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وصف النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، أمس، مجلس النواب 
بأنه »ميت سريرياً«، محمالً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية 
ذلك، فيما دعا رئيسي الجمهورية والوزراء إلى اإلسراع بإجراء االنتخابات 

المبكرة.
وأضاف فاخر، أن »رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن 

تعطيل عمل مجلس النواب وجعله ميت سريرياً«.
قانونية  مخالفة  يعتبر  المجلس  عمل  »تعطيل  أن  إلى  فاخر  وأش��ار 
بأن  والشعب  الله  أمام  قسمناه  الذي  بالقسم  ونكثاً  وأخالقية  وشرعية 
نؤدي  وأن  وسمائه  وأرضه  العراقي  الشعب  لحماية  ساهرة  عيناً  نكون 

واجباتنا بإخالص«.
وصحية،  واقتصادية  أمنية  بأزمات  يمر  »العراق  أن  فاخر،  وتابع 
مطالباً  األزم��ات«،  لتلك  حلول  إليجاد  ومكثف  مستمر  عمل  إلى  بحاجة 

»الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تدلو بدلوها من هذه 
المهزلة«.

مصطفى  الوزراء  ورئيس  صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  فاخر،  ودعا 
السياسية  العملية  ألن  المبكرة،  باالنتخابات  »االستعجال  إلى  الكاظمي 
للشعب  الرفاه  وتحقيق  مؤسسات  دولة  بناء  على  قادرة  غير  الحالية 

العراقي«.
ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى 
للحقائب  المرشحين  ال���وزراء  أغلب  على  التصويت  بعد  الكاظمي، 

الوزارية.
جانب  من  تكليفها،  يتم  شخصية  ثالث  الكاظمي،  مصطفى  أن  يذكر 
بعد  يوماً،   30 خالل  الحكومة  بتشكيل  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس 

إخفاق سلفيه محمد توفيق عالوي وعدنان الزرفي، في حشد تأييد لهما.

نائب عراقّي ي�سف البرلمان بـ»الميت �سريريًا« 

الشوارع  ف��ي  عنفاً  تتفّجر  ال��ت��ي  األح���داث  ت��دخ��ل   -
والواليات  ال��م��دن  م��ن  كبيراً  ع��دداً  وتشمل  األميركيّة 
طريق التعاظم، ألسبوع إضافي، وبمعزل عن حماسة 
الترحيب بهذه األحداث أو الدعوات لعدم االحتفال بها، 
الرجل  مقتل  على  عابر  احتجاج  مجرد  تبدو  ال  فهي 
شكل  م��ا  بمقدار  ال��ش��رط��ة،  رج��ال  أي��دي  على  األس���ود 
التفجير  عنصر  وظ��روف��ه،  بطريقته  ال��ص��ادم  ال��ح��ادث 
إلى شريك  التحّول  لمخزون غضب كان ينتظر فرصة 
مع  يتجّمع  الغضب  ومخزون  األميركي.  المشهد  في 
وزادت��ه  ت��رام��ب،  دون��ال��د  للرئيس  العنصرّي  الخطاب 
تعاظماً بأضعاف مضاعفة األزمات االجتماعية الناجمة 
العاطلين  ماليين  وتشرد  كورونا،  وب��اء  تداعيات  عن 
ع��ن ال��ع��م��ل م��ن وظ��ائ��ف��ه��م، وان��ض��م��ام��ه��م إل���ى طالبي 
سياسية  أح���داث  مجموعة  ت��راك��م  ظ��ل  ف��ي  اإلع��ان��ات، 
الجوار  في  خصوصاً  األميركية،  الهيبة  أصابت  دولية 
ترامب  قّدمها  بعدما  فنزويال،  تمثله  ال��ذي  المباشر، 
وتحّولت  لنظامه،  العنصري  للقطاف  ناضجة  كثمرة 
بعد وصول ناقالت النفط اإليرانيّة، إلى عنوان الفشل 
كان  التي  الفرصة  االنتخابات  تبدو  ال  فيما  األميركي، 
لتغيير  وإدارته  ترامب  على  الغاضب  الشارع  ينتظرها 
ال��ت��ي يقّدمها  ال��ب��اه��ت��ة  ال��ص��ورة  دي��م��ق��راط��ي، ف��ي ظ��ل 
بأهليّة  تحيط  التي  والمشاكل  الديمقراطي،  ال��ح��زب 
مع  االنتخابي،  السابق  لمواصلة  بايدن  جو  مرشحه 
برّمتها،  االنتخابية  بالعملية  للتالعب  ب���وادر  ظ��ه��ور 

وصوالً لفرضيات التأجيل حتى إشعار آخر. 
إلى  ال��ن��زول  طريق  هما  األم��ل  وان��ع��دام  الغضب   -
شارع  في  بقوة  متوافران  عنصران  وهما  ال��ش��ارع، 
السوداء.  البشرة  بأصحاب  محصوراً  ليس  أميركي 
ترامب  خ��ط��اب  يضخها  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ص��ري��ة  ف��ض��ح��اي��ا 
تتخطاهم لتطال ذوي األصول الالتينيّة، والمسلمين، 
وال��ن��س��اء، واألزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة االج��ت��م��اع��يّ��ة تمّس 
شرائح كانت تحسب حتى األمس على الطبقة الوسطى 
الوسط  مجموعات  وتحرك  المتنورين،  البيض  من 
المرشح  حملة  أظ��ه��رت  ال��ذي��ن  وال��ي��س��اري  الليبرالي 
بيرني ساندرز أنهم شريحة وازنة في معظم الواليات 
ينضم  أن��ه  ي��ب��دو  المتنوع  ال��ش��ارع  وه��ذا  األم��ي��رك��ي��ة، 
بصورة  تتسع  ال��ت��ي  االحتجاجية  للحركة  ت��دري��ج��اً 
والياتها،  وتعدد  مكّوناتها،  تنّوع  مستوى  على  الفتة 
أميركي  وط��ن��ي  ش���ارع  تشكيل  ن��ح��و  أق���رب  لتصير 
واجتماعياً  اقتصادياً  متوحشة،  حكم،  سلطة  يواجه 
عنصري  مالي  وح��ش  يقودها  وإع��الم��ي��اً،  وسياسياً 
هو دونالد ترامب، من دون وجود أفق راهن لتسوية 
في منتصف الطريق، في ظل أزمة اقتصادية مرشحة 
مع  ال��م��وارد،  ف��ي  متزايد  وش��ح  التفاقم،  م��ن  للمزيد 
تراجع عام تعانيه الشخصية األميركية في العالم، في 
ظل فقدان السيطرة على الملفات السياسية الخارجية 
في  كبير  وت��راج��ع  ج��ه��ة،  م��ن  للعالم،  منفرد  كحاكم 
األميركيون  حرص  التي  واألخالقية  العلمية  الصورة 
وكان  تمثيلها.  في  نموذجهم  تفّوق  إظهار  على  دائماً 
نيويورك،  وخصوصاً  األميركية  الواليات  شهدته  ما 
هذا  ع��ن  األق���وى  التعبير  ك��ورون��ا،  وب��اء  مواجهة  ف��ي 

السقوط العلمي واألخالقي. 
)التتمة ص9(

ماذا تقول الأحداث الأميركّية؟

 

وماذا عن المقارنات اللبنانّية؟  

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

 زهير فياض

الواقع  لمشكلة  كحّل  للفدراليّة  البعض  ط��رح  إع��ادة  مع 
اللبنانّي، يصبح لزاماً توضيح جملة من المفاهيم المرتبطة 

بها.
والثقافي  السياسي  المظهر  ه��ي  مفهومنا  ف��ي  ال��دول��ة 
والحقوقي لألمة أو قّل هي مؤسسة الشعب الكبرى، هذا هو 
المفهوم الحقيقي للدولة في مسار تطّورها التاريخي، وهذه 
الدولة ذات مفهوم يتخطى مسألة األمن الى التصّدي لمهام 
الثروات  توزيع  في  العدالة  وتحقيق  االجتماعية،  الرعاية 
واألدوار  الوظائف  من  وغيرها  المواطنين،  على  القومية 

الحاضنة لإلنسان والمواطن بمستوياتها المختلفة.
 فالدولة إذن هي إطار سياسي ثقافي وحقوقي يقوم على 
دستور وقوانين وأنظمة ترعى سير عملها وكيفية إدارتها 

للمجتمع.
للحكم  ومتعّددة  مختلفة  صيغ  أم��ام  نحن  المعنى،  بهذا 
تتراوح بين النظم والدول المركزية سياسياً وإدارياً، وبين 
اإلدارية  السياسية والالمركزية  المركزية  بين  تزاوج  دول 
واالجتماعي  السياسي  واقعها  ظ���روف  م��ع  ت��ت��الءم  ال��ت��ي 
أو  فدرالية  صيغاً  اعتمدت  ونظم  دول  وبين  واالقتصادي، 

كونفدرالية سياسية كاملة.
ط��ب��ع��اً، ه��ن��اك ت��ج��ارب ح��ك��م ع��دي��دة ف��ي ال��ع��ال��م ف��ي كّل 
السياسية  ال��م��س��ارات  تطبع  ال��ت��ج��ارب  وه��ذه  االت��ج��اه��ات، 

لشعوب وأمم بكاملها.
)التتمة ص9(

ما هي حقيقة طرح »الفدرالّية«

 

في بالدنا؟

الكلمة الف�صل

كتب المحرر السياسي 

“قيصر”،  يدخل اليوم قانون العقوبات األميركية الجديد 
الذي يستهدف سورية، حيز التنفيذ، في ظل تلويح أميركي 
صيني  وترقب  اللبنانيين،  بعض  تطبيقه  يطال  أن  باحتمال 
الشركات  استهداف  في  األميركي  التمادي  لحدود  روسي 
متابعة  مصادر  القانون  على  وعلّقت  سورية.  في  العاملة 
عنوان  لعقوباتها  واش��ن��ط��ن  ت��ض��ع  وق��اح��ة  ب��ك��ل  ب��ال��ق��ول، 
التي  ال��ج��رائ��م  ص��ور  تصدر  م��ن  بالرغم  المدنيين،  حماية 
شوارع  في  عزل  مدنيين  بحق  األميركية  الشرطة  ترتكبها 
واسعة  احتجاجية  حركة  تشهد  التي  األميركية،  ال��والي��ات 
الرئيس  يطلقها  علنية  تهديدات  مع  يومياً،  التعاظم  في  آخذة 
األميركي دونالد ترامب بمزيد من الوحشية في التعامل مع 
الرئيس والشرطة، في  الغاضبين بسبب عنصرية  المدنيين 
الغضب  منسوب  ترفع  واجتماعية  اقتصادية  أوض��اع  ظل 

وتوسع دوائر المشاركين فيه.
في اللعب السياسي يبدو االنسجام قائماً بين كالم كل من 
والسفيرة  شنكر  ديفيد  األميركية  الخارجية  وزي��ر  معاون 
الهزيلة  التظاهرة  وبين  جهة،  من  شيا،  دوروث��ي  األميركية 
1559 ون����زع سالح  ال���ق���رار  ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ي ح��م��ل��ت ش��ع��ار 

هامش  لتوسيع  العقوبات  مناخ  تستثمر  كرسائل  المقاومة، 
بينما  مقابلة،  جهة  من  المقاومة،  ضد  السياسية  الحركة 
إثارة  الستغالل  لليونيفيل  التجديد  موعد  آخ��رون  يستثمر 
المقاومة  حركة  لطرح  كمدخل  الحدود  على  التهريب  قضية 
السعي  ثانية  زاوية  زاوية، ومن  الحدود من  وسالحها عبر 
صالحيات  لتوسيع  أميركية  لدعوات  إعالمي  غطاء  لتوفير 
المفتعلة  األح��داث  بعض  إث��ارة  خالل  من  جنوباً،  اليونيفيل 
وقرى  بلدات  من  عدد  في  واألهالي  اليونيفيل  وح��دات  بين 

الجنوب.
سياسياً  ال��م��راوح��ة  تستمر  ال��داخ��ل��ي،  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
واق��ت��ص��ادي��اً، ف��ي ظ��ل ت��ج��اذب��ات ب����اردة دخ��ل��ت ع��ل��ى خط 
ال��ع��الق��ات ب��ي��ن م��ك��ون��ات ال��ح��ك��وم��ة، م��ن��ذ إع����ادة ف��ت��ح ملف 
تسربت  التي  والمناخات  سلعاتا،  معمل  بوابة  من  الكهرباء 
بمفاوضات  المعنية  ال��دول��ي��ة  ل��ألوس��اط  األج���واء  ه��ذه  ع��ن 
لبنان،  ومصرف  الحكومة  وف��د  مع  الدولي  النقد  صندوق 
ترتسم  تساؤالت  حيث  سيدر،  بمؤتمر  المعنيين  مثل  مثلها 
الكهرباء من دون  الحكومة على اإلقالع بخطة  حول مقدرة 
تشكل  إيجابياً  مناخاً  وتجهض  تطبيقها،  دون  تحول  ألغام، 
المتناقضة  األرق��ام  قضية  أن  رغ��م  الحكومية  الخطة  ح��ول 
نيران وفوضى ومواجهات في شوارع أكثر من 25 مدينة أميركية)التتمة ص8(

وا�سنطن المن�سغلة ب�سارعها المتفّجر ل تن�سى موعد تطبيق عقوبات جديدة على �سورية اليوم

مراوحة �سيا�سّية واقت�سادّية... وتجاذبات في التعيينات... وحول الآلّية الجديدة

مجموعات الحراك تحاول تعوي�ض �سعفها ال�سعبّي بتكثيف التحّرك وت�سعيد ال�سعارات

م على �سعب عدل محرَّ

 

في وطن تائه!

 من اإيران اإلى فنزويال...

حا�سْر ح�ساَرك

الالمركزّية الآن...

 

لي�ست فدرالّية

روؤية م�ستقبلّية للبنان: من ال�سيادة 

المفقودة اإلى الت�سبيك الإقليمّي

 هل يفعلها ح�سان دياب؟

حكومة ممانعة متحالفة مع النتفا�سة ال�سعبّية

عندما يشعر المواطن اللبنانّي أّن حقه مصان في بلده، 
طائفته  أو  دينه  ك��ان  أي��اً  مواطنيه،  مع  بالتساوي  ويعامل 
ينتمي  التي  المنطقة  او  السياسية  عقيدته  او  مذهبه،  او 
الطائفية والعشائرية، واالنعزالية  للنزعة  اليها، فلن يكون 
والتعصب، مجال للدخول الى عقله وسلوكه وممارساته. 
وعندما ُيطبّق القانون نصاً وروحاً، على جميع أبناء الشعب 
بالمواطنيّة  سيشعر  حينها  تمييز،  أو  استثناء  دون  من 

الحقة، واالنتماء الحقيقّي لوطنه.
مثالً،  ألمانيا  او  فرنسا  في  المدنية  المواطنة  دول��ة  في   
او في كندا او استراليا او السويد أو غيرها من الدول التي 
وروح  بشفافية  وقوانينها  دساتيرها،  أرضها  على  تطبق 
السلوك  أن  نجد  والقومية،  الوطنية  المسؤولية  من  عالية 

الوطني والقومي لمواطنيها، متأّصل في نفوسهم.
 اما المواطن في الدولة الطائفية، عندما يشعر أن تمييزاً 
يمارس بينه وبين غيره، ويطبّق عمداً، وأّن الدولة والقيّمين 
عليها، يقّربون المحظوظين، واالنتهازيين، والوصوليين، 
والفاسدين، يلجأ عندها المواطن الى رحاب طائفته، حيث 
المالذ  فيها  يجد  التي  الطائفية،  النزعة  داخ��ل��ه  ف��ي  تنمو 
المواطن  ي��دري  أن  دون  م��ن  حقوقه،  لتحصيل  واألم���ان 
كّل  تضّم  حكم  منظومة  من  ج��زء  هي  طائفته  ان  المغفل، 
الطوائف، ضالعة في كّل كبيرة وصغيرة. وأّن ما يعانيه،
)التتمة ص9(

ناقالتها  إرس��ال  في  إي��ران  عليها  أقدمت  التي  الخطوة 
أميركياً،  المغلق  الكاريبي  بحر  عبر  فنزويال  إلى  العمالقة 
الغيار  بقطع  أيضاً  بل  وحسب،  بالنفط  ليست  والمحملًة 
بعد  العمل،  إلى  الفنزويلية  النفط  مصافي  إلعادة  الالزمة 
بحرياً  ح��ص��اراً  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  فرضت  أن 
مشّدداً عليها، مانعة بذلك فنزويال من القيام بما يلزم من 
التخاذ  اإليرانية  القيادة  كانت  ما  المصافي.  لتلك  إصالح 
لسياسات  والدقيقة  المعّمقة  ال��ق��راءة  ل��وال  الخطوة،  تلك 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب وما تبيّته من نيات 
األبيض  البيت  برئاسة  ت��رام��ب  ف��وز  منذ  ب��دأت��ه  ع��دوان��ي��ة، 
تجاه الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، بتحريض من الكيان 
في  أخفق  ال��ذي  نتنياهو،  بنيامين  بشخص  الصهيوني 
تحقيق ذلك في عهد الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي 
)التتمة ص9(

يبدأ  السياسّي  اإلصالح  أّن  الكثيرون،  يعتقد  ما  بعكس 
وإداري���اً،  سياسياً  األه��ّم  اإلص��الح  يكون  ربما  ف��وق،  من 
وإصالح  الفساد  مكافحة  بعكس  تحت،  من  يبدأ  الذي  هو 
بتطبيق  ف���اإلس���راع  واالق���ت���ص���ادي.  ال��م��ال��ي  ال��ن��ظ��ام��ي��ن 
مواجهة  في  للبنانيين  الملحة  الحاجة  يشكل  الالمركزية، 
تعاملهم مع الشأن العام، ويأسهم من القدرة على التأثير 
في شؤون حياتهم اليومية، وشكواهم من عدم سيطرتهم 
بعيشهم  تتعلق  التي  والقضايا  ال��م��وارد  من  العديد  على 
أن  وجب  لهم،  سكناً  يتخذونها  التي  المنطقة  في  المباشر 
بيد  حصره  يجب  بما  التفريط  دون  من  ممكناً  ذلك  يكون 
بناء  مخاطر  في  الوقوع  ودون  المركزية،  الدولة  سلطات 

كانتونات طائفية.
الالمركزية توّجه رئيسّي لإلصالح تّم التوافق عليه في 
اتفاق الطائف، وبقي مجّمداً منذ ثالثة عقود، وكأنما جرى 
)التتمة ص9(

لبنان  جنوب  لتحرير  العشرين  بالذكرى  االحتفال  بعد 
ال بّد لنا من وقفة تأّمل حول المستقبل. الفضاء اإلعالمي 
والسياسي مليء بالتحليالت والتشريحات لمجموعة من 
والالحقين  السابقين  والسياسيين  والمحللين  المراقبين 
وكافة  االستراتيجيّين  وال��خ��ب��راء  م��ا  بموقع  والمتأّملين 
ومستقبالً  واقعاً  يرسمون  بهم  المقرونة  األلقاب  أطياف 
تحت  ال��ذات  بجلد  التلّذذ  إلى  منهم  العديد  عند  يصل  قاتماً 
تعنينا  ال  النعوت  فهذه  و»الموضوعية«.  »الواقعية«  عباءة 
المفروض  بالقدر  واالكتفاء  العقل  عن  للتخلّي  دعوة  ألنها 
مجال  ال  أن  مفادهما  و»الواقعيّة«  »الموضوعيّة«  ف�  علينا. 
وأّن  العالم،  على  وهيمنتها  األميركية  الغطرسة  لمواجهة 
زالت  ما  الهيمنة  تلك  من  للحّد  الطامحة  الصاعدة  القوى 
أمام  التنازالت  ستقّدم  الحسم  ساعة  في  وأنها  ضعيفة 
ذلك.  عكس  تقول  التي  الدالئل  ك��ّل  رغ��م  األميركي  السيّد 
)التتمة ص9(

لعّل حسان دياب أدرك، بعد مئة يوم في سّدة المسؤولية، 
أّن بيت الداء هو نظام المحاصصة الطوائفية وأهله العتاة. 
ما جرى في مجلس النواب، خصوصاً في جلسته األخيرة 
وتداعياتها، ال يترك مجاالً للشك في أّن البلد بات في حال 
طريقة  باتت  الطائفية  العصبيات  فاستثارة  استعصاء. 
حياة لدى أركان المنظومة المتحّكمة وأعوانهم سواء كانوا 

في السلطة أو في المعارضة.
م����اذا ي��م��ك��ن أن ي��ف��ع��ل ح��س��ان دي����اب ف���ي غ��م��رة هذه 

المتاهة؟
كان أعلن غداة تأليف حكومته أنه يتبنّى مطالب االنتفاضة 
اليوم  وفاعلة.  ناشطة  االنتفاضة  كانت  وقتئٍذ  الشعبية. 
لمعاودة  المبعثرة  قواها  تستجمع  كانت  وإْن  راك��دة  هي 
نشاطها. أليس لحسان دياب مصلحة في إيقاظ االنتفاضة 

وتفعيلها؟
)التتمة ص9(  د. عدنان منصور*

 رامز مصطفى*

 البروفسور فريد البستاني*

 زياد حافظ*

 د. عصام نعمان*

طريق  ألنها  طويلة  طريقنا  إّن 
الحياة التي ال يسلكها إال األحياء 
وط��ال��ب��و ال��ح��ي��اة. أم��ا األم���وات 
على  فيسقطون  الموت  وطالبو 

سعادهجوانبها.



الوطن / �سيا�سة2

 الغياب التدريجي

للع�صر �لأميركي �أ�صبح قريبًا

{ د. وفيق إبراهيم 
ككل  تدريجي  بشكل  تظهر  وهٍن  بمؤشرات  يبتدئ  ال��دول  غياب 
صفحاته  في  ويسجنه  التاريخ  يتواله  حتى  بصاحبها  فتفتك  كائن، 

الصفراء.
 1945 منذ  تسطع  التي  األميركية  المتحدة  الواليات  حال  هكذا 
من  يحتويه  بما  بأسره  العالم  على  عقود  ثالثة  منذ  يدها  وتضع 

سياسة واقتصاد وثقافة.
أقلياتها  من  ضخمة  النتفاضة  اليوم  تتعّرض  اإلمبراطورية  هذه 
السوداء التي تشعر بغبن جراء ثقافة عنصرّية تشكل اساس النظام 
السلم  أسفل  في  يجّمدها  اقتصادي  حرمان  مع  األميركي  التاريخي 
العاطلين  أوصل  كورونا  جائحة  بسبب  إضافي  وتدهور  االجتماعي 

عن العمل الى 50 مليوناً تقريباً.
تضرب  عنف  بأعمال  تتوّسع  ال��س��وداء  االنتفاضة  ه��ذه  لكن 
اغتالهم  قتلى  سقوط  مع  مادية  بأضرار  وتتسبب  الواليات  عشرات 
المتظاهرين، هؤالء يّتجهون الى  الهلع في صفوف  مجهولون إلثارة 
تصعيد »انتفاضتهم« وتزويدها بشحنات سياسية قوية عنوانها ما 
فعلوه بحصار البيت االبيض األميركي مقر الرؤساء، ومنهم بالطبع 
بالكالب  المتظاهرين  يهّدد  مذعوراً  يبدو  الذي  ترامب  دونالد  الحالي 

والجيش.
هناك عنصر ثاٍن يدعم انتفاضة األقليات السوداء وهم ذوو األصول 
الالتينية الذين بدأوا ينخرطون في الحركات االحتجاجّية الى جانب 
من  استياءهم  بدورهم  يسجلون  البيض  األميركيين  من  وازنة  كتل 

سياسات ترامب التي يصفونها بالحمقاء المدّمرة للدولة.
داخلية  عوامل  لتضافر  عادة  يحتاج  اإلمبراطوريات  انهيار  إن 

وخارجية. وهذا ما يجري تماماً على الصعيد األميركي.
بنيوية  لمنافسة  األميركية  األحادية  القطبية  تتعّرض  خارجياً 
التهام  من  بسيطة  مدة  في  نجح  صيني  اقتصادي  نظام  مع  عميقة 
العالم بوسائل جاذبة قامت على رخص سعر  قسم هام من اسواق 
السلعة وجودتها مع االستفادة من نظام العولمة الذي فتح الحدود 

السياسية للدول امام التبادالت التجارية.
كان المعتقد أن العولمة سالح أميركي للمزيد من هيمنة االقتصاد 
صينية  بمشاركة  إنما  حدث  ما  هذا  وبالفعل  العالم،  على  األميركي 

يابانية وألمانية أّدت الى تراجع االقتصاد األميركي نسبياً.
المالحظ هنا أن هناك تزامناً بين الخارج والداخل في دفع الهيمنة 
على األسواق، هذا ما يصيب ترامب بالجنون، فيبدأ بتحميل الصين 
وزر الكورونا والسطو على االختراعات األميركية واالعتداء على هونغ 
كونغ ودعم كوريا الشمالية ومحاوالت التحرش ببوارج أميركية في 
بحر الصين الجنوبي، لكن ما يطالب به برامب يفضح ما يريده وهو 
ثانياً.  أوالً وتحالفاتها  الى أسواق بالده  الصينية  السلع  وقف تدفق 

وهذا يعني تسديد ضربة قاتلة لالقتصاد الصيني.
قد يعتقد البعض ان القوة النووية األميركية كافية إلرهاب الصين، 
األميركية  النووية  االسلحة  آالف  الى  تحتاج  ال  األرضية  الكرة  لكن 
من  أكثر  منها  قليلة  أعداد  من  الصين  تملكه  ما  فإن  لربما  لتدميرها، 

كافية إلثارة الذعر األميركي واالبتعاد عن اللجوء إليه.
تشكل  دول  في  االستراتيجي  التمدد  الى  عادوا  الروس  فإن  كذلك 
السوفياتية  فضاءاتهم  الى  لعودتهم  جسور  رؤوس  إليهم  بالنسبة 

السابقة.
األميركي  االقتصاد  شلت  التي  كورونا  فهي  الثالثة  الضربة  أما 
خمسين  اآلن  حتى  وأنتجت  وال��خ��ارج��ي��ة،  الداخلية  بحركتيه 
ولوال  والوسطى،  الفقيرة  الطبقات  أبناء  من  العمل  عن  عاطل  مليون 

المساعدات االجتماعّية الحكومّية النفجر الوضع منذ أكثر من شهر. 
تضع  كورونا  بجائحة  تتعلّق  وأخرى  خارجية  ظروف  اذاً  هناك 

الدولة األميركّية في وضع صعب.
األميركي.  البعير  ظهر  تقصم  صغيرة  »قشة«  األمر  استلزم  لقد 
وهذا ما حدث باغتيال مواطن أميركي من ذوي البشرة السمراء خنقه 
األقلية  فهّبت  مينيابوليس  والية  في  أميركي  شرطة  ضابط  بركبته 
السمراء في عشرات الواليات في أكبر انتفاضة شعبية تنفذها األقلية 
في  خاصة  وممتلكات  رسمية  مقاّر  أح��رق  غاضب  بشكل  السمراء 
تظاهرات لم تتوقف حتى اآلن وتذهب نحو مزيد من التصعيد؛ يكفي 
ان الشرطة األميركية اعتقلت حتى اآلن 1400 أميركي أسمر البشرة 
في سبع عشرة والية ولم تتمكن من تفريق متظاهرين يطوقون البيت 

األبيض الرئاسي محاولين اقتحامه.
المشكلة هنا، تتمحور في أن ترامب يريد من حكام الواليات إنزال 
مناطقهم  صالحيات  من  وه��ذا  التظاهرات.  لقمع  الوطني  الحرس 
الرئاسية  صالحياته  الى  اللجوء  من  يهرب  كي  وذل��ك  الفدرالّية، 
في  الرئاسية  االنتخابات  هو  فيه  يفكر  ما  ألن  الجيش،  باستخدام 

تشرين الثاني المقبل.
وقد يذهب لتأجيج الصراع بين أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة 
أميركا  فقراء  أص��وات  لكسب  وذل��ك  السمراء  االقلية  ومع  البيضاء 

المحسوبين تاريخياً مع الحزب الديمقراطي المنافس.
أميركا  أغنياء  من  صافية  بيضاء  بأصوات  ترامب  ينجح  بذلك 
ان  ترامب  يوهمهم  الذين  البيض  من  والفقراء  الجمهوري  حزبهم  في 

األقلّية السمراء تحاول التهام ما يتمتعون به من امتيازات.
إن هذا النمط من التعامل هو أسلوب اتسم به الرئيس ترامب من 
السود  على  االقتصادية  التنّوعات  كل  من  البيض  تحريض  طريق 
حتى  والمكسيكية،  الصينية  األصول  ذوي  والالتينيين  والمسلمين 
اليهود  أصوات  لكسب  اإلسالمي  الدين  على  حّرض  من  أكثر  هو  أنه 
لإلسرائيليين  المحتلة  فلسطين  من  تبقى  ما  ُمهدياً  األميركيين 

المحتلين.
هذه العوامل مجتمعة، تجب إضافتها الى اهتزاز الهيمنة األميركية 

في مشروعها الفاشل في الشرق األوسط.
وعودة  وإي��ران  واليمن،  وغ��زة  والعراق  سورية  في  فشله  فبعد 
من  موقفه  في  األميركيين  حلفاء  على  الحرب  الى  طالبان  منظمة 
الدولية،  الصحة  منظمة  من  وانسحابهم  إيران  مع  النووي  االتفاق 
وبيعهم الضفة الغربية لكيان المحتل، وخروجهم من اتفاق األجواء 
اسمه  عفريت  كف  على  العالم  يضع  الذي  الخروج  هذا  المفتوحة، 

ترامب.
انتفاضة  ان  تكشف  واح��د  آن  في  المجتمعة  العناصر  هذه  كل 
األقليات األميركية السمراء او الالتينية مع تأييد قسم وافر من البيض 
االمبراطورية  فيها  تدخل  بنيوي  تراجع  مقدمة  هي  األميركيين، 
قوية  تزال  ال  االقتصادية  قوتها  ألن  تدريجي،  بشكل  إنما  األميركية 
توازي  هائلة  عسكرية  بقدرات  وتتمتع  الدول  اقتصادات  بين  وأولى 

إمكانات روسيا.
لذلك فإن تعميق التحالف الصيني - الروسي واستمرار انتفاضة 
تدهور  الى  األميركية  الهيمنة  دفع  عناصر  هي  األميركية،  األقليات 
بالقانون  العمل  وإع��ادة  جديدة  قطبية  سيادة  أساس  على  سريع 
الدولي كمرجع للخالفات الدولية، وتسديد ضربة للنظام العنصري 
من  تمنعه  لكنها  تكفيه،  ال  قد  عموماً،  والغربي  خصوصاً  األميركي 
عالمي  ثقافي  نظام  وبناء  لتدريس  وتؤسس  الوحشية  ممارساته 

جديد ال يميز بين البشر على أساس ألوانهم ومستوى ثرواتهم.

خفاياخفايا

توقعت مصادر مالية أن يتم تأمين تمويل االستيراد 
الصناعي واالستهالكي من مصادر غير الطلب 

على الدوالر في السوق، وذلك عبر منّصات يديرها 
مصرف لبنان، وذلك خالل شهر حزيران ليثبت 

سعر الصرف في السوق على الـ 3200 ليرة مطلع 
شهر تموز. وتوّقعت المصادر أن يقدم الناس الذين 
يحفظون دوالراتهم في بيوتهم إلى بيعها على سعر 

أعلى خالل شهر حزيران. 

Twelfth year / Monday / 1  June 2020 / Issue No. 3243
3243 العــدد   /  2020 حزيران   1  / االثنني   / عشرة  الثانية  السنة 

محمد حمية
منُذ اندالع أحداث 17 تشرين العام الماضي أو ما ُعرف ب� »الثورة«، 
توّحد اللبنانيون في األسبوع األول حول عناوين حياتية اجتماعية 
ساحات  بعض  من  أُطلِقت  التي  السياسية  الشعارات  بعض  رغم 
الحراك. لكن سرعان ما طغت في األسبوع الثاني المطالب السياسية 
والمجلس  الجمهورية  ورئيس  النظام  اسقاط  ح��ول  وتمحورت 
المقاومة ومعظم حلفائها للخروج  النيابي ورئيسه ما دفع بجمهور 
فتنة  وقوع  دون  للحؤول  وذلك  شهدتها،  توترات  بعد  الساحات  من 

اجتماعية وطائفية ومذهبية كما قالت قيادات المقاومة حينها.
وآنذاك انقسم اللبنانيون في النظرة الى هذه التحركات الشعبية، 
في  دولة  من  تبقى  ما  لضرب  خارجياً  مخططاً  فيها  رأى  من  فمنهم 
سالح  الستدراج  الشعب  فئات  بين  والفتن  الفوضى  وتعميم  لبنان 
وداخلية  خارجية  قوى  حاولت  لطالما  داخلي  صراع  الى  الله  حزب 
على ذلك منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري 2005 الى اآلن وفشلت. 
والكتائب  ال��ق��وات  ك��أح��زاب  سياسي  فريق  إليه  نظر  المقابل  في 
السلطة  على  »ثورة«  المستقبل،  تيار  أجنحة  وبعض  واالشتراكي 
حتى  لكن  الحراك.  ساحات  رفعتها  التي  العناوين  مؤيدين  الفاسدة 

ذلك الحين بقيت أهداف قادة ومحّركي »الثورة« مخفية غير معلنة.
التي  بينها  من  الحراك  من  مجموعات  رفضت  المرحلة  تلك  وفي 
تدور في فلك األحزاب اليسارية، كل االتهامات بأنها تعمل وفق أجندة 
خارجية مستغلة الظروف االقتصادية واالجتماعية للنيل من سالح 
وتتعلّق  سياسية  ال  فقط  اجتماعية  مطالبها  أن  واعتبرت  المقاومة، 
أول  بأنها  حينها  »الثورة«  ووصفوا  اللبناني  الشعب  كل  بحقوق 

»ثورة« توّحد الشعب اللبناني وعبارة للطوائف والمذاهب.
كشفت  فقد  األول،  تشرين  أح��داث  على  عدة  شهور  م��َرّت  وقد  أما 
حتى  الحريري  سعد  الرئيس  استقالة  منذ  المتالحقة  التطورات 
طائفي  كالم  من  رافقها  وما  دي��اب  حسان  الرئيس  حكومة  تأليف 
ومذهبي وأعمال عنف واعتداءات، أن قيادة هذه »االنتفاضة« تنتمي 
اجتاحت  التي  المئوية  الحشود  في  استثمرت  سياسية  أحزاب  الى 
وشعاراتها  بوجهتها  وتحكمت  مسارها  عن  وحرفتها  الساحات 
توجهاتها  منها  لكل  وساحات  مجموعات  الى  الحراك  انقسم  أن  الى 
وعناوينها حتى تشكلت حكومة الرئيس دياب وتراجع الحضور في 
الساحات وانحسر في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية تسمى 
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ومع هدوء سجله الشارع خالل فترة التعبئة العامة في مواجهة 
وباء كورونا، عاد تحريك الشارع اليوم بشعار ظاهري »نزع سالح 
حزب الله كطريق الى اإلصالح ومكافحة الفساد«! وبأن هذا السالح 
ليتكشف  المتظاهرين،  بعض  زعم  كما  والفاسدين  الفساد  يحمي 
الهدف الحقيقي للقوى التي ركبت موجة الحراك منذ 17 تشرين وهو 

سالح المقاومة.
التظاهر تدل  والالفت لالنتباه هو أن الخريطة الجغرافية لحركة 
تيار  من  للمتظاهرين  والسياسية  الحزبية  الهوية  على  بوضوح 
أن  أكثر  والمثير  واالشتراكي؛  والكتائب  القوات  وأحزاب  المستقبل 
هؤالء جميعاً في صفوف المعارضة ويوّحدهم مطلب إسقاط حكومة 
سالح  حركة  تقييد  أقله  أو  نزع  الى  يدعون  ومازالوا  وكانوا  دياب 

حزب الله! 
فهل هذا كله محض صدفة؟ 

أحداث  سلسلة  عن  منفصلة  الشارع  تحريك  الى  العودة  تكن  لم 
ومواقف تزامنت خالل األسابيع القليلة الماضية: إثارة ملف التهريب 
المسؤولية  الله  حزب  وتحميل  السورية  اللبنانية  الحدود  على 
والدعوات الخارجية والداخلية العلنية من القوات والكتائب لتعديل 
السورية،  الحدود  الى  اليونيفيل  صالحية  وتوسيع   1701 القرار 
وأهالي  الجنوب  في  »اليونيفل«  قوات  بين  المفتعلة  االشتباكات 
»اليونيفل«  عمل  قواعد  تعديل  مشروع  تخفي  التي  القرى  بعض 
وتفتيشها  وحقول  منازل  مداهمة  تشمل  أوسع  صالحيات  ومنحها 
وتوقيف مدنيين، وذلك لتقييد الحركة العسكرية واألمنية للمقاومة 
إن في الجنوب أو على الحدود مع سورية ما يصّب في مصلحة أمن 

الكيان االسرائيلي.
أميركي  مشروع  بداية  المقاومة  فريق  في  نيابية  مصادر  وترى 
ومزيد  المقبلة  الشهور  خالل  اللبنانية  الداخلية  الجبهة  لتسخين 
قبيل  »اسرائيل«  إلرضاء  الله  حزب  ضد  والعقوبات  اإلج��راءات  من 
ولفتت  االميركيين.  اليهود  أص��وات  لكسب  األميركية  االنتخابات 
بعض  منّبهة  وخطيرة،  دقيقة  المقبلة  المرحلة  أن  الى  ل�«البناء« 
األصوات الحزبية الداخلية الى خطورة الدعوة لنزع سالح المقاومة 
في ظل هذه الظروف التي يواجهها لبنان، داعية الى وضع الملفات 
الخالفية السياسية جانباً والتكاتف وااللتفاف حول الحكومة إلنقاذ 

لبنان من االنهيار االقتصادي والمالي. 
في  اشكاالً  المتظاهرين  افتعال  بين  متابعة  مصادر  تربط  وفيما 
القصر  طريق  وعلى  الثانية  الرئاسة  مقر  ح��رس  مع  التينة  عين 

48 ساعة، كشفت معلومات أمنية ل�«البناء«  الجمهوري في أقل من 
عن استعدادات لوجستية لمجموعات من الحراك في بعض المناطق 
خالل  رئيسّية  عامة  طرقات  وقطع  واعتصامات  تظاهرات  لتنفيذ 

األيام القليلة المقبلة. 
والمصادفة أن تلك األحداث تزامنت مع بدء التفاوض بين الحكومة 
هذه  مسلسل  يندرج  هل  التساؤل:  يثير  ما  الدولي،  النقد  وصندوق 
االحداث المفتعلة في إطار حشد أدوات الضغط األميركية في عملية 
إسرائيلية  أميركية  وشروط  مكاسب  لتحصيل  المالية  المفاوضات 
بأن  شينكر  ديفيد  االميركي  الدبلوماسي  كالم  وما  جديدة؟  قديمة 

لبنان سيخضع لوصاية صندوق النقد إال دليل على ذلك!
وُتظِهر المعطيات وترابط األحداث أن الهدف هو تصعيد الضغط 
ضد حزب الله بموازاة التفاوض مع صندوق النقد لدفع الحزب بقوة 
بشروط  للقبول  الشعبية  التحركات  وضغط  والعقوبات  الحصار 
المتعلقة  واالقتصادية  واألمنية  والسياسية  المالية  الصندوق 
على  الله  حزب  ممانعة  عدم  واشنطن  الفتراض  البحرية،  بالحدود 
تنازالت  يجّر  قد  تنازل  هو  النقد  صندوق  مع  الحكومي  التفاوض 

اضافية تحت وطأة األزمات المعيشية وخطر اإلفالس.
حول  استفهام  عالمات  متابعة  مصادر  ترسم  السياق  هذا  وفي   
توقف شركة »توتال« الفرنسية أعمال الحفر في البلوك النفطي رقم 
إدارة  به  خرجت  الذي  الضبابي  والتقييم  البترون  ساحل  قبالة   4
الشركة، متسائلة: هل هناك جهات خارجية ضغطت لتجميد العمل 
وتحت  لبنان  يضطر  كي  وغاز  نفط  وجود  عدم  بحجة  »البلوك«  في 
الحاجة المالية واألزمات والضغط الشعبي للطلب من الشركات نقل 
الحفر الى »البلوكين« رقم 8 و9 على الحدود مع فلسطين المحتلة؟ 
مع  المباشر  غير  التفاوض  ملزماً  لبنان  يصبح  الطريقة  وبهذه 
»إسرائيل« لترسيم الحدود وبالتالي التنازل عن 360 كيلومتراً مربعاً 

من حقه في المنطقة المتنازع عليها في المياه اإلقليمية اللبنانية؟
أميركيين  دبلوماسيين  مسؤولين  أن  »البناء«  معلومات  وكشف 
بالدهم  وساطة  اللبنانية  الحكومة  على  مستمر  بشكل  يعرضون 

إلعادة إحياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة!  
وال بد من االشارة الى تزامن كل الوقائع والمعطيات والHحداث 
على  فرضه  المزمع  »قيصر«  الجديد  االميركي  العقوبات  قانون  مع 

سورية ويطال بشكل أو بآخر حزب الله. 

اأحزاب »الثورة« تك�شف عن اأهدافها الخفّية...

لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  األمانة  دانت 
اتخذته  ال��ذي  الجانب  األح��ادي  القرار  العربية 
العربية  الجمهورية  بحق  األميركية  اإلدارة 
من  بأكمله  السوري  الشعب  واستهداف  السورية 
المدنيين  )حماية  قانون  ُسّمي  ما  إص��دار  خالل 
السوريين - قيصر( بعد مصادقة الكونغرس عليه 
العام الفائت، وتبدأ مفاعيله في األول من حزيران 

لعام 2020.
األمين  العربية في بيان أصدره  ورأت األحزاب 
تطّوراً  يشكل  القانون  »هذا  أّن  صالح  قاسم  العام 
األميركية  الجرائم  فظاعة  ويكشف  وخطيراً  الفتاً 
القانون  بهذا  اليوم  تتّوجها  والتي  سورية  بحق 
الجائر الذي يرمي إلى تضييق الخناق على سورية 
وهو بمثابة جريمة حرب موصوفة وجريمة بحق 
اإلنسانية، كونه يستهدف الشعب السوري بحجة 
حماية المدنيين. ويأتي بالتوازي مع قرار االتحاد 
األوروبي بتجديد العقوبات على سورية لمدة عام 
آخر، لتستكمل معالم الجريمة األميركية األوروبية 

بحق سورية وشعبها«.
لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  األمانة  وعّبرت 
مع  ال��ك��ام��ل  وال��وق��وف  التضامن  ع��ن  العربية 

السوري  والشعب  السورية  العربية  الجمهورية 
الصامد«.

