
كتب المحّرر السياسّي 

فيما بدأت مسيرة تشييع شهيد االنتفاضة األميركية جورج 
فلويد، عبر مدن االنتفاضة، والتي ستستمر لمدة أسبوع، وبدأ 
بأزمة  التسليم  إيقاع  على  يتحرك  األميركي  السياسي  الخطاب 
وطنيّة كبرى، مّرر الرئيس دونالد ترامب إشارة الفتة عن فرضية 
تفاهم أميركي إيراني، في تعليقه على تبادل السجناء بين طهران 
وواشنطن، بينما لم ينف وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
النووي  االتفاق  تخريب  مسؤولية  ملقياً  الفرضية،  هذه  ظريف 
على مرؤوسي ترامب، الذين تّمت إقالة معظمهم، قائالً للرئيس 

ترامب، األمر متروك لك لتقّرر ما يجب إصالحه.
الذي  المغلق  الباب  يكون  أن  تستبعد  لم  دبلوماسية  مصادر 
لعملية  المحدود  والوقع  األميركي،  الداخل  في  ترامب  يواجهه 
يحّسن  تقليدي  كعامل  عليها  يراهن  ك��ان  التي  السجناء  تبادل 
بأكثر  للتفكير  سبباً  واليته،  تجديد  طلب  عشية  الرئيس  صورة 
خصوصاً  البالد،  إل��ى  عائد  سجين  مع  التذكارية  الصورة  من 
الداخل أسقط معه  اّن سقوط الرهان على استعمال الجيش في 
فرضية استعماله في الخارج، وبالتالي فرص حماقات قد تشعل 
توّسط  عن  معلومات  ظّل  في  فنزويال،  مع  أو  إي��ران  مع  حروباً 
في  األميركية  القوات  تعّرض  لعدم  للسعي  روسيا  مع  أميركي 

قيصر  قانون  دخ��ول  على  رداً  مقاومة  لعمليات  سورية  ش��رق 
إّن  المصادر  وق��ال��ت  التنفيذ.  موضع  س��وري��ة  على  للعقوبات 
جبل االنهيارات يتراكم مع اقتراب موعد االستحقاق الرئاسي، 
في ظّل أسوأ ما يمكن أن يواجهه مرشح رئاسي أو رئيس ساٍع 
لتجديد واليته، داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً، ما يجعل 
روسية  لوساطة  أميركي  سعي  ح��ول  المعلومات  عن  الحديث 
تعرض تجميد أي خطوات تصعيدية بوجه سورية، متزامناً مع 
اإلشارات لفرضية فتح ملف التفاوض عبر طرف ثالث مع إيران، 
السياسي  اإلن��ج��از  ص��ار  حيث  بالمأزق  االع��ت��راف  ع��ن  تعبيراً 

وصفة أحادية لعودة ترامب إلى البيت األبيض.
األميركي  الداخل  في  صورتها  تهتّز  التي  أميركا  بالتوازي 
أتباعها  بعيون  تبدو  تزال  ال  تأثيرها،  بريق  وتفقد  العالم  وعبر 
أوراق  م��ن  المزيد  لتقديم  وم��رج��ع��اً  خ��الص  خشبة  اللبنانيين 
تلعبها  أن  ترامب  الرئيس  إلدارة  يتسنى  لن  ألدوار  االعتماد، 
اللبنانية  ال��م��راه��ق��ات  بعض  وم��راه��ن��ات  وأوه���ام  أح���الم  ف��ي  إال 
كتائبية  مغامرة  اليوم  لبنان  ينتظر  حيث  بالمخاطر،  المحفوفة 
جديدة، اختارت ذكرى االجتياح الذي تعّرض له لبنان عام 82، 
وما رافقها من أوهام وأحالم ومراهنات كتائبية مشابهة، للتسلل
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إننا جنود يرتقون بقوة عظيمة هي 
قوة الح��ق ال��ذي فينا. إنن��ا جنود 
نهضة تحارب في جميع الجبهات، 
ألّن حربها هي حرب عّز لهذه األمة، 
ح��رب انتصار األمة عل��ى الغايات 

األجنبية والداخلية.

سعاده

الزلزال  كان   ،1982 العام  من  األي��ام  هذه  مثل  في   -
في بداياته مع بدء اجتياح جيش االحتالل للبنان. وبعد 
لبنان خاضعاً لالحتالل حتى  المواجهة كان  شهور من 
كانت  وبالمقابل  بعبدا.  في  الرئاسي  وقصره  عاصمته 
وكانت  بالمقاومة،  تؤمن  للطوائف  عابرة  لبنانيّة  أقليّة 
بحتمية  جداً  وواثقة  جداً  مؤمنة  لكنها  جداً  ضئيلة  أقلية 
المنتظر  بين  اللبنانيين  س��ائ��ر  وك���ان  المقبل،  نصرها 
ال��م��ت��ح��دة والضغوط  ل��م��ع��ج��زة، وال��م��راه��ن ع��ل��ى األم���م 
الدولية، والمتقبل لفكرة »تنازالت ال بد منها« عن السيادة 
لفريق  وص���والً  االح��ت��الل،  يخرج  تفاوضي  ات��ف��اق  ف��ي 
مناسبة  وسيلة  وي��راه  معه  ويتماهى  باالحتالل  يرحب 
وتاريخية لتحقيق ما استعصى عليه تحقيقه باالستناد 
اللبناني الصرف. وخالفاً ألكذوبة اإلجماع  على حجمه 
التي يروج لها منذ التحرير قبل  المقاومة  الوطني حول 
اإلجماع  عكس  طريقها  المقاومة  شقت  عاماً،  عشرين 
مقاومين  بتضحيات  المحققة  اإلنجازات  بقوة  الوطني، 
أشداء، مقابل سقوط كل الرهانات المقابلة وعجزها عن 
تحقيق استرداد أي شبر من األرض واإلرادة المحتلتين، 
وخالل تراكم استمر قرابة عشرين عاماً، من اإلنجازات 
تصيب  ال��ت��ي  والخيبات  المقاومة  تحققها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
انقسام  ظل  في  المقاومة  أنجزت  المعاكسة،  الرهانات 
صدقية  وح��ول  خياراتها،  ص��واب  ح��ول  وكبير  عميق 
تاريخ  في  األكبر  التاريخي  اإلنجاز  خياراتها،  ووطنية 

لبنان، بتحرير األرض دون تفاوض ودون شرط.
- لم ينتقص من وطنية المقاومة والمقاومين، اعتقال 
وتعذيب تعرض له المقاومون في أقبية مؤسسات الدولة 
التي يدافعون عن سيادتها، بمثل ما كانوا يتعّرضون له 
على أيدي جنود ومخابرات االحتالل، وميليشيات عابرة 
لالستشهاد  ذاه��ب��ون  وه��م  طريقهم  تعترض  للطوائف 
في  ف��ّت  وال  جميعاً،  اللبنانيين  وط��ن  لبنان،  ع��ن  دف��اع��اً 
اتهامات  من  يومياً  يسمعونه  كانوا  ما  المقاومين  عضد 
يفاوض  َم��ن  ال  ه��م،  خدمتهم،  ح��ول  لهم  توجه  يوميّة 
االحتالل أو يقيم معه المساومات والصفقات، ألجندات 
اعتذاراً  يطلبوا  لم  خيارهم،  انتصر  وعندما  وطنية.  غير 
الساحات  العرفية في  المحاكم  أقاموا  أساؤوا، وال  ممن 
األبطال،  بتواضع  المشهد  عن  غابوا  بل  تعاملوا،  لمن 
ومحاوالت  ال��م��زاي��دات  مشاهد  العين  ب��أم  ي���رون  وه��م 
يترّبصون  األم���س  حتى  ك��ان��وا  ممن  خندقهم  اح��ت��الل 
أو  أي��ار،   17 اتفاق  إسقاط  بطوالت  عن  يتحدثون  بهم، 
الفضل في  لها  التي يعود  »الرائعة«  الوطنية  الوحدة  عن 
التحرير، والتي لوالها لبقي لبنان تحت االحتالل، وهم 
يعلمون أن ألف خطاب ما كان ليسقط اتفاق 17 أيار لوال 
نزيف الدم الذي فرضته المقاومة على المحتّل، وأنهم لو 
صدقوا نظرية أن الوحدة الوطنية شرط إلخراج المحتل، 

لبقي االحتالل ألف عام.
أقوى،  المقاومة  ص��ارت  تقريباً،  عقود  أربعة  بعد   -
العدو  من  التسليم  وصار  أكبر،  الشعبي  تيارها  وصار 
المنطقة،  معادالت  في  األصعب  الرقم  بأنها  والصديق 
لكن االنقسام ال يزال هو االنقسام، رغم تغير معادالته، 
أطرافه،  فعالية  ودرج��ة  ضفافه،  على  التموضع  ونسب 
أوه��ام م��ن  كبيرة  وسياسية  شعبية  ش��رائ��ح  فخرجت 
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 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ترامب يفتح الباب لتفاهم مع اإيران بعد تبادل ال�صجناء... وظريف: الأمر متروك لك لالإ�صالح

تبّروؤ وان�ضحابات من الدعوة ل�ضحب �ضالح المقاومة... و�ضيدا وطرابل�س ترف�ضان 

»القومّي« يحّذر من �ضرقة وجع النا�س لتنفيذ اأجندات م�ضبوهة ويدعو لمقاطعة التحّرك 

ظريف لترامب... القرار لك في ما يجب إصالحه!

يا دعاة الفدرالّية الظاهرين والم�صتترين:

 

حذار حذار

 ريا�ض �صالمة

وقانون النقد والت�صليف    )2(

 في ذكراها »38«...

