وتقديم 
يعاني منه، محذّرين من تكرار مسلسل اإلعدام البطيء 

الذي ارتقى خالله عدد من األسرى المرضى. 
محكوم  عاماً(   46( وعر  أبو  األسير  أن  إلى  ُيشار 
بالسجن لـ6 مؤبدات و)50( عاماً، وهو معتقل منذ عام 

اليوم في سجن »جلبوع«. 2003، ويقبع 
وحمل رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء 
مواصلة  من  االحتالل  سجون  إدارة  بكر،  أبــو  قــدري 
المريض  األسير  بحق  المتعّمد  الطبي  اإلهمال  سياسة 
كمال أبو عر،  والتي لم تقّدم له سوى جلسات إشعاعية 
عدة ولم تقدم أية أدوية أو جرعات عالجية متخصصة 

لمرضه.
الصحي  الوضع  خطورة  من  األسير  نــادي  وحــذر 
الذي يواجهه األسير أبو وعر، محمالً سلطات االحتالل 
المسؤولية كاملة عن حياته، وحياة ما يقارب )700( 
أسير مريض، منهم عشرة أسرى على األقل يعانون من 

مرض السرطان ومن أورام بدرجات متفاوتة.

الحكيم: االأزمة االقت�شادّية الحالّية 

فر�شة للخال�ص من الدولة الريعّية

تدهور الو�شع ال�شحّي 

لالأ�شير اأبو وعر 

المحكوم بال�شجن الموؤبد
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 œö��« ‚d� vK� dDO�� Íc�« d�H� l� n�U��� `�U�Ë

ÆfK�«d� w� wM�u�« ‚U�u�« W�uJ� ÷—UF�Ë
 ¨f�√  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«  X??�œ  ¨UN�N�  s�
 v�≈ ‰UI��ô«Ë ¨UO�O� w� ULN�U�d�� n�Ëò v�≈ UO�d�Ë UO�Ë—

Æå»U�—ù« W��UJ�Ë w�U�uK�b�« r�b�«  «¡«d�≈

 Ê≈  ¨ÊUL�u�  ÊU�U�u�  ¨Êu�U�M��«  r�U�  Àb��L�«  ‰U�Ë
 Ác�  w�  W�dJ�F�«   UL�N�«  ÷—UF�  …b��L�«   U�ôu�«ò
 ¨„UM�  „d���  w��«  ·«d�_«  lOL�  s�  UM�K�  bI�  ÆWIDML�«

Æå„UM� rN�UL�√ n�Ë ≠ r�dO�Ë „«d�_«Ë ”Ëd�«
 ¨2019  ÊU�O� cM� cHM� ¨w�OK�« wM�u�« gO��« Ê√ d�c�
 ÒdI�  ¨WL�UF�«  fK�«d�  vK�  …dDO�K�  W�dJ��  WOKL�

ÆÃ«d��« ezU� W�Uzd� wM�u�« ‚U�u�« W�uJ�
 ‰U�� —«œË ¨WO{UL�« lO�U�_« w� …ÒbA� Ÿ«dB�« b�UB�Ë
  «u�œ s� r�d�« vK� ¨œö��« »d� w� …b�  UN�� vK� nOM�
 —UM�« ‚ö�≈ n�u� W�U�ù«  ULEM�Ë …b��L�« r�_« s� WK�U�

ÆU�Ë—u� ”ËdO� wAH� W�“_ ÍÒbB��« q�√ s�
 ¨w{UL�« Ÿu��_« ¨—U�√ w�uK� w�d��« ŸU�b�« d�“Ë b�√Ë
 w�   U�“«u��«  dOOG�Ë  UO�O�  w�  …d??O??�_«   «—uD��«ò  Ê√
  U�b�  …dI�√  r�bI�  bF�   ¡U??�  ¨œö??�??�«  w�d�  „—UFL�«
 W�Uzd� wM�u�« ‚U�u�« W�uJ�  «uI�  U��—b�Ë W�—UA��«

ÆåÃ«d��« ezU�
 dL���� UO�Ë—ò Ê√ b�√ b� ¨w�Ëd�« WO�—U��« d�“Ë ÊU�Ë
 s� Y���«Ë ¨UO�O� w� Ÿ«eM�« W�u�� q�√ s� UN�L�U�� w�
 Ác� UNM� w�UF� w��« W�UGK� WIOLF�« W�“_« s� ÃËd�K� q��

ÆåWO�dF�« W�Ëb�«

 ¨s�ô d�œ Êu� ôu�—Ë√ WO�Ë—Ë_« WO{uHL�« W�Oz— ÂÒbI�
 r�b�  Ë—u??�  —UOK�  750  WLOI�  WOzUM���«  …b�U��  WD�
 ¨≠19bO�u�  ¡U�Ë  wAH�  s�  —dC�L�«  w??�Ë—Ë_«  œUB��ô«

Æd�B�« ⁄—UH� W�“_« s� Î «—dC� d��_« ‰Ëb�« U�dE�M�
 pK�  s??�  d??�??�_«  WB��«  UO�UD�≈Ë  UO�U��ù  ÊuJ��Ë

ÆWO�Ë—Ë√ —œUB� o�Ë ¨WOzUM���ô«  ö�uL��«
 W�“«uL�  `IM�  ŸËdA�  v�≈   «b�U�L�«  WD�  bM���Ë
 WF�«Ë  ÷ËdI�  r Ò�bO�  ¨ Òw???�Ë—Ë_«  œU��ö�  b??�_«  WK�u�
 dO� r��  «– ¨w�Ë—Ë_«  œU��ô«  r�U� WO{uHL�«  U�—bB�

Æ‚u���
 WD�  q�uL��  Ë—u??�  —UOK�  750  WO{uHL�«  X�d��«Ë
 W�œUB��ô«  ÊËRAK�  w???�Ë—Ë_«  ÷uHL�«  o??�Ë  ¨‘U??F??�ù«

ÆwMO�u�M� u�ËU�
 ¨Ë—u�  —UOK�  500  WLOI�   U�U�≈  sO�  mK�L�«  «c�  Ÿ“u�Ë
 w�UL�_«  ≠  w��dH�«  ŸËdAL�«  w�  Õd��«  Íc�«  mK�L�«  u�Ë
 ‰ËbK� ÷Ëd� qJ� vK� Ÿ“u��� mK�L�« WOI� U�√ Æ‘UF�û�

ÆWI�UD�� WO�Ë—Ë√ —œUB� o�Ë ¨¡UC�_«
 WD��«  Õd�IL�«  «c�  qJAO��  ¨tOK�  WI�«uL�«  XÒL�  «–≈Ë

Æw�Ë—Ë_« œU��ô« a�—U�� ‘UF�û� d��_«
 dC��« WK�J� „—UAL�« fOzd�« “dO��ô VOKO� ¨f�√ oÒK�Ë
 bNA�ò s�ô d�œ Êu� ‰u�Ë dE�M� u�Ë w�Ë—Ë_« ÊUL�d��« w�
 œUB��ô«  W�UO�  w�  ÎU�—c�  Î«dOOG�  ÊuJ�  Ê√  sJL�  U�  vK�

ÆåWLN� WI�U� v�« «c� ÍœRO� ©ÆÆÆ® WÒO�Ë—Ë_« wKJ�«
 UN�«d��U� W��UH� …uD�� sO�d� X�U� ¨XzUH�« Ÿu��_«Ë
 Ë—u�  —UOK�  500  WLOI�  …b�U��  WD�  f�—U�  V�U�  v�≈
 ÒbF�  U�  w�  ¨Êu�b�«  „—UA��  W�u���  dO�  WO�¬  d��  Ÿ“u??�

ÆœbB�« «cN� WO�UL�_« ∆œU�L�« w� ÎU�—c� Î«dOOG�
 ÊQA�  WO�Ë—Ë_«  ‰Ëb??�«  ŸUL�≈  vK�  ‰uB��«  ÊuJO�Ë
 ÎWLN�  ¨W??O??�Ë—Ë_«  W�“«uL�«  w�  …—u�cL�«  ‘U??F??�ù«  WD�
 ‰Ëœ sO� o�«u� l{u� sJ� r� UN�H� W�“«uL�« Ê≈ –≈ ¨W�F�
 ◊U�� w� XIH�√ bI� ¨¡U�u�« WK�d� q�� v�� 27?�« œU��ô«
 Òb�L�Ë  ¨Ë—u�  —UOK�  n�√  UN�LO�  mK��  w��«  W�“«uL�«  —«d�≈  w�

Æ2027Ë 2021 w�U� sO�
 œU��ô«  X�d{  w��«  WÒ�œUB��ô«  WH�UF�«  r�U��  r�Ë
 »uM��«  ‰ËœË  ‰ULA�«  ‰Ëœ  sO�  ·uHB�«  Ò’—  w�  ÎUC�√
 ÎU�ö�  W�“_«   b�Ë√  q�  ¨WO�B�«  W�“_«  s�  Î «—dC�  d��_«
 ÂÒbIO� Íc�« ÍœUB��ô« r�b�« WFO�D� j��d� ¨UNMO� Î «b�b�

Æ¡UC�_« ‰ËbK�
 ¨U�LM�«  ¨«b??M??�u??�®  Î «œÒb??A??�  d??�??�_«  ‰ULA�«  ‰Ëœ  b??�R??�Ë
 sO�  w�  ¨÷Ëd�  d��  jI�  r�b�«  `M�  ¨©b�u��«  ¨„—UL�b�«

Æ U�U�≈ d�� r�b�« ÊuJ� Ê√ Èd�√ ‰Ëœ b�d�
 s�åË ¨s�—UO��« sO� ÎU��e� s�ô d�œ Êu� ŸËdA� qJA�Ë
 w�UL�_« ≠ w��dH�« ŸËdAL�« s� åÎU�UL� WI�UD� ÎW��� ÊuJ�
 ¨XzUH�« Ÿu��_« ÊËd�U� q�u�UL�≈Ë q�dO� öOG�√ t��Òb� Íc�«

Æw�Ë—Ë√ —bB� o�Ë
 ÷uNM�«  q�uL��  hB���  w��«  m�U�L�«  b�b��  vI��Ë

 Èb�  U�d�«u�  V��  w��«  ◊ËdA�«  s�  ÎöC�  ¨ÍœUB��ô«
 vK�  Ê«bL�F�  Ê«d�√  UL�Ë  ¨tM�  …œUH��ö�  WOMFL�«  W�Ëb�«

Æ÷«d��ô« vK� q��Ëd�  «—b�
 s�  WD��«  r��  lO�u�  UN�N�  s�  s�ô  d�œ  Êu�  b�d�Ë
 w�Ë ≠ W�“«uL�«  w� ÎU�dE� …d�«u�L�«   «bzUF�«  …œU�“ o�d�
 ‰Ëb�«  s�  ÎUC�√  UN�KD�  Ê√  w??�Ë—Ë_«  œU��ö�  sJL�  m�U��
 w�UL�ù«  w�uI�«  q�b�«  s�  2%  t����  U�  v�≈  ≠  ¡UC�_«
 UNOK�  ’uBML�«  1¨2%  W���  ‰b??�  ¨w???�Ë—Ë_«  œU��ö�

ÆWÒO{uHL�« w� —bB� o�Ë Î̈UO�U�
 ¨g�O�uJHO� ‘Ë—U� U�œ ¨WO{uHL�« WD� r�bI� WOA�Ë
 w�UO�  ‚UH�ô  q�u��«  v�≈  ¨WO{uHL�«  W�Oz—  »«u�  b�√

ÆÊ«d�e� 18 w� …—dIL�« WO�Ë—Ë_« WLI�« ‰ö� W�d��
 ‰uK�� ô≈ …b�b��« W�“«uL�« cOHM� √b�� s� ¨WO�U� WN� s�
  ö�uL� r�bI� `O�� q� œU��≈ V�� t�√ wMF� U� ¨2021 ÂU�
 UN�«œUB��«  r�b�  n�d��«  s�  Î «—U���«  …—ÒdC�L�«  ‰ËbK�

Æœu�d�U� …œÒbNL�«
 WO{uHL�« ¡U�Ë q�� sÒLC�� Ê√ ÎUC�√ ‘UF�ù« WD� vK�Ë
 WOL�d�«  UO�u�uMJ��«  XF{Ë  wN�  ¨WO�UO��«  UN�U�«e��U�
 ÷uNMK�  UN�ËdA�  VKB�  ¨W�UD�«  ‰U��  w�  ‰u���«Ë

Æ“u�F�« …—UI�U�
 WO�öI��ô«ò  d??�u??D??�  v??K??�  q??L??F??�«  p???�–  v???�≈  ·U??C??�
 ÂU�√  ÎW�UM�  d��√  `�BO�  ¨w�Ë—Ë_«  œU��ö�  åWO�O�«d��ô«

ÆsOB�« vK� ULO� ô Ã—U��« vK� Î «œUL��« q�√Ë ¨ U�“_«
 WO�¬  ÎUC�√  XK ÒF�  ¨W�“«uL�«Ë  ÷uNM�«  WO�¬  V�U�  v�≈Ë
 s�  …—U��  w�Ë  Î̈«—UOK�  240  WG�U��«  WO�Ë—Ë_«  —«dI��ô«
 Ë—u�  —UOK�  200  l�  ¨Ë—uO�«  WIDM�  w�  Wz—U�   ö�uL�
 Ë√  å—u??�ò  WO�¬  d��  Ë—u??�  —UOK�  100Ë  ¨ U�dAK�  ÂbI��
 å∆—«uD�«   ôU�  w�  W�UD��«  d�U��  s�  nOH��K�  r�b�«ò

ÆWOze��« W�UD��« …Q�Ë s� Òb�K�
  «b�U�� vK� W�“_« ¡b� cM� ÎUC�√ WO{uHL�« X�œU�Ë
 WÒO�UL�_« W�uJ��« X�d�√ ¨Ë—u� —UOK� 2130 WLOI� WÒO�uJ�

ÆUN�U�d� r�b� UNHB� s�

 Òw�—UJ�«  l{u�«  ¨ÊuÒOML�  ÊuD�U�  UN�Ë«b�  W�Òd��  —u�   dN�√
 WM�b� w� v�O� ”√— ¡UMO� »d� åd�U�ò rzUF�«  jHM�«  Ê«e� q�«œ
 qO�d�  n�√  278Ë  ÊuOK�  u��  Íu��  Íc??�«Ë  ¨sLO�«  w�d�  ¨…b�b��«
 ¨ «uM� fL� cM� t��UO� Âb� W�O�� Ê«e��« q�P� r��Ë ¨ÂU� jH�
 W�—UJ� —cM� pO�Ë —U�H�« Ë√ »d�� s� WF�«Ë WOL�U� ·ËU�� j�Ë
  U�ôu�«Ë ÍœuF��«  n�U���«  ‰Ëœ vF��Ë ¨dL�_«  d���«  w� WO�O�
 WO�O�  W�—U�  ÒÍ√  Ÿu�Ë  s�  åWO�ËR�L�«ò  tK�«  —UB�√  qOL���  ¨…b��L�«

Ær�UF�« w� d��_« ÒbF� Ê√ sJL� ¨WKL���
 qL��� »d�� ÒÍ√  UO�«b� s� tK�« —UB�√  «œUO�  —c� Ê√ o��Ë
 WO�O�  W�—UJ�  —cM�ò  p�–  Ê√  s�  s�—c��  ¨WOMLO�«  åd�U�ò  WK�U�  s�
 d���«Ë j�u�L�« d���« v�≈ qB� ¨wDH� »d�� ÀËb� ¡«d� WJO�Ë

Æåw�dF�«
 ¨åÂö��«b�� bL��ò sLO�« w� ÷ËUHL�« wM�u�« b�u�« fOz— ÊU�Ë
 ÒÍ_   UO�«b��«  W�U�  ¨w�dO�_«  ≠  ÍœuF��«  n�U���«  Èu�  qÒL�  b�

ÆWODHM�« d�U� WK�U� s� »Òd��
 s��Ë dJ�� X�Ë cM�ò  ∫d��u�  vK� …b�dG�  w� Âö��«  b�� V��Ë
 Î UO�dO�√  W�u�bL�«  Ê«Ëb??F??�«  Èu??�  Ê√  ô≈  d�U�  WK�U�  W�UOB�  u�b�
 ¨åW�UO�  Í√  ¡«d??�≈  lM�Ë  qO�«dF�«  Ól??{Ë  r�UE�«  U�—UB��   bÒLF�

Æå»d�� Í_ W�U�  UO�«b��« qL��� Ê«ËbF�« Èu�ò Ê√ Î UHOC�
 s� U�d�c�� ¨ÍœU� —uBM� t�— b�� W�uJ�  œÒb� ¨q�UIL�«  w�
 WK�U� —U�H�« Ë√  s� »Òd�� ÀËb� ‰U� w� ¨WO�O� W�—U� d��√ Ÿu�Ëò

 ¨…b�b��«  WM�b�  w�  v�O�  ”√—  ¡UMO�  »d�  WLzUF�«  ©d�U�®  jHM�«
Æåœö��« w�d�

 w� ¨åw�U�—ù« dLF�ò ¨ÍœU� W�uJ� w� wMLO�« Âö�ù« d�“Ë œb�Ë
 a�—U� w� WO�O� W�—U� d��√ d�U�� s� d�c���« ¨sOM�ô« ¡U�� t� ÊUO�
 »d��ò ÒÊQ� Î «b�R� ¨åd�U�ò jHM�« WK�U� —U�H�« Ë√ »d�� ¡« Òd� r�UF�«
 ¡UMO� ‚ö�≈ v�≈ ÍœRO� dL�_« d���« w� jHM�« s� d�O� ÊuOK� 138
 ŸUH�—«Ë W�—ËdC�«  U�UO��ô«Ë œu�u�« hI�Ë …b� dN�_ …b�b��«
 œ«uL�«Ë  lK��«  —U??F??�√  n�UC�Ë  800%  s??�  d��«  œu??�u??�«  —U??F??�√
 …dA�  s??�  d��√  WOJL��«  …Ëd??�??�«   U�Ëe��  nKJ��  UL�  ¨WOz«cG�«

ÆåWK�IL�« s�dAF�«  «uM��« ‰ö� —ôËœ  «—UOK�
 ¡«d�  ©d�U�®  jHM�«  WK�U�  w�  o�d�  »uA�  ‰U�ò  w�  t�Q�  ·U??{√Ë
 ÊËd�Q�O�  …b�b��«  w�  h��  sO�ö�  3  ÊS??�  ¨—U�H�ô«  Ë√  »Òd���«
 w�  qLF�«  vK�  «ËœU��«  h��  n�√  500  ÃU��O�Ë  ¨W�U��«   «“UG�U�
 v�≈ h�� ÊuOK� 1.7  ?� r�œ«bF� —ÒbI� s�c�«Ë rN�özU�Ë bOB�« WMN�

Æåw�UF�K� Î U�U� 25 „UL�_« ÊËe�� ‚dG��� b�Ë ¨WOz«cG�«  «b�U�L�«
 t�  wN�M�  b�  —UD�_«  ÁUOL�  “UG�«  ◊ö��«ò  Ê√  v??�≈  ¨d??�“u??�«  XH�Ë
 ¡wD��«  rL���«  v�≈  ÍœRO�  UL�  WO�u��«  ÁUOL�«   UI��  w�  ·UDL�«
 w???{«—_«  s??�  4%  Ê√  U??L??�  ¨h??�??�  s??O??�ö??�  6?�  WO��  q??�U??A??�Ë
 v�≈  ÍœR�  UL�  ¡«œu��«  ÂuOG�U�  vDG��  sLO�«  w�  W��ML�«  WO�«—e�«
 70  ?�  UN�LO�  —ÒbI�  w��«Ë  —UC��«Ë  t�«uH�«Ë  »u���«  vK�  ¡UCI�«

Æå—ôËœ ÊuOK�

 WO�U��≈  WLEM�  58  oKF��  ¨»Òd??�??�  ÀËb??�  ‰U??�  w??�ò  t??�≈  ‰U??�Ë
 ¨ÃU���  sO�ö�  7  s??�   U??�b??�??�«  qDF�  UL�  …b??�b??�??�«  w??�  UN�U�b�
 ÁU��U�  ÕËeMK�  ÊUJ��«  s�  …dO��  Î «œ«b??�√  p�–  l�b�  Ê√  qL��L�«  s�Ë
 Ÿ—«e�  n�√  60  qI�M�  b�Ë  ¨ U�b��«Ë   «b�U�LK�  Î U�K�  Èd�√  Êb�
 qLF�«  s�  Î U���  Î «dN�  12  —«b??�  vK�  q�U��«  w�  qLF�«  s�  œUO�Ë

ÆÆå U�b��«Ë
 —U�H�« Ë√ »d�� s� Z�M�� w��« WO�O��« W�—UJ�«ò ÒÊQ� ¨w�U�—ù« b�√Ë
 d���«  vK�  WKDL�«  ‰Ëb??�«  qLA��  q�  sLO�«  vK�  dB�I�  s�  Ê«e��«
 »bML�«  »U�  oOC�  w�  WO�Ëb�«  …—U���«  W�d�Ë  Êb�  ZOK�Ë  dL�_«
 ‰u� vK� W�d���« W�O�K� qzUN�« dO�b��« v�≈ W�U{ùU� ¨f�u��« …UM�Ë

ÆåWK�I� œuIF� U�—U�P� wIK�� w��«Ë ULNMO� wK�U��« j�dA�«
 b��  bL��ò  sLO�«  w??�  ÷ËU??H??L??�«  w??M??�u??�«  b??�u??�«  f??O??z—  b??�√  UL�
 ¡UDG�«  U�dO�u��  p�c�  WO�ËR�L�«  UNI�K�  sDM�«Ëò  Ê√  ¨åÂö??�??�«

Æå—UB��«Ë Ê«ËbF�« —«dL��ô ÍdJ�F�« r�b�«Ë w�UO��«
 bL�√ ¨¡UFM� w� wM�u�« –UI�ù« W�uJ� w� jHM�« d�“Ë U�œ ULO�
 ¨ÍœuF��«  n�U���«  vK�  jGC�«å?�  …b��L�«  r??�_«  ¨”—«œ  tK�«  b��
 q�«u�  W�U��  ÂU�K�  Ê«e??�??�  c��Ô�  WJ�UN��  WK�U�  ⁄«d??�S??�  ÕUL�K�

Æå…b�b��«
 d��√  qL��  Íc??�«  ©d�U�®  rzUF�«  Ê«e??�??�«ò  Ê√  s�  ”—«œ  —c??�  UL�
 W�O��«  œbN�  W�u�u�  WK�M�  qJA�  `��√  ÂU�  jH�  qO�d�  ÊuOK�  s�

   ÆåÎ UJ�UN�� `��√ t�uJ� ¨W�d���«

 Ë√  WOLJ�«  m�dH�  lML�  ‰«e??�  U�  n�U���«ò  ÒÊ√  ”—«œ  sK�√  b�  ÊU??�Ë
 ¨W�UOB�«  ¡«d??�≈  jHM�«  …—«“Ë   ôËU��  r??�—  Ê«e�K�  W�UO�  ¡«d??�≈
 r�_«  dEM� W�UOB�«  ‰UL�√  tO�≈  q�uL�«  wMH�«  o�dH�«  ‰u�œ i�d�Ë
 s�  WK�UJ�«  WO�ËR�L�«ò  ¨n�U���«Ë  …b��L�«  r�_«  ÎöÒL��  ¨å…b��L�«
 …UO��« ·ö�≈Ë ¨f�u��« …UM� v�≈ qB� dL�_« d���« w� WO�O� W�—U�

ÆåwDH� »d�� Í√ ÀËb� ¡«d� ¨W�d���«
 s�  b�bF�«  WOMLO�«  ÊœU??F??L??�«Ë  jHM�«  …—«“Ë  X??N?? Ò�Ë  ¨UN��U�  s??�
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7 درا�سة

مدخل اإلى الفل�سفة القومّية االجتماعّية*

{ يوسف المسمار **
اكتشاف  هي  المفكر  وغاية  غاية.  فكرّي  بحث  كل  وراء  أن  فيه  شك  ال  مما 
الموجودات واألشياء والنواميس المؤدية الى طريق الحقيقة أمالً بالوصول 
عوامل  ويطرد  واألم��ان  االطمئنان  ُيولد  الذي  النفسّي  االرتياح  تحقيق  الى 
بالمشاعر  وتتحكم  والفكر  العقل  تراود  التي  الحيرة  أسباب  ويعالج  القلق، 
واألحاسيس ومن الطبيعي أنه باكتشاف طريق الحقيقة يتخلص المرء من 
حيرة تراوده، ويخرج من دوامة الشك التي تزعزع تفكيره، وينتقل من حالة 

الغموض واإلبهام المربكة الى حال من الوضوح والجالء مطمئنة.
لكل ما تقدم نجد أنفسنا ملزمين باتباع منهج سوّي واضح يساعدنا على 
اكتشاف نقطة البداية، أو قاعدة االنطالق، إذا صّح التعبير تتيح لنا أن نبدأ 
باتجاه  وتصميم  وفهم  بوعي  منها  ننطلق  سليم،  أساس  ذات  سليمة  بداية 
اليها،  والتعرف  بها  التعريف  بصدد  نحن  التي  المجتمعّية  الفلسفة  مدخل 
الويالت  من  فيه  يتخّبط  مما  مجتمعنا  إلنقاذ  وسيلة  أفضل  فيها  نرى  والتي 

والمآسي والمعوقات واألمراض االجتماعية والنفسية.
وعملي  معرفي  علمي  نهج  واتباع  باعتماد  إال  اليه  الوصول  يمكن  ال  وهذا 
بعيد عن األهواء واآلراء االعتباطية، والتصورات الذهنية المريضة، والتكهنات 
واالستذواقات واالستنسابات التي ال تؤدي في النهاية إال الى التيه والضالل 

والغموض.