سابقة  يشكل  القانون  »هذا  اّن  صالح  واعتبر 
مباشراً  واستهدافاً  الدولية،  العالقات  في  خطيرة 
فاضحاً  وانتهاكاً  الدول  وسيادة  الدولي،  للقانون 
المتحدة  األمم  لميثاق  وتجاوزاً  اإلنسان،  لحقوق 

ولمجلس األمن الدولي«.
ورأى أّن »اإلدارة األميركية وشركاءها يؤكدون 
وسعيهم  اإلرهابية  للمجموعات  المستمّر  دعمهم 
المحموم إلجهاض إنجازات الشعب السوري التي 
حققها في مواجهة اإلرهاب الدولي الذي استهدف 

سورية«.
وشّدد على اّن »إقرار هذا القانون يؤكد أننا أمام 
تنتهجه  الذي  العقوبات  ألسلوب  ممهنج  تطوير 
يواجه  أو  يخالفها  من  كّل  ضّد  األميركية  اإلدارة 
ودعم  أهدافها  لتحقيق  المنطقة،  في  مشاريعها 

أدواتها في المنطقة«.
للمناطق  القانون  هذا  استثناء  اّن  إلى  ولفت 
وبهتاناً  زوراً  يسّمى  وم��ا  سورية  في  الشرقية 
ليفضح  يأتي  العرب(،  عين  في  الذاتية  )اإلدارة 
المخطط األميركي لشرعنة الفدرالية والتقسيم في 

عمالء  ومنح  االنفصالية  النزعات  وتعزيز  سورية 
باقي  حساب  على  اقتصادية  امتيازات  أميركا 

المناطق المعّرضة ألسوأ أنواع الحصار«.
قيصر  قانون  »اعتماد  اّن  إل��ى  صالح  وأش��ار 
األميركية  المتحدة  الواليات  خطة  فشل  إلى  يشير 
 ،Timber sycamore التي أطلقتها تحت اسم  
وتسليح  ت��م��وي��ل  ع��ل��ى   خ��الل��ه��ا  م��ن  وع��م��ل��ت 
بالوكالة  لتقوم  المختلفة  اإلرهابية  المجموعات 
بتفتيت وتقسيم سورية، وبالتالي تكريس هيمنة 
الصهيوني  الكيان  أمن  يخدم  بما  عليها،  أميركا 

اإلرهابي«.
والعالم  القانون،  هذا  تنفيذ  »توقيت  اّن  أضاف 
جريمة  يشكل  كورونا،  جائحة  تداعيات  يعيش 
يتكاتف  فالعالم  السوري،  الشعب  بحق  مضافة 
اليوم لمواجهة هذه الجائحة التي لم تستثن أحداً 
والمجرم األميركي يساهم في تفاقمها على الشعب 

السوري«.
هذا  رفض  إلى  الصديقة  »ال��دول  صالح  ودع��ا 
مصالحها  على  خطورته  مدى  تعي  وأن  القانون 
الحركة  على  الكبير  تأثيره  وم��دى  الحيوية، 

االقتصادية التي تجمعها بسورية«. 

 وأعلن اننا على ثقة ب� »أّن الشعوب الحرة في 
العالم وروسيا االتحادية والصين الشعبية ودول 
المنابر  كافة  خالل  من  جادة  وقفة  ستقف  بريكس 
الذي  القانون  هذا  لرفض  الدولية  والمؤسسات 
يتعّدى الحدود السورية ليشمل بمفاعيله مصالح 

هذه الدول«.
العام  للمؤتمر  العامة  األمانة  في  »إننا  وق��ال: 
لألحزاب العربية ندعو عموم األحزاب والمؤتمرات 
والهيئات  والمؤّسسات  والنقابات  واالت��ح��ادات 
شعبية  هيئة  تشكيل  إل��ى  وال��دول��ي��ة  العربية 
صمود  ودع��م  س��وري��ة  على  الحصار  لمواجهة 
قانوني  فريق  تشكيل  وضرورة  السوري،  الشعب 
العدوان  هذا  وتجريم  سورية  عن  الدفاع  يتولى 
الدوليين  والسلم  األم��ن  يعّرض  ال��ذي  األميركي 

للخطر« .
تجاوز  على  سورية  بقدرة  »إيماننا  مع  وختم  
وجيشه  السوري  فالشعب  الخطير  التحدي  هذا 
وقيادته الذين هزموا اإلرهاب وانتصروا على أكثر 
االستثنائية  القدرة  تلك  يملكون  دولة،  ثمانين  من 
على مواجهة كّل التحّديات والمؤامرات واالنتصار 

عليها«.

»قانون قي�صر« جريمة �أميركية جديدة بحق �ل�صعب �ل�صوري

»االأحزاب العربية«: �شورية تملك القدرة اال�شتثنائية

على مواجهة كّل التحّديات والموؤامرات واالنت�شار عليها

أن   الراعي  بشارة   الكاردينال  الماروني  البطريرك  اعتبر 
الروح الطائفية والمذهبية المستوردة والبغيضة هي مكمن 
»ال  أن  مؤكداً  لبنان،  في  واإلداري  والمالي  السياسي  الفساد 
بكل  السياسية  بالسلطة  مكوناته  من  مكّون  ألي  استئثار 

وجوهها«.
الراعي في قداس عيد العنصرة في كنيسة السيدة  وقال 
والمذهبية  الطائفية  »الروح  أمس  البطريركي،  الصرح  في 
والمالي  السياسي  الفساد  مكمن  والبغيضة،  المستوردة 
وإلى  اإلف��الس،  إلى  بالدنا  أوصل  ما  وهذا  عندنا.  واإلداري 
المأساة المعيشية واالجتماعية التي نعيشها. وهذا ما شوه 
وجه لبنان الشراكة والرسالة والدولة المدنية الوحيدة في 
تفصل  أن  دون  من  والدولة،  الدين  بين  تفصل  التي  الشرق، 
جميع  تحترم  لبنان  في  المدنية  فالدولة  الله.  وبين  بينها 
من  التاسعة  المادة  تنص  كما  وتضمنها،  وشرائعها  األديان 

الدستور«.
ديني  كتاب  أي  وال  لبنان،  في  للدولة  دين  »فال  أض��اف 
مصدر للتشريع المدني، وال استئثار ألي مكّون من مكوناته 
الدولة  خصوصية  أما  وجوهها.  بكل  السياسية  بالسلطة 

المدنية في لبنان فهي نظامه الديموقراطي، وحرياته العامة، 
وميثاقه الوطني للعيش معاً، مسيحيين ومسلمين، بالوالء 
الكامل واالستئثاري للبنان، وهذا الميثاق هو روح الدستور، 
وهو مترجم في صيغة المشاركة المتساوية والمتوازنة في 

المؤسسات الدستورية واإلدارات العامة«.
اللبناني  النظام  تطوير  عملية  »تتحول  أن  ورق��ض 
التاريخي  الخيار  ه��ذا  لبنان،  على  للقضاء  ذري��ع��ة  إل��ى 
بخصوصياته«، معتبراً أن »لبنان الدولة المدنية والشراكة 
والرسالة موجود منذ مئة سنة. فال ُيخترع اليوم من العدم 

والفراغ. كان لبنان قبل أن نكون، وسيبقى بعدنا«.
وللبنانيين أحراراً. معاً  للبنان حراً  أنفسنا  وختم »نذرنا 
الدولة  بقيادة  وتعد،  احتالل  كل  يقاومون  ومعاً  يعيشون، 
وشرعيتها وجيشها. لبنان كقيمة ثمينة ال يزال يثير اهتمام 
ومستباحة.  متروكة  دولة  ليس  وبالتالي  الدولية،  األسرة 
البالد  شؤون  في  تتصرف  أن  السياسية  للجماعة  يحق  فال 
أوصلت  التي  ذاتها  وبالروح  مسؤولية،  بقلة  والمواطنين 

الدولة إلى الحضيض«.

اإنجازات حّتي: ا�شتكمال ال�شجل الرقمي للمغتربين
 وربط البعثات باالإدارة وح�شد الدعم للبنان

قام  التي  اإلنجازات  بيان   في  حّتي،  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزير  عرض 
بها، بعد مئة يوم على تسلمه مهامه.

وذكر في هذا السياق »إنجاز مشروع E mofa الذي أطلق منذ أربع سنوات ويهدف 
أساسية  أجزاء  ومكننة  المركزية،  باإلدارة  الخارج  في  اللبنانية  البعثات  ربط  إلى 
 E consular من العمل اإلداري. نقطة أخرى في هذا المجال، استكمال إنجاز مشروع
ومكننة  اللبنانيين  المغتربين  لتسجيل  مركزي  رقمي  سجل  خلق  إلى  يهدف  الذي 
أجزاء أساسية من العمل القنصلي. كذلك، استكمال المفاوضات التحضيرية إلطالق 
والمغتربين  الخارجية  وزارة  عمل  أطر  لتحديث  األوروبي  اإلتحاد  مع  التعاون  آلية 

وآلياتها«.
أضاف »على صعيد الدبلوماسية اللبنانية، شارك مطلع تسلمه مسؤولياته، في 
طيبة  فرصة  وكان  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  إطار  في  واجتماع  عربيين  اجتماعين 
اتصاالت  جانب  إلى  وصديقة،  عربية  دول  من  الخارجية  وزراء  من  كبير  عدد  للقاء 
في  والبحث  لبنان  موقف  لعرض  األجانب،  الخارجية  وزراء  من  لعدد  واستقباالت 
سبل دعمه بأفضل الطرق. وشارك في اللجنة الوزارية المختصة بإعادة اللبنانيين 

من الخارج، بعد كارثة فيروس كورونا، في تنظيم عودة اللبنانيين من الخارج«.
اللبناني  الديبلوماسي  التحرك  إطار  بها في  بدأنا  التي  األمور  وختم »هذه بعض 
على  األط��راف،  المتعدد  أو  الثنائي  الصعيد  على  سواء  الدوليين،  األط��راف  باتجاه 
صعيد الديبلوماسية الدولية مع دول صديقة ومع األمين العام لألمم المتحدة وكبار 
واالتحاد  العربية  الدول  جامعة  مثل  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  في  المسؤولين 

االوروبي، لحشد الدعم للبنان«.

الراعي: الطائفية والمذهبية مكمن الف�شاد

وال ا�شتئثار الأّي مكّون لبناني بال�شلطة 

ن�شاطات

النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  التقى   {
قصر  في  أمس،  من  أول  مساء  جنبالط،  وليد  السابق 
الــمــخــتــارة، الــســفــيــرة األمــيــركــيــة دوروثــــي شــيــا، في 
وتخلل  داليا.  وكريمته  جنبالط،  نورا  عقيلته  حضور 
على  الــعــامــة  السياسية  لــأوضــاع  اســتــعــراض  الــلــقــاء 
جنبالط   استبقى  وقــد  والــدولــيــة.  المحلية  الساحتين 

شيا إلى مائدة العشاء.
المارونية«،  ــة  ــط ــراب »ال مــقــر  ــي  ف اجــتــمــاع  ُعــقــد   {
أبي  الــلــه  نعمة  الــســابــق  الــنــائــب  رئيسها  مــن  بــمــبــادرة 
أنطوان  الــنــقــيــب  الــســابــقــيــن:  نــصــر، ضـــّم رؤســـاءهـــا 
طربيه  جــوزف  الدكتور  اللمع،  أبــي  سمير  قليموس، 
أمور وطنية،  المجتمعون في  وحارس شهاب. وبحث 
اللقاءات،  مواصلة  على  واتفقوا  ومارونية،  مسيحية 
وعلى زيارة بكركي لالجتماع مع البطريرك الماروني 
أنها  إلى  اإلشــارة  وتجدر  الراعي  بشارة   الكاردينال  
يضم  اجتماعاً  الرابطة  فيها  تشهد  التي  األولــى  المرة 

السابقين. جنبالط وعقيلته نورا مع السفيرة األميركية في المختارةرؤساءها 
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الوطنية  والقوى  األح��زاب  لقاء  ناقش 
األسبوعي  اجتماعه  خ��ال  طرابلس،  في 
القومي  السوري  الحزب  منفذية  مكتب  في 
نهاية  تلت  التي  »المستجدات  االجتماعي 
مقّدمها  وف��ي  الفطر،  وعيد  رمضان  شهر 
التي  التشريعية  ال��ن��واب  مجلس  جلسة 
أظهرت هشاشة الطبقة السياسية المصّرة 
والمذهبية  الطائفية  المحاصصة  على 
الضيقة  مصالحها  وتغليب  والمناطقية 
العودة  خال  من  العامة،  المصلحة  على 
إل��ى ط��روح��ات ت��ج��اوزه��ا ال��زم��ن وع��ادت 
من  مستفيدة  م��ج��دداً  نفسها  ل��ت��ف��رض 
مكونات  بين  العامودي  االنقسام  استمرار 
على  المطروحة  القضايا  ح��ول  ال��وط��ن 
ما  أشبه  مناخ  ظل  في  اللبنانية،  الساحة 
يعد  لم  نظام  بين  انتقالية  بمرحلة  يكون 
نظام  وإرهاصات  والحياة  لاستمرار  قاباً 
مع  ترافقت  والتي  معالمه  تتبلور  لم  جديد 
األصعدة  على  بها  يستهان  ال  صعوبات 
الوطنية والقومية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والمالية كافة، توجت بوضع 
وباء  تداعيات  مع  ترافق  منهار  اقتصادي 

كورونا الذي اجتاح العالم«.
اللقاء  منسق  ت��ح��دث  اإلج��ت��م��اع  بعد 
اتخذ  الحضور  أن  موضحاً  خالد،  عبدالله 
جملة توصيات، وقال »تمر ذكرى استشهاد 
الرئيس رشيد كرامي بمرحلة دقيقة، بعدما 
للتذاكي  الوطن  في  شركائنا  بعض  سعى 
الوطني  بين  الفوارق  إلغاء  محاولة  عبر 
قرباناً  ودم��ه  حياته  ق��دم  ال��ذي  المقاوم 
فلسطين  في  المغتصبة  األرض  لتحرير 
على  المساومة  ورف��ض  لبنان  وج��ن��وب 
الذي  والعميل  والقومية  الوطنية  قناعاته 
وضع نفسه في خدمة المعتدين الصهاينة، 
وارتضى أن يكون أداة للغاصب الصهيوني 
وأس��ه��م ف��ي ق��ت��ل ال��م��ق��اوم��ي��ن ال��ش��رف��اء 

وسجنهم«.
الرئيس  مناقبية  الحضور  »ثّمن  أضاف 
ومكوناته  الوطن  بوحدة  وتمسكه  الشهيد 
ال��دول��ة  بخيار  التمسك  على  وإص����راره 
في  الغتياله  ودفعهم  العماء  أزع��ج  ال��ذي 
محاولة لتأجيج الفتنة في لبنان وإجهاض 
وشعباً  أرضاً  وحدته  إلى  عودته  محاولة 

ومؤسسات«.
جرى  ما  أم��ام  الحضور  »توقف  وتابع 
النواب  لمجلس  التشريعية  الجلسة  في 
لمحاصصة  عكاظ  سوق  إلى  تحولت  التي 

ال��ق��وى  ب��ي��ن  وزع���ت  مذهبية   - طائفية 
متجاهلًة  ال��ع��ام،  العفو  لنيل  السياسية 
أبسط القواعد األخاقية في خلطة مصلحية 
والمرتشي  والعميل  الوطني  بين  تفرق  ال 
أن  من  ب��دالً  والحّشاش  المخدرات  وتاجر 
من  مواصفات  يحدد  قانونياً  معياراً  تضع 

يستحق العفو«.
البعض  أن  المستغرب  »واألم���ر  وق��ال 
عن  العفو  على  وأص��ر  الخلطة  هذه  رفض 
مذهبي  ُب��ع��د  م��ن  ان��ط��اق��اً  ف��ق��ط،  العماء 
أك���د عليه ح��ي��ن ط��رح  ق��د  ع��ن��ص��ري ك���ان 
للدولة  كبديل  الفدرالية  الدولة  مشروع 
على  تقوم  مواطنة  إلى  المستندة  الواحدة 
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، علماً أن 
العمالة  يرفض  والقومي  الوطني  المنطق 
من أي جهة أتت ويصر على إجراء محاكمة 

عادلة وشفافة لكل مرتكب«.
استمرار  الحضور  »استغرب  وأردف 
التي  ال��ج��دي��دة  للحكومة  نفسه  النهج 
حكومة  عن  مختلفاً  نهجاً  تقدم  أن  يفترض 
حكومة  إل��ى  تتحول  بها  وإذا  الحريري، 
االقتصادي  الصعيد  على  وتحديداً  رديفة 

بدليل عدم التقدم خطوة واحدة على طريق 
استعادة المال المنهوب وتمرير سد بسري 
عن  والتراجع  صاحيته  عدم  ثبوت  رغم 
لمصلحة  الكهرباء  ملف  على  التصويت 
في  للمحاصصة  وال���رض���وخ  س��ل��ع��ات��ا 
القضائية  التعيينات  وتجميد  التعيينات 
تماماً كما كان يحصل في الحكومة السابقة 
في   97 أنجزت  الحكومة  أن  على  واإلصرار 
المئة من وعودها اإلصاحية إذا أضفنا إلى 
ذلك عدم إياء الوضع المعيشي ما يستحق 
من اهتمام وغاء األسعار وعدم ضبط سعر 
لدى  اإلحباط  مدى  ندرك  أن  أمكننا  الدوالر 

المواطن«.
وض��رورة  »أهمية  الحضور  ع��ن  ونقل 
انتهاج خطة عمل مختلفة تقلل من الخطب 
ثقة  لكسب  أس��اس��اً  ال��م��م��ارس��ة  وتجعل 
الفقر  وط��أة  تحت  ي��رزخ  ال��ذي  ال��م��واط��ن 
والبطالة وغاء األسعار وفوضى السياسة 
المالية وهندستها، األمر الذي أضعف حكم 
المصرف المركزي وأصحاب المصارف من 
دون أن تستفيد الحكومة من هذا الوضع بل 

رضخت لسياسة المحاصصة«.

»أهمية  على  تشديدهم  عنهم  نقل  كما 
يشعر  ول��غ��ة  أس��ل��وب��اً  ج��دي��د  نهج  ب���روز 
المواطن بأن ما يجري يصب لمصلحته، وال 
اإلنهيار  إلى  الباد  أوصل  لما  تكراراً  يشكل 
وليس إصدار قرارات تزيد معاناته من دون 
أن  ما يسهم في تقليصها، خصوصاً  تقديم 
أن  الدولة،  غياب  ظل  في  يشعر،  المواطن 
عليه أن يختار بين الموت جوعاً أو بكورونا 
إلى  الرامية  األميركية  لإلرادة  الرضوخ  أو 
المقاومة  وتسليم  فلسطين  قضية  تصفية 

ساحها«.
تستهدف  التي  الضغوط  »إن  وختم 
وسورية  لبنان  إل��ى  العراق  من  المنطقة 
لإلدارة  الرضوخ  على  إجبارها  إلى  وصوالً 
األميركية التي بلورها المشروع األميركي- 
الصهيوني، والتي كان آخرها قانون قيصر 
يساندها  وم��ن  س��وري��ة  اس��ت��ه��دف  ال���ذي 
ويدعمها وفي المقدمة المقاومة«، معتبراً أن 
األخرى،  بالمشاريع  أسوة  حتمي  »فشلها 
المقاومة  إرهاصات  بدأت  بعدما  خصوصاً 

الشعبية تظهر في أكثر من قطر عربي«.

الرئيس  الثالثة والثاثين الستشهاد  الذكرى   لمناسبة 
مستذكرة  وتغريدات  كلمات  توالت  كرامي،  رشيد  الشهيد 

مواقف الراحل الوطنية والسياسية، مشيدًة بمناقبيته.
وألقى رئيس »تيار الكرامة« النائب فيصل كرامي، كلمة 
في مكتبه في طرابلس، قال فيها: »عاش ومات في سبيل 

لبنان. هذا هو شهيد لبنان رشيد كرامي«.
أضاف »اغتيل رشيد كرامي في سياق مشروع يستهدف 
وحدة لبنان. علينا اليوم، وبا مكابرة أن نقر ونعترف بأن 
وحماية  صيانة  في  الفشل  تلو  الفشل  راكموا  اللبنانيين 
وقزموها  األم��ر  بهم  انتهى  أن  إل��ى  الوطنية،  وحدتهم 
الوطني،  التوافق  يسمونه  ما  إلى  األخيرة  السنوات  في 
التوافق ال يكون سوى  ان  الوحدة، ال بل  والتوافق نقيض 
ربط نزاع بين منقسمين. ولألسف، حتى التوافق أفرغوه 
لتقاسم  وسيلة  وحولوه  وجدت،  إن  النبيلة  غاياته  من 
المتبادل  والسكوت  الدستورية  الحياة  وتعطيل  المغانم 

المتواطىء عن الموبقات والمفاسد«.
العصيبة  األي��ام  لهذه  عناوين  ثاثة  »ثمة  أن  وورأى 
الفيديرالية  نغمة  عودة  األول،  العنوان  نعيشها.  التي 
ان  والعجيب  رجعة.  غير  إلى  انطوت  أنها  لنا  تهيأ  التي 
الواحدة  الدولة  أن بديل  لم يدركوا بعد  اللبنانيين  بعض 
ليس على اإلطاق نشوء دويات طائفية، فالبديل للدولة 
وأراني  والدولة.  والكيان  الوطن  لبنان  زوال  هو  الواحدة 
مضطراً في ذكرى الرشيد إلى تكرار مواقفه وكلماته بشكل 
أميركا  على  يراهنون  عبثا   :1985 العام  قال  حين  حرفي 
فيديراليات  وال  كانتونات  فا  الرجيم،  الشيطان  على  أو 
حر  عربي  سيد  واحد  بلد  لبنان  بل  كونفيديراليات،  وال 

مستقل«.
الطائف،  بنعي  يتمثل  الثاني  »العنوان  كرامي  أضاف 
أو  إلى عقد اجتماعٍي جديد عبر مؤتمر تأسيسي  والدعوة 
ما  والطائف  الطائف  تنعون  كيف  أقول  وأنا  يشابهه.  ما 
يتضمن  وهو  الطائف  تنعون  كيف  ورق؟  على  حبراً  زال 
الجمهورية  لبناء  والواضحة  الدقيقة  والنصوص  اآلليات 
الثانية والدولة العصرية عبر اإللغاء التدريجي للطائفية 
المكونات  بين  بالتوازنات  المساس  دون  من  السياسية 
الطائف  تطبيق  إلى  الدعوة  تكون  ان  األحرى  اللبنانية؟ 
واعتباره مرجعاً وحيداً للحياة السياسية والديموقراطية 
لهم  وتتيح  اللبنانيين  توحد  التي  الميثاقية  ولتأكيد 
االنتقال إلى دولة عصرية ترضي العقل والمنطق والضمير 

واألجيال الجديدة«.
وأشار إلى أن  »العنوان الثالث، هو اإلنهيار االقتصادي 
وسيؤدي  لبنان،  يشهده  ال��ذي  المسبوق  غير  والمالي 
في  ن��زال  ال  كارثي  اجتماعي  انفجار  إلى  آج��ًا  أو  عاجاً 
مقدماته األولى«. وتابع »ال شك في أن لبنان يدفع أثمان 
البلد  أن  في  شك  وال  خاطئة،  ومالية  اقتصادية  سياسات 
لسياسة  الطبيعية  النتيجة  هي  كبرى  أزم��ة  في  واق��ع 
االلتفاف على الطائف والتحايل عليه، عبر تقاسم السلطة 
ونهب  الفساد  وتغطية  ممارسة  في  واإلمعان  والنفوذ 
اإلنتاجية  القطاعات  معظم  ضرب  عن  فضاً  العام،  المال 
ثروات  تراكم  مالية  وهندسات  ريعي  اقتصاد  لصالح 
البلد  جعل  ذلك  أن  في  شك  ال  الفقراء.  فقر  وتراكم  األثرياء 
واجتماعية  اقتصادية  أزم��ة  لتسعير  مستباحة  ساحة 
ولكن،  بالمجاعة.  اللبنانيين  وتنذر  باإلفاس  لبنان  تهدد 
خافياً  يعد  لم  الذي  الخفي  الجزء  إن  أقول  وضوح،  وبكل 
اقتصادياً  وليس  سياسي  هو  األزمة  هذه  تفاقم  من  علينا 
ألصحابه  يخيل  سياسي  قرار  هو  لبنان  وخنق  مالياً،  أو 
الماضي  ف��ي  تحقيقه  ع��ن  ع��ج��زوا  م��ا  لهم  سيحقق  أن��ه 
ألصحاب  نقول  ونحن  السياسة.  وعبر  ال��ح��روب  عبر 
أخذه  عن  إسرائيل  وعجزت  عجزتم  ما  إن  الرهان  ه��ذا 
أخذه  في  تنجح  ولن  تنجحوا  لن  والسياسات،  بالحروب 
لبنان  إن  أقول  الوضوح،  من  وبمزيد  بل  االقتصاد.  عبر 

كل  مع  اإلنقاذية  االقتصادية  الحلول  كل  على  المنفتح 
للبحث  جاهز  والغرب،  الشرق  في  والمهتمين  الناصحين 
أمرين،  في  اإلطاق  على  يقايض  لن  لكنه  األمور،  كل  في 
وتوازن  ودولته،  وأرضه  شعبه  ووحدة  الوطنية  وحدته 
يشكل  الذي  الصهيوني  العدو  مع  االستراتيجي  الرعب 

صمام األمان في حماية لبنان وشعبه وثرواته«.
يقتنعوا  لم  اللبنانيين  بعض  أن  له  يؤسف  »ما  وقال 
تم  وكما  الجريمة،  قاعدة  على  تبنى  ال  األوط��ان  أن  بعد 
إصدار عفو غير قانوني وغير دستوري وغير أخاقي عن 
القريب  باألمس  شهدنا   ،2005 العام  كرامي  رشيد  قاتل 
عفو  قانون  عبر  الهرطقة  هذه  واستكمال  لتكرار  محاولة 
محاكمات  دون  من  ظلماً  الموقوفين  يستثني  ملغوم 
غيابياً  المحكومين  كرامي  رشيد  قتلة  عن  التهم  ويسقط 
الذي  البلد  ه��ذا  عجيب  غريب  لبنان.  خ��ارج  والفارين 
يكون  لن  ولكن  القاتل.  تمجيد  وفي  القتيل  قتل  في  يمعن 
ولكل  كرامي  لرشيد  جديد  باغتيال  نسمح  ولن  ذلك،  لهم 

شهداء الوطن«.
الشهيد  الرئيس  ضريح  الى  كرامي  توجه  ذل��ك،  بعد 
الفاتحة  سورة  لقراءة  الرمل  باب  في  العائلة  مدافن  في 
يمق  رياض  طرابلس  بلدية  رئيس  بمشاركة  روحه،  عن 
والدينية  واالقتصادية  السياسية  القيادات  من  وحشد 

واألحزاب والقوى اإلسامية والوطنية والشعبية.
وفي المناسبة غّرد الرئيس سعد الحريري عبر »تويتر« 
ونستذكر  كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس  »نستذكر  قائاً 
المتمسكين  الوطنية  المواقف  أصحاب  الدولة  رج��االت 
بالديمقراطية  والمؤمنين  عنها  والمدافعين  بالدولة 
في  أكثرها  وما  المحقة  القضايا  عن  دفاعهم  مثل  وقيمها 

هذه األيام«.
مراد  الرحيم  عبد  النائب  االتحاد  حزب  رئيس  وق��ال 
رشيد  الرئيس  استشهاد  ذك��رى  »تحل  »تويتر«:  عبر 
وحدته  سبيل  في  واستشهد  عاش  الذي  والوطن  كرامي 
وعروبته، ما زال يتخبط في أزماته الداخلية التي تسببت 
كرامي  فيصل  مع  ثابتون  لكننا  الضيقة،  السياسات  بها 
خياراتنا  على  وعروبته  لبنان  بوحدة  المؤمنين  وجميع 
في  الرشيد  الشهيد  للرئيس  المجد  والعربية.  الوطنية 

عليائه«.
وأجرى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق 
ومستذكراً  مواسياً  كرامي،  بالنائب  اتصاالً  الخازن  وديع 
»نتذكرالرئيس  تصريح  في  وقال  الشهيد.  الرئيس  مزايا 
لهذا  إج��االً  وإحترام  بهيبة  ونقف  كرامي  رشيد  الشهيد 
في  فارقة  وع��ام��ات  دامغة  بصمات  ت��رك  ال��ذي  الكبير 
جمع  ف��ي  متميزة  وطنية  م��درس��ة  ك��ان  لبنان.  ت��اري��خ 
الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن التجاذبات السياسة 
وسيبقى  الوطنيون  اللبنانيون  ينساه  لن  وخصوماتها. 
ماثاً في ذاكرتهم لما كان له من إنجازات وطنية وحرص 
على  للحفاظ  دؤوب  وسعي  المشترك  العيش  على  دائم 

عروبة لبنان وعاقاته األخوية مع سورية«.
في  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  ووصف 
الرئيس  بيان،  في  دبوسي،  توفيق  والشمال  طرابلس 
ولم  يتنازل،  لم  الذي  الكبير،  الوطني  الزعيم   « ب�  الشهيد 
واستقرارها  وأمنها  الباد  وحدة  على  يساوم  ولم  ينحن، 
وعيشها الواحد، وآثر الشهادة وبذل الدماء، على التفريط 
»الشهيد  أن  إلى  وأشار  الوطنية«.  والمسلمات  بالثوابت 
خاصاً،  اهتماماً  االق��ت��ص��اد  يولي  ك��ان  ك��رام��ي،  رشيد 
االستقرار  إلى  األقصر  الطريق  بأنه  يقين  على  كان  كونه 
غرفة  ف��ي  ال��ي��وم  »نحن  م��ؤك��داً  واألم��ن��ي«،  االجتماعي 
الوطني  المشروع  خال  من  الوحي،  بهذا  نعمل  طرابلس، 
طرابلس  مرافق  توسيع  إلى  الهادف  الدولي،  اإلقليمي 
آالف  عشرات  وتأمين  عكار،  إل��ى  البترون  من  الكبرى 
فرص العمل ألبناء الشمال، وتحويل طرابلس إلى منصة 

لاستثمار  مكان  كل  من  الشركات  تتسابق  اقتصادية، 
حاضنة  الرشيد،  الشهيد  يريدها  كان  كما  تماما  فيها، 

للوطن والقتصاده وقبلة أنظار العالم«.
الدين عبر  الوطني بال تقي  الوفاق  وقال رئيس حزب 
حسابه في »تويتر«: »نستذكر مزايا الشهيد رشيد كرامي 
بمواقفه الجامعة في ذكرى جريمة اغتياله. رشيد كرامي 
كان  القومي،  والرمز  الكبير  الوطني  والزعيم  الدولة  رجل 
حياته  وقدم  االسرائيلي،  العدو  مواجهة  في  رائ��داَ  دائماَ 

دفاعاَ عن وحدة لبنان وعروبته«.
واعتبر رئيس »المركز الوطني في الشمال« كمال الخير، 
في كلمة ألقاها خال لقاء أقيم في دارته، بمناسبة الذكرى 
السنوية إلغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، أن اغتيال 
العروبي  للخط  األولى  الدرجة  في  استهدافاً  »كان  كرامي 
تاريخ  من  له  لما  الكبير،  الشهيد  يمثله  كان  الذي  األصيل 
أعداء  يحيكها  كان  التي  المؤمرات  ضد  الوقوف  في  طويل 
األمة، كما وقوفه الدائم في مواجهة الفتن التي كان يحاول 

العدو زرعها بين أبناء وطننا وأمتنا.
يعنينا  ال  الشهيد  لقاتل  منح  ال��ذي  العفو  »إن  وختم 
الغالي  شهيدنا  دم  ننسى  ولن  نسامح  لم  فنحن  بشيء، 

الرئيس رشيد كرامي«.
درويش  الناصري  القومي  التنظيم  رئيس  واستذكر 
مراد، في اجتماع في مقره الرئيسي في طرابلس، الرئيس 
والمواقف  العروبة  رجل  بامتياز،  الدولة  »رجل  كرامي، 
والمساواة  القانون  دولة  رجل  اإلنسانية،  رجل  الوطنية، 
بين كل أطياف المجتمع رشيد كرامي، اغتالته يد اإلجرام 
في  المذهبية  الفتن  إث���ارة  وال��ه��دف  صهيوني،  ب��ق��رار 

لبنان«.
السجون  ف��ي  األس��رى  عميد  أص��دق��اء  لجنة  وع��ق��دت 
استشهاد  ذكر  لمناسبة  سكاف،  يحيى  »اإلسرائيلية« 
كرامي، اجتماعاً في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي في 

طرابلس، برئاسة أمين سر اللجنة جمال سكاف.
وألقى سكاف كلمة حيا فيها »روح الرئيس الشهيد في 
نفذت  التي  والعمالة  الغدر  يد  على  الغتياله   33 الذكرى 
تلك الجريمة البربرية بحق رمز وطني عروبي نذر حياته 
األحرار  »جميع  أن  على  وشدد  وقضاياها«.  األمة  لخدمة 
الذي  الكبير  الوطني  الرمز  ه��ذا  ينسوا  لن  والوطنيين 
نصرة  سبيل  في  الجسام  التضحيات  واألمة  للوطن  قدم 
القضايا المحقة وفي المقدمة قضية فلسطين، التي ناضل 
في سبيلها الشهيد الرشيد، أما العماء المأجورون الذين 

نفذوا الجريمة فهم إلى مزبلة التاريخ«.
إسكات  أراد  كرامي  رشيد  الرئيس  اغتال  »من  أن  ورأى 
وفكره  مسيرته  اغتيال  في  فشل  لكنه  الوطني،  الصوت 
رشيد  الشهيد  ه��و  وع��روب��ي  وطني  ك��ل  ألن  النضالي، 
الوطنية  بالمواقف  نوهت  »اللجنة  أن   إلى  الفتاً  كرامي«، 
لحامل األمانة رئيس تيار الكرامة فيصل عمر كرامي الذي 
والرئيس  كرامي  عبدالحميد  رشيد  الشهيد  مسيرة  يتابع 

الراحل عمر عبدالحميد كرامي«.
بعض  حاشدة  شعبية  مسيرة  جابت  وللمناسبة، 
وشخصيات  كرامي  النائب  تقدمها  طرابلس،  ش��وارع 
انطلقت  ونقابية.  حزبية  دينية،  اقتصادية،  سياسية، 
الرمل،  باب  مدافن  في  الشهيد  ضريح  أمام  من  المسيرة، 
الى  وصوالً  كرامي،  عبدالحميد  وساحة  الحرية،  فشارع 
القلة، حيث استقبل كرامي وفوداً  آل كرامي في كرم  قصر 

من مختلف مناطق طرابلس واالقضية الشمالية.
بعد ذلك، واصلت المسيرات الراجلة والسيارة تجوالها 
صور  رافعة  وال��ب��داوي،  والميناء  طرابلس  ش��وارع  في 
والنائب  كرامي،  عمر  الراحل  والرئيس  الرشيد  الشهيد 
تسجيات  الصوت  مكبرات  بثت  فيما  ك��رام��ي،  فيصل 

صوتية لخطب الرئيس الشهيد.

ثّمنت مناقبية الر�سيد وتم�سكه بوحدة لبنان

اأحزاب طرابل�س: الحكومة ر�صخت للمحا�ص�صة

والمطلوب خطة مختلفة لك�صب ثقة المواطن

�سخ�سيات وقوى وطنية وقومية ا�ستذكرت ر�سيد كرامي 

كرامي: اغتيل في �صياق م�صروع ي�صتهدف وحدة لبنان 

والبديل للدولة الواحدة هو زوال الكيان 

»قابلة  عمل  ورقة  مراد،  حسن  السابق  الوزير  طرح 
للنقاش، تتمحور حول سبل معالجة المشاكل االجتماعية 
البقاع  منطقة  في  والخدماتية  والصحية  واالقتصادية 
في  عامة  رؤية  بلورة  إلى  يصار  لكي  وراشيا،  الغربي 
هذا اإلطار، تسهم في تخفيف األعباء وتخطي المصاعب 
النواب  إلى  وجهها  التي  الدعوة  تلبية  آماً  الطارئة«، 
الحاليين والسابقين واألحزاب والنخب والفاعليات في 

البقاع الغربي وراشيا.
وجاء في الورقة »البقاع يتوحد بوجه األزمات، وهذه 
اختافاتها  خلفها  تاركة  تلتقي  البناءة  اإلرادات  هي 
وخافاتها السياسية، شعوراً منها بعمق األزمة الصحية 
واالجتماعية واالقتصادية التي تعيشها منطقتنا كما كل 
المجتمع على  تقدم بذلك مصلحة  والعالم، وهي  لبنان 
كل االعتبارات، ألن أهلنا يستحقون كل تضحية ودعم«. 
تحقيق  على  للعمل  هنا  من  اإلنطاق  »يمكننا  انه  ورأى 
أهلنا  التي تعزز صمود  الحاجات والخدمات األساسية 

وتحفظ كرامتهم وفق اآلتي:
الذين  ألهلنا  االجتماعية  المساعدات  تأمين   -  1
يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وفقاً لخطة تراعي 
العدالة في التوزيع من خال لجنة مشتركة تعنى بذلك 
للوصول ألكبر عدد ممكن للعائات المتعففة بعيداً عن 

المحسوبيات.
مع المغتربين من أبناء المنطقة وبث  التواصل   -  2
ووضعهم  أهلهم  لمساعدة  وبيننا  بينهم  التعاون  روح 
في أجواء مبادرتنا هذه، ليشعروا بأننا موحدين لخدمة 

الناس بعيداً عن السياسة.
وفاعلي الخير وكل  األعمال  رجال  مع  التواصل   -  3

القادرين على تقديم المساعدة ألهلنا مادياً وعينياً.
المؤسسات  لمساعدة  ال��دول��ة  م��ع  السعي   -  4
السياحية والصناعية والمزارعين والفاحين من خال 
النهوض  من  لتتمكن  السبل  بكل  القطاعات  هذه  دعم 

واالستمرار.
والمؤسسات  والجمعيات  الدولة  جهود  مواكبة   -  5
الصحية في مواجهة كورونا والسعي لتأمين المستلزمات 
الطبية للمستشفيات الحكومية والمستوصفات وتأمين 
المستفيدين  دائ��رة  وتوسيع  مدعومة  بأسعار  األدوي��ة 

منها.
والصحي  الغذائي  األم��ن  حفظ  على  التأكيد   -  6
للمنطقة من خال دعم المواد األساسية واستمرار تأمين 
السلع الغذائية واألدوية وتفعيل الرقابة عليها للتأكد من 
سامتها واعتبار ذلك أولوية جديرة باالهتمام. وتأمين 

حصص غدائية لألسر المحتاجة والمتعففة.
المؤسسات  دع��م  ب��ض��رورة  ال��دول��ة  مطالبة   -  7
التي  األزم��ة  هذه  ظل  في  والخاصة  الرسمية  التربوية 
تركت تداعياتها على آالف الطاب واألساتذة والعاملين.

بالتيار  التغذية  ساعات  ب��زي��ادة  المطالبة   -  8
الكهربائي لتخفيف أعباء فواتير المولدات الخاصة على 
األرتوازية  لآلبار  الكهربائي  التيار  وتأمين  المواطنين 

العامة التي تغذي القرى والبلدات بمياه الشرب.
معالجة الوضع البيئي وتأهيل مكبات النفايات   -  9

الروائح  انتشار  يمنع  ما  وكل  الحديثة  الفرز  بوسائل 
قدوم  مع  خاصة  روائح،  تتحمل  ال  الناس  ألن  الكريهة، 

الصيف وانتشار الوباء.
المعنية على الغابات  الوزارات  مراقبة  تشديد   -  10

واألحراش تفاديا للحرائق.
وراشيا  الغربي  البقاع  قائمقامي  تفويض   -  11
بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتأمين الدعم الكامل لها وكل 
اللجان  عمل  سبل  وتسهيل  الدور  هذا  نجاح  يتطلبه  ما 

المساعدة.
حفظ  في  والجيش  األمنية  القوى  دور  تأكيد   -  12

أمن المنطقة وحماية أهلها من السرقات والتعديات«.
يساعدنا  أن  تعالى  الله  نسأل  خطوات  »إنها  وختم 
على تحقيق أهدافها بوحدتنا وتعاوننا، وتأكيداً منا على 
الغربي  البقاع  مصلحة  فيه  لما  الممدودة  اليد  سياسة 

وراشيا. دائماً معاً نحو غد أفضل«.
على صعيد آخر، أشار مراد عبر »تويتر« إلى أن  »65 
% من إيرادات الدولة تذهب لرواتب موظفي القطاع العام، 
إذ تقدر إيرادات الدولة سنوياً ب� 12.5 مليار دوالر، تدفع 
منها 8 مليارات للرواتب واألجور. إدارات لديها فائض من 
الموظفين باآلالف فيما تعاني إدارات أخرى من شواغر 
تتخطى 300 مركز في الفئتين األولى والثانية وأعضاء 
مجالس اإلدارة والهيئات الناظمة، في وقت تقدر الشواغر 

في مراكز الفئتين الثالثة والرابعة باآلالف«.
 واعتبر أن »عدم احترام مركزية التوظيف من خال 
مجلس الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية وإهمال 
هذا  عبر  التعيينات  كل  تمر  أن  توجب  التي  القوانين 
المجلس، تسبب بهدر األموال العامة وخلقت أعباء مالية 
أن  مؤكداً  الرسمية«،  اإلدارات  فعالية  وتقليص  إضافية 
يلحظ  شامل  مسح  إجراء  اإلصاحية  الحكومة  »واجب 
على  إدارة  كل  ألوض��اع  ووص��ف  دقيقة  أرق��ام  تحديد 
الموظفين  وتدريب  توزيع  وإع��ادة  موظفيها  مستوى 
اإلدارات لتكون في مصلحة اإلصاح  للتمكن من هيكلة 

الفعلي«.