الحرب »المظلومة«

 ما بين الهزيمة

والنهزامّية

اّن  أرادت  عديدة،  وأقاليم  دوالً  الحديث،  العالم  عرف   
بينها، بعقد دستوري، داخل نظام جديد  تنضوي في ما 
عرف بالنظام الفدرالي. الغاية من هذا العقد الفدرالي، هو 
إتاحة الفرصة للدول أو األقاليم، في إيجاد صيغة مشتركة 
لنظام جامع، تعزز فيه األطراف المعنية، موقفها الموّحد، 
والمالي  واألم���ن���ي،  وال��م��ع��ن��وي،  ال��س��ي��اس��ي،  وم��وق��ع��ه��ا 

والنقدي والعسكري.
تحرص  التي  خصوصيتها  رغم  واألقاليم  الدول  هذه   
عليها، إال أنها آثرت االختيار واالنضمام إلى دولة فدرالية 
وقوانينها،  ودس��ت��وره��ا،  ال��خ��اص،  نظامها  لها  جامعة، 
وحكومتها،  ورئيسها،  ونقدها،  وجيشها،  وقضاؤها، 
ومكّوني  أعضاء  بها  يلتزم  الوطني،  ونشيدها  وعلمها، 

الدولة الفدرالية.
 خصوصية كّل دولة أو إقليم عضو، يحترمها الدستور 
والقضاء والقوانين الفدرالية، حيث إنه لكّل دولة أو إقليم 
وبرلمانها،  ورئيسها،  دستورها،  الفدرالية،  للدولة  تابع 
المالية  وم��وارده��ا  وق��ض��اؤه��ا،  وقوانينها،  وحكومتها، 
بالقطاع  تعتني  وهي  بها.  الخاصة  وضرائبها  المستقلة، 
الضرائب،  وفرض  الداخلي،  واألمن  والتعليمي،  الصحي 
الصلة،  المتخذة، ذات  أن ال تتعارض اإلج��راءات  شريطة 

مع نصوص الدستور وقوانين الدولة الفدرالية.
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لقانون  لبنان  فيه حاكم مصرف  تنّكر  الذي  الوقت  في 
النقد والتسليف واستهدافاته، وضع للمصرف المركزي 
استهدافاٍت وأولويات أخرى، مثل زيادة ربحية المصارف 
التجارية، ثم »مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب«، 
الضريبي«،  والتهّرب  الفساد  »مكافحة  من  ذلك  تبِع  وما 

وبطلٍب وإلحاٍح من السلطات األميركية.
ربحية  ل���زي���ادة  ال��م��رك��زي  ال��م��ص��رف  اس��ت��ه��داف  إّن 
له  سابقة  وال  نوعه،  من  غريٌب  هو  التجارية،  المصارف 
المصارف  سياسات  مع  يتناقض  وهو  العالم.  دول  في 
الوساطة  كلفة  خفض  ع���ادًة  تستهدف  التي  المركزية، 
المالية، خدمًة لقطاعات اإلنتاج الحقيقي. لكن االستهداف 
االحتكارية  البُنى  ذي  اللبناني،  النظام  مع  ينسجم  األول 
احتكاريًة  بنيًة  التجارية  المصارف  تمثّل  حيث  الشاملة، 
كان  للبنان.  الفرنسي  االستعمار  عهد  منذ  مسيطرة، 
القائم،  النظام  توّجهات  فعالً  يمثّل  سالمة  رياض  سلوك 
المنبثق عن مؤتمر الطائف، وينسجم مع نهج واستهدافات 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ُعِقد مؤتمر الطائف بعد هزيمة قوى العدوان األطلسي 
الرسمي  اللبناني  النظام  وقوى  الصهيوني،   - األميركي 
ُه��ِزم  ال���ع���دوان.  ب��ق��وى  الملتحقة  الطائفية  وميليشياته 
والجبل بيروت  في  الشعبية  المقاومات  يد  على  العدوان 
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لبنان  حياة  في  المجيدة  الحرب  تلك  أيام  عشنا  أن  منذ 
واألّمة قبل 38 عاماً، والتي استمرت حوالي 90 يوماً، وأنا 
أتساءل كّل عام عن سبب »تهميش« تلك الحرب والنقص 
وتوثيقياً،  وإع��الم��ي��اً  وثقافياً  شعبياً  بها  االه��ت��م��ام  ف��ي  
الحقيقة  ف��ي  ه��ي  ف��ي��م��ا  »اج��ت��ي��اح��اً«  نسّميها  ب��ت��ن��ا  ح��ت��ى 
– اإلسرائيلية األطول في تاريخ الصراع  الحرب العربية 
– الصهيوني، والتي خسر فيها جيش الصهاينة  العربي 
اللبنانيّون  ق��ّدم  فيما  ضباطه،  وكبار  جنوده  من  المئات 
والمتطّوعون  السوري  العربي  والجيش  والفلسطينيون 
العرب، آالف الشهداء من مدنيين ومقاتلين، وكنت أتساءل 
والتحقيقات  والندوات  المهرجانات  إقامة  عدم  سبب  عن 
غنية  حرب  عن  ن��ادراً  إالّ  البحثية  والمؤتمرات  اإلعالمية 
تجاهل  محاوالت  وراء  أّن  أشعر  كنت  بل  المعاني..  بكّل 
هذا الحدث التاريخي في الماضي رغبة بمحاوالت لرسم 

حاضرنا وإعادة ترتيب مستقبلنا بأشكال معينة...
فهل ُظلمت هذه الحرب، ألنها كانت حرباً عربية بالمعنى 
الكامل للكلمة، شارك فيها وطنيون لبنانيون، ومقاومون 
عرب،  ومتطّوعون  سوريون  وعسكريون  فلسطينيون، 
التي  المعركة  وعروبة  القومي  النضال  وح��دة  فجّسدوا 
بكّل  يسعون  بل  يخشونها،  كما  شيئاً  أعداؤنا  يخشى  ال 
وسائلهم إلى تفتيت مجتمعنا العربي وتشجيع كّل قطر أو
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الحالي  العصر  إف��رازات  العالم ليست من  الحروب في 
بل كانت نتيجة طبيعية لقيام التجّمعات البشرّية منذ آالف 
السنين. هذه التجمعات التي رأت في حيويتها الزائدة دافعاً 
للتوسع على حساب التجمعات المجاورة بداية، إذ لم يكن 
الجماعة لوحدتها االجتماعية قد ترّسخ بعد. وكان  وعي 
من الطبيعي أن ينتج عن الحروب نتيجة من اثنتين: النصر 
أو الهزيمة. ويكاد مجتمعنا السوري، بماله من خصائص 
جغرافية مميّزة، أن يكون من أكثر المجتمعات التي شهدت 
أنظمة محددة  السيطرة وفرض  دافعها  داخلية  صراعات 
من القوي على الضعيف من جهة، وخارجية هدفها أيضاً 
من  واالس��ت��ف��ادة  الطبيعية  ال��م��وارد  الستغالل  السيطرة 
الموقع الجغرافّي لتحصين المكانة اإلقليمية أو العالمية. 
وما زال مجتمعنا حتى الساعة عرضة لموجات متتالية من 
الصراع على النفوذ أو من االحتالل المباشر ألجزاء منه 
أيديولوجية  رؤى  على  تعتمد  سياسيّة  لمخططات  تنفيذاً 

بعيدة كّل البعد عن المنطق والعدل اإلنساني.
فاألوضاع الجيوسياسيّة التي فرضها علينا االحتالل 
زرع  إل��ى  أّدت  وال��ت��ي  الفرنسي   – االنكليزي  ال��م��زدوج 
الكيان اإلسرائيلي في جنوبنا السوري، لم تزل تداعياتها 
تتفاعل لتؤّدي إلى نتائج سلبية تطاول مجتمعنا وإيجابية 
هذا ألحقها  التي  فالهزائم  المغتصب.  العدو  كيان  تطاول 
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 د. عدنان منصور �

 وجدي المصرّي معن بشور � غالب أبو مصلح

خرج المئات من سكان قرى ريف 
محافظة  جنوب  ال��ش��دادي  مدينة 
مظاهرات  ف��ي  ال��س��وري��ة  الحسكة 
شعبية، أمس، ضد ممارسات تنظيم 
»قسد«، واحتجاجاً على مقتل شاب 

وإصابة آخرين الخميس.
وهتف المتظاهرون برحيل جيش 
والميليشيات  األميركي  االح��ت��ال 
التابعة له، ودخول الجيش السوري 

إلى مناطقهم.
وكانت مصادر أكدت بأن »المئات 
والحريري  البجدلي  قرى  سكان  من 
عشيرة  أبناء  من  الشرقية  والحنة 
مدينة  بريف  الجبور(  )المحاسن/ 
الحسكة،  مدينة  جنوبي  الشدادي 
خرجوا، بمظاهرات شعبية احتجاجاً 
العشيرة  شبان  أحد  استشهاد  على 
»األس��اي��ش«،  مسلحي  ب��رص��اص 
الذراع األمني لتنظيم »قسد« وإصابة 

اثنين آخرين بجروح«.
الوصول  ال��ق��رى  سكان  وح���اول 
مسلحي  أن  إال  الشدادي،  مدينة  إلى 
التهديد  تحت  منعتهم  »األسايش« 

بإطاق الرصاص الحي عليهم«.
العشرات  بأن  المصدر  وأض��اف 
تحشدوا  الشدادي  مدينة  سكان  من 
والفرعية  الرئيسية  ال��ش��وارع  في 
وقاموا بقطع الطريق العام باإلطارات 

المحترقة لليوم الثاني على التوالي، 
جيش  لعناصر  كبير  استنفار  مع 
االحتال األميركي في قاعدة الجبسة 
غير الشرعية ومسلحي تنظيم »قسد« 

المتعاون مع القوات األميركية.
وأصيب  شاب  استشهد  قد  وكان 
الشدادي،  مدينة  في  آخ��ران  اثنان 
الرصاص  بإطاق  الخميس،  عصر 
»قسد«  تنظيم  قبل  من  عليهم  الحي 
المتعاون مع الجيش األميركي خال 

فض مظاهرة خرجت ضدهم.

وقال أحد سكان مدينة الشدادي، 
مفضاً عدم ذكر اسمه، إن »مجموعة 
المدينة  وش��ب��ان  رج��ال  م��ن  كبيرة 
ضد  بمظاهرة  الخميس  منذ  خرجوا 
وقراها  المدينة  عن  الكهرباء  قطع 
مع  بالتزامن  ال��ش��رب  مياه  وقطع 
إلى  الحرارة، تضاف  ارتفاع درجات 
الخطف  وح��االت  الفوضى  سلسلة 
على  والتضييق  واالحتكار  والقتل 
يسيطر  التي  المناطق  في  األهالي« 
عليها الجيش األميركي والميليشيات 

المتعاونة معه.
وت���اب���ع: »ب���ع���د ارت���ف���اع ع��دد 
قامت  ال��ش��وارع  ف��ي  المتظاهرين 
قوات )األسايش( بإطاق الرصاص 
أسفر  ما  المتظاهرين،  على  الحي 
صالح  محمد  الشاب  استشهاد  عن 
شابين  وإصابة  عاماً(   32( العلي 
آخرين بجروح أحدهما يدعى محمد 
في  بليغة  إصابته  كانت  األخ��رس 
إلى  نقله  تم  حيث  وال��ق��دم،  ال��رأس 

المشفى لتلقي العاج«.