المعرفة أم جميع الحقائق
ُيؤثرعن الفيلسوف زينون الرواقي أنه قال: »إن لنا لساناً واحداً وأذنين«. 
ومن هذا نفهم أن علينا أن نسمع أكثر مما نتكلم. وقال أيضاً: »إن الفالسفة ال 

يجذبون إال من آذانهم«.
يستفاد من هذا الكالم الحكيم أن ألدوات ووسائل المعرفة أولويات ومراتب 
وبديهيات. فال ُيقّدم القول على حساب السمع. وال يؤثر السمع على حساب 
الشم  والحاسة  الشم.  بحاسة  ال��ذوق  حاسة  ُتستبدل  وال  والنظر.  الرؤية 
بحاسة اللمس. كما ال يليق بنا أن نتكلم حين يتطلب منا أن نصمت ونسمع. 
وأن ال نصمت في الوقت الذي ينبغي علينا فيه أن ننطق ونتكلم. وأن ال نتهرب 
الكالم  إن  بل  موقفاً.  ونتخذ  نواجه  أن  منا  يستلزم  حين  األمور  مواجهة  من 

الحكيم هو الذي ُيعلم ويهدي وينفع.
وقد قال المعلم أنطون سعاده: »العلم الذي ال يفيد كالجهالة التي ال تضّر«.

نستطيع إذن بالمعرفة الهادية النافعة أن نلج باب بحثنا هذا ونهتدي الى 
نقطة البداية واالنطالق.

التي  الحقيقة  وتنجلي  فكرنا  يرقى  وبالمعرفة  أقوياء.  نكون  بالمعرفة 
بالغموض  يعّج  عالم  في  نصل  أن  ينبغي  حيث  إلى  ونصل  اليها.  نسعى 

والبلبلة والظنون والشكوك.
أشاده  الذي  »عبدارة«  معبد  مدخل  فوق  كتبت  عبارة  انتباهنا  تستلفت 
أطلقه  الذي  االسم  بالفينيقيين  ُعرفوا  الذين  القدماء  السوريون  الكنعانيون 
العبارة  »بالسفسطائيين«  بعد  فيما  أتباعهم  ُسميَّ  والذين  اليونان،  عليهم 
التالية: »أيها اإلنسان اعرف نفسك«. وقد نسبها الكثيرون للفيلسوف سقراط 
أيدي  على  تتلمذ  الذي  والفلسفة  والعلم  الثقافة  والسوري  المولد  اليوناني 

معلميه الكنعانيين دون أن يكون له ذنب إدعاء نسبة العبارة المذكورة اليه.
الوسيلة  هي  االنسانية  المعرفة  أن  هو  هنا  يهّمنا  ما  فإن  حال  كل  وعلى 
وتقريرها.  القيمة  الحقيقة  اكتشاف  على  تعيننا  التي  الواضحة  الوحيدة 
ومن المحال أن تقوم حقيقة إنسانية من غير المعرفة اإلنسانية. إن المعرفة 

اإلنسانية هي بالفعل أم جميع الحقائق اإلنسانية.

الحقيقة هي قيمّية إنسانّية 
الضمير  أو  العقل  في  تحصل  فكرّية  قيمة  هي  الحقيقة  »إن  سعاده:  يقول 

بواسطة المعرفة فقط«.
نستنتج من هذا القول إنه ال يكفي أن يكون الشيء غير العاقل موجوداً في 
ذاته لتتكون قيمة حقيقته اإلنسانية. بل إن افتراض المجهول حقيقة هو ظّن 
ونوع من التخمين وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة اإلنسانية التي ال يمكن أن 
تكون أو تقوم إال بقطبيها: »الوجود والمعرفة«، »إذ ليس من العقل والحكمة 
أن نمجد أشياء ليست موجودة«. على حد تعبير الفيلسوف الكنعاني السوري 
زينون الرواقي. إن كل وجود خضع للمعرفة اإلنسانية وانتقل من المجهول 
وبهذه  به،  العالم  اإلنسان  وجدان  في  قيمة  له  أصبحت  المعلوم  حالة  الى 

المعرفة وبهذه الحالة وبهذه القيمة أصبح حقيقة. 
أما الكالم عن األشياء واألسرار والنواميس الخفية االفتراضية التي لم يتم 
اكتشافها بعد ولم تخضع لدائرة وعي اإلنسان فهو كالم عن أشياء ال تزال في 
حالة مبهمات وليس كالماً عن وجودات مكتشفة ومعروفة اكتسبت باكتشافها 
ومعرفتها قيمة الحقائق. وهي لذلك ال يمكنها أن تحل مكان الحقائق ألن أساس 
المبهمات هو دائرة المبهم والغموض بينما أساس الحقائق هو في الوضوح 

والتعيين. 

الوضوح هو قاعدة كل حقيقة 
كل معرفة ال تستند وال ترتكز على برهان عملي، ووجود فعلي ليست بمعرفة 
علمية عملية بل هي تستند الى االفتراض والتكهن. ومهما ارتقت مرتبة االفتراض 
ال يمكن أن تكون أساساً لوعي سليم، أو مرتكزاً لمعرفة صحيحة ، أو قاعدة متينة 
لقيام أية حقيقة قيمة. إن الوضوح هو الحالة المثلى التي تساعدنا وتمكننا من 
الوقوف على معنى حقيقة الفلسفة المجتمعية المادية الروحية وفهمها فهماً 

راقياً صحيحاً يحملنا على ممارستها حياة ونمواً وتقدماً ورقياً. 
ال قيمة إنسانية مطلقاً ألي مبهم. وال معنى ألية حقيقة افتراضية إن لم ُتخرج 
اإلنسان من ظلمات مفاهيم الغرائز واألوهام واألهواء الى نور مفهوم الوضوح 
والجالء والتحديد. وال نفع بالتالي من كل القيم والحقائق التي تخرج عن سير 

وأطوار نشوء اإلنسان وتطوره ومراتب وعيه ومستوى رقيه.
التي  الخطوات  وأولى  البدايات،  بداية  الى  يهدينا  الذي  هو  الوضوح  إن 
نهتدي بواسطتها الى معرفة قيمة الحقيقة اإلنسانية هو الوضوح الذي هو: 
»معرفة األمور واألشياء معرفة صحيحة. إنه قاعدة ال ُيستغنى عنها. وال بّد 

من اتباعها في أية قضية للفكر اإلنسانّي . وللحياة اإلنسانية.«
ولإلفادة من بحثنا ال بد لنا من يقظة روحية تخلصنا من غفوة تاريخية 
طال أمدها، واستفحل أمرها فحجبت عنا الرؤية السليمة الواضحة والسمع 
تمزيق  شيء  كل  قبل  علينا  فوجب  التفكير،  وبلبلت  العقل،  وكّبلت  السليم، 
التخلف  واق��ع  من  والتخلص  المواهب،  وإط��الق  العقل،  وتحرير  الحجب، 
واالنحطاط لننتقل الى حالة التنور والوعي والرقي، وعندها يتعافى نظرنا 
وسمعنا وتفكيرنا وتبصرنا فترتقي أنماط عيشنا ومستويات حياتنا وخطط 
الراقي  العاقل  باإلنسان  ينبغي  كما  ونتصرف  ونعقل  ونسمع  فنرى  فكرنا، 

المتبصر أن يرى ويسمع ويعقل ويتصرف.
الفالسفة  من  كثير  فيها  وقع  التي  األخطاء  في  نقع  وال  نتيه  ال  وعندها 
النظريين التجريديين، كالتساؤل عن ماهية الكون، والعدم، وما قبل الحياة، 
وما بعد الموت، وما وراء الوجود، والمصير، والفناء وغير ذلك. ألنه ينبغي قبل 
أن »نوضح أحجية ما هو الكون؟ أن نوضح سؤاال أسبق ما هو اإلنسان نفسه 
االجتماعي  العالم  قال  كما  الكون«،  ماهية  أحجية  حل  عاتقه  على  أخذ  الذي 

والفيلسوف أنطون سعاده. 
عهد  الى  وال��خ��وارق  باألوهام  اإليمان  عهود  من  ننتقل  الوضوح  وبهذا 

الوضوح والمعرفة والثقة والحقائق واليقين.

 فوضى المفاهيم.. 
وحقيقة وجودنا إنسان مجتمع 

مع أن الحقيقة القيمة هي واحدة ال ثنائية فيها وال تعّدد، ومع أنها في المطاف 

األخير تمثل التوافق الطبيعي مع واقع الحياة اإلنسانية المادية - الروحية في 
نشوئها وتطورها وارتقائها، ال في تجّمدها وانحطاطها وتقهقرها، وال يجوز 
أن تكون غير ذلك واقعاً وتكويناً، فقد تباينت بصددها النظرات، واختلفت في 
تفسيرها النظريات على مرور الزمان ومسارح المكان ومستويات الثقافات، 
ومتعاكسة  متضاربة  وتعريفات  تحديدات  ظهرت  حتى  المفاهيم  وتعدد 
ومتناقضة تتصارع وتتنازع في مذاهب شّتى وكل مذهب فكرّي يّدعي لنفسه 
صحة وصوابية اعتقاده. أو كل جماعة تحتكر الصواب لنفسها في التفسير 
والشرح والتأويل ومواجهة المشاكل اإلنسانية مما سّبب وأّدى الى فوضى في 

المفاهيم، وبلبلة في تعيين الحقائق.
إن حقيقة اإلنسان هي واحدة في كل مكان وزمان وفي جميع الشعوب، أما 
المختلفون في فهم هذه الحقيقة فإنهم كثر. وكثرة المختلفين في مستويات 
التعريفات  تعدد  الى  تؤدي  تزال  وما  أدت  ومفاهيمهم  وعلومهم  معارفهم 

وتضارب المفاهيم.
التنكر  يجوز  ال  طبيعي  شيء  هو  واالختالف  التضارب  هذا  أن  والحقيقة 
له. وبتقديرنا فإن هذه الحالة من فوضى المفاهيم وتضاربها وصراع األفكار 
سوف تستمر كما كانت في الماضي الى أمد بعيد ليس له أفق منظور إلى أن 
الحياتية  الدورة  فعل  يتم  أن  والى  المجتمع،  قلب  في  مداه  التفاعل  يستكمل 
التامة في وحدة األمة وتكتسب شخصيتها االجتماعية في وجدان قومّي عام 
يتجلّى في ثقة الجماعة بنفسها وفي وحدة مصلحتها، ووحدة إرادتها، ووحدة 
النظر الى مثلها العليا، ووحدة الصراع من أجل تقّدمها وارتقائها على الصعيد 
ينتهي  أن  إلى  أيضاً  الصراع  يستمّر  وسوف  اإلنساني.  االجتماعي  القومي 
تصادم مصالح األمم بتحقق انتصار تفاعل ثقافاتها لما فيه خير اإلنسانية 
ومفاهيمها  وشعوبها  أممها  وثقافات  بحضارات  البشرية  فتصل  جمعاء 
جديد  عالم  وبناء  إقامة  الى  يؤهلها  الذي  المستوى  الى  المادية  الروحية 
التي  تتشارك وتتعاون في إشادته وترسيخ دعائمه جميع األمم والشعوب 
نشأت وتطّورت وتمّدنت ونهضت وارتقت على هذا الكوكب الذي نعيش عليه.

العالم الجديد خالصة تفاعل المعارف
إن قيام العالم الجديد هو نتيجة واقعية وطبيعية وعملية لتفاعل حضارات 
ونوابغها،  عباقرتها  وخواطر  أفكار  صراع  ورقي  األم��م،  وثقافات  ومعارف 
وليس نتيجة لحروب الشعوب واقتتالها وتصادم ثقافاتها وتخلّف معتقداتها 

وطقوسها، وتخريب ودمار عمرانها. 
أمتنا  فيه  تكون  راٍق  جديد  حضاري  عالم  إقامة  مسؤولية  من  وانطالقاً 
عنصراً أساسياً فاعالً في تكوينه وتركيبه وقيامه ونهوضه وتقدمه. نرى أن 
من أولى واجباتنا أن ننهض بمسؤوليتنا، ونقوم بدورنا على أحسن ما يكون 
معنى  وإيضاح  الجديدة،  اإلنسانية  فكر  إغناء  وفي  فكرنا  وترقية  تنمية  في 
وأبعاد »فلسفة التفاعل الموّحد الجامع لقوى اإلنسانية« التي تقول باإلنسان 
- المجتمع وليس اإلنسان - الفرد أو إنسان الطبقة أو إنسان الطائفة أو إنسان 
االرتقاء  أساس  أن  تعتبر  التي  وهي  المادة.  إنسان  أو  الروح  إنسان  أو  الفئة 
ثنائية.  دون  مدرحي  أي  مادي  روحي  أو  روحي  مادي  أساس  هو  اإلنساني 

وتقول أيضاً إن »المجتمع معرفة والمعرفة قوة«. 
مجتمعات  من  ويتركب  ويتكون  وينشأ  ينبثق  ال��ذي  العالم  أن  وتعتبر 
المعرفة ورقيها هو حتماً غير العالم الذي ينبثق وينشأ ويتكّون من مجتمعات 
تصادم  غير  هو  المعارف  تفاعل  ألن  والفكري.  النفسي  واالنحطاط  الجهالة 

الجهاالت. ونتاج التفاعل المعرفي هو غير نتاج التصادم الجهالي.
واستفحل  والروحية  منها  المادية  الجزئية  الفلسفات  خطر  استفحل  لقد 
الفلسفات  تلك  عن  المنبثقة  المتضاربة  والنظريات  المفاهيم  خطر  بالتالي 
الجزئية، وأصبحت تنذر وتهّدد بكارثة حقيقية ستكون من أعظم الكوارث إذا 
لم تتداركها وتقوم العقول النّيرة، والمواهب الخّيرة بمساهمة جّدية في وضع 

حد لخطر تلك الفلسفات والمفاهيم على حياة األمم ومصير العالم اإلنساني.

نظرتنا الفلسفّية الشاملة: 

 

وجودّية الفلسفة القومّية االجتماعّية الدنيوّية
إن نظرتنا الى الحياة والكون والفن هي نظرة دنيوّية بالمعنى اإلجتماعي 
سعاده:  يقول  الغيبي.  الماورائي  بالمعنى  أخروّية  نظرة  وليس  الحياتي، 
»لسنا من الذين يصرفون نظرهم عن شؤون الوجود الى ما وراء الوجود )...( 
بل من الذين يرمون بطبيعة وجودهم الى تحقيق وجود ساٍم جميل في هذه 

الحياة، والى استمرار هذه الحياة سامية جميلة«.
وهذا يعني بما ال مجال فيه للشك� أننا ال نتنكر لعالم الغيب أو عالم الماوراء 
وترقية  وجودنا  تحسين  على  ونرّكزها  جهودنا  نصرف  أن  نفّضل  إننا  بل 
مستوى حياتنا لنتمّكن بتطورنا وتقّدمنا من اإلطالل على مشارف أعلى وأرقى 
من الكون الماثل أمامنا، ألننا نعتقد جازمين أن َمن ال يستطيع أن يتعرف على 
دنياه بما فيه الكفاية ال يتمكن مطلقاً من التعّرف على عالم الغيب الماورائي 

السابق لوجوده أو الالحق الرتحاله عن هذا الوجود. 
وراء  ما  شؤون  تترك  بل  األخروية،  النظرة  ترفض  ال  الدنيوية  نظرتنا  إن 
الوجود اإلنساني للذين يعملون في هذا المجال. وتعتبر نفسها من حيث عملها 
في تحسين الوجود اإلنساني. إنها تسير بخطى حثيثة نحو اكتشاف المزيد 
من النواميس الكونية التي ما تزال محجوبة عن دائرة وعي ونشاط اإلنسان 
وفاعليته. وهي في الوقت نفسه تساهم مساهمة كبرى في تهيئة وإعداد الناس 
وتعميق وترقية مفاهيمهم إلدراك المسائل الكبرى التي تختص بما قبل الحياة 
اإلنسانية وما بعدها، فتتفّهم حكمة الله في الخلق والبعث والنشور على غير ما 
استذوقه واستنسبه ودعا إليه الجاهلون الخرافّيون الواهمون المعاندون. فالله 
الذي وهبنا العقل لم يهبنا إياه عبثاً لنلهو، ونتسلّى، ونلعب. وإنما وهبنا العقل 

لنعمل به ونرتقي ونسمو »وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون«.
ومسائل  وجود.  والال  الوجود  مسائل  بين  الفصل  عدم  أهمية  تماماً  ندرك 
الماقبل والراهن والمابعد. وينبغي أن ال نخلط األمور في ما بينها. لئال تختلط 
علينا أمور الدنيا بأمور ما بعدها. وأمور الغيب بأمور العلن، فنتيه في صحراء 

السراب، وال نصل أبداً الى ما ينفعنا ال في هذه الدنيا وال في ما بعدها. 
النظرة الى الحياة والكون بالمعنى االجتماعي شيء. والنظرة الى ما بعد 

الحياة وما وراءها بالمعنى الديني الغيبي شيء آخر.
ال يضير النظرة االجتماعية الى الحياة والكون والفن أن تقتصر على شؤون 
أن  الماورائية  النظرة  أهمية  من  يقلّل  ال  أنه  كما  شيء،  أي  الدنيوّية  الحياة 
تنصرف الى شؤون اآلخرة ومصير النفوس. بل إن النظرتين النظرة الوجودية 
للكائن  ومهمتان  ضروريتان  الغيبية  وجودية   - الماوراء  والنظرة  الحياتية 
اإلنساني ليعيش في هذه الدنيا عزيزاً كريماً وعلى مصيره الذاتي بعد موته 

مرتاحاً ومطمئناً.
على ضوء هذه الحقيقة نفهم موقف النظرة القومية االجتماعية الى الحياة 
والكون والفن حين اعتبرت أن حرية المعتقد حق مقّدس لألفراد. يجهرون به، 
ويمارسونه بكل حرية شرط احترام عقائد اآلخرين وعدم اإلضرار بهم. ألنها 
ترى أنه ما أعطَي ألحد أن يهين كرامة أحد، وليس من حق أحد من الناس كائناً 
َمن كان أن ُيكره أحداً على حب شيء أو يجبَر أحداً على بغض شيء. فالنظرتان 
يمكنهما أن تكونا، بل يجب أن تكونا جنباً الى جنب في تناغم وانسجام من 
أجل تشريف الحياة وتقدمها، وليس في عداء ألنهما تالمسان وتتناوالن أعماق 

الكائن اإلنساني رغداً وطمأنينة.
فإذا كانت النظرة المجتمعية القومية االجتماعية تهتّم بحياة اإلنسان - 
المجتمع في هذا الوجود، وتحسين هذه الحياة وترقيتها. فإنها ال تتناقض 
أبداً، وال يجوز أن تتناقض مع نظرة غيبية دينية تهتّم بمصير اإلنسان بعد 
الموت، وتجتهد بزرع المبادئ المناقبية من أجل راحة النفوس، وربح الحياة 

األبدية األخروية. ألن لكل نظرة من النظرتين دائرتها وآفاقها.
كانت  بل  الحياة  واق��ع  لتناقض  تكن  ولم  كانت،  ما  الدينية  النظرة  إن 
لتشريف الحياة، ولتحسين الخليقة، وتعميم العدل واإلحسان والخير بين 

الناس، ومحاربة الظلم والباطل والشر. لقد فصلْت ومّيزْت بين ما هو ديني 
وما هو دنيوي، ولم تحكم على مسائل الدنيا بمنظار الدين، وال مسائل الدين 
بمنظار الدنيا، بل حكمت بالقسط والعدل فكان تحسين الحياة للناس، وكانت 
طهارة الدين وقدسّيته لله. وحسمت األمر على لسان السيد المسيح بالقول 
السديد: »أوفوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله«. ليأتي بعد ذلك القول الحكيم 
الدار اآلخرة، وال تنسى نصيبك من  الله  أتاك  القرآنية: »وابتِغ فيما  اآلية  في 
الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، وال تبغ ِالفساد في األرض. إنَّ الله ال يحّب 

الُمفسدين«.
فإذا وجدنا اليوم الكثيرين من المتدينين ينعتون أصحاب النظرة االجتماعّية 
القومّية الى الحياة والكون والفن بالكفر واإللحاد، فألنهم لم يّطلعوا على حقيقة 
تلك النظرة، وال على حقيقة الواقع االجتماعي - االقتصادي - السياسي، ولم 
يفهموا رسالة دينهم الحقيقّية التي تقوم على المحبة والرحمة، وتهدف الى 

تطهير نفوس الناس من كل فساد.
وما األنبياء بحسب ما ورد في القرآن إال رحمة للعالمين. 

وَمثُل أولئك المتدّينين هو تماماً كَمَثل المتمخرقين المتفذلقين 
المّدعين العلمانية والتقّدمية زوراً وباطالً الذين يتهمون كل من يصلّي لله 

ويناجيه، ويعمل بتعاليم رسله، بالتخلف والجهل والمسكنة والغباء.
وال  االجتماعي  الواقع  حقيقة  جيداً  تفهما  لم  الفئتين  أن  هو  ذلك  سبب  إن 
واالقتصاد،  السياسة  بمنظار  الدين  على  حكموا  إّنهم  الدين.  رسالة  حقيقة 
الجهل  بمنظار  دينهم  لتعاليم  الممارسين  الصالحين  العباد  على  وحكموا 
كانوا  أولئك  وال  هؤالء  فال  بعيداً.  ضالالً  فضلوا  الخانقة،  الضيقة  والحزبية 
من العالمين المهتدين الصالحين. والويل كل الويل لمجتمع يحكمه ويتحّكم 
فيه الجهلة والمتجاهلون ومرضى العقول والنفوس والقلوب والضمائر. »وال 

َتهدي َمن أحببت إن الله يهدي َمن يشاء«.
بكلمة موجزة نقول: إنه ال غنى لطلبة اآلخرة عن الدنيا، فالدنيا هي الطريق 
الى اآلخرة. فمن أراد آخرة كريمة فليعمل ليكون كريماً في دنياه، وليكن صادقاً 

مع نفسه ومع اآلخرين، وليقم بواجبه نحو نفسه ونحو مجتمعه أيضاً.
فمن أحيا نفسه، فقد أحيا مجتمعه ومن أحيا مجتمعه فقد سار على طريق 

إحياء اإلنسانّية جمعاء وكان من الذين ظفروا بحّب ورضى رب العالمين.
ونقول أيضاً: إنه ال مهرب لطلبة الدنيا من اآلخرة. فاآلخرة هي ما ال يستطيع 

الهرب منها أحد »ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيَّدة«.
آخرته  المرء  يختار  بأن  تقضي  البالغة  الحكمة  فإن  كذلك،  اآلخرة  وألن 
بنفسه وهو على قيد الحياة قبل أن تفاجئه آخرته فيخسر الحياتين: حياة 

الوجود وحياة ما بعد الوجود. 
فوجودنا االجتماعي وحياتنا األخروّية هما ما نحن، وما نكون، وما سنكون 
بأعمالنا وممارستنا وإنتاجنا وصراعنا في هذا الوجود الذي هو نقطة البداية 
واالنطالق ألي وجود آخر يمكن أن يكون بعده أو وراءه. فهذا الوجود هو ساحة 
عملنا، ومختبر صالحنا وفيه نترك إرثنا وتراثنا ألجيالنا. وفيه أيضاً تكون 

شهادة رضى الله أو سخطه علينا.
الحياة  إلى  اإلنسانّية  االجتماعّية  القومّية  للنظرة  بالنسبة  الوجود  إن 

والكون والفن هو على ثالثة أنواع:

النوع األول هو الوجود الظاهر المكشوف لإلنسان.
 والنوع الثاني هو الوجود الممكن اكتشافه ومعرفته واالطالع عليه.

 أما النوع الثالث فهو الوجود المستحيل اكتشافه ومعرفته واإلحاطة به من 
قبل اإلنسان ألنه أبعد وأعمق وأشمل من أن يحيط به عقل بشر.