دعا فاعليات المنطقة لمناق�شتها

ح�صن مراد طرح ورقة عمل 

لمعالجة الم�صاكل الحياتية في البقاع الغربي 

{ علي بدر الدين 
أو  لم يعد للكام قيمة ومعنى وفائدة وال تأثير 
قدرة على التغيير والضغط على الطبقة السياسية 
تمسكاً  زادها  بل  وأكثر،  عقود  ثاثة  منذ  الحاكمة 
الباد  لشؤون  إدارتها  وأسلوب  ونهجها  بأدائها 
وحماية  وتسلطها  تسّيدها  على  وإصراراً  والعباد 
نهبته  وم��ا  ومكاسب،  ام��ت��ي��ازات  م��ن  حققته  م��ا 
الدولة  م��ق��ّدرات  وم��ن  وخ��اص��ة،  عامة  أم��وال  من 
الحرمان  سياسة  في  أمعنت  وقد  ومؤّسساتها، 
ارتضوا  الذين  الناس  حقوق  ومصادرة  واإلهمال 
مرغمين على القبول بالعفو عما اقترفه البعض من 
»عفا  قاعدة  على  والشعب  الوطن  بحق  ارتكابات 
األس��ود،  الماضي  صفحة  وطي  مضى«  عما  الله 
وفتح صفحة بيضاء خالية من الفاسدين، والبدء 
بعملية اإلصاح الفعلي لولوج الحّل، واإلنقاذ قبل 
الوقوع في المهوار السحيق خاصة أّن لبنان واقف 

على حافة السقوط.
األدوار  تتبادل  التي  الطبقة  هذه  اّن  الثابت  من 
المعارضة  ف��ي  ت��ارة  السحرة  وأالع��ي��ب  بخّفية 
وتارة أخرى في المواالة، ومع العهد وضّده، ومع 
ومرة  اإلص��اح  تؤيد  م��رة  أو  وض��ّده��ا،  الحكومة 
بالنابل  الحابل  تخلط  ث��ّم  أساسه،  من  ترفضه 
لتحجب  البحر  ف��ي  وترميها  الطاسة  وتضيع 
الحقيقة عن شعبها، وحتى عن بيئاتها الحاضنة 
عن  تبحث  ال  ألنها  األول،  دفاعها  خط  تشكل  التي 
ويعنيها  يهّمها  ما  وك��ّل  وشعب  وط��ن  مصلحة 
بالبلد  يفتك  الذي  الخراب  بعدها  ومن  مصالحها 
من دون وجود مؤشرات توحي بأّن اآلتي من الزمن 
تعقيداً  ت��زداد  األم��ور  أّن  خاصة  أفضل،  يكون  قد 
تزداد  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية  واألزمات 
تفاقماً وقد تصبح عصية على الحّل، بدليل أّن أحداً 
من أصحاب الشأن والربط والحّل من المتحكمين 
عن  يتزحزح  لم  صغيرة  أو  كبيرة  وبكّل  بالسلطة 
سلوكه  على  الشاهد  كرسيه  أو  مركزه  او  سلطته 
على  بل  وفساده،  وارتكاباته  المشينة  وأفعاله 
الحكومة  في  حصته  منسوب  من  يرفع  العكس 
كأّن  والقضائية  والمالية  اإلداري���ة  والتعيينات 
أصحاب الكفاءة والنزاهة من طائفته ومذهبه أبناء 
الجارية، بينما الذين يختارهم من األزالم واألقارب 
يرفع  عندما  وهو  الست،  أبناء  هم  له  والمرتهنين 
أوراقه  كشف  إلى  باللجوء  ومتوّعداً  مهّدداً  صوته 
يدرك  ألنه  اليوم  هذا  لمثل  والمخّبأة  المستورة 
أثمرت  وقد  مجّربة  وهي  ضغطها،  وقوة  مفاعيلها 
مرات عديدة لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة 

الوطن والطائفة والمذهب.
اليوم من أحداث وأزمات  ما يطفو على السطح 
الحكومة  البلد ومن ضغوط على  وتاعب بمصير 
ورئيسها من األقربين واألبعدين أطاح بكّل الوعود 
حسان  الحكومة  رئيس  أعلنها  التي  واإلنجازات 
دياب والتي كانت اآلمال معلقة عليها من اللبنانيين 
الموالية  السياسية  ال��ق��وى  م��ن  ص��دم��وا  ال��ذي��ن 
او  الشارع  في  يتحركون  الذين  ومن  والمعارضة، 
يقفون على الحياد السلبي بانتظار لمن تكون الغلبة 
آمالهم وأحامهم  على حلبة الصراع، وقد تبخرت 
مكان  إلى  لبنان  تحّول  ان  بعد  معاناتهم  وزادت 
لإلقامة فيه من دون عمل أو أمل، فيما يتجّول الفقر 
والجوع والقلة في مناطقه وتدخل بيوت شعبه من 
دون استئذان، وتستوطن فيه لتتقاسم مع نزالئه 
ما تبقى لديهم من مؤونة بعد طول حجر، وانتظار 
الفرج الذي قد ال يأتي مع التمديد للتعبئة العامة 
الكورونية، والعقاب األكثر إياماً محاضر الضبط 
التي تسطر بحّق مواطنين بذريعة أنهم مخالفون 

إلجراءات التعبئة في فتح محات ليعتاشوا منها، 
بالمفرد  االلتزام  وعدم  السير  نظام  مخالفة  في  أو 
والمزدوج، أو ألّن مواطناً هائماً على وجهه يمشي 
في الشارع من دون أن يضع كمامة وقد تحّول بيع 

الكمامات الى تجارة رابحة.
واألنكى من كّل هذه الضغوط واألعباء واألزمات 
أفضل  في  البلد  وك��أّن  الشعب  على  تمارس  التي 
جلدها  تبّدل  لم  السياسية  الطبقة  ف��إّن  أحواله، 
إلى  وتسعى  مصالحها  خلف  تتمترس  زالت  وما 
ال  حتى  وتوزيعها  تقاسمها  و«عدالة«  حصصها 
الدنيا  المرتهنون لها ولتبرئة ذممها في  يحاسبها 
عنواناً  األب��دي  رحيلها  بعد  وتبقى  اآلخ��رة  قبل 
الفساد  عن  بمنأى  والنزاهة  والشهامة  للعدالة 
والمحاصصة وجمع األموال الحرام ألنها إذا كانت 

من موقعها فاسدة فمن سيصلح الفاسدين؟
مع  تشاجر  ب��دوي  رج��ل  قصة  هنا  تحضرني 
قريب له وقتله فاضطر وفق العادات لترك قبيلته 
إلى قبيلة أخرى، وكانت زوجته فائقة الجمال ولما 
في  استضافهما  وقد  الجديدة  القبيلة  شيخ  رآها 
خطوة  وأول  غرامها  في  وقع  بيته  من  قريب  بيت 
قام بها للتحّدث إليها وطلب الوّد منها وللتعبير عن 
مشاعره تجاهها أن يغيب زوجها عن الديرة والبيت 
وقد فعل ذلك ولمدة ثاثة أيام. وعندما حّل الظام 
واستفاقت  نائمة  وكانت  بيتها  قصد  الناس  ونام 
على حركة غير عادية وصاحت من هناك فأجابها: 
»أنا شيخ القبيلة وأنت وزوجك بضيافتي«، رحبت 
به وسألته ما هي حاجتك في هذا الوقت؟ أجابها 
يحسب  وال  أح��داً  يهاب  ال  ال��ذي  الحاكم  بوقاحة 
قربك  وأري���د  جمالك  »أذهلني  للرعية:  حساباً 
ووصالك«. أجابته بالموافقة ولكن بشرط ان تفّك 
اللغز، فقالت له:  اللغز فوافق أيضاً سائاً عن  هذا 
»حتى ال يجيف اللحم يرشون عليه الملح، والسؤال 
الحّل  ولكن  فسد؟  الملح  إذا  الملح  يصلح  من  هو: 
باستثناء  جلسائه  وعلى  الشيخ  على  استعصى 
لكنه  والعلم،  والفطنة  بالحكمة  له  مشهود  رجل 
خروج  حتى  القبيلة  لشيخ  اللغز  يحّل  أن  رفض 
اّن أصل  الجميع من الجلسة، فقال للمتّيم بالحب 
ابو  الحديث  أهل  أمير  قاله  الشعر  من  بيت  اللغز 

سفيان الثوري، ويقول البيت:
يا رجال العلم يا ملح البلد

من يصلح الملح إذا الملح فسد
والمرأة الجميلة قصدت عدم فضحك أمام قبيلتك 
حضر،  أو  غ��اب  اْن  زوجها  تحفظ  ان  أج��ل  وم��ن 
إذا  البلد  ملح  يا  العرب  شيوخ  يا  القول  وقصدت 
فسد البعض من القبيلة أصلحه شيخها كما يصلح 
الشيخ  إذا  الشيخ  يصلح  من  ولكن  اللحم،  الملح 

فسد؟
تضيف القصة اّن الشيخ ندم كثيراً على فعلته 
ومفاسد،  مكائد  من  منه  كان  ما  وعلى  الشنيعة، 

وطلب من الرجل الحكيم السترة على فعلته.
يكمن  حيث  التفاصيل  ف��ي  وأدخ���ل  أزي���د  ل��ن 
ألغاز  من  فيها  بما  القصة  إسقاط  أو  الشيطان 
وال  اللبناني ألنها مطابقة تماماً  وِعَبر على واقعنا 
حاجة لمزيد من الكام الذي ال وزن له عند الطبقة 
السياسية التي تعيش وكأنها في كوكب آخر وتدير 
عملياتها عن بعد وقد حّصنت نفسها وأّمنت على 
ال  بعدها  ومن  الولد  ولد  إلى  وأموالها  مصالحها 

يعنيها شيء. 
ليقول  األوان  آن  الذي  الشعب  على  نراهن  اننا 
كلمته ويفّك قيد رقابه من أيدي خناقيه اليوم قبل 
الغد ألّن كرة النار تتدحرج بقوة وقد ال تبقي شيئاً 
يفهم  اإلش���ارة  من  واللبيب  الخبز.  رغيف  حتى 

وفهمكم كفاية.

من ي�صلح الملح اإذا الملح ف�صد؟
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سّجلت وزارة الصحة العامة 29 حالة كورونا جديدة، 
سجلّت  وقد  إصابة.    1220 الى  التراكمّي  العدد  رفعت 
كما  الوافدين.  بين  إصابة  و27  المقيمين  بين  إصابتان 
ذكر تقرير وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة خالل الـ24 
ساعة الماضية مما يرفع عدد الوفيات في لبنان إلى 27. 

وتوّزعت اإلصابات الجديدة على المناطق وفًقا لآلتي:
)بيروت(  الجديدة  طريق   .1 )بيروت(  المريسة  عين 
1. رأس النبع )بيروت ( 1. بئر حسن )بعبدا( 1. الشياح 
)بعبدا( 1. الحدث )بعبدا( 2. الجمهور )بعبدا( 2. الفنار 
)البقاع  الصويري   .3 )عاليه(  السلم  حي   .1 )المتن( 
)صور(  صور   .1 )صيدا(  السياد  كوثرية   .2 الغربي( 
النبطية   .1 )صور(  بتوليه   .1 )صور(  قانون  دير   .3
1. عيناتا )بنت  5. حومين التحتا )النبطية(  )النبطية( 

جبيل( 1. عيتا الشعب )بنت جبيل( 1.
أعلنت غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث التابعة 
إصابة   29 تسجيل  عن  األحد،  أمس  الحكومي  للسراي 

جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 1220.
ل فيها أكبر عدد  وبحسب التقرير فإن األقضية التي ُسجِّ
بيروت  كالتالي:  جاءت  كورونا،  بفيروس  اإلصابات  من 
إصابات.   109 بعبدا  إصابة.   159 المتن  إصابة.   244
كسروان 84 إصابة. بشري 74 إصابة. عكار 76 إصابة. 
زحلة 76 إصابة. الشوف 59 إصابة. جبيل 57 إصابة. 
إصابة.   33 صور  إصابة.   32 عاليه  إصابة.   46 زغرتا 
البترون 24 إصابة. المنية الضنية 23 إصابة. طرابلس 
21 إصابة. صيدا 21 إصابة. بعلبك 18 إصابة. النبطية 
إصابات.   8 مرجعيون  إصابة.   13 الكورة  إصابة.   19
بنت جبيل 8 إصابات. البقاع الغربي 8 إصابات. جزين 

الهرمل إصابة. 3 إصابات.  4 إصابات. راشيا 
الكوارث في اتحاد بلديات قضاء  إدارة  وأفادت وحدة 
الدكتور  القضاء  طبابة  رئيس  تقرير  على  »بناء  صور، 
مخبرياً  ومثبتة  مؤكدة  حاالت   6 بتسجيل  غزال،  وسام 
أفريقية  دول  من  لوافدين   ،covid-19 بـ   بإصابتها 
مختلفة، واالشتباه بحالتين، وعليه فإن عدد المصابين 
حالة   40 على  توّزعوا  مصاباً   49 إلى  ارتفع  القضاء  في 
حاالت   6 أوروبــا،  من  وافدة  حاالت   3 أفريقيا،  من  وافدة 

محلية، وتماثل 11 منهم الى الشفاء بشكل تام«.
القضاء  طبابة  مع  »التعاون  بـ  أنها  الوحدة  وأعلنت 
المستجيب األول وفرق  اللبناني وفرق  والصليب األحمر 
الصحية  والهيئة  الصحي  لإلسعاف  الرسالة  جمعية 
الرابعة  المرحلة  تواكب  المدني،  الدفاع   - اإلسالمية 
بأسماء  البلديات  تزويد  خالل  من  المغتربين،  عودة  من 
ثم  بهم،  الخاصة   PCR نتائج  ومتابعة  الوافدين  األهل 
اإلشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم 
أثناء حجرهم، إذ أعطيت اإلرشادات والتوجيهات الالزمة 
بالطرق  ستالحق  مخالفة  وأي  الحجر،  التزام  وضرورة 

القانونية المرعية اإلجراء«.
إصــدار  المخّولة  الوحيدة  »الجهة  أنها  الــى  ولفتت 
المتعلقة  الصحية  والمعطيات  الــواقــع  عــن  بيانات 
والحاالت  والمتعافين  المرضى  وأعداد  كورونا  بفيروس 
القضاء،  طبابة  رئيس  من  تقرير  وفق  وذلك  المشتبهة، 
وعليه نأمل من جميع األهل عدم االنجرار وراء أي خبر ال 

يصدر عن هذه الوحدة«.
وزارة  تقرير  على  بشري، بناء  بلدية  أعلنت  وتزامناً 
في  كورونا  فيروس  من  شفاء  حالة   70 العامة،  الصحة 
القضاء، من تاريخ بروز أول حالة في المنطقة، في حين 

ال يزال هناك أربع حاالت تتماثل للشفاء.
وأعلنت خلية إدارة األزمة في بلدية النميرية الجنوبية، 
في بيان، أنه »بعد إجراء فحص ألحد أبناء البلدة، الذي 
خارج  من  كورونا،  بفيروس  بإصابته  مشتبهاً  خالط 
واستكماالً  سلبية،  الله  بحمد  النتيجة  جــاءت  البلدة، 
الحجر  ضمن  سيبقى  المتبعة،  واإلجراءات  لالحتياطات 
المنزلّي مع عائلته - وكل َمن خالطه أو كان على تماس 
خلية  توجيهات  وضمن  يوماً،   14 لمدة   - معه  مباشر 

األزمة في البلدية والمحافظة«.
الشويفات ،  لبلدية  مدينة  اإلعالمي  المكتب  وأعلن 
لفحص  اإليجابية  النتيجة  صدور  »بعد  أنه  بيان،  في 
الخارج  من  قادمين  ألشخاص  مخالط  لشخص   PCR
بالفيروس  ثالثة  أن توضح تسجيل إصابة  يهم  البلدية  
وأن المصاب يسكن في دوحة الشويفات شارع مريم مع 
من  الثاني  العقد  في  وابنهما  زوجة  من  المؤلفة  عائلته 
وبانتظار   PCR لفحص  العائلة  أخضعت  حيث  عمره، 
صدور النتيجة«، مشّددة على »المواطنين الذين اختلطوا 
بمصابين بالفيروس في نطاقها التواصل مع البلدية على 
الالزمة،  الفحوص  إلجراء   76808565 الساخن  الخط 
المنزلي   بالحجر  التقيد  عليهم  الحجر  تّم  ممن  وتطلب 

تفادياً التخاذ إجراءات قانونية بحقهم«.
في غضون ذلك، أعلنت بلدية النبطية الفوقا وصول 6 
إثنين  إصابة  وتبّينت  الغابون،  من  أتوا  البلدة  أبناء  من 
منهم بفيروس كورونا. وتابعت بلدية النبطية الفوقا مع 
وزارة الصحة والجهات المعنّية وتواصلت مع الوافدين 
وأسرهم. وسيتم تنفيذ إجراءات الحجر والعزل الصحي 
الالزمة  الصحّية  والمتابعة  الوافدين  لجميع  الصارم 
من  والتأكد  دوري  بشكل  الفحص  إعادة  مع  للمصابين 
شفائهم الكامل قبل خروجهم من الحجر الصحي. وأشارت 
المخصص  الفندق  في  يزالوا  ال  الوافدين  جميع  أّن  الى 

الستقبال الوافدين الجدد في بيروت حتى هذه اللحظة.
على  الوافدين  بخصوص  جديد،  بيان  في  وأوضحت 
لوائح  من  والتأكد  المتابعة  »بعد  أنه  الغابون،  طائرة 
الوافدين، تبين وجود 10 أشخاص من أبناء البلدة على 
من  اليوم،  صباح  إبالغنا  تّم  كما   6 وليس  الطائرة،  متن 
الجهات المعنية«، مؤكدة أن »اإلصابات بفيروس كورونا 

لم تتجاوز االثنين«.
57 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية  أكد التقرير 
األزمة في بلدية برجا، والذي يغطي اإلصابات بفيروس 
 9 لـ  جديدة  مخبرية  فحوص  إجــراء  »تــّم  أنه  كورونا، 
حاالت،   3 مخبرياً  المثبتة  الحاالت  عدد  وإن  أشخاص، 
الخارج(،  من  وافدتان  )حالتان  برجا  سكان  من  وهي 
فحوص   10 نتائج  تنتظر  »اللجنة  أن  ــى  ال ـــار  وأش

مخبرية«.
ولفت الى »انه تم حصر األشخاص المخالطين بشكل 
مباشر وغير مباشر للحاالت المثبتة، ويتم التواصل معهم 
من أجل التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً«، موضحاً أن 
 ،26 الخارج  من  القادمين  المحجورين  األشخاص  »عدد 
للحاالت  والمخالطين  المحجورين  األشخاص  عدد  وأن 

المثبتة 87«.
بوجود  اإلعــالم  في  التحتا   تمنين  اســم   ورد  أن  بعد 
التواصل  المستجّد وبعد  بفيروس كورونا  مصابة  حالة 
مع الجهات المختصة في وزارة الصحة تبين ان الحالة 
مع  العمل  أخرى ويجري  بلدة  من  هي  )ع.غ.(  المذكورة 

المعنيين لتصحيح الخطأ.
وفي المقابل، فإن  نتائج فحوص الـPCR  التي قامت 
الجمعة  يوم  عنجر  مجدل  في  العامة  الصحة  وزارة  بها 

لـ150 شخصاً أتت كلها سلبية.
»تسجيل  عن  تعميم  في  الصويري  بلدية  وأعلنت 
العشر  دون  لطفلين  البلدة  فــي  إيجابيتين  حالتين 

 6 الى  البلدة  في  اإلصابات  عدد  بذلك  ليرتفع  سنوات، 
كورونا  فحص   151 نتائج  ــدرت  ص أن  بعد  إصــابــات 
ألصحاب  »المخالطين  من  البلدية  وطلبت  عشوائي«. 
أو   70044919 الرقم  على  التواصل  االيجابية  النتائج 

على الرقم 03475560 إلجراء المقتضى«.
بطرام  بلدية  أن  لالعالم«   الوطنية  »الوكالة  وأفادت  
نفت إصابة أي سوري مقيم في البلدة بفيروس كورونا، 
وأوضحت انه تم نقل أحد الوافدين من سورية الى مركز 
الحجر، كتدبير احترازي روتيني يّتبع مع جميع الوافدين 

الى البلدة.
عكار،  محافظة  في  الكوارث  إدارة  غرفة  وأوضحت 
أن  كورونا،  فيروس  مستجدات  عن  اليومي  تقريرها  في 
الـ24  الساعات  خالل  تسجيلها  تّم  جديدة،  إصابات  ال 

الماضية في عكار.
واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الفائت 

في المنطقة على 72 حالة.
-  الحاالت االيجابية: 38

-  حاالت الشفاء: 34
-  حاالت الحجر المنزلي: 299 بين مقيمين ووافدين.

وأجرى فريق طبي وتمريضي متخصص من مستشفى 
الدقدوقي،  غنوة  الدكتورة  برئاسة  الحكومي،  سبلين 
الخروب،  إقليم  بلدات  من  عدد  في   PCR فحص   355
المنطقة  وبلديات  اإلقليم  في  األزمة  خلية  مع  بالتنسيق 
وزير  ممثل  بحضور  الصحة،  ووزارة  األحمر  والصليب 
ومحمد  عبدالله  بــالل  النائبين  عمار،  حسن  الصحة 
في  االشتراكي  التقدمي  الحزب  داخلية  وكيل  الحجار، 

اإلقليم بالل قاسم ورؤساء البلديات.
وشملت الفحوص بلدات الجية )29 فحصاً(، بعاصير 
فحصاً(،   42( شحيم  فحصاً(،   35( داريا  فحصاً(،   35(
كترمايا )40 فحصاً(، المغيرية )44 فحصاً(، الوردانية 

)30 فحصاً( ومزبود )110 فحوص).
مع  دائم  تعاون  في  نحن  عبدالله  بالل  النائب  وقال 
الوزير حمد حسن ومستشفى رفيق الحريري ومستشفى 
وجريئة،  قاسية  بخطوات  واستطعنا  الحكومي،  سبلين 
ومترابط  واحدة  ضيعة  هو  الذي  الخروب  إقليم  تطويق 
مواجهة  على  القدرة  يعلم  أحد  »ال  ــاف:  وأض ببعضه. 
هذا الفيروس ألنه خطير وينتشر بسرعة، ولألسف كلما 
من  فانتقلنا  أخرى،  بلدة  في  حاالت  تظهر  بلدة،  طوقنا 
إلى  عدنا  واليوم  والوردانية  مزبود  ثم  شحيم  إلى  برجا 
وبالتنسيق  الصحة،  وزير  من  بتوجيهات  وداريا.  برجا 
لمدى  خريطة  وضع  نحاول  اإلقليم،  في  األزمة  خلية  مع 
انتشار الفيروس في المنطقة، من خالل أخذ أكبر عدد من 
ولألسف  الصامتة،  الحاالت  لمعرفة  القرى،  في  العينات 
الخارج،  من  آتية  اإلقليم  في  الحاالت  من  األكبر  القسم 
العسكرية،  المحكمة  في  أصيب  شحيم  أبناء  أحد  وكان 

والعدوى كانت من وافد من نيجيريا«.
واستطعنا  كبير،  المخالطات  »حجم  أن  الى  وأشــار 
القيام بالواجب بالحد األدنى، ونحن مستمّرون بالتعاون 
مع البلديات وأهلنا في اإلقليم، ألن هذا واجبنا اإلنساني 
يقصر  لم  فهو  للدعم،  الصحة  وزير  باب  دائماً  وسنطرق 
معنا أبداً ويتعاطى علمياً ووطنياً. هو يلمس الجدية في 
المنطقة ويتّم التعاطي مع الموضوع بشكل علمي بعيداً 
دون  من  الجميع  بتعاون  السياسية،  االعتبارات  كل  من 

استثناء«.
أن  نجار  ميشال  والنقل  العامة  األشغال  وزير  وأعلن 
ذلك  »يتم  أن  متوقًعا  حزيران،   8 في  يفتح  لن  »المطار 
المطار  فتح  أن  طالما  وأضاف:  حزيران«.   21 من  ابتداء 
عودة  من  رابعة  مرحلة  أمــام  نكون  قد  فنحن  سيتأخر 

المغتربين.

كورونا..  29 م�صابًا جديدً� و�لعدد �لتر�كمّي �إلى 1220 

و�لمطار قد يفتح �بتد�ء من 21 حزير�ن

رأى وزير الصناعة عماد حب الله، أن 
لناحية  أساسية  الحكومة  »مسؤولية 
االقتصادية  الحياة  فــي  المساهمة 
األمن  تحقيق  أجل  من  الهرمل،  لمنطقة 
ــي«،  ــزراع وال والسياحي  الصناعي 
وزاريــة  جلسة  »عقد  إلى  إياها  داعياً 
لفها  منطقة  إمــكــانــات  على  لــالطــالع 
الحرمان منذ عشرات السنين«، آمال في 
العاصي  سد  موضوع  »إلنهاء  السعي 
لتسهيل  والفرز  الضّم  قانون  ومشروع 

أمور الصناعيين«.
وقال بعد لقاء مع تكتل نواب بعلبك 
وفاعليات:  وأحــزاب  وبلديات  الهرمل 
الوعود وسنتابع العمل مع  »لن نطلق 
نواب المنطقة الغنية بالموارد البشرية 

والصناعية والسياحية«.
وصناعة  تجارة  »غرفة  إلى  ودعــا 
وتسهيل  بالمنطقة  للنهوض  وسياحة 
شرعي  معبر  وفتح  الصناعيين  أمور 
يــســاهــم بـــعـــودة الــلــبــنــانــيــيــن إلــى 
فتح  خــالل  مــن  العربية،  المجموعة 
ودعا  العربي«.  العمق  إلــى  ــواق  األس
إلى  ديـــاب  حــســان  الحكومة  رئــيــس 
»جلسة وزارية وجولة مع الوزراء في 

المنطقة ألن اإلهمال يجب أن يتوقف«.
باسم  حمادة  ايهاب  النائب  وأمــل 
التكتل أن »تحمل الجولة نتائج عملية 
تملك  المنطقة  ألن  الحكومة  خالل  من 
مقومات هائلة على مستوى القطاعات 

اإلنتاجية«.
على  زعيتر  غــازي  النائب  وشــدد 
»الثقة في الوصول إلى نتائج إيجابية 
إلى  داعــيــاً  الجميع«،  مــع  بالتعاون 
»االستثمار في هذه المنطقة لما فيها من 
لتحقيق  وزراعية  اقتصادية  مقومات 

األمن الصناعي واالقتصادي«.
أن  سكرية  الــولــيــد  الــنــائــب  وأمـــل 

االهتمام،  خريطة  على  المنطقة  »تكون 
وخصوصاً بعد أن أقّر المجلس النيابي 

300 مليار لدعم الصناعة«.
والوفد  الله  حــب  انتقل  ــك  ذل بعد 
الزراعي  البراد  إلى  ميدانية  جولة  في 
ومعمل األعالف، لينتقل الحقاً الى القاع، 

حيث يطلع على عدد من المشاريع.
، ضمن جولته  الصناعة   وزار وزير 
معمل  البقاع،  ومصانع  معامل  على 
الـــ  الــبــطــاطــا  لتوضيب   Marina
قضاء  الناصرية  بلدة  في   Frozen
زحلة، يرافقه في الجولة وزير الزراعة 
النائب  مــرتــضــى،  عــبــاس  والــثــقــافــة 
رئيس  نــائــب  حــســن،  الــحــاج  حسين 
ــان  وك حميه،  عــالء  إيـــدال  مؤسسة 
مزارعي  تجّمع  رئيس  استقبالهم  في 
التجارة  غرفة  وعضو  البقاع  وفالحي 
إبراهيم  زحلة  في  والزراعة  والصناعة 

الترشيشي
وأشار في كلمته الى أن »الخطة التي 
دعم  وهدفها  مهّمة  الحكومة  وضعتها 
المزارع والصناعي والمواطن اللبناني 
األزمة«، مضيفاً  بشكل عام ليخرج من 
حقوقها  إلى  سوى  تحتاج  ال  »المنطقة 
بقدراتها  مخزونها  وتقّدم  قّدمت  وهي 
وصناعييها  وقــيــاداتــهــا  الــبــشــريــة 
هناك  أن  على  وشـــّدد  ومــزارعــيــهــا«. 
 1200 الـ  ضمن  من  ليرة  مليار   440
أقــرت  للصناعة  مؤمنة  لــيــرة  مليار 
بآلية  وسنمشي  النواب،  مجلس  في 
تكون عادلة ومنصفة خالل أسبوعين، 
ضمنها  من  المناطق  كل  على  تتوّزع 
محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. أيضاً 
لبنان  مصرف  عن  صادر  تعميم  هناك 
يستطيع  كي  دوالر  مليون   100 بـ  أقر 
الــصــنــاعــيــون اســتــخــدامــهــا لــلــمــواد 
إلصدار  ــدال  اي مع  عملنا  كما  األولية. 

ـــوزراء  ال مجلس  فــي  ستقر  مــراســيــم 
القطاعات  دعم  هدفها  المقبل  االسبوع 
ــة مـــن نــاحــيــة الــصــنــاعــة  ــي ــاج ــت اإلن
وهي  والتقنيات  والسياحة  والزراعة 
سندعمها  للصناعيين  تحفيزية  أعمال 
ونساعدها ويجب أن نعمل على تكبير 
وأن  المنتجات،  نحمي  وأن  المصانع 

نؤمن الدعم للصناعيين«.
وأشـــــاد الــتــرشــيــشــي بــاســتــيــراد 
صرف  سعر  على  ــاف  ــن األص بعض 
من  محذراً   ،)1500( العادي  الــدوالر 
المحلي  اإلنتاج  ذات  أصناف  استيراد 
والفاصوليا  والحمص  العدس  مثل 
االتجاه  »يجب  انه  الى  مشيراً  والفول، 
من  المزروعة  المساحات  ــادة  زي الــى 
نستوردها  عندما  ألننا  األصناف،  هذه 
اإلنتاج  على  نقضي  مدعومة  بأسعار 

المحلي نهائياً«.
استيراد  بـ«منع  الترشيشي  وطالب 
من  نهائياً  لبنان  الى  المجلدة  البطاطا 
الحماية  ان  وخاصة  كانت  دولــة  أي 
يعمل  ال  الــدولــة  قبل  من  الموضوعة 
بها جدياً مرفأ بيروت، كما ان المعامل 
البطاطا  تصنيع  تستطيع  لبنان  في 
ــار أرخــــص وبـــجـــودة اعــلــى،  ــع ــأس ب
من  صنف  أي  لزرع  مستعّدون  ونحن 
حاجة  يكفي  بما  وتصنيعه  البطاطا 
اإلنتاج  من  نصدر  وأن  اللبنانيين  كل 
على  وتــمــنــى  الـــظـــروف.  ــرت  ــوف ت اذا 
استيراد  بدعم  االكتفاء  »عدم  بـ  الدولة 
على  ونحن  خاصة  األجنبي،  القمح 
القمح، بل يجب أن تنظر  أبواب موسم 
المحصول  تسلّم  لجهة  الــمــزارع  الــى 
بأسعار مناسبة وتجهيز لجان التسلّم 

والمستودعات الالزمة لذلك«. 
 Daher« معامل  زيــارتــه  ــالل  وخ
البقاع  في  الفرزل  بلدة  في   »Foods
ميشال  الــنــائــب  لمالكها  األوســــط، 
بطاطا  مــعــامــل  تــضــم  الــتــي  ــر،  ــاه ض
ـــوال  ـــوك وش  »masterchips«

وزير  أكــد   ،»Mastro« وبسكويت   
المقبلة،  القليلة  ــام  »األي أن  الصناعة 
ستشهد صدور تعاميم جديدة لمصرف 
الصناعي  القطاعين  لــدعــم  لــبــنــان، 
والزراعي، مع 6 مراسيم عن المؤسسة 
وكلها  االستثمارات،  لتشجيع  العامة 
الصناعي  القطاعين  دعــم  إلــى  تهدف 
المراسيم  هــذه  وتتضمن  ــي،  ــزراع وال

حوافز وإعفاءات ضريبية«.
جولته   ، الصناعة  ــر  وزي واختتم 
 Aqua la معمل  بافتتاح  البقاعية 
بلدة  ــي  ف   vie J>aime l>eau
الصحة  وزيري  بحضور  شيت،  النبي 
عباس  والثقافة  والزراعة  حسن،  حمد 

مرتضى، 
الــلــه: »ال يمكن  الــوزيــر حــب  ــال  وق
قلنا  نحن  لسورية،  ظهرنا  ندير  أن 
وسنتوجه  شـــرقـــاً،  ــه  ــوج ــت ال ــد  ــري ن
ومن  كله،  امــتــدادنــا  فالشرق  شــرقــاً، 
عباس  السيد  أرض  المقاومة،  أرض 
الروح والحياة،  الموسوي، ومن أرض 
 ،Aqua la vie يكفي   المصنع  واسم 
الصحي  ــن  واألم الغذائي  األمــن  جمع 

واألمن الصناعي«.
ــة مــن جهته ،  ــزراع ال وأشـــار وزيـــر 
عن  يتوانوا  لم  الذين  »الشباب  أن  إلى 
نهاًرا،  لياًل  والسعي  بعملهم  التوّسع 
عمل  فرص  ووفروا  مؤسساتهم  فتحوا 
ال  اليوم  »لبنان  أن  إلى  الفًتا  كبيرة«، 
يمكن أن ينهض إن لم يكن هناك تكامل 
ونّوه  والعام«.  الخاص  القطاعين  بين 
في  لمصنع  ــه  ــارت زي ــالل  خ مرتضى 
الطاقات  »كل  بأن  شيت ،  بلدة  النبي 
تتكامل  أن  يجب  لبنان  في  الموجودة 
مع بعضها ليتكامل  االقتصاد اللبناني 
محروم  يبقى  »ال  حتى  سعيه  وأكد   .«
ومشروع  قول  وعلى  لبنان،  في  واحد 
السيد  موسى الصدر ، مشروع اإلنسان 

الدولة ومشروع رفع الحرمان«.

وزير �ل�صناعة يجول في بعلبك �لهرمل: ال يمكن �أن ندير 

ظهرنا ل�صورية ولعقد جل�صة وز�رّية لالطالع على �إمكانات �لمنطقة

»ال  أن  لبنان،  في  للنفط  المستوردة  الشركات  تجّمع  أكد  
إن  بحيث  المحروقات  توزيع  محطات  إلى  للتهافت  داعــي 
إلى  البنزين والمازوت  الشركات ستقوم بتوزيع مادتي  هذه 
الموزعين والمحطات كالمعتاد بدءاً من صباح اليوم، ويأتي 
ومواقع  اإلعالمية  الوسائل  بعض  تداولته  ما  على  رداً  ذلك 
التواصل االجتماعي، عن أخبار مفادها أن هنالك أزمة بنزين 

مرتقبة في األيام المقبلة.
 وقال التجّمع إن الشركات المستوردة للنفط ستسلم الكميات 
المطلوبة، حسب حاجة السوق، آخذة بعين االعتبار البواخر 
المبرمجة التي تصل إلى لبنان تباعاً، كما والمخزون المتوافر 
الشركات  ويهم  كما  المحلي.  االستهالك  إلى  باإلضافة  لديها، 
المستوردة للنفط التأكيد أنها ستواصل تسليم مادتي البنزين 

المالية  االعتمادات  يؤمن  لبنان  مصرف  أن  طالما  والمازوت 
 المطلوبة لالستيراد في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة.
يلحظها  التي  االنقطاع  وهواجس  االضطرابات  أن   إلى  ولفت 
االقتصادّية  الحالة  عن  ناتجة  اليوم  المحروقات  ســوق 
منشآت  قبل  من  المعروضة  الكميات  وتدّني  كما  المعروفة، 
إلى  باإلضافة   - والمياه  الطاقة  ــوزارة  ل التابعة   - النفط 
إلى  يسعون  الذين  الموزعين  بعض  قبل  من  المضاربات 

التخزين أكثر من طاقاتهم وأكثر من الطلب الفعلي لألسواق.
وأكد تجّمع الشركات المستوردة أنه »ال توجد بوادر أزمة 
رغم كل اإلشاعات، فهي لم تقطع السوق يوماً واحداً حتى في 
الجهات  مع  الدوام  على  تتعاون  اليوم  وهي  الظروف،  أحلك 

الرسمّية لتلبية حاجات السوق بانتظام«.

نّفذ أصحاب الشاحنات والكسارات 
الغربي  البقاع  في  ميدون  منطقة  في 
خالله  قطعوا  احتجاجّياً،  اعتصاماً 
للمطالبة  الــوقــت،  لبعض  الطريق 
المواد  ونقل  بالعمل،  لهم  بالسماح 
كحد  )الستوك(  سابقاً  المستخرجة 
المصالح  من  بغيرهم  أســوة  ــى،  أدن
القائمة. وشارك في االعتصام عدد من 
عائالت العاملين وسائقي الشاحنات 

المتوقفين عن العمل.
وتحّدث في االعتصام خليل شبيب 
صاحب شاحنة لنقل المواد المختلفة 
العمل  عن  متوقف  وهو  الكسارة  من 
معتصمون  نحن  قــائــالً  أشــهــر،  منذ 
ونطالب  الكسارات  أمام  ميدون  في 
بواسطة  مواد  بتحميل  لنا  بالسماح 
األمر  هــذا  حتى  لكن  ستوك،  رخــص 
األسباب  نعرف  وال  علينا،  ممنوع 
غيرنا  فيما  المنع،  لهذا  الموجبة 
ــص  ورخ كــســارات  بــرخــص  يعمل 

ستوكات«.
وأضاف »مطلبنا األساسي السماح 
مئات  بل  عشرات  هناك  بالعمل،  لنا 
على  بمعيشتها  تعتمد  التي  العائالت 
هذه المصلحة، لدينا ستوكات ونريد 
للقانون،  وفــقــاً  وبيعها  تصريفها 
كما  العمل،  ولنبدأ  رخصاً  فليعطونا 
فلينظروا  وغيرها،  سبلين  في  غيرنا 
هناك،  األموال  حيتان  ويمنعوا  ألمرنا 
يعتاش  المصلحة  هذه  أن  خصوصاً 
حركة  وتشكل  المئات  خاللها  مــن 
منها  يستفيد  البلد  فــي  اقتصادية 
ال  استثناء،  دون  من  المواطنين  كل 

االقتصادية  الظروف  هذه  في  سيما 
إلى  يحتاج  ال  فالمواطن  الصعبة، 
إلى  يحتاج  بل  دعم  ليرة  ألف   400
المؤسسات  فرص عمل وتسهيل عمل 

الموجودة«. والمصالح 
وناشد محمد شرف صاحب كسارة 
والبيئة  الداخلية  وزيري  ميدون،  في 
تحت  »فنحن  بالعمل،  لهم  السماح 
هذا  يسري  أن  شرط  القانون  سقف 
القانون على الجميع، لدينا ستوكات 
ونطالب  سنوات،  ثالث  منذ  متراكمة 
لنقلها،  العمل  ــات  أذون يعطونا  بأن 
تزال  ال  التي  الكسارات  ببعض  أسوة 
مطالبين  المناطق،  من  عدد  في  تعمل 

بمساواتهم بغيرهم وإنصافهم«.
الى  باالنتقال  المعتصمون  وهــّدد 

مناطق أخرى، في حال عدم التجاوب 
مع مطالبهم وشكواهم.

الشاحنات،  سائقي  من  عدد  وكان 
مستديرة  عند  سلمياً  اعتصاماً  نفذوا 
جانب  الى  شاحناتهم  وركنوا  زحلة، 
تضامناً  قطعها  دون  مــن  الــطــريــق 
»ترابة  الوطنية  الترابة  شركة  مع 

وعمالها. السبع« 
المذكورة  الشركة  إدارة  وكانت 
وصرف  باإلقفال  قضى  قراراً  اتخذت 
توقف  بسبب  والموظفين،  العمال 
العام  ــر  أواخ منذ  المقلع  في  العمل 
مهلة  الشركة  إعطاء  وعــدم   2019
تسمح  المعنية  الوزارات  من  قانونية 
التي  الرئيسية  المقالع  بتشغيل  لها 

تشكل مصدر اإلنتاج.

تجّمع �ل�صركات �لم�صتوردة للنفط:

توزيع �لمحروقات يعود �ليوم

�عت�صام عند م�صتديرة زحلة �حتجاجًا على �إقفال تر�بة �ل�صبع

و�أ�صحاب �لك�صار�ت في ميدون يطالبون بال�صماح لهم بالعمل

اعتصام الصحاب الشاحنات

وزير الصناعة خالل جولته  في بعلبك الهرمل

�أميركا تبيع ممتلكاتها في هونغ كونغ 

بيع  األميركية  الحكومة  بــدأت  وبكين،  واشنطن  بين  توترات  وســط 
قيمة  وتقّدر  كونغ.  هونغ  في  المرموقة  المناطق  إحــدى  في  ممتلكاتها 
الممتلكات األميركية بينها أراٍض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة 
الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، بحسب وكالة »بلومبرغ«، بنحو 1.3 مليار 
»إن  إلكترونية  رسالة  في  األميركّية  الخارجّية  لــوزارة  ممثل  وقال  دوالر. 
الخارجية  وزارة  في  الخارج  في  المباني  وشراء  ببيع  المتخصص  المكتب 
)األميركية( يراجع بانتظام الحيازات العقارية الخارجية لحكومة الواليات 

المتحدة كجزء من برنامجها العالمي إلعادة االستثمار«.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا 
الصين  جمهورية  سلطات  قرار  أن  مشترك،  بيان  في  المتحدة  والواليات 
أحكام  مع  يتعارض  كونغ  لهونغ  لألمن القومي  قانون  الشعبية بوضع 

إعالن الحكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصين.
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{ سماهر الخطيب
سياسة  ات��ب��اع  ف��ي  تفّوقها  األميركيّة  المتحدة  للواليات  ��ل  س��ُجّ
إلى  وصوالً  االقتصادي  الحصار  مبدأ  على  اعتمادها  عبر  التجويع 
ضغط الشعوب وإثارتها ضّد حكامها وأنظمتها، وليس من مثال أدّل 
على تلك السياسة أفضل من حقبة الحرب الباردة وصوالً إلى انهيار 
االتحاد السوفياتي في العام 1989؛ فلم تكن المواجهة إيديولوجية 
اقتصادية ومالية حينما كانت  باطنها مواجهة  فحسب بل كانت في 
في  والمعيشية،  االقتصادية  األزمات  من  تعاني  االشتراكية  الدول 
المقابل يجدون نظيرتهم الرأسمالية تنعم بالرخاء واالزدهار. وهذا 
اتبعت مبدأ مارشال  السياسة األميركيّة، فمن جهة  لّب  ما كان عليه 
الحرب  انتهاء  بعد  أوروبا  إعمار  االقتصادّي إلعادة  المشروع  وهو 
العالمية الثانية، ومن جهة للضغط على الدول االشتراكية في ما بعد 
االحتواء  لسياسة  تطبيقها  عبر  االشتراكي،  الُركب  اختارت  التي  أو 
الركب  هذا  عن  يخرج  َمن  لكّل  واالقتصادي  المالي  الدعم  وتقديم 

حتى وصل األمر إلى انهيار جدار برلين وتوحيد األلمانيتين..
التي  العقوبات  أن  جلياً  يتضح  ال��ي��وم  وحتى  ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ 
الحرب،  ع��ن  بديل  نسق  ضمن  تأتي  المتحدة  ال��والي��ات  تفرضها 
وهي  الناعمة  ال��ق��وة  أساليب  كأحد  العسكري،  الخيار  ع��ن  وب��دي��ل 
غالباً مجدية وذات آثار مدّمرة تفوق في تأثيراتها الحرب العسكرية 

التقليدية.
كما تمارس الواليات المتحدة حملة »أقصى ضغط« على الخصم 

إلجباره على الجلوس إلى الطاولة والتفاوض على اتفاق أشمل.
استخداماً  األم��ي��رك��يّ��ي��ن  ال��رؤس��اء  أك��ث��ر  ت��رام��ب  دون��ال��د  وُيعتبر 
سياسته  في  يسير  لكنه  ال��دول،  ضّد  والعقوبات  الحصار  لسياسة 
تلك على ُخطى أسالفه في البيت األبيض، الذين خّط لهم هذا النهج 
وتولى  المتحدة،  للواليات  ال�28  الرئيس  وهو  ويلسون«،  »وودرو 

الحكم من عام 1913 إلى 1921.
هي  نقاطعها  التي  »األم��ة  إن  بقوله:  ويلسون  الرئيس  واشتهر 
العالج  ه��ذا  »َط��بِ��ق  بالقول:  وتأكيده  االس��ت��س��الم«،  وش��ك  على  أم��ة 
حاجة  هناك  تكون  ولن  والمميت،  الصامت  والسلمي  االقتصادي 
التي  الدولة  خارج  حياة  يكلف  ال  رهيب  عالج  إنه  القوة،  الستخدام 
دولة  توجد  ال  أنه  رأيي  وفي  عليها،  ضغوطاً  يفرض  لكنه  تقاطعها، 

حديثة يمكن أن تقاوم«.
ومن أقرب األمثلة على تأثير الحصار الذي يفوق تدميره ما تفعله 
المتحدة  األمم  العراق، حين فرضت عليه  الحروب هو ما حصل في 
العام  في  الكويت  غزوه  بعد  اقتصادية؛  عقوبات  وحلفاؤها  وأميركا 
وألحقت تلك العقوبات أضراراً اقتصادّية وإنسانيّة وصحيّة   ،1990
في  ب�«الكارثية«  تأثيراتها  ووص��ف��ت  بالعراقيّين،  بالغة  وتعليميّة 
المجاالت اإلنسانيّة، حيث أّدت إلى وفاة أكثر من مليون ونصف من 
العراقيين، من بينهم نحو نصف مليون طفل، وحرمت العراقيين ألزَيد 

من عقد من الزمن من الحصول على حاجاتهم من الغذاء والدواء.
العالمية  الحرب  منذ  تنامت  التي  المتحدة  ال��والي��ات  ق��وة  أّن  إال 
مّكنتها  والعسكري  والمالي  التجاري  نفوذها  تنامي  مع  الثانية، 
والتالعب  والمالية  االقتصادّية  ال��دول  مفاصل  على  السيطرة  من 
العقوبات  س��الح  تستخدم  فباتت  أهوائها  وف��ق  ال��دول��ي  بالقانون 
من  سواء  المصالح،  في  معها  تختلف  أخرى  دول  على  االقتصادية 
المنظمات  خالل  من  إلق��راره  الدولي  التحشيد  عبر  أو  واحد  جانب 
الدولية ال سيّما األمم المتحدة »متذّرعة« بالفصل السابع من ميثاق 

المتحدة. األمم 
قروض  م��ن  بالعقوبات  المستهدفة  ال��دول��ة  ح��رم��ان  وب��ال��ت��ال��ي 
التحويالت  وحظر  التجاري،  والحظر  البنكية،  والتصدير  التوريد 
المالية، والحرمان من الحصول على قروض من المؤسسات المالية 

األميركيّة، وكذلك الحرمان من االستثمار في األصول األميركيّة.