»ق�ضد« تراكم اأخطاءها والع�ضائر تواجه المتعاملين مع االحتالل 

بعد ا�ضت�ضهاد مواطن في ال�ضدادي ـ ريف الح�ضكة
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حراك اليوم لخدمة اأجندات �سيا�سية خارجية... فهل يتراجع عنه المنظمون؟
{ علي بدر الدين

وفي  رأيه  عن  بالتعبير  حريته  يمارس  ان  شعب  اّي  حق  من 
السلمي واالعتصام وان يرفع شعارات وعناوين وطنية  التظاهر 
ومطلبية وإصالحية، وان يرفع صوته احتجاجاً ورفضاً لتقصير 
الدولة ومؤسساتها والحكومة وفشلها في توفير مقّومات الحياة 
الفاسدين  ضّد  وصرخته  سيفه  يشهر  وأن  به،  والالئقة  الكريمة 
الذين صادروا حقوقه وسلبوا أمواله وحتى لقمة عيشه وأفقروه 
بسبب  وتحّول  عليه  الديون  وراكموا  دولته  وأفلسوا  وجّوعوه 
من  عاطل  إلى  الخاصة  والمصالح  والمحاصصة  الفساد  نهج 
التسلط  ضغط  تحت  والفعل  والقرار  اإلرادة  مسلوب  وإلى  العمل 
والمعيشي  واالجتماعي  النفسي  والقمع  والحرمان  واالستبداد 
حتى انه ممنوع عليه ان يصرخ من الوجع ويئّن من الفقر والجوع 
أو أن يطالب بحقوقه المسروقة أو بأحقيته بالتوظيف في الموقع 
أو  لمسؤول  تابع  ألنه  وليس  وكفاءة  جدارة  عن  يستحقه  الذي 
والمخّولة  الصالحة  المرجعية  ه��ؤالء  وب��ات  طائفة،  أو  مذهب 
ومرتهناً  تابعاً  كان  إذا  وعما  ورضاها  رأيها  وإلبداء  القرار  التخاذ 

لها ويفديها بروحه ودمه.
ينتفض  ان  وشرائحه  طبقاته  بّكل  اللبناني  الشعب  حق  من 
ويثور على جالديه ومصاصي حقه وتعبه وكرامته ورغيف خبزه 
أطفاله،  وجّوع  ماله  سلب  من  وعلى  والشقاء،  بالعرق  المجبول 
الشعب  لهذا  واستعبادهم  وظلمهم  غّيهم  على  زالوا  ما  والذين 
النار  مثل  وهي  وفاسدة  ونهمة  جشعة  سياسية  بطبقة  المنكوب 

تلتهم األخضر واليابس ولسان حالها يقول هل من مزيد.
من حق الشعب اللبناني ان يخرج عن صمته وال يكتفي بالكالم 
والشعارات أو التلويح باإلعالم بل عليه أن يسّمي ويتهم ويّدعي 
والتخلي  وشّردوه...  وباعوه  وأذّلوه  وأفقروه  سلبوه  الذين  على 

عن اتهامات وشعارات فضفاضة وظالمة بالمسؤولية الكاملة عن 
الكارثة الكبرى التي تحّل بالبلد وناسه واقتصاده ومالّيته والتي 
أقله  لبنان  له  يتعّرض  لم  الذي  المسبوق  غير  الخطر  حّد  بلغت 
سبقها  وما   1943 بصيغة  سّمي  ما  وتوليف  استقالله  منحه  منذ 
وأعقبها من صراعات وحوادث طائفية أو مذهبية وحروب أنتجت 
الطائف وحكوماته وطبقة سياسية ولدت من رحم الحرب  اتفاق 
أمرائها  من  كانت  بل   ،1975 سنة  شرارتها  بدأت  التي  األهلية 
الذي  واالجتماعي  األهلي  السلم  أمراء  الطائف  منهم  جعل  الذين 

يدفع اللبنانيون أثمان تداعياته الكارثية التي يشهدها لبنان.
صمته  عن  أم��ره  على  المغلوب  الشعب  ه��ذا  يخرج  لم  وإذا 
مجهوالً  سيبقى  ذاك  أو  لهذا  األعمى  ووالئ��ه  وتبعيته  وارتهانه 
يصلح  ول��ن  وال��م��رض،  وال��ج��وع  الفقر  أح��ض��ان  ف��ي  وم��رم��ي��اً 
الشعارات  تغليب  واّن  ممنوع  الخطأ  أّن  يدرك  أن  وعليه  حاله 
والعناوين السياسية الملغومة والطائفية والمذهبية والزعائمية 
الوطنية  الثوابت  وعلى  والمطلبية  االصالحية  الشعارات  على 
مشبوهة  خارجية  ألجندات  التسويق  أو  المقاومة  استهداف  أو 
الشعب  ح��ق��وق  ل��دف��ن  مقبرة  ال��ى  وت��ت��ح��ّول  مقتالً  ستصيب 
والمذهبية  والطائفية  السياسية  مكّوناته  اختالف  على  اللبناني 
تظاهرة  حول  وتسويقه  ترويجه  يتّم  ما  اّن  خاصة  والمناطقية، 
تطيح  سلبية  صدمة  من  والخشية  والشّك  الريبة  يثير  اليوم 
بدأ  وقد  والمشروعة،  المحقة  والمطالب  والتقديمات  بالخدمات 
وما  والناشطين  الحزبية  القوى  بعض  الى  حتى  يتسّرب  بالقلق 
الذين شاركوا  تفّرع عنهم من تسميات وشعارات وقوى وهم من 
ولو  عنها  يغيبوا  ولم  التظاهرات  منظمي  من  كانوا  بل  وساهموا 
حيث  اليوم  تظاهرة  في  مشاركتهم  عدم  عن  أعلنوا  واحدة  لمرة 
بالمطالب  عالقة  وال  لها  صلة  ال  وأه��داف  شبهات  حولها  تحوم 
نهبوه  ما  وتشليحهم  ومحاسبتهم  الفاسدين  وكشف  اإلصالحية 

من الدولة والشعب.
اّن الضرورة الوطنية والشعبية واإلصالحية تتطلب النأي عن 
لدول  واالستهدافات  المواقف  بيع  او  والفوضى  الفتن  يثير  ما  كّل 
إخضاع  تريد  التي  المشبوهة  وسياستها  مصالحها  لها  أجنبية 
تحّمل  على  ق��درة  للبنان  وليس  ومشاريعها  إلمالءاتها  لبنان 

المدّمرة. تداعياتها 
ال بّد للجهات المعنية بتظاهرة اليوم ان تراجع حساباتها وهي 
هل  هو:  السؤال  ولكن  الفخ،  في  ووقعت  توّرطت  ألنها  تفعل  ال  قد 
األخيرة  الساعة  الربع  في  التراجعي  قرارها  الجهات  هذه  تتخذ 
بل  التظاهر  لعدم  دع��وة  ليست  وه��ذه  ولبنان.  الموقف  وتنقذ 
التظاهرة  من  الهدف  عن  يشاع  بما  المتمثلة  التفجير  فتائل  لنزع 
من  سلفاً  والمرفوضة  تداولها  يتّم  التي  وشعاراتها  وعنوانها 
غالبية الشعب. ولسنا مع الشروط التي وضعها رئيس الحكومة 
لحرصه  تقديرنا  مع  الملغوم  غير  السلمي  للتظاهر  دياب  حسان 
تظاهرة  أّي  اّن  يعلم  وهو  المتظاهرين  وسالمة  سلميتها  على 
مطلبية إصالحية هي موجهة ضّد الطبقة السياسية التي أوغلت 
في فسادها وتتباهى بما نهبته من مال عام وخاص ومن ممارسة 
اّن  وأعتقد  والصفقات،  والتحاصص  التوظيف  في  زبائنيتها 
الخروج  عدم  فرضية  مع  المتظاهرين  على  فرضها  التي  شروطه 
مبطنة  دعوة  تعني  أنواعها  على  المشروعة  المطالب  سياق  عن 
بكورونا  يصابوا  ال  حتى  البيوت  اللتزام  فيها  سيشاركون  للذين 
المسؤولية وتقوم بواجبها  تتحّمل  ان  الحكومة  هذه  أنه على  مع 
تجاه الشعب بأن تنفذ وعودها وقراراتها وال تتراجع عن قرارات 
للخروج  اللبنانيون  ُيضطر  ال  عندها  الوزراء  مجلس  عليها  وافق 
السياسية  الطبقة  سرقتها  التي  بحقوقهم  والمطالبة  الشارع  الى 
الفوضى  ومن  األمور  تفلّت  من  والخوف  القلق  الشعب  يعيش  وال 

والمجهول المترّبص بالوطن والشعب.

الخليج يوا�صل اللعب المحظور 

في زمن �صعب!

{ د. وفيق إبراهيم
الداخلية  اضطراباتهم  بمعالجة  األميركيين  انهماك 
وال��ت��راج��ع  ال��ك��ورون��ا  جائحة  ومجابهة  العنصرية 
لم  الصين،  مع  الجيوبوليتيكي  وصراعهم  االقتصادي 
يمنع ثالث دول خليجية من مواصلة تنفيذ أوامر أميركية 
من  كل  وح��دة  لنسف  سابقة  أوق��ات  في  تلقتها  وتركية 

العراق وسورية واليمن وليبيا ولبنان.
هذه الدول أصبحت معروفة وهي السعودية واإلمارات 
وقطر، لكنها ال تشكل فريقاً واحداً بل محورين متصارعين 
كل  بدعم  ويلتقيان  الخليج  في  االح��ت��راب  ح��دود  ال��ى 

اصناف اإلرهاب في العالمين العربي واالسالمي.
األميركي  للنفوذ  البلدان  ه��ذه  انتماء  ف��إن  لإلشارة 
الحرب  نهاية  منذ  بدأت  مسألة  فهذه  المشكلة.  هو  ليس 
ذلك  منذ  األميركيون  وتسلم   1945 في  الثانية  العالمية 

الوقت حماية الخليج مقابل هيمنتهم على النفط.
على  اعتادت  الخليجية  البلدان  هذه  أن  في  المشكلة 
او  استفسار  أي  دون  من  األميركية  السياسات  تنفيذ 
هذا  انسجم  إذا  تأبه  ال  انها  حتى  األسباب،  عن  استعالم 

الدعم مع مصالحها.
األدوار  في  اإلفراط  استمرار  هو  العجب  يثير  فما  لذلك 
بوسع  كان  إذا  فيها  يعرف  أحد  ال  مرحلة  في  الخليجية 
ام  العالم  على  األحادية  بالسيطرة  االستمرار  األميركيين 
الجديد؟  العالمي  النظام  في  الجدد  األعضاء  هم  ومن  ال، 

وهل تناسبهم هذه السياسات الخليجّية؟
تورٌط  يصيبها  التي  الدول  من  واحدة  هي  مثالً  ليبيا 
يدعم  إماراتي  سعودي  فريق  الى  ينقسم  كبير  خليجي 
قطري  فريق  مقابل  والتمويل،  بالسالح  حفتر  الجنرال 
طرابلس  في  ليبيا  دولة  دعم  في  التركي  التورط  يمول 

التي يقودها السراج المنافس لحفتر.
التمويل القطري هنا يشمل نقل عشرات آالف اإلرهابيين 
والتركستاني  المسلمين  االخوان  احزاب  من  السوريين 
ان��واع  بكل  ال��س��راج  دول��ة  ودع��م  ليبيا  ال��ى  والنصرة، 
التمويل وذلك لخدمة تركيا التي تلعب في عصر رئيسها 

اردوغان دوراً استعمارياً في العالم العربي.
َمن هو المستفيد من تقسيم ليبيا؟ األميركيون واألتراك 
والروس واألوروبيون مقابل خاسر واحد كبير هم العرب 
السعودية واإلمارات وقطر من  فماذا تستفيد  والليبيون، 