هذا هو الوجود الماورائي أو الماوراء وجودي الذي ال يخضع لعلم مخلوق، 
بل يخضع فقط لعلم الله الخالق العليم القدير الذي أوجد هذا الكون الماثل 

أمامنا وال يعلم خفاياه ونواميسه وأسراره إال هو.
إن نظرتنا اإلنسانية االجتماعية تنحصر بالنوعين األولين: الوجود الظاهر 

المكشوف، والوجود الذي لم يتسّن لنا اكتشافه بعد، ويمكننا اكتشافه.
أما النوع الثالث الذي يتعلق بالوجود المستحيل اكتشافه من قبل اإلنسان، 
فإننا ُنّقر ونعترف أن قدرتنا اإلنسانية وأهليتنا وإمكانيتنا غير جديرة بتناوله، 
وفك رموزه. بل إن تناول هذا النوع من الوجود هو ضرب من المحال ونوع من 
التكّهن والتخمين والظّن ال يجني الخائض فيه إال المزيد من التخّرص والوهم 

والضياع. وهل أصدق من القرآن الحكيم حين قال: 
»يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل علمها عند ربي ال يجليها لوقتها 

إال هو...«.
سعاده  أنطون  والفن  والكون  الحياة  الى  النظرة  هذه  كاشف  أوضح  وقد 
أن العقيدة القومّية االجتماعّية المنبثقة عن تلك النظرة: »لم تتعّرض للدين 
وعقائده الدينّية التي غرضها خلود النفس بعد ارتحالها من هذه الدنيا في 

مقامين مختلفين: 
المقام األول مقام النعيم. والمقام الثاني مقام الجحيم. 

فمن أراد النعيم ابتدأ ممارسة اإليمان الذي يعتقد أنه يوصله إليه وهو بعُد 
في هذه الدنيا، فيهيئ بهذه الطريقة خلوده في النعيم. ومن أراد الجحيم ابتدأ 
يمارس المعاصي والكفر. فال المؤمنون يذهبون الى الجحيم بكفر الكافرين. وال 
الكافرون يذهبون الى النعيم بإيمان المؤمنين. وأما الذين لم يؤمنوا ولم يكفروا، 
فالبعض يقولون إنهم يذهبون الى الجحيم والبعض يقول إن حساب الله يقّرر 
لكل واحد منهم حسب أعماله إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً. وما دام الحساب بيد 

الله، فلنخفف قليال ً من غلوائنا فلعل الله يريد غير ما يراه عباده«.
وقال أيضاً:

إظهار  من  قط  أح��داً  تمنع  لم  االجتماعّية  القومّية  العقيدة  حركة  »إن   
معتقداته الفلسفّية من أي نوع كانت في كتاباته. فيمكنكم أن تنشروا أفكاركم 
شاء  َمن  ذلك  على  وليوافقكم  والحساب،  والنشر  الخلق  في  واستنتاجاتكم 

وليخالفكم َمن شاء«.

ثانياً – مجتمعّية الفلسفة القومّية االجتماعّية 
فضالً عن وجودّية الفلسفة القومية االجتماعية وواقعّيتها الدنيوّية يعنى 
اهتمامها بما في الوجود وليس بما هو خارج الوجود، فإنها تقول ب�»إنسان - 
مجتمع« وليس ب�»إنسان - فرد«، باعتبار أن الفرد في حد ذاته جزء من المجتمع، 
انوجد بوجود المجتمع. ويعيش ويحيا ويمارس حياته ويكتسب شخصيته في 
إطار المجتمع ومداه، ويستحيل عليه االستمرار والبقاء خارج المجتمع. وإننا 
نجزم أن كل ما توصلنا اليه من معارف يبرهن ويؤكد أن الكوكب الذي نعيش 
عليه هو من حيث تكوينه وجريانه واقع بيئات جغرافية. وأن البشر متوّزعون 
في هذه البيئات بشكل جماعات وشعوب. وأن أتّم مّتحد اجتماعّي بشرّي هو 
متحد األمة التي نشأت بتفاعل الجماعات والمجموعات البشرية في ما بينها 
وفي ما بين األرض التي تعيش عليها في بيئتها. وقد كّونت هذه الجماعات بفعل 
تفاعلها بمرور الزمن لكل جماعة شخصية اجتماعية، ووجداناَ اجتماعياً وعقلية 
َ اجتماعية، ونفسية ً اجتماعية أكسبتها بمرور الزمن صفات وميزات وخصائص 
ميَّزتها عن غيرها من الجماعات باستثناء الصفات اإلنسانية العامة التي تشترك 

بها مع غيرها من أبناء نوعها اإلنساني. 
الذي هو  الكامل األتم  أو مجتمع األمة هو اإلنسان  المجتمع  إن اإلنسان - 
التاريخّي  الزمن  قبل  ما  إلى  يعود  طويل  ثقافي  تاريخ  من  المتولد  »الشعب 
الجلّي«، وليس عصابة هنا، أو فئة هناك، أو طائفة هنالك، أو عدداً من أفراد 

في ناحية أخرى.
 إن انفراد كل جماعة أو فئة أو طائفة أو مجموعة في البيئة الواحدة هو من 
األمراض المعرقلة والمعطلة لعملية االنصهار المادّي - الروحّي التي تجعل 
الواحدة  الواحدة قضايا متضاربة متناقضة عدة بدالً من قضيتها  للمجتمع 
التي ينبغي أن تكون قضية سالمة وجودها، وصالح حياتها، وقضية استمرار 
واالقتصادية  والفكرية  النفسية  الوجوه  جميع  من  وارتقائها  وتقّدمها  نمّوها 
والسياسية والفنية، ليتمكن المجتمع بكامله من التعامل والتعاطي والتفاعل 
والتواصل مع المجتمعات األخرى، لتوليد مجتمع النوع اإلنساني الذي هو في 
الحقيقة مجتمع مركب من مجتمعات األمم الناهضة التي بلغت المستوى الذي 
يؤهلها من االشتراك في نشوء اإلنسان  العالمي ويجعلها عنصراً أساسياً في 

تكوينه.
القومية  المجتمعية  الفلسفة  في  تكشف  ال��ذي  العالمّي  اإلن��س��ان   إن   
االجتماعية والذي تسعى هذه الفلسفة وتعمل وتصارع من أجل نشوئه ونمّوه 
المجتمعات   - إنسان  وليس  المعافاة،  الناهضة  المجتمعات   - إنسان  هو 

المتخلفة  المريضة.
 إنه  إنسان - المجتمعات الطبيعية. إنسان - األمم الراقية  وليس إنسان - 

الحكومات والدول والمنظمات والتكتالت الطغيانية.
اإلنسان   داخ��ل  التجزيئية  الفئوية  التكتالت  الفلسفة  هذه  رفضت  لقد 
المجتمع - األمة، ورفضت أيضاً التكتالت التجزيئية الفئوية  الطغيانية داخل 

اإلنسان - المجتمع - العالمي ألنه يؤدي الى خراب العالم ودماره.
ورفضت  األم��ة،  مجتمع  داخ��ل  والعبيد  األسياد  مجتمع  رفضت  إنها 
والذي  اإلنساني.  النوع  مجتمع   داخل  والخانعين  الطغاة  مجتمع  أيضاً 
العقائد واألفكار والثقافات والعبقريات  قبلته وتبنته وقالت به هو صراع 
المجّددة حيوية الجماعات والشعوب واألمم بالمعارف الفاضلة، والعلوم 
المفيدة، والفنون الجميلة، والمناقب األصيلة، والفضائل الراقية التي تبني 
الى  وتهدف  ُتِحط،  وال  وُتَرقي  ُتذّل،  وال  وُتعز  ُتفرِّق  وال  وُتوّحد  تدمر،  وال 
النهوض  على  غيرها  مساعدة  على  الناهضة  المجتمعات  وتعاون  تالقي 
الناهضة  األمم  عقلّيات  قوامه  ممتاز  بشري  عقل  ونشوء  والدة  أجل  من 
ما  واكتشاف  أغواره  وسبر  أمامنا  الماثل  الكون  لمواجهة  وذلك  المتمدنة. 
بشري  مركب  بعقٍل  الطبيعية،  والقوانين  النواميس  من  اكتشافه  يمكن 
مع  والبحار  والبيئة  والمناخ  والجو  األرض  مع  يتعامل  كيف  يعرف  بديع 
المحافظة على سالمة الكوكب الذي نعيش عليه، وصالح الكون الذي نحن 

جزء منه وفيه، وال وجود لنا وال حياة وال استمرار خارج نطاقه. 

ثالثاً - الفلسفة الوجودّية المجتمعّية

 

نقطة بداية وانطالق
البداية  نقطة  عليه  ترتكز  ال��ذي  األس��اس  هي  واليقظة  الوعي  بداية  إن 
واالنطالق. فال بداية سليمة وواقعّية وعملّية بغير وعي. وكل فكر أو قول أو 
عمل أو حركة أو سلوك أو نهج أو تصميم بدون الوعي هراء في هراء، وهباء في 

هباء، ومضيعة للوقت والجهد. 
وألن هذه الفلسفة هي وعي جديد لم يكن مألوفاً من قبل، فإنها تشّكل نقطة 
البداية واالنطالق، وهي في الوقت ذاته حلقة من حلقات الفكر األصيل وخطط 
النفسية الراقية في أمتنا التي ُتَعبر عن حيوية العقل المنفتح الخالق الذي لم 
يقف مشلوالً عاجزاً مشدوهاً أمام عظمة الكون، بل تعاطى معه بنبوغ وعبقرية 
فأبدع الشراع والشرع، والدين والتمّدن واستنبات األرض وتدجين الحيوان 
وعمار المدن وكتابة األساطير والشعر والرسم والموسيقى والغناء والرقص 
وكل فن جميل يساعد على سمو الحياة. فكان شعبنا بكل هذه اإلبداعات أول من 
فلسف األسطورة قبل أن تتأسطر الفلسفة. وأول من وضع حداً لزمن الخرافات 

والجهاالت وفتح لنفسه وللناس أبواب النور والمعرفة على مصاريعها.
إن هذه الفلسفة التي تقول بأنه: »كلما صعدنا قمة تراءت لنا قمم كثيرة 
يجب أن نصعدها«. عينت وقررت بشكل ال لبس فيه وال شبهة أن ال سقف لها 
تقف عنده، أو نهاية مطاف تستريح عندها، بل هي أعلنت النهضة المتجددة 
أبداً. والثورة التي ال تقف عند حّد. والمسيرة المتصاعدة إلى أبعد ما تستطيعه 
وتتمكن منه عبقرية اإلنسان ونبوغه وإبداعه، بحيث يصبح ملكوت السموات 
عين  وال  سمعت،  أذن  ال  »حيث  متجّدد  جديد  النطالق  محطة  ونعمه  بنعيمه 

رأت، وال خطَر على قلب بشر«، كما ورد في الحديث الشريف.
وهناك بالذات، ومن تلك المحطة حيث تلتقي وتتعانق نظرتنا الى الوجود 
بنظرة ما وراء الوجود اإلنساني تتراءى للناهضين الصالحين من الذين فهموا 
دينهم ودنياهم كما ينبغي أن ُتفهم الدنيا وُيفهم الدين منارات تجعل الوجود 
أكثر سمّواً، وأكثر جماالً، وأكثر بهاًء حيث العظمة التي ال تنتهي، والسناء الذي 

ال ُيحد. 

رابعاً - حياتّية الفلسفة القومّية االجتماعّية
إن أهم مبدأ للوجود المجتمعّي هو مبدأ الحياة، وبدونه ال حياة وال قيمة ألي 
شيء. فإذا انعدمت الحياة انعدم كل شيء. َفَقد َ الوجود قيمته. وفقد اإلنسان  
المجتمع حياته. وسقط الفكر. وتالشت النظرات والنظريات، وانهارت عمارات 

الفلسفة والعلوم والمعارف والفنون، ولم يُعد للوجود أية قيمة ُتذَكر. 
لقد ارتكزت النظرة القومّية االجتماعّية منذ البداية على مبدأ أساسي متين 
قوّي حقيقّي هو اإلنسان  المجتمع كحقيقة أساسّية كلية طبيعية موجودة 
لها كما هي  الحاضنة  ومعروفة وحيَّة ونامية ومتطورة متفاعلة مع بيئتها 
متفاعلة مع نفسها وبذاتها بحيث ال تبقى هي ذاتها إذا فقدت حركتها الدينامية 
الفردية  الشخصية  إنسان  ونموها  تطورها  خالل  أثمرت  التي  المتفاعلة 
وإنسان الشخصية االجتماعية اللتين ال تستغني الواحدة منهما عن األخرى، 
وال تستقيم شخصية اإلنسان - المجتمع إال بتفاعلهما وتناغمهما وتوّحدهما 
بحيث ال رقّي حقيقي ألٍي منهما بدون األخرى. وال تقّدم إال بتوّحدهما في دورة 

الحياة اإلنسانية النامية. 
المجتمع هو الكل. والفرد خلّية حّية في كل. الفرد إمكانية اجتماعّية وهو 

فعالية اجتماعية إنسانية في الوقت ذاته. 
إنه عين بصيرة في جسم حّي، وعمياء حين تقتلع. فإذا ُزرعت في جسم 
حّي آخر قبل أن تموت عادت لها فعالية النظر والرؤية. وإذا ماتت فال نفع من 

زرع، وال فائدة من كل العقاقير. 
المجتمع كائن كلّي حّي. واألفراد إمكانيات اجتماعية حيِّة وفاعليات خاليا 
منتجة في دورة حياة المجتمع. تتجّدد خالياه بتجّدده، ويتجدد بتجدد حركة 
في  وأنفساً  عقلية.  في  وعقوالً  روحّية.  في  أرواح��اً  المتجددة  الحيَّة  خالياه 
نفسية. األفراد يولدون ويتزاوجون. يتوالدون ويموتون وبقدر ما يفعلون في 
ترقية مجتمعهم يكبرون ويخلدون. إنهم بموتهم يولدون ويتجّددون. إنهم في 
ضمير أجيال أمتهم مستمّرون نبوغاً وإبداعاً وعبقرية وقَيماً وفضائل وأفعاالً 
وذكرى عاطرة تدفع أرحامهم الى ما يرفع النفوس الى كل ما هو أجمل وأحسن 
يصغرون  مجتمعهم  طاقات  من  ويخّربون  يعّطلون  ما  وبنسبة  وأسمى. 

ويتناثرون ويتبّخرون. 
هذا الكائن الطبيعي الحّي الذي نسّميه اإلنسان - المجتمع هو الذي يَعبر 
عن الحياة وماهيتها. هو تعبيرها األسمى في هذا الوجود. وألن الحياة هي 
التي تنمو، فإن اإلنسان الذي هو تعبيرها األسمى هو اإلنسان النامي المستمّر 
في نموه. إنه إنسان متجّدد في البيئة. في األرض. في الكون. ومتواصل في 
وليس  كلٌّ  إنه  جيل.  بعد  جيالً  والمستويات  واألط��وار  المراحل  عبر  الزمان 
جزءاً. إنه األجياُل منذ كانت الى ما هي كائنة وما سوف تكون، وليس جيالً 
والحاضر  الماضي  في  الدائمة  المتواصلة  التاريخ  حركة  إنه  عدة.  أجياالً  أو 
والمستقبل. بدأ منذ فجر الخليقة وليس من حيث يستذوق البعض أن يبدأ. 
إنه ليس مجموع أفراد. وال مجموع أجيال. و ال مجموع فئات وال طوائف. بل إن 
جميع هذه التجّمعات ال وجود لها وال كيان لها إال في المجتمع. وهي في حال 
تشرذمها وانغالقها واقتتالها فيما بينها تشكل بثور أمراض خطيرة تؤدي في 
أحيان كثيرة الى تفتت المجتمع ودماره وهالكه. أما المجتمع الصحي الحّي، 
فإن من أهم ميزاته ميزة بروز شخصية الفرد، وظهور شخصية الجماعة اللتين 

تعبران عن طاقة الحياة، وحيوية النمّو في اإلنسان  المجتمع. 
جهة.  من  وإبداعاً  وعبقرية  موهبة  الفردية  الشخصية  تتوّهج  ما  وبقدر   
وتتألق شخصية الجماعة رفعة ورقياً وتمدناً وسمواً من ناحية ثانية، فإن 
وأهلية  أقوى،  وجدارة  أكبر  حيوية  عن  ويفصح  يبرهن  المجتمع   - اإلنسان 
أعظم تهيئه لبلوغ طور التنّوع المنسجم المتناغم في تكوين ونشوء اإلنسان  
العالمي اإلنساني المتطلع الى أرقى ما يتصوره العقل البشري، وتطمح اليه 

النفوس الجميلة الخيرة. 
الفلسفة القومية االجتماعية بالمفهوم المتقدم هي فلسفة حياة حّية حيوية 
عملية نامية متسامية ال سقف لها في النمّو، وال حدود تقف عندها، فهي تنطلق 
من األرض نحو السماء التي ُتصبح بدورها قاعدة انطالق باتجاه سماوات ال 

تنتهي لتحقيق مثل عليا ال نستطيع تصورها اآلن.
إّنها فلسفة متجّددة بتجدد حيوية اإلنسان. ومنفتحة بنسبة تفتح قواه 
العقلية. وشاملة ومتوسعة بنسبة توسع واتساع آفاق معرفته. ومتسامية 

على قدر تسامي تصوراته وخططه في تحسين مستوى حياته المدرحية. 
هذه بعض األضواء نسلّطها على فلسفة حياتنا الجديدة السورية القومية 
االجتماعية التي توقظ فينا عوامل النهوض، وتفّجر كل ما تحويه نفوسنا من 
عزيمة الصراع ومواهب اإلبداع لنظل األمة الجديرة باحتالل مكانها بين األمم. 

مالحظة:
إذاعية  تثقيفيّة  حلقة  ألول  إعدادها  تّم  محاضرة  ألول  ملخص  »ه��ذا   *
للطلبة القوميين االجتماعيين بعد المحاولة االنقالبية في لبنان في منزل 
الذي كان مكلفاً برئاسة  الله في الشياح  بيروت  الرفيق جوزيف رزق 
وقد  آن��ذاك.  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  المركزية  اللجنة 
حضر تلك الحلقة أكثر من أربعين طالبة وطالباً نذكر منهم أليدا سالم، 
جيزيل رزق الله، جان نادر، يوسف سالم، ومحمد أمهز شقيق األمين 
العام  الملخص في  1963 وقد نشر هذا  العام  محسن أمهز. وذلك في 

1964 في مجلة الجامعة في بيروت. 
الفلسفة  أستاذ  الحاج  يوسف  كمال  الدكتور  أن  ال��ى  اإلش���ارة  وتجدر 
في الجامعة اللبنانية قال بعد قراءة المحاضرة »لقد قلت وأكّرر أننا مع 
بقراءة  ونصحني  فلسفة...«.  لنا  وصار  الفلسفة  عرفنا  سعاده  أنطون 
مقالين كتبهما عن سعاده األول بعنوان: »سعاده ذلك المجهول«، والثاني 

بعنوان: »سعاده الفيلسوف«.
**كاتب وشاعر قومي مقيم في البرازيل. 
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باكتشاف طريق الحقيقة يتخلص المرء من حيرة تراوده، ويخرج من دوامة الشك التي تزعزع تفكيره، وينتقل من حالة الغموض واإلبهام المربكة الى حال من 
الوضوح والجالء مطمئنة.

مهما ارتقت مرتبة االفتراض ال يمكن أن تكون أساساً لوعي سليم، أو مرتكزاً لمعرفة صحيحة ، أو قاعدة متينة لقيام أية حقيقة قيمة.
ألدوات ووسائل المعرفة أولويات ومراتب وبديهيات. فال ُيقّدم القول على حساب السمع. وال يؤثر السمع على حساب الرؤية والنظر.

معلميه  أيدي  على  تتلمذ  الذي  والفلسفة  والعلم  الثقافة  والسوري  المولد  اليوناني  سقراط  للفيلسوف  الكثيرون  نسبها  وقد  نفسك«.  اعرف  اإلنسان  »أيها 
الكنعانيين

ال يكفي أن يكون الشيء غير العاقل موجوداً في ذاته لتتكون قيمة حقيقته اإلنسانية.
إن كل وجود خضع للمعرفة اإلنسانية وانتقل من المجهول الى حالة المعلوم أصبحت له قيمة في وجدان اإلنسان العالم به، وبهذه المعرفة وبهذه الحالة وبهذه 

القيمة أصبح حقيقة. 
مهما ارتقت مرتبة االفتراض ال يمكن أن تكون أساساً لوعي سليم، أو مرتكزاً لمعرفة صحيحة ، أو قاعدة متينة لقيام أية حقيقة قيمة.

حيث تلتقي وتتعانق نظرتنا الى الوجود بنظرة ما وراء الوجود اإلنساني تتراءى للناهضين الصالحين من الذين فهموا دينهم ودنياهم كما ينبغي أن ُتفهم الدنيا 
وُيفهم الدين منارات تجعل الوجود أكثر سمّواً، وأكثر جماالً

إن أهم مبدأ للوجود المجتمعّي هو مبدأ الحياة، وبدونه ال حياة وال قيمة ألي شيء. فإذا انعدمت الحياة انعدم كل شيء. َفَقد َ الوجود قيمته. وفقد اإلنسان  
المجتمع حياته. وسقط الفكر.

ارتكزت النظرة القوميّة االجتماعيّة منذ البداية على مبدأ أساسي متين قوّي حقيقّي هو اإلنسان  المجتمع كحقيقة أساسيّة كلية طبيعية موجودة ومعروفة وحيَّة 
ونامية ومتطورة متفاعلة مع بيئتها الحاضنة لها كما هي متفاعلة مع نفسها وبذاتها.