وق���د أن��ش��أت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة خ��ص��وص��اً ل��ه��ذا ال��غ��رض أي 
 – »هيلمز  قانون  أسمته   ،1969 آذار  في  خاصاً  قانوناً  »العقوبات« 

بيرتون«.
على  واح��د  جانب  من  تفرضها  التي  األح��ادي��ة  العقوبات  ولكون 
دولة معينة أقل فاعلية من العقوبات االقتصادية المتعددة األطراف 
شركة  أو  دول���ة  على  واح���د  ج��ان��ب  م��ن  ع��ق��وب��ات  ف��رض  إل��ى  فتلجأ 
تتعامل مع الدولة المعاَقبة اقتصادياً؛ أو العكس، فتتحّول العقوبات 
الذي  إلى دولية، كقانون »قيصر«  بهذه الطريقة من محض أميركيّة 
الدولة  على  عقوباتها  بموجبه  تفرض  وال��ذي  التنفيذ  حيز  سيدخل 
السورية وكل دولة أو شركة تتعامل معها وتجويع الشعب السورّي 

على غرار سابقه العراقي.
بموجب  تفرض  التي  األم��م��يّ��ة«  »العقوبات  صفة  أخ��ذ  وبالتالي 
ال  والتي  يفرضها  التي  الزجرية  الوسائل  تنّص  والتي   41 المادة 
المادة وقف الصالت  العسكرية ومن بينها بحسب  القوة  إلى  تصل 
والبريدية  والجوية  والبحرية  الحديدية  والمواصالت  االقتصادية 
والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفاً جزئياً أو 
كلياً، باإلضافة إلى قطع العالقات الدبلوماسيّة أو تجميدها وصوالً 

لمنع الدول من التعامل مع الدولة »المعاقبة«..
اإلمكانيّة  منحتها  التي  األميركيّة  القوة  أن  مختّصون  يؤكد  كما 
في فرض قراراتها والضغط اقتصادياً على الدول، وانتهاج سياسة 
العقوبات، للدفاع عن مصالحها واستمرارها لم تكن وليدة الصدفة، 
األساسية  المفاصل  جميع  في  القوة  المتالك  السعي  نتاج  هي  بل 

العالمي. لالقتصاد 
االقتصاد  على  األم��ي��رك��ّي  ال���دوالر  لهيمنة  ف��إن  ذل��ك  ع��ن  ف��ض��الً 
بهذا  أهدافها  المتحدة  الواليات  تحقيق  في  مساعداً  دوراً  العالمي 

الخصوص.
كما تتحكم الواليات المتحدة في التجارة العالمية من خالل هيمنة 
المعامالت  من   85% قرابة  على  يسيطر  ال��ذي  األميركّي  ال���دوالر 

التجارية حول العالم.
ويهيمن الدوالر كذلك على معظم المعامالت المالية حول العالم، 
وروسيا  األوس��ط  الشرق  ضمنها  ومن  الناشئة،  ال��دول  في  خاصة 

%92 من معامالتها. والصين، بنسبة 
ويتمثل  األم��ي��رك��يّ��ة؛  ال��ق��وة  أذرع  أح��د  يعتبر  آخ��ر  جانب  وه��ن��اك 
البنك  ومنها  ال��دول��ي��ة،  المنظمات  معظم  ق���رارات  على  بسيطرتها 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
السياسات  ف��ي  ال��ت��دخ��ل  ع��ل��ى  ال��ق��درة  تعطيها  ال��س��ي��ط��رة  وت��ل��ك 

االقتصادية لتلك الدول بما يخدم مصالحها..
فإن  العالم  دول  من  دولة  ألّي  المالية  االحتياطات  ألهمية  ونظراً 
معتمدة  نقدية  كعملة  األم��ي��رك��ّي  ال���دوالر  ال���دول  م��ن  العديد  ات��خ��اذ 
األميركيّة  بالعملة  االحتياطات  هذه  من  جعل  المالية  الحتياطاتها 
من   60% م��ن  أكثر  إّن  حيث  المتحدة،  ال��والي��ات  إل��ى  مضافة  ق��وة 

االحتياطات المالية العالمية مقّومة بالدوالر.
المتحدة  الواليات  تملكها  التي  السياسية  السلطة  إلى  باإلضافة 
أّي  على  عقوبات  فرض  قرار  من  يجعل  ما  العالم،  دول  معظم  على 
دولة قراراً سهالً نسبياً؛ ألن معظم الدول ستلتزم بقرارات الواليات 

المتحدة.
من  المتحدة  الواليات  ُتمّكن  حاسمة  وسيلة  العقوبات  وبالتالي 
وأقل  مجهود  بأقل  ال���دول  ق��رار  على  وسيطرتها  أه��داف��ه��ا  تحقيق 

خسائر.
أما عن سّر قوة الدوالر األميركّي، بالرغم من أّن الوضع الخاص 
كعملة  اليورو  أوروبا  أطلقت  أن  منذ  عّدة  مرات  مهّدداً  بات  للدوالر 
تستثني  وال��ت��ي  بها  يتمتع  التي  ال��ق��وة  ه��ذه  س��ّر  ه��و  فما  م��وّح��دة.. 
إلى  باإلضافة  االقتصاد  قوانين  من  األميركيّة  المتحدة  ال��والي��ات 
 ،WB سيطرتها على ثالث مؤسسات مالية رئيسية: البنك الدولي  

 ،WTO IMF، ومنظمات التجارة العالمية   صندوق النقد الدولي  
من خالل وسائل متنّوعة.. 

فيما  العالمي،  االقتصاد  على  المتحدة  الواليات  تسيطر  وبالتالي 
ب�«التعقل« حتى ال  الدول األخرى  الذكر  السالفة  المؤسسات  تنصح 

يكون لديها عجز في ميزان المدفوعات أو في التمويل الحكومي.
ميزان  في  هائلة  عجوزات  لديها  نفسها  أميركا  نرى  المقابل  في 
الحكومي، وذلك من وقت آلخر، وما من أحد  المدفوعات والتمويل 

في صندوق النقد الدولي يطلب منها »التعقل« أو ضبط النفس!
كما أّن العمالت جميعها تشهد انخفاضاً كبيراً إال أّن قيمة الدوالر 
حتى  إش��ارة  توجد  وال  الكبير،  االنخفاض  ذلك  تشهد  لم  األميركّي 
تعانيه  مما  بالّرغم  المتحدة  الواليات  القتصاد  وشيك  إفالس  على 
مليون   40 من  أكثر  وفقدان  اقتصادية  أزمة  من  األخيرة  اآلونة  في 
سعر  وانخفاض  الدخل  في  التفاوت  عن  فضالً  لوظائفهم  أميركّي 
التي  م��ن األزم���ات  ال���دوالر وغيرها  م��ا دون  إل��ى  األم��ي��رك��ّي  ال��خ��ام 

ولدتها جائحة كورونا.. 
وإذا ما أردنا تفسير سبب قوة الدوالر في الواقع فسنجده العملة 
احتياطيات  كافة  ثلثي  من  يقرب  ما  إلى  ويصل  العالميّة  االحتياطيّة 
التبادلية  التعامالت  أربعة أخماس كافة  الرسمي، وأكثر من  التبادل 

األجنبية..
معينة  الدولي  النقد  صندوق  قروض  كافة  فإّن  ذلك،  على  عالوة 

بالدوالر.
وبالتالي فإّن قوة الدوالر ال تسّوغها القوة االقتصادية للواليات 
المتحدة، ألّن ما تستطيع الواليات المتحدة تصديره يمكن الحصول 

عليه من مصادر بديلة.
الدوالرات،  إنتاج  في  شيئاً  المتحدة  الواليات  تتكلّف  ال  وتقريباً 
أّن الواليات المتحدة  فإّن العالم يستعمل العملة بهذه الطريقة يعني 
في  مقابل  دون  من  والخدمات  السلع  من  ضخمة  كميات  تستورد 

واقع األمر. 
من  يستثمر  أو  أراضيها،  خارج  الدوالر  يتداول  ما  بمقدار  إنه  إذ 
قبل مالكين أجانب في أصول تجارية أميركيّة بمقدار ما يتوجب على 

بقية العالم أن يزّودها بالبضائع والخدمات مقابل هذه الدوالرات.
وبالرغم من أّن الوظيفة التي يلعبها الدوالر ك�«مالذ آمن« ال زالت 
في  العمالت  أداء  مراقبة  في  متخّصصين  مسؤولين  أّن  إال  فّعالة، 
الفيدرالي  الصين وألمانيا والبرازيل قالوا بأّن »سياسات االحتياط 

هي السبب في إضعاف قيمة الدوالر«.
إال أن الخطوات السابقة التي اتخذها االحتياط الفيدرالي من أجل 
زادت  بل  العملة،  قيمة  على  كثيراً  تؤثر  لم  بالدوالرات  العالم  إغراق 
جاذبيّة األصول األميركيّة في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى أقصى 

دعم ممكن من جانب المستثمرين األجانب.
وفي الواقع إّن األزمة االقتصادّية التي اندلعت عام 2008 بسبب 
ناقوس  ليعود  اليوم،  إلى  بآثارها  ممتّدة  زال��ت  ما  العقاري  الرهن 
الخطر ل��ي��دق م��ن ج��دي��د، )ق��ب��ل ظ��ه��ور ال��ج��ائ��ح��ة(، م��ح��ّذراً م��ن أزمة 
اقتصادية كبيرة ستعصف باالقتصاد العالمي، وستكون أشّد فتكاً 
والدة  عنها  وستنتج   ،2008 في  حدثت  التي  المالية  سابقتها  من 

نظام عالمي جديد مختلف تماماً عن الواقع الحالي. 
باعتبار  األميركيّة  وكذلك  والعربية  الغربية  ال��دول  تشهده  فما 
وما  »المعولمة«  العالمية  المنظومة  في  الكل  من  جزء  جميعاً  أّنهم 
وارتفاع  المعيشيّة  األوض��اع  في  تفاقم  من  المنظومة  تلك  شهدته 
تلك  المقنعة وما رافق  البطالة  الحقيقّي وليس فقط  البطالة  مستوى 
وليد  ليس  السياسيّة  سلطاتها  باتجاه  الشعوب  نقمة  من  األوضاع 

ليلة وضحاها إنما هو امتداد ألزمة 2008.
كوفيد- بجائحة  المتمثلة  الحالية  الصحية  األزم��ة  ان��دالع  وم��ع 
االقتصاد العالمي وتحذيرات  على  مدّمرة  آثار  من  خلّفته  وما   ،19
اليوم  العالم  ب��ات  ال���دول،  لبعض  ومالية  اقتصادية  ان��ه��ي��ارات  م��ن 

إلى  يعود  األول  أّي لحظة والسبب  ينفجر في  قد  بركان  على شفير 
»العولمة« وربط الهندسات المالية والسياسات العامة المحلية بتلك 
باتت  وع��ث��رات  أزم��ات  م��ن  تعانيه  م��ا  تعاني  أص��اًل  التي  األميركيّة 
»السود«  ضّد  »عنصرية«  حادثة  أول  مع  انفجرت  المعالم  واضحة 
المدن  معظم  في  تتساقط  األميركيّة  الدومينو  أحجار  معها  لتبدأ 

والواليات األميركيّة فالحكاية ليست »رمانة بل قلوب مليانة«..
أهّم هذه  ولتصبح معها بوادر األزمة االقتصادية واضحة، ومن 
المنصرم  العام  بلغ  العالمي  الدين  فحجم  العالم،  »إف��الس«  البوادر 
القومي  الناتج  الجائحة »كوفيد19-«، ثالثة أضعاف  أي قبل ظهور 
 85 العالمي  اإلجمالي  القومي  الناتج  إّن  حيث  العالمي،  اإلجمالي 
أّن  بمعنى  مجتمعة،  العالم  مداخيل  كافة  جمعنا  إذا  دوالر،  تريليون 
وهذا  اإلجمالي،  القومي  الناتج  قيمة  من   300 بنسبة  َمدين  العالم 

إفالس حقيقّي..
كما أّن أوروبا مّرت منذ أعوام قليلة مضت، بانكماش اقتصادّي، 
60 من الناتج  ما دفعها إلى وضع حّد على أال يزيد الدين العام على 
القومي، ناهيك عن أّن الواليات المتحدة تمّر حالياً بمرحلة انكماش 
ويبدو  دوالر،  تريليون  بنحو  ُيقّدر  سنوي  عجز  فلديها  اقتصادّي، 
به  والمجيء  السياسة  عالم  خ��ارج  من  أميركّي  رئيس  اختيار  أّن 
بحصول  األميركيّة  اإلدارة  تسمح  ال  كي  بحت  اقتصادّي  عالم  من 
ف��رص��ة أخرى  بإعطائه  ُي��ن��ذر  م��ا  ال��م��ت��وق��ع..  االق��ت��ص��ادي  االن��ه��ي��ار 
من  األول��ى  الفترة  ف��ي  أن��ه  خاصة  األم��ي��رك��ّي  باالقتصاد  للنهوض 
شعاره  أن  ناهيك  مصراعيها  على  التوظيف  أب��واب  فتح  قد  واليته 

»أميركا أوالً« يدغدغ الشعور األميركّي »النرجسي«..
»ترامب  ب���أّن  األم��ي��رك��يّ��ة  ال���دراس���ات  م��راك��ز  أف����ادت  أن  وس��ب��ق 
سيصطنع حرباً مع الصين، يكون الهدف منها الجلوس مع الصين 
ع��ل��ى ط��اول��ة م��ف��اوض��ات، وال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ن��ظ��ام ع��ال��م��ي ج��دي��د بين 

الطرفين«. وهذا أمر ترفضه الصين حتى اآلن.. 
ف��ع��الً، واس��ت��ث��م��ر ظهور  ال��ت��ج��اري��ة معها  ال��ح��رب  وق���د اص��ط��ن��ع 
الفيروس القاتل في توجيه االتهامات ضّدها وال تزال بكين ترفض 
تصعيده  بحدود  ترامب  وصل  حتى  اتهامات  من  إليها  يوجه  ما  كل 
القومي  المجلس  أقّر  بعدما  كونغ«  »هونغ  عن  االمتيازات  إلغاء  إلى 
فيما  »تجاوزاً«  وحلفاؤها  أميركا  اعتبرته  الذي  القرار  ذاك  الصيني 

هو في األصل قرار سيادي لدولة ذات سيادة..
جداً،  خطيرة  عالمية  اقتصادية  أزم��ة  إل��ى  اليوم  يتجه  العالم  إذاً 
األزمة  ع��ن  تماماً  مختلفة  وه��ي  ال��ق��رن،  ه��ذا  ف��ي  مثلها  يحصل  ل��م 
تكن  ول��م  بحتة،  م��ال  س��وق  أزم��ة  ك��ان��ت  حيث   ،2008 ف��ي  المالية 
للسوق  الموازي  السوق  هو  المال  وسوق  إطالقاً،  اقتصادية  أزمة 
االقتصادي، وال عالقة له وال أثر له على الناتج القومي، فمن يربح 
ويخسر هم المتضاربون في األسهم وفي األوراق المالية، أما هذه 
بدأت  األس��ع��ار  وغ��الء  الكساد  تضّم  مرحلة  إل��ى  فستصل  األزم���ة 

بوادرها في النصف األول من العام الحالي 2020..
أرادت  م��ا  إذا  كثير  ب��ه  القيام  السيادّية  ال���دول  تستطيع  م��ا  إنما 
من  ال��خ��وف  وع��دم  األميركيّة  ل��أوام��ر  االن��ص��ي��اع  وع��دم  النهوض 
خاصة  بحتة  مالية  وليست  اقتصادية  اليوم  فاألزمة  »الدوالر«  قوة 
مضت  أشهر  منذ  العالم  دول  شهدته  ال��ذي  العام  شبه  اإلغ��الق  أّن 
األميركيّة  القوة  تلك  أضعف  أي  ش��يء  كل  قبل  ب��ال��دوالر  أض��ّر  قد 
المضافة وبالتالي اتجهت األزمة نحو منحى اقتصادي مواٍز لأزمة 
المالية العالمية وستنعكس آثاره على الواليات المتحدة التي لطالما 
تغطرست المتالكها تلك القوة وهي اليوم تعاني من ضعٍف نال من 

»دوالرها«..
 كما أّن العقوبات على إيران وكوريا الشمالية مثالً دفعتهما نحو 
العائق  إنما  عائقاً؛  العقوبات  تلك  تقف  لم  وبالتالي  الذاتي،  االكتفاء 
مالية   - اقتصادية  فلسفة  وإي��ج��اد  الفرصة  انتهاز  ع��دم  في  يكمن 

جديدة تحمي الدول من »الغطرسة« األميركيّة..

قوة خفّية و�سالح �أميركّي ُمدّمر! 

تحّدثت مصادر صحافيّة 
عربيّة في واشنطن عن 

تنسيق بين المؤتمر الوطني 
الذي كان يقود حركة 

االحتجاج ضد التمييز 
العنصري والجماعات 

التي تمثل المسلمين 
األميركيين وهيئات نسائية 

وقيادات التينية مع قيادة 
حملة بيرني ساندرز 

لتشكيل نوع من القيادة 
للحركة االحتجاجية التي 

تشهدها العديد من الواليات 
والمدن األميركية لرسم 

سقف سياسي لها.
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�حتجاجات »ال �أ�ستطيع �لتنّف�س« تعّم �لواليات �لمتحدة

وفر�ض حظر �لتجّول في مدن �أميركّية

قر�ر تاريخّي تتخذه فنزويال وناقلة �لنفط �لإير�نّية �لخام�صة ت�صل �إلى �لمياه �لإقليمّية �لفنزويلّية 

 اشتعلت االضطرابات وفرضت السلطات حظر التجول في عدد من المدن األميركية الكبرى أول أمس، عندما نزل المحتجون 
إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم لوفاة رجل أسمر ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما يجثو رجل شرطة 

أبيض على رقبته.
وردد المحتجون هتاف »ال أستطيع التنفس« في إشارة إلى الكلمات التي قالها جورج فلويد وهو يحتضر.

ومن لوس أنجليس إلى ميامي إلى شيكاغو بدأت االحتجاجات سلمية قبل أن ينفلت عقالها بعدما أوقف المتظاهرون حركة 
المرور وأشعلوا الحرائق واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب التي أطلق بعض أفرادها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاصات 

البالستيكية في محاولة الستعادة النظام.
وأثار مشهد تدفق المحتجين على الشوارع إحساساً بأزمة في الواليات المتحدة بعد أسابيع من إجراءات العزل العام بسبب 

وباء فيروس كورونا التي أطاحت بالماليين من أعمالهم وأثرت بدرجة كبيرة على األقليات.
وفي عاصمة البالد، تجمع مئات المتظاهرين بالقرب من مبنى وزارة العدل وهم يهتفون »أرواح السود لها قيمتها«. وتوّجه 
كثيرون منهم في وقت الحق إلى البيت األبيض حيث اشتبكوا مع الشرطة التي كان أفرادها يحملون الدروع وبعضهم يمتطي 

الخيول.
وقال الرئيس دونالد ترامب صباح أول أمس، إنه »لو كان المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان الفاييت المواجه للبيت األبيض 

في الليلة السابقة خرقوا السياج لوجدوا في استقبالهم الكالب شديدة الشراسة وأشّد األسلحة التي رأيتها فتكاً على اإلطالق«.
وتم استنفار الحرس الوطني في والية مينيسوتا بكامله للمرة األولى منذ الحرب العالمية الثانية بعد أربع ليال من أعمال 
عاصمة  وهي  المتاخمة،  بول  سان  مدينة  في  وكذلك  الوالية،  مدن  أكبر  منيابوليس،  من  أجزاء  في  والتخريب  والنهب  الحرق 

مينيسوتا.
وقال تيم وولز حاكم مينيسوتا إن »نشر الحرس الوطني كان ضرورياً، ألن محّرضين من الخارج يستغلون االحتجاجات على 

موت فلويد في نشر الفوضى«.
وفي إفادة صحافية أول أمس، قال وولز وهو في فترة حكمه األولى للوالية بعد انتخابه عن حزب الفالحين والعمال الديمقراطي 

في مينيسوتا »نحن نتعّرض للهجوم«.
أياً من الوزير أو حاكم  وعلى نحو منفصل وجه وزير العدل األميركي وليام بار أصابع االتهام إلى محرضين متطرفين لكن 

الوالية لم يقدم دليالً، على ما قاله.

وصلت أمس، خامس وآخر ناقلة نفط إيرانّية 
إلى المياه الدولية بعد إبحارها ألكثر من ثالثة 
أسابيع  محّملة بالنفط للشعب الفنزويلّي. في 
البالد  في  السلطات  فيه  تستعّد  الذي  الوقت 
التي تمتعت بأرخص سعر للبنزين في العالم 

منذ عقدين، لتوسيع مبيعات التجزئة. 
باتخاذ  أمس،  دولية،  إعالم  وسائل  وأفادت 
فنزويال قراراً تاريخياً بشأن أسعار المحروقات 
وناقالت  شحنات  وصول  بعد  وذلك  البالد  في 
نفطّية  ومشتقات  وق��وداً  تحمل  إيرانّية  نفط 

للحكومة الفنزويلية.
فيما بدأت شركة النفط الحكومية الفنزويلية 
البالد  محطات  بتزويد  )بي.دي.في.إس.إيه(، 
توزيع  خطة  تشمل  أن  المتوقع  ومن  بالوقود، 
الوقود الجديدة، نحو 1540 محطة في البالد. 

بيع  الصبر  بفارغ  السائقون  ينتظر  وقت  في 
البنزين.

في  الجملة  إم���دادات  أم��س،  أول  ب��دأت  كما 
أجريت  التي  االخ��ت��ب��ارات  بعد  ع��دة  مناطق 
اآللية  التجزئة  مبيعات  تنفيذ  بهدف  أيام  قبل 

وأنظمة التحكم اعتباراً من أوائل حزيران.
من  األول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  فنزويال  وسترفع 
اآلن  حتى  كان  الذي  الوقود،  أسعار  حزيران 
بسبب  النفطي،  البلد  ه��ذا  في  مجاني  شبه 

تراجع اإلنتاج.
وأعلن الرئيس نيكوالس مادورو أن »بإمكان 
200 محطة وقود أن تبيع هذا المنتج بالسعر 
الدولة  الحتكار  ح��داً  بذلك  واضعاً  الدولي«، 

لبيع المحروقات في البالد.
عنها  تحدث  التي  المحطات  تلك  وسيدير 
ال��خ��اص«،  القطاع  م��ن  »م��ق��اول��ون  م���ادورو 
الرئيس  وفق  البنزين،  باستيراد  لهم  سُيسمح 

الفنزويلي. 
نظام  »إن��ش��اء  ع��ن  أي��ض��اً  الرئيس  وأع��ل��ن 
بوليفار  آالف  خمسة  قاعدة  على  قائم  إعانات 
بشراء  يسمح  ما  ليتر«،  لكل  دوالر(   0،025(
للسيارات  الشهر  في  البنزين  من  ليتراً   120
فيما  النارية،  للدراجات  ليتراً  و60  الخاصة 
سيحصل قطاع النقل العام للركاب والبضائع 

»على إعانة بنسبة 100 في المئة«.
»فاكسون«،  اإليرانية  النفط  ناقلة  ووصلت 

من  الرابعة  وهي  فنزويال،  إلى  الجمعة   يوم 
تنقل  التي  ال�5  اإليرانية  الناقالت  مجموعة 
الوقود إلى البالد، وجرى إفراغها من حمولتها 
بسبب  فنزويال  تطلبها  التي  البنزين  مادة  من 
قطاعها  على  المفروض  االقتصادي  الحصار 

النفطي.
الذي  ال��دول��ّي  »السعر  م���ادورو:  وأض��اف 
من  البنزين »،  ليتر  لكل  سنتاً   50 هو  حددناه 
مقاولون  المحطات  تلك  »سيدير  أنه  موضحاً 
باستيراد  لهم  سُيسمح  الخاص ،  من  القطاع 

البنزين«.
ف��ي   نقص  م��ن  تعاني  أن  فنزويال   ي��ذك��ر 
احتياطات  تملك  أن��ه��ا  رغ���م  ال��م��ح��روق��ات ، 
في  اإلنتاج،  تراجع  بسبب  من  النفط ،  هائلة 
ونتائجه  كوفيد19-  وباء  تفشي  زادها  أزمة 
أسعار  عن  اإلع��الن  ويأتي  حدة،  االقتصادية 
الوقود  الجديدة  بعد أيام من استقبال فنزويال 
ومشتقات  وقوداً  سلّمت  إيرانية،  نفط  لناقالت 
وصول  وأثار  م��ادورو،  لحكومة   أخرى  نفطية 
هذه  السفن  توتراً بين كراكاس و واشنطن  التي 

تندد بدعم  طهران  لمادورو.
وعبرت طهران مرات عدة عن دعمها للرئيس 
الفنزويلي نيكوالس مادورو الذي تسانده أيضاً 
روسيا والصين وتركيا وكوبا، وتعود العالقات 
الوثيقة بين طهران وكراكاس إلى عهد الرئيس 

السابق هوغو تشافيز )2013-1999(.
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 s� Î «dO�� Î ULO�“ ·bN��« w�«d�≈ qL� œd�� ¨ ËdO� t�L�U� v�≈ fK�«d� tM�d� s�
  UOMO�L� W�«b� cM�  «d� …ÒbF� ÊUM�� W�uJ� fOz— ·bN��« q� ¨V��� ÊUM�� ¡UL�“
 ÎôUO��«  ÊU�  U�  —bI�  ¨jI�  t��—U�  s�  W�U���«   UD�L�«  w�  ULÒO�  ô  ¨XzUH�«  ÊdI�«
 ÊU� Î U�√Ë ¨·ËdE�« Òq� w� UNK�√ s� qLF�« vK� bONA�« fOzd�« »√œ w��«Ë ÊUM�� …b�u�
 bO�d�«  e�F�  ÊU� b�Ë ÊUM��  W�ËdF�  ÎôUO��«  ÊU� q�  ¨UN�—U� Ë√  WDK��«  q�«œ tF�u�

ÆÆÆ ôU�L�« W�U� w� UN� t�«e��« WL�d� v�≈ wF��U�Ë UN� t�UL�S�
 XzUH�«  ÊdI�«   UOMO�L�  lKD�  s�  …Òb�LL�«  WO�UO��«  t�UO�  w�  bONA�«  fOzdK�Ë
 d�«Ë√  v��  ¨©w??�«d??�  bOL��«  b��  fOzd�«  ‰öI��ô«  ‰UD�√  b??�√  Áb??�«Ë  qO�—  bF�®
 UN�UJ�S� ÒÊ√ WL�«Ë bI�F� X�U� WL�¬ b� t��U��« sO� ©1987Ø6Ø1® ÊdI�« p�–  UOMO�UL�
 ¨WOM�Ë WO�UM��  UH�Ë ÆWBK�L�« WOM�u�« Á«u�Ë t�b�Ë “u�— WOHB� d�� ÊUM�� rO�I�
 »—œ  w�  W�OC�  …—UM�Ë  ¨tM�Ë  …UO�  w�  W��U�  W�U�  t�KF�  …b�b�  ¨WO�u�  WO�d�Ë

ÆÆÆq�uD�« UM�ô¬
 ¡UM�√Ë Î̈ U�uL� »dF�«Ë ÊuO�UM�K�«  UN�dF�  U� w��« …b�bF�«  UD�L�« pK� sO� wMJ�
 ¡«u{_« jÒK�� r� W�U� WO�UC� WD�� ÂU�√ n�u�√ Ê√ ÒœË√ Î̈ U�uB� ‰ULA�«Ë fK�«d�
 »¬ d�«Ë√ w� åqOL� u�√ Íœ«Ëò WK�� w� åf�UO�ô« W�—b�ò W�œU� w�Ë ¨UNOK� Î «dO��
 …d Ò�NL�«   özUF�«  s� Î «œb� …uI�U� Ãd�� Ê√ UN�u� WDK��« Èu� X�ËU� sO� ¨1983
 rN�—UA� ÒqJ� WL�UF�« q�√ UN� ÈÒbB�� Î̈ö�√ …—u�NL�« W�—bL�« pK� s� »uM��« s�
 ¨dN�Q�  1984  ◊U��  6  W{UH��«  q��  ¨v??�Ë_«  W{UH��ô«  ÊËdO��  Ád���«  UL�  «u�U�Ë

ÆÆÆ„«c�¬ —U�√ 17 WDK� W�—b�
 WO�U�K� WL�b� W�—b� ¡ö�≈ w� UN�u� ÷«dF��« ‰ö� s� b�d� WDK��« X�U� UL�—
 w�Òb� Íc�« V�UG�« ÊUOJK� åWO� s��ò …—œU�L� ÂuI� Ê√ qOL� u�√ WK�� w� W�œuNO�«
 ¨w�ö�ù«Ë  wM�u�«  nB�«  w�  Î U�d�  Àb��  Ê√   œ«—√Ë  ¨r�UF�«  w�  åœuNO�«ò  qO�L�
 UN Ò�√ w��«Ë ÍbK��« VFKL�« w� bOF�« …ö� w� XK�� w��« WFz«d�« …b�u�« bF� Î U�uB�
 Òq� s� ¨WO�UO�Ë WO�Ë— ¨WO�ö�≈  «œUO� UNO� X�—U�Ë b�U� s�� bONA�« w�HL�«

ÆÆÆV�«cL�«
 åwL�—ò nB� Èd�Ë ¨…—Òd�� dO� …u�I� W{UH��ô« pK� l� WDK��« XK�UF� UN�u�
 …dOG� W�U�� r�—UN�≈Ë sOCH�ML�« œ«dH��ô W�ËU�� w� WO�UC�«Ë WO�dG�«  ËdO��

ÆÆÆsOO�UM�K�« WOI� s� W�ËeF�
 fOz—  Íd�  tO��  –U��_«  V�J�  s�  ¨w�  qB�«  ¨fK�«d�  w�  XM�  ÂuO�«  p�–  w�Ë
 ÊU�K�« lL�� w� f Ò�RL�« uCF�« u�Ë  U�d� qOK� q{UML�«Ë w�U�L�« ¨q�√ W�d�
 wMGK�√Ë ¨»uM��« w� dO�U�L�«Ë  U�bK��« ¡U�ƒ— dL�R� Òd� sO�√Ë ¨WO�FA�« j�«Ëd�«Ë
 W{UH��« l� Î UM�UC� ÂU� wM�Ë »«d{≈ Êö�ù WOM�u�« ÈuI�«Ë q�√ W�d�� WO� „UM� ÒÊ√
 ‰ULA�«Ë fK�«d� »ËU�� WO�UJ�≈ s� wM�Q�Ë ÆÆÆWDK��« lLI� Î «—UJM��« UL� ¨ ËdO�

ÆÆÆ…u�b�« Ác� l�
 bO�— fOzd�«  vK� …dJH�«  ÷d�Q�Ë …dO�� WO�UJ�ù«  ÒÊ√  bI��«  ∫qOK� oO�dK�  XK�
 w��« WO�ULA�« oO�M��« W�ON� fOzd�Ë ¨‰ULA�«Ë fK�«d� w� dO�� wM�Ë rO�e� w�«d�

ÆÆÆWO�ULA�« ÈuI�«Ë »«e�_« Òq� s� sOK�L� ÒrC� X�U�
 WO�FA�« j�«Ëd�«Ë ÊU�K�« lL�� w� sO� Ò�RL�« s�uCF�« ÍUIO�— l� XN�u� qFH�U�
 Èb�ML�«  fOz—  WIO�—œ  qBO�  Æ√Ë  ¨©UN�u�  oO�M��«  W�O�  d�  sO�√®  wL�œ√  Í“U??�  Æ√

ÆÆWO�K�«dD�« WO�FA�« ◊U�Ë_« w� q�UH�«Ë ¨©ÂuO�«® ‰ULA�« w� w�dF�« w�uI�«
 w�  »«d??{≈  v�≈  …u�b�U�  w�«d�  bO�—  bONA�«  fOzd�«  ŸUM�ù  Î U��Ë  ÃU���  sJ�  r�
 iF��   ôUB�«  Èd??�√Ë  ¨v??�Ë_«  WE�K�«  cM�  …dJHK�  fÒL��  bI�  ¨‰ULA�«Ë  fK�«d�
 »«d{ù« v�≈ tO� u�b� W�ON�« r�U� ÊUO� œ«b�≈ Í“U� Œ_« s� VK�Ë oO�M��« W�O� ÊU�—√

ÆÆÆb�«Ë ÂuO� ‰ULA�«Ë fK�«d� w� q�UA�«
 –U��_«  w�  »d�√Ë  ¨‰ULA�«Ë  fK�«d�  w�  Îö�U�  »«d{ù«  ÊU�  w�U��«  ÂuO�«  w�Ë
 sJ� r� Íc�«  »«d??{ù« «c� ÕU�M� b�bA�« t�UO�—« s� Íd� tO�� ©bF� U� w� fOzd�«®
 Î UC�√  ÊU??�  q�  ¨V���  åqOL�  u??�√  Íœ«Ëò  W{UH��«  l�  »uKD�  wM�UC�  qF�  œd��
 W�UL� Ë√ W�� Ë√ WIDM� œ«dH��« WO�UJ�≈ vK� iF��« ÊU�— jI�√ “UO��U� Î U�Ëb�Ë ÎöF�

ÆÆÆs�d�ü« s� UN�e�Ë WO�UM��
 ÊQ� ÊUM�� ¡UL�e� Î U�—œ UN�u� W�U�A�« t�H�u� w�«d� bO�— bONA�« fOzd�« vD�√
 s� Î «¡e� VOB� U� ÒÊ√ „—b� Ê√Ë ¨Èd�√ ÊËœ W�H� fO�Ë ¨s�u�« ÒqJ� rNM� b�«u�« ÊuJ�

ÆÆÆtK� bK��« VOB� UL�≈ bK��« q�√
 fOzdK� WK�UL� n�«u� X�U� q� ¨n�uL�« «c� w� Áb�Ë w�«d� fOzd�« sJ� r� Î UF��
 tK�«  ‰U??�√®  h��«  rOK�  fOzdK�Ë  ¨◊ö�M�  bO�Ë  –U��ú�Ë  ¨WO��d�  ÊULOK�  q�«d�«
 …œUI�«Ë ¨r�U� kOH��« b�� q�«d�« aOA�«Ë b�U� s�� aOA�« bONA�« w�HLK�Ë ¨©ÁdL�
 dOL� —u��b�«Ë ¨œUOB�« dOM�Ë ¨ öOK� rO�«d�≈Ë öO�U� ‰UL�  ËdO� w� sO�d�UM�«
 Î ULN� Î «d�F� U�—U���«  sJL� w��«Ë WO�uI�«Ë WOM�u�«  ÈuI�«  …œU� s� r�dO�Ë ¨⁄U�B�«

ÆÆÆ—U�√ 17 ‚UH�« ◊UI�≈Ë ◊U�� 6 W{UH��« u��
 s�  dF� ¨w�«d� bO�— ¨w�dF�«Ë wM�u�« ¨ÍËb�u�« rO�e�« œUNA��« Èd�– w�
 bO�d�«Ë bONA�« fOzd�« j� W�ö� vK� b Ò�R� ô w��« W�œU��« pK� dC���√ Ê√ w��«Ë
 ¨s�u�« «c� s� √e��� ô ¡e� r� ‰ULA�«Ë fK�«d� ¡UM�√ ÒÊ√ vK� p�c� b Ò�R� w��« q� ¨jI�
 d Ò�H� Íc�« «c� UL�—Ë ÆÆÆW Ò�_«Ë s�u�« Õ«d� Òq� l� ÊuL�ö�� rN�√Ë ¨W Ò�_« Ác� s�Ë
 v��Ë  ‰öI��ô«  cM�  ‰ULA�«  WL�U�  t�  X{ÒdF�  Íc??�«  ‰UL�ù«Ë  ÊU�d��«  »U��√
 ¨—U�b�«Ë Âb�«  s� —U�� w� UN�«d�≈Ë ¨UN�UO��ô …dL��L�«  ôËU�L�« d Ò�H� q� ¨ÂuO�«
 WL�d��« pK� Ÿ«e��« Êu�ËU��Ë ÆÆÎ U�U� ≥≥ q�� w�«d� bO�— dO�J�« bONA�« «u�U��« UL�

ÆbONA�« fOzd�« ZN� fL�ËÆÆÆsOO�UM�K�« …d�«– s�
WO�FA�« j�«Ëd�«Ë ÊU�K�« lL��� ÂUF�« o�ML�«*

k’Éãe »eGôc ó«°TQ

 X�ÒdA� b�Ë ¨Áu�M� Ê√ ¨w�«d� bO�— bONA�« fOzd�«  «u�d� s�c�«  vK� ÎöN� fO�
 t�—U�e�  Âu??�√  XM�Ë  83  ÂU??�  wM�u�«  ’ö??�??�«  WN��  qOJA�  bF�  »d??�  s??�  t��dFL�
 Îôu�Ë ¨Íd� tO�� fOzd�« sO�Ë ULNMO� Î UI�M� WO��d� ÊULOK� q�«d�« fOzd�« …—U�“Ë

Æ84 ÂU� Ê«“u�Ë nOM� ÍÓdL�RL� œ«b�ù« XI�«— w��«  «dOC��K�
 `{«Ë  uN�  ¨bONA�«  fOzd�«  w�  WK�Q�L�«  ‰UB��«  s�  WO�UO��«Ë  W�dJH�«  W�«eM�«
 WO�B� s� bF��« q� bOF�Ë ¨tH�«u� w�  «—ËUML�«Ë Ÿ«b�K� ÊUJ� ôË ¨b�d� «–U� ·dF�Ë
 ∆œU�L�«  t�d��  W�UI�«  a�U�  W??�Ëœ  q�d�  Î U�–uL�  q�L�Ë  ¨WOI�UM�Ë  WO��c�Ë  WOHzU�

Æ Òw�UO��« t�u�U� w� `�UBLK� ÊUJ� ôË  U�UMI�«Ë rOI�«Ë
 q�� ¨rN�OA�Ë t�uB� ŸUL�≈ l{u� t��UI�Ë t�MD�Ë w�«d� bO�— fOzd�«  ¡U�–
 nz«uD�« ‚u� WOM�Ë WO�UM�K� tJ�L�� bONA�« fOzd�« …d�U��Ë ¨rN�I�Ë tzU�b�√ ŸUL�≈
 …d�UIK�  W�UJ�  l�  ¨sOD�K�  u��  t���Ë  oA�b�  √b��  WO�U�  W�Ëd�  Î U�u�  V���  r�
 t�d�«–Ë t�«b�Ë w� W�UJ� s� d�UM�«  b�� ‰UL� fOzd�«  dO�J�«  q�«d�«  l�  U�d�c�«Ë

Æt�U�UM�Ë
 tO ÒL�� Ê√ V�� ÊU� UL� ¨“UO��U� W�Ëœ q�— ¨bO�d�« fOzd�« œUNA��« l� ÊUM�� d��
 Íc�«Ë ¨w�«d� dL� q�«d�« fOzd�« t�OM�ËË t�O��UM�Ë t��U�“ À—Ë Íc�« tIOI� ÎULz«œ
 w�«d� qBO� VzUM�« qL��Ë ¨WK�Q�� W�Ëd�Ë WO�U� WOM�Ë q�— Î UC�√ tKO�d� U�d��

ÆÊUM��  ôU�— —U�� s� sOK�— À«dOL� ÎöOI� Î U��� ÂuO�«

k’Éãe »eGôc ó«°TQ

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝
ÆWOHzU� WOK�√ ÎU�d� ÊUM�� VÒM� 2000 ÂU� W�ËUIL�« ¡«œ√

 …u??I??�«Ë ¨åq??O??z«d??�≈ò l??� j??D??�Ë W??G??�œ√ »d??� ÷u??�??�
Æ…œu�u� WOMOD�KH�«

ÆUNzUHK� nF{ t��� WIDML�« w� U�dO�√ œu�Ë
ÆåWOKOz«d�≈ò W��— ÊUM�� w� åqOHO�uO�«ò ÂUN� q�bF�
ÆœU�H�« W��UJL� sO�œUNA��« …UC� v�« ÃU��� bK��«

ÆÁd�� ô≈ W�œUB��ô« W�“ú� Òq� ô t�Q� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
ÆUN�b�Ë√ w��« ·ËdE�« ‰«Ëe� wN�M� åqOz«d�≈ò

 »«e�_«  —ËœË  ¨d{U��«  X�u�«  w�  W�ËUIL�«  ·Ëd�  ‰u�
 s�  vJ�Ô�  U�Ë  ÊUM��  »uM�  w�  åqOHO�uO�«ò  ÂUN�Ë  WOM�u�«
 ¨WOK�_«  »d��«  i??�—Ë  ¨‚—e??�«   UF�I�«   ULN�  w�  q�bF�
 ¨ÍœUB��ô«  l{u�«Ë  ¨w�UM�K�«  q�«b�«  w�  dOOG��«   «Ëœ√Ë
 nO�Ë  ¨w�UM�K�«  ÂUEM�«Ë  nzUD�«  ‚UH�«Ë  ¡UCI�«Ë  œU�H�«Ë
 ¨‰Ë_«  s�dA�  17  „«d�  s�  n�uL�«Ë  ¨Õö??�ù«  v�≈  qO���«
 W�œUB��ô« WD��« dOB�Ë ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� s� n�uL�«Ë
 ¨W�U�  ‚dA�«Ë  sOB�«  vK�  ÕU�H�ô«Ë  ¨W�uJ��«  UN�Òb�√  w��«
 W�ËU��Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«Ë  tK�«  »e�  W�ö�  s�  Y�b��«Ë
 t�b�U��  qO�U�  Ê«d��  VK�  q�Ë  ¨nKL�«  «c�  w�  —UL���ô«
 ¨‚«dF�« w� Íd�� «–U�Ë øWK�IL�« W�—uNL��« W�Uz— W�dF� w�
 „UM�  q�Ë  ¨W�—u�Ë  ‚«dF�«  w�  WO�dO�_«   «uI�«  q�I���Ë
 ¨åqOz«d�≈åË ÊUM�� sO� Ë√ ¨…b��L�«  U�ôu�«Ë Ê«d�≈ sO� »d�
 Ê«  WO�UJ�≈Ë  åÈd�J�«  W�dFL�«ò  `��  s�  åqOz«d�≈ò  d�c��Ë

øUN�b�Ë√ w��« ·ËdE�« ¡UN��U� åqOz«d�≈ò wN�M�
 ÎU� Ò�Q�  œ«œe�  W�U���«  lO{«uL�«Ë  ¨…dO�J�«  s�ËUMF�«  Ác�
 w�  q�  ÊUM��  w�  fO�  ‰Ë_«  V�ö�«  UN��UF�  U�bM�  WOL�√Ë
 s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  W�UL�  j�Ë_«  ‚dA�«
 t��«dB� ¨å—uM�«ò W�«–≈ v�« t��b� w� UN� ÷dFO� ¨tK�« dB�
 À«b�ú� …œU��« t�¡«d�Ë W��U��« t�dE�Ë t�b� W�œË t�b�Ë
  U�U�M�« ÕdA� ¨ZO�C�« Òe� w� Î «¡Ëb� U�u�JO�  «—uD��«Ë
 ¨W�U�� WÒL�Ë WHOE� W�u�Ë WL�d� fHM� UN�—UI�Ë  U�UH�ù«Ë

Æq�I��L�« ‚U�¬ tM� ÒnA���
ÆÆÆ dB��« w��« ÕËd�« ?