أمر كهذا؟
السعودية  تدعم  حيث  لسورية  بالنسبة  األمر  كذلك 
مع  متحالفة  عربية  عشائر  وتسليح  تمويل  واالم��ارات 
هنا  والعمل  األميركي.  المشروع  ضمن  العاملين  األكراد 
حلفاً  تفتعل  الكردية  قسد  لقوات  دول��ة  لتأسيس  جار 
دولة  استحداث  به  لتغطي  عربية  عشائر  مع  وهمياً 

كردية مستقلة تصبح قاعدة لألميركيين.
سورية؟  تجزئة  من  المستفيد  من  نسأل  ثانية  ومرة 
التي  و«إسرائيل«  جيوبوليتيكياً  األميركيون  هم  طبعاً 

تستفيد من استنفاد القوة السورية استراتيجياً.
للشمال  احتالله  في  التركي  االستعمار  فتدعم  قطر  اما 
والتغطية،  بالسالح  وتدعمه  وتموله  السوري  الغربي 
ويشمل دعمها منظمات حراس الدين واللواء التركستاني 
من  المتفّرعة  المنظمات  وكامل  الشام  تحرير  وهيئة 

المسلمين. اإلخوان 
في  تتناقض  الثالث  الخليجية  الدول  هذه  كانت  وإذا 
بشكل  ينتمون  انهم  تعرف  لكنها  تدعمهم،  الذين  هوية 

كامل بالنهاية الى المحور األميركي.
ماذا عن اليمن؟ لم يحدث عدوان يمني على السعودية 
سيطرتها  تواصل  السعودية  لكن  البلدين،  تأسيس  منذ 
وتعتبرها  وعسكرية  سياسية  مختلفة  بأساليب  عليه 

حديثة خلفية لها.
السعودية  من  مركب  مزعوم  عربي  حلف  هاجم  لقد 
وتغطية  س��ودان��ي  أردن���ي  مصري  بتأييد  واإلم����ارات 
سنوات  سّت  منذ  اليمن  اسرائيلية،  بريطانية  أميركية 
المتعلقة  أهدافها  تحقيق  من  تتمكن  لم  ضخمة،  بقوات 
بالقضاء على أنصار الله في المناطق الشمالية والغربية 

والوسطى.
حوثيين  بين  لليمن  ميداني  تقسيم  في  نجحت  لكنها 
في الشمال حتى أعالي صعدة عند الحدود مع السعودية 

وجنوبيين في الجنوب بين عمان بحر العرب والوسط.
ونجحت أيضاً في تقسيم الجنوب الى مناطق ساحلية 
اإلم���ارات  ل��دول��ة  ال��م��وال��ي  االنتقالي  للمجلس  م��ؤي��دة 
هادي  لقوات  الموالية  وال��ج��وف  وتامت  وحضرموت 

السعودية. السياسة  الملتزم 
تندرج  اإلم��ارات��ي��ة  السعودية  االط���راف  ه��ذه  وك��ل 
األميركيون  يريد  فلماذا  األميركي،  المشروع  اط��ار  في 
وآلياتهم الخليجية تقسيم اليمن؟ لتأمين حريات واسعة 
وبحر  المندب  وباب  عدن  بحر  على  األميركية  للهيمنة 
بمجاورة  السعودية  وتستفيد  الهندي  المحيط  ع��دن 
اما  لها،  خلفية  حديقة  طويالً  يبقى  وضعيف  مبعثر  يمن 
واقتصادية  سياحية  مشاريع  تأسيس  فحلمها  االمارات 

في جزر اليمن وسواحله.
الن  اليمن  تجزئة  من  منتفعة  »اسرائيل«  فإن  كذلك 
خط مرورها من ايالت الى البحر االحمر والخليج يصبح 
يربطها  ال��ذي  الخط  سالمة  ال��ى  باإلضافة  اماناً  اكثر 
أنور  وورثة  السيسي  صديقها  طريق  من  السويس  بقناة 

السادات وشركاه الالحقين من االخوان.
وقطر  واالم��ارات  السعودية  تبذل  العراق؟  عن  ماذا 
جهوداً تمويلية جبارة لتقسيمه وفق خطة بريمر القديمة 
الى ثالث دول شيعية وسنية وكردية مع نفوذ على شكل 

احتالل تركي في الشمال ممّول بالكامل من دولة قطر.
لكن السعودية واإلمارات تموالن جماعات الحلبوسي 
والنجيفي  فيه  اإلرهابية  التيارات  ومعظم  الوسط  في 

وعشائر عربية ال يهمها إال تلقي المكرمات واألموال.
إدارة  يمتلك  ال��ذي  كردستان  إقليم  أيضاً  وت��م��ّوالن 
تمويل  على  حرصتا  واإلم��ارات  السعودية  لكن  خاصة 
نحو  لدفعه  البرازاني  لكردستان  مستقل  كامل  جيش 
االنفصال،  نحو  اإلقليم  هذا  يدفع  قوة  بفائض  شعور 
والمستفيد  أكثر.  وربما  دول  ثالث  العراق  يصبح  وبذلك 
ال��ج��ارة  وت��رك��ي��ا  الجيوبوليتيكية  أم��ي��رك��ا  ك��ال��ع��ادة 
إضعاف  على  عقود  ستة  منذ  تعمل  التي  والسعودية 

أرض السواد.
من  مزيد  نحو  األميركيين  ذه��اب  أن  يتضح  بذلك   
التراجع يصيب هذه المشاريع الخليجية بتدمير العالم 
التبرؤ  تستطيع  لن  وعندها  واليتم،  بالخسارة  العربي 
العائالت  هذه  بإسقاط  إال  المتضّررون  يقبل  ولن  منها، 
الحاكمة من آل زايد وسعود وخليفة بشكل نهائي إنقاذاً 

للعالم العربي من مفاسدهم التاريخّية.

حّتي دان الخروقات الإ�سرائيلّية للأجواء اللبنانّيةلقاءات �سيا�سية وع�سكرية

الخازن يدعو الحكومة لتلبية

مطالب الحراك ال�سعبي المتجّدد 

{ بري يلتقي رئيسة لجنة التربية
مقر  في  ب��ري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  بحث 
لجنة  رئيسة  مع  التينة،  عين  في  الثانية،  الرئاسة 
في  الحريري  بهية  النائبة  النيابية  والثقافة  التربية 

االوضاع العامة واخر المستجدات السياسية. 
على صعيد آخر أجرى الرئيس بري اتصاال هاتفيا 
بالدكتور خالد محسن ابراهيم معزيا برحيل والده امين 

عام منظمة العمل الشيوعي السيد محسن ابراهيم. 

{ المتقدمون لدورة قوى األمن في السراي
السرايا  في  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  استقبل 
األمن  إلى دورة قوى  المتقدمين  الحكومية وفدا يمثل 
ناشدوه  أل��ف��ا،   27 ع��دده��م  يبلغ  وال���ذي  ال��داخ��ل��ي، 

إنصافهم بالطلب من وزارة الداخلية إصدار النتائج.

{ الحريري احتياجات بيروت
مدينة  أوض���اع  الحريري  سعد  الرئيس  ع��رض 
بيروت وشؤونها، واطلع على مطالبها واحتياجاتها، 
اتحاد  رئيس  ال��وس��ط«،  »بيت  في  استقباله  خ��الل 

يموت،  عفيف  محمد  البيروتية  العائالت  جمعيات 
وخليفة  الكردي  آل  وجمعيات  روابط  رؤساء  يرافقه 

والطبش وحرب.
باسم  السابق  النائب  مع   بحث  الحريري  وك��ان 

الشاب األوضاع العامة والتطورات.

{ فوشيه في اليرزة 
التقى قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في 
اليرزة سفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه، يرافقه 
 .Fabrice CHAPELLE الملحق العسكري العقيد

وتناول البحث عالقات التعاون بين جيشي البلدين.

{ بخاري يلتقي دشتي
بخاري،  وليد  لبنان  لدى  السعودي  السفير  بحث 
في مقر اقامته في اليرزة، مع األمينة التنفيذية للجنة 
)األسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
االقليمية  الساحتين  على  التطورات  في  دشتي،  روال 
والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد 

من القضايا ذات االهتمام المشترك.

حتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  دان وزي��ر 
لألجواء  األخيرة  االسرائيلية  الجوية  الخروقات 
في  أله��داف  عسكرية  ضربات  وتوجيه  اللبنانية 
على  المتكّررة  االع��ت��داءات  هذه  ان  معتبرا  سوريا  
للقرارات  فاضحاً  انتهاكاً  تعتبر  اللبنانية  السيادة 
الدولية ذات الصلة وتهديدا لالمن والسلم الدوليين .

اإليرلندي  نظيره  من  رسالة  تسلم  حتي  وك��ان 

السفير  إيرلندا  قنصل  اليه  نقلها  كوفيني،  سايمون 
ميريت  الدنمارك  سفيرة  مع  وبحث  سيام.  ج��ورج 
»اليونيفل«  ومسألة  الثنائية  العالقات  في  يوهي 
إلى  الدنمارك  من  المقدمة  المساعدات  وبرنامج 
لبنان.وعرض حتي مع كل من سفيري أوكرانيا إيهور 
الثنائية  العالقات  اوستاش وبلغاريا بويان بيليف، 

بين لبنان وبلديهما.

الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  تمنى 
السابق وديع الخازن على الحكومة أن تلبي طلبات 
الحراك الشعبي المتجدد، وأن تنبري إلى وقف النزف 
قطاعات  في  والفساد  الهدر  داب��ر  لقطع  المتمادي 
والقضائية  الرقابية  السلطات  يد  تطلق  وأن  الدولة، 
بعيدا من التدخالت وإعطائها صالحيات استثنائية.

تستوعب  أن  الحكومة  من  تصريح  في  وتمنى 
التي  والمعيشية  االقتصادية  األوض���اع  خ��ط��ورة 
إال  باإلمكان  يعد  ول��م  الحمر،  الخطوط  ت��ج��اوزت 
فرصة  أيدينا  من  تفلت  أن  قبل  بنواحيها  اإلمساك 
إلى  أدت  التي  المتراكمة  المعضالت  لهذه  المعالجة 

زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بالكيان والدولة.
ق��رارات  على  الحكومة  تقدم  أن  ال��خ��ازن  وأم��ل 
بالدولة  مستعادة  ثقة  لتحقيق  جريئة  وإج��راءات 
يمكنها  عله  الدولي،  المجتمع  وأمام  مواطنيها  تجاه 
التعويض عما أضاعت الحكومات السابقة من فرص 
إنقاذية للبلد، ال سيما أّن رزمة المساعدات، المقرونة 
استنهاض  من  اإلف��ادة  إلى  تؤدي  قد  باإلصالحات، 
البنى التحتية، وفي طليعتها الكهرباء، تمهيداً لضخ 
اإليفاء  شرط  القطاعات،  سائر  شرايين  في  الحياة 
الذي  الفساد  من  والتخلص  اإلصالحية  بالشروط 

أرهق كثيرا عافية الدولة إلى حّد إفالس وشيك.