المجتمع هو الكل. والفرد خليّة حيّة في كل. الفرد إمكانية اجتماعيّة وهو فعالية اجتماعية إنسانية في الوقت ذاته. 
هذا الكائن الطبيعي الحّي الذي نسّميه اإلنسان - المجتمع هو الذي يَعبر عن الحياة وماهيتها. هو تعبيرها األسمى في هذا الوجود. وألن الحياة هي التي تنمو، 

فإن اإلنسان الذي هو تعبيرها األسمى هو اإلنسان النامي المستمّر في نموه.
المجتمع الصحي الحّي، من أهم ميزاته ميزة بروز شخصية الفرد، وظهور شخصية الجماعة اللتين تعبران عن طاقة الحياة، وحيوية النمّو في اإلنسان  

المجتمع. 
الفلسفة القومية االجتماعية بالمفهوم المتقدم هي فلسفة حياة حيّة حيوية عملية نامية متسامية ال سقف لها في النمّو، وال حدود تقف عندها، فهي تنطلق من 

األرض نحو السماء
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9Ø206 ∫r�— Êö�≈
 Õu�H� ÷Ëd� Ã«—b��≈ ¡«d�≈ …œU�≈ s�

 sO�U�I� rJ���« …eN�√ ¡«dA�
 rOK��Ë  Âö??�??�U??�  W??�U??�??�«  ¡«u??N??�«

 ËdO� Q�d� ¡«d�« w� »u���«
 …—U??�??�??�«Ë  œU??B??�??�ô«  …—«“Ë  Íd??�??�
 —bMLA�«Ë  »u��K�  W�UF�«  W�d�bL�«  ≠
 W�UM�  ¨`KB�«  ÷U�—  –   ËdO�  ¨ÍdJ��«
 w� ¨Y�U��« o�UD�« ¨O2A  „uK� W�—«“UFK�«
 fOL��«  Âu�  s�  …dA�  W��U��«  W�U��«
 Ã«—b��≈  ¨2020Ø06Ø18  tO�  o�«uL�«
 rJ���«  …e??N??�√  ¡«d??A??�  Õu�H�  ÷Ëd???�
 rOK��Ë  Âö��U�  W�U��«  ¡«uN�«  sO�U�I�
 d��b�  ÎU�U�Ë   ËdO�  Q�d�  ¡«d�«  w�  »u���«
 W�UG�«  ÁcN�  Ÿu{uL�«  ’U��«  ◊ËdA�«

Æ2020Ø05Ø18 a�—U� 9Ø206 r�—
 d��œ  vK�  ‰u??B??�??�«Ë  Ÿö???�ù«  sJL�
 w�  Ê«u�b�«  …d??z«œ  Èb�  ’U��«  ◊ËdA�«
 ÍdJ��« —bMLA�«Ë »u��K� W�UF�« W�d�bL�«

ÆY�U��« o�UD�« w�
 b�d��«  WD�«u�  Ë√  bO�U�  ÷ËdF�«  ÂbI�
 Ê«u�b�«  …dz«œ  v�≈  qB�  Ê√  vK�  ÊuLCL�«
 —bMLA�«Ë  »u��K�  W�UF�«  W�d�bL�«  w�
 Íc�«  ÂuO�«  s�  Â«Ëb??�«  W�UN�  q��  ÍdJ��«
 Ã«—b��ù«  W�K��  œb�L�«  ÂuO�«  o���
 Ë√ X�u�« «c� bF� qB� ÷d� q� i�d�Ë

ÆWKO�u�« Ác� dOG� ÂÒbI�
…—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë
tLF� ‰ËË«—
506 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 r�bI�  WKN�  ÊQ??�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
  UO�¬ ÂËe� WHK���  «—U�≈ ¡«dA� ÷ËdF�«
 r�— ÷ËdF�« Ã«—b��« Ÿu{u� ¨W��RL�«
 b�  ¨  2019Ø7Ø30  a�—U�   7820Øœ  4À
 2020Ø7Ø3  WFL��«  Âu??�  W�UG�   œb??�
 11¨00  W�U��«  wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�  bM�

ÆdNE�« q��
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM��  ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø300¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø22 w�  ËdO�
ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
509 ∫nOKJ��«

 W�«“≈Ë q�eF� ŸËdA� r�eK� Êö�≈
Èd�� V�cN�Ë r�uI�Ë  U�bF��«

w�UDOK�« dN�
©WK�“ v��Ë l�ML�« ≠ b�«Ë r�— r��®

 Âu�  s??�  nBM�«Ë  WF�U��«  W�U��«
 dN�  s�  dA�  l�U��«  tO�  l�«u�«  ¡UF�—_«
 ≠ UB�UML�« …—«œ≈ Íd��  ¨2020  Ê«d�e�
 Ÿ—U� ≠ÊuCO� W�UM� w� szUJ�« U�e�d� w�
 …—«“Ë »U��� ¨ ËdO� ≠l�UMB�« ≠Ëœ—œu�
 œ—«uLK�  W�UF�«  W�d�bL�«  ≠  ÁUOL�«Ë  W�UD�«
 r�eK�  WB�UM�  ≠WOzU�dNJ�«Ë  WOzUL�«
  U�bF��«  W�«“≈Ë  nOEM�Ë  q�eF�  ŸËdA�
 r��® w�UDOK�« dN� Èd�� V�cN�Ë r�uI�Ë

 Æ©WK�“ v��Ë l�ML�« ≠ b�«Ë r�—

 ÊuOK�  ÊuF�—√  jI�  ∫X�RL�«  sO�Q��«
ÆdO� ô WO�UM�� …dO�

Æ—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d�
 ÊËbNF�L�«  ∫Êu�u�IL�«  Êu??{—U??F??�«
 3688 r�— Âu�dL�« ÂUJ�ü ÎUI�Ë ÊuHMBL�«
 v�Ë_«  W�—b�«  w�  1966Ø1Ø25  a�—U�

ÆWOzUL�« ‰UG�ú� jI�
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö??�ô«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 Ê«u??�b??�«  W�KB�  s??�  tOK�  ‰u??B??�??�«Ë
 WOzUL�«  œ—«u??L??K??�  W??�U??F??�«  W??�d??�b??L??�«  w??�

 ÆWOzU�dNJ�«Ë
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê«  V��
 s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� ¨ UB�UML�«

Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
 UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOKF�« ÊU� Æœ
519 ∫ nOKJ��«

 W�«“≈Ë q�eF� ŸËdA� r�eK� Êö�≈
Èd�� V�cN�Ë r�uI�Ë  U�bF��«

w�UDOK�« dN�
WK�“ s� ≠ sOM�≈ r�— r��®

©Êu�dI�« …dO�� v��
 Âu�  s??�  nBM�«Ë  WF�U��«  W�U��«
 dN�  s�  dA�  l�U��«  tO�  l�«u�«  ¡UF�—_«
 ≠ UB�UML�« …—«œ≈ Íd��  ¨2020  Ê«d�e�
 Ÿ—U� ≠ÊuCO� W�UM� w� szUJ�« U�e�d� w�
 …—«“Ë »U��� ¨ ËdO� ≠l�UMB�« ≠Ëœ—œu�
 œ—«uLK�  W�UF�«  W�d�bL�«  ≠  ÁUOL�«Ë  W�UD�«
 r�eK�  WB�UM�  ≠WOzU�dNJ�«Ë  WOzUL�«
  U�bF��«  W�«“≈Ë  nOEM�Ë  q�eF�  ŸËdA�
 r��® w�UDOK�« dN� Èd�� V�cN�Ë r�uI�Ë

 Æ©Êu�dI�« …dO�� WK�“ s� ≠ sOM�≈ r�—
 ÊuOK�  ÊuF�—√  jI�  ∫X�RL�«  sO�Q��«

ÆdO� ô WO�UM�� …dO�
Æ—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d�

 ÊËbNF�L�«  ∫Êu�u�IL�«  Êu??{—U??F??�«
 3688 r�— Âu�dL�« ÂUJ�ü ÎUI�Ë ÊuHMBL�«
 v�Ë_«  W�—b�«  w�  1966Ø1Ø25  a�—U�

ÆWOzUL�« ‰UG�ú� jI�
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö??�ô«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 Ê«u??�b??�«  W�KB�  s??�  tOK�  ‰u??B??�??�«Ë
 WOzUL�«  œ—«u??L??K??�  W??�U??F??�«  W??�d??�b??L??�«  w??�

 ÆWOzU�dNJ�«Ë
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê«  V��
 s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� ¨ UB�UML�«

Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
 UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOKF�« ÊU� Æœ
520 ∫ nOKJ��«

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_ 

 Èu��  t�K�uL�  ÍË«d??L??�  r�U�  VK�
 279  l??zU??{  ‰b???�  pOKL�  b??M??�  V??N??K??�

ÆÍË«b��«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_

 n�Ë  tK�uL�  ‘«bL�  t�e�  bL��  VK�
 1014  lzU{  ‰b??�  pOKL�  bM�  Íb�U��«

ÆWOML�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_

 w�M�d�œ  Âö???�  W??O??�U??�??L??�«  X??�??K??�

 t�HB�  œu��  q�u�  w�U�L�«  s�  UN��U�u�
 W??�—Ë  b??�«  UN�HB�  t??K??�«œ  U�OK�  q??O??�Ë
 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� tK�«œ bF�« sOL�U�

ÆUI�L�«— 488
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_ 

 t�K�uL�  —U�M�«  ÍËb��«  ÊU��  VK�
 lzU{  ‰b�  pOKL�  bM�  ÍœË—U??�  W�ËbL�

ÆfK�«d� sO�U��  555Ø40
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

 Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

w�dG�« ŸUI��« w�
 pOKL�  bM�  ÊU�F�  rOK�  ÊU��  VK�
 s���ò  tOK�u�  q�u�  WB��  lzU{  ‰b�

ÆU�U�� 1385 —UIF�« w� åwK���« wK�
 15  WKN�  ‰ö??�  WF�«dL�«  ÷«d��ö�

 ÎU�u�
Í—UIF�« q���« sO�√
ÍbO�b�« s�� v�—

 Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

w�dG�« ŸUI��« w�
 ‰b�  pOKL�  bM�  «dN�  qO�«  ‰UL�  VK�

Æ…b�“ sO� 394 —UIF�« w� t�B�� lzU{
 15  WKN�  ‰ö??�  WF�«dL�«  ÷«d��ö�

 ÎU�u�
Í—UIF�« q���« sO�√
ÍbO�b�« s�� v�—

 Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

w�dG�« ŸUI��« w�
 ‰b� pOKL� bM� v�u� wK� bL�� VK�
 bL�� sO��ò tK�u� À—u� WB�� lzU{

ÆU�U�� 1780 —UIF�« w� åVOD��«
 15  WKN�  ‰ö??�  WF�«dL�«  ÷«d��ö�

 ÎU�u�
Í—UIF�« q���« sO�√
ÍbO�b�« s�� v�—

 Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

w�dG�« ŸUI��« w�
 ‰b�  pOKL�  bM�   U�d�  œ«R�  Õd�  VK�

ÆsO�G� 2872 —UIF�« w� t�B�� lzU{
 15  WKN�  ‰ö??�  WF�«dL�«  ÷«d��ö�

 ÎU�u�
Í—UIF�« q���« sO�√
ÍbO�b�« s�� v�—

ájƒæ°S iôcP

 …U�Ë vK�  «uM� fL� —Ëd� W��UML�
WO�UG�« UM�bOI�

Í—u�U� r�U� …U��
 UL�ƒUM�√Ë  bOL��«  b��  UN�Ë“  vML��
 UNO��� s� rN�özU�Ë Ê“U� ¨ÍœU� ¨oO�u�
 Ê√Ë  rN�«uK�  w�  UN�  Êu�b�  Ê√  UNO�—U�Ë

ÁËdJ� q� s� tK�« rNEH��
 WL�—  WO�UG�«  …bOIH�«  UN��«  tK�«  pL�—

WF�«Ë
ÊuF�«— tO�« U Ò�«Ë tK� U Ò�«Ë

 W�—uNL��« fOz— —«d�ù ÎUI�Ë ¨U�UFK� qLF� W�«u� s� ¨UN�UL�√
 ¡«—“u??�«  fK��  —«d??�  WA�UM�  …œU??�≈  vK�  Êu??�  ‰UAO�  œULF�«
 sL{  ¨w??�«d??�e??�«Ë  —UL�  d??�œ  wKLF�  cOHM��  ¡b��U�  w{UI�«
 WM�e��«  vK�  ¡U??�??�√Ë   U�öL��«  œu??�Ë  ÂbF�  ¡U�dNJ�«  WD�
  UMOOF�  U�UC�  ‰UL�_«  ‰Ëb�  vK�  dC��  ULMO�  ¨ULNOHK�  w�
 nK� WOC� tJK��� Íc�« —U�L�« ¡u{ w� U�dOB� —ÒdI�O�
 tHB� U� œU��≈ v�≈ Ád�F� ÍœR� Ê√ s� vA�� Íc�« ¨¡U�dNJ�«
 ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ÷ËUH��« w� ÂÒbI�� U�“U��S� W�uJ��«
 sO�_«  ÀuF��  tM�  —Òc�  U�  u�Ë  ¨—bO�  dL�R�  qOFH�  —U��Ë

Æg�O�u� ÊU� …b��L�« r�ú� ÂUF�«
 b�b��K�  w�UO��«  sO����«  √b??�  WOL�_«  ÊUM��   UHK�  w??�
 …u�b�U� VO�√ q�Ë sDM�«Ë s�  «¡U��ù«  √b� tF�Ë ¨qOHO�uOK�
  —c�  ULO�  ¨UN�UO�ö�  lO�u�Ë  qOHO�uO�«  WLN�  q�bF��
 o�u��� ¨»uM��« w� À«b�√ ‰UF��« ·ËU�� s� WOM�√ —œUB�
 ¨b�bA�«  —c�K�  W??O??�«œ  ¨qOHO�uO�«   U??O??�ö??�  lO�u�  …d??J??�
 t�JF� Î̈ UOK�«œ p�UL�� w�UO� bNA� »UO� q� w� Î U�uB�
 W�«u�  s�  ¨w�uJ��«Ë  w�UOM�«  s�bNAL�U�  WDO�L�«   U�U��—ô«

ÆbG�«Ë ÂuO�« w��K�
 WOF�dA� W�K� ÂuO�« bNA� Íc�« uJ�O�Ë_« dB� v�« —UE�_« t���Ë
 ‰Ëb� vK� Íd� tO�� fK�L�« fOz— W�Uzd� w�UOM�« fK�L�« U�bIF�
 uHF�«  U�“d�√  WO�UO�Ë  WO�U�Ë  W�œUB��«Ë  WO�u�U�  œuM�  WK�  UN�UL�√

 Æå‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�«òË ÂUF�«
 uHF�« Êu�U� nK� vK� wzUN� ‚UH�« ô ÊS� å¡UM��«ò  U�uKF� V���Ë
 ¨WHK��L�«  WO�UO��«  UN��« sO�  UM�U��Ë  U�ö� tHK� X�«“ ô Íc�«
 f�√  qO�  nB�M�  v��   dL��«  t�QA�   ôUB�ô«ò  Ê√  v�«  …dOA�
 jI�O�  ô≈Ë  ‚UH�«  v�«  q�u�K�  W�K��«  b�u�  qO��  v��  dL����Ë
 …dGB� WM�� Ê√  U�uKFL�« X�U{«Ë Æåd�¬ —UF�≈ v�« q�R�Ë Êu�UI�«
 W�d�A� WGO� v�« q�u�K� WO�U���  U�UL��«  bI� WO�UOM�« q�J�« s�
 å¡UM��«ò?�  U�UIM�« w� W�—UA� WO�UO� —œUB� X�H�Ë ÆqAH�U�  ¡U�Ë
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 v�≈ »uNK� Ã—u�  W�uJ��«  fOzd� w�UL�« —UA��L�« —U�√ q�UIL�« w�
  —ôËœ  —UOK� 5.7  m�U��«Ë ©liquidity® W�uO��«  w� dO�J�«  ÷UH��ô«ò
 s�dNA�«  w�  w�UM�K�«  w�dBL�«  ÂUEM�«  s�  X�d�  w��«  ‰«u�_«  qFH�
 w��«  …dO�J�«  WO�K��«  V�«uF�«  v�≈  dEM�U�Ë  ¨2020  ÂU�  s�  sO�Ë_«
 ¨ w�UM�K�«  œUB��ô«  vK� W�uO��« w� dO�J�«  ·«eM��ô« «c� q�� UNHK��
 »u�Ë s� o�U� X�Ë w�  »U�œ ÊU��   ¡«—“u�« fK��  fOz— Àb�� bI�
 n�u� bO�Q� œÒb�Ë ÆåW�d��« t�Ë vK� WLOK� w�U� w�UF� WD� cOHM�
 Î «dO�� ÎU�«eM��« qJA� —ôËœ —UOK� 5.7 ?�« mK�� Ê√ ¡«—“u�« fK�� fOz—
 w�u� V��Ë ¨w�UM�K�« œUB��ô« vK� Î «dO�� ÎUO�K� Î«d�√ nK��Ë W�uO�K�
 —ôËœ —UOK� 2.1 ‰œUF� U� Ë√ W�L�U� 37.2 v�«u�� ¨Õu{u�« s� b�eL�«
 ·—UBL�«  s� W�bI�  U�u�� qJ� vK� X�√ —ôËœ —UOK� 5.7 ?�« q�√ s�
 qJ�  c��« bI� WOI��L�« —ôËœ —UOK� 3.6 Ë√ W�L�U� 62.8 ?�« v�«u� U�√ ¨

 Æ÷Ëd� b�b��
 s�Ë ¨«b�F� dB� w� Î «b� W�K� ¡«—“u�« fK�� bIF� ¨d�¬ bOF� vK�
 —«dI� dEM�« …œU�≈ Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— VKD� Ê√ l�u�L�«
 p�–Ë  ¨—u��b�«  s�  56  …œULK�  ÎUI�Ë  ¡U�dNJ�«  WD�  ’uB��  fK�L�«
 Æw�«d�e�«Ë  —UL�  d�œ  wKLFL�  …u�√  WD��«  v�«  U�UFK�  qLF�  W�U{S�
 ”—œò  ∫—U���«  bL��  VzUM�«  åq�I��L�«  WK��ò  uCF�  …b�dG�  X�H�Ë
 WHK�  Í–  U�UFK�  qLF�  vK�  —«d??�ù«    ∫ dNB�«  ÊuOF�  —bN�«  w�  b�b�
 bNF�«   U�UO�  qCH�  w�—U��«  r�b�«  `�  l�  WE�U��«  „öL��ô«
 W���Ë  vK�_« ÃU��ù« WHK� Í– WO��« qLF� ‰«b���« s� Îôb� ¨tzUHK�Ë
 Æ  åt�«b���U�  2016  cM�  WO�uJ�   «—«d�  s�  r�d�U�  …dOD��«  ÀuK��«

Æ  åÂUF�« ‰UL�« —b� w� bNF�« W�—b� w� Ác�ò —U���« r��Ë
 WM�b�  k�U��  e�d�  w�   UMOOF��«  nK�  W�K��«  ‰UL�√  ‰Ëb�  w�Ë
 œUB��ô«  …—«“Ë  ÂU??�  d�b�  ¨WO�bL�«  W�b��«  fK��  fOz—  ¨ ËdO�
 …—«“Ë  VK�  ¨ÁUOL�«Ë  W�UD�«  …—«“Ë  w�  —UL���ô«  ÂU�  d�b�Ë  …—U���«Ë
 »uM��« w� WK�UF�« åqHO�uO�«ò  «u� W�ôË b�bL� sO�d�GL�«Ë WO�—U��«

Æ2021 ?8 ?31 w� wN�M� WM� …bL�
 r�U�Ë  W�uJ��«  fOz—  sO�  ‚UH�ô«  oO�D�  √b�  ÎUF�u��  ÊU�  UL�Ë
  öON���« ÊQA� f�√ ÎULOLF� —b�√ Íc�«  W�ö� ÷U�—   ÊUM��  ·dB�
 ÎUI�ËË ÆWO�UL�«  U��RLK�Ë ·—UBLK�  ÊUM�� ·dB�  UN�ML� Ê√ sJLL�«
 ·dB�  s�  VKD�«  ÊUM��  w�  WK�UF�«  ·—UBLK�  sJL�ò  t�S�  ¨rOLF�K�
  öLF�U�  …œ—u��L�«  WO�Ë_«  œ«uL�«  WLO�  s�  90%  W���  sO�Q�  ÊUM��
 ‰u�ú� ÎUI�Ë WB�dL�« WO�UMB�«  U��RL�«  U�U�� WO�K� WO�M�_«
  öLF�U�  t�“«u�  U�  Ë√  w�dO�√   —ôËœ  ÊuOK�  100  Á—«bI�  w�UL�≈  b��
 Í√ w� …œUL�« Ác� ÂUJ�√ s� qOLF�« bOH��� ô√ ◊d� ¨Èd�_« WO�M�_«
 U� Ë√ w�dO�√ —ôËœ n�√ 300 vB�_« Áb� mK�� W�UG� ô≈ ¨œ«dO��« WOKL�
 oKF�� d�¬ rOLF� —bB� Ê√ l�u�L�« s�Ë ÆåWO�M�_«  öLF�U� t�œUF�

 Æ…œ—u��� WOz«c� WK�� ÊUM�� ·dB� r�b�
 sO�«dB�«  VOI�  qO��  ¡ö�≈  l�  rOLF��«  —Ëb�  s�«e�  ÎU��ô  ÊU�Ë
 r�  UL�  ¨…dO�  ÊuOK�  dA�  W�L��  W�UH�  ¡UI�  tIOI�Ë  œ«dL�«  œuL��
 ULNFM�  l�  …dO�  sO�ö�  …dA�  W�UHJ�  ÍdJ�  vO��Ë  n�J�  e�«—  ‚ö�≈

ÆW�dOB�« WMN� W�Ë«e� s�

 (1¢U áªàJ) ... ¿ÉæÑd êÉàëj πg

 s�  W��  X�M�Ë  ‚uI��«  w�  œ«d??�_«  sO�  …«ËU�L�U�  XÒK�√  WOHzUD�«  WGOB�«  ÒÊ_Ë
 ‚uI��« YO� s� nz«uD�« XHÒM�Ë ¨…“U�LL�« WL�U��« W�H�« UN�KF�  «“UO��« sOO�UM�K�«
 bÒKI� Ë√ WDK��U� W�—UAL�« o� s� Î«œb� Òq�_« nz«uD�« X�d� YO�� W�ËUH��  U�—œ w�
  «“UO��ô«  »U��√ p�L� q�UI� w� ¨s�G�U�  —uFA�«  QA�√  U�  UOKF�«  W�UF�«  nzU�u�«
 ÊU�bI� ÊUM�� w�  QA� W�O�M�« w�Ë ÆdOBL�« vK� ·u��U� p�– s�—Òd�� rN�«“UO��U�
 v��  WOM�«uL�U�  —uFA�«  dO�J�«  Èb�  U�b��√  ÊU�bI�  Æs�G�«  …bI�Ë  ·u��«  …bI�
 ÊUM�� vK� ÷d� U� ¨t� ¡«uI��ö� Ã—U��« v�≈ ÊuFKD�� rN�KF�Ë ÊUM�� v�≈ ¡UL��ôU�Ë
 ÷d� U� ¨s�e�« s� bI� Òq� w� …d� ÎUOK�«œ d�HM� ŸU{Ë_« qF� —«dI��ô« Âb� s� ÎUF�«Ë
 ÊuHzU��«  s�LD�  v��Ë  ¨‚U�OL�U�  p�L��«  l�  WGOB�«  WF�«d�  ÊQA�«  »U��√  vK�
 u�Ë  ¨åtzUM�√  ÒqJ�  wzUN�  s�Ë  ÊUM��ò  —UF�  —bB�«  v�u�  bO��«  oK�√  dOBL�«  vK�
 s� ÎU�U� 14  r�� Íc�« nzUD�« ‚UH�« w� ÁœUL��« bF� —u��b�« w� q�œ√ Íc�« —UFA�«

Æ…b�b� f�√ vK� UN�GOB� dEM�«Ë WDK��« l�“u� œU�√Ë ÊUM�� w� WOK�_« »d��«
 —«dI��ô« w�dÔ� ÎU�d�� 1989 nzUD�« ‚UH�« qJA� Ê« ÊUM�� w� ÊËdO�J�« q�√ bI�
 ·ËU�� Z�UF� U� ’uBM�« s� sÒLC� t�√ W�U� ¨sOÒO�UM�K�« sO� …«ËU�L�« vK� rzUI�«
 W�—u�  l�  …eÒOLL�«   U�öF�«  vK�Ë  ÊUOJ�«  WÒOzUN�  vK�  ÒhM�  ÆrNLEF�   U�uL�Ë
 gOF�«  w�«d�  ô  w��«  WDK��«  WÒO�ËdA�  Âb�  vK�  Òh�  UL�  ¨WDK��«  l�“u�  œU�√Ë
 ¡UG�≈ »u�Ë vK� Òh� Î«dO�√Ë ¨UNO� lOL��« „—UA� ô w��« WDK��« vMFL� „d�AL�«
 »u�Ë  v�≈  —U�√Ë  ¨nz«uD�«  W�Ëœ  s�  Îôb�  s�«uL�«  W�Ëœ  W�U�ù  WO�UO��«  WOHzUD�«
 nzU�u�«Ë  WDK��«  w�  nz«uD�«  ‚uI�  UNO�  v�«d�  W��R�  WO�UI��«  WK�dL�  —ËdL�«

ÆWO�UO��« WOHzUD�« vGK� UL��— W�UF�«
 …œU�S� lL�Ô�  «u�_« XK� WOzUNM�« YO� sL� ¨‚UH�ö� ÎUO�U�� ¡U� oO�D��« ÒÊ√ bO�
 ÊuJ��  X�KI�«  W�—u�  l�  W�öF�«  w�Ë  ©ÆÆÆa??�≈  WO�«—bO�  ÆÆÆrO�I�®  ÊUOJ�U�  dEM�«
 UJ�Ëd��« W�b� X�U� WDK��« w�Ë ¨d�ü« iF�K� ÎUHOK� ÎUI�b�Ë iF�K� Î «Ëb� W�—u�
 ô Îö�� Êu�uKF�«® UNM� …bF�� nz«u� XK�Ë ÎU��dI� ’U��√ 3 ?� W�Ëb�«  dB��«Ë
 W�eO�F��«  ◊ËdA�«  t�Ëœ XF{ËË WÒO�UO��«  WÒOHzUD�«  Ÿu{u� V��Ë ©rN� d�“Ë
 U�Ë WOB�A�« ‰«u�ú� b Ò�uL�« Êu�UI�« Ë« ¨’uBM�« q�� ”uHM�« W��UF� qO�� s�

ÆÆÆtO�≈
 XK�  Áu�u�«  …œÒbF��  À—«uJ�  nzUD�«  ‚UH�ôË  —u��bK�  Íe�L�«  oO�D��«  VÒ���
  UOB�A�  l�«u�  XKJA�Ë  ¨WOHzUD�«  t�cG�  Íc�«  œU�H�«  ÈdA��«Ë  ÊUM��  ÒqJ�
 q�UI� w� ¨ÂUF�« ‰UL�« s� ÎU�UB��«Ë W�d� ‰«u�_« r�«d�Ë UNHz«u� —œUB� W�œ«b���«

 n�ËË U�œ—«u� X Ò��Ë U�bI� —UN�«Ë UN�O�U�  —UN�« w��« W�Ëb�« w� ¡w� Òq� ÍÒœd�
 Î «—uF�  q�I��L�«  vK�  ·u��«  `��√Ë  ¨W�U�L�«Ë  dIH�«  W���  vK�  UNOM�«u�  rEF�

ÆsOO�UM�K�« Òq� sO� ÎU�d�A�
 Òq�� r�U� wHzU� ÂUE� œUL��ô WOL�� W�O�� u� ÂuO�« tO�UF�Ë ÊUM�� ÁU�U� U� ÒÊ≈
 r� q�bF��« ÒÊS� ¨W��UM� UN�≈ qO� ’uBM� ÂUEM�« r Ò�— UL�Ë ¨sOM�«uL�« sO� …ËU�L�U�
 ÂUEM�« WF�«dL� V�UD�  U�d� X�U� p�c�Ë Î̈U��UF� ÎUIO�D� l�«u�« bN� q� ô o�D�
 vK�  ÎUML{  Ë√  W�«dB�  lL��  ÒqJ�U�  U�—Òd��   U�dB�«  ÁcN�  ÒÊ«  Èd�  UM�√Ë  Î̈ «œÒb��
 WLzUI�«  ’uBM�U� ÊuJ Ò�L�� s�c�«  p��Ë√  v�� ÒdL��� Ê«  sJL� ô rzUI�«  l{u�«  ÒÊ√
 Ë√ Õö�ù« Ë√ d�uD��« ÒÊ√Ë qO���� d�√ UNO� —«dL��ô« ÒÊ« Êu�dF� UNLEF� qDFL�«
 vK� ·u��« rNKLA� UL� lOL��« qLA� t�≈ ‰uI� œUJ� œUI��« ÆtM� Òb� ô d�√ q�bF��«
 r� s�c�« s�bOH��L�« s� Î «b� WKOK� WK� ô≈ rzU� u� UL� p�L�� ôË UM�Òb� UL� dOBL�«