ÆÆÆqO�UH��« iF� v�≈ d�F� s�ËUMF�« s�Ë
 ÕËd�«Ë W�ËUIL�«  W�O�Ë sO�ËUIL�U�Ë …dO�� W�ËUIL�U�  UM�I�
 w��«  W�FB�«  ·ËdE�«Ë  ¨åqOz«d�≈ò  vK�   dB��«  w��«  w�
 W�O�  vK�  q�  jI�  sO�ËUIL�«  vK�  sJ�  r�  W�ËUIL�«  UN�K ÒL��
 XO�  s�  Àb���  ‰«“  U�  åwKOz«d�ù«ò  Âö???�ù«Ë  ¨W�ËUIL�«
 Òb{ œu�uL�« Ÿœd�«Ë ¨UN� ÓwM Ô� w��« rz«eN�« l� ÎUM�«e�  u�JMF�«
 ¨ U�UD��«  W�O��  fO�Ë  WG�«b�«   UODFLK�  W�O��  u�  ËbF�«
 WOHzU�  WOK�√  ÎU�d�  ÊUM��  VÒM�  2000  ÂU�  W�ËUIL�«  ¡«œ√Ë
 ÂU� UN�«—b� dO� ÂuO�« W�ËUIL�«  «—b�Ë ¨åqOz«d�≈ò UN� XDD�
 Z�«d��«Ë  jD��«  w�Ë  WG�œ_«  »d�  w�  — ÒuD�  UM�b�Ë  ¨2006

Æp�– ·dF� åqOz«d�≈åË ÒrJ�«Ë
d�U�� w�dO�√ —uC� ?

 dO�F� u�Ë WIDML�« w� …d�U�� …—uB� …d{U� X�U� U�dO�√
ÆW�ËUIL�« —u�� …u� q�UI� UNzUHK� nF{ s�

 s�u�«ò vK� qG�A� åqOz«d�≈ò X�«“ U� ¨1982  ÂUF�« cM�Ë

 ÊUOJ�«Ë  ¨w??�œ—_«  ÊUOJ�«  »U��  vK�  sOOMOD�KHK�  åq�b��«
 W�Ëœ  q�  WOM�œ  W�Ëœ  fO�Ë  ÍdBM�  ÊUO�  u�  åwKOz«d�ù«ò

ÆÍdBM� qJA� ·ÒdB�� W�dBM�
ÆÆÆW�ËUIL�«Ë ÊuOMOD�KH�« ?

 u� wMOD�KH�« VFA�« Èb� W�ËUIL�« —UO�� bO�Q��« Èu���
 …u� ÂuO�«  sOD�K� w� W�ËUIL�«  …u�Ë vC� X�Ë ÒÍ√ s� vK�√
 w� XK�b� åqOz«d�≈åË ¨W�ËUIL�« —u�� `�U� w� WO�O�«d��«
 …œUOI�«Ë ÆWKOLF�« UN�U�UL� vK� UN�U�—  d�� Ê√ bF� W�—u�
 åqOz«d�≈ò l� »d� v�≈ Ã—b��Ô� Ê√ W�KB� Èd� ô W�—u��«

ÆÂuO�«
ÊUM�� w� åqOHO�uO�«ò ÂUN� q�bF� ?

 œËb��«  vK�  åqOHO�uO�«ò  ÂUN�  q�bF�  s�  Êu�Òb���  ÂuO�«
 VKD�  u�  q�bF��«  «c??�Ë  ¨WK��L�«  sOD�K�  l�  WO�uM��«
 «c�  ’UI�≈  Ë√  U�b�b�  vK�  åqOHO�uO�«ò  ¡UI�Ë  ¨åwKOz«d�≈ò

ÆÎU�O� dÒOG� ô b�bF�«
WOK�_« »d��« UO�u� ?

 ¨UM�  …d�H�  Ác??�Ë  ¨WOK�_«  »d��«  Òb{  W�UM�  pKL�  s��
 b�d� ô ¨ÊUM�� vK� UM�d� s� ÎU�öD�« WOK�_« »d��« i�d�Ë
 UMKI� w� fO�Ë ¨ÊUM�� rJ�� Ê√ b�d� ôË ¨ÊUM�� w� WOK�√ ÎU�d�
 W�d�  ÊuOO�UM�K�«  U�UD�√  u�  v��  bK��«  rJ��  Ê√  UM��UM�  ôË

Æp�c�
  «—U���ôU�  W�uJ��  X�«“  U�  ÊUM��  w�  WI�U��«  WO�K�_«
 w� dOOG��«  «Ëœ√Ë ¨¡UB�ù«Ë ‰eF�« Òb{ tK�« »e�Ë ¨WOHzUD�«
 ·uI��«  vK�√Ë  ¨bK��«  W�O�d�  w�«d�  Ê√  V��  w�UM�K�«  q�«b�«

ÆËbFK� W�d� ÒÍ√ ¡UD�≈ Âb�Ë rO�I��« Âb� U�“d�√ WOK�«b�«
ÍœUB��ô« l{u�«Ë l�u���« ?

 W�O��«  VO�Q��   «ËœQ�  Âb����  s�ËUMF�«  Ác�  q��  ‰«e�  ô
 «c�Ë ·«bN��ô« W�zô ”√— vK� UNKF�� U� W�ËUILK� WM{U��«
 …uI�« Âb���� Ê√ UMMJL� ôË ¨vDF� Òq� w� dEM�« Òo� UMODF� U�
 »—U�� Ê√ tK�« »e�� UM� «u�L�«Ë ¨ÊUM�� w� œU�H�« ÒnK� w�
 ÊuH�uL�«Ë  UM�«u�Ë  U??�ƒ«—“Ë  V�cO�Ë  ÆUM�I�d�  vK�  œU�H�«

ÆrN�UN�« Èd� «–≈ W��U�LK� ¡UCI�« v�« UMOK� Êu�u��L�«
Êu�œUNA��« …UC� ?

 ¨œU�H�«  s�  t�ö�ù  sO�œUNA��«  …UC�  v�≈  ÃU���  bK��«
 u�b� p�c�Ë ¨¡UCI�« s� ‰eFL� œU�H�« W��UJ� ÎU�O�� fO�Ë
  U�U���ô« w� rN�U�UM� s� ”UM�« dÒ�FO�Ë ¨¡UCI�« Õö�≈ v�«

Æ»U��K� WD�� ÊuJ� Ê« V�� w��«
¨d�uD�Ë Õö�≈ v�≈ ÃU��� nzUD�« ‚UH�« ?

 v�≈  W�d��  ‰Òu���  Ÿu{u�  ÒÍ√  vK�  ÊUM��  w�  ·ö�  ÒÍ√
 v�≈  ÊU�U���  w�UM�K�«  ÂUEM�«Ë  nzUD�«  ‚UH�«Ë  ¨wHzU�  ·ö�
 ÂUEM�«  Õö�≈Ë  ¨tH��  …b�U�  vK�  fO�  sJ�  d�uD�Ë  Õö�≈
 WO�FA�« W�—UAL�«Ë ”UM�« s� √b�� Òq��«Ë ¨VF� d�√ w�UM�K�«
 WO�UM�K�«  nz«uD�«  ¡UM�√  Èb�  …œ«—ù«  d�u��  r�  ÚÊ≈Ë  ¨WF�«u�«
 ÎU�—u�  ÎöL�  dE�M�  s�Ë  dOOG�  ÒÍ√  qB��  sK�  ÂUEM�«  Õö�S�
 v�≈   u�œ b�Ë œU�H�«  wL�� sO�«u� ÊUM��  w�Ë Æ…b�«Ë WF�œ
 ÍœUB��ô« UMF{ËË ÆtF�dA�� X�Ë v�≈ ÃU��� «c�Ë ¨U�dOOG�
 vK� tF� w�UF��« V��Ë W��UFL�« s� WK�u�  «uM� qL��� ô

ÆÆÆsJL� «c�Ë ∆—U� u��
¨œU�H�« W��UJ� W�dF� ?

 œU�H�«  W��UJ�  W�dFL�   U�dD�«  `��Ë  ÂUG�_«  W�«“≈  V��
 Â«b� ‰uB� Âb� vK� ’d��Ë ÂUG�_« vK� ”Ëb� s� s��Ë

ÆwK�«œ
¨‰Ë_« s�dA� 17 „«d�

 17  À«b�√  ‰ö�  jGC�«  X��  X�U�  WO�UO��«  ÈuI�«  Òq�
ÆjGC�« «c� nÒH�  «d�UE��« fOO�� sJ� ¨‰Ë_« s�dA�

¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� ?
 tMJ� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� v�« »U�c�« b�d� tK�« »e� fO�
 t�F�UL� Âb� s� Î «¡e� ÒÊ« Î «d��F� ¨tO�≈ W�uJ��« »U�– l�UL� r�
 s�  t�√Ë  ¨lz«—c�«  V��  »U�  s�  u�  bIM�«  ‚ËbM�  W{ËUH�
 W�“ú�  Òq??�  ô  t�Q�Ë  w??�Ëb??�«  ‚ËbMB�«  v??�≈  t�u��«  QD��«

ÆÁd�� ô≈ W�œUB��ô«
W�œUB��ô« WD��« ?

 ¨…dO�� szUL�Ë  «bOIF�� W�uA� W�œUB��ô« W�uJ��« WD�
 UN�d�U��  Òr����  W�œUB��«  WD�  s�  tK�«  »e�  nA�  «–≈Ë
 ¡UO�≈  vK�  ÊuIH��  UMMJ�  ¨WO�—U�Ë  WOK�«œ  Èu�  s�  Î «—u??�
 q�UF��« s� ÊUM�� lML� s� „UM�Ë ¨w�UMB�« w�«—e�« sO�UDI�«
 ÁU��ôU�  ô≈  Îö�  b��  ôË  ¨W�œUB��ô«   UHKL�«  w�  sOB�«  l�
 ÊUM��  ‰ô–≈  b�d� U�dO�√  ÆWO�dO�_«  WC�I�«  s� ÃËd��«Ë ÎU�d�
 l�  W�uJ��«   U{ËUH�  W�O��  dE�M�Ë  tOK�  ◊ËdA�«  ÷d�Ë

Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
¡UHK��« l� tK�« »e� W�ö� ?

 `L��  ô  UMMJ�  ¨q??�_«  o��  W���  UM��  ¡UHK��«Ë  s��
 ·d� ÒÍ_ Ë√ UM� sJL� ôË ¨n�U���« ◊d� v�≈ ÍÒœR� Ê√ ·ö�K�
 s� »uKDL�«Ë ¨jI� r�Ë s�� UM�√ …b�U� vK� ·dB��« nOK�
 UN�cG� w��«  ôUFH�ô« nK� —«d��ô« Âb� WO�UO��«  «œUOI�«
 qO�U�  Ê«d��  —UO��«  fOz—Ë  ¨w�UL��ô«  q�«u��«  qzU�Ë
 W�Uzd�  tL�b�  UM��U�  s�  Â«e??�??�ô«  Ÿu{u�  UMF�  `�H�  r�
 WMO�� d��« wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e� sO� W�öF�«Ë ¨W�—uNL��«
 W�öF�« w� dEM�«  …œU�≈ v�«  u�b� ô WOze��« qzU�L�«Ë ¨W�u�Ë

Æq�√ W�d�Ë tK�« »e� sO� W�uI�«Ë WLzUI�«
∫w�dO�_« œu�u�«Ë ‚«dF�« w� l{u�« ?

 qO�—  v�≈  u�b�  WO�F�  …œ«—≈  œu�Ë  u�  ‚«dF�«  w�  Òu��«
 w�  w�dO�_«  œu�u�«  UL�  ¨WL�U�  …œ«—≈  w??�Ë  ¨sOO�dO�_«
 «c� qO�— …—ËdC� WO�F� …œ«—≈ p�UM�Ë ‰ö��« …u� u� W�—u�

Æ‰ö��ô«
ø»d� ‰UL��« „UM� q� ?

 Ÿôb�« WO�UJ�≈ s�Ë w�dO�√ qA� u� sLO�« vK� »d��« qA�
 ‰UL��«  «cN�  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«Ë  Ê«d??�≈  sO�  »d�
 vK�  »d�  ÀËb�  bF���«  V�dI�«  ÈbL�«  w�Ë  Î̈ «b�  bF����
 ÒsA�� åqOz«d�≈ò ÒÊ« vK�  «d�R� b�u� ôË ¨…œÒbF��  UN��
 w� Èd�J�« W�dFL�« `�� s� åqOz«d�≈ò Î «—c�� ¨ÊUM�� vK� ÎU�d�
 Î̈UF�   UN���«  nK���  `��  g�UM�  W�ËUIL�«  —u��Ë  ¨WIDML�«
 ¨åqOz«d�≈ò  ‰«Ë“  UN��O��  ÊuJ��  XF�Ë  «–≈  Èd�J�«  »d��«Ë
 åqOz«d�≈åË  Èd�J�«  »d�K�  dOC���«  u�  Ÿœd�«  ‰UJ�√  b�√Ë
 wF�«Ë u�—UMO� «c�Ë UN�b�Ë√ w��« ·ËdE�« ¡UN��U� wN�M� b�
 ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« u�Ë Íe�dL�« ËbF�« lCFC� qFH�

Æ…u� l�u� w� W�ËUIL�« —u��Ë
ÍËb�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—*

*W�N� bL�√ ˝
 W�B�«  WOL�√   “d�√Ë  ¨r�UF�«  ‰Ëœ  ÂU�√  ‚u���  dO�  Î U�Òb��  U�Ë—u�  ”ËdO�  W�zU�  X{d�
 WD��dL�«  WOLKF�«  Àu���«Ë  W�B�«  ÒÊ√  lOL�K�  X��√  U�Ë—u�  ”ËdO�  w�U��U�Ë  ¨œUB��ô«  s�
 w�  Î UO�U�  Èd�Ë  ÆUN�u�  d�R�Ë  ¨U�—«dI��«Ë  UNM�√  —bB�Ë  ¨‰ËbK�  ‰Ë_«  ‰UL�«  ”√—  w�  ¨UN�
 ◊UAM�« iH��« –≈ ¨”ËdOH�« wAH� ¡«d� s� sL��«  «œUB��ô« l�b� nO� ¨r�UF�« ¡U��√ lOL�

ÆdO�� qJA� Í—U���«Ë ÍœUB��ô«
 WLE�_«  vK�  Î UC�√  sJ�Ë  ¨œUB��ô«  vK�  …bA�  bL�F�  WO�B�«  W�U�d�«  ¡«œ√  ÒÊS??�  w�U��U�Ë
 fO�  W�B�«  w�  —UL���ô«  ÒÊS??�  p�c�Ë  ¨j�«d�«  «cN�  ·UH���ô«  wG�M�  ôË  ¨UN�H�  WO�B�«
 WLE�_« t�«u� ¨p�– l�Ë Æ UFL��L�« rEFL� WO�U�√ W�u�Ë√ Î UC�√ tMJ�Ë ¨tO� Î U�u�d� Î «d�√ jI�
 W�u�O� q�� ¨…b�b� ◊uG{ s� Î UOze� W��U� ¨…bIF�Ë W�F�  U�b�� r�UF�« rEF� w� WO�B�«

Æ¡w� ÒÍ√ s� Òr�√ vI�� W�B�« w�U��U�Ë ¨WM�eL�« ÷«d�ú� b�«e�L�« —UA��ô«Ë ¨ÊUJ��«
ÆrN��� vK� «u�U� «–≈ «uIHM�Ë ”UM�« pKN��� s� W�U���

 œUB��ô«  Â√  W�UO��«  d�ü«  o��� ULN�√  ÊQ�  ÊËd� …bF�  U�dOJH� qG� Íc�«  Ÿ«dB�«  w�U��U�
 ¨r�UF�«  t�«u� Íc�« U�Ë—u� ”ËdO� ÂU�√ Êü« r�UF�«  œuI� w��«  W�B�« WLE�Ë WOL�√ ÂU�√ jI�
 vK�  Î U�UH�  p�–Ë  Î̈ U�UL�  W�œUB��ô«  …UO��«  XH�Ë√  …b�b�   «¡«d??�≈   c�√  ‰Ëb??�«  ÒÊ√  b��  p�c�
 —Ëœ r�UF� s� r�d�« vK� ¨r�UF�« w� œUB��ö� w�U�_« „d�L�« UL�Ë ¨t���Ë ÊU��ù« WLO�
 ¨W�“_« Ác� ‰ö�  U�uFB�« s� b�bF�«  ¡«u��« vK� …dO�� …—uB�  b�U� w��«Ë UO�u�uMJ��«

Ær�UF�« w� œUB��ô« —u��Ë VK� u� ÍdA��« dBMF�« vI�� sJ�Ë
 XH��« UN��Ë—√Ë W�UO��« ÒÊ√Ë ¨œuI� s� u� œUB��ô« ÒÊQ� w�U�_« UM�«dB� l�d� UM� s�
 W�U� ¨œUB��ô« vK� W�“_«  UO�«b�Ë ÊU��ù« W�� WOL�√ jI� ÈdM� W�“_« œuF� l� Î U�UL�
 VKD�«Ë ÷dF�«  U�u��� w� dO�� l�«d� w�U��U�Ë ¨wIOI��« œUB��ö� T�UHL�« n�u��« Òq� w�
 bO�d�«  „öN��ô«  WOL��Ë  œ—«uL�«  W�œËb��  —UF�  X��  qLF�  W�U�  ‰Ëb??�«  qF��  UL�  Î̈ UC�√

Æb�b� s� UN�FO�D� W�œUB��ô« …UO��« …œu�Ë ¨W�“_« Ác� “ËU��� ©w�«c�« ¡UH��ô«®
 ÊuOK�d� 83  ‚uH� Íc�« qzUN�« ÁœUB��« r��� w�U��L�« r�UFK� b�R�� XK� U�Ë—u� W�zU� ÒÊ≈
 t�u��«ò W�dE� W�� t��M� U� ·UF{√ W�ö� “ËU��� WO��—U� Êu�œ r��� Î UC�√ qI�L�«Ë ¨—ôËœ
 WO�UO��«  tLEM�  Î «b??�  ÍœUL�«  r�UF�«  «c�  ÒÊ√  v�≈  W�U{ùU�  ¨åWOFO�D�«  œ—«uL�«  s�  Òr??�√  ÍdJH�«
  «dA�  Õ«Ë—√  WL�—  ö�  bB��  wzd�  dO�  Ëb�  ÂU�√  ÎôuKA�  Êü«  nI�  W� ÒuM�L�«  W�œUB��ô«Ë

Æs�d�¬ sO�ö� VOB�Ë ¨dA��« s� ·ôü«
 Î U�uM�  wL�UF�«  œUB��ô«  UNK ÒL���  w��«  W��Ë_«  nO�UJ�  w�Ëb�«  pM��«  —Òb�  U�Ë—u�  W�“√  q��
 ŸUDI�«  vK�  W�“u�  ¨wL�UF�«  q�b�«  s�  0.7%  Í“«u??�  U�  ÒÍ√  ¨jI�  —ôËœ  —UOK�  570  u�M�
 w�U��«  ”ËdOH�«  w�QO�  ¨WOL�UF�«  b�—u��«  q�ö�  qK�Ë  sOJKN��L�«  „uK�  dÒOG�Ë  w�B�«
 l�—  w�  w�U�√  q�U�  W�B�«  …œu�  ÒÊ√  v�UM��  r�UF�  Î «b�√  Ì·U�  dO�  «c�  ∫‰uI�  ‰U��«  ÊU��Ë
 u�  WI�dD�«  pK��  Àb��  Ê√  ŸeHL�«  bNAL�«  «cN�  ÊU�  U�Ë  ¨U� ÒuL�  vK�  ÿUH��«Ë  ÃU��ù«   ôbF�
 ·«eM��«  »U��  vK�  ÍdJH�«  t�u��U�  d��√  rN�UL��«  WO{UL�«  œuIF�«  d��  —«dI�«  ŸUM�  n��

ÆUNI�—u�Ë WOFO�D�«  œ—«uL�«
 Òb�  vK�   U�uJ��«Ë  »uFAK�   U�b���«  s�  b�bF�«   dN�√  WO�U��«  U�Ë—u�  ”ËdO�  W�“√  ÒÊ≈
 v��  Ë√  …œU�F�  sJ�  r�   UO�uK�  …bF�  Â«e��ô«  vK�  VFA�«   d��√  W??�“_«  pK�  ÒÊ√Ë  ¨¡«u��«
 b�U���«Ë  q�«u��«   «œU??�  dÒOG��  ’U��«  Íb���«  mK�  bI�  «c??�Ë  ¨U??�  Î U�u�  ÀËb��U�  …— ÒuB��
 »—U��Ë  WO�Ëb�«   ULEML�«  UN�{d�  w��«  WO�B�«   ôu�u�Ëd��«  d��  vB�_«  Á«b�  wFL��L�«

Æ”ËdOH�« WN�«u� w� Èd�_« ‰Ëb�«
 Íb�� sO� ¨ Òd� UL�ö�√ s�—UO� sO� —«dI�« Íc���Ë  U�uJ��« XF{Ë WM�«d�« W�“_« ÒÊ√ UL�
 dA��« Õ«Ë—√ vK� ÿUH��« sO�Ë ¨UNOK� q�I� u� œu�— W�U� s� t�«d�≈Ë œUB��ô« vK� ÿUH��«
 WL�{ t�UO�«b� ÍœUB��« qK�Ë ÃU��ù« WK�� n�u�� b�bN��«Ë ‰eF�«  «¡«d�≈Ë ◊ö��ô« lML�
 a�UD�  w�  Êü«  dz«b�«  ‰b��«  oK�  U�  «c??�Ë  ¨t�UO�«b�  wN�M�  s�√  v�≈  tK�«  ô≈  rKF�  ôË  ¨…d�R�Ë

ÆlL�√ r�UF�« w� ÀU��_« e�«d�Ë W�UO��«
 ¨W�UO��«  wF�U�Ë  —«dI�«  Íc���  q��  s�  qFH�«  œËœ—  nK���  «cN�  bIF�  —U�≈  w�  t�√  UL�
 Î UCF� Èd� ULMO� ¨‰ ÒË_« ÂUIL�« w� rNOK� ÿUH��«Ë rN���Ë ¨W�u�ËQ� dA��« ÂÒbI� iF��« ÈdM�
 ÍÒœRO� t�√  ÊËd� Íc�«Ë ‚«u�_« —UON�«Ë ÃU��ù«  ö�� n�u� vA��Ë ¨œUB��ô« ÂÒbI� d�¬

Ær�F�«Ë »dF�« s� ‰UL�_« ‰U�— iF� Õd� UL� W�UNM�U� W�O�M�« fH� v�≈
 ¡u{  w�Ë  wM�√  ô≈  ‚u��«   UO�¬  vK�  rzUI�«  w�UL�√d�«  ÂUEM�«  W�U�M�  b�bA�«  w�UL�≈  r�—
 dO�O�Ë ”UM�« …UO� vK� ÿUH�K� ÈuB� W�u�Ë√ È—√Ë ¨‰Ë_« t�u��« l� Î U�UL� oH�√ W�“_« Ác�
 Íc���Ë   U�uJ�K�  œUH��L�«  ”—b�«  UL�—Ë  ¨”ËdOH�«  dD�  rN�N�«uL�  Î UL�œ  rN�  ‰eF�«  q��
  U�u�Ë√  j�{  …œU�ù  Ê«Ë_«  Ê¬  t�√  Î U�ÒbI�  Òq�_«Ë  ÂÒbI�L�«  tOI�  w�  r�UF�«  Èu���  vK�  —«dI�«
 rOKF��«  vK�  ‚U??H??�ù«  WOL�√  l??�  UNOK�  ‚U??H??�ù«Ë  WO�B�«  WO����«  WOM��«  s??�  b�eL�  —UL���ô«
 lL��L�« t�«u� b� w��« d�U�L�« l� rNK�UH� Èu��� l�d� dA��U� ¡UI�—ô«  «—U��Ë WO�u��«Ë
  «Ëœ√  w� —UL���ô« s� Òr�√  dA��«  w� —UL���ô« ÒÊ√  W�d���«  Ác� X���√  UL�d�Ë ¨q�I��L�«  w�
 w�UF�Ë  ¨WN�«uL�«  ÂU�√  Î U�UL�  …e�U�  Êü«  nI�  w��«   U�UAM�«  s�  U�dO�Ë  `OK���«Ë  »d��«

ÆÆÆ‰uK� œU��≈ s� e�F�« UNKÒ�J�Ë ¨ Ò‰cL�« ·UAJ�ô«
ÍœUB��«Ë w�U� dO��*

Z�d� s�� Æœ ˝
 Íc�«  ¨åwM�Ë  Êu�Q�ò  t�U��  w�  ¨◊u�UL�«  bL��  q�«d�«  tO�  ‰U�  Íc�«  s�u�«
 `��√ ¨s�uK� ¡UL��ô« vMF�Ë ¨WOIOI��« WOM�u�« vMF� b Ò��Ô� W�uI�√ ÊuJ� Ê√ œUJ�
 rNzUL��«  nF{  b Ò��Ô�  —u??�Ë   «ËœQ??�  ¨W�UI��«  w�Òb Ô�  s�  iF��«  Èb??�  Îôe�� Ô�
 ÒÊ√ Î U�UL� «u�� ¡ôR� ¨W�UO� UNM�U� sJ� WOM�u�« U�—U�≈ Î «—u� Êu�u��Ë ¨s�uK�

Æs�Ë WLKJ� o�_«Ë v�Ë_« w� t�œUO�Ë t�U�uJ Ô�Ë t�U� Ò�RL� s�u�«
 UNM�Ë  ¨r??�U??F??�«  w??�  WO�UO��«  WLE�_«  Òq??�  w??�   UÒO�K��«  s??�  dEM�«  ·d??B??�Ë
 ôË  X�U�  W�—u�  ÒÊ√  UL�  Î̈ UO�UI�Ë  Î U�dJ�  ÎöO�  UM�  X���√  W�—u�  ÒÊ√  ô≈  ¨W�—u�
 nA�Ë  ozUI��«  bOMH��  ¨‰«e�  ôË  XL�U�  w��«  ‚dA�«  «c�  w�  v�Ë_«  WM�K�«  ‰«e�
 «c� a�—U� w� W�—u� oL� s� Î U�öD�« p�–Ë ¨WOM�u�«Ë s�u�« V� w�ÒbL� WIOI��«

Æ‚dAL�«
 ô  v��  ¨W�{«ËË  WOIDM�  …—uB�  W�UO��«  n�dF�  v�≈  ÃU���  UM�√  b�RL�«  s�
 s��Ë ¨ÁöO�  vK� iF��«  wÒMGÔ�  ô v��Ë ¨jI� ‰Ë«b�K�  WÒO�UD�  ô«b� w� q�b�
 ¨WO�ö�_« W�uEML�« tO�  —UN�«Ë rOI�« tO� XDI�Ë rO�UHL�« tO� X�KI�« s�“ w�
 qO��  V���  p�–Ë  ¨t�  rÒK�L�«  ÕdA�Ë  ·ÒdFL�«  ·ÒdFÔ�  Ê√  tO�  ÃU���  UM���√Ë
 w�UL��ô«  ‚UHM�«  Òq�  w�  ¨UMOK�  ÔiF��«  t�—UL�  Ê√  ‰ËU��  Íc??�«  ⁄U�b�«Ë  aL�«

ÆWO�uO�« UM�UO� s� `D��« vK� uHD� Íc�« ¨w�Ëb�«Ë wLOK�ù« w�UO��«Ë
 ¨w�UO� ÂUE� œU�� Ë√ ¨r�U� …uD� Á—Òd�� ô W�UO��« qF� ÒÊS� ¨—U�ù« «c� w�
 qF� s�u�« W�UO�?� ¨WDK��« s� s�bOH��L�« Íb�Q� XLEÔ� qF�  «œ— Á—Òd�� ô UL�
 p�c�Ë ¨wM�œ Ë√ w�ö�√ —U�≈ ÒÍ√ Ã—U� qF�Ë ¨ U�Ò��L�«Ë »U��_« X�U� Î U�√ Ê«b�
 `��√Ë ¨W�UO��« qF� tOK� l�Ë s� œÒbF�� ÒÍ√ ¨t� ‰uFHL�« œÒbF�� W�UO��« —u� œÒbF��
 U�bMF�  Æs�u�«  u�  UM�  qFH�«  tOK�  l�Ë  s�  ÒÊ_  ¨s�u�«  W�UO�  w�  W�UO��«  —u�
 ÍuDM� w��« ¨W���«Ë ÂRK�«Ë ◊UD��ô«Ë …¡U�b�« ÊuJ� s�u�« r��� W�UO��« ÊuJ�
 iF��«  ‰uI�  UL�Ë ÆvLE� W�UO� s�u�«  W�UO� X�U� UM� s�Ë ÆszU��«  fH� UNOK�
 ôË  ¨w�—U��«  q�b��«  »c??�  v??�≈  Q�K�  ö�  ¨w�UO��«  p�UE�  dOOG��  `KH�  r�  ÚÊ≈
 rEMÔL�«  w�UO��«  qLFK�  Q�K�  Ê√  U�S�  ¨W�Ëb�«   U��R�  v�≈  tN Ò�u�  Î U�ö�  qL��

ÆV�«—Ë XLB�« Âe�« U�≈Ë ¨pM�Ë nI� “ËU��� ô UL�
 oI���  ¨—ôËb???�«  ôË  ‰U??�d??�«  ôË  r??�—b??�«  ö??�  ¨s??�u??�«  W�UO�  qF�  u??�  `�Ô�  ÒÍ√
 s��Ë  WO�U�  wN�  ÊU�Ë_«  ô≈  ¨lO��«Ë  W�ËU�LK�  q�U�  ¡w�  qJ�  ¨¡UL��ô«Ë  ¡ôu�«
 tOK�  wM�L�«  ÊuJ�  dH�GÔ�  ô  Èd��  WL�d�  s�u�«  W�UO�  ÒÊS�  w�U��U�Ë  ÆÊË—œUGL�«
 ô  s�u�«  W�UO�  ô≈  tK�UH�  Î «— Òd��  b��  Ê√  ¡dLK�  sJL�  sOAÔ�  qL�  Òq�Ë  ¨s�u�«  u�
 l�b�  Íc�«  V���«  ÊU�  ULN�Ë  ¨t��eM�  X�U�  ULN�  ¨UN�J�dL�  W�UH�  ôË  UN�  —Òd��
 ·dA�«Ë ÷dF�« W�eML� s�u�U� ÆtOK� d�P��Ë pM�Ë lO�� Ê√ lHA� ô Î «b�√ uN� ¨UN�

Æt�d�Ë t{d� tOK� ÊuN� tM�Ë tOK� ÊU� s Ó�Ë ÊU��û�
 ÒÊ√  vK� oHÒ��  Ê√  UM�  yÍd�� ¨s�u�«  Âb�� s Ó�  u� s�«uL�«  ÒÊ√  vK� UMFL�√ U�  «–≈
 ¨Õö��«Ë b���U� t��UL�Ë tM� ŸU�b�U� U�dB�� Ê√ s� d��√Ë vL�√ s�u�« W�b�
 s�  tKI�Ë  tOIH��«Ë  WO�u��«Ë  rKF�U�  t�b��  Ê√  v�Ë√  Ì»U�  s�  t��b��  UMLL�  U�  «–S�
 WO�UI� W�dJ� …—u�Ë …—UC�Ë WCN� v�≈ ¨‚—Ë s� dH� “«u� Ë√ ¨WO�«dG� WFD�

ÆŸ—«eL�«Ë l�UBL�« s� pKL� U� pKL� W��M Ô� W�√ `�BÔ� v�� ¨‰uIF�« ËeG�
 ¨…bF�_«  W�U�  vK�  …dO��   UO�«b�   “d??�√  W�—u�  vK�  »d��«  ÒÊ√  w�  p�  ô
  UHO�u��«  —U??�≈  w�  ÍœUO��«  dO�  Î UDL�  X{d�  »d��«  Ác??�  WFO��  ÒÊ√  W�U�
 rNMJ�  ¨s�u�«  —U��  nK�  sO����L�«  p��Ë√  v�≈  W�U{≈  ¨wM�Ëö�«Ë  wM�u�«  sO�
  —uK��  —U??�ù«  «c??�  w??�  ÆÎöOBH�Ë  WKL�  s??�u??�«  s??�  bF���   U�—ULL�  Êu�uI�
 ô ‰U�L�«  qO�� vKF� ¨ U�H�«  Ác� sO� eOOL��«  VFB�« s�  U�Ë ¨…b�b�  UO�UJ�≈
 s�b�UH�« v�≈ …—U�≈ w� ¨q�«b�« g�«Ëœ …—U�� Êu�—u��« œ Òœd� U� Î «dO�� ¨dB��«
 WFO�— V�UM� w� «u�«“ U� ¡ôR� ÒÊS� rN�H�√ sO�—u��« ÊU�K�Ë ¨»d��« —U��Ë
 »—U�Ô� b�_«  —UA� fOzd�« ÒÊ√ Î U�ö�≈ dJM� ô UM�Ë ÆW�—u��« W�Ëb�« w� Èu��L�«
 b�_«  fOzd�«  d�–  b�Ë  ¨W�œUOI�«  ·uHB�«  w�  r�  sL�  Î «b�b��Ë  Á“u�—Ë  œU�H�«
 ¡ôRN� t�UHO�u�� u�Ë ¨s�b�UH�« ¡ôR� s� W�—u� dOND� w� t�O�O�«d��« Î «—«d�
 ÂœU� u� ‰ËR�� ÒÍ√Ë ¨lOL��« ‚u� s�u�« ÒÊ√ vMFL� ¨wM�u�« qLF�« WK�u� œÒb�
 ¨¡ôR� s� s�dO�� vK� o�DM� ô WOM�u�« nO�u� ÒÊS� w�U��U�Ë ¨s�«uL�«Ë s�uK�
 Î̈ôË√  s�«uL�«  W�U�  «uKG��«  ¨W�—u�  vK�  »d��«   «uM�  ‰ö�Ë  rN�√  ULO�  ô

ÆÎU��U� W�u�dL�« r�e�«d�Ë Î̈ UO�U� W�—u� vK� W{ËdHL�«  U�uIF�«Ë
 v�� ¨`O�B�«  UN�UB� w� —u�_«  l{Ë —U�ù«  «c� w� Í—ËdC�«  s� ¨tOK�Ë
 b�b�� vK� Î «—œU�  U� ¨œU�H�«Ë »d��«  ö�Ë s� v�U� Íc�« Í—u��« s�«uL�« ÒÊ√
 WÒOD�   «—UFA�«  s�   c��«  w��«   UOB�A�«Ë  ¨W�—u�  w�  WOM�u�«   UOB�A�«
 rNH�Ë  sJL�  Î UC�√  ¡ôR??�Ë  ¨WOB�A�«   U�UG�«  oOI��Ë  ¨WOM�u�«  vK�  —u�FK�

ÆrN� XK�Ë√ w��« W�U�_«Ë s�u�« W�u��
 Á«d� ô lO�— ÏjO� W�UO��«Ë WOM�u�« sO�ò ∫‰uI� b�b� —UB��U�Ë ¨WKB�L�« w�

Æå¡UO�Ë_« ô≈

äÉjƒdhC’G Ö«JôJ äOÉYCG ÉfhQƒc áëFÉL
...OÉ°üàb’Gh áë°üdG ø«H

áq«æWƒdG º«gÉØeh øWƒdG øY
...áfÉ«îdG π©ah

:»YGPE’G ˆG ô°üf ø°ùM ó«°ùdG åjóM

áÑ∏°U IOGQEGh áë°VGh ájDhQh ºFGO ¥ó°U
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بدل  سند  الجباعي  عفيف  أحمد  طلب 
ضائع للعقار 19/1287 وسطاني.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب محمود الجردلي بوكالته عن محمد 
شعيب  سمير  لما  ع��ن  بوكالته  الغندور 
سندات  شعيب  المنعم  عبد  سمير  لمورثها 
و526  تفاحتا   293 للعقارات  ضائع  بدل 

عدلون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب محمود الجردلي بوكالته عن سمر 
المنعم  عبد  وهبه  لموكلها  شعيب  وهبه 

 221 للعقارات  ضائع  بدل  سندات  شعيب 
تفاحتا   293 و  و17  الصنوبر  قاقعية 

و1233 و1454 الغازية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بدل  سند  حميدان  منير  وس���ام  طلب 
ضائع للعقار 10/1451 بيسارية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

سندات  الحاج   طانيوس  الياس  طلب 
و2195   477 ل��ل��ع��ق��اري��ن  ض��ائ��ع  ب���دل 

المروانية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

�لكويت تعود �إلى �لحياة �لطبيعّية بعد حظر �سامل د�م �أ�سابيع

�لبرز�ني: قلقون من ن�ساط د�ع�ش خارج �إد�رة �لإقليم دم�سق.. مر��سيم رئا�سّية بت�سمية و�إعفاء عدد من �لمحافظين

قلقه  عن  البرزاني،  مسرور  العراق،  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  عبر 
خارج  تقع  إنها  قال  كردية  مناطق  في  »داعش«  تنظيم  نشاط  تصاعد  من 

إدارة اإلقليم.
وذكر بيان لحكومة اإلقليم، أن »البرزاني استقبل قائد العمليات الخاصة 
في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء )إريك ت�. هيل(، وبحث 
تعزيز  سبل  في  والتشاور  والمنطقة،  العراق  في  الوضع  مستجدات  معه 
كما  الدولي،  التحالف  وقوات  )الكردية(  البيشمركة  قوات  بين  التنسيق 
بهدف  الجانبين  بين  المشترك  التعاون  مواصلة  ضرورة  على  التشديد  تّم 

التصدي لتهديدات إرهابيي داعش«.
تنظيم  إرهابيي  نشاط  تصاعد  من  »قلقه  البرزاني  عن  البيان  ونقل 
ظل  في  اإلقليم،  حكومة  إدارة  خ��ارج  الكردستانية  المناطق  في  داع��ش 
تلك  في  الكرد  والمزارعين  الفالحين  تطال  التي  الخطف  وعمليات  الهجمات 

المناطق«.
المتحدة  للواليات  مهم  شريك  كردستان  »إقليم  إن  هيل  قال  جانبه،  من 
تنته  لم  اإلرهاب  على  »الحرب  أن  مبيناً  المنطقة«،  في  الدولي  والتحالف 

بعد، مما تتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق وإقليم كردستان«.

أصدر الرئيس السورّي بشار األسد، عدداً من المراسيم التي 
قضت بتغييرات لعدد من المحافظين.

محافظاً  بارسيك،  ممدوح  بسام  بتعيين  المراسيم  وقضت 
لمدينة حمص، خلفاً لطالل برازي، الذي تّم تعيينه مؤخراً وزيراً 
ذاته  المرسوم  وقضى  المستهلك،  وحماية  الداخلية  للتجارة 
بإنهاء العمل بمرسوم سابق كان يقضي بإسناد وظيفة معاون 

وزير السياحة لبارسيك.
كما أصدر األسد مرسوماً بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي، 

محافظاً لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ 
القنيطرة، وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء.

كما تم تعيين محمد طارق زياد كريشاتي، محافظاً لمحافظة 
القنيطرة، وإنهاء خدمات محمد خالد الهنوس، محافظ محافظة 

درعا، وتعيين مروان إبراهيم شربك، محافظاً لها.
الحمود  س��وادة  جايز  تعيين  بإنهاء  آخ��ر  مرسوم  وقضى 
الموسي، محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين غسان حليم خليل 

محافظاً لها.

يوماً   21 دام  شامل  حظر  بعد  الطبيعية،  للحياة  العودة  من  األولى  المرحلة  أمس،  الكويت،  دأت 
شوارع  شهدت  فيما  19«؛  »كوفيد-  التاجي  للفيروس  للتصدي  السلطات  فرضتها  إجراءات  ضمن 

العاصمة كثافات مرورية وصفتها وسائل إعالم محلية ب� »غير المعتادة«.
منذ  الشوارع،  إلى  بالخروج  والمقيمون  المواطنون  بدأ  المحلية،  »األنباء«  صحيفة  وبحسب 
عدة  رئيسية  شوارع  وشهدت  الطبيعية،  الحياة  عودة  من  األولى  المرحلة  بدء  من  األولى  الساعات 
مختلف  في  أمني  انتشار  وسط  وذلك  الماضية،  األيام  خالل  الكويت  تعتده  لم  مرورًيا  ازدحاًما 
للخروج  الفترة  تلك  والمقيمين  المواطنين  من  عدد  استغل  بينما  منها؛  المعزولة  وخاصة  المناطق 
بدء  قبل  حاجاتهم،  لشراء  واألسواق  والمحال  المطاعم  إلى  التوجه  البعض  وفضل  الشواطئ،  إلى 

سريان الحظر الجزئي«.
ارتداء  وأهمها  الصحية،  باالشتراطات  السيارات  وصيانة  غسيل  ومحطات  البقاالت  وفتحت 

الكمامات، وترك مسافات مناسبة تطبيًقا للتباعد االجتماعي.
عنه  نقلت  وحسبما  الماضي،  الخميس  أعلن،  الصباح  حمود  باسل  الكويتي،  الصحة  وزير  وكان 
 3 منها  كل  الوباء  مع  للتعامل  مراحل   5 »هناك  إن  قوله  )كونا(،  الرسمية  الكويتية  األنباء  وكالة 

أسابيع تتدرج من األشد إلى األقل تشدداً وصوالً إلى الحياة الطبيعّية«.
»إن لم تتحقق  إلى أخرى، قائالً  وأوضح حمود الصباح أن هناك اشتراطات لالنتقال من مرحلة 

يمكن إطالة المرحلة القائمة أو الرجوع إلى المرحلة السابقة«.
من  الجزئّي  الحظر  تطبيق  عدة،  أيام  قبل  األخير  اجتماعه  في  أقّر،  الكويتي  الوزراء  مجلس  وأقّر 
محّددة  مناطق  على  المناطقي  العزل  تطبيق  جانب  إلى  صباحاً،   6 الساعة  وحتى  مساء   6 الساعة 
وهي الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي، باإلضافة إلى جليب الشيوخ والمهبولة، اللتين تم 

عزلهما منذ أشهر.

هذا هو ال�شالح...

{ ابراهيم موسى وزنه 
عادت نغمة ال� 1559 إلى التداول... انطلقت ألسنة السوء الموسمية...