)داالتي ونهرا( وفد من المتقدمين لدورة قوى األمن خالل زيارته دياب  

)مديرية التوجيه( قائد الجيش مستقبال فوشيه  

حتي مستقبال سفيرة الدنمارك

رئي�س الجمهورية ت�سّلم وثيقة الإنقاذ الوطني: 

الخطوة الأولى بن�س قوانين وت�سريعات ت�سّهل ملحقة الفا�سدين 
عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  اعتبر 
الفساد  بمكافحة  تكون  لبنان  النقاذ  خطوة  »اول  ان 
ع��ب��ر ن��ص ال��ق��وان��ي��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي تسهل 
استعمالي  »عند  قائال  كانوا«،  ايا  الفاسدين،  مالحقة 
الغاية،  الدستورية من اجل تحقيق هذه  صالحياتي 

تم اتهامي بتحويل النظام اللبناني الى رئاسي«.
وفد  استقباله  خالل  في  جاء  عون  الرئيس  موقف 
بشارة  الدكتور  برئاسة  لالنقاذ«  اللبنانية  »الهيئة 
سماحة، الذي سلم رئيس الجمهورية »مشروعا وطنيا 
االقتصادية  االزمتين  من  الخروج  بهدف  لإلنقاذ« 

والمالية الراهنتين.
»االستمرار  على  الهيئة  ع��ون  الرئيس  وشجع 
شاكراً  لبنان«،  خير  فيه  لما  واهدافها  نشاطها  في 

ألعضائها »التفكير بالمساهمة في انقاذ لبنان«.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن »ما يحصل اليوم 
اعتماده  تّم  معّين  سياسي  خط  تراكمات  بسبب  هو 
وامتّد إلى نحو ثالثة عقود من الزمن، ورغم وجودي 
خارج لبنان معظم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا 
والحمالت  لالتهامات  ونتعرض  ونتائجه  الخط 
عن  الفعليين  المسؤولين  الى  توجه  أن  يجب  والتي 
تّم رفع شعار »كلن  تدهور االوضاع في لبنان، فيما 
اإليجابية  األم��ور  كّل  على  والتعتيم  كلن«،  يعني 
اليوم،  وحتى  سنوات  ثالث  منذ  لبنان  شهدها  التي 
األخبار  وتلفيق  السلبية  األمور  على  فقط  والتركيز 

وبث الشائعات«.
وأضاف: »نحن نحارب من أجل اإلنقاذ، وكنت منذ 
المتظاهرين  مع  حوار  الى  دعوت  قد  الحراك  بداية 
يلّب  ل��م  اح���داً  ولكن  مشترك،  قاسم  ال��ى  للوصول 
الدعوة لألسف، وقّرروا التوجه الى الشارع وحصلت 
عندها اضطرابات وفوضى ساهمت في زيادة االزمة 
االقتصادية والمعيشية، دون ان تتحقق النتائج التي 
الموضوع  مقاربة  يجب  لذلك،  جميعا.  بها  نطالب 

واعتماد  السلبي،  التصرف  عن  بعيدا  اخرى  بطريقة 
التضامن الفعلي والحقيقي من أجل الخالص. 

وأكد الرئيس عون تركيزه منذ وصوله الى الرئاسة 
»وجوب العمل بسرعة العتماد االقتصاد المنتج بدل 
الريعي، النه ال يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل 
باالنتاج، وبتشجيع الزراعة والصناعة والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وبدعم الشباب للعمل في كّل 
الحقول دون تمييز بين عمل وآخر، وباعادة االعتبار 
الحقيقي  المفهوم  وترسيخ  المجتمعية  الثقافة  الى 
بالتفلت  تسمح  ال  التي  ال��رأي  عن  والتعبير  للحرية 

االخالقي.«

نخباً  تضّم  الهيئة  »اّن  ب���دوره:  سماحة  وق��ال  
ومن  المدني  المجتمع  من  وقيادات  االكاديميين  من 
الشباب الثائر المطالب باصالحات بنيوية في نظامنا 
الديمقراطي، كما تضم فاعليات وشخصيات وهيئات 
من بالد االنتشار وأصدقاء لبنان هم في مواقع القرار 

في العالم«. 
الجيش  مؤسسة  تدعم  الهيئة   أّن  إلى  أش��ار  وإذ 
استقالل  عن  للدفاع  وطنية  حاجة  فهو  اللبناني، 
مؤسساته  جانب  الى  وتقف  أبنائه،  وحرية  لبنان 
المحقة  المطالب  تبّنيها  الهيئة  ابدت  كافة،  االمنية 
الحراك  ه��ذا  بسلمية  وتمسكها  الشعبي،  للحراك 

وقدسيته. وطلبت من الشباب اللبناني وخاصة يوم 
غد )اليوم( ان يكون التعبير عن تلك المطالب المحقة 
المطالب  تلك  صفاء  يعكس  وسلمي  حضاري  بشكل 

ونقاوتها. 
تناولت  اف��ق  جولة  أج��رى  ع��ون  الرئيس  وك��ان 
والشؤون  المحلية  والتطورات  السياسية  االوضاع 
عطاالله  جورج  النائب  مع  الكورة  بقضاء  المتعلقة 
الوطن  كان  االب��رز  »الحاضر  اللقاء:  بعد  قال  ال��ذي 
على  المعتدين  مع  تساهل  أّي  دون  من  وصموده، 
وحتى  وقضائيا  ومالياً  سياسياً  اللبنانيين  حقوق 

أخالقياً«.

)داالتي ونهرا( عون متوسطاً وفد الهيئة اللبنانية لإلنقاذ  

خفاياخفايا

قالت مصادر سياسية إن كل الكالم عن بحث مصير 
الحكومة ومستقبل بقائها من قبل القوى النيابية 

والسياسية المشاركة بدعمها ال أساس له من الصحة 
ويعبر عن خليط تمنيات وحرب إعالمية لخصومها 

وبعض رسائل الضغط المتعلقة بالتعيينات لدى بعض 
المؤيدين. وأضافت أن الكل يعلم بأن التوقيت السياسي 

الداخلي والخارجي ال يوفر بديالً للحكومة الحالية. 
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عقد المجلس األعلى في الحزب السوري 
القومي اإلجتماعي جلسة في مركز الحزب 
2020، برئاسة رئيس  4 حزيران  بتاريخ 
ح��ردان،  أسعد  النائب  األعلى  المجلس 
الحزب  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  الجلسة  وح��ض��ر 
القائم دستورياً بمهام رئيس الحزب وائل 
مجلس  لتشكيلة  عرض  الذي  الحسنية، 

العُمد، فوافق عليها المجلس األعلى.
القائم  الحزب  رئيس  نائب  أصدر  وقد 
مرسوماً  الحزب  رئيس  بمهام  دستورياً 
على  جديد،  عمد  مجلس  بتشكيل  قضى 

الشكل التالي:
أمين عبد الصمد ناموساً لمجلس العُمد، 

وعميداً لشؤون عبر الحدود،
حسن نزهة عميداً للداخلية،

وعميداً  للمالية  عميداً  عسيران  علي 
لالقتصاد،

قيصر عبيد عميداً للخارجية،
وعميداً  لإلذاعة  عميداً  مالعب  مأمون 

للثقافة والفنون الجميلة،
معن حمية عميداً لإلعالم،

وعميداً  للقضاء  عميداً  رياشي  ريشار 
للدراسات والتخطيط،

زياد معلوف عميداً للدفاع،
والشؤون  للعمل  عميداً  سعادة  بطرس 

االجتماعية،
والشباب  للتربية  عميداً  قمر  رام��ي 

وعميداً لشؤون البيئة،
شوقي باز عميداً للتنمية اإلدارية وعميداً 
المحلية  التنمية  لشؤون  مصلحة  دون 

وإدارة الشؤون البلدية واالنتخابية،
جهاد سالم عميداً دون مصلحة،
ريم يازجي عميداً دون مصلحة،

أول��ى  المعّين  ال��ع��ُم��د  مجلس  وع��ق��د 
برئاسة  الحزب  مركز  في  اليوم  جلساته 
نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام 
أدى  حيث  الحسنية،  وائل  الحزب  رئيس 

العُمد قسم المسؤولية.
ووض���ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��زب أم��ام 
أن  ُيفترض  التي  المهام  مجموع  العُمد 
التحضير  م��رح��ل��ة  ف��ي  أول��وي��ة  تشكل 
المهام  إلى  إضافة  العام،  القومي  للمؤتمر 
يتنّكبها  ال��ت��ي  والسياسية  النضالية 
األم��ور  ه��ذه  ك��ّل  أّن  على  م��ش��ّدداً  الحزب، 
للجلسات  وتكثيفاً  مضاعفاً،  جهداً  تحتاج 

واالجتماعات.
من  ع��دداً  العُمد  مجلس  ناقش  ثم  ومن 
المواضيع السياسية والعامة، وفي ختام 

الجلسة صدر البيان التالي:
تصادف غداً ذكرى االجتياح الصهيوني 
ال  والتي   ،1982 ح��زي��ران   6 في  للبنان 
ما  نتيجة  اللبنانيين،  ذاك��رة  عن  تغيب 
ارتكبه العدو الصهيوني على مدى ثمانية 
عشر عاماً من مجازر وعمليات قتل وتنكيل 
تدمير  م��ن  بلبنان  ألحقه  وم��ا  واعتقال 

لعمرانه وبناه التحتية.
لذا، يؤكد مجلس العُمد، أّن هذه الذكرى 
وص��وراً  مشاهد  األذه���ان  في  تستحضر 
م��ورس  ال���ذي  الصهيوني  اإلره���اب  ع��ن 
واعتقاالً  وتهجيراً  قتالً  اللبنانيين،  بحق 
وتنكيالً، وحقيقة ما انطوى عليه االجتياح 
تقضي  ومشاريع  أه��داف  من  الصهيوني 
ضفته  من  ونقله  وتفتيته  لبنان  بتقسيم 
وقد  »اإلسرائيلية«،  الضفة  إلى  القومية 
اللبنانيون أثماناً باهظة في مواجهة  دفع 

العدو وإسقاط أهدافه ومشاريعه.