Æs�u�«  «dO� s�  «Ëd��« XFL� w��« 2% ?�« W��
 Òq� s� Y���« ÎU��«Ë  U� ‰u�I� dO� rzUI�« l{u�« ÒÊ√ WLÒK�� s� sOIKDM�Ë tOK�Ë
 Ê« q�I� ô –≈ Æ Òq��« —UO��« w� —c��« wG�M� UM� sJ�Ë ¨WLzUI�« …U�QL�« s� Ãd�� Ë«
 dI��� dO� l{Ë s� qI�M� Ê√ sJL� ôË ¨√u�√ d Ò�H�� l{Ë v�≈ VN�K� l{Ë s� qI�M�
 ‰u�u�« WO�¬ ‰u� ‚UH�ô« UMOK� rK�_« Òq��« w� ÷u�� Ê√ q��Ë ¨w�«e�“ l{Ë v�≈
 ÒÊ« r�— WLzUI�« W�—u��b�« ’uBM�« ‰ö� s� ÎUO�UM�� dJ��� Ê« sJL� WO�¬ w�Ë ÆtO�≈
 ÎôË√  tO�  bL�F�  wM�Ë  dL�R�  ‰ö�  s�  Ë√  Î̈ «œuL�  dO�U�b�«  Òb�√  s�  d��F�  U�—u��œ
 kH��Ë  WOM�«uL�«  ”U�√  vK�  …«ËU�L�«Ë  ÊUOJ�«  WÒOzUN�  w�«d�  W�U�  WOM�Ë  ∆œU��
 dE�M� Â√  øY���« v�≈  —œU�� qN� ¨rN��«d�Ë œ«d�_« ‚uI�� ÒfL� ô WGOB� nz«uD�«

øq�UA�« o�d��« Ë√ d��_« ÊU�uD�«
 ‚“QL� ÎU�d�� t�U��√ s�– w� qJA� ÕdD� ÒÍ√ ‰u�� »u�Ë Èd� ‚UO��« «c� w�Ë
 tM�√Ë ÊUM�� …b�u� ÒfL�« lML� WÒOM�Ë f�_ ÎUI�Ë `�HM� qIF� g�UM�Ë ¨rzUI�« ÊUM��
 ô«Ë  bL�F�  UNI�«Ë  «–S�  Æ…«ËU�L�«Ë  W�«bF�«  ∆œU��Ë  tO�  s�«uL�«  ‚uI�Ë  t�œUO�Ë
 tA�UM� w��«  …dGBL�«  W�ON�«  w� ÎôË√  sO��—œ vK� Òr�� Î «œUF���« Ë«  Îôu�� ¨bF����
 i�—Ë …d�UJL�« U�√ ÆwIOI� w�F� ¡U�H��ô ¡UM� VFA�« W�U� q�� s� r� t� w�u�Ë
 dO�N�Ë s�u�« —U�œ vK� —«d�ù« wMF� t�S� i�d�« œd�L� dEM�« …œU�≈ Ë« WF�«dL�«
 sJL� ô Íc�« wM�_« —U�H�ô« ‰UL��« qHG� Ê√ ÊËœ s� ¨gOF�« WLI� s� ÎU��� t�UJ�

ÆÂUF�« —UON�ô« Ÿ—U��Ë Ÿu��« œ«b��« l� t�œUH�
Æw�O�«d��« dO�� – wF�U� –U��√*

 w��«  WO�dO�_«  WO�U�uK�b�«Ë  WOM�_«  U�ö��«  ‰UL�√  ‰Ëb??�  vK�  sJ�  r�
 W�«u��« s� ¨WN�«uL�« WzbN�� WO�«d�≈ W��— fÒLK� l� Ê«d�≈ l� WN�«uL�« œuI�
 Ê√ ¨WIDML�« s� sOO�dO�_« Ã«d�≈ W�dF� ¡b� Ê«dN� UNM� XMK�√ w��« WO�«dF�«
  ö�U� ‰U�—≈ r��� w�O�«d��« ‘Òd�� vK� …œ«—ù«Ë WL�eF�« Ê«dN� Èb�
 W�dJ�F�« …dDO��« …dz«œ w� ¨ö�ËeM� v�≈ WODH�  UI�A� qL�� W�öL� jH�
 W ÒFAL�«  ÊœUFL�«  s�  Ÿ«u�Q�Ë  wK�ËeMH�«  V�c�U�  WKL��  œuF�Ë  ¨WO�dO�_«
 Î «—bB�Ë q�UJ�U� Î U��UH� Òw�«d�ù« Êö�ù« ¡U�� ¨W�ËuM�« Z�«d��« w� WLNL�«
 ¨w�O�«d��ô«Ë w�«d�ù« sO�QAK� WF�U��  «—U����ô« dz«Ëœ b�√ w� ‰u�cK�

Æ…b�bF�« WO�dO�_«  U�«—b�« e�«d� d�—UI� b�R� UL�
 wJO�J� ‘d�� d�� ö�ËeM� l� …u� —U���« s� Òu�K� Ãd�� sDM�«Ë X�U�
 X�ËU� sDM�«Ë s� W�u�b� W�K��  U�UL� ‰ö� s� w��—UJ�« d���« vK�
 UO��u�u�  s�  UN�öD�«  WDI�  sO�Q�  bF�  ö�ËeM�  T�U�  vK�  ‰«e�S�  ÂUOI�«
 d�u��« b�UB�O� ¨UN�U��≈Ë WOKLF�« ¡«u��« w� ”U�«—U� X���Ë ¨…—ËU�L�«
 ¨ö�ËeM�  tOK�  qD�  Íc�«  WO�dO�_«  T�«uAK�  —ËU�L�«  d���«  ¨w��—UJ�«  w�
 ‰U�—≈ UN�«uM� ÊU� WO�dO�√ WO�UO�u� W�“√ d��√ Î U�U� sO�� q�� bN� Íc�«Ë
 ËeG�«  l�—UA�  lML�  WO�u�  Ÿœ—  …—b??�  sO�Q��  W�Ëu�  WO�UO�u�  a�—«u�

ÆW�ËUD�« vK� W�u{uL�« WO�dO�_«
 …d�«c�«  v�≈  ö�ËeM�  u��  fL��«   ö�UM�«  tO�u��  w�«d�ù«  —«dI�«  œU??�√
 «b�Ë  ¨WM�  sO��  q��  sDM�«ËË  uJ�u�  sO�  ¨WO��—U��«  WN�«uL�«  bNA�
 w�dO�√ ÍdJ�� —«c??�≈  —bB� ¨WN�«uL�«   —d� sDM�«Ë Ê√ v??�Ë_« WK�uK�
 WO�«d�ù«  ö�UM�« ÷«d��ô w��—UJ�« w� WO�dO�√  «d�bL� dA� WOKL� t�I�«—

 WO�dO�_«  UOM�« —U���« Ê«d�≈  bÒLF� ULMO� ¨ö�ËeM� T�«u� ⁄uK� s� UNFM�Ë
 „uK�  bÒLF�� ‚—U� q�� oOC� w� —uN� q�� UN�ö�U� e�� bNA� —«dJ��
 l�«d��« ÊUJ� ¨ÊuÒO�UD�d��« tOK� dDO�� Íc�« oOCL�« UND�u�� W�d�� o�d�
 u�� U�—U��≈ WK�«u�Ë oOCL�« w�  ö�UMK� ÷dF��« ÂbF� ‰Ë_« w�dO�_«
 ·«bN��« Í√ vK� …uI� œd�� UN�Q�  «b�bN��« vK� Ê«d�≈ œ— bF� W�«b��« Æö�ËeM�
  U�uJ��«Ë  ‰ËbK�  U�Ë—u�  wAH�  s�  T�UM�«  w�FA�«  Ÿœd�U�  ¨UN�ö�UM�

ÆU�√b�� s� vK� œd�« fO�Ë »d�� ¡b��« ‰UD� ¨»d��« —UO� VM���
 …b�b� WK�d� W�«b� wMF� UNI�d� s� w�dO�_« ¡UHJ�ô«Ë  ö�UM�« ‰u�Ë
 QA� Íc�« Ÿœd�« Ê√ vK� ÊU�d�U� w�dO�_« r�u�« ◊uI� UNL�√ ¨ U�“«u��« w�
 Ê«dN� vK� ‚uH� WDI� sDM�«Ë `M� ¨»Ëd��« b{ U�Ë—u� ¡U�Ë wAH� s�
 q�b��«Ë  ¨W�u�HL�«  WO�UL�«  »d��«  w�  ◊uGC�«  s�  b�eL�«  UNOK�  q�«u��
 sO�   «—UIK�  d�UF�«  ÍœUB��ô«  pO�A��U�  ¡U�  WO�«bOL�«  WN�«uLK�  w�«d�ù«
 Ê«d�ù …b�b��« WO�O�«d��ô« WKIM�«  d�Ë YO�� ¨sDM�«Ë WN�«u� w� ¡UHK��«
 w��«  WO�œU���«  WO�UL�«  UN��œUF� ÷dH�� »Ëd��«  lML� U�Ë—u� Ÿœ— —UL���«
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في ما يتعلق بطرق وأساليب المعالجة، لكنها على األقّل من حيث التوصيف 
كما  والحقائق  بالوقائع  تقّر  صادقة  واضحة  صريحة  خطة  والتشخيص 
كان  كما  للحقيقة  مغايرة  بفذلكات  لتخرج  حولها  وتدور  تلتّف  وال  هي، 

يحصل منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى األمس القريب.
وإذا كان هناك من يقول إّن الخطة الحكومّية ُوضعت بهذا الشكل من أجل 
التوّجه عبرها إلى صندوق النقد الدولي الذي يشترط مسبقاً التعاطي مع 
أرقام حقيقية مجردة من دون أّي التباس، نقول إّن هذا قد يكون صحيحاً، 
ومتطلبات  شروط  كّل  تحّمل  يستطيع  ال  قد  لبنان  أّن  أيضاً  الصحيح  لكن 
من  تفرضه  أن  يمكن  ما  في  وثانياً  السياسي  شقها  في  أوالً  الصندوق، 

زيادات ضريبّية ال يمكن ألّي عاقل أن يفكر فيها هذه األيام.
الصندوق، والحكم  بالتفاوض مع  الحكومة  أن تستمّر  لذلك، ال بأس 
الممكن اتخاذها منذ  النتائج، ولكن هناك خطوات كثيرة من  يكون على 
أبواباً عديدة  أّن هناك  المفاوضات، خاصة  انتظار تلك  اليوم ومن دون 
الدخول  يمكن  التي  األب��واب  من  غيرها  وهناك  الخطة،  إليها  تطّرقت 
منها اليوم قبل الغد، وال شّك إذا تّم العمل على ذلك بجدية وحزم يمكن 
الحصول على مبالغ قد تفوق عشرة مليارات دوالر  طلبتها الحكومة من 

صندوق النقد الدولي.
باسترداد  تتمثل  منها  واالنتهاء  حسمها  يجب  التي  األّولى  الخطوة 
األموال المهّربة إلى الخارج منذ أوائل العام 2019، وهذا األمر ال يحتاج إال 
إلى قرار جريء ال يستثني أحداً ويكون مستنداً إلى وثائق وقيود موجودة 
حكماً في كّل المصارف الُممكننة جميعها بأحدث الوسائل التكنولوجية، 
ويمكن للقضاء أن يحصل عليها من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف 
لبنان، التي ال يحق لها على اإلطالق أن تتلّكأ ألّي سبب كان عن تسليم 

القضاء كّل المعلومات والمستندات التي يطلبها.
وهذا يفسح في المجال للبدء بشكل موّسع أيضاً في تحقيقات جدية 
أيضاً في ملفات األموال التي تدور حولها شبهات الفساد، يعني األموال 
وقت  إلى  تحتاج  وربما  ومتشّعبة  كثيرة  ملفات  طبعاً  وهي  المنهوبة، 
ليس بقليل، لكن هناك ملفاً يمكن حسمه في 24 ساعة إذا توفرت اإلرادة 
الصلبة والعزيمة الصادقة، وهذا الملف هو المتعلق بالهندسات المالّية 
أتبعها  ثم   2016 عام  المصارف  لمصلحة  لبنان  مصرف  أجراها  التي 
بملحقات وفق بعض المحسوبيات لهذا المصرف أو ذاك عامي 2017 و 
8 مليارات دوالر حسب بعض  أكثر من  العامة  الخزينة  2018، وكلفت 
العشرة  حدود  إلى  وصلت  إنها  أخرى  تقديرات  تقول  فيما  التقديرات 
النقد  صندوق  من  الحكومة  طلبته  ما  ي��وازي  بما  أّي  دوالر،  مليارات 
التي  المبالغ  حجم  بدقة  نحّدد  كي  جداً  سهلة  وسائل  وهناك  الدولي. 
وضعتها المصارف في خزائنها من دون وجه حق، ذلك أّنه بعد انتشار 
فضيحة الهندسات المالية قامت المصارف بخطوة اعتقدت أنها تجّنبها 
المحاسبة والمساءلة، فتكّرمت ودفعت ضريبة دخل عن هذه العائدات 
التي سجلتها في خانة األرباح! إذن الحساب بسيط وسهل، حيث يمكن 
معرفة حجم ما تكّبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة الهندسات من 
خالل معرفة ما حّصلته الخزينة العامة نفسها من ضرائب على عائدات 

تلك الهندسات...!
ومن دون الغوص أكثر في التفاصيل التي تحتاج ربما إلى مجلدات، 
نقول ختاماً إّن الخطط ُوضعت وانتهى األمر، وال بّد أن يبدأ التنفيذ ألّن 

الكالم وحده ال يغني وال يسمن من جوع...
*أمين عام منبر الوحدة الوطنيّة.

في  وذاهبة  داعمة  أخرى  تقديرات  والقيادة  الرئيس  لدى  كان  بالطبع 
االتجاه ذاته، ففي زيارة وزير الخارجية الفلسطيني األخيرة لموسكو، طلب 
من نظيره الروسي أن تكون روسيا حاملة للملف الفلسطيني التفاوضي 
ال  ومختصراً:  واضحاً  سريعاً،  جاء  الروسي  ال��رّد  لكن  »إسرائيل«،  مع 
إلى  اذهبوا  واشنطن،  عن  بمعزل  الملف  هذا  في  تقّدم  أي  يحدث  أن  يمكن 
هناك أوالً، تلك كانت نصيحة الفروف وهي تصدر عن دولة لطالما كانت 
المتوسط  السابقة عالمياً، وبتمّددها في شرق  مهتّمة باستعادة مكانتها 
وسائر المنطقة العربية. هذا التمّدد الذي سيكون حكماً على حساب الدور 
طبيعة  منها  أسبابه،  له  موسكو  من  والمتحفظ  السلبي  الرّد  األميركي، 
عملية  تجاه  نظرهم  وجهات  وتطابق  »اإلسرائيلية«   � األميركّية  العالقات 
الشائك  الملف  هذا  في  بنفسها  تزّج  بأن  موسكو  رغبة  عدم  ومنها  الضّم، 
أثماٍن  دفع  عليها  يرتب  قد  الذي  سورية،  في  الكثيف  تواجدها  ظّل  في 
بطهران  بعالقتها  اإلض��رار  شأنها  ومن  عنها  غنى  في  هي  لإلسرائيلّيين 
ودمشق، ومنها ما تختزنه الدبلوماسية الروسية من خبرات وتجارب مع 
العالقة ليست  أّن  التي ترى  السوفياتي،  االتحاد  أيام  العربي منذ  العالم 
استعمالهم  خالل  من  واشنطن  مخاطبة  يريدون  فهؤالء  استراتيجية 
خيولهم  مربط  هي  واشنطن  فيما  إال،  ليس  ومنصة  كمحطة  موسكو 
ومحطتهم النهائّية. ُيضاف إلى كّل ما تقّدم أّن االنخراط الروسي في األزمة 
واتفاقات  بروتوكوالت  لعقد  مضطرة  أو  راغبة  روسيا  من  جعل  السورية 
مع تل أبيب تضمن عدم االشتباك بينهما، فهما وإْن تصارعتا في السياسة 
وهوامش  وجودياً،  صراعاً  ليس  صراعهما  أّن  إال  الرؤى،  في  اختلفتا  أو 
الروسي  الموقف  حدود  تتضح  هنا  من  متسعة،  بينهما  واللقاء  التفاهم 
الذي قاد سوء التقدير للبناء عليه: روسيا تحّذر من عملية الضّم ألنها قد 
تدخل المنطقة في دوامة عنف وتدعو جميع األطراف )بمن فيهم شركاؤنا 
دون  وتحول  العنف  تؤّجج  قد  التي  الخطوات  تجّنب  إلى  اإلسرائيليون( 
تهيئة األجواء لمفاوضات مباشرة، وتؤكد استعدادها للعمل والمساعدة 

في استئناف المفاوضات باعتبارها عضواً في الرباعية الدولية .
راهن الرئيس الفلسطيني على أوروبا التي هي أصل البالء، وقد ذكرها 
في خطابه بالنص، حيث قال إنه يتوقع منها موقفاً حاسماً يحول دون 
إقدام الحكومة اإلسرائيلية على تنفيذ الضّم، كما يتوقع بمن لم يعترف 
بدولة فلسطين أن يسارع باالعتراف. أوروبا العجوز لم تعد تملك القدرة 
هشة،  فبدت  كورونا،  وباء  تفشي  إثر  قدراتها  تكشفت  وقد  والحيوية 
االتحاد  عن  معزل  في  خالصها  عن  تبحث  دولة  كّل  منقسمة  مرتبكة، 
واالقتصاد  السياسة  في  العريقة  المدرسة  صاحبة  انجلترا  األوروب��ي، 
وعساكرها،  وأساطيلها  مستعمراتها  عن  الشمس  تغيب  تكن  لم  والتي 
أصبح رئيس وزرائها األسبق، يتلقى الرشا من موظفين وضباط أمن في 
مستعمراتها السابقة، فيما فرنسا بلد القوانين والدساتير واألنوار، يقبل 
مستعمراتها  إحدى  وزراء  ورئيس  أعمال  رجل  خدمة  في  العمل  رئيسها 
السابقة فيما يقبض خلفه في الرئاسة األموال من العقيد الراحل القذافي. 
ألمانيا التي تخلت عن شركائها في االتحاد خالل أزمة كورونا لن يتجاوز 

موقفها اإلدانة والشجب .
أّن  بيانه  في  ورد  وقد  األوروبي  االتحاد  دول  اجتماع  اختتم  أيام  منذ 
وأّن  الدولي،  للقانون  مخالف  الغربية  الضفة  في  وأراٍض  األغوار  ضّم 
حّل الدولتين هو الحل األمثل للصراع، وأن االتحاد يسعى للتعاون مع 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وإلى الحوار مع الواليات المتحدة والدول 
بعض  اجتمع  فيما  الفلسطينية،  األراض��ي  في  األوض��اع  حول  العربية 

سفراء دول االتحاد عبر الفيديو كونفرنس مع نائبة رئيس قسم أوروبا 
حكوماتهم  قلق  وأبلغوها  ازاراي،  آنا  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  في 
وال  هي  ال  لقلقهم  تقلق  لم  ازاراي  السيدة  لكن  اإلسرائيلية،  الخطوة  من 

وزاراتها. هذه هي حدود الموقف األوروبي.
الموقف العربي لم يخرج عن هذا اإلطار، فلكّل من العرب همومه، وكما 
يفوق  ما  فعلت  نراها  األوروبي،  الموقف  هشاشة  الكورونا  أزمة  كشفت 
البترول  أسعار  في  االنهيار  مع  بالطبع  العربي،  الموقف  كشف  في  ذلك 
ولجوء دول البترودوالر لتخفيض نفقاتها وما قد يتبع ذلك من انهيارات 
وتداعيات، الموقف األكثر لفتاً لالنتباه هو موقف العاهل األردني الملك 
األلمانّية،  شبيغل  دير  لمجلة  تصريحاته  في  جاء  وال��ذي  الله،  عبد 
حاّدة،  ومواقف  بقرارات  وملّوحاً  الضّم  خطوة  من  اإلسرائيليين  محذراً 
الرئيس األميركي. افترض  وقد جاء ذلك بعد مكالمة هاتفّية بينه وبين 
كوطن  األردن  وجود  ضمن  قد  أنه  عربة  وادي  اتفاقية  توقيع  إثر  األردن 
واليمين  نتنياهو  ولكن  الغربية،  حدوده  ثبت  قد  وأنه  لألردنيين  نهائي 
من  التخفف  نتنياهو  قّرر  فقد  بذلك،  لألردن  مقّر  أنه  يبدو  ال  اإلسرائيلي 
في  يفيده  الذي  وبالقدر  فقط،  مغانمها  على  واإلبقاء  عربة  وادي  أعباء 
االتفاقيات  فتلك  أوسلو،  سترث  التي  القرن  صفقة  مرحلة  في  الدخول 
حزب  تركة  من  أنها  ثم  وظيفتها،  استنفدت  قد  عربة(  ووادي  )أوسلو 
العمل المنقرض، وقادته الذين يريد أن يخرجهم اليمين من التاريخ كما 
)شمعون  ثانيهم  وطرد  رابين(  )إسحاق  الحياة  عالم  من  أولهم  أخرج 

بيريس( من عالم السياسة .
مقتضاها  على  ُبني  التي  الفلسطينية  القيادة  تقديرات  تلك  كانت  إذا 
الرّد الفلسطيني الوارد في خطاب الرئيس، فإّن ذلك أمراً ال يدعو للتفاؤل، 
ال��رؤى  قصور  في  هي  أواله��ا  المسائل  من  مجموعة  باتجاه  ويؤشر 
غير  واقع  على  إسقاطها  ومحاولة  باألماني  التفكير  وغلبة  والتقديرات، 
أّن قيادة السلطة لم تستحوط لهذا األمر  مطابق لتلك التمنيات، وثانيها 
ولم تعّد له عّدته، فلم يكن لديها الخطة »ب« البديلة، والثالثة أّن الحال 
للفلسطيني  دعماً  يقّدم  أن  يستطيع  لن  والدولي  والعربي  الفلسطيني 
فوقفة  الفلسطيني،  الشعب  بأود  تقوم  أن  لتستطيع  مالي  وال  سياسي  ال 
عز ورجال األعمال القائمين عليها قّدموا مبالغ زهيدة ال تقاَرن بثرواتهم 
أميركي،  دوالر  مليون  عشرين  من  أقّل  هو  وبما  أرباح  من  يجنونه  وما 
وهي  استشارتهم  دون  موظفيهم  روات���ب  م��ن  خصمه  ت��ّم  منها  ج��زء 
غير  الطريقة  عن  الحديث  من  كثير  ت��رّدد  وقد  ضرائبهم،  من  ستخصم 
النفطي  العربي  والعالم  األموال،  تلك  بعض  صرف  بها  تّم  التي  الموفقة 
مداخيله  تراجع  من  ويعاني  كبير  بشكل  ومصروفاته  نفقاته  يخفض 
النفطية واالستثمارية األخرى، والعالم لديه من مشاكل الكساد والوباء 
والالجئين والبطالة ما يكفيه، وبالتالي لن تجد السلطة من مورد يبقيها 
على أجهزة اإلنعاش، إال ما يأتي به عمال المياومة العاملين في الداخل، 
أو في المستوطنات اإلسرائيلية، أو ما تجود به الحكومة اإلسرائيلية من 
قروض، فتلك الحكومة ترى ضرورة إضعاف السلطة والمّس من هيبتها 
يمّر  إسرائيلي  فعل  أّي  من  يجعل  الحال  هذا  مترنحة،  بقائها  مع  ولكن 
من  أكثر  هو  وما  والمستوطنات  األغوار  ضّم  عملية  ذلك  في  بما  بسهولة 
سراً  ربما  تهديداتها،  عن  تتراجع  الفلسطينية  السلطة  من  ويجعل  ذلك، 
البداية ولكن علناً في مرحلة الحقة مبّررة ذلك بضرورات االستمرار  في 

والبقاء، إذ ما يهّم اإلسرائيلي هو األفعال ال األقوال.
*سياسّي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

العرض الذي حملته صفقة القرن، أن قيادة الكيان ومعها واشنطن 
وصفة  تضمنتها  التي  الــخــاص  خشبة  عــن  فأبعد  أبعد  تصيران 
كلينتون، كما جاءت تطورات الحرب على سورية، لتقول إن مصادر 
وجذرية  عمقاً  أكثر  باتتا  القاتم  بالمستقبل  التنبؤ  وأسباب  المأزق 