هذا يسأل عن مبّرر... وذاك يستعيد مقولة »قّوة لبنان في ضعفه«!
أما وقد كثرت »الفذلكات«، سأرّد عليكم أيها الغارقون في بحور الذّل...

إليكم هذا التعريف المفّصل عن سالح المقاومة:
سالح حّرر األرض وصان العرض،

سالح أفرح أهل اإليمان وقهر أهل الخذالن،
سالح أدخل السرور إلى القلب عندما فرض توازن الرعب،

سالح ما حادت بوصلته يوماً عن أعداء اإلنسانية وقتلة األنبياء،
سالح تحّركه األيدي الموّضأة بالطهر والصدق واإليمان،

سالح لطالما سعى الشيطان األميركي لنزعه أو تعطيل مفاعيله،
سالح مزروع في حقول التبغ وسهول الليمون وتالل الزيتون،

سالح تأنس بحضوره كهوف ومغاور وهضاب جبل عامل،
سالح أقسم حاملوه على إزالة الكيان الصهيوني الغاصب من الوجود،

سالح طاهر، فاعل، مزّكى، خّمس، ال يقّصر في صالة أو دعاء،
سالح متاح أمام الشرفاء والغيارى من أبناء لبنان... كّل لبنان،

سالح سقط ألجل عّزته ودوام خفقان رايته آالف الشهداء،
سالح جاهز لردع كّل مختال ومحتال سعياً لصون السيادة واالستقالل،

سالح ساهر على أمن الجنوب وأهله، وال يعرف طعم الراحة،
سالح ما طالب بنزعه إال أعداء الحق وخونة األوطان،

سالح بات في قاموس الشرفاء مصدراً ثابتاً للعّزة واإلباء،
سالح آمن بتمهيد طريق الحرية وصوالً إلى قدس األقداس، 

سالح تعّهد بأن يعيد لفلسطين عروبتها ووهجها المشّظى بفعل االحتالل،
سالح أصبح مع الوقت من أصول الدين والدنيا، ومن أسرار الوجود،

سالح تحّول إلى أنشودة صباحية تصدح بها األجيال التّواقة للحّق...
هذا هو السالح، الذي تسعى أميركا وأعوانها لشراء سكوته وتعطيل مفاعيله.

أيها اللبنانيون ...
أّي عاقل، وأّي شريف، وأي وطني يرضى بنزع سالح يتمتع بهذه الصفات؟

عشتم وعاش لبنان سيداّ حّراً عزيزاً مستقالً...

»أن  سوسان   سليم  الشيخ   صيدا  مفتي  زيارته  خالل  النابلسي  صادق  الدكتور  الشيخ  أكد 
فلسطين هي بوابة العبور إلى الكرامة اإلنسانية والحرية اإلنسانية واالستقرار اإلنساني . ونحن 
العالم  في  اإلنسان  إرادة  لتتحرر  منها  العنصريين  الصهاينة  وطرد  األرض  تحرير  إلى  بحاجة 

وتزول شجرة الظلم والهيمنة التي تتغذى من السياسات األميركية واإلسرائيلية المشؤومة«.
 أضاف »منطق أميركا كدولة ديمقراطية يتهاوى، وصورتها الكاذبة تنكشف، واستراتيجيتها 
بدأ  العالمي  المسار  »تصحيح  أن   مؤكداً  قريب«،  عما  زوال  إلى  واالستبداد  النهب  على  القائمة 

وعودة البشرية إلى صراط العدالة واالستقامة يتعاظم يوماً بعد يوم«.
من جهته قال سوسان«كانت فرصة أن نؤكد من جديد  أن العدو هو إسرائيل وفلسطين تنادي 

الشعوب العربية بالعودة إليها«.

سوسان والنابلسي خالل لقائهما في صيدا

�سادق �لنابل�سي ز�ر �سو�سان: 
فل�سطين بو�بة �لعبور �إلى �لكر�مة

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية 
ـــًة إيـــاه  الــزمــيــل غــســان الـــحـــبّـــال واصـــف
لم  الذي  والمجتهد  المقتدر  بـ»الصحافي 
ممارسته  طــوال  الحق،  مــدار  عن  يخرج 

للمهنة«. الطويلة 
جوزف  النقيب  قال  وداعــه،  يوم  وفي 
ــفــي »بـــغـــيـــاب غـــســـان الـــحـــبّـــال  ــقــصــي ال
المشرقة  الصفحات  من  واحــدة  تنطوي 
لــلــصــحــافــي الـــــذي كــــان شـــديـــد الـــوفـــاء 
مشارف  من  عليها  أطــّل  والتي  لمهنته، 
وملتزماً  محترفاً،  فيها  وتجّذر  الثقافة، 
قواعد السلوك السوي مع زمالئه في أي 

موقع عمل فيه«.

نقابة �لمحررين نعت �ل�سحافي غ�سان حّبال

الصحافي الراحل غسان حبال

بين وزارة المال ومصرف لبنان تكفلت وحدها باستهالك نصف هذا الرصيد، 
التعيينات  امتحان  ويشكل  تبقى،  مــا  لتبديد  كافياً  الكهرباء  تعثر  وسيكون 
والخارج  الــداخــل  ينتظره  الــذي  االمــتــحــان  الكهرباء  فــي  خصوصاً  اإلداريـــة، 
التي  التعيينات  أزمة  تبدو  بينما  بخطتها،  السير  على  الحكومة  قدرة  لمعرفة 
مكانها  تــراوح  المقبل  الخميس  إلى  الماضي  األسبوع  جلسة  من  ترحيلها  تم 
تصريحات  مع  القضائية،  للشرطة  جديد  قائد  تعيين  أزمة  إليها  أضيفت  وقد 
تحّذر  مشرفية  رمــزي  والوزير  إرســالن  طالل  النائب  تقدمها  درزيــة  قيادات 
الذي  التعيينات  آلية  قانون  بينما  التعيين،  في  األقدمية  بمعيار  السير  عدم  من 
مع  الــدســتــوري  المجلس  أمــام  الطعن  بانتظار  معلق  النيابي،  المجلس  أقــّره 
دون  بالكفاءة  للتعيين  الالزمة  المؤهالت  حصر  أسباب  عن  تساؤالت  ظهور 
العامة  للمراكز  المرشحين  أوضاع  من  التحقق  يستوجب  الذي  النزاهة،  شرط 
وخلّو  وممتلكاتهم،  مداخيلهم  لجهة  الوظيفة،  في  منهم  كــان  من  خصوصاً 
الشأن  بهذا  تتصل  إضافة  يستدعي  ما  بالفساد،  تتصل  شائنة  أي  من  سجلهم 

القانون. عن  غابت 
المنظمة،  الحراك  الماضية عودة مجموعات  القليلة  األيام  أظهرت  الشارع  في 
الــشــعــبــيــة بتكثيف  الــمــشــاركــة  بــتــعــويــض غــيــاب  اســتــعــادة وهــجــهــا،  لــمــحــاولــة 
الــتــحــركــات، ورفـــع ســقــف الــشــعــارات وتــصــعــيــدهــا، وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن 
نحو  والتوجه  منطقة  من  أكثر  في  التحرك  نطاق  توسيع  عن  تتحدث  المعلومات 
المكّونة  الصغيرة  المجموعات  عشرات  وإن  حكومية،  ومؤسسة  مقر  من  أكثر 
غير  مفاجئة  بتحركات  للقيام  تنسيقاً  بينها  فيما  تقيم  الناشطين  عشرات  من 
ذات  مؤسسات  ونحو  والحكومية،  الرئاسية  المقار  نحو  بالتوجه  عنها،  معلن 
أن  المصادر  واعتبرت  االتــصــاالت.  وشركات  لبنان  كمصرف  خاصة  رمزية 
االقتصادية،  للحركة  وال  األمنية  للقوى  أزمة  يشكل  ال  الوضع  هذا  مع  التعامل 
التي تستعيد نشاطها بالتدريج، ما لم تدخل على الخط أعمال الشغب والتخريب 

الناس والبضائع. الطرقات على حركة  أعمال مثل قطع  أو 
خاللها  وصفت  شيا  دوروث��ي  لبنان  لدى  األميركية  للسفيرة  مواقف  سلسلة  وبرزت 
مع  المفاوضات  وبدء  بالطموحة،  دياب  حسان  حكومة  وضعتها  التي  المالية  الخطة 
صندوق النقد الدولي بالخطوة االولى الضرورية والمرحب بها، اال انها شددت في المقابل 

التي وعدت بها. اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ اإلصالحات  على وجوب 
وفي اول اطاللة لها على قناة »او تي في« شددت على أن الواليات المتحدة ال تزال تراقب 
تمهيداً لتقييم أداء حكومة حسان دياب التي »أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد«، كما 
من  به  وعدت  ما  تنفيذ  وبالتالي  االفعال  الى  االقوال  من  االنتقال  المطلوب،  »لكن  قالت، 
اللبناني  االقتصاد  وضع  إلعادة  المفتاح  يشكل  ما  اإلنقاذية  خطتها  تضمنتها  اصالحات 
في  الواردة  األفكار  على  توافقاً  تتطلّب  المسالة  هذه  ان  معتبرة  الصحيحة«،  السكة  على 
وطالبوا  الماضي  األّول  تشرين  في  الشارع  إلى  خرجوا  الذين  األشخاص  قبل  من  الخّطة 

سياسياً. توافقاً  وكذلك  اإلصالحات  بهذه 
ورداً على سؤال عما اذا كانت الواليات المتحدة ال تزال تدعم حاكم مصرف لبنان رياض 
أو  مؤّسسة  أو  شخص  أي  شيطنة  الخطأ  من  انه  الى  األميركية  السفيرة  اشارت  سالمة، 
وسوء  الفساد  من  عقود  نتيجة  ذلك  ألّن  لبنان،  في  االقتصادي  لالنهيار  فداء  كبش  جعلهم 
الكبيرة  الديون  بتراكم  سمح  الذي  هو  المركزي  البنك  يكون  »قد  وتابعت:  المالية،  اإلدارة 

المسّبب لها«.  أنه  البالد، لكّنني ال أجد  على 
ان  شيا  أعلنت  اللبنانية،  للحكومة  يعود  قرار  المركزي  تعيينات  ان  على  شددت  واذ 
وهو،  السنوات  مّر  على  سالمة  رياض  مع  وثيق  بشكل  عملت  لطالما  المتحدة  الواليات 
المجتمع  هذا  لدى  تكن  لم  واذا  الدولي  المالي  المجتمع  في  كبيرة  بثقة  يحظى  سالمة،  اي 
تدفق  أي  هناك  يكون  لن  أّنه  فأعتقد  بالبالد  الكبرى  المالية  المؤسسات  قيادة  في  ثقة 

لبنان«. اقتصاد  يحتاجه  الذي  النقد  أو  لالستثمار 
الذين  أولئك  أيضاً  تشمل  قد  »لكنها  الله،  حزب  تستهدف  جديدة  عقوبات  عن  وكشفت 
التي  العقوبات  من  جديدة  فئة  هناك  ستكون  كذلك  ويدعمونه.  الله  حزب  يساعدون 
تكون  قد  سورية.  في  المدنيين  قتلة  وستطال  حزيران  من  األول  في  التنفيذ  حّيز  ستدخل 

هناك بعض األطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيًضا«.
وفيما يحمل األسبوع الطالع جملة تطورات في أكثر من ملف أبرزها استمرار التفاوض 
بين وفد الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، وعودة البلد الى حالته الطبيعية 
فترة  بعد  الوقائية  باإلجراءات  التقيد  مع  التجارية  والمراكز  والمصالح  المؤسسات  وفتح 
االستهالكية  والسلع  الصرف  سعر  أسواق  ترقب  الى  إضافة  ونصفاً،  شهرين  دامت  إقفال 
بعد نجاح الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب في ملفي أزمة الصرافين وسعر صرف 

الدوالر وإلزام مصرف لبنان دعم سلة غذائية لتخفيض األسعار.
الشعبية  التحركات  ب��رزت  الملفات،  من  ع��دد  في  الحكومي  النجاح  م���وازاة  وف��ي 
تشير  المتظاهرين  من  مجموعات  بها  تقوم  التي  الشغب  وأعمال  المتنقلة  والتوترات 
السياسية  هويتهم  الى  فيها  يتظاهرون  التي  واألماكن  وشعاراتهم  انطالقهم  مناطق 
الذي  الجمهوري  القصر  أمام  وأمس  أيام  قبل  التينة  عين  في  االشكاالت  افتعال  سيما  ال 
ومع  جهة  من  الحر  الوطني  التيار  وأنصار  المتظاهرين  بين  وفر  وكّر  تدافع  عمليات  شهد 

ثانية.       جهة  من  الدولة  أمن  وعناصر  اللبناني  الجيش 
على  واالجتماعية  االقتصادية  األوض��اع  تداعيات  من  رسمية  أمنية  مصادر  وحذرت 
واسعة  شعبية  تحركات  اللبنانية  المناطق  من  عدد  تشهد  أن  متوقعة  األمني  االستقرار 
في  لوجستية  »استعدادات  عن  كاشفة  الشارع،  في  أمنية  توترات  الى  ستؤدي  النطاق 
صيدا  في  سيما  ال  العامة  للطرقات  وقطع  واعتصامات  تظاهرات  لتنفيذ  المناطق  بعض 
العام  األم��الك  طاولت  واعتداءات  وهجمات  أمنية  أح��داث  سلسلة  وشهدت  سبق  التي 
وآلياته  اللبناني  الجيش  وضباط  عناصر  توفر  ولم  لبنان  مصرف  سيما  ال  والخاصة 
اي  لمواجهة  ايضاً  »استعدادات  ُيجرون  األمنية  والقوى  الجيش  أن  وتكشف  العسكرية«، 
محاولة الفتعال اعمال شغب واعتداء على األمالك العامة والخاصة كما سبق وحصل في 

لبنان في صيدا«.  مصرف 
خليط  هي  صيدا  في  الشغب  اعمال  تحرك  التي  الجهات  أن  »البناء«  معلومات  وتكشف 
والجماعة  االسير  ألحمد  أتباع  بينها  من  وحزبية  سياسية  وشخصيات  قوى  من  متناقض 
المستقبل،  تيار  الى  المنتمين  بعض  جانب  الى  الفلسطينية  العناصر  وبعض  االسالمية 
وتشير الى أن صيدا تشكل نموذجاً لما سيحصل في عدد من المناطق. وبحسب المعلومات 
فإن تيار المستقبل يقف خلف اعمال الشغب وقطع الطرقات واالعتداءات التي تحصل في 
ومنطقة  قصقص   - الجديدة  والطريق  والجنوب  بيروت  بين  الساحلية  والطريق  البقاع 

اللواء أشرف ريفي والرئيس نجيب ميقاتي.  الى جانب أنصار  طرابلس 
وجود  األول  الوضع،  لضبط  الجيش  جهود  يعيقان  أمرين  الى  األمنية  المصادر  وتشير 
تعرض  والثاني  المتظاهرين  مع  العنف  استخدام  بعدم  الجيش  وحدات  لجميع  تعليمات 
سراح  إلطالق  تسعى  وأجنبية  محلية  إنسانية  ومنظمات  جمعيات  من  لضغوط  الجيش 
المتظاهرين  من  المصابين  بعض  وتحّرض  األمنّية  والقوى  الجيش  لدى  الموقوفين  كل 
صعبة  وحاالت  مواقف  يواجه  الجيش  أن  الى  ومشيرة  الجيش،  على  دعاوى  إقامة  على 

يؤدي  ما  والمولوتوف  والحجارة  بالعصي  عليه  يعتدون  الذين  للمتظاهرين  التصدي  في 
اجتماعات  عن  وتكشف  الجيش  وآليات  وعناصر  ضباط  صفوف  في  إصابات  وقوع  الى 
واجتماعات  المتظاهرين  من  مجموعات  مع  الجيش  في  وحدات  قادة  بين  عدة  وحوارات 
أخرى مع منظمات حقوقية وإنسانية دولية شرح خاللها الضباط خطورة ما يجري على 
األرض والصعوبات التي يواجهها والتصرفات غير المسؤولة والعشوائية التي يمارسها 
لحفظ  الجيش  ووظيفة  مسؤولية  بين  التمييز  على  قدرتهم  وعدم  المتظاهرين  بعض 
االقتصادية  المواطنين  حقوق  عن  المسؤولة  والحكومة  السياسية  الطبقة  وبين  األمن 

وغيرها«. والصحية  واالجتماعية 
سيما  ال  الشمال  مناطق  بعض  في  ساخنة  أح��داث  افتعال  من  المصادر  ح��ذرت  كما 
المتطرفة  للتيارات  الخصبة  واألرض  والحرمان  الفقر  ب��ؤرة  تشكل  التي  طرابلس 
المواجهات  خالل  الجيش  لها  تعرض  التي  شرسة  االعتداءات  أن  الى  مشيرة  واإلرهابية، 
»التحقيقات  أن  الى  تشير  المصادر  أن  إال  الماضية،  األسابيع  خالل  الشغب  مثيري  مع 
خارجية  استخبارية  لجهات  بصمات  وجود  تكشف  لم  الشغب  مثيري  مع  الساعة  حتى 
جهات  الستدراج  مشرعة  الساحة  لكن  المحلية،  والحسابات  الداخلي  العامل  تغليب  مع 
الصعبة  االجتماعية  والظروف  الخصبة  األرض  في  باالستثمار  مصلحة  لها  خارجية 

خاصة«. مصالح  لتحقيق 
الحياتية  األزم��ات  افتعال  مسلسل  عاد  الشارع،  في  التدريجي  التصعيد  وقع  وعلى 
لكن  جديدة،  محروقات  أزمة  امس  استحضرت  والخبز  الدوالر  أزمة  فبعد  الواجهة،  الى 
للعصيان  ودفعه  الشارع  إلث��ارة  إشاعات  ام  ومفتعلة  حقيقية  كانت  إذا  ما  يعرف  لم 
شرارة  شكلت  التي  الواتسآب  على  الضريبة  مشهد  يعيد  ما  الحكومة،  بإسقاط  والمطالبة 

17 تشرين الماضي! اندالع احداث 
خوفاً  أزمة  كل  عند  كالعادة  المحروقات  توزيع  محطات  إلى  المواطنون  تهافت  وفيما 
هو  األزمة  سبب  أن  الى  المعلومات  تشير  السوق،  من  والمازوت  البنزين  مادتي  نفاد  من 
توقف شركات االستيراد عن تزويد محطات الوقود بهذه المواد. وقد اعلنت محطتا االيتام 
وبعض  االستيراد  شركات  قيام  الى  اضافة  المحروقات.  من  مخزونهما  نفاد  عن  واألمان 
قريب  وقت  في  سعرها  ارتفاع  أمل  على  المخازن  في  المحروقات  احتكار  على  المحطات 
فتحقق أرباحاً اضافية، علماً ان أسعار المحروقات تراجعت بسبب انخفاض سعر برميل 
»الشركات  أن  بيان  في  أعلن  للنفط  المستوردة  الشركات  تجّمع  أن  إال  العالمي،  النفط 
من  بدًءا  كالمعتاد  والمحطات  الموزعين  إلى  والمازوت  البنزين  مادتي  بتوزيع  ستقوم 
المطلوبة  الكّميات  ستسلّم  للنفط  المستوردة  »الشركات  أن  الى  مشيرة  اليوم«،  صباح 
حسب حاجة السوق، آخذة بعين االعتبار البواخر المبرمجة التي تصل إلى لبنان تباًعا، 
ستواصل  أنها  مؤكدة  المحلي،  االستهالك  إلى  باإلضافة  لديها،  المتوافر  والمخزون  كما 
المالية  االعتمادات  يؤمن  لبنان  مصرف  أن  طالما  وال��م��ازوت  البنزين  مادتي  تسليم 

المطلوبة«. وبالسرعة  المناسب  الوقت  في  لالستيراد  المطلوبة 
لبنان  مصرف  حاكم  من  وكل  الحكومة  بين  المفاوضات  نجحت  آخ��ر،  صعيد  على 
رياض سالمة ونقابة الصرافين بالتوصل الى حل ألزمة الصرافين، حيث اعلن وفد نقابة 
المقبل، وذلك  الصرافة من السراي الحكومي فك اضرابهم وفتح محالهم بدءاً من االربعاء 
وزير  بحضور  الصرافة  نقابة  وفد  مع  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  عقده  اجتماع  بعد 
واتخاذ  حل  الى  التوصل  الوفد  باسم  حالوي  محمود  وأعلن  وسالمة.  وزنة  غازي  المال 

للمواطن.  الغذائي واالقتصادي  األمن  اإلمكان من  لتأمين قدر  إجراءات 
وعن انعكاس هذه القرارات ال سيما فك االضراب على سعر صرف الدوالر في االسواق، 
الوزارات  مسؤولية  الصرف  سعر  »خفض  أن  الى  ل�»البناء«  الصرافين  وفد  مصادر  لفتت 
التدريجي  االنخفاض  بمراقبة  المالية  لوزارة  دور  االجتماع،  في  شاركت  التي  واالجهزة 
مهنة  في  المرّخص  غير  العمل  بضبط  الداخلية  لوزير  دور  وأيضاً  الدوالر  صرف  لسعر 
والذي  االرض  على  التقني  عملنا  بمواكبة  لبنان  مصرف  لحاكم  دور  وكذلك  الصرافة 
تعميم  حدده  الذي  بالسعر  االلتزام  الى  وصوالً  الدوالر  صرف  سعر  تخفيض  الى  سيؤدي 

3200 ليرة«.  الحاكم ب� 
سياسي  خالف  الى  تحولها  من  سياسية  مصادر  تخوفت  حادة  تعيينات  أزمة  وبرزت 
جلسة  من  التعيينات  ملف  تأجيل  تم  وفيما  الحكومة،   داخل  االستقرار  هز  الى  يؤدي 
طالل  اللبناني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  أعلن  المقبل،  الخميس  الى  الماضي  الخميس 
السياسة  أس��واق  في  والشراء  للبيع  سلعة  ليس  ال��دروز  »حق  أن  تويتر  عبر  أرس��الن 
الهزيلة. وال نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى األمن الداخلي 
في  ويفسح  للجميع  محق  كمعيار  األقدمية  باعتماد  المطلوبة  المواصفات  على  يحوز 
المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقة دون منة من أحد، ما 
االعتماد  يجوز  وال  ومروجيه  قائليه  بحق  معيب  له  ويرّوج  الحلبي  ماهر  العميد  عن  يقال 
ومصلحتهم  الدروز  بحق  تالعباً  كفى  إضبارته.  في  موجودة  غير  وهمية  افتراءات  على 
والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح ألحد بالتالعب بها حتى لو اقتضى األمر 

الحكومة«. في  مشاركتنا  تعليق  الى  الوصول 
حّذر  أرس��الن،  كالم  مشرفية  رمزي  االجتماعية  والشؤون  السياحة  وزير  أّيد  وفيما 
في  الغريب ،  الدين  نصر  ال��دروز   الشيخ  الموحدين  عقل  طائفة  لشيخ  اإلعالمي  المكتب 
بيان، من محاولة »البعض القضم من حقوق طائفة الموحّدين الّدروز في  الدولة  والمراكز 
يعقوب،  نفس  في  لغاية  ذلك  كان  ورّبما  اليسير  النذر  إال  منها  لنا  يبَق  لم  لألسف  التي 
األمن  القضائية  في  قوى  قائد وحدة  الشرطة  اليوم يؤّجلون بحجج واهية تعيين  وها هم 

المراكز األخرى«. المألوف باإلضافة إلى بعض  الداخلي  والذي هو من حقنا 
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير ل�»البناء« الى تأييد رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري تطبيق آلية التعيينات التي أقرت في المجلس النيابي على كل المواقع 
المراكز،  هذه  الى  كفاءة  األكثر  لوصول  المجال  افساح  وبالتالي  الدولة،  في  والمناصب 
مشيرة الى أن »الرئيس بري قد طالب رئيسي الجمهورية والحكومة فتح دورة استثنائية 
اليومين  خالل  الرد  يأتي  أن  متوقعة  اآلن  حتى  جواب  أي  يأت  لم  لكن  التشريع  الستكمال 
لفتت  معروف،  غير  أج��ٍل  الى  ُرِح��ل  العفو  قانون  ان  »البناء«  علمت  وفيما  المقبلين«، 
بين  ستستمر  العام  العفو  قانون  بشأن  »االتصاالت  أن  الى  المذكورة  النيابية  االوساط 
الى تأمين توافق حوله ألنه لن يمر  المقبلة وربما يصار  الى موعد الجلسة  النيابية  الكتل 

اذا تم االتفاق على صيغة موحدة بين الجميع«. إال 
الظروف  هذه  ظل  في  الحكومة  إسقاط  مع  ليس  أنه  زواره  بحسب  بري،  الرئيس  وأكد 
خسائر  بأقل  المرحلة  لتمرير  والتعاون  الوفاق  الى  داعياً  والدقيقة،  الصعبة  والمرحلة 
المجلس هو اتخاذ  الى أن »ما يهم رئيس  أزمة الصرافين لفتت األوساط  ممكنة. وعن حل 

الناس«.  وأموال  االستقرار  على  تحافظ  سليمة  خطوات 
 وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لفتت مصادر مطلعة ل�»البناء« الى أن االقتراح 
يحتاج الى دراسة وتدقيق ليأتي منسجماً مع الغاية منه وهي تنظيم تحويالت اللبنانيين 
كما  األموال  تهريب  يتّم  ال  وكي  المصارف  استنسابية  عن  بعيداً  وضرورات  أولويات  وفق 

حصل في بداية األزمة.
فتح  مواقيت  تعديل  حول  مذكرة  والبلديات  الداخلية  وزارة  أصدرت  آخر،  صعيد  على 
التجارية  المراكز  فتح  إعادة  ضمنها  ومن  والتجارية،  الصناعية  المؤسسات  وإقفال 
االشغال  وزير  أعلن  العامة،  والسالمة  الوقاية  شروط  استيفاء  بعد  وذلك  اليوم  من  بدءاً 
حزيران،   21 من  ابتداء  ذلك  يتوقع  ولكن  حزيران   8 في  يفتح  لن  المطار  أن  نجار  ميشال 
عودة  من  رابعة  مرحلة  امام  نكون  قد  فنحن  سيتأخر  المطار  فتح  ان  »طالما  وأضاف: 

المغتربين«.
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هو نتيجة تحالف المنظومة السياسية مع المنظومة الطائفية، 
ليمنع أّي تغيير وإصالح يحّد من نفوذها وهيمنتها على الشأن 

العام والخاص، ويقلّص من امتيازاتها ومكاسبها.
ويكمن  العلة  تكمن  أين  الحر،  المواطن  ليعرف  األوان  حان   
على  الطائفية  والمنظومة  السياسية  المنظومة  هل  الخلل.... 
وحضورهما  ومكتسباتهما،  نفوذهما،  عن  للتخلّي  استعداد 
المؤثر والمهيمن على أحوال البالد والعباد؟! مطلقاً! وهل تتيح 
بوطن  تليق  متماسكة  دولة  لبناء  الفرصة،  الطائفّية  المنظومة 
وهيمنتها،  نفوذها،  مسرح  عن  تبتعد  أن  وترضى  وشعب، 

وتدخلها، وتأثيرها على كّل صغيرة وكبيرة؟!
كيف يمكن الحفاظ على وطن موّحد، وشعب متماسك، في ظّل 
والسياسات  الحصص  وتقاسم  الجبن،  وأكلة  والغبن  التفاوت 
المنظومتين  ألرب��اب  المتعمد،  والنهج  والسلوك  الجائرة، 
المناطق  بين  العميقة  الهوة  أوجد  الذي  والطائفية،  السياسية 
والطوائف، ضارباً عرض الحائط، اإلنماء المتوازن على مساحة 
البلد كله، وعابثاً بحقوق شريحة كبيرة من أبناء شعبه؟ كيف 
كالشعب  لشعب  والهدف،  الصف  وح��دة  على  الحفاظ  يمكن 
على  والطوائف،  المناطق  بين  التمييز  نجد  عندما  اللبناني، 
وسوء  والخدمي،  والتعليمي،  واالجتماعي،  المعيشي  الصعيد 
دمج  يمكن  كيف  وغيرها؟!  الصحّية  والمرافق  التحتية  البنى 
الشعب الواحد في بلد صغير مساحته 10452 كلم2� مع لحظ 
والثقافي  االجتماعي  االختالط  يكون  عندما   � لسوليدير  كلم2 
والسياحي والنفسي، بعيداً بين منطقة وأخرى؟! وهنا أتساءل! 
يعرفون  الذين  عكار  في  المتواجدين  المواطنين  نسبة  هي  كم 
الجنوب، والعكس أيضاً؟! وكم هي نسبة المواطنين في الهرمل 
أو بعلبك أو طرابلس أو كسروان أو الجنوب أو الكورة أو زحلة 
أو الشوف أو الجبل أو الضاحية، الذين زاروا المناطق اللبنانية 
األخرى؟! هل كتب على اللبنانيين أن يعيشوا في غيتوات منعزلة 
وخدمياً،  وسياحياً،  وسياسياً،  واقتصادياً،  وثقافياً،  فكرياً، 
حتى  مناسبة،  يتركون  ال  والروحيين  السياسيين  أّن  حين  في 
ومواعظهم  خطاباتهم  المسكين،  المضلل  الشعب  على  يغدقوا 
الوطنية،  ال��وح��دة  على  الشديد  حرصهم  على  تؤكد  التي 
الواحد، عندما نجد  الوطن  بناء  المشترك! كيف يمكن  والعيش 
وطائفته،  بمنطقته  إال  يهتّم  ال  الروحي  او  السياسي  المسؤول 
آخر؟!  كوكب  على  موجودة  والمناطق  الطوائف  بقية  وك��أّن 
والتنموية  الوطنية  سياساته  في  الفرنسي  المسؤول  يمّيز  هل 
المسؤول  يمّيز  وهل  مثالً؟!  ب��وردو  أو  ومرسيليا  باريس  بين 

أو  األميركي  أو  األلماني  أو  وتورونتو؟!  مونريال  بين  الكندي 
اإليراني أو الروسي أو الياباني، بين منطقة وأخرى في بلده؟! 
فاسدة،  وسياسية  طائفية  عقلية  ظّل  في  لبنان  بناء  يمكن  ال 
اإلقطاعّيات  من  مجموعة  والشعب،  األرض  لبنان  من  جعلت 
الهزيلة الصغيرة، واإلمارات العائلّية المستنسخة، والغيتوات 
المنعزلة عن بعضها البعض، تغيب عنها المصلحة المشتركة، 
المشترك،  والهدف  الجامعة،  والقومية  الصالحة،  والمواطنية 
والرؤية الواضحة، ما جعل لبنان يغرق في مستنقعه ويتخّبط 
التوصل  يستطيع  أن  دون  من  الداخلية،  مشاكله  في  باستمرار 
ال  المستعصية  أزماته  أمراض  فمداواة  لها.  جذرية  حلول  الى 
ال  التي  بالمسكنات  إال  ولألسف،  السياسية،  المنظومة  ُتجريها 

تشفي وال تزيل المرض العضال.
خالل  من  المشروعة  حقوقه  على  اللبناني  يحصل  عندما   
فلن  العقائدي،  او  الطائفي  انتمائه  عن  بمعزل  القانون،  تطبيق 
مفرطة...  وحساسية  بغيضة،  طائفية  بعقلية  ذلك،  بعد  يفكر 

ليلجأ الى طائفته ويحتمي بها...
 هل فكر اللبناني يوماً، الذي يعيش في دول أوروبا وأستراليا 
واألميركيتين، بالتعاطي مع الدولة والشعب من خالل االنتماء 
الى  ينتمي  انه  جيداً  يدرك  أنه  أم  والطائفي؟!  الديني  والمفهوم 
لبنان،  في  األمر  لكن  موجبات؟!  وعليه  حقوق  من  فيه  له  بلد 
اّن  اذ  واألساس،  الشكل  في  يختلف  اللبنانيين،  حظ  سوء  ومن 
عن  الدفاع  في  يستميت  والروحية،  الزمنية  السلطة  تحالف 
مصالحه ومكتسباته، ولن يتخلى عن امتيازاته بسهولة، طالما 
تدعو  حين  وتحتمي  تتلطى  الحاكمة،  السياسية  المنظومة  أّن 
الحاجة، بالسلطة الروحية، كما اّن المنظومة الروحية تلجأ عند 
السياسية، لتستقوي بها وتستمّد منها  السلطة  الى  الضرورة، 

نفوذها، لما توفره لها من غطاء ودعم وتأييد.
هما إذن، منظومتان ترتبطان ببعضهما البعض، فإْن قويت 
األخرى.  ضعفت  إحداهما  ضعفت  وإْن  األخرى،  قويت  إحداهما 
مصلحة  وال  استمراريتهما.  على  يحافظ  الضروري  تالزمهما 
للمنظومتين أن يتفكك النظام الطائفي، ألّن تفككه سيقضي حتماً 
على نفوذهما وامتيازاتهما، وإْن تعالت أصواتهما ودعواتهما من 
آن إلى آخر، للمطالبة بإلغاء الطائفية، حيث تصّب هذه الدعوات 
في سوق المزايدات السياسية، والضحك على الناس، لتعكس 
منذ  لبنان،  يعيشه  الذي  السياسي  للبازار  البشعة  الصورة 

استقالله وحتى اليوم.
وإرادة  واضحة،  ورؤية  طيبة،  نيات  من  فعالً  هناك  كان  لو 

الموكولة  الوطنية  المهاّم  مستوى  على  ومسؤولين  سليمة، 
إليه...  ويحتاج  الشعب،  يطلبه  ما  الفور  على  لفعلوا  إليهم، 
والحوكمة  اإلص��الح  ألّن  التغيير،  رفض  على  يصّرون  لكنهم 
ومكتسباتهم  مصالحهم،  مع  الصميم  في  تتعارض  الرشيدة، 
الحقوق  مع  بدورها  تتعارض  التي  الواسعة،  وامتيازاتهم 
على  ُيصّرون  ولذلك  العادلة.  ومطالبهم  للمواطنين  األساسية 
لكن  عليه.  هو  ما  على  القبيح  الطائفي  والنظام  الوضع  إبقاء 
أثناء األزمات، وعندما يتحّرك الغاضبون ضّد الطبقة السياسية 
ضّد  والمسحوقون  والمهّمشون  الجائعون  ويثور  الفاسدة، 
والطائفية،  السياسية  المنظومة  فجأة  تنبري  والفساد،  النظام 
في وجه المواطنين، لتجذب كّل مواطن من رعيتها اليها، تمتّص 
مقبرة  هي  التي  الطائفية،  حظيرتها  إلى  تعيده  أن  بعد  نقمته، 

لحقوق الشعب ومطالبه ومستقبله. 
يبدأ  به،  واإلطاحة  الطائفي،  النظام  من  نهائياً  التخلص  إّن 
تتفكك  ان  فما  واإلعالمي،  والمالي  السياسي  اإلقطاع  بمنظومة 
الطائفية  للمنظومة  حّد  وضع  بعدها  يسهل  المنظومة،  هذه 
وأتباعها،  لرعاياها  الدائم  تخويفها  ومن  قبضتها،  من  والتفلّت 
من النتائج السلبية التي ستقع عليهم في حال تراجع مكانتها 

وسلطتها وسطوتها.
النسيج  يفتت  أنه  الطائفي،  للنظام  الكبيرة  العيوب  ومن   
الوطني، والمفهوم القومي الواحد، بمفاهيمه الثابتة حيال قضايا 
الكثيرين،  فكر  يشّوه  النظام،  فهذا  بالوطن.  ترتبط  مصيرية 
بين  والصديق،  العدو  بين  يمّيز  المواطن  يجعل  ال  إنه  بحيث 

المقاوم والعميل، بين الحليف والمحتّل، بين المؤازر والخصم.
تهذيب  الحر  المواطن  يعيد  أن  دون  من  لبنان،  في  تغيير  ال 
وعي  وبكّل  هي،  كما  األمور  حقيقة  ويعرف  جديد،  من  تفكيره 
وشفافية، ويعرف جيداً َمن يبيعه ويشتريه، ويضّحي به حين 

تدعو الحاجة على مذبح مصالحها وامتيازاتها.
الكلمة والقرار الفصل للمواطن وحده... فمتى يستعيد وعيه 

وبصيرته وقراره الحر؟!
عن  بعيداً  مدنياً،  نظاماً  فعالً  أراد  ما  إذا  التغيير،  أساس  إنه 
الى  البلد  الطائفية وتجارها، من سياسيين وروحيين، أوصلوا 
القيم  كّل  والمكاسب،  السلطة  طريق  على  وداسوا  الحضيض، 
ويموت  الوطن،  ويحتضر  هم،  ليحيوا  واإلنسانية،  الروحية 

الشعب.
*وزير الخارجية األسبق.

من  ذلك  في  وما  الطائفية،  كإلغاء  موازية  بإصالحات  بالسير  ضمناً  ربطه 
مخاطرة تصّور الالمركزية ثمناً للقبول المسيحي بالالطائفية، بما يؤكد جعل 
الالمركزية نوعاً من العيش النسبي خارج الدولة المركزية أو التقسيم يمنح 
عن  ينفي  وهذا  إسالمياً.  طائفياً  مكسباً  الطائفية  إلغاء  وتصوير  للمسيحيين، 
هذا  من  الالمركزية  تحرير  فإّن  ولذلك  جامعاً،  وطنياً  تحّوالً  كونه  اإلصالح 
منفصلتين،  كمسألتين  الالطائفية  ومقاربة  مقاربتها  يجعل  الطائفي  الربط 

طريقاً وطنية صافية.
العام،  الشأن  تعاطي  على  المواطنين  تشجيع  الالمركزية،  أه��داف  أحد 
الديمقراطية،  ممارسة  وتعلم  عيشهم،  شروط  تحسين  على  بقدرتهم  والثقة 
البلدي  المستوى  يحققه  ال  بما  والمساءلة،  الديمقراطية  هذه  بين  والربط 
الجغرافي  النطاق  وضيق  والصالحيات  الموارد  ضآلة  بسبب  أهميته،  على 
والسكاني عموماً، كما أّن الملفات المعقدة على المستوى المركزّي من نوع حّل 
قضية النفايات، وربما ملف المقالع والكسارات، واإلنماء المتوازن لن يستقيم 
األقضية  مستويات  على  الالمركزية  المحلية  اإلدارات  مؤسسات  نشوء  بدون 
والمحافظات، حيث تضع مجالس األقضية والمحافظات مخططات توجيهية 
أكالفها  وتقاسم  المركزّية  الدولة  مؤسسات  في  إقرارها  ويتّم  اإلنماء،  لهذا 

وعائداتها بين الفريقين وفقاً لقوانين ترعى هذا التكامل.
الخشية من وقوع الالمركزية في مخاطر التشجيع على التجزئة والتقسيم، 
الوحدات  لتقسيمات  التحّسب  لجهة  مشروع  آن،  في  به  مبالغ  مشروع 
الالمركزية تلّبي تطلعات جغرافيا طائفية وحزبية، قد تثير القلق، لكنه مبالغ 
به لجهة أن المطروح هو تقاسم للصالحيات اإلنمائية واإلدارية بين وحدات 
التي  والقضائية  األمنية  للسلطات  تقاسماً  وليس  المركزي،  والحكم  األقاليم 

ترمز للدولة المركزية.
التفكير  يمكن  الهواجس،  يسقط  لالمركزية  سريع  إلقرار  للتوصل  تسهيالً 
جدياً باعتماد المحافظات الخمس كوحدات إدارية بصالحيات أعلى واألقضية 
واألقضية  والمحافظات  أقّل،  بصالحيات  أدنى  كوحدات  التقليدية  اإلداري��ة 

وحدات إدارية سابقة للحرب األهلية وإفرازاتها الطائفية والحزبية.
 اعتماد المحافظات واألقضية يتيح تقاسم السلطات على مستويات ثالثة، 
وبقاء  القضاء،  ومستوى  المحافظة،  مستوى  المركزية،  السلطة  مستوى 
مهام  خالل  من  والقضاء  المحافظة  مستوى  في  حاضرة  المركزية  السلطة 

وصالحيات المحافظ والقائمقام.
األقضية  مجالس  النتخاب  الدعوة  عبر  الالمركزية  هيئات  تتشكل   
التنّوع  يحمي  ما  النسبي،  التمثيل  يعتمد  لقانون  وفقاً  والمحافظات 
الوطنية،  الوحدة  مفهوم  على  ويؤكد  وتوازناتهما،  والسياسي  الطائفي 
السياسي دماء جديد  النظام  لكنه ومن حيث ال ندري سيضخ في شرايين 
مستوى  من  الشابة  القيادات  ويدّرب  جديدة،  قيادات  األول  للصف  ويدفع 
العام  الشأن  ممارسة  مسؤولية  لتحّمل  التهّيؤ  على  والمحافظات  األقضية 

على المستوى الوطني.
للتوترات  ستجلبه  الذي  االسترخاء  قدر  الالمركزية  تطبيق  مع  سنكتشف 
المسائل  مناقشات  في  اإليجابي  التغيير  مستوى  سنكتشف  كما  الطائفية، 
الوطنية، ومنها المسألة الطائفية، واألهّم أننا سنكتشف حجم فرص التنمية 
والنهوض االقتصادي التي فتحت لها األبواب، وسالسة العمليات اإلدارية التي 
يشكو منها الناس بال استثناء. فالالمركزية، بعكس ما تتهم به، هي الطريق 
التقسيم والتجزئة، ولتجديد التمسك بالوحدة الوطنية على  لسقوط دعوات 

أسس راسخة.
*عضو في مجلس النواب اللبناني. 