اجتياح  من  تمكن  العدو  أّن  صحيح 
العاصمة  وبلغ  لبنان  من  واسعة  مناطق 
بيروت، مستعيناً بعمالء له وأدوات محلية 
ومستنداً إلى دعم أميركي � غربي، لكنه لم 
يتمّكن من اجتياح اإلرادة، وال استطاع لّي 
ذراع المقاومين، الذين اتخذوا من المقاومة 
التي وّجهت  المقاومة  نهجاً وخياراً، وهي 
ضربات قاسية ومتتالية للعدو طيلة فترة 
االحتفال  من  اللبنانيين  ومّكنت  احتالله، 

بالنصر والتحرير.
الوقت  في  أنه  إلى  العُمد،  مجلس  يلفت 
وقتالً  احتالال  يعيث  العدو  فيه  كان  الذي 
وتدميراً، كان البعض في لبنان وعن سبق 
تخطيط يقّدم أوراق اعتماده للوصول إلى 
»اإلسرائيلية«  الدباية  ظهر  على  السلطة 
قواته،  فوز  على  العدو  مساعدة  خالل  من 
بحق  ال��م��ج��ازر  ارت��ك��اب  ف��ي  ومشاركته 
رهانات  لكن  والفلسطينيين،  اللبنانيين 
يقرأ  أن  الجميع  وعلى  سقطت،  ه��ؤالء 
وأن  ال��ت��اري��خ،  وعبر  أل��ح��داث  مجريات 

يعملوا من أجل تحصين وحدة لبنان.

ال��ق��رار  ب���أّن  ال��ع��ُم��د،  مجلس  وي��ّذك��ر 
االجتياح  ب��دء  منذ  ات��خ��ذ  ب��ال��م��ق��اوم��ة، 
ومواجهات  صموداً  وترجم  الصهيوني، 
غير  وال��ق��رى،  المناطق  م��ن  العديد  ف��ي 
مسار  في  والمفصلي  األب��رز  الحدث  أّن 
مستوطنات  بقصف  تمثل  العدو،  مقاومة 
وهي  ال��ك��ات��ي��وش��ا،  ب��ص��واري��خ  الجليل 
القوميون  نفذها  التي  النوعية  العملية 
سوق  منطقة  من  انطالقاً  االجتماعيون 
 ،1982 تموز   21 في  حاصبيا،  في  الخان 
على  أطلق  الذي  العدو  كيان  هّزت  والتي 

اجتياحه تسمية »سالمة الجليل«. 
عمليات  من  تالها  وما  العملية،  تلك  إّن 
عملية  سيما  ال  واستشهادية،  نوعية 
الويمبي في 24 أيلول 1982 والتي شكلت 
أّن  أك��د  ذل��ك،  ك��ّل  بيروت،  تحرير  فاتحة 
وأّن  ستنتصر،  التي  هي  المقاومة  إرادة 
أهداف االجتياح الصهيوني وما تستبطنه 
من مشاريع ساقطة حتماً، وهذا ما تحقق 

في العام 2000.
بخيار  تمسكه  يؤكد  العُمد،  مجلس  إّن 

الوطنيون  حوله  يلتّف  ال��ذي  المقاومة 
الجيش  معادلة  وبترسيخ  اللبنانيون، 
عناصر  تشكل  التي  والمقاومة  والشعب 
ك��ّل  إل���ى  التحية  وي��وج��ه  ل��ب��ن��ان.  ق���وة 
سيماء  ال  انتماءاتهم،  بمختلف  المقاومين 
لوال  الذين  واألس��رى  والجرحى  الشهداء 
تضحياتهم وصمودهم لما تحقق التحرير 

ولما صار لبنان قوياً بقّوته.
العُمد  مجلس  يشّدد  السياق،  هذا  وفي 
والثوابت  الخيارات  حماية  ضرورة  على 
تحصين  ع��ام��ل  ب��وص��ف��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة، 
يرتب  ما  وهذا  واالنتصارات،  لإلنجازات 
المقاومة،  ثقافة  لتعزيز  مضاعفة  جهوداً 
والتطبيع  الهزيمة  ثقافة  مواجهة  ف��ي 
واالستسالم التي ولألسف ال يزال البعض 

يراهن عليها.
ت��وق��ف م��ج��ل��س ال��ع��ُم��د ع��ن��د بعض 
أح��زاب  ت��ص��ّوب على  ال��ت��ي  ال��ش��ع��ارات 
تزامن  أّن  ورأى  وس��الح��ه��ا،  ال��م��ق��اوم��ة 
ضغوط  م��ع  ال��ش��ع��ارات  ه���ذه  إط����الق 
يشي  س��وري��ة،  على  أميركية  وعقوبات 
إحياء  إلع��ادة  جديدة  محاولة  هناك  بأّن 
مشاريع قديمة ارتبط تحقيقها باالجتياح 
الصهيوني. لذلك نحذر من خطورة جنوح 
في  نضعه  الذي  االتجاه،  هذا  في  البعض 
الذرائع  ولخلق  لبنان  على  التآمر  خانة 
والحصار  العقوبات  من  المزيد  لممارسة 
على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية.

يؤكد مجلس العُمد أّن المعنى الحقيقي 
في  تصّب  أن  هو  والتعبير  ال��رأي  لحرية 
تعزيز  ف��ي  تساهم  وأن  البلد  مصلحة 
قناع  إلى  تتحّول  أن  ال  وحدته،  وتحصين 
وعوامل  لبنان  ق��وة  عناصر  يستهدف 
وحدة لبنان. ولذلك يدين المجلس وبشدة 
قوة  عناصر  تستهدف  التي  الشعارات 
التي  الملصقات  أيضاً  يدين  كما  لبنان، 
تستبطن  والتي  القومي  الحزب  تستهدف 
إلى  للعدو  العمالة  تحويل  فحواها  في 
األمنية  ال��ج��ه��ات  وي��دع��و  ن��ظ��ر.  وج��ه��ة 
هذه  مطلقي  مالحقة  إل��ى  والقضائية 
يتلطون  والذين  والملصقات  الشعارات 

خلف مطالب معيشية واجتماعية محقة.
الوطنيين  ال��ح��زب  ي��دع��و  وع��ل��ي��ه، 
الحزبية  انتماءاتهم  بمختلف  اللبنانيين 
في  ال��م��ش��ارك��ة  ع��دم  إل��ى  والسياسية، 
حزيران،   6 في  به  القيام  المزمع  التحرك 
ألّن  ذل��ك  الصهيوني،  االج��ت��ي��اح  ذك��رى 
لتعزيز  مطالب  ه��ي  المحقة،  المطالب 
الكرامة الوطنية ولتثبيت االنتماء الوطني 
يستغلها  أن  للبعض  تسمحوا  فال  الحر، 
وسيلة  إلى  يحّولها  وأن  منها،  وينتقص 
شراً  يترّبصون  مشغلين  مآرب  لتحقيق 

بوحدة لبنان واللبنانيين.
مطالب  أّن  ال��ع��ُم��د،  م��ج��ل��س  ي��ؤك��د 
هي  والحياتية  المعيشية  اللبنانيين 
الحكومة  مسؤولية  وأّن  محقة،  مطالب 
العمل الجاّد والدؤوب من أجل تحقيق هذه 
االقتصادية.  األزم��ة  ومواجهة  المطالب، 
حصر  ع��دم  ال��ى  الحكومة  ن��دع��و  وإن��ن��ا 
خياراتها اإلنقاذية بصندوق النقد الدولي، 
إذ اّن هناك خيارات أخرى متاحة، وأهّمها 
المشرق،  دول  بين  االقتصادي  التعاون 
جرأة  يتطلب  لكنه  منه،  بّد  ال  خيار  وهذا 
ل�  كبيرة  ال  لبنان  يقول  بأن  الموقف،  في 
»قانون قيصر« الذي يستهدف لبنان قبل 

سورية.

مجل�س العُمد عقد اأولى جل�شاته بعد �شدور مر�شوم ت�شكيلته الجديدة  

»القومي«: متم�ّصكون بخيار المقاومة وبتر�صيخ معادلة الجي�ش وال�صعب والمقاومة وكّل عنا�صر قوة لبنان

وال بّد من جراأة في الموقف وقول ال كبيرة لـ »قانون قي�صر« الذي ي�صتهدف لبنان قبل �صورية

مطالب اللبنانيين المعي�شية والحياتية 

محقة وم�شوؤولية الحكومة العمل الجاّد 

والدوؤوب لتحقيقها وهي مدعّوة لعدم 

ح�شر خياراتها الإنقاذية ب�شندوق النقد 

لأّن هناك خيارات اأخرى اأهّمها التعاون 

القت�شادي بين دول الم�شرق

ندعو الوطنيين اللبنانيين اإلى عدم 

الم�شاركة في التحرك المزمع القيام به 

في 6 حزيران واأن ل ي�شمحوا للبع�س اأن 

ي�شتغّل المطالب المحقة ويحّولها اإلى 

و�شيلة لتحقيق ماآرب م�شغلين يترّب�شون 

�شراً بوحدة لبنان واللبنانيين

ذكرى 6 حزيران ت�شتح�شر في الأذهان 

م�شاهد و�شوراً عن الإرهاب ال�شهيوني 

الذي مور�س بحق اللبنانيين قتاًل وتهجيراً 

واعتقاًل وتنكياًل...

الت�شويب على اأحزاب المقاومة و�شالحها 

يتزامن مع �شغوط وعقوبات اأميركية على 

�شورية ما ي�شي باأّن هناك محاولة جديدة 

لإعادة اإحياء م�شاريع قديمة ارتبط 

تحقيقها بالجتياح ال�شهيوني!

منال  اإلع����الم  وزي����رة  أك���دت 
مواقع  مع  الشراكة  الصمد  عبد 
اإلعالم األلكتروني وليس في اطار 
ت��ع��اون«،  اط��ار  ف��ي  ب��ل  مواجهة 
ال��ق��ان��ون  »ي���خ���دم  أن  وت��م��ن��ت 
ال��ج��دي��د ال��ج��م��ي��ع، م��ش��ي��رة ال��ى 
إليجاد  الثغرات  معالجة  سعيها 
على  أن  وشددت  التالقي«،  نقاط 
ألنه  تنظيم  الى  بحاجة  »القطاع 

يواجه تحديات كثيرة ».
سلسلة  الصمد  عبد  واختتمت 
اإلعالم  مع  التشاورية  الحلقات 
وزارة  نظمتها  التي  اإللكتروني 
ومستقبل  »ح��اض��ر  ع��ن  اإلع���الم 
السراي  في  لبنان«  في  اإلع��الم 
نعمل  »نحن  وقالت:  الحكومية. 
األفكار  جمع  على  اللقاء  هذا  في 
ضوئها  في  يمكننا  التي  واالراء 
العام  لالعالم  وخطة  قانون  رسم 

والخاص ودورهما«.
المواقع  قطاع  »ان  وأضافت: 
تحديات  ي��واج��ه  االل��ك��ت��رون��ي��ة 
واضحة  ليست  واألم���ور  كبيرة 
عند  وال  المواقع  اصحاب  عند  ال 
القطاع  فيه.  المعنية  السلطة 
كبيرة،  تحديات  يواجه  اإلعالمي 
ونحن أمام وضع اقتصادي سّيئ 
الخبر  نقل  على  هو  الحرص  وكل 
األساسية  المشكلة  لكن  ب��دق��ة، 
هي في الكم الهائل من المعلومات 
المتضاربة بحيث اصبحت الناس 
تعتبرها اخبارا مضللة ال ثقة فيها. 
الى  وهذا ما خلف فوضى تدفعنا 
التعاون، فنحن شركاء ولسنا في 
يخدم  ان  ونتمنى  مواجهة.  اطار 
نعالج  وان  الجميع  التعاون  هذا 