لجهة سقوط فرص الحرب الخاطفة والنصر الحاسم.
- يــدخــل الــســيــد فــي قـــراءة وصــيــاغــة قــانــون حــربــه مــن كلمات 
وتحرير  المقاومة  النتصار  العشرين  الــذكــرى  فــي  بـــاراك  إيــهــود 
رئيس  ثم   91 عام  حتى  االستخبارات  رئيس  هو  وبــاراك  الجنوب، 
التي  للحكومة  ورئــيــس  للخارجية  فــوزيــر   95 عــام  حتى  لــأركــان 
قّررت االنسحاب من جنوب لبنان. وفي رواية باراك التي نشرتها 
شعبة  توليه  بين  أي  و99،   85 عامي  بين  ما  أنه  معاريف،  صحيفة 
االستخبارات )أمان( وتوليه رئاسة الحكومة، تشكلت مرحلة صعود 
جيل ضباط حربي 67 و73 إلى الواجهة السياسية، ضمن مشروع 
السياسيين،  أيدي  من  والسلم  الحرب  قرار  انتزاع  عنوانه  واضح 
أناس  67 و73،  لجيل  تمثيل قوي  الحكومة  »كان في  باراك  ويقول 
قاتلوا من أجل الدولة ووصلوا إلى المصاف األول للحكم. والوعي 
السماح  محظور  أنــه  كــان  القتال  ميادين  فــي  عــنــدي  تــكــّرس  الــذي 
الغفران، وُيضيف يوم  الستة وقصور  األيام  بين  بتكرار ما حصل 

 

كان في الحكومة أمنون ليبكن، إيتسيك مردخاي، أفرايم سنيه وأنا. 
أربعتنا كنّا مع قادة الميدان في الغفران. أربعتنا قاتلنا في المزرعة 
في  متأكدين  كنا  كلنا  ذاته.  المكان  وفي  المعركة  تلك  في  الصينيّة، 
المغلوط  والمفهوم  العمى  قصورات  تكرار  محظور  أنه  من  وعينا 
ياتوم  وداني  شير  غيلي  ذاتها.  للحرب  السياسيّة  القيادة  ميّز  الذي 
هما أيضاً قاتا هناك. سيكون دقيقاً القول: إنه في المستوى العميق 
إلى  للدخول  حاجتنا   .73 حرب  تجربة  بسبب  كبير  بقدر  هناك  كنا 
73 كقادة ميدانيين.  الذي تبلور فينا في  الوعي  السياسة نبعت من 
تكتيكيّة،  دونيّة  في  والموت  الحياة  أجل  من  تقاتل  ثمناً،  تدفع  أنت 
لقرارات استراتيجية وسياسية غير مبررة. وذلك حين كان  نتيجة 
أفضل  فــي شــروط  والــوصــول  آخــر  األمـــور بشكل  دحــرجــة  ممكناً 
بكثير إلى الحرب أو إلى أال تكون حاجة إلى الحرب على اإلطاق«. 
سئم  قد  الحروب  بنيران  اكتوى  الذي  الجيش  أن  عملياً  يعني  وهذا 
والحرب  السياسة  مجالي  في  عنه  سينتج  وما  السياسيين،  أالعيب 
هو سقف ما يستطيعه الكيان في كليهما، وهو الذي سيرسم السقف 

االستراتيجي لمستقبل الكيان، في التسويات والحروب.
- الحرب التي خاضها الكيان في لبنان هي آخر حرب يخوضها 
جيشه، وأطول حرب يخوضها، وأشّد الحروب تعقيداً بين حروبه، 
الكيان في صياغة  التي سترسو عليها نخبة جيش  فالنتيجة  ولذلك 
التعامل مع هذه الحرب هو الذي سيرسم ذلك السقف االستراتيجي 
ووفقاً  الحكومة،  هذه  تاريخياً  عليه  تؤتمن  الذي  الكيان،  لمستقبل 
لقراءة باراك لهذه الحرب، فهي بكلماته »مواجهة مع منظمة ما كان 
يمكن تصفيتها! حزب الله حركة مقاومة اصيلة توجد داخل القرى 
بغطاء مدني. ليس لديك أي سبيل لتصفيتها دون الدخول عميقاً في 
الخيار  هو  هذا  هناك.  والبقاء  وصيدا  صور  الى  ذلك  في  بما  لبنان 
الخروج  منتقدي  كل  بين  بنجاح.  وليس  أيضاً،  جّربناه  وقد  اآلخر 
وعدوهم  الذين  أولئك  حتى  لبنان،  الى  العودة  يريدون  من  أجد  لم 
توجيه  يمكن  مصاب.  أي  دون  من  ايضاً  هو  سيكون  الدخول  بأن 
ضربة قوية ولكن ال يمكن التصفية. ال اعتقد أنه كانت إمكانية عملية 
لتصفية حزب الله. كان أناس في القيادة مثل تشيكو تمير وعميرام 
اإلسرائيلي.  للجيش  عدوانية  وأكثر  أشد  بأعمال  طالبوا  ممن  لفين 
الى  يسعون  ممن  كأولئك  أناس  مع  العمل  والمبهج  التكتيكي  ومن 
االشتباك دوماً. ولكنهم قللوا من معنى حقيقة أن مثل هذه الضربات 
بالكاتيوشا  يرد  كان  الله  حزب  الن  لمواطنينا،  ومعاناة  ظلماً  تخلق 

وسكان الشمال هم الذين يدخلون الى ايام طويلة الى الماجئ«.
الحرب  قانون  يستخلص  النقطة  هذه  إلى  بــاراك  يصل  عندما   -
فــي لــبــنــان، كــمــا صــاغــتــه الــمــقــاومــة، فــيــقــول، مــتــســائــاً، »عـــن ماذا 
قصيرة  الصواريخ  فحتى  األمني؟  الحزام  في  ندافع  نحن  بالضبط 
الحزام  الشمال من فوق رأس  البلدات والمدن في  الى  المدى تصل 
األمني«، ومن هنا يبدأ السيد بكشف المعادلة التي صاغتها المقاومة 
عباس  للسيد  االحــتــال  جيش  اغتيال  مع   92 العام  منذ  استباقياً 
وجعلتها  الحدود،  وراء  ما  المقاومة  استهدفت  عندما  الموسوي، 
االحتال  لجيش  الرئيسي  التكتيك  على  للرّد  دفاعيّة  حرب  معادلة 
في التعامل مع عمليات المقاومة المتمثل بوحشية استهداف القرى 
الجنوبية  القرى  قصفت  كلما  المعادلة  وصارت  المجازر.  وارتكاب 
عام  الـــذروة  وكــانــت  الشمالية،  الكيان  مستوطنات  بقصف  ردت 
حروب الكيان  ونخبة  باراك  إيصال  في  المقاومة  نجحت  حتى   ،96
وظيفته«،  األمني  الحزام  فقد  »لقد  والخطير،  الكبير  االستنتاج  إلى 
فلماذا نبقى في جنوب لبنان؟ وهذا القانون الديناميكي استخلصته 
االحتال  جيش  دفع  حربها،  قانون  وحّولته   93 عام  منذ  المقاومة 

األمني  للحزام  الوظيفية  المهمة  تسقط  يــوم  يتحقق  لانسحاب 
إن  يقول  كله  والــســيــاق  الــشــمــال«.  »مستوطنات  بحماية  المتمثلة 
ولو  العمق،  نزيف  وخصوصاً  البقاء،  نزيف  يحتمل  يعد  لم  الكيان 
كان على القشرة يومها بفعل حجم مدى صواريخ المقاومة البدائية 
حينذاك، وعرفت المقاومة من يومها الجرح النازف وراحت تضغط 
عليه، وتمسك بقوة معادالت ضغطها، مزيداً من الصواريخ، ومزيداً 
هذه  حماية  على  وقدرة  دقة،  واألشد  خطراً،  األشد  الصواريخ  من 
الشمال  في  جزئياً  تهدد  الــذي  الكيان  أمــن  يصير  بحيث  المعادلة، 
ومدنه  نقاطه  كل  في  مــهــدداً  لبنان،  جنوب  من  االنسحاب  فتحقق 
كان  بما  مقارنتها  يمكن  ال  تدميرية  وبصورة  االقتصادية،  وبناه 
وحرب  القانون،  ليؤكد  غزة  مشهد  وجــاء   ،2000 عام  الحال  عليه 
محور  ضمن  من  اليوم  والمقاومة  رســوخــاً.  لتزيده   2006 تموز 
بطوفان  قادمة  حرب  أي  في  الكيان  تطويق  على  مكّوناته  بكل  قادر 
الكيان  جيش  نخبة  حكومة  رسمت  التي  الدقيقة،  الصواريخ  من 

قانون التعامل مع ما هو أقل منها باالنكفاء.
تهديداً  يستشعر  فــا  االســتــراتــيــجــي  تــدفــقــه  الــســيــد  يــتــابــع   -
المسّمى  االحــتــال  لجيش  العسكري  باالستعراض  استراتيجياً 
»معركة بين حروب«، عبر مواصلة االعتداء على سورية والمقاومة 
بالعجز  التسليم  سقف  وتحت  االشــتــبــاك،  قــواعــد  ضــوابــط  ضمن 
لــلــكــيــان، وبيت  الــوجــودي  الــتــهــديــد  عــن تغيير جـــّدي فــي مــصــادر 
روحه  في  وإصابته  اهتراء  زاد   2000 عام  وصفه  الذي  العنكبوت 
التي  ـــاراك  ب تــكــون حــكــومــة  أن  مــغــزى  ذا  كــان  بــاتــت مــؤكــدة، وإذا 
حربي  خاض  جيش  نخبة  من  تمثل  بما  االنسحاب،  سقف  رسمت 
المجدية،،  غير  االستنزاف  حروب  من  الخاص  ويريد  و73   67
مؤخراً  تشكلت  الــتــي  الحالية  الحكومة  أن  أكــبــر  مــغــزى  ذو  فــإنــه 
الذين خرجوا  بتحالف بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، هي حكومة 
وعلى  لبنان،  جنوب  في  المقاومة  مع  الحرب  ميادين  من  مهزومين 
االرتباط  وحدة  قائد  كان  الذي  غانتس  بيني  الحرب  وزير  رأسهم 
 ،2000 التي أشرفت على االنسحاب عام   99 في جنوب لبنان عام 
 96 وزير الخارجية غابي أشكينازي قائد الجبهة الشمالية منذ عام 
حتى االنسحاب من جنوب لبنان، وهؤالء اآلتون إلى السلطة تحت 
وطأة ذاكرة كي الوعي التي أصيبوا بها في معاركهم مع المقاومة، 
سقوفهم مردوعة سلفاً تجاه فكرة الحرب معها، وهم عرفوها وهي 
وخبراتها  مقدراتها  ونمو  تطورها  وواكبوا  المتواضعة،  بإمكاناتها 
على  القدرة  فقد  السيد  بنظر  العنكبوت  فبيت  ولذلك  وانتصاراتها، 
الحماية الذاتية، وصار مصدر بقائه هو تعلقه بخيط عنكبوت وحيد 
هو الوجود األميركي في المنطقة، وربط بقاء كيان االحتال بقاطرة 

هذا الوجود، وخطط حروبه.
النقطة في قراءته بقوة، ويقرأ في معادالت  السيد هذه  - يمسك 
الوجود األميركي في المنطقة على طريقة صياغة قانون االنسحاب 
من جنوب لبنان، فيستخلص، عندما يرحل األميركي ستدق ساعة 
األميركيين  ترحيل  خطة  فهم  القانون  لهذا  ووفقاً  الكيان،  سقوط 
من المنطقة التي اشتغل عليها القائد قاسم سليماني وسقط شهيداً 
امام  يبدو  ال  واليوم  القوة،  أسباب  من  المزيد  منحها  بعدما  فيها، 
إنهم راحلون أللف سبب وسبب،  الرحيل.  األميركيين من خيار إال 
عائدات  كل  من  أكبر  بقائهم  وكلفة  مستحيلة،  حروبهم  باتت  فقد 
متوقعة. وهذا قبل زمن كورونا، فكيف هو الحال بعده، وكثيرة هي 
األحداث والوقائع التي تقول إن األميركيين يستعدون لحزم حقائبهم 
من أفغانستان إلى سيناء إلى سورية والعراق، ومحور المقاومة لن 
األميركيين، بل هو  الدخول بحرب مع  االحتال فرصة  يمنح كيان 
الناعمة  الضغوط  بين  بالجمع  األميركيين  ترحيل  حــرب  يخوض 
التي  الهاوية  حافة  على  واللعب  عمودياً،  االنسحاب  باب  تفتح  التي 
االحتال  وكيان  كمحور،  المقاومة  وبين  أفقياً.  االنسحاب  تجعل 
لتفادي  إجبارياً  سباق على فتح طريق االنسحاب لأميركيين ممراً 
الحرب، وما يعنيه ذلك من فتح طريق فرضيات كثيرة حول مصير 
حرب.  دون  من  والسقوط  واالنحال،  التفكك  فرضية  منها  الكيان 
وبالمقابل محاوالت الكيان تحويل المعركة بين حروب إلى توريط 
الصبر  معنى  وهــذا  رحيلهم،  طريق  تقطع  حــرب  فــي  لأميركيين 
لكنها  المقاومة  تريدها  ال  حرب  ألنها  الحرب،  هذه  لتفادي  العظيم 
أسماه  لما  جاهزاً  المقاومة  محور  سيكون  وقعت  فإن  تخشاها،  ال 

السيد بالحرب الكبرى.
كل  مراقباً  التل  رأس  على  قائدها  يقف  التي  المقاومة  هي  هذه   -
كبيرة وصغيرة في السهول المحيطة والوديان السحيقة، ويرسم، 
بل  اإلعام،  بلعبة  مرسومة  نفسية  حرب  في  ليس  ويبشر،  ويقرأ، 
عقول  في  حكماً  ستصير  وبدائل،  طريق،  وخريطة  وخطط  بوقائع 
ويحسون  األقــوى،  هي  نفسية،  حرب  بمفاعيل  ونخبه  الكيان  قادة 
صدقها ولو أنهم يسمعونها كنبوءة قريبة، ألول مرة بهذه الطريقة 

الصادمة التي ال تقبل النقاش: كيان االحتال إلى زوال.

وسيدات  رجـــال  تجّمع  رئــيــس  شـــارك 
فؤاد  د.  الــعــالــم  فــي  اللبنانيين  ــال  ــم األع
المال  لــجــنــتــي  ــمــاعــات  اجــت فـــي  زمــكــحــل 
حيث  النيابيّتين،  واالقتصاد  والموازنة 
أبـــــدى زمــكــحــل خــالــهــا مـــوقـــف رجـــال 
الدوليين  اللبنانيين  األعــمــال  وســيــدات 

المقترحة. االقتصادية  الخطة  حيال 
استهّل زمكحل كلمته بالشق اإليجابي، 
إذ قال: هناك جدية لتقديم خطة اقتصادية 
هذا  فــي  معّمقاً  درســاً  هناك  وأّن  للباد، 

الشأن.
الـــبـــارز  الـــهـــدف  أّن  واضـــــح،  وتـــابـــع: 
ـــات  ـــي ـــزان هـــــو تـــبـــيـــيـــض الـــصـــفـــحـــة ومـــي
الدولي،  النقد  صندوق  إلرضــاء  الــدولــة، 
المؤكدة  غير  السيولة  بعض  واستقطاب 
مليارات   3 الـ  تتجاوز  لن  تفاءلنا  إذا  التي 
متراكمة  كــديــون  مــلــيــارات،   4 إلــى  دوالر 
أُخرى،  جهة  من  سنوات.   5 لمدة  مجتزأة 
الدولي  النقد  صــنــدوق  فــريــق  أّن  ــر،  ــذّك ُن
السنة،  فــي  عــدة  مــرات  لبنان  يــزور  كــان 
في  االقتصادية  الجهات  كّل  مع  ويجتمع 
تماماً  وُيــدرك  والخاص،  العام  القطاعين 

المزمنة. ومشاكلنا  وضعنا  حقيقة 
»اقــتــراح هــكــذا خــطــة، حتى  أّن  واعــتــبــر 
الفرصة  »كلفة  الــبــاد  كلفت  ُتــقــّر،  لــم  لــو 
 )Opportunity Cost( الــبــديــلــة« 
المغتربين.  تحويات  من  والحّد  الباهظة، 
ُتشكل  خــطــة  هــكــذا  إّن  أخــــرى،  جــهــة  مــن 
اإلنمائية  القطاعات  لــكــّل  قاضية  ضــربــة 
خدمات...(  ســيــاحــة،  تــجــارة،  )صــنــاعــة، 
هذه  فـــي  تــســتــمــّر  أن  تــســتــطــيــع  ال  الــتــي 

السلبية«. األجواء 
هذا  انــطــاق  نقطة  إّن  زمــكــحــل:  وقـــال 
حماية  عــلــى  الــتــركــيــز  كــانــت  الــمــشــروع، 
مسؤولية  وتحميل  الموِدعين،  من   98%
الباقين.  مــن   2% لـــ  واالنــهــيــار  اإلفـــاس 
يحمي  اإلقـــتـــراح  هـــذا  أّن  طــمــوحــنــا،  كـــان 

المودعين  وليس  اللبنانيين  كّل  من   98%
ال  أبنائنا  من  كبيراً  قسماً  أّن  علماً  فقط. 
وبحسب  مــصــرفــيــة.  حــســابــات  يــمــلــكــون 
من  أكثر  هناك  أّن  الــدولــي،  البنك  مرصد 
و22%  الفقر،  خط  تحت  يعيشون   50%
وأيضاً  المدقع.  الفقر  خط  تحت  يعيشون 
مّدخرات هؤالء المودعين، حتى لو ُحميت، 
أو  لن تكفيهم لعيش كريم ألكثر من شهر 
%2 التي تستهدفهم الخطة  شهرين، وأّن 
والمغتربون  الناجحون  المستثمرون  هم 
ويخلقون  اليوم،  حتى  يستثمرون  الذين 
كّل  رغم  النمو  لصنع  وُيثابرون  وظائف، 

السلبيات.
الخطة،  هذه  من  الثانية  النقطة  أضاف: 
%3.5، وناتج محلي يبلغ  مبنيّة على نمو 
لسوء  لكن  )مفترضين(،  دوالر  مليار   50
نتوّصل  أن  الــمــســتــحــيــل  مــن  إنـــه  ــحــظ،  ال
الضرب  بعد  الخيالية  األرقـــام  هــذه  إلــى 
التي  والشركات  المستثمرين  حاّد  بسيف 
الظرف،  هــذا  مــع  تتعايش  أن  استطاعت 
بزيادة  قاضية  ضربة  لهم  وّجهنا  حيث 
شركات  حــيــال  وخــصــوصــاً  الــضــرائــب، 
وهي  »هــولــديــنــغ«  والــــ  شـــور«،  »أوف  الـــ 
الـ  الــتــي تــســتــقــطــب  ــدة  الــشــركــات الــوحــي

اآلن. حتى   fresh money
ــخــطــة  ال هـــــذه  أّن  واضــــــــح،  وتـــــابـــــع: 
هدفنا  المصرفي.  القطاع  أيضاً  تستهدف 
نذّكر  لكن  استهدافه،  أو  عنه  الدفاع  ليس 
العمود  هو  القطاع  هــذا  أّن  عــال،  بصوت 
ُنمّول  خاله  من  والــذي  لبادنا،  الفقري 
التجارة والصناعة والسياحة والخدمات، 
ضرَبه  إّن  لذلك  اإلنتاجية،  القطاعات  وكّل 
اإلنتاجية  القطاعات  لــكــّل  ضــربــة  ُيشّكل 
دون  مــن  االســتــمــراريــة  تستطيع  ال  التي 
قــطــاع مــصــرفــي فــــّعــــال... تــتــحــدث هذه 
لمصارف  رخـــص   5 إعــطــاء  عــن  الــخــطــة 
المصارف  وانــخــراط  وانــدمــاج  جــديــدة، 

هؤالء  هم  َمــن  ونتساءل:  نسأل  القائمة. 
ــجــرؤون على  الـــذيـــن ســي الــمــســتــثــمــرون 
استثمارات كهذه بعد التحّدث عن مشاريع 
 »haircut« والـــــ   »bail-in« ــــ  ال مــثــل 
التي  التخريبية  المشاريع  مــن  وغــيــرهــا 
القصير  الــمــدى  على  مستثمر  أّي  ُتــهــّرب 

والبعيد. والمتوسط 
وقال: إننا ُندرك كلنا تماماً، أّن مشكلتنا 
تـــزال  الــمــســتــدامــة والــمــزمــنــة كــانــت وال 
الذي  العام،  والقطاع  الدولة  بحجم  تتعلق 
التحويات  وأيضاً  الموازنة،  ثلث  يشّكل 
أيضاً  ُتشكل  الــتــي  لبنان  كهرباء  وعــجــز 
الخطة  الموازنة تقريباً، ولن نجد في  ثلث 
المقترحة أّي إصاح جّدي وتطبيقي على 
أزمتنا  إّن  األســاســيــيــن.  األمــريــن  هــذيــن 
بامتياز،  ثقة  أزمــة  هــي  الــيــوم  األساسية 
السيولة  في  نقص  هي  أخــرى  جهة  ومن 
فهذه  األخــــــرى،  ــيــة  ــب األجــن وبــالــعــمــات 

لهذين  قاضيتين  ضربتين  ُتوّجه  الخطة 
عند  الثقة  من  تبقى  ما  وتضرب  األمرين، 
ألّي  حــّداً  وتضع  والمغتربين،  المقيمين 
المدى  على  األجنبية  بالعمات  تحويل 

الطويل.
التي  الخطة  أّن »هذه  إلى  ولفت زمكحل 
أردنــاهــا إصــاحــيــة وإنــمــائــيــة، قــد تكون 
واقتصاده  لبنان  هوية  وُتغيّر  تخريبية 

إلى األبد«. الحّر 
جميعاً  إنــنــا  الـــنـــواب،  ــي  ــوان إخ وخــتــم: 
وسيذكر  تاريخية،  قـــرارات  أمــام  الــيــوم 
الديمقراطي  لبنان  عن  دافــع  َمن  التاريخ 
واقــتــصــاده الــحــّر، وأيــضــاً ســيــتــذّكــر َمن 
َعمَل وَقبَِل بتغيير وجهه االقتصادي. إننا 
فقط  ليس  تاريخية،  مسؤولية  أمام  اليوم 
أيضاً  لكن  ولشركاتنا،  بل  إلينا،  بالنسبة 
المقبلة.  األجيال  وكّل  وأحفادنا  ألوالدنــا 

لم ولن يرحم. فالتاريخ 

�إير�ن �لمحا�شرة تك�شُر �لح�شار عن فنزويال 

{ شوقي عواضة

لم تكِن المرة األولى التي ترسل فيها طهران سفن نفطها إلى الخارج 
ال سيّما إلى الدول التي تعاني من الحصار األميركي الذي فرضته إدارة 
ترامب. فبعد إرسال طهران سفينة نفط في أيار من العام الماضي إلى 
دمشق استطاعت من خال ذلك كسر الحصار األميركي المفروض، ال 
بل كسر الهيمنة األميركية وعنجهية ترامب الذي أدرك أّن إيران جادٌة في 

مواجهتها للحصار االقتصادي األميركي الّظالم أينما كان..
إياماً  وأكثر  قسوًة  أشــّد  كانت  التي  الثانية  اإليرانيّة  الّصفعة  جــاءِت 
محّملة  سفٍن  خمس  طــهــران  إرســـال  خــال  مــن  األميركي  للمتغطرس 
لم  تقريباً.  عام  من  أكثر  منذ  المحاصرة  كراكاس  إلى  والنفط  بالبنزين 
تحمِل الناقات اإليرانية النفط وحسب بل أّنها تحمل العديد من الرسائل 
التي قرأتها اإلدارة األميركيّة وإعامها إضافًة إلى اإلعام العبري الذي 
رأى بأّنها من أقوى الصفعات التي وّجهتها طهران إلدارة ترامب، إذ أّن 
قراراً  هناك  أّن  يعني  فذلك  الناقات  إرســال  لقرار  طهران  اتخاذ  مجرد 
بوضع حّد للتدخات األميركيّة وكسر هيبتها وعنجهيتها التي تمارسها 
على بعض الدول التي لم تخضع لتلك اإلماءات األميركية ولو أّدى ذلك 
للمواجهة مع واشنطن مهما كانت النتائج في ظّل انسحاٍب روسي كان 
انسحاب  بعد  النفط في فنزويا ال سيما  أزمة  اشتداد  كبيٌر في  له دوٌر 
إدارة  قبل  من  شركاتها  من  عــدٍد  على  عقوبات  فــرض  بعد  »روسنفت« 
ترامب، وهي ليست المرة األولى التي تحاول واشنطن فرض عقوباٍت 
ضمن  تندرج  ترامب  يقودها  التي  المحاولة  هــذه  إّن  بل  كراكاس  على 
الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً على الثورة البوليفارية بعد 
الّراحل  الرئيس  بعد  مــادورو  نيكوالس  الرئيس  انتخاب  إعــادة  محاولة 
أفشل  الـــذي  مـــادورو  ضــد  اليمينية  المعارضة  ودعـــم  تشافيز  هــوغــو 
من  معّومين  ضباٍط  يد  على  تنفذ  أن  المفترض  من  كان  اغتياٍل  محاولة 
االدارة األميركية، لكّن كشف المؤامرة أّدى إلى اعتقالهم وتوجيه صفعٍة 
إلدارة ترامب التي لم تفقد األمل في محاوالتها إلسقاط نظام كراكاس 
ال  وإيــران  العرب  قضايا  مع  ومشّرفة  تاريخيّة  مواقُف  له  كانت  الــذي 
سيما القضية الفلسطينية. وعلى مستوى العاقات اإليرانية الفنزويلية 
الذي  تشافيز  هوغو  الراحل  الرئيس  عهد  منذ  كبيراً  تطّوراً  شهدت  فقد 
زار طهران تسع مّرات كان آخرها في العام 2010 والتقى حينها مرشد 
توقيع  تــّم  حيث  نجاد  أحمدي  والرئيس  الخامنئي  علي  اإلمــام  الــثــورة 
العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. إذاً الذي بين طهران وكراكاس 
هو ما بين طهران ودمشق وبيروت وبغداد وصنعاء أعمق من ناقات 
نفٍط وأكبر من المصالح بل هو عهد الثورييَن المنتفضين على الجبروت 
الحصار  جدار  لكسر  الخارجون  وهم  وحلفائه،  الّصهيوني  األميركي 
األميركي علينا. لم تجمعهم لغٌة وال ديٌن وال عرقيٌة أو قوميٌّة إّنما جمعتهم 
اإلنسانيّة والكرامة الثورّية ووحدة المصير في مواجهة الشيطان األكبر 

الذي يصّر على فرض سياساته االستكبارّية على العالم.