بّد  فال  للبنان  االقتصادي  للمستقبل  بالنسبة  األمر  وكذلك 
الدولي.  النقد  صندوق  يمّده  ال��ذي  المّر  الكأس  تجّرع  من 
الطريف هنا هو أّن أحد »المسؤولين« في الصندوق »يتوّقع« 
الذي  االقتصادي  االنكماش  جّراء  من  اجتماعّية  اضطرابات 

سيصيب لبنان والمنطقة أجمع!
رؤية  لعرض  بل  التوقعات  تلك  تفنيد  إطار  في  هنا  لسنا 
مستقبلية للبنان من »الواقع« وب� »موضوعية« ال تقّل عن تلك 
الموجودة عند المّدعين ب� »الواقعية« و»الموضوعية«. فكافة 
أزلي  وكأنه  والقاتم  السلبي  الجانب  إالّ  ترى  ال  التحليالت 
الكيان  عندما كان  التفكير سائداً  لن يزول. كان ذلك  سرمدي 
الصهيونّي محتال معظم الجنوب اللبناني وأن ال حول وال قّوة 
17 أيار  إالّ بالله. فخروج »إسرائيل« كان رهن تنفيذ اتفاقية 
اللبناني  الشعب  رفض  بفضل  سقطت  ولكنها  يعادلها  ما  أو 
الصهيوني.  بالعدو  يستعين  كان  من  وجود  رغم  بأكثريته 
تفاوض،  بدون  لبنان  من  العدو  خرج  المطاف  آخر  في  لكن 
بدون اعتراف، وبدون صلح. الءات الخرطوم نّفذت فقط في 

لبنان!
جغرافية  سيادة  فال  منقوصة.  لبنان  سيادة  زالت  ما  لكن 
كاملة على كامل التراب اللبناني حيث العدو بقي محتالً بضع 
ُتخترق  زالت  ما  اللبنانية  األجواء  أّن  كما  الجنوب،  في  قرى 
العدو  يتجّرأ  يُعد  لم  لكن  سورية.  الستهداف  مستمّر  بشكل 
حرص  بسبب  موجود  ال��ردع  فتوازن  لبنان  استهداف  على 
وجهوزّية المقاومة التي يريد بعض اللبنانيين نزع سالحها. 
السترداد  لهم  كالَم  وال  الجّوية،  االنتهاكات  عن  لهم  كالَم  فال 
بالتسليح  اللبناني  الجيش  لتمكين  لهم  ك��الَم  وال  األرض، 
الرادع. فهذا مرفوض من قبل القوى المهيمنة الغربية والتي 
الشرق  إلى  التوّجه  من  المتتالية  اللبنانّية  الحكومات  تمنع 
السيادة  على  للحفاظ  يلزم  بما  اللبناني  الجيش  لتزويد 
عن  عاجزة  الحاكمة  النخب  زالت  فما  الجغرافية.  اللبنانية 
كسر احتكار السالح من قبل دول الغرب وذلك خدمة للكيان 
الصهيونّي. هؤالء ما زالوا يعتقدون أّن هناك إمكانّية للتعايش 
مع الكيان ومنهم َمن ال يعتبر الكيان عدواً! هذه رواسب عقلية 
التعّصب وعقدة الخوف التي تقابلها عقدة الغبن وعقدة قّوة 

لبنان بضعفه! 
األزمة االقتصادّية أسبابها عديدة ناتجة عن خيارات عبثية 

وسياسات خاطئة ال داعي لتردادها. وهناك أيضاً عامل الفساد 
اللبنانّي  السياسّي  النظام  بنية  في  والمستشري  المؤّسسي 
لكن  الجّدي.  االقتصادي  اإلص��الح  محاوالت  يقّوض  ال��ذي 
أكبر من اإلصالح السياسي  األخير يمكن أن يتحّقق بسهولة 
المنشود رغم عائق الفساد ورغم عائق البنية السياسية في 
الفاسدين  على  القبض  إلقاء  عبر  ُيعاَلج  ال  فالفساد  لبنان. 
إنتاجه. هذا ال يعني تركهم  ُيعيد  طالما هناك نظام سياسي 
أحراراَ بل العكس يجب تسميتهم والتشهير بهم حتى يتحّرك 
القضاء ويالحقهم. لكن هذه معالجة للنتائج فحسب وليست 
لألسباب. فتحرير لبنان من الفساد يبدأ بتحرير النظام القائم 
من الطائفية والمحاصصة. وهو مشروع طويل المدى نسبياً 
ال يقّل في صعوبته عن تحرير األرض من االحتالل الصهيونّي. 
العقل  تحرير  يعني  الطائفية  من  السياسي  النظام  فتحرير 
طويالً  مجهوداً  يتطلّب  عمل  وهذا  عنه،  الناتجة  والذهنية 
دوراً  يلعب  والدولي  اإلقليمي  العامل  أّن  خاصة  ومتواصالً 
وكبح  النظام  إصالح  مسار  نفصل  فلذلك  بقائه.  في  أساسياً 

الفساد عن مسار اإلصالح االقتصادي من دون التخلّي عنه.
األزمة االقتصادية والمالية التي يمّر بها لبنان لها حلول. 
والحلول ليست بالمرارة التي تستدعي التقّشف المنشود من 
ثقافة  استمرار  إلى  تدعو  ال  لكنها  الدولّي.  النقد  صندوق  قبل 
اإلنفاق والهدر على الصعيد العام كما على الصعيد الخاص، 
لها  بدائل  إيجاد  يمكن  التي  للكماليات  االستيراد  هنا  ونقصد 
لها  التي  السلع  استهالك  في  التخفيف  نقصد  كما  وطنياً، 
مظاهر الترف والبحبوحة كالسيارات الفخمة والعامالت في 

المنازل إلخ... المطلوب فقط هو التوازن واالعتدال.
ثالثة  تستوجب  واالقتصادية  المالية  األزم��ة  فمقاربة 
مسارات متوازية: األولى هي إعادة هيكلة االقتصاد اللبناني 
وقد  إنتاجي.  اقتصاد  إلى  ريعي  اقتصاد  من  تحويله  عبر 
حّددنا في مقاربة سابقة مفهومنا لمضمون ذلك التحّول الذي 
على  الفوائد  تخفيض  عبر  فوراً  الريع  مصادر  إيقاف  يعتمد 
تشرعن  التي  الحصرية  الوكاالت  وإلغاء  الخزينة  سندات 
القطاعات  تشجيع  أّن  كما  الريع.  تنتج  التي  االحتكارات 
اإلنتاجّية التقليدية والتركيز على النشاطات صاحبة القيمة 
أما  إنتاجّي.  اقتصاد  تثبيت  في  الثاني  المحور  هي  المضافة 
إعادة هيكلة  المالي فيعتمد على  الثاني في اإلصالح  المسار 

الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي كما تّم شرحه في 
العديد من المقاالت والمداخالت السابقة ال داعي لتكرارها.

الجوار  دول  مع  االقتصادي  التشبيك  هو  الثالث  المسار 
إيران  في  اإلسالمية  والجمهورية  واألردن  والعراق  كسورية 
وحتى تركيا بعد تصحيح سياساتها تجاه سورية. التشبيك 
اإلنتاجي  للتحّول  الداعم  االستراتيجي  القرار  هو  االقتصادي 
بل  اللبنانية،  والخدمات  للسلع  السوق  رقعة  توسيع  عبر 
محاصرة  محاوالت  كافة  على  االستراتيجي  ال��رّد  أيضاً  هو 
لبنان مالياً واقتصادياً من قبل الواليات المتحدة وذلك خدمة 
للكيان الصهيوني. فالتشبيك االقتصادي يحّرر إلى حّد كبير 
لبنان من التبعية للدوالر واإلمالءات األميركّية حيث التبادل 
الوطنية  بالعمالت  يكون  الجوار  ودول  لبنان  بين  التجاري 
تجاه  المدفوعات  في  تسهيالت  مع  وربما  ال��دوالر  من  ب��دالً 
مبنية  البينية  التجارة  استمّرت  ما  إذا  متوفرة  ليست  لبنان 

على الدوالر. 
المشتركة  التحتية  البنى  في  سواء  االقتصادي  والتشبيك 
الطاقة  شبكة  أو  والغاز  النفط  أنابيب  أو  مثالً  الحديد  كسكك 
دينامية  ذات��ه  بحّد  سيخلق  المثال  سبيل  على  الكهربائية 
اقتصادية مستقلة عن التطّورات الداخلية في كّل بلد كما أنه 
سيخلق فرصاً للعمل ولالستثمار غير ممكنة مع ضيق الرقعة 
التشبيك  فإّن  ذلك،  كّل  من  األهّم  ولكن  القائمة.  االقتصادية 
فالتشبيك  الوطنية.  للسيادة  ضمانة  أيضاً  هو  االقتصادي 
والصمود  الحماية  مقّومات  له  محور  من  جزءاً  لبنان  يجعل 
بال  عن  يغيب  أن  يجب  ال  ذلك.  يوّفر  ال  الحالي  الواقع  بينما 
التي  السّكانية  والكتلة  الجغرافية  الكتلة  ب��أّن  المشّككين 
تشّكلها دول التشبيك تجعلها قّوة اقتصادية ومالية تحّيد في 
إْن لم تلغ دور العقوبات االقتصادية ومحاوالت  الحّد األدنى 
األوراسية  الكتلة  دول  مع  متنامية  عالقة  أّن  كما  الحصار. 
في  واالقتصادي  والعسكري  السياسي  المنطقة  أمن  تجعل 
موقع قّوة ال يمكن االستهانة بها. فالتشبيك االقتصادي يعّزز 
وغطرسة  الصهيوني  العدو  مطامع  أمام  الوطنية  السيادة 
فطريق  لبنان.  تجاه  الحالي  سلوكها  في  المتحدة  الواليات 

الخالص واضح، والمطلوب هو القرار فقط.
 *كاتب وباحث اقتصادي سياسي
واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.

لعله يدرك اآلن أن ال خطر على حكومته من المنظومة المتحّكمة. لو كان في مقدورها إسقاط حكومته لما سمحت 
بقيامها أصالً. هي حكومة الضرورة التي ال سبيل، في الحاضر والمستقبل المنظور، الى إسقاطها أو استبدالها. حتى 
الدستور  بحكم  تبقى  فإنها  البرلمان،  في  بإسقاطها  قيامهم  حدِّ  الى  الجنون  بهم  استبّد  النظام  أهل  أّن  افترضنا  لو 
أمر يكاد يكون مستحيالً في  الواقع الضاغط حكومة تصريف أعمال لحين تأليف حكومة بديلة، وهو  وتحت وطأة 

الظروف المعّقدة الراهنة.
لقٍب  مجرد  السلطة  في  يبقى  أن  لنفسه  يرضى  الرجال  من  طرازاً  ليس  دياب  حسان  أّن  حذر،  بتفاؤٍل  أفترض، 
وصورة. أراه عازماً على العمل من أجل أن تكون له القدرة على الفعل. ولعله ال يجهل أّن في مقدور حكومة تصريف 
األعمال القيام بكّل ما تستوجبه إدارة الشؤون العامة وتأمين المصلحة الوطنية في كّل الميادين وذلك عمالً بمفهوم 

أحكام الضرورة الراسخ في إطار القانون العام. فماذا تراه فاعالً؟
لعّل حسان دياب في حاجة الى االنتفاضة مثلما االنتفاضة في حاجة إلى مسؤول فاعل في أروقة السلطة راغب 

وقادر على أن يرّد عنها، بقدر ما يستطيع، غوائل الفّجار من أهل النظام.
تمرير  رفض  وزرائه،  من  المخلصين  مع  وبالتعاون  الوزراء  لمجلس  كرئيس  صالحياته  نطاق  في  يستطيع،  هو 
وتقاسم  محاصصة  على  تنطوي  التي  تلك  سيما  ال  العامة،  للمصلحة  والمخالفة  المشبوهة  والمشاريع  القرارات 
للحكومة أن يحول دون تغّول قوى  مصالح بين أركان المنظومة المتحّكمة. أكثر من ذلك، يستطيع بوصفه رئيساً 
األمن في تعاملها مع المحتّجين والمتظاهرين من أنصار االنتفاضة الشعبية، وأن يكشف ويدين الموظفين المخالفين 

للقوانين واألنظمة النافذة أّياً كان انتماؤهم الطائفي والسياسي.
إلى ذلك، يستطيع حسان دياب أن يضطلع بمهمة تاريخية لم يجرؤ أحد من المسؤولين قبله على القيام بها. إنها 
استحقاق تنفيذ أحكام الدستور. نعم، تنفيذ أحكام الدستور. التي لم تنّفذ منذ إعالن استقالل لبنان السياسي العام 
وثيقة  إصالحات  الستيعاب  تعديلها  جرى  التي  الدستور  مواد  الى  اإلشارة  تكفي  كثيراً،  نسترسل  ال  ولكي   .1943
الطائف للعام 1989. ذلك أّن التعديالت الدستورية الُمشار إليها )التي أنجزتها حكومة الرئيس سليم الحص العام 
1990( تنّص على وجوب إلغاء الطائفية السياسية كما على إقامة مجلسْين، واحد للنواب على أساس وطني الطائفي 

وآخر للشيوخ لتمثيل العائالت الروحّية. هذه المواد لم تنّفذ رغم مرور ثالثين سنة على إقرارها.
المنصوص عليها  السياسية  الطائفية  الوطنية إللغاء  الهيئة  تأليف  الى  األمر،  لماذا ال يبادر حسان دياب، بادئ 
هذا  في  النواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  تلكؤاً  أو  معارضًة  لمس  ما  وإذا  الدستور؟  من   95 المادة  في 
فإّن في مقدوره تأليف هيئة وطنية من شخصيات واختصاصيين وطنيين مقتدرين مهّمتها وضع قانون  السبيل، 
انتخابات جديد يؤّمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته بغية إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساسه كما تطالب 

قوى االنتفاضة الشعبّية، او إجرائها في موعدها )شهر أيار 2022( كما ُيصّر أركان المنظومة المتحّكمة.
األرجح اّن مجلس النواب الحالي سيمتنع عن إقرار قانون ديمقراطي لالنتخابات كالذي أعلنته وتطالب به القوى 
الوطنية والتقّدمية الحّية. في هذه الحال، فإّن في وسع حسان دياب وحكومته طرحه على استفتاء شعبي عام حتى 
إذا تّم إقراره بأكثرية تفوق الخمسين في المئة من المواطنين والمواطنات، تقوم الحكومة بإجراء انتخابات جديدة 

وفق أحكامه.
يتضّمن  ال  الدستور  لكن  شعبي،  باستفتاء  االنتخابات  قانون  إقرار  تجيز  مادًة  يتضّمن  ال  الدستور  أن  صحيٌح 
بالتأكيد مادًة تحّظر ذلك. فاألصل في األمور اإلباحة ما لم يكن ثمة مانع شرعي. فوق ذلك، إّن الفقرة »د« من أحكام 
مقّدمة الدستور تنّص على اّن »الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة«، فهل لقانوٍن ُيقّره مجلس نيابي في ظرٍف 
عادي مشروعّية أقوى وأعدل من قانوٍن يقّره شعب لبنان في ظرٍف استثنائي كالذي تمّر به البالد والعباد في هذه 

اآلونة؟
بالضرورة  يستوجب  االستثنائي  الظرف  بأّن  القائلة  االستثنائية  الظروف  نظرية  اعتماد  المنطقي  من  أليس  ثم 
تدبيراً استثنائياً؟ إّن ما تمّر به البالد والعباد في هذه اآلونة يشّكل ظرفاً استثنائياً بامتياز، فال أقّل من اعتماد تدبير 
استثنائّي ديمقراطّي كاالستفتاء الشعبي إلقرار قانون ديمقراطي لالنتخابات سيكون بالتأكيد أّول قانون انتخابات 

دستوري خالفاً لكّل قوانين االنتخابات غير الدستورية منذ 1943.
حسان دياب مدعّو ألن يكون رئيس حكومة أعلى وأفعل من رؤساء الحكومات في زمانه، كما كان سليم الحص على 

هذا المستوى في زمانه.
أجل، هو مدعّو ألن يكون رئيساً جريئاً خالّقاً لحكومة ممانعٍة جريئة في تصّديها للفساد والفاسدين، وجريئة في 

انحيازها إلى صف القوى الوطنية والتقّدمية المنخرطة في جمهور االنتفاضة الشعبية أو الناشطة في موازاتها.
هل يقبل حسان دياب هذا التحّدي التاريخي؟

*نائب ووزير سابق.

اتهمه الرئيس ترامب، بأنه »أبرم أسوأ اتفاق في تاريخ أميركا«، متوّعداً في الوقت نفسه إيران بأّن 
كّل الخيارات مطروحة للتعامل معها. وفي خطوة للداللة على جّديته وخالل ترأسه اجتماعاً مع 

قادة جيشه، قال ترامب: »أتدرون ماذا يعني هذا؟ يبدو أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة«. 
تلك القراءة التي مّهدت إليها خطوات شكلت المقّدمة للنتائج التي أوصلت القيادة اإليرانية إلى 
الموانئ  إلى  جميعها  وصلت  ناقالت،  خمس  من  نفطي  أسطول  بإرسال  االستراتيجي  القرار  ذاك 
موقفاً  تطلب  الذي  األمر  السفن.  لتلك  باحتجازها  األميركية  للتهديدات  مكترثة  غير  الفنزويلية، 
حازماً من قبل القيادة اإليرانية، بأّن الرّد سيكون مباشراً على أية قرصنة أميركية. وقد أبلغ هذا 
الموقف إلى السفير السويسري الراعية بالده للمصالح األميركية في طهران. وبدوره وجه وزير 
الخارجية اإليرانية محمد جواد ظريف رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
بحرية  قرصنة  تعّد  واالستفزازية،  الخطيرة  القانونية  غير  األميركية  »التهديدات  فيها:  قال 
تشكل تهديداً على السالم واألمن الدوليين«، وأكد ظريف »أّن إيران ستتخذ التدابير الالزمة ضّد 

التهديدات األميركية«.
تمثلت هذه الخطوات، أوالً، في توقيع الرئيس ترامب أوائل أيار 2018، قراراً بانسحاب بالده 
من االتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 + 1 في العام 2015، وإعادة تفعيل العمل بالعقوبات 
الجمهورية  بين  للصراع  تأجيج  من  ذلك  على  ترتب  وما  النووي.  إي��ران  ببرنامج  المرتبطة 
وأمنية.  وعسكرية  واقتصادية  سياسية  أبعاداً  اتخذ  ترامب،  الرئيس  وإدارة  اإليرانية  اإلسالمية 
الرئيس  إدارة  مع  األوروبي  االتحاد  في  دول  وتواطؤ  تخاذل  مع  األميركي  االنسحاب  ترافق  وقد 
المتوجب عليها،  أنها ال تزال على تمسكها باالتفاق، ولكن من دون اتخاذ  الرغم من  ترامب، على 
أّي خرق له من  األوروبي، ملتزمة باالتفاق من دون تسجيل  االتحاد  إيران وبإقرار  أّن  خصوصاً 
من  بائسة  محاولة  في  ولكن  النووي،  إيران  ببرنامج  يتعلق  ال  سياق  في  تكمن  والحقيقة  قبلها. 
البيت األبيض ورئيسه في قبول إيران التفاوض على منظومة صواريخها الباليستية التي تخيف 
الكيان الصهيوني وحلفاءه في منطقة الخليج. أما ثانياً، إقدام الرئيس األميركي ترامب على إعطاء 
األوامر باغتيال الشهيد المجاهد اللواء قاسم سليماني قائد لواء القدس في الحرس الثوري أوائل 
كانون الثاني 2020 في بغداد، وإلى جانبه الشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس القائد العسكري 
للحشد الشعبي في العراق. وما ترتب على جريمة االغتيال الجبانة والمدانة من رّد فعل عسكري 
إيراني سريع وغير مسبوق، في قصف قاعدة »عين األسد« االستراتيجية األميركية، والذي أسفر 
عن تدمير ومسح القاعدة ومن فيها عن بكرة أبيها. وما استتبع ذلك من تصويت للبرلمان العراقي 
على إلغاء االتفاقية األمنية مع دول التحالف بقيادة الواليات المتحدة األميركية، وإنهاء تمركزها 

على األراضي العراقية، رداً على عملية االغتيال.
أبدته  الذي  والصمود  التحدي  إلرادة  انتصاراً  يعّد  فنزويال  موانئ  إلى  الخمس  السفن  وصول 
الواليات  التي تمارسها  القرصنة والبلطجة  إيران وفنزويال، في كسرها لسياسة  وتبديه كّل من 
المتحدة األميركّية ورئيسها ترامب. محققة بذلك مقولة حاصر حصارك بعد أن قطعت تلك السفن 
البحار الخمسة انطالقاً من إيران وصوالً إلى فنزويال. وبالتالي ستمثل الخطوة اإليرانّية الجريئة 
والشجاعة فرصة حقيقية لتخلص العالم من الهيمنة األميركية الغاشمة، في خطوة عمالنّية في 

اتجاه التسريع في تشكل عالم متعّدد األقطاب.
*كاتب فلسطينّي.

ما يهّمنا في هذه المقالة هو التطّرق الى مسألة »الفدرالية« بالذات، نظراً للحمالت التسويقية 
لهذه الصيغة في بالدنا في هذه األثناء، حيث إّن البعض ينّظر لطرح الفدرالية في بالدنا، وهذا 
التسويق ليس حديث العهد، فإبان الحرب اللبنانّية في السبعينيات، ُطرحت في اإلعالم خطة 
االجتياح  وبعد  إلخ...(  مذهبية  )طائفية،  دينية  كيانات  الى  والمنطقة  لبنان  لتقسيم  كيسنجر 
الحرب  سياقات  في  حقيقية  محاوالت  السطح  على  طفت   ،1982 العام  في  للبنان  اإلسرائيلي 
أمر واقع على  التقسيم كحاالت  الواحد، وفرض  الشعب  أبناء  الشرخ بين  الى تعميق  الداخلية 

وقع المذابح وعمليات الفرز الطائفي والمذهبي التي حصلت في العديد من المناطق اللبنانية.
كصيغ  التداول  الى  الفدرالية  شعارات  عادت  للعراق  الغربي   – األميركي  االجتياح  وبعد 
ذلك  وكّل  العراقي،  للحكم  كإطار  مذهبية،  طائفية  قاعدة  على  كانتونات  الى  العراق  لتقسيم 
وما  الخالقة«،  »الفوضى  يسّمى  ما  الى  تدعو  ومثبتة  وموثقة  معلنة  أميركية  خطط  مع  ترافق 
رافق تلك الفترة من ضغوط على دمشق وعلى مواقع الممانعة والمقاومة في بالدنا من العراق 
الى فلسطين، وصوالً الى 2005 واغتيال الحريري في لبنان، ودخول المنطقة في عنق الزجاجة 
على  الصهيوني  للكيان  المقاومة  جبهة  إلضعاف  المسبوقة  غير  الضغوط  خالل  من  األميركّية 
من  واالستمرار  التفّوق  الكيان  لهذا  تضمن  شاملة  سياسية  تسوية  وفرض  فلسطين،  أرض 
خالل تفجير المجتمع والمنطقة برّمتها وتفتيتها وشرذمته على قاعدة جزئية طائفية ومذهبية 
التسوية للحرب  إطار  الشام في  ثّمة من يتحدث عن نظام حكم فدرالي في  واليوم  وعشائرية، 

القائمة في الشام.
إذاً هل »الصيغة الفدرالية« هي طرح بريء؟ طبعاً ال.

مصالح  وفق  المجتمعات  إدارة  الى  تهدف  أطر  هي  السياسية  واألنظمة  الحكم  صيغ  كّل 
وتحقيق  واالزدهار  والنمو  التنمية  في  أهدافها  تحقيق  وبهدف  المجتمعات  هذه  وخصوصيات 

الرفاهية وضمان تحقيق أفضل الصيغ للحكم بما يتوافق وإرادة هذه الشعوب.
على  ممكنة  الخيارات  وكّل  للبحث،  ومطروحة  ممكنة  الصيغ  كّل  وبالتالي  المبدأ...  في  هذا 
ضوء العقل، وعلى قاعدة الربط بين الوسائل واألهداف، بين اإلطار وآفاق تطّوره، بين المجتمع 

وقيمه وغاياته وأهدافه ومصالحه العليا.
ولكن، هل طرح »الفدرالية« في بالدنا عموماً هو طرح يعّبر عن حاجة مجتمعنا وشعبنا وعن 

توقه لتطوير حياته السياسية.
كّل الوقائع المعطوفة على المعلومات، والمؤسسة على قاعدة المشاريع األجنبية المتقاطعة 

مع المشروع الصهيوني األصلي، كّل ذلك يدّل على عكس ذلك.
 ماذا تفيدنا التجارب الفدرالية حول العالم؟ 

 في الواليات المتحدة األميركية تعتبر الكونفدرالية صيغة دستورية وسياسية انتقالية في 
سياق تطور األمة األميركية نحو الفدرالية والتي ستحمل اسم »الواليات المتحدة األميركية« مع 
1787، فهذا الدستور وليد عصره فلقد كان يحمل طابع القرن الثامن عشر في نظريته  دستور 
ذلك  بشؤون  يلّمون  فالذين  وضعوه،  الذين  أولئك  تجربة  من  تفاصيله  وصيغت  السياسية 
الحكومة  تدخل  فمجال  عاماً،  قبوالً  وقبولها   LOCKE لوك  أفكار  انتشار  مدى  يعرفون  العهد 
التعاقد  من  أساس  على  أقيمت  قد  فهي  محدوداً،  يكون  أن  ينبغي  الدستور  هذا  حسب  وعملها 
والحقوق  معينة،  ظروف  تحت  حله  ويمكن  واختيار،  حرية  عن  المواطنون  فيه  دخل  الذي 
 - األميركي  فالدستور  تنتهك،  وأال  وتنّمى  تشجع  أن  وينبغي  السيادة،  لها  للمواطن  الطبيعية 

بهذا المعنى - عبارة عن وثيقة أثبتت أنها قابلة للتكّيف إلى حّد مدهش.
التجربة السويسرية تؤكد أّن »الفدرالية« هي خطوة باتجاه المزيد من الوحدة بين كانتونات 
سياسية متنّوعة ومتعّددة ثقافياً وحضارياً، إذ إّن سويسرا هي عبارة عن ثالث مناطق رئيسية 
الصيغة  هذه  وبالتالي  فرنسا،  ايطاليا،  ألمانيا،  هي  أوروبية  بلدان  ثالث  أط��راف  على  تقع 
الهوية  توكيد  باتجاه  التعددية  لهذه  الحاضن  اإلطار  كانت  نوعها  من  الفريدة  »الفدرالية« 

الوطنية السويسرية وخطوة باتجاه الوحدة الكاملة تحت عنوان »الوطنية السويسرية«....
إّن ما هو مطروح في بالدنا، ال يمّت  للقول  التجربتين، ألخلص  لهاتين  أكتفي بعرض موجز 
الى  البتة الى حاجة أمتنا وشعبنا في كّل كياناته السياسية، بل جاء في سياق تآمري يهدف 
اال  اليها  للوصول  سبيل  ال  تشليعية،  تجزيئية  قاعدة  على  للحكم  »فدرالية«  صيغة  تحقيق 
التاريخ، ولتدمير وحدة  التي تشكلت عبر  القومية  الهوية  الداخل، وتدمير  المجتمع من  بتدمير 
حياة ودورة حياتية اقتصادية اجتماعية قائمة فعالً في بالدنا في الهالل الخصيب، بالرغم من 

التجزئة الكبرى السياسية في معاهدات سايكس بيكو وسان ريمو وغيرها...
طويلة  تاريخية  سياقات  وفي  طبيعية  عفوية  بصورة  نشأت  التي  الحياتية  الوحدة  هذه 
وكّل  واألردن  ولبنان  الشام  الى  العراق  من  بالدنا  من  واسعة  جغرافية  سياقات  وفي  األمد، 
األنحاء، وعّبرت عن ذاتها في هذا التفاعل الحي بين اإلنسان واإلنسان، وبين اإلنسان واألرض، 
الحي  وفي  الواحدة،  المدينة  وفي  الواحدة،  القرية  في  الواحدة  الحياة  في  التداخل  خالل  ومن 
محاوالت  كّل  على  وعصيانه  مجتمعنا  وحدة  عمق  تؤكد  الحية  التعبيرات  هذه  كّل  الواحد، 

والتجزئة. التقسيم 
دون الصيغة »الفدرالية« في بالدنا أنهاٌر من دماء ومذابح وتقاتل طائفي ومذهبي بين أبناء 
الشعب الواحد ال تخدم إال غاية واحدة هي غاية »الكيان اليهودي« اللقيط في تعميم نموذجه 

العنصري المهّدد وجودنا ومستقبل بالدنا...
ما نتطلع له بعد هزيمة مشروع الحرب الكونية - الصهيونية على بالدنا أن تنحو الكيانات 
االقتصادي  العسكري -  االستراتيجي  التكامل  الخصيب باتجاه  السوري  الهالل  السياسية في 

- السياسي كخطوة باتجاه توكيد الوحدة القومّية ألمتنا.
سنسقطها  سابقة  مراحل  في  التقسيم  مشاريع  أسقطنا  وكما  أح��الم...  أضغاث  ذلك  عدا 

اليوم!

قريبة،  لخاتمة  واضــح  أفــق  بال  مفتوحاً،  يبدو  األميركي  المخاض   -
الغضب  هو  بالتأكيد،  نظام  تغيير  عن  وال  ثــورة  عن  ليس  هنا  والحديث 
مؤسسات  ضمن  األزمات  احتواء  على  النظام  قدرة  من  اليائس  الشعبي 
مع  المقارنات  بإجراء  يرغبون  الذين  يدركه  أن  يجب  وهذا  الديمقراطية. 
يشبه  أميركا  في  يجري  فما  ثــورة،  بتسميته  ويحبّون  لبنان،  شهده  ما 
صفة  وال  ممكناً،  أفقاً  كليهما  في  النظام  تغيير  وليس  لبنان،  في  جرى  ما 
يجري  ومــا  برنامج،  وبــال  قــيــادة  بــال  بالضبط  ألنها  فيه،  تصّح  الــثــورة 
الخصوم  احتفال  معنى  عن  يتساءلون  الذين  للبنانيين  يقول  أميركا  في 
ما  تجاه  ذلك  يفعلوا  لم  بينما  يجري،  بما  األميركية  لإلدارة  السياسيين 
يرغبونه  ما  لبلدهم  يرغبون  ال  أنهم  هو  بسيط،  الجواب  لبنان،  في  جرى 
لعدوهم، من فوضى ومخاطر أمنية، وضياع لألفق السياسي؛ أما الذين 
طعنوا  الذين  من  أميركا  في  يجري  ما  بأهلية  أحد  يطعن  ال  لماذا  يقولون 
لسفارة  وجود  »ال  أن  هو  ببساطة  فالجواب  لبنان؟  في  جرى  ما  بأهلية 

أميركا«.  في  أميركية 
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عّلة كّتاب الدراما ال�شباب

{ جهاد أيوب

بأفكار  القحط  زمن  في  سهواً  سقطوا  ممن  الدرامي،  العمل  هواة  بعض  يطالعنا 
من  تتمّكن  لم  التي  المرحلة  هذه  درام��ا  واقع  مأزق  من  الخالص  بحجة  عشوائية، 
مخاطبة شارعها، وال تعرف مخاطبة مجتمعها، ربما تعود إلى قلة التجربة والثقافة 
والوعي المطلوب كي يشارك في صناعة الحالة الثقافية، وربما أن العالقات والمصالح 
والمال المستسهل قدم العديد من أسماء تشبه رغوة الصابون. من هنا ال بد أن نصل 

إلى ما وصلنا إليه من قحط درامي وفكري وفني وثقافي في العرب!
يقول شبان تجاربهم متواضعة عمراً وعمالً: »إن زمن كتابة المسلسل الواحد من 
قبل مؤلف ذهب بالباي باي، ويجب أن يكتب المسلسل أكثر من عشرة كّتاب كما هو 

حاصل في الغرب«!.
القديمة  الغربية  المسلسالت  الكثير من  الكالم ليس صحيحاً، بل شاهدنا  هذا  أوالً 
والحديثة، وكذلك األفالم الهوليودية صناعة مؤلف واحد واحياناً يقوم على السيناريو 
االساسيين  وأبطاله  المؤلف  خصوصية  على  الحفاظ  مع  شخص  من  أكثر  والحوار 
)علماً دور السيناريست المتخصص حالة مطلوبة ألي عمل درامي(. وهذه أمور عادية 
كنا قد شاهدناها في الورش الفنية، وفي بعض المسلسالت العربية تحديداً المصرية 
تبقى  ذلك  ومع  األنجح،  والحضور  والتفوق  التمّيز  نشهد  لم  اآلن  حتى  وللحق  منها، 

مجرد تجربة ال تحسب في العمل اإلبداعي إال نادراً!
يتنّطح  من  كان  وإذا  واحدة،  شخصية  كتابة  ناجحة  مسلسالت  توجد  الغرب  في 
ومعرفة  علم  دون  ومن  ببغائي،  بشكل  ويتحدث  العمل،  في  الواحد  الكاتب  بإلغاء 
التجربة الغربية، نشير إلى أن نجاح بعض المسلسالت الغربية لسنوات يعود إلى 
وهذا  اجتماعياً،  نجومه  وتقّبل  العمل  نجاح  واستغالل  تجارياً،  منها  عامل  من  أكثر 

يتطلب إعطاء المواسم الجديدة إلى ُكتاب جدد مع المحافظة على الشخصيات.
في الغرب يكتبون لحاالت اجتماعية تتمثل بأبطال تدور من حولهم القصة والنص 
ُركبت  مجتمع  من  شخصيات  أقصد  و...«،  والساحرة،  وفيلرز،  »فراندز،  حال  كما 
بجماعة ومن حولها أبطال بالعادة مواهب شابة، ومن ثم كتبوا يومياتها، وفي حال 
كهذه نستطيع أن نجّرب العمل مع أكثر من سيناريست، وربما ننّوع بالمؤلفين بعد 
المسلسل  على  ينطبق  ال  هذا  ولكن  األصلي،  المؤلف  من  الملكية  حقوق  شراء  يتم  أن 

الدرامي في الغرب، بل يصبح برنامجاً درامياً.
في العالم العربي العمل الدرامي فكرة، قصة ومن حولها يدور األبطال، وقد جرب 
أكثر من مرة البرنامج الجماعّي وبغالبيته اتجه إلى الكوميديا، بعضها نجح وبعضها 
أعماالً  صنعوا  مبارك  حسني  الرئيس  تجربة  نهاية  في  وتحديداً  مصر،  وفي  أخفق، 
بالشكل والمضمون، وال تشبه  الغرب بطريقة مشوهة، وكانت عاقراً  مقلدة كهذه من 
وال  النجاح،  لها  يكتب  لم  وعقدهم  النجوم  ومشاركة  الدعاية  ورغم  المصرية،  البيئة 

حتى االستمرارية!
في لبنان ومنذ انطالقة أول تلفزيون عربي، وهو تلفزيون لبنان واكبوا نوعية كهذه 
من البرامج الدرامية لكاتب واحد، قد يكون اهمهم أديب حداد في »أبو ملحم«، ومحمد 
شامل من خالل أكثر من تجربة آخرها »الدنيا هيك«، ومع ظهور الفضائيات الخاصة 

استمرت هذه التجربة، ولكن المسلسل الدرامي له منحاه الخاص!
بالنجاح  تفوق  ومنها  تنجح،  لم  تجربة  من  أكثر  أيضاً  األعمال  قّدمت  سورية،  في 
مثل الجزء األول من »صبايا«، وحينما فهموا اللعبة جيداً في استقطاب أكثر من مؤلف 
ليس لألبطال بل للفكرة االنتقادية الساخرة كانت »بقعة ضوء« رغم تفاوت مستوى 

األجزاء ال�13!
المهم من هذا السرد اإلشارة إلى طبيعة المجتمع الغربي الذي يؤمن بالفرد خارج 
انفصل  إذا  ُينتقد  الفرد  بالشرق  بينما  قليالً،  إال  ودورها  بالعائلة  يؤمن  وال  الجماعة، 
أجداده  وحاالت  وتقاليد  ع��ادات،  يعيش  للغرب  تقليده  رغم  يزال  وال  الجماعة،  عن 

ومجتمعه مهما انتقدها بذاته....
نحن هنا نشير إلى الواقع األيديولوجّي في بنية الفرد والمجتمع، وهذا ينعكس على 
غالبية األعمال المقدمة! كما للعمل مهما كان نوعه بصمة كاتبه التي تميزه عن غيره 
وإال الكل واحد، وشخصيته التي تفرض خصوصية ثقافته وتطلعاته، وأسلوبه الذي 
يؤكد مدى إدراكه لنّصه وطرحه، وروحه وهنا بيت القصيد، حيث نشير إليه مباشرة 

بمجرد مشاهدة واالستماع إلى عمله!
لذلك األعمال الدرامية المشتركة في الكتابة تصاب بانفصام!

األطرش  فريد  عن  الوهاب  عبد  محمد  ألحان  نميز  أن  نستطيع  صغار  ونحن  كنا 
وبليغ حمدي وفيلمون وهبي ورياض السنباطي واألخوين الرحباني... اليوم لم نعد 
نميز اللحن التركي من اليوناني بعد سرقته، ووضع عليه الكالم العربي، وكذلك يوجد 
كاتبة لديها خمسة عشر موظفاً يكتبون عنها الفكرة، وليس عجيباً أن نجد في كل عمل 
من أعمالها الصيغة عجيبة، والحوارات مشربكة، والطرح ال خصوصية فيه، وال نجد 

بصمتها في كل جديدها!
كذلك فعل كاتب مشهور في مصر، كان يطرح القصة على مجموعة موظفين لديه، 
ويطلب منهم كتاباتهم، ولكنه كان يعيد الصياغة من جديد حتى تشبه إسلوبه، ومع 

ذلك نال الكثير من االنتقادات رغم نجاح أعماله األولى وليس آخر ما كتب للدراما!
الكتابة المشتركة لبرنامج معين توصل إلى كثافة باألحداث، وقد تنجح، وكتابة 
واللغة...  األسلوب  ويشّوه  االنفصام،  ويولد  مجدياً  ليس  شراكة  الدرامي  العمل 
المساعدة مطلوبة، المالحظات مفيدة، وخصوصية المؤلف هي أساس كل عمل حتى 
ال يصبح كل كّتاب الدراما كاتباً واحداً ال شخصية لديه، وهذا الطرح هو إفالس إبداعي، 

وهو خوف من الكتابة ال أكثر وال أقل!
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»الآداب« ُت�صدر الجزء الثاني
من »مقتل الكومنداتور« 

اآلداب«  »دار  أع��ل��ن��ت 
طرح  بصدد  أنها  اللبنانية 
رواي��ة  م��ن  الثاني  ال��ج��زء 
»م��ق��ت��ل ال��ك��وم��ن��دات��ور« 

لهاروكي موراكامي.
إلى  نقلته  ال��ذي  الجزء 
عفيفي،  ميسرة  العربية 
ال��روائ��ي  ف��ي��ه  يستكمل 
الكشف  رح��ل��ة  الياباني 
في  والسحر  رتابتنا  داخل 

تفاصيل حياتنا اليومّية.
»ديرشبيجل«  ووصفت 
األل����م����ان����ي����ة »م���ق���ت���ل 
بالقول  ال��ك��وم��ن��دات��ور« 
»تتحّرك عبقرية موراكامي 
الواقع  بأسلوب بديع بين 

والهذيان«.

 حاورها: طالل مرتضى*
بودابست

ما تقوله تلك المرأة في صمتها أكثر من كالمها، شغبها األنثوّي 
ليس في حالوة لسانها مثل األخريات بل يكمن في أصابعها التي 
الكالم.  دهشة  الناظرين  أعين  في  لتصنع  خرسها  من  خرجت 
على  لّينة  طّيعة  لكنها  حرون،  فرس  مثل  المراس  صعبة  امرأة 
وهي  سهولة  بكل  مشاعرها  كل  على  القبض  تستطيع  القماش، 
ومناكفتها  مغازلتها  تستطيع  القماش.  وجه  فوق  ألواناً  تسيل 
باألحمر  المسفوحة  مسامها  تتلّمس  أن  الفرصة  لك  تتاح  وقد 
التي بين  اللوحة  القاني متى شئت، ما دمت لم تخرج عن إطار 

يديك.
جلسة  وف��ي  دوم��ون��ك��وس«  »تسوتسانا  المجرية  الفنانة 
نشارككم  المعّهودة،  وبعفويتها  تحّدثت  خاصة،  فضفضة 

الحديث معها في ما يلي.
وحضوراً  حميمة  عالقة  واألســود  األحمر  اللون  يشّكل   [
اإليجابية  الــطــاقــة  اتفقت  هــل  الفنية،  لــوحــاتــك  كــل  فــي  الفــتــاً 

)األسود( مع الحب والثورة الكامنين في )األحمر(؟
جًدا  قويان  أنهما  أعرف  ما  وكل  كليهما،  أحّب  أنا  أعلم..  ال   �
أبًدا  أفكر  ال  جديدة،  لوحة  على  العمل  أبدأ  فعندما  لي.  بالنسبة 
الذي  الشيء  ولكن  وغريزي.  عفوي  بشكل  أختار  األل��وان،  في 
أختاره بحالة الوعي هو اللون األسود وفي معظم األحيان أغرق 
طقوسي  عن  المزيد  لك  أقول  أن  أستطيع  ال  األحمر.  باللون  كلي 
السّرية مع األلوان. بالتأكيد.. لوني المفّضل هو األزرق. ولكنني 

أستخدمه في الخلفية.
] هل تأّثرت بتجربة فنية أو مدرسة فنية معروفة، ولماذا 

اخترت ميدان الرسم؟
مميزاً  شيئاً  أرى  ال  أنني  كما  أحد..  من  أقترب  أجدني  ال  أبداً   �
هي  الفكرة  روحي،  سجّية  على  ارسم  أنا  مدرسة،  ألية  ينسبني 
أردت  أنني  هو  للرسم،  دفعني  الذي  السبب  إليها.  تأخذني  َمن 
كيف  أق��ول  أن  أردت  األس��ر..  من  العاطفّية  مشاعري  أح��رر  أن 
إلّي  بالنسبة  الرسم  كلمات.  دون  من  لكن  عاٍل..  وبصوت  أشعر 
هو حالة شغف وليس عمل. أرسم من أجل سعادتي وحرّيتي.. 
وفي  األوب��را،  وفي  المسرح،  في  األوبريت  يعمالن  وال��داي  كان 
مسرح الرقص أيًضا. أخذت طفولتي كلها من هذه األماكن، وهي 
التي فتحت لي طريق التواصل مع األلوان، من هذا الباب دخلت 

فوجدت نفسي هنا. 
] النقد هو قيمة إضافية لكل تجربة إبداعيّة. كيف تصفين 

عالقتك مع النقد؟
� قالوا مرة عن أعمالي: إنها متوحشة.. وفيها الكثير من الغرائز 
المخبوءة والخام أيضاً وأّكدوا على أنها صادقة وهذا ما يجعلني 
زاخرة لهذا السبب. باإلضافة إلى أن النقاد أحبوا تجربتي وأبدوا 
الكثير من المشاعر اإليجابية تجاهها، والمهتّمون بفّن الرسم هنا 
يقيمون معارضهم في المنازل، يدعونني للمشاركة ويعرضون 
بودابست،  في  هنا  المعارض  من  المزيد  هناك  كان  أيضاً.  لي 
فيينا  ومعرض  دبريسين..  مدينة  في  رسومي  عرض  يتم  واآلن 

السنة الماضية، كل شيء كان ناجحاً.
معظم  لوحتك،  أمــام  حيرة  في  يقف  تجربتك  يقرأ  الــذي   [

أعمالك الفنيّة ال ظّل لها، مثال، األشجار واألشخاص؟
� ألنني ال أنتبه للظالل.. إن رسومي ليست صورة للواقع وال 

تقاربه. 
] هناك مسافات بعيدة جداً بينك وبين الفكرة التي رسمتها. 
أي منكما األبعد عن اآلخر، أنت أم الفكرة التي نراها داخل إطار 

اللوحة؟
� أنا ال أرّكز على التفاصيل، وال أعمل عليها كثيًرا، أرى كيف هي 
واأللوان  القماش  بين  وسيط  مجرد  أنا  وأرسمها..  مخيلتي  في 
وبين المخيلة التي تمتلك الفكرة، مهّمتي هي نقل هذه الفكرة من 

مخيلتي وأسلمها للقماش.
] هناك العديد بل الكثير من السفن والقوارب في لوحاتك، 
هي  وجهة  أي  إلــى  المجهول..  نحو  الــمــغــادرة  أشــرعــة  ترفع 
مسافرة، وهل تتمنى تسوزانا لجسدها الحقيقّي أن يسافر مع 

خيالها؟
� نعم.. كل رسومي هي من نبض قلبي وهذا يعني، حيث يكون 
خيالي أود أن أكون، أو أين يسافر أنا معه بكل ما أشعر من روعة 
التخطيط  لم يتم  التي رسمتها صدقني،  األشياء  بهذا. لكن هذه 
مشاعري..  أو  ذكرياتي  أو  خيالي  من  ولدت  فهي  لذا  أب��ًدا..  لها 
مثل مدن األشباح، شواطئ األشباح، الزهور والغابات، ال شيء 

حقيقي.
] مدينتك بودابست ساحرة للغاية.. ماذا أعطت لموهبتك؟

أحب  أنني  إال  المادي  الصعيد  على  شيء  ال  تستغرب..  قد   �
وأمان  راح��ة  مدينة  هي  هنا.  سعيدة  وأن��ا  وبيتي  بودابست، 
كل  لذلك  الزهور،  الناس،  األشياء،  هنا،  يلهمني  ما  لي.  بالنسبة 

شيء، ما أشعر به هو التواصل معهم.
هي  الــجــســور  أن  رأيـــت  عـــدة،  مـــرات  مدينتك  زرت  لقد   [
الشريان بين المدينة القديمة والحديثة، بين بودا وبست. في 
الرسم رأيت عدداً من هذه الجسور.. هل تلك الجسور إضافية 

أم أنها ترمز للتواصل والحب مثال؟
أدري  إلى الضفة األخرى، ال  الواقع هو للوصول  � الجسر في 
الوقوف على  أردت  المتخّيل، ربما  الوقوف عليه في  أردت  لماذا 
ونعبر  األحيان  من  كثير  في  الدراجات  نركب  كنا  أنا..  جسري 
الجسور، لكن بعد أن أغلقوا بودابست بسبب الوباء خنقوا جنتنا 
بودابست.. نتسلل سراً عبر تلك الجسور االٓن وهذا مثير ورائع.. 