الثغرات للتالقي«.
إل���ى »ال��ت��رك��ي��ز على  ودع����ت 
وهي  األس��اس��ي��ة  البحث  ن��ق��اط 
وأي  مواطن  وألي  نريد  إعالم  أّي 
قانون نريد؟ وما هو دور المواقع 
اإللكترونية وكيف يمكن النهوض 

بهذا القطاع؟«، مؤكدة أن »التحدي 
ال��ي��وم ه��و ال��ت��وج��ه ال��ى اإلع��الم 
 19 كوفيد  »إن  وقالت:  الرقمي«. 
التكنولوجيا  باستعمال  س��ّرع 
التقنية  الخدمات  دور  ع��زز  مما 
واإلل��ك��ت��رون��ي��ة وت��ب��دل اس��ل��وب 
العمل بحيث بات بإمكان شخص 
ويقدم  الهواء  على  يبث  ان  واحد 
مادته اإلعالمية بنفسه. فتوحدت 
نوعا  وخلقت  اإلعالمية  المنصات 
اإلعالمية  الوسائط  م��ن  ج��دي��دا 
التطور  ه���ذا  ن��ع��زز  ان  وعلينا 

ونلحظه في انظمتنا«.
وأش�����ارت ال���ى خ��ط��ة ت��ح��ّول 
يبقى  »لن  فقالت:  اإلع��الم،  وزارة 
الموقف  يعكس  موجه  عام  إعالم 
ال��ح��ك��وم��ي ب���ل ن���ري���ده إع��الم��اً 
بكل  االخ��ر  ال��رأي  عن  يعبر  ح��راً 
أي  وب��دون  وشفافية  موضوعية 
تشاركيا  دوره  ويكون  تدخالت، 
والتعاون  الصحيح  الخبر  لنقل 
كافة  الغاء  مع  قيود،  اي  دون  من 
تطال  التي  الجزائية  العقوبات 
التوجه  هذا  ونعتبر  الصحافيين. 
القانون  من  ن��وع  ال��ى  تحول  هو 
مجرما  ليس  فالصحافي  المدني، 

وال يجب ان تقيد حريته في لبنان 
الذي يتميز بالحرية«.

المشاركون  ق��دم  ذل���ك،  بعد 
التي  ال��م��ش��اك��ل  ع��ن  م���داخ���الت 
ي���ع���ان���ون م���ن���ه���ا، وع���رض���وا 
اقتراحاتهم ومنها: »تنظيم العمل 
ضمن  م��ن  اإللكتروني  اإلع��الم��ي 
والفصل  اإلع��الم��ي��ة  المجموعة 
ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  وب��ي��ن  بينها 
اإلجتماعي ووضع شروط تحفظ 
الفكرية  الملكية  حقوق  وتحمي 
وت��ط��ب��ق م��ع��اي��ي��ر األخ��الق��ي��ات 

اإلعالمية«.
على  اإلق��ت��راح��ات  وش�����ّددت 
حول  جدي  نقاش  الى  »الحاجة 
اع��الم  وح��ري��ة  تعبير  حرية  اي 
ن��ري��د ف��ي ل��ب��ن��ان«، داع��ي��ة ال��ى 
الجسم  م��ع  نقاش  ورش��ة  »عقد 
لتوسيع  والسياسي  القضائي 
دعت  كما  الحرية«.  ه��ذه  مفهوم 
الى »استقاللية القضاء وتحريره 
الصحافيين  اس��ت��دع��اء  وم��ن��ع 
الكترونية  جرائم  يسمى  ما  تحت 
وتطبيق قانون حق الوصول الى 

المعلومات«.

عباس  ال��ش��ي��خ  ال��م��ف��ت��ي  زار 
زغيب بتكليف من رئيس المجلس 
االس����الم����ي ال��ش��ي��ع��ي األع��ل��ى 
والمفتي  قبالن  االمير  عبد  الشيخ 
أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري 
جبيل  أب��رش��ي��ة  راع����ي  ق��ب��الن، 
ال��م��ط��ران  ال��م��ارون��ي��ة  للطائفة 
ميشال عون في مقر المطرانية في 
جبيل، ناقالً إليه رسالة تأكيد من 
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 
ودار اإلفتاء الجعفري على »أهمية 
المشترك  العيش  بخط  التمسك 
اإلمام  ورسالة  المسلم  المسيحي 

السيد موسى الصدر«.
بحسب  زغيب،  المفتي  وأطلع 
المطران  اإلعالمي  لمكتبه  بيان 
االج��ت��م��اع  محضر  ع��ل��ى  ع���ون، 
الذي ُعقد في مطرانية جونية في 
مشاركة  تضّمن  ال��ذي  واالت��ف��اق 
12 م��زارع��اً في  أه��ال��ي الس��ا ب��� 
جمعية  به  تقوم  ال��ذي  المشروع 
»أرض���ن���ا« وم��ؤس��س��ة ج���ورج 
عقار  بمساحة  والترّيث  الدكاش 
يسّمى ابو الفضل لشخص من آل 
الملكية  تتبّين  ريثما  الدين  سيف 
بالمستندات باالتفاق مع المطران 

العنداري.
الحّل  »اّن  عون  المطران  ورأى 
في  العقاري  الخالف  قضية  في 
إداري���اً  تتبع  وال��ت��ي  الس��ا  ب��ل��دة 
جونية  لمطرانية  وكنسياً  لجبيل 
يكون عبر لجنة قضائية من قضاة 
»الحجج«  ف��ي  تدقق  مستقلين 
فإذا  األمور.  وتحسم  والمستندات 
كانت قانوناً للوقف تكون ملكيتها 
السا  ألهل  قانوناً  كانت  وإذا  له، 
فهي ملكهم ونحن نحترم القانون. 
الساحة  في  والشرخ  الخالف  ألّن 
مصلحة  ف��ي  ي��ص��ّب  اللبنانية 
العدو  رأسهم  وعلى  لبنان  اعداء 
المطران عون  اإلسرائيلي«. ووعد 

الرسالة  ونقل  القضية  بمتابعة 
ال��ى ك��ل م��ن ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي 
أفق  لتعزيز  العنداري  والمطران 

الوصول الى حّل لهذه القضية«.
»أهمية  فأكد  زغيب  المفتي  أما 
عن  واالبتعاد  الوطنية  الوحدة 
يسعى  التي  السياسية  المكاسب 
البعض لتحقيقها ورأى أن قضية 
السا  بلدة  ف��ي  ال��ع��ق��اري  ال��ن��زاع 
الى  وبحاجة  »حساسة  الجبيلية 
أنها  كما  معالجتها،  في  الحكمة 
بأن  والكنيسة  للمسجد  بحاجة 
المفّرق  وليس  الجامع  دور  يلعبا 
الحّق مقّدس  أّن  للتأكيد  وبحاجة 
أكان لألفراد أو للمؤسسات ونحن 
ن��ؤم��ن ب��ذل��ك ول��ي��س ك��الم��اً فقط 
للمزايدة، أّن أمالك األوقاف أكانت 
السنية  أو  المسيحية  للطوائف 
يجوز  وال  حرمة  لها  الشيعية  أو 
وفي  عليها.  التطاول  أو  االعتداء 
الذين  لألفراد  أّن  نؤمن  المقابل 
لملكيتهم  لهم،  أراض��ي  يمتلكون 
أن  نقبل  ال  وأي��ض��اً  وح��رم��ة  ح��ق 

ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ط��اول وت��ج��اوز 
عليه«.

السا  بلدة  زغيب  المفتي  وزار 
محمد  الشيخ  إمامها  التقى  حيث 
العيتاوي في حضور الشيخ أحمد 
اللقيس ورئيس بلدية السا رمزي 

المقداد وحسن المقداد.
»اّن  زغ��ي��ب  ال��م��ف��ت��ي  وأك����د 
»أخذ  وحتى  مرفوض  االستدعاء 
االفادة« ألّن الموضوع ال يتّم حله 
اإلفادات  وأخذ  االستدعاء  بطريقة 
األمنية،  األجهزة  عبر  حله  وليس 
المرجعية  عبر  يكون  الحل  وإنما 
االسالمي  المجلس  في  الدينية 
بما  وب��ك��رك��ي  االع��ل��ى  الشيعي 

يضمن حق الجميع. 
استقبل  متصل،  سياق  وف��ي 
السنية  للطائفة  جبيل  مفتي 
المفتي  اللقيس  غسان  الشيخ 
وتم  جبيل  في  دارت��ه  في  زغيب 
الساحة  على  للمستجدات  عرض 
بلغة  التمسك  و«ضرورة  المحلية 

العقل.

اس��ت��ق��ب��ل ن��ق��ي��ب م���ح���رري 
ج��وزف  اللبنانية  ال��ص��ح��اف��ة 
النقابة  بدار  مكتبه  في  القصيفي 
العربي  المعهد  مؤّسسات  رئيس 
التربوية النائب السابق الدكتور 
التنفيذي  والمدير  يتيم  حسين 
ف��رح��ات.  محمد  ل��ل��م��ؤّس��س��ات 
وقّدم الدكتور يتيم للنقابة لوحة 
مؤسسات  وتنفيذ  تصميم  م��ن 
ترمز  التربوية  العربي  المعهد 
بجناحيه  ل��ب��ن��ان  وح���دة  ال���ى 
على  دالل��ة  والمسلم  المسيحي 
تظلل  التي  الواحد  العيش  ثقافة 
قيم  س��ق��ف  ت��ح��ت  اللبنانيين 

السماوية. الديانات 
يتيم:  الدكتور  وق��ال   
الصحافة  م��ح��رري  ن��ق��اب��ة  اّن 
جامعة  ن��ق��اب��ة  ه��ي  اللبنانية 
الصحافيون  رحابها  في  يلتقي 
واإلع���الم���ي���ون ع��ل��ى اخ��ت��الف 
خدمة  في  ومشاربهم  أهوائهم 
من  والنضال  والعدالة  الحرية 

أجل حقوق اإلنسان. 
الجهود  يتيم  الدكتور  وثّمن 
القصيفي  النقيب  بها  يقوم  التي 

وأع����ض����اء م��ج��ل��س ال��ن��ق��اب��ة 
خ��ص��وص��اً ف���ي ه���ذه األح����وال 
لبنان  منها  يعاني  التي  الصعبة 
مقّدمها  وف��ي  قطاعاته  بجميع 

القطاع الصحافي واإلعالمي.
القصيفي  ال��ن��ق��ي��ب  وش��ك��ر 
الدكتور حسين يتيم على هدّيته 
مشيداً  النقابة،  ل��دار  الثمينة 
التشريعي عندما كان في  بدوره 
التربوي  وب��دوره  النيابة  س��ّدة 

ال���رائ���د ف���ي م��ؤس��س��ات��ه ال��ت��ي 
الذين  الطالب  من  اآلالف  خّرجت 
ميدان.  غير  في  نجاحات  حققوا 
والكتابة  ب���األدب  شغفه  كذلك 
ل��ألح��داث  ال���دؤوب  والمتابعة 
اإلمام  رفاق  من  وهو  والتطّورات 
الصدر  موسى  السيد  المغّيب 
أجل  من  ناضلوا  الذين  األوائ��ل 

العدالة والمساواة في لبنان.