زمكحل في اجتماعات لجنتّي »المال« و»االقت�صاد«:

اأمامنا م�ص�ؤوليات تاريخية واأزمتنا اأزمة ثقة بامتياز
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{ نظام مارديني
1

مّرًة..
كان قلبي نهداً

في بحر
يسير بجانبي نهدين

وقصيدة
2

مّرًة..
رسمُت وجهِك

على ألوان
الرمل 

كنِت إلهة
كان البحر 

ابليساً
3

مّرًة..
حملُت “أحد عشر كوكباً«

لله، وبقَي
قلبي 

منحنياً لنوره
حتى فاض البخور
من دنان ابن عربي

4
مّرًة..

فاجأني “نيتشه” عن
»موت اإلله«..

وأبهرني “أينشتاين” في
»الله ال يلعب بالنرد«

ولكن لماذا اغتالني 
»الماغوط«

بـ “سأخون وطني”ّ!؟
5

مّرًة..
تجمهر العشاق

حولِك
رهباناً.. وسفلة

لماذا أخفقوا في تقليد 
صوتِك، 

وجمع ضوء يديِك؟
6

مّرًة..
نسيُت الصالة

ولكن بقيُت خاشعاً
لنوره

7
مّرًة..

لم أعرف الصالة
ولكن كنُت 

أعرف كيف أكون 
ناسكاً

كيف يالمس رأسي 
أقدام الفقراء

8
مّرًة..

غسلُت وجهي 
بنوره

قال لي ابن عربي:
هذا هو وضوؤك

9
مّرًة..

كانت الرواية
تقرأ بثياب

رسمية
إجالالً للراوي

وانحناًء للنص
10

مّرًة..
كانت عالمات 

الطريق
تمشي نحو مغفرة

بالوكالة
11

مّرًة..
تشابك خاتمان

في إصبعين
كأنهما نبضات

من نور
12

مّرًة..
»القامشلي«،

كانت ملعب حنيني
كنت أقذف بطائراتي

الورقّية في سمائها
وأدندن

أغاني فلوكلورها 
بحب

وأرقص الـ”الدبكة”
في شوارعها

كما كان يرقص “زوربا«
على أنغام الـ”السيرتاكي”

في اليونان.

ق�صيدة

�حتفاء منظمة �ليوني�سكو به و 18 �أيار يوم عالمّي لتكريمه

�سمير �أر�سدي: عمر �لخيام عابر �لقرون و�للغات ورمز �لوفاق �لإن�سانّي و�لتعاي�ش �ل�سلمّي

مكتبة �لأ�سد �لوطنّية... مرجٌع ثقافي ي�سّم مخطوطات وكتبًا �أثرّية نادرة

بذكرى  ــام  األي هــذه  واألدب  الشعر  عالم  يحتفل 
الشاعر اإليراني الحكيم عمر الخيام بعد ألف عام من 
في  خراسان  ضواحي  في  نيسابور  مدينة  في  والدته 
ايران، فما سر خلود هذ الشاعر وإعجاب الناس على 
تجاوزت  التي  برباعياته  وطبائعهم  لغاتهم  اختالف 

الستين؟ للعربية  ترجماتها 
واألدباء  الكتاب  اتحاد  عضو  ارشدي  سمير  يجيب 
بالخيام  اليونيسكو  منظمة  احتفاء  ــأن  ب الــعــرب 
لتكريمه  عالمياً  يوماً   18/5/2009 يوم  واختيار 
الــوفــاق  لتحقيق  الــشــاعــر  هـــذا  جــهــود  ــن  ع نــاجــم 
عصر  في  والتسامح  السلمي  والتعايش  اإلنساني 
عن  فضالً  والتشاحن  والمادية  بالعنصرية  اتسم 
والطبيعيات  والرياضيات  الفلك  لعلوم  تطويره 

والفلسفة. والموسيقى 

حكيم عصره
وأضاف ارشدي: ان الغاية االساسية من تكريم هذا 
التصقت  التي  الصورة  تصحيح  هي  العمالق  المفكر 
ان  حين  في  األخير،  القرن  خالل  العربي  األدب  في  به 
الخيام كان كما كان ابن سينا في الحكمة ويضرب به 
المثل في النجوم ويعتبر سيد حكماء الشرق والغرب 
وأزخرهم بحراً وأرفعهم قدراً وأطولهم في الرياضيات 

باعاً.
ونظم  الفارسية  كما  العربية  يجيد  كان  فالخيام 
في  البارزين  المسلمين  العلماء  من  وكان  عربياً  شعراً 
القرن الخامس الهجري، حيث فاضت روحه بينما كان 

ساجداً في آخر لحظات عمره وهو يردد:
سئمت يارب من حياتي

وكل هذا الضيق بالحاجات
وأنت من تخلق كل الورى
من عدم ومن حياة الذات

أدعوك أن تخرجني بالردى
من عدم إلى الوجود اآلتي

تراجم
أديباً  ستين  من  اكثر  ان  اإليراني  الباحث  ويضيف 
وشاعراً ترجموا رباعيات الخيام الى العربية بدءاً من 
احمد رامي، وقد اختارت أم كلثوم منها قصيدة )سمعت 
أغانيها.  أشهر  من  لتكون  السحر(  في  هاتفاً  صوتاً 
حيث إن أغلب الترجمات عبر لغة وسيطة وهي اللغة 
االنجليزية، وهو ما جعلها تفقد الكثير من مضامينها، 

وهو   - النجفي  الصافي  احمد  الشاعر  ترجمة  وتعتبر 
 -  1894( العراق  في  النهضة  عصر  شعراء  كبار  من 
من  رامي  احمد  المصري  الشاعر  وترجمة   -  )1977
افضل الرباعيات المعربة نظراً لترجمتهم مباشرة عن 
اللغة الفارسية، كما عكفا على دراسة الفارسية وآدابها 
سنوات  ثماني  أمضى  الذي  النجفي  الصافي  سيما  ال 
يدرس االدب الفارسي في المعاهد اإليرانية، كما ال بد 
من التنويه بتعريب العالمة محمد الفراتي من سورية، 

والدكتور  البحرين،  من  العريض  إبراهيم  والشاعر 
محمود  عباس  والعالمة  العراق،  من  جواد  مصطفى 

العقاد لما لترجماتهم من أهمية جليلة ورائعة.

خمرة الوجود
ويشير أرشدي الى ان الخيام من كبار فقهاء زمانه 
ال  وأمثاله  والشريعة،  الفقه  في  متعددة  رسائل  وله 
انه  اال في أحقاب متباعدة متطاولة،  الدنيا  الى  يأتون 
أولئك  مشام  تستطيبه  شعرياً  عبقاً  األرض  مأل  شاعر 
عالم  في  تجلياته  وأدهشتهم  الجمال  أحبوا  الذين 

الخلق.
الفارسي  األدب  فــي  الخمره  ان  الــمــعــروف  ــن  وم
الصوفي هي رمز للعشق االلهي، فالسكران هو العابد 
ويدخل  الخمره  يعطي  ــذي  ال هــو  والساقي  الــزاهــد 
الفرحة إلى قلوب العباد، حيث يرمز عادة الى الباري 

المتعالي.
ويضيف استاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت 
للناس  يقوله  ان  الخيام  شاء  الذي  ان  ارشدي:  سمير 

من خالل رباعياته هو: لَم القلق ومزيل القلق موجود؟ 
وهل هناك ما يستحق ان نقلق من أجله؟ واذا كان هناك 
ما يبعث في النفس السرور والبهجة فلم العزوف عنه؟ 

وهو القائل:
اشرب المدام التي تزيل

من القلب هم الكثرة والقلة
وتبعده عن االنشغال

باالثنتين والسبعين ملة
وال تتعف عن الكيمياء التي

تناول جرعة واحدة منها
يزيل ألف علة وعلة

بث الروح المعنوية في اوروبا
وأشاد أرشدي بالشاعر االنجليزي فيتزجرالد الذي 
جديد  من  الــروح  اليه  وأعــاد  لحماً  الخيام  عظام  كسا 
وبعث الخيام من مرقده واسمع اوروبا الحائرة صوته 
يعاني  الذي  والمعنوي  الروحي  الخواء  ليمأل  الرخيم 

أبناء قومه.
ان  وعليه  االنسان  راسمال  العمر  ان  الخيام  يرى 
يعرف كيف يقضيه وال ينسى بان العمر قصير محدود 

طافح بالهموم يمر عابراً ويصفه بالقول:
قد انطوى سفر الشباب واغتدى

ربيع افراحي شتاء مجدبا
لهفي لطير كان ُيدعى بالصبا

متى أتى وأي وقت ذهبا؟
هذا  حول  العربية  باللغة  كتاب  ثالثمئة  من  أكثر 
العرفانية  برباعياته  العالم  حير  الذي  اللغز  الشاعر 
افكاره،  من  الكثير  نجهل  نزال  وال  االنسانية  وحكمه 
شاعراً يدعو للتسامح واأللفة ولّم الشمل بلغة فلسفية 
خلدها التاريخ، شاعر يلفه التناقض والتضاد وهذا هو 

السر الكامن في كل فنان ومبدع.

 ُتعّد مكتبة األسد الوطنية التي افتتحت عام 1984 
المنطقة العربية لكونها  المكتبات في  من أكبر وأهم 
والكتب  المخطوطات  من  ضخم  عدد  على  تحتوي 
من  اإلصــدارات  أحدث  إلى  إضافة  والنادرة  األثرية 

الكتب والدوريات.
وتتربع مكتبة األسد وسط العاصمة دمشق وتطّل 
الخاص  المعماري  بطرازها  األمويين  ساحة  على 

وعلى مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع.
أشكال  جمع  منها  ثقافية  أهــداف  األســد  لمكتبة 
التراث الثقافي السوري والعربي من كتب ودوريات 
بها  االنتفاع  وتيسير  المواد  هذه  وتنظيم  وغيرها 

للباحثين والدارسين وطلبة الجامعات والمهتمين.
وتحديداً  القديم  العربي  التراث  على  وحفاظاً 
ما  جمع  إلى  المكتبة  تسعى  المخطوطات  مجال  في 
تيّسر منها وصيانتها بالتعقيم والترميم وحفظها في 

مستودعات مالئمة.
حيث  يــومــي،  بشكل  ـــا  زواره المكتبة  تستقبل 
تستطيع استضافة ما يقارب 750 قارئاً في آن واحد 

في كل قاعات المطالعة.
المواطنين  جميع  المكتبة  مراجع  من  ويستفيد 
عشرة  الثامنة  أعمارهم  تجاوزت  الذين  ـــزّوار  وال
وتصدر لهؤالء بطاقة اشتراك خاصة سنوية مجانية 
صفحات  من  يرغبون  ما  نسخ  طلب  يمكنهم  كما 
أو  مصغرة  أفالم  على  فيها  يطلعون  التي  المراجع 
حرصها  من  بذلك  تنطلق  وهي  عادية  ورقية  نسخ 
لألجيال  خالدة  لتبقى  الثقافية  المواد  سالمة  على 

القادمة.
إقامة  على  األسد  مكتبة  عملت   1985 عام  ومنذ 

المتالحقة  المعارض  حّققت  حيث  الكتاب  معرض 
على  وساعدت  والكتاب  القارئ  بين  الصلة  تعميق 

زيادة نشاط النشر في سورية.

ونظراً للظروف الحالّية الخاصة بفيروس كورونا 
العربية  الدول  في  الكتاب  معارض  بجميع  واسوة 
أمل  على  الحالي  للعام  الكتاب  معرض  تأجيل  تم 

إبداعية من قبل  أفكار  ايجاد  المقبلة  األيام  أن تشهد 
فريق عمل المكتبة تواكب التطورات التقنية الحديثة 

بما يليق بالصرح الثقافي األعرق بسورية.

ال�شاعر الإنجليزي فيتزجرالد بعث الخّيام من 

مرقده واأ�شمع اأوروبا الحائرة �شوته ليملأ الخواء 

الروحي والمعنوي.

الخمرة في الأدب الفار�شي ال�شوفّي هي رمز للع�شق 

الإلهي.
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{ د. مروان فارس
أما وقد انطفأت شمس صالح ستيتية، إال أّن األنوار المتصاعدة 
مع أشعاره ال تزال مستمرة في إضاءة هذا العالم الفسيح الظالم. 
وفي شعره جدليات، جدليات تنطلق من العقل الى الشعر لتمحو 
فيها  تراتب  مثلثة  جدليات  عنده  اإلبــداع.  في  االنفصال  حدود 

الصور واإليقاعات لينشأ شعر جديد في هذا العالم القديم.
العالقة  إشكالية  تطرح  الفلسفة  في  المعهودة  الجدلية  اّن 
معاً.  اثنين  أو  تضاّد  أو  تفاعل  على  تقوم  معادلة  من  طرفين  بين 
على  الجديدة  اإلضافة  تدخل  هذا  الشعري  السياق  في  اّن  غير 
الجدل الفلسفي لتجعل منه جدالً شعرياً. فاْن كان األول محكوماً 
بعالقات العقل، فإّن الثاني يجعل من هذه العالقات أحد أطراف 
يقوم على قواعد جديدة مركبة  الجدل ليصبح بذلك نمطاً جديداً 
واّن  نمطاً.  اعتباره  يمكن  حّد  الى  متعّددة  واألمثلة  مميزاً.  تركيباً 
في  جديد  بنمط  القول  إمكانية  أمــام  الفرص  يتيح  النمط  هذا 
الجديدة  الغنائية  في  المثلث  الجدل  على  يقوم  الشعرية  الكتابة 

أّي ما بعد الحداثة:
مثالً:

أ ـ
فلتأخذ كّل والدة صمتاً

باألصابع المذهلة لألبناء
في الخسوف وفي البرق

وقد أبعد القمر الرؤساء
وأخاط من ثم فأخاط الجفون

الثنائي  الجدل  في  االنكسار  توازن  على  يقوم  النص  هذا  إّن 
األضالع  منها  تنطلق  التي  الرؤية  في  المثلث  قاعدة  الى  ويتكئ 

على الوجه التالي:
الخسوف - البرق- الرؤيا.

نار  من  اجتزاء  والبرق  القمر  يابسة  في  اجتزاء  فالخسوف 
منها  التي  الــرؤيــا  اكتمال  من  بعضاً  اّن  واالنــكــســار،  الفضاء 

الخسوف جزء البرق جزء آخر.
ب ـ 

هذه اليمامة مع القليل من الجمر
هي سماء جّردت، هي احتراقي

مخطوطاً على جفاف الشجرة ومن ثم غير مخطوط
حتى يتحّرر الفكر مّمن وهمه ومض في السماء

بشكل  مركباً  ليصبح  العادي  المعطى  من  الجدل  يقفز  هنا 
اللون األحمر فيه ومن  الى  الذهاب من رؤية الجمر  مزدوج. فيتّم 
رؤية السماء الى اللون األزرق فيها وصوالً الى الشجرة التي هي 

في الطبيعة خضراء. فيقوم البيان كما يلي:
الجمرة حمراء )1( الشجرة خضراء )2( السماء زرقاء )3(.

المثلث،  على هذا المستوى تظهر العالقات ثنائية داخل ضلع 
القاعدة. فالجملة والشجرة: األحمر  ثنائيات الضلعين مثلثة مع 
علم  في  أيضاً  السماء  بها  تحيط  الطبيعة  من  بعض  واألخضر 

العلماء والشعراء أيضاً.
ج ـ 

كمصباح هي حديقة الطفولة
تلمع من برد الثمر

وهواء القوس
كأن سعف حياة تولد

في يد لاّل أحد
إنما المصباح هذا فحسب مطّعم بالصقيع

وقد أضحى بغيبته اللهيب.
في  الثنائي  التضاد  جدل  في  تتمثل  الجدل  في  الثالثة  النقلة 
داخل  الداخلي  الجدل  من  النوع  هذا  اّن  المثلثة.  العالقات  شبكة 
نظام  اّن  على  التأكيد  يعيد  بل  القاعدة  يلغي  ال  العام،  الجدل 
تفكيكه  يتّم  بسيطاً  نظاماً  ليس  الشعرية  الصورة  في  العالقات 
يحتاج  األمــر  إن  بل  فحسب،  والوجدان  الشعور  مستوى  على 
لنشاط في العقل. مما يرفع من مستوى الغنائية تلي حقبة أبعد 
المثلث  داخل  العالقة  فنظام  العصور.  في  الغنائي  التأسيس  في 

الجدلي هذا هو على الوجه التالي:
برد/الثمرة )1 -( هواء/ القوس )2 -( حياة تولد )3(.

عالقة  على  المثلث  في  الضلعين  مستوى  على  العالقة  هذه 
تعيد انتظام التواصالت اللغوية والمفهومية القديمة في انتظام 
ما  الطباقي  الطابع  ذات  التقليدية  الصورة  جمال  من  فيه  جديد 
القائمة  الجديدة  الصورة  عبر  جديد  لمفهوم  دعوة  وفيه  فيه، 
على  التحديث  هذا  كّل  يتكئ  لذلك  السابقة.  العالقات  غياب  على 
القاعدة/ األساس في المثلث والتي هي قاعدة الحياة التي تولد. 
الكوني  النظام  ترتيب  تعيد  التضاد  من  الطالعة  الحياة  هذه  اّن 
المعهود في نظام سحري جديد هو نظام النص الجديد للغنائية 

الجديدة.
د ـ 

نجمة نحيلة لهذه البنات، في الهواء اليابس
يحرق في النوم الذهني نوم نار من ثلج

حيث تلمع في اكتمالها الغيوم
موشحة بالحب ومن ثم فجأة خّدها أسود

على خّد الدموع
كما زهرة زهرة تحّطم المهد

لتلك التي تكاد أن تغفو منها الرموش
تذهب  النقائض،  جدل  خالصات  في  القائمة  الغنائية  هذه  إّن 
ليقود  شيء  كّل  يستوي  حيث  القصوى،  حــدوده  الى  بالتضاد 
النص الى الجوهر الذي منه النقائض بحّد ذاتها. ان ذلك يخرج 
أو باألحرى  االعتيادي،  المعقول غير  الى  االعتيادي  المعقول  من 
نعود  أخرى  مرة  المعقول.  محّل  يحّل  جديد  معقول  تأسيس  الى 
هذه  على  فالمعقول  فحسب.  المقاربة  بغية  الفلسفة  لمنطق 
السرية هو نقيض لغير المعقول. أما في النص الشعري هذا فإن 
مفهوم  يمحو  اعتيادي  غير  معقول  هو  العادي  المعقول  نقيض 
الالمعقول. ال تعود النار نقيضاً للثلج لتنشأ بين الطرفين جدلية 
المختلفة.  المفاهيم  بين  الحدود  اّمحاء  صمت  للصمت،  جديدة 

فيظهر المثلث على ما يلي:
نار )1( ثلج )2( من )3(.

قاعدة   - من   – المنطقية  األداة  تضحي  ثلج  هي  النار  فألن 
المعقول  في  متساويين  غير  طرفين  بين  والتناسل  للمساواة 
الجديدة  اللغة  في  اعتيادي  غير  معقوالً  ليصبحا  االعتيادي، 

الذاهبة أبداً باتجاه التجديد.
واذ تتعّدد الجدليات هذه إلى حدود يمكن االعتبار بأّن كامل النص 
الستيتي قائم عليه. نرى الى امتداد هذه الجدليات الى ما أبعد مما 

هو في الكلمة - المفهوم وصوالً الى جدلية الجمل المثلثة...
أما وقد سطعت شمس الشعر مع انقضاء عصر جديد مثل فيه 
داخلها  في  تتراكم  بلغة  جديداً  تمثيالً  العالم  هذا  ستيتية  صالح 
العالم  هذا  في  لتخلق  واألنغام  اإليقاعات  والموسيقى،  الصور 
مدرسة في الشعر، لذلك كله فإّن غيابه لن يحصل أبداً. فالشمس 
مع  تنطفئ  ال  النار  كما  تماماً  والحرائق،  للضوء  صنوان  وصالح 

الذين يشعلونها. انطفاء 

�سديقي �سالح لم يُمت...

الراحل صالح ستيتيهد. مروان فارس
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الدوري الأوكراني في 30 اأيار واليوناني والإيطالي في حزيران

اأندية اإنكلترا توافق على عودة التدريبات الجماعية

ب�سرى لع�ّساق الليغا الإ�سبانية

عودة قريبة للجماهير اإلى المدرجات

نجوم مغمورون تاألقوا وغّيبهم الإعالم!

قالت وزيرة الرياضة اإلسبانية إيرين لوزانو 
القدم  كرة  لجماهير  السماح  ممكناً  يزال  ال  إنه 
بالعودة لحضور المباريات في المالعب اعتبارا 

من بداية الموسم المقبل. 
الحضور  عودة  احتماالت  عن  سؤالها  ولدى 
الجماهيري موسم 2020-2021، قالت لوزانو 
اإلسبانية:  كوبي«  »ال  إلذاع��ة  تصريحات  في 

اإلغ��الق.  قيود  تخفيف  مرحلة  في  اآلن  »نحن 
األمر ليس مستبعدا على اإلطالق. 

من  األمثل  الحل  بمثابة  الجمهور  غياب  اآلن 
. لكن بمجرد  الموسم  أجل استئناف منافسات 
العودة إلى األوضاع الطبيعية الجديدة يمكننا 
التباعد  ق��واع��د  م��ع  ق��دم��اً  نمضي  كيف  رؤي��ة 

االجتماعي والوقاية«. 

التوصل  في  نجحنا  »إذا  الوزيرة:  وتابعت 
إلى طريقة، على أال تكون صعبة للغاية ألننا في 
إسبانيا نتمتع بالريادة على المستوى الدولي 
آمنة،  رياضية  فعاليات  بإقامة  يتعلق  فيما 

فسنفعل.« 
المجلس  أيضاً  ترأس  التي  لوزانو،  وقالت 
السماح  في  أيضا  النظر  يتّم  إن��ه  الرياضي، 

كرة  دوري  مباريات  بتغطية  اإلع��الم  لوسائل 
القدم فيما تبقى من الموسم الجاري، وذلك بعد 
فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا. 

»نظرا  ب��ال��ق��ول:  تصريحاتها  واختتمت 
نحن  بالوباء،  المتعلقة  الجيدة  للتطورات 
بحضور  للصحفيين  السماح  في  بجدية  نفكر 

مباريات الدوري«.