بيني وبين الجسر عالقة عميقة، أنا وهو َمن يعرف قيمتها.
ما  ماذا  األخير..  بودابست  ومعرض  فيينا  معرض  بعد   [

بعد كورونا؟
� تقريباً عن كل لوحة لدّي قصة، وماذا، ولماذا رسمتها، وعن 
أن  لي،  بالنسبة  الواضح  فمن  أدري،  ال  قصد  عن  ليس  أو  قصد 
الفيروس  مشاعري.  من  كل  جزء  هو  تجربتي  من  خلقته  ما  كل 
والوقت الذي صنعه، جعلني أكثر إبداعاً، مع المزيد من المشاعر 
أن  العالم.  حول  األشياء  من  المزيد  لرؤية  والسفر  الحرية  حول 
تكون موٓمناً، كان رهيباً، لكن األمر دفعني إلى احترام المزيد ما 
لدّي. سيكون من الجميل أن أعرض مرة أخرى، ولكن في الحقيقة 
في  سأستمر  لرسومي،  المستقبل  سيجلبه  الذي  ما  أعرف  ال  أنا 
ألعيش  قبل:  من  قلت  كما  المتعة.  وقت  بالنسبة  ألنه  صنعها، 
من  كثير  في  حملها  يصعب  أشياء  هناك  قوية،  بمشاعر  الحياة 

األحيان لهذا وعندما رسمتها تخّففُت منها. 
] كلمة أخيرة.

لهذا  االستمرار معها،  لربما ال نستطيع  الحياة جميلة جداً..   �
علينا أن نسجلها، بالرسم أو الكتابة أو بأي شيء يؤكد بأننا لم 

نعبرها مثل الفراغ.
*كاتب عربي - فيينا

الت�سكيلّية المجرّية ت�سوت�سانا دومونكو�س... غواية الفكرة هي َمن تقودها بجاذبّية

محمد سمير طحان
أنهى المخرج غسان شميط عمليات تصوير 
شوكي«  »ياسمين  الطويل  الوثائقي  فيلمه 
أن  على  للسينما  العامة  المؤسسة  إنتاج  من 
جاهزاً  ليكون  له  الفنية  العمليات  بإنجاز  يبدأ 

للعرض قريباً.
يأتي  شميط  له  السيناريو  كتب  الذي  الفيلم 
خلفته  ما  تتناول  وثائقية  أفالم  سلسلة  ضمن 
سورية  في  الحياة  على  سلبية  آثار  من  الحرب 
من  »حكايا  الطويلين  الوثائقيين  فيلميه  بعد 

مراكز اإليواء« و«أبطال الحامية«.
من  نرصد  شميط:  المخرج  قال  الفيلم  وعن 
التي  الحرب  انعكاسات  شوكي  ياسمين  خالل 
األطفال  على  وتداعياتها  سورية  على  شنت 
من  واسع  طيف  تناول  خالل  من  خاص  بشكل 
التأثير  لرصد  والمتنّوعة  المختلفة  الحاالت 

الذي تركته على حياتهم.
وبّين أن اختيار ياسمين شوكي ليكون عنواناً 
الذي  بالياسمين  أشبه  األطفال  ألن  جاء  للفيلم 
الحرب  أن  موضحاً  وأوجعته،  الحرب  قهرته 
من  الكثير  سنوات  تسع  من  أكثر  خالل  أفرزت 
المشكالت والقضايا واألمراض االجتماعية التي 
عديدة  لسنوات  المتواصل  العمل  إلى  تحتاج 
للتعافي منها وأخطرها تلك المرتبطة باألطفال 

بما يمثلونه من مستقبل البلد وأمله.
شرائح  مخرجه  بحسب  الفيلم  ويتناول 
وحاالت عدة من األطفال مثل المشردين وأولئك 
الذين  باألطفال  أل��م  وم��ا  أهلهم  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن 

من  لإلرهاب  تعّرضت  التي  المناطق  في  كانوا 
أمراض نفسية ورواسب فكرية تحتاج لسنوات 

للتخلص منها ومعالجتها.
الفيلم  ت��ص��وي��ر  م��واق��ع  أغ��ل��ب  وت���وّزع���ت 
أن  المخرج  اختار  حيث  وريفها،  دمشق  ضمن 
األح��داث  ومراكز  الشوارع  في  لقاءاته  يجري 
في  سيستعين  كما  وال��م��دارس  والجمعيات 
ترتبط  التي  المشاهد  ببعض  المونتاج  عملية 
وتظهر  اإلرهابيين  العتداءات  تعّرضت  بأماكن 
التي  الفكرة  تدعيم  بهدف  لألطفال  استغاللهم 

يطرحها الفيلم.
عام  الجوالن  مواليد  من  شميط  والمخرج 
في  للسينما  العالي  المعهد  وخريج   1956
للسينما  العامة  المؤسسة  في  وعمل  أوكرانيا 
فيلماً   25 من  أكثر  وله  أفالمه  كل  أنتجت  التي 
وتسجيلي  وطويل  قصير  روائي  بين  سينمائياً 
المهرجانات  من  العديد  في  أفالمه  وشاركت 
جوائز  وح��از  والعالمية  العربية  السينمائية 
في  تحكيم  لجان  عضو  وك��ان  عدة  وتكريمات 
في  أستاذ  وه��و  المهرجانات  تلك  من  العديد 

دبلوم العلوم السينمائية.
اإلنتاج  مدير  للفيلم  الفنية  البطاقة  وف��ي 
عمار  واإلض���اءة  التصوير  ومدير  دي��ب  مغيث 
ومساعد  جرار  فراس  المنفذ  والمخرج  خضور 
ومهندس  حسون  ووالء  تمرس  تمرس  المصّور 
الصوت عادل صباغ والتأليف الموسيقي خالد 
محمد  اإلنتاج  ومنفذ  طه  وائ��ل  ومونتاج  رزق 

المنجد.

االنتهاء من ت�سوير الفيلم الوثائقّي الجديد »يا�سمين �سوكي«...

التداعيات االجتماعّية للحرب على �سورية

اإقامة مهرجان تيلورايد ال�سينمائّي في اأيلول المقبل
 

أعلن القائمون على مهرجان تيلورايد السينمائي في الواليات المتحدة األميركية، إقامة الحدث 
السنوي في نسخته ال�47 خالل الفترة من 4 - 7 أيلول المقبل.

ويشتهر مهرجان تيلورايد، الذي يقام بوالية كولورادو األميركية، بأجوائه غير الرسمية، حيث 
شخص   5000 قرابة  يجذب  لكنه  األول،  العروض  في  صور  خطوط  أو  حمراء  سجادة  توجد  ال 

ويتضمن البرنامج نحو 20 فيلًما.
واستضاف المهرجان في نسخته العام الماضي، مجموعة من العروض األولى التي ترشحت 
زيلويجر،  رينيه  باألوسكار  المتّوجة  للنجمة   »Judy« فيلم  بينها  من  األوسكار،  جوائز  من  لعدد 

. »The Two Popes»و »Ford v. Ferrari« وفيلم
الماضي، أن مهرجان فينيسيا  إقليم فينيتو اإليطالي، قد أعلن األسبوع  وكان لوكا زايا، حاكم 
السينمائي الدولي أنه سيمضي كما هو مخطط له في الفترة من 2 إلى 12 أيلول المقبل. مع انحسار 

تفشي فيروس كورونا المستجد في البالد.
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
دولة أميركية، شهر ميالدي 1 .

قلب، عّزت، إستفسرت من 2 .
مدينة مصرية، أهدمها 3 .

إسم  مكسيكية،  مدينة  مخفف،  أبجدي  حرف  4 .
موصول

رّتل، عندي، من الطيور 5 .
إله الخصب عند األكديين، من أنواع السمك 6 .

مدينة إيطالية، دولة عربية 7 .
أمّس، نفّر، خاصتي 8 .

رتبة  ملليللالدي،  شهر  الخمسة،  األسللمللاء  من  9 .
دينية

عزنا ورفعتنا، دربها 10 .
من أنواع الشجر، نجيء، يجاوب 11 .

من القوارض، ضارًبا على الكتف قليال 12 .

عمودياً: 
بحر مستطيل ضيق متفرع من المحيط الهندي 1 .

دولة عربية، الجندي 2 .
عزاء، متشابهان 3 .

أطول أنهر فرنسا، قرية فلسطينية 4 .
نوتة موسيقية، يطلي باأللوان، مدينة ألمانية 5 .

أدعم، ضمير منفصل، مقياس مساحة 6 .
مدينة أميركية، فرمت فرًما ناعًما 7 .

وضع خلسة، جحيم، غزال 8 .
صوراه، صنوبر 9 .

للتأوه، إمارة عربية، لسان النار 10 .
أوجاعه، إله صور 11 .

عند  واإلنللبللعللاث  والللجللمللال  الخصب  إللله  قللطللع،  12 .
الفينيقيين، حرف أبجدي مخفف
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أو   Sudoku
لللعللبللة األحلللاجلللي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرقللام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 الللمللؤلللفللة ملللن 
عدم  يجب  خللانللة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،185293647  ،763485291  ،942761853
 ،621574389  ،538916472  ،479832516

314657928  ،296148735  ،857329164
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
حمينا،  رر،   )  3 اد  هم،  هارفرد،   )  2 الشوير  ضهور   )  1
6 ( با، يأمالن،  5 ( لندندري، بنجي  4 ( اوس، بدادون  بلو 
9 ( رشت، اهريمن  8 ( درانسي، ينم  7 ( يلهو، مانيال  دس 
10 ( يفدي، يا، تين 11 ( ادنبره، ناسك 12 ( اي، ديار، دل. 

عموديا:
سد،  ور،   )  3 الرشيد  هارون   )  2 ال  البيدر،  ضهر   )  1
لدي،   )  6 ساير  ارمللادا،   )  5 دبي  نيون،  رفللح،   )  4 هاتفنا 
رممي، هد 7 ( نبيال، ري 8 ( وهاد، انديانا 9 ( يم، ابني، ار 
10 ( بدن، لينتس 11 ( الوجدان، يكد 12 ( ادونيس، مان.

حلول العدد ال�سابق

 قطر وال�شعودية تتر�شحان

لتنظيم اآ�شيا 2027

والسعودية  قطر  وهي   ،2027 آسيا  كأس  نهائيات  استضافة  بطلب  رسميا  دول  أربع  تقدمت 
األربع  الدول  أن  األلمانية  األنباء  لوكالة  اآلسيوي  االتحاد  في  مصدر  وأكد  وأوزبكستان.  والهند 
االتحاد  وكان  للتقديم.  مفتوحاً  المجال  يزال  ال  حين  في  االستضافة،  بطلب  رسمي  بشكل  تقّدمت 
 30 حتى  أشهر  لثالثة  الطلبات  تلقي  مهلة  تمديد  الماضي  نيسان  في  أعلن  القدم  لكرة  اآلسيوي 
في  »اتخذ  القرار  أن  رسمي،  بيان  في  وأوضح  آذار.  حزيران، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 
الوقت  العالمي  التي تأثرت بالوباء  الوباء الحالي، وذلك من أجل منح االتحادات األعضاء  ضوء 

الكافي إلنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية«.

وفاة البطل الأولمبي بوبي مورو

الذي تّوج بثالث  المعتزل بوبي مورو،  األمريكي  العداء  إن  القوى،  الدولي أللعاب  االتحاد  قال 
ميداليات ذهبية في دورة ألعاب ملبورن األولمبية في العام 1956، توفي عن عمر ناهز 84 عاماً. 
بوالية  بنيتو  سان  في  منزله  في  طبيعية  ألسباب  توفي  مورو  إن  أمريكية،  إعالم  وسائل  وذكرت 
سباقي  بذهبيتي   ،1956 العام  في  الصيفية  األولمبية  ملبورن  ألعاب  في  مورو،  وتّوج  تكساس. 
100 و200 متر، وقاد منتخب بالده للفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر، حيث سجل 
الفريق رقماً قياسياً عالمياً. وهو واحد من أربعة رجال فقط، أحرزوا ألقاب هذه السباقات الثالثة 
في دورة أولمبية واحدة إلى جانب جيسي أوينز، وكارل لويس، ويوسين بولت. وخالل مسيرته، 
الرياضية  إيالستريتد«  »سبورتس  مجلة  اختارته  كما  عالمياً،  قياسياً  رقماً   11 مورو  سجل 

األمريكية، كأفضل رياضي في العام 1956.

 �سرقة ريا�ض محرز في مان�س�ستر

والم�شروقات بـ 555 األف يورو

تعرضت شقة النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي إلى السرقة، وقّدرت قيمة 
339 ألفا قيمة ثالث ساعات يد، بحسب صحيفة »صن«  المسروقات بنحو 555 ألف يورو بينها 
الثمينة،  الساعات  سرقة  واستطاعوا  مساء  الفاخرة  محرز  شقة  اللصوص  واقتحم  البريطانية. 
وقيمتها 256 ألف يورو و44 ألفا و39 ألفا، ونحو 55 ألفاً نقداً وأساور ذهبية باإلضافة إلى قمصان 
اللصوص  فإن  البريطانية،  الصحيفة  وبحسب  يورو  ألف   167 إلى  قيمتها  تصل  نادرة  رياضية 
وأكدت  مانشستر.  مدينة  وسط  الواقعة  شقته  على  ينقضوا  أن  قبل  دقيق  بشكل  محرز  راقبوا 
5 مساء )بتوقيت غرينتش(  المتحدثة باسم شرطة المدينة واقعة السرقة، وقالت »عند الساعة 
من يوم الجمعة، سجلت الشرطة أربعة محاضر ألربع عمليات سرقة لشقق وسط مانشستر«. ولم 

يعلق فريق مانشستر سيتي على واقعة السرقة.
يذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من عمليات السرقة التي طالت العديد من العبي كرة 
القدم بالدوري اإلنكليزي الممتاز، في مقدمتهم ديلي آلي نجم توتنهام الذي تعّرض منزله للسطو 
بسكين  تهديده  أثناء  الرعب  من  دقائق  وعاش  منزله  داخل  آلي  واحتجز  أسبوعين.  قبل  المسلح 
وفروا  يورو  ألف   256 ثمنها  ساعة  بينها  ومجوهرات  ساعات  يسرقوا  أن  قبل  اللصوص  قبل  من 

هاربين. وتعرض الدولي اإلنكليزي إلى جرح في وجهه لكنه ليس خطيراً.

 ت�سريبات من داخل الكامب نو

تك�سف ال�سرار وت�سعل الغ�سب

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس األحد، عن غضب إدارة نادي برشلونة لكرة القدم، بسبب 
فإنه  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقاً  اإلعالم  وسائل  عبر  النادي  قرارات  تسريب 
تم تسريب قرارات برشلونة بإعادة هيكلة كشافة النادي الستقطاب المواهب الشابة التي تشّكل 
مستقبل الفريق الكتالوني. وأشارت إلى أن إدارة برشلونة أعربت عن غضبها الشديد من التسريب، 
ال سيما أن هذا األمر لم يكن على جدول أعمال مجلس اإلدارة في اجتماع الخميس الماضي، لكن من 
المقرر حسمه في نهاية شهر حزيران الجاري. وأوضحت أن نشر إذاعة »كادينا سير« لنبأ تقليل 
المقبل.  األسبوع  في  الهيكلة  إعادة  تتم  وقد  األمر،  معالجة  على  برشلونة  أجبر  الكشافين،  عدد 
المنتشرة، ال سيما أن البعض  وقالت إن برشلونة اضطر لتقديم تفسير سريع للكشافين لألنباء 

لم يكن على علم بخطة اإلدارة.
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حرب  هولندا  وجللارتللهللا  ألمانيا  بين  مللا 
ما  نيرانها منذ عقود، وغالباً  كروية لن تخمد 
بين  المتنّقلة  »الموندياالت«  ساحات  تشهد 
والتألق  القّوة  نقاط  إبللراز  عمليات  القارات 
بين الجارين، وخصوصاً على الصعيد الفني 
االداء  عن   ... االستعراضي  وأحياناً  والبدني 
واالنجازات واختالف الرؤى وكيفية التعاطي 
كتب  العالم،  في  األولى  الشعبية  اللعبة  مع 
الناقد الكروي ميشال نصرالله، وخّصنا بهذه 
والحيادية،  الخبرة  إلى  المستندة  المقاربة 

وسنعرضها على حلقتين.

ميشال فريد نصرالله
تراجعت حّدة المنافسة بين هولندا وألمانيا 
مع مرور الزمن. فبعد أنا ألقت الكراهية بظاللها 
على مالعب كرة القدم، ما بعد الحرب، خاصة 
السبعينيات،  أوائل  في  الهولندي  الجانب  من 
 ،1990 العام  بعد  كبير  بشكل  تأثيرها  خفت 
يمسح  وهو  كومان  رونالد  مشهدية  لتغيب 
ريكارد  وفرانك  بمؤخرته،  األلماني  القميص 
االحللتللرام  سللاد  أن  إلللى  فللولللر،  على  يبصق 
المتبادل بين كرويف وبكنباور وبين المدربين 
األلماني.  الللدوري  في  الهولنديين  والالعبين 
ففي القرن الحادي والعشرين زاد سعي الدول 
للكمال الكروي، ولتحقيق ذلك ُيمكنها أن تتعلم 
اللعبة وخصوصاص ممن  جوانب معينة من 
يجيدها أفضل منها، ويصبح األمر أسهل عندما 

يكون األفضل هو »الجار القريب«.

ما بين ألمانيا وهولندا
لم يتعمق خبراء كرة القدم في االختالفات 
والهولندية  األلمانية  الكرتين  بين  الجذرية 
إلى  الفردية والعقلية وصوالً  لجهة المهارات 
روح الفريق. والثابت من خالل المعطيات أن 
في  يأتي  وهو  فقط،  بالفوز  يفكرون  األلمان 
تتسم  فال  تحقيقه  كيفية  أما  األولى،  المرتبة 
تماماً  مختلف  الحال  بينما  ذاتها،  باألهمية 
المدربين،  إقالة  الممكن  في هولندا، حيث من 
توميسالف  أياكس  مدرب  وقصة  فازوا،  ولو 
حصل  وقللد  ذلللك.  على  شاهد  خير  ايفيتش 
التاريخ«  في  مدرب  »أنجح  لقب  على  األخير 
باللقب  فاز  كما  االستفتاءات،  احد  ضوء  في 
ألن  منصبه  ترك  إلى  اضطر  لكنه  أياكس  مع 
يكونوا  لم  الللنللادي  ومسؤولي  المشجعين 

سعداء بكيفية تحقيق اللقب.
وأدت هذه االختالفات في مقاربة كرة القدم 
القارية  األلقاب  من  المزيد  إلى  البلدين  لكال 
الالعبين  مللن  والمزيد  أللمانيا،  والللدوللليللة 

المهاريين والمميزين لهولندا.

اختالف الرؤية والهدف!
استكشاف  طللريللقللة  مللع  شللليء  كللل  يللبللدأ 
ففي  سللنللوات.   6 عمر  فللي  األطللفللال  مللواهللب 
والللحللدس  بالكرة  التحّكم  يعتبر  هولندا 
الكروي والتقنية والمهارات العوامل الوحيدة 
الهولنديون،  ويعتبر  الللمللواهللب،  الختيار 
تعد  التحّمل  وقللدرة  الجسدي  النضج  بللأن 
العمرية.  الفئات  هذه  في  أهمية  أقل  مقاييس 
من  إختيار  آلية  على  التدبير  هذا  فينعكس 
موسم  كل  نهاية  مع  سيرحل  ومللن  سيبقى 
على  االعتماد  يتم  فال  العمرية،  للفئات  في 
ليبقى  أسفل،  إلى  أعلى  من  الالعبين  ترتيب 
النظر  بغض  المميزة  المواهب  ذوو  الالعبون 
عن ترتيبهم، فالموهبة هي األساس وال يمكن 
االستغناء عنها، وكل ما تبقى من قوة جسدية 
الحقاً.  تطويرها  يمكن  أمور  هي  تحمل  وقدرة 
المواهب  اختيار  طريقة  تفرض  هولندا،  ففي 
مقاربة مختلفة لألهداف المطلوبة، فال ُيطلب 
الفوز بالبطوالت.  العمرية  الفئات  من مدربي 
فالوظيفة األساسية لهؤالء تهدف إلى تطوير 
تمّيز  على  واإلبقاء  اكتشافها  بعد  المواهب 
لحين  سنوات   10 العمر  من  البالغ  الالعب 
إلى  إنتقاله  ضمان  بغية  سنة   16 بلوغه 
الفريق األول. لذلك فإن عمل المدربين في هذه 
وتطوير  التعليمي  النهج  على  يتركز  الفئات 

المحترفين  المدربين  عن  ويختلف  المواهب 
الُمطالبين بنتيجة نهائية.

مدربي  مقاربة  تختلف  فال  ألمانيا،  في  أما 
المحترفة  األندية  العمرية عن مدربي  الفئات 
األلقاب.  إحراز  وهو  واحد،  فالهدف  الكبرى، 
ويعلّق المدرب الهولندي المعروف في ألمانيا 
بالمباريات،  الفوز  الجيد  »من  ستيفنز:  هوب 
لكن ال يجب أن يعتمد هذا المعيار للحكم على 
المدرب. الخسارة هي جزء من طريق التعلّم، 
األطفال  دع  الللفللوز..  مللن  أهمية  أكثر  وهللي 
وإذا  األخطاء  ويرتكبون  ويمررون  يراوغون 
خسروا البطولة بفارق نقطة واحدة، فال يهم. 

ألن المستقبل هو األهم ».

فلسفة الكرة الهولندية
الكروية  الهولندية  الثقافة  عللن  انبثق 
فلسفة  ضمن  من  وجديدة  صغيرة  فلسفات 
تقنية  وتعد  الكروية.  والهجوم  االستحواذ 
»كورفر« التدريبية التي ابتكرها المدرب ويل 
كورفر وُلقب بأينشتاين كرة القدم هي إحدى 
األمثلة المهمة عن هذه الفلسفات، وتقوم هذه 
التكرار  أبرزها  عديدة،  أسس  على  التقنية 
الكرة،  مع  القدمين  لحركات  المحدود  غير 
وإتقان المهارات والتحركات مصحوبة بخدع 
معينة، وكل ذلك من أجل تطوير »االحساس« 

ومبدعين  مهاريين  العبين  وإنتاج  بالكرة 
وفي  هجومي.  وفكر  عالية  بثقة  يتمتعون 
األلماني  يقول  كورفر،  تقنية  على  تعليقه 
يورغن كلينسمان: »كنت أتمنى لو أن برنامج 
تدريب كورفر كان متاحاً عندما كنت صغيراً، 
لكان جعلني حتماً العباً أفضل«. ومن ناحية 
على  يركزون  زالللوا  ما  ألمانيا  ففي  أخللرى، 
المنافسين  على  والتفّوق  الغابة  في  الجري 
باختبارات  يقومون  أنهم  وحتى  جسدياً 
فحص مستوى حمض الالكتيك لفرق ما دون 
الذي  الطويل  الوقت  إلى  إضافة  عاماً،   15
ُيبذل في سياق تطوير روحية الفريق وعقلية 

الفوز.

 تأقلم الهولنديين
مع قناعاتهم

العالم  كأس  بطوالت  عن  الغياب  يؤثر  لم 
الهولندي  الللدوري  أندية  مستوى  وانللحللدار 
الكروية،  الهولنديين  عقلية  على  أوروبلليللاً 
في  شيء  أي  لتغيير  استعدادهم  يبدون  وال 
أسلوبهم. مع قناعتهم بأن الحاجة إلى تغيير 
جانب معين من رؤيتهم وتعاطيهم ماللعبة، 
النهج  في  جللذري  تغيير  إلللى  ذلللك  سيؤدي 
استقطاب  فعلياً،  يعني  ما  بأكمله،  المعتمد 

العبين بنوعية مختلفة من عمر 6 سنوات.

هولندا ـ األمانيا: االختالف بين االأداء واالنجاز     )1(

لفريق  المالكة  الشركة  أعلنت 
العالم  بطولة  في  المشارك  وليامز 
بعد  للبيع  طرحه  واحد،  للفورموال 
مليون   13 بلغت  خسائر  تسجيل 
مليون   16 )نحو  استرليني  جنيه 
دوالر( لعام 2019. وأفادت شركة 
القابضة«  بللري  غللرانللد  »وللليللامللز 
لمواجهة  عدة  خيارات  تدرس  انها 
الصعوبات المالية الراهنة، تشمل 
بدخول  السماح  أو  الكامل،  البيع 
الذي  الفريق  في  جدد  مستثمرين 
من  ويللعللّد  وليامز،  فللرانللك  أسسه 
العالم  بطولة  تللاريللخ  فللي  األبلللرز 
الشركة  وأشلللارت  األوللللى.  للفئة 
أن  إلللى  مللؤخللراً،  نشرته  بيان  في 
إعادة  أن  »يعتقد  إدارتها  مجلس 
والبيع  االستراتيجية  التقييم 
أجل  من  الصحي  األمر  هو  الرسمي 
شاملة  خيارات  مروحة  في  النظر 
الفورموال  فريق  مصلحة  ووضللع 
من  ممكن  وضللع  أفضل  في  واحللد 
المستقبل«. وأوضحت ان من  أجل 
بدراستها،  تقوم  التي  الخيارات 
بحصة  مستثمر  بدخول  السماح 
بحصة  اسللتللثللمللار  أو  أقلللللويللة، 

الشركة  بيع  يشمل  »بما  غالبية 
إلى  الشركة،  ولفتت  بالكامل«. 
عرض  أي  اآلن  إلللى  تتلق  لم  انها 
نقاشات  تخوض  لكنها  رسللمللي، 
وأوضح  محتملين.  مستثمرين  مع 
مايك  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
 2019 أودريسكول إن »نتائج عام 
تظهر التراجع الراهن في تنافسية 
والتي  واحللد،  الفورموال  نشاطات 
الحقوق  عائدات  في  تراجع  تالها 
الللتللجللاريللة، وبللعللد أربللعللة أعللوام 
بطولة  فللي  الللقللويللة  النتائج  مللن 
في  مرتين  حللنا  حيث  الفورموال، 
المركز  في  ومرتين  الثالث  المركز 
الخامس، عرفنا موسمين صعبين، 
السيما في العام 2019 حيث أنهى 
األخير  المركز  في  الموسم  الفريق 
نائبة  وأشللارت  الصانعين«.  بين 
كلير  للفريق،  التنفيذي  المدير 
الفريق  وضع  والدها  ان  وليامز، 
)الموظفين(  والللنللاس  واألعللمللال 
أن  بّينت  كما  األولى«.   الدرجة  في 
الثامنة  بلوغه  من  وبالرغم  والدها 
اإلدارة  عن  وابتعاده  والسبعين 
يتمتع  يللزال  ال  للفريق،  اليومية 

على  اطالع  على  وهو  كامل  بإدراك 
كل قرار يتم اتخاذه، ويدعمه.

وحقق الفريق 16 لقباً في بطولة 
للصانعين  منها  تسعة  العالم، 
وسبعة للسائقين، آخرها في العام 
فيلنوف،  جاك  الكندي  مع   1997

على  الللمللدرج  التعريف  بحسب 
الفريق  وعرف  االلكتروني.  موقعه 
العالم،  بطولة  في  مسيرته  خالل 
رياضة  فللي  األسللمللاء  أبللرز  بعض 
نايغل  البريطاني  مثل  السيارات، 
بروست،  أالن  الفرنسي  مانسل، 

البرازيلي نلسون بيكيت، ومواطنه 
في  حتفه  لقي  الذي  سينا  إيرتون 
حللادث  فللي   1994 أيللار  مللن  األول 
سان  في  إيموال  حلبة  على  مللروع 
السيارة  متن  على  وهللو  مارينو، 

الزرقاء لفريق وليامز.

اآخر اأخبار الفورموال واحد.. عر�ض فريق وليامز للبيع



åÂö�û� WO�uI�« W�dA�«ò s� —bB�
1958 ÂU�  ËdO� w�  —b�

d�M� ‰«d��« ? ¡«dL��« Ÿ—U� ?  ËdO�
01≠748920  ?  1  ?  2 n�U�

01≠748923 f�U�

wwwÆal≠binaaÆcom  w�Ëd�J�ù« l�uL�«
info@al≠binaaÆcom  w�Ëd�J�ù« b�d��«  
01≠666314 ? 5 qz«Ë_« W�d�  l�“u��«

 d�d���«Ë …—«œù«
ÂUF�« d�bL�«

w�u��“ bO�Ë
 Í—«œù« d�bL�«

bJ�u� qO��
‰ËR�L�« d�d���« d�b�

o�U��« b�� Íe�—
w?MH�« d?�bL�«
‰U??? Ò�—  bL��

 d�d���« fOz—
q�bM� d�U�

á«YÉªàLG  á«eƒb  á«°SÉ«°S  á«eƒj

π°ù©dG I qôLh É°ü©dGh ˙eGôJ

wA� ”UO�« UN��J� 
 U�b�Ë …uI�« sJ�Ë ¨r�UF�« w� fOz— Èu�√ é�«d� b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« ÊuJ� b�

∫ w�M�L�« qI� r�√ ÆÁUBF� ‰Ëb�« ‚u Ó� w� t�ö�√ oOI��� WO�U� dO�
ÊUF�A�« W�U�� q�� ÔÍ√d�«

w�U��« Òq�L�« w�Ë Ï‰ ÒË√ u�
…Òd� fHM� UFL��« UL� «–S�

ÊUJ� Òq� ¡UOKF�« s� ÚXGK�
 ¨“WM�œË WKOK�” »U�� w� Ád�– ¡U� q�d� V�«d� bO��« w�dÒ�c� ¨UBF�« d�– vK�Ë

∫‰U�Ë Î̈ UB� ÁbO�Ë Î U�u� dJH� ¨t�O� nI�� WIKF� q�F�« s� …Òd� pKL� ÊU�
 ¨ «uM� dA� w� ¨ÃU�M�«  mK�O� ¨ Òs??�œôË√Ë ¨eM�√ fL� UN� Íd��√Ë ¨…Òd��« lO�√
 ¨b�Ë  w�  b�u�Ë  ¨¡U??�ù«Ë  bO�F�«  ŸU��√Ë  ¨w�U�  d�JO�  ¨…dI�  ÌdA�  ÒqJ�  ŸU��Q�  ¨sO���
 ÒVB�«Ë ¨ d�J�U� …Òd��« »U�Q� ¨ÁUB� „Òd�Ë ÆUBF�« ÁcN� t��d{ w�UB� ÚÊS�

“° t�√—Ë tN�Ë vK� sL��«
°W�U�d�« XN��«

á«MÉÑ°U á°TOQO

¨»√ f�«Ë ? WO�U��« n�«uN�« ÂU�—√ …bLF�« XLÒL�Ë
03Ø677294            03Ø651008

WCNM�« »U�� œU��« r�U� »U�� r�—Ë
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

∫WO�UM�K�« …dOK�U�
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

∫—ôËb�U�
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

ó````̀ `````̀ `````̀ °````̀ V kÉ````````````©````````````e

AÉ````````````````````````̀Hƒ````````````````````````̀dG

 qLF�«  …b???L???�  X?????�œ
 WO�UL��ô«  ÊËR??A??�«Ë
 Í—u???�???�« »e???�???�« w???�
 v�≈  w�UL��ô«  w�uI�«
 Òb??{ ÎU???F???�ò W??K??L??� r????�œ
 l�  UN�IK�√  w��«  å¡U�u�«
  U??�??�R??L??�« s???� œb????�
 WO�U��ù«Ë  WO�UL��ô«
 v�≈  ·bN�Ë  ¨WO�U�A�«Ë
 U�  sO�Q��   U�Òd��  lL�
 WOz«c�  q??K??�  s??�  s??J??�√

ÆUNO�≈ W�U�� r� sL�

...ΩÉ©dG ƒØ©dG

n»≤H Éeh QÉW Ée ø«H

WOL� d�b�  
 uHF�U�  «—«d�Ë sO�«u� ‰Ëb�« —bBÔ� Ê√ WI�U� X�O�
 rEFL� ¨W�«bFK� sO�uKD�Ë sO�uJ��Ë ¡UM�� s� ÂUF�«
 Âb���� UNMJ� ¨UNOM�«u� s� uHF� ¨UNK� qI� r� ÚÊ≈ ‰Ëb�«
 Î̈ «b�  s�dD��«  sO�d�L�«  “uHF�«  s�  vM���Ô�”  …—U��
 Òq�  vK�  o�DM�  «c??�Ë  ¨vLEF�«  W�UO��«  qF�  w�J�d�Ë
 “u�  v??K??�  Áb??�U??�Ë  Ëb??F??�«  Èb???�  f??zU??�b??�«  Ò”œ  qOL�

Æt�«u�
 W�U�  W�K�  »«u??M??�«  fK��  bI�  w??{U??L??�«  fOL��«
 UNML{  s??�Ë  sO�«uI�«   U??�«d??�??�«  s??�  W�uL��  —«d???�ù
 a Ò�Ô�  Õ«d??�??�ô«  «c??�  ÒÊ√  dO�  ¨ÂU??F??�«  uHF�«  Êu�U�  Õ«d??�??�«
 «Ë Òd�  s�c�«  ¡öLF�«  uHF�U�  qLA�  w��«  WM�U��«  …œUL�U�
 Èd�√  œ«uL�Ë  °Î U�U�  s�dA�  q��  WK��L�«  sOD�K�  v�≈
 Òb{Ë ÊUM��  w� WO�U�—≈   «dO�H� «ËcH� s�c�«  qLA� b�

ÆÆÆÁd�UM�Ë t�U�{Ë w�UM�K�«  gO��«
 qzU�ËË  ÊUM��  w�  sO�ËR�L�«  iF�  ÒÊ√  ¨W�—UHL�«
 ¡öLF�«  s�  uHF�«  d�dL��  WO�U���«  WKL�   √b�  WO�ö�≈
 vK� s??�b??F??�??L??�« W??H??� ‚ö???�S???� ¨ÂU???F???�« u??H??F??�« s??L??{
 d�UA�  rOLB�«  w??�  Òf???�  U??�  «c???�Ë  ¨s??� Ò—U??H??�«  ¡ö??L??F??�«
 Èd??�_«Ë  ¡«bNA�«   ö??zU??�  ULO�  ô  sOO�UM�K�«  WO��U�

Æv�d��«Ë
 iF�  UNF�Ë  ¨…—u??�c??L??�«  WM�U��«  …œU??L??�«  XKHJ�  bI�
 Î U�U�I�«   dN�√ WO�UM�� W�bNA� dONE�� Âö�ù« qzU�Ë
 Æ“UO��U� WOM�u�« WH� qL�� Ê√ ÷d�H� d�√ vK� Î U�{«Ë
 q�U� dO� nK� vK� W�U� Âö�ù« qzU�Ë oH�� Ê√ ÷u�Ë
 «b� ¨bF� r��� r� t�Ëd� ÒÊ√ Î U�uB� Î̈UO�UM�� ·dBK�
 rO�UHL�«  »d??�  bNAL�«   —ÒbB�  U�bF�  Î «d�UG�  l�«u�«
 rNH�ËË  s� Ò—UH�«  l�  n�UF�  s�  sO�   U�KDBL�«Ë
 v�d��«Ë ¡«bNA�« ¡U�œ ÒÊ√ bO�Q� sO�Ë Î̈ «d�� s�bF�L�U�

Æs�e�« U�u�L� s� Èd�_« …U�UF�Ë
 w�FA�«Ë w�UO��« ŒdA�« r�� fJ� ÂU�I�ù« «c�
 ÕdDÔ� nK� Ë√ W�“√ Òq� bM� …œU� dNE� Íc�«Ë ¨ÊUM�� w�
 Ÿu{uL�«  ÒÊ√  ¨UM�  »dG��L�«  sJ�  Æ‘UIM�«  W�ËU�  vK�
 ¨—«u�  v��  Ë√  W�¡U��  Ë√  Y��  —«b??�  ÊuJ�  Ê√  V��  ô
 «u�U� rN� Ò�d� sOO�UM�K�«  ÒÊ≈  –≈  ¨tOK� nK��Ô� Ê√ V�� ôË
 ÒÍ_ n�Ë ÒÍ√Ë Æt�u��Ë “wKOz«d�ô«” Ê«ËbF�« …—«d�
 Ã—U� ¨tF� q�UF�Ë ËbF�« ÷—√ v�≈ Á—U�œ —œU� h��
 s�_U�  Î U??�U??�??�Ë  WLN�K�  Î UHO���  d��F�  W�ULF�«  —U??�≈

 ÆsOOM�u�«  ¡UL��ô«Ë
 qLAO� ÊU???� t???�_ —U???� t???�√ q??O??L??�Ë ÆÆÆu??H??F??�« —U???�
 u�  ¨dO��  `��  vK�  ÍuDM�  Íc??�«  d??�_«  sJ�Ë  Æ¡öLF�«
 ÊuI����  sO�uKD�Ë  ¡UM���  XI��  w??�??�«  W??�ö??E??�«
 ”U��  nK�  ÂU��≈  W�O��  W�{«Ë  W�ö�  w�Ë  ¨uHF�«
 l� t�d� s�«e� b�Ë Î U�uB� ¨WOM�u�«  …b�u�«  ‚—R�

 Æd�d���«Ë W�ËUIL�«  bO�
 Âœ s� ¡U�d�√  rN�√  vK� ¡öLF�«  d�uB� Ór�  ¨‰«R��«Ë
 «c� Òq� bF� WO{d� …ezU� rN�M� v�≈ wF��«Ë sOO�UM�K�«

øs�e�«
 b�bN�  tO�  ¨WO�UF�«  WO�U���«  ÁcN�  Î UHK�  ÒÊ√  p�  ô
 sL� ÆÂU??F??�« s???�_«Ë w??K??�_« r??K??�??�«Ë W??O??M??�u??�« …b??�u??K??�
 t�√ UL�U� »UI� ÊËb� œuF� Ê√ V�� ô tK�√Ë tM�Ë ÊU�

 ÆtOKGA� l� Òd�Ë W�UO��« t�H� vK� vC�—«
 U�—U��  pK��  Ê√  V��  ‰ö��ô«  l�  s� Ò—UH�«  …œu??�
 uN� ÂUF�« uHF�« U�√ ÆdD��« vK� WDI�Ë wFO�D�« wzUCI�«

ÆsOO�U�—ù«Ë ¡öLF�« ¡UM���« …b�U� vK� ¨o�� VKD�
 Î U�u� ◊d��« s� l� n�UF�� Ê√ w�UM�� Òq� vK� VO�
  UBM�  WO��U�  tOK�  XFL�√  U�  «c�  ÆËbF�«  ·uH�  w�
 Íd�� bF�� `KDB� ÒÊ√  b�√ w��« w�UL��ô« q�«u��«
 `ML�  UN�_  ¨UN�«b���«  Òr�  w��«   U�KDBL�«  dD�√  s�

Æ“qOz«d�≈” l� q�UF� s� ÒqJ� …¡«d��«
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©ÍËöF� bOF� d�uB�®

 w�   «—U??D??I??�«  WD��  s??�  f??�√  ÕU??�??�  XIKD�«
 bF�  p�–Ë  WO�–ö�«  v�≈  —UD�  U�K�—  ”u�d�  WE�U��
  «¡«d??�ù«  V���  XH�u�  w��«  t�ö�—  ·UM���«  —«d�
 Â«Ëœ  ¡b??�Ë  U??�Ë—u??�  ”ËdOH�  ÍÒbB�K�  W??�“«d??�??�ô«

Æ UF�U��«
 Ÿd�  d�b�  ¨U�U�  W�U�u�  Ãd�_«  dC�  —u��b�«  sÒO�Ë
 WK�d�«  Ê√  ”u�d�  w�  W�—u��«  W�b�b��«  ◊uD��«
 ÎU�U��  l�d�«Ë  W�œU��«  W�U��«  bM�  XIKD�«  v�Ë_«
 Î̈ «dN�  nBM�«Ë  WO�U��«  W�U��«  bM�  ÊuJ��  …œuF�«Ë
 ÎU�U�� WF�U��« W�U��« bM� XIKD�« WO�U��« WK�d�«Ë
 Î̈ «dN�  nBM�«Ë  W��U��«  W�U��«  bM�  ÊuJ��  …œuF�«Ë
 s�d� —UD� v�Ë_« WK�d�« w� W�UD��« dF� Ê√ ÎU�{u�
 …dO� 100   U�d� WO�U��« WK�d�« w�Ë …dO� 125  XO�

ÆW�—u�
  «¡«d??�ù«  lOL�  c��«  ŸdH�«  Ê√  v�≈  Ãd??�_«  XH�Ë

 »U��«  s�  Î «¡b??�  U�Ë—u�  ”ËdOH�  ÍbB�K�  W�“«d��ô«
 ”UO� s� WO�–ö�« WD�� v�≈ ‰u�u�« v��Ë w�Ozd�«
 Í—eOK�«  …—«d��«  ”UOIL�  s�d�U�L�«  …—«d??�  W??�—œ
 vK� rN�F��√Ë s�d�U�L�« Íb�√ rOIF�Ë ’U��« wN���«
 ¨d�«c��« „U�� v�≈ t�u��«Ë ‰u�b�« bM� w�Ozd�« »U��«

Æb�U���« WOKL� j�C� W�ôœ  «—U�≈ l{Ë r� YO�
 —UDI�« nOEM�Ë rOIF� w�u� qJA� r�� t�√ v�≈ XH�Ë
  «¡«d??�≈  v??�≈  W�U{≈  WO�–ö�«  ÁU��U�  ‚öD�ô«  q��
 –  W��Ëd�«”  o�UM�  w�  n�u��«   UD��  w�  WK�UL�
 ¨“WO�–ö�« ≠ XO�d� – WK�� n�u� – ”UO�U� – WO�d�
 ¨s�b�UB�« »U�dK� …—«d��« ”UO�Ë rOIF��«  UOKL� s�
 …—«d�  ”UO�  “UN��  —UD�  q�  hOB��  r�  t�√  Î «b�R�
 sOK�UF�«  q�  Â«e��«Ë  WO�u�J�«   ULIFL�«  v�≈  W�U{≈
 ÂU??�œ“ô«  lM�Ë  ·uHJ�«Ë   U�ULJ�«  ¡«b�—U�  ŸdH�«  w�

Æs�d�U�L�« sO� „UJ��ô«Ë
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