كثيرون هم الالعبون الذين مارسوا كرة القدم 
نجوما  أصبحوا  منهم  قلة  ولكن  كبيرة،  فرق  في 
تسليط  بسبب  أيقونات  إلى  وتحّولوا  بارزين 

الضوء على مواهبهم كرويا وإعالميا. 
لفرقهم  الكثير  ق��دم��وا  آخ��ري��ن  هناك  أن  غير 
وُظلموا إعالميا ولم يحظوا بالتقدير المطلوب من 

فرقهم، ومن بين أبرز هؤالء نذكر:
لعب  )روم��ا(:  روسي  دي  دانييلي  اإليطالي   �

616 مباراة بقميص الفريق وسجل 63 هدفاً.
� اإلسباني خواكين )ريال بيتيس(: لعب 377 

مباراة بقميص الفريق وسجل 57 هدفاً.
)ساو  سيني  روجيريو  البرازيلي  الحارس   �
368 مباراة بقميص الفريق وسجل  بولو(: لعب 

48 هدفاً.
� اإليطالي كالوديو ماركيزيو )يوفنتوس(: لعب 

389 مباراة بقميص الفريق وسجل 37 هدفاً.
� اإلنكليزي مارك نوبل )ويستهام(: لعب 495 

مباراة بقميص الفريق وسجل 60 هدفاً.
 542 لعب  مدريد(:  )ري��ال  غوتي  اإلسباني   �

مباراة بقميص الفريق وسجل 77 هدفاً.
 413 لعب  مدريد(:  )أتلتيكو  غابي  اإلسباني   �

مباراة بقميص الفريق وسجل 10 أهداف.
� اإلسباني أرتيز أدوريز )أتلتيك بيلباو(: لعب 
405 مباريات بقميص الفريق وسجل 172 هدفاً.

لعب  )فياريال(:  سوريانو  برونو  اإلسباني   �
416 مباراة بقميص الفريق وسجل 31 هدفاً.

بعد اإلغاء جميع ال�سباقات منذ اأ�سهر

اأول �سباق فورمول وان في اإنكلترا

العربي الكويتي ي�سعى لتجديد عقد يعقوبو

لعب فرن�سي لم يك�سف عن ا�سمه

باع ميدالية المونديال بـ 72 األف دولر!

كفيتوفا: اأنزعجت جدًا ب�سبب اإلغاء ويمبلدون

أعلن االتحاد األوكراني لكرة القدم أمس أنه 
من  اعتبارا  المحلي  ال��دوري  استئناف  سيتم 
بعد غٍد السبت، بعدما أقرت الحكومة المحلية 
االغ��الق  الج���راءات  التدريجي  التخفيف  ب��دء 

التام في البالد.
البطولة  أن  له  بيان  في  االتحاد  وأوض��ح   
بسبب  الماضي  آذار  منتصف  منذ  المعلقة 
تفشي فيروس »كوفيد- 19« ستعاود نشاطها 

في 30 أيار الجاري. 
ولفت متحدث باسم االتحاد لوكالة »فرانس 
برس« إلى أن جميع المباريات المتبقية ستقام 

من دون جمهور. 
باإلضافة إلى ذلك، سيلتزم جميع الالعبين 
بالخضوع  المباريات  في  المشاركين  والحكام 

لفحص درجة حرارة قبل كل مباراة. 
وفاق عدد المصابين المعلن عنهم بفيروس 
ألف   21 أمس  يوم  حتى  أوكرانيا  في  كورونا 

حالة، ما أسفر عن 644 وفاة.

استئناف الدوري اليوناني 
وم��ن جهة أخ���رى، ذك���رت وس��ائ��ل اع��الم 
باإلمكان  سيكون  أنه  اليونان،  في  رياضية 
السابع  أو  السادس  في  المباريات  استئناف 
بمجرد  م��وص��دة،  أب���واب  خلف  ح��زي��ران  م��ن 
إجراء قرعة األدوار اإلقصائية )بالي أوف( عبر 

االتصال بالفيديو.
ترتيب  ص���دارة  ف��ي  أولمبياكوس  وك��ان   
الموسم العادي عند تعليق المنافسات برصيد 
وأيك  سالونيكي  باوك  على  متقدما  نقطة،   66

أثينا. 
الست  المراكز  تحتل  التي  الفرق  وتخوض 

وال��م��راك��ز  اللقب  على  المنافسات  األول���ى 
في  األوروبيتين  المسابقتين  إل��ى  المؤهلة 
الثمانية  الفرق  تتصارع  فيما  منفصل،  ملحق 
الدرجة  إلى  الهبوط  من  الهروب  على  األخرى 

الثانية. 
للتدريبات  عادت  اليونانية  الفرق  وكانت 

قبل أسبوعين ضمن شروط صحية صارمة. 
من  الحكومية  الصحية  السلطات  وحذرت 
أنه في حالة اصابة أي العب بفيروس »كوفيد 
المنزلي،  الحجر الصحي  19-«، سيوضع في 
لمدة  عزلة  في  الفريق  بقية  وضع  ينبغي  كما 
االختبارات  تظهر  لم  اآلن،  وحتى  ايام.  خمسة 
التدريبات  ب��دء  بعد  انطلقت  التي  ال��دوري��ة 

إصابة أي منهم. 

الكالتشيو في منتصف حزيران
والمواقف  وال��رد  األخ��ذ  من  أسابيع  بعد 
تبت إيطاليا أخيرا  أن  المقرر  من  المتضاربة، 
إمكانية  ومدى  القدم،  كرة  دوري  مصير  في 
استئناف مباريات البطولة والموعد المقترح 
فيروس  أزم��ة  تأثيرات  انحسار  بعد  لذلك 

المستجد.  كورونا 
األلماني  ال���دوري  عجلة  ع��ودة  ظل  وف��ي 
اآلن،  حتى  كبيرة  مشكالت  أي  دون  للدوران 
موقفها  خففت  ربما  اإليطالية  الحكومة  فإن 
من هذا األمر مؤخرا، وباتت أكثر انفتاحاً على 

إعادة النظر في مستقبل البطولة. 
فينشنزو  اإليطالي  الرياضة  وزير  ويقول 

مع  يلتقي  أن  المقرر  من  ال��ذي  سبادافورا، 
اإليطالي  االتحاد  رئيس  غرافينا  جابرييلي 
للعبة قبل اإلعالن عن القرار اليوم الخميس، 
باستئناف  س��ي��ك��ون  األرج����ح  ال���ق���رار  إن 

المقبل.  حزيران  المباريات في 13 أو 20 
استئناف  على  باإلجماع  األندية  ووافقت 
مباريات البطولة، بينما تبدو بعض األطراف 

أكثر حماسا للعودة من أطراف أخرى. 
للمباريات  للعودة  كثيرا  التسيو  ويتوق 
بال  ال���دوري  في  م��ب��اراة   21 خ��اص  أن  بعد 
عن  وح��ي��دة  بنقطة  يتخلف  وه��و  هزيمة 
البطولة  توقف  قبل  المتصدر  يوفنتوس 

بسبب األزمة الصحية العالمية. 
بريشيا  مثل  فريق  يتحمس  ال  حين  في 
المنافسة،  الستئناف  كثيرا  بالهبوط  المهدد 
أن  بعد  للتدريبات  يعود  فريق  آخ��ر  وه��و 
ما  إذا  المباريات  من  باالنسحاب  وهدد  سبق 

المباريات.  استؤنفت 
استئناف  حول  الخالف  نقاط  بين  ومن 
فريق  أي  عزل  على  الحكومة  إصرار  الدوري 
العبيه  أح��د  نتيجة  ج��اءت  ما  إذا  بالكامل 

إيجابية قبل التخلي عن هذا المطلب. 
إلج��راءات  ستخضع  ذلك  رغم  الفرق  لكن 
تلك  غ��رار  على  صارمة  ووقائية  احترازية 

المطبقة في الدوري األلماني. 
مصافحة  ال��الع��ب��ي��ن  ع��ل��ى  وس��ي��ح��ظ��ر 
قبل  للفرق  صور  التقاط  أو  البعض  بعضهم 
األطفال  دخ��ول  سيمنع  وكذلك  المباريات، 
مع الالعبين أرض الملعب كما سيسمح فقط 
بوجود 300 شخص على أقصى تقدير داخل 

االستاد.

الممتاز،  اإلنكليزي  الدوري  أندية  وافقت 
الجماعية  التدريبات  عودة  على  وباإلجماع 
خطوة  البطولة  بذلك  لتقترب  وااللتحامات، 
منذ  المتوقفة  مبارياتها  استئناف  م��ن 

شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا. 
البطولة  أندية  اجتماع  عقب  بيان  وقال 

بوسع  »سيكون  األربعاء:  أمس  العشرين 
وتنفيذ  كمجموعة  ال��ت��درب  اآلن  ال��ف��رق 
التحامات مع الحد من االحتكاكات المباشرة 

غير الضرورية«. 
بالنسبة  »األول���وي���ة  ال��ب��ي��ان  وأض���اف 
جميع  وسالمة  صحة  هي  الممتاز  للدوري 

المشاركين«. 
للتدريب  مؤخراً  البطولة  ف��رق  وع��ادت 
أو  التحامات  دون  صغيرة  مجموعات  في 
للحد  صارمة  صحية  قيود  ضمن  احتكاكات 

من تفشي العدوى. 
وت��وق��ف��ت ج��م��ي��ع م��ب��اري��ات ال����دوري 

بسبب  الماضي  آذار  في  الممتاز  اإلنكليزي 
األزمة الصحية العالمية. 

يتصدرها  ال��ت��ي  البطولة  ف��ي  ويتبقى 
25 نقطة عن أقرب منافسيه  ليفربول بفارق 
ه��ذا  م���ب���اراة   92 س��ي��ت��ي(،  )م��ان��ش��س��ت��ر 

الموسم.

انكلترا  الى  تعود  قد  وان  الفورموال  سباقات  أن  إلى  البريطانية  مايل  الدايلي  صحيفة  أشارت 
بسبب  العالم  انحاء  جميع  في  الرياضة  تعيشها  التي  التحديات  ظل  في  المقبلة  الفترة  خالل 
انتشار فيروس كورونا، ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني  بوريس جونسون طلب 
من الحكومة إقامة سباق الفورموال وان على  حلبة سيلفرستون بحسب ما كان متوقعاً، حيث من 
وذلك  المقبل،  آب  شهر  من  والتاسع  الثاني  في  البريطانية  الحلبة  على  جولتان  تقام  أن  المتوقع 

بحسب البرنامج الذي يسعى منظمو سباقات الفورموال وان إلى تنفيذه.

الكويت،  دولة  من  ال��واردة  المعلومات  في 
اتصاالته  يتابع  الكويت  العربي  نادي  أن  ُعلم 
بهدف  اللبناني  العهد  نادي  مع  ومفاوضاته 
الغاني  بالالعب  الخاص  اإلع��ارة  عقد  تجديد 
الفريق  إس��ت��ع��اره  وال���ذي  يعقوبو،  عيسى 
بالءاً  وابلى  الحالي  الموسم  اياب  في  الكويتي 
تحّسن  في  يعقوبو  ساهم  وق��د  معه،  جيداً 
دفع  مما  ملموس،  بشكل  الفريق  واداء  نتائج 
بإدارة النادي الكويتي للدخول في مفاوضات 
الموضوع  إنهاء  بغية  العهد  نادي  مع  مبكرة 
الكويتي  النادي  إدارة  أن  ايضاً  وُعلم  باكراً، 
تجديد  نظير  دوالر(  الف   75( مبلغ  عرضت 
رأت  اللبناني   النادي  إدارة  لكن   ، اإلعارة  عقد 
وانها  محله  في  ليس  المعروض  المبلغ   بان 
وبالتالي  بكثير،  ليس  لكن  أكبر  مبلغاً  تريد 
الغاني  الالعب  إعارة  عقد  تجديد  إمكانية  فان 
عيسى يعقوبو لفريق العربي الكويتي مسألة 
ستجدد  العربي  إدارة  أن  كما  اكثر،  ليس  وقت 
الصالح  احمد  السوري   الدولي  المدافع  عقد 
نادي  مع  تعاقده  النتهاء  ح��ّراً  أصبح  وال��ذي 

العهد نهاية الشهر الجاري.

باع أحد العبي منتخب فرنسا الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا ميداليته الذهبية بمزاد 
على اإلنترنت مقابل نحو 72 ألف دوالر. 

وعرض الميدالية أحد أشهر المواقع المتخصصة بالمزادات والذي يبيع مقتنيات ثمينة وتذكارات 
خاصة بالمشاهير، وغردت إدارة المزاد التي لم تكشف عن اسم الالعب على تويتر: »ميدالية ذهبية 

منحت ألحد العبي منتخب فرنسا الفائز بمونديال روسيا 2018 بيعت ب� 71851«.
 وأرفق المزاد صورة الميدالية مع شرح مفصل ومسهب عن البطولة ومتى لعبت والمكان والمنتخب 

الفائز بها، وأنها ستباع كما استلمها الشخص. 
وقدمت عشرات العروض لشراء الميدالية الذهبية، إال أن هناك شخصا دفع 59 ألف جنيه أسترليني 
ففاز بالمزاد وظفر بالميدالية الثمينة. يذكر أن بيليه هو الالعب الوحيد الذي عرض في العام 2016 

ميداليات الفوز بمونديالي 1958 و1962، وكذلك الكرة التي سجل بها هدفه ال�1000 في مسيرته. 
ألف  بمئة  الكرة  بيعت  حين  في  الترتيب،  على  ألفاً  و174  دوالر  ألف  ب�231  الميداليتان  وبيعت 

دوالر.

أكدت العبة كرة المضرب التشيكية بترا كفيتوفا أنها انزعجت جداً بسبب إلغاء بطولة ويمبلدون 
اإلنكليزية، ثالثة البطوالت األربع الكبرى، للمرة األولى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب 

فيروس كورونا المستجد. 
وقالت كفيتوفا، المصنفة ثانية عشرة عالمياً والمتّوجة بلقب البطولة اإلنكليزية مرتين عامي 
2011 و2014، في تصريح على هامش دورة في براغ تشارك فيها أفضل الالعبات التشيكيات: 
»من بين جميع الدورات والبطوالت التي ألغيت فإن ويمبلدون علمي بإلغاء بطولة ويمبلدون كان 

أكثر األخبار المؤلمة بالنسبة لي«. 
وأضافت: »ال أقول أنني بكيت عندما سمعت الخبر، لكنني كنت أشعر بانزعاج شديد. أعتقد أن 
السبب واضح جداً«. وتشارك كفيتوفا في بطولة بدون جمهور في براغ، تخضع إلجراءات صحية 

صارمة وتجمع معظم أفضل الالعبين والالعبات التشيك. 
الماضي،  العام  ويمبلدون  نهائي  نصف  بلغت  التي  كريتشيكوفا  باربورا  مواطنتها  واعترفت 
هناك  التواجد  ويمبلدون،  إلى  العودة  دائما  »أح��ب  وقالت:  البطولة«.  »أج��واء  ستفتقد  بأنها 

استثنائي. بالنسبة لي إنها أكبر وأهم بطولة«. 
وُعلقت منافسات المحترفين والمحترفات في كرة المضرب منذ شهر آذار الماضي، وطال ذلك 
ان يستمر هذا  المقرر  العالم في ظل تفشي »كوفيد19-«. ومن  الرياضة حول  مختلف منافسات 

التعليق حتى أواخر تموز .
فلوريدا،  في  الماضي  األسبوع  في  حصل  كما  صغيرة،  استعراضية  بطوالت  تنظيم  بدأ  ولكن 
باستعادة  والالعبات  لالعبين  للسماح  البلقان،  في  وقريباً  التشيك  جمهورية  في  األسبوع  وهذا 

القليل من أجواء المنافسة.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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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
 ،426517839  ،159386472  ،738429615
 ،372845196  ،685791243  ،914263758

891634527  ،247958361  ،563172984
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
را،   )  3 وبخنا  ميسلون،   )  2 العاص  بن  عمرو   )  1
دنانير، دن 4 ( امان، فان، اي 5 ( نير، اس، المدن 6 ( بالها، 
بك 7 ( نوينا، نيوارك 8 ( حملت، تيرانا 9 ( طا، سبلنا 10 ( 

اتابعه، ساللم 11 ( نمو، يميال، ح ح 12 ( االديم، ميدي. 

عموديا:
1 ( عمران بن حطان 2 ( ميامي، ومأتما 3 ( رس، اربيل، 
اول 4 ( ولدن، انتسب 5 ( بون، اال، بعيد 6 ( ننافسه، تلهمي 
7 ( نا، انين، يم 8 ( لوينا، يراسل 9 ( عبر، لبوا، الم 10 ( 

اخ، امكانها 11 ( صنديد، را، لحد 12 ( ان، ندك، امحي.
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اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

طفل ناور دّبًا ببراعة اأمام والديه ونجا
استخدم طفل صغير تكتيكاً بارعاً وفّعاالً للنجاة من دّب هائل الحجم، ظهر خلفه، في إحدى 

غابات إيطاليا.
بالتصرف  ليقوم  لوجه،  وجهاً  الهائل،  الدب  أمام  نفسه  عمره،  من   12 الـ  في  طفل  ووجد 

بحكمة كبيرة، وثبات هائل، مع إخفاء انفعاالته بشكل تام لتجنب إثارة الدب.
وظهر الدب بشكل مفاجئ خلف الطفل أثناء نزهة مع والديه في مقاطعة تورينتو اإليطالية، 
لكنه اتبع نصائح والده، بأعصاب حديدّية، وقام بالمشي البطيء أمام الدب الذي تبعه لمسافة 

قصيرة، بحسب »سكاي نيوز«.
الطفل بدوره لم يظهر أي خوف أو توتر، بل ألقى نظرة سريعة على الدب الهائل الذي وقف هو 

اآلخر على قدميه الخلفيتين ناظراً باتجاهه.
وبعد لحظات عصيبة جداَ وتوتر بدت على األب الذي التقط الصور، قام الدّب بتغيير مساره، 

لتقوم العائلة أيضاً باالنسحاب من المكان من دون أي أضرار.
للمتابعة من هنا:

https://youtu.be/4E_hjhHS7C4

�سّباح بجوار �سمكة قر�ش عمالقة
تخّيل أنك تسبح بهدوء في وسط البحر األبيض المتوسط، وفجأة تجد نفسك على بعد بضع 

سنتيمترات من سمكة قرش ضخمة، وأي أعصاب تملكها للتحكم في الوضع؟
قرب  عمالقة  قرش  سمكة  بجانب  بهدوء  يسبح  الذي  الشجاع،  السّباح  الفيديو  مقطع  ويظهر 

سواحل مدينة مالقا اإلسبانية، في مشهد مثير.
في  يبقى  لكنه  فأكثر،  أكثر  منه  القرش  لسمك  المهّددة  الزعنفة  تقترب  كيف  الرجل  يتفّحص 

مكانه.
على أي حال، الحقيقة هي أنه يجب أن يكون لديك جرعة جيدة من الشجاعة والدم البارد لتكون 

قادراً على االستمرار في الطفو بكل هدوء وعدم الخوف من وجود مثل هذا الوحش البحري.
لحسن حظ السباح أن القرش، الذي ُيعّد ثاني أكبر سمكة في العالم بعد سمك القرش األبيض 
الذي يصل إلى 10 أمتار ويزن أربعة أطنان. وعلى الرغم من مظهرها المرعب، فإن هذه القروش 

غير ضارة للبشر، الذين يميلون إلى عدم االهتمام بها على الرغم من أنها بعيدة.
للمشاهدة من الرابط:

https://youtu.be/uVaehGHCC84

بين اأوراقي القديمة )1994/3/5(

{ يكتبها الياس عّشي

)…(
الورقة الثالثة :

العالم العربي غارق في النحيب،
امرأة  إلى  وتحّول  رجولته،  من  واستقال  الدمع،  من  عباءًة  لبس 

تبكي،
العالم العربي غاضب،

لكنه غضب الكلمة التي ال تبعث ميتاً، وغضب الدمعة التي ال تحيي 
فرسانها،  وخصت  خيولها،  باعت  وقد  الصحراء  وغضب  رميماً، 

وقتلت شعراءها، وكسرت رماحها…
َثّم اكتفت بالحداء!

)وإلى غد مع أوراق قديمة أخرى(.

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 �ضـد الوبـاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي 
إلى 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.

ح�ضين اأبو النمل... في ذاكرة فل�ضطين والأمة

{ معن حميّة

المناضلين  طينة  من  فالرجل  النمل.  أبو  حسين  الدكتور  رحيل  كثيراً  آلمني 
الُخلّص الذين لم يبّدلوا في قناعاتهم تبديالً، وقد انخرط في مسيرة النضال من 
أجل فلسطين، وشّكل قيمة مضافة، فكرّية وثقافيّة، مسّخراً كّل سنّي حياته من 

أجل فلسطين التي سكنت عقله وقلبه. 
الدكتور حسين أبو النمل، الفلسطيني المولد واالنتماء. كان في الخامسة من 
كما  فلسطين  أرض  من  عائلته  اليهودي  االحتالل  هّجر  حين   1948 عام  عمره 
اإلرهاب  بقوة  فلسطين  من  اقتلعت  التي  الفلسطينية  العائالت  آالف  عشرات 

والعدوان.
في  دكتوراه  درجــة  حاز  أن  إلى  اجتهد  وهو  تعليمه،  أجل  من  كافحت  عائلته 
صفوف  في  فانخرط  النضال،  مشاّق  عن  االختصاص  يبعده  ولم  االقتصاد، 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد أهلّه ثباته ونضاله ألن يصبح مسؤوالً 

وقيادياً في الجبهة الشعبية.
والتحديات  الفلسطيني  الواقع  عن  واألبحاث  المؤلفات  من  العديد  وضع 
إلى  بالمطلق  منحازاً  بل  ال  مشدوداً  وكان  الفلسطينية،  المسألة  تواجه  التي 
في  المتشّددين  ومن  فلسطين،  لتحرير  وحيداً  سبيالً  المسلح  الكفاح  خيار 
هوية  طمس  محاوالت  بمواجهة  لفلسطين  االنتماء  ثقافة  تعزيز  إلى  الدعوة 

فلسطين.
التقيته للمّرة األولى في 15 أيلول 1993 إلجراء حوار لمجلة »صباح الخير« 
حول مخاطر اتفاق أوسلو على المسألة الفلسطينيّة، وذلك بعد أّن أصدر الحزب 
السوري القومي االجتماعي أول المواقف الرافضة لالتفاق المشؤوم، والداعية 

إلى أوسع حملة رفض وإدانة لالتفاق المذكور.
تأخرت عن موعدي معه ساعة ونصف الساعة، ألّن حواراً آخر كنُت أجريه 
مع الراحل الدكتور أنيس صايغ حول الموضوع ذاته، استمّر زهاء 4 ساعات. 
وما أن وصلت الى موعدي الثاني متأخراً، حتى بادرني بالقول: »ال تعتذر عن 
المقابلة  عن  أنيس  الدكتور  حّدثني  لقد  وأضــاف:  سببه«،  أعرف  ألنني  التأخير 
الفلسطينية  القضية  على  أوســلــو  اتــفــاق  مخاطر  شــرح  على  سيحرص  وبــأنــه 
المشؤوم بما يصّب في  ونضال شعبنا، لتشّكل مادة تعبوّية لمواجهة االتفاق 
خانة دعوة حزبكم لرفضه وإسقاطه، وأنا سأكمل في االتجاه ذاته، وال أضمن 

لك أن تنهي الحوار معي في الوقت الذي تريد«.
بعبارته تلك المصحوبة بابتسامة أعفاني من تقديم االعتذار عن التأخير، لكنه 
ألزمني طوعيّاً بصداقة امتّدت لربع قرن من الزمن. لقد رّدد عبارة »يا صديقي« 

مّرات عدة خالل الحوار، ودعاني إلى أن نلتقي مجدداً وباستمرار.
كان  النمل  أبو  حسين  الدكتور  الراحل  فالصديق  الحوار،  ذلك  أذكــر  أزال  ال 
شخصاً ملّماً وعميقاً وعبقرياً، وقد جزم بأّن اتفاق أوسلو هو بداية لمسار يرمي 
إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأنه تنّكر لكّل تضحيات الشعب الفلسطيني في 

سبيل التحرير والعودة.
المناسبات  مــن  العديد  وفــي  كثيرة  مــرات  التقيته  الصحافي،  الــحــوار  بعد 
وتوّطدت الصداقة، وال أبالغ في الوصف إْن قلت بأّن الصديق حسين أبو النمل، 
كان إنساناً رصيناً وهادئاً، مفكراً، ومثقفاً بامتياز ومناضالً قبل أّي شي آخر، 
أّن  والتطّورات،  األحــداث  تثبت  التي  فلسطين  قضية  قضيته،  بعدالة  آمن  ألنه 

تحريرها من االحتالل اليهودّي ال يتّم إال عن طريق الصراع والمقاومة.
أجل فلسطين  المناضلين من  النمل، ولكّل  أبو  الصديق حسين  التحية لروح 
الشعبية  للجبهة  والعزاء  فلسطين.  درب  على  استشهدوا  الذين  الشهداء  ولكّل 

وكّل أحرار فلسطين واألمة وللفاضلة شريكة حياته. 
في  أحياء  سيبقون  لكنهم  جسداً،  رحلوا  وإْن  فأمثالك  صديقي«؛  »يا  وداعــاً 

ذاكرة أبناء فلسطين واألمة.

اآخر الكالم

معافاٌة 

يداَك.. 

ت�ستطلُع 

من اأهراء 

الأّمــــة 

في البقاع 

حقـــوَل 

حنـــطة

)تصوير: عباس سلمان(
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