عبد ال�صمد تختتم حلقات الت�صاور مع االإعالم االإلكتروني:
نحن في اإطار تعاون والقطاع بحاجة اإلى تنظيم

زغيب يزور عون وال�صا: 
تم�صك بالعي�ش الم�صترك والوحدة الوطنية

الق�صيفي ت�صّلم من يتيم لوحة ترمز اإلى وحدة لبنان

عبد الصمد وفلحة خالل الحلقة التشاورية مع اإلعالم اإللكتروني

الشيخ زغيب مع المطران عون في مطرانية جبيل

القصيفي ويتيم في دار نقابة المحررين

 ذبيان: ل عالقة للحراك با�شتهداف �شالح المقاومة

و»قي�شر« يمثل الإرهاب القت�شادي الأميركي

لفت رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان إلى أّن محاولة  بعض القوى السياسية للتحريض على 
المقاومة باتت تتخذ طابعاً جديداً حيث تتزامن ذكرى اجتياح العدو اإلسرائيلي للبنان في السادس من 
حزيران هذا العام، مع سعي هذه القوى المناهضة للمقاومة من أجل تجيير الشارع الذي انتفض في 17 
المقاومة،  سالح  نزع  شعار  تحت  للتحرك  الدعوة  خالل  من  السياسية،  أجندتها  لصالح  األول  تشرين 
االنسحاب  أعلنت  التي  الشعبي،  الحراك  مجموعات  معظم  مواقف  عبر  وواضحاً  حاسماً  جاء  الرّد  لكن 
من المشاركة في تظاهرات يوم غد السبت، والتي ال تعّبر إال عن موقف جزء قليل من القوى السياسية 

ومشروعها المناهض للمقاومة.
وأكد ذبيان أن ال عالقة للقوى التي أطلقت حراك 17 تشرين األول بهذا التحرك المسّيس ألهداف باتت 
مكشوفة سلفاً عنوانه التصويب على سالح المقاومة، وبالتالي دعا إلى نبذ المحّرضين على المقاومة 

وسالحها حتى ال يظّن البعض أّن هذا هو مطلب الحراك الشعبي.
من جهة ثانية أدان ذبيان العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية انطالقاً من األجواء 
اللبنانية، وسأل ذبيان أين هم الحريصون على سيادة لبنان من هذه االنتهاكات؟ ولماذا ال نسمع األصوات 

التي تطالب بإقفال المعابر غير الشرعية تسارع الى إدانة هذا الخرق الفاضح للسيادة الوطنية؟
ورأى رئيس تيار صرخة وطن »أّن العدوان اإلسرائيلي هو أحد أوجه الحرب التي تتعّرض لها سورية 
الذي  لإلرهاب  االقتصادي  الوجه  يشكل  الذي  »قيصر«  قانون  عن  ينفصل  ال  وهو  واقتصادياً،  عسكرياً 
تمارسه الواليات المتحدة األميركية على سورية وشعبها، على غرار العقوبات التي فرضت على العراق 
وشعبه، وهذا القانون سيطال لبنان وباقي دول المنطقة، وعليه ندعو الى وضع خطة تهدف الى فتح 
الحدود بين لبنان وسورية وباقي الدول وكسر الحصار االقتصادي الذي تريد إدارة ترامب العنصرية 

فرضه على سورية ودول المنطقة التي ترتبط بعالقات اقتصادية وسياسية مع دمشق.

وأورشليم  واالسكندرية  المشرق  وسائر  ألنطاكيا  السابق  البطريرك  أصدر 
الرئيس  »سياسة  فيه  انتقد  بياناً  لحام  الثالث  غريغوريوس  الكاثوليك  للروم 
األميركي )دونالد ترامب( تجاه دول المنطقة«، وسأل: »هل قيامة األموات تشمل 

المجرمين؟
وقال: »أتساءل وأنا أتأّمل في تاريخ البشرية الذي يسجل لنا أخبار الحروب 
الدمار  والغرب،  الشرق  في  وهناك،  هنا  آمنٍة،  بالٍد  في  زرعت  التي  والغزوات، 
االخضر  أكلت  حرائق  الضحايا!  من  والماليين  والويالت  والحرائق  والخراب 

واليابس«. 
اإلعالم،  وسائل  في  أسمع  المظلم،  التاريخ  هذا  في  أتأّمل  »وأن��ا  وأض��اف: 
أخبار الحرائق التي على ما تذكر األخبار، أمر بها الرئيس ترامب، رئيس الدولة 
العظمى، الواليات المتحدة االميركية! تلك الحرائق ألتي أحرقت حقول القمح في 

شمال سورية.
إنه  الرئيس:  هذا  تصريحات  عن  وأسمع  السوري!  النفط  سرقة  عن  وأسمع 

يحب رائحة البترول، وأنه دخل سورية ليسرق هذا البترول!
وماذا نقول عن »قانون قيصر«، الذي يزيد العقوبات على سورية، ويفرض 

عليها حصاراً اقتصادياً، وطبياً، وغذائياً ويحرم أطفالها الحليب والدواء.
ليعودوا  قبورهم،  من  يقومون  التاريخ،  في  العالميين  بالمجرمين  وكأني 

ويكّرروا جرائمهم التاريخية«.
وتابع: »أمام كّل هذه الجرائم، أضّم صوتي إلى صوت قداسة البابا فرنسيس، 
بطريقة  فلويد،  ج��ورج  مواطنه  أميركي  شرطي  قتل  جريمة  على  نحكم  لكي 
وحشية متباهياً بجريمته! ما تسّبب بالحريق الذي يجتاح الواليات األميركية، 
بها  تسّببت  التي  الضحايا  صوت  إنها  الله!  صوت  إنها  جديدة!  كورونا  وكأنه 

الحروب التي تقوم بها الواليات المتحدة في أماكن شتى في العالم!
حرب«؟  »جريمة  أليست  قرصنة؟  أليست  إجراماً؟  السياسة  هذه  أليست 
وتستحق وقفة واضحة من قبل االمم المتحدة والمؤسسات اإلنسانية العالمية؟ 

ومن قبل الدول في العالم شرقاً وغرباً؟
إجرامها  في  تطاول  نحترمها،  عظمى  دولٍة  لرئيس  السياسة  هذه  »إّن  وقال: 
البشر والحجر! فإلى جانب الحرائق في شمال سورية، في هذه األيام االخيرة، 
شمالي  في  السوريين  من  مئاٍت  وإجالء  السوري،  البترول  سرقة  جرائم  هناك 

سورية، كي يموتوا في حرٍب إجرامية في ليبيا؟
ومؤمن!  مسيحي  أنت  كفى!  ترامب:  الرئيس  لحضرة  اإليمان  بجرأة  نقول 
مؤمن!  إنسان  أنا  ضميرك!  راجع  المسيحي!  إيمانك  قيم  راجع  إنجيلك!  راجع 
أنا مسيحي مثلك! أدعوك بكّل جرأٍة، وبغيرة القديسين في تاريخ الكنيسة، في 
وقوفهم أمام جرائم التاريخ. وبكل محبة أدعوك إلى فحص ضمير صادق! أدعوك 
أدعوك لكي تعيد  إلى تصحيح سياستك تجاه دوٍل كثيرة!  أدعوك  التوبة!  إلى 
التي توزعها هنا وهناك على دوٍل، ومن خالل  العقوبات االقتصادية  النظر في 
وتنمو  الحقد،  وينمو  كثيرون،  ويموت  كثيرون،  يجوع  العقوبات  هذه  وبسبب 
الكراهية ويتواصل العداء بين الناس! ويخاف أناس من اندالع حروب جديدة. 

وويالت تضاف إلى وباء كوروني ضرب بالدك أكثر من الدول األخرى«.
ب�«الربيع  بهتاناً  ُسّمي  ما  خلفها  التي  تلك  سيما  ال  الحروب  »إّن  وأض��اف: 
العربي«، قد جّرت ويالت كثيرة على عالمنا ومشرقنا العربي! وتسّببت بهجرة 
الماليين، ال سيما من أبناء رعايانا المسيحيين وبناتهم! إّن هجرة المسيحيين 
من المشرق المسيحي العربي، خطر على وجود المسيحيين في مهد المسيحية، 
في  االسالمي،   - المسيحي  الحوار  وعلى  التاريخي،  ودورهم  رسالتهم  وعلى 
في  السالم  مسيرة  وعلى  واإلس��الم!  المسيحية  بين  العالم!  في  بل  ال  الشرق، 
دعيت  للسالم،  خطة  من  أطلقته،  ما  إّن  المقدسة!  األرض  في  سيما  ال  المنطقة، 
»صفقة القرن« ستكون سبباً إضافياً لهجرة المسيحيين، من القدس واألراضي 
المقدسة، ومن البالد العربية. وتدق االسفين في عملية السالم في فلسطين، بين 

العرب واليهود، بل في مسيرة السالم في المنطقة والعالم«.

ف�شل اهلل: النفاق ال�شيا�شي ي�شقط كّل �شعارات الإ�شالح

 

وا�شتهداف �شالح المقاومة ا�شتجابة فا�شحة لإرادة الخارج

المقاومة  سالح  لنزع  الدعوة  »أّن  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  اعتبر 
والمتزامنة مع مشروع قيصر والنوايا العدوانية للعدو الصهيوني التي تهّدد لبنان والمنطقة هي استجابة 
فاضحة للقرارات الخارجية التي تعبث باالستقرار الداخلي وتنتج الفتن الطائفية والمذهبية وتمارس المزيد 
من الضغوط االقتصادية ألجل التجويع واالخضاع وإسقاط مشروع المقاومة والممانعة المناهض لمشاريع 

التسوية المذلة«.
ودعا »لاللتفاف الوطني حول معادلة القوة التي أرستها المقاومة مع الجيش والشعب والتي تحمي لبنان 

بكّل مكّوناته وطوائفه من المشاريع الصهيونية التي تهّدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة«.
ولفت إلى ضرورة »مواجهة أصوات الدخالء المشبوهين الذين يحرفون الحراك الشعبي عن مساره المطلبي 
المحّق والذي يهدف إلى إسقاط منظومة الفساد السياسي والمالي ومحاسبة المرتكبين«، داعياً إلى »تحصين 
الداخل بمواجهة وطنية لكّل المخططات الخارجية التي تعمل على زرع الخالفات الداخلية خدمة لمشاريعها 

السياسية المشبوهة«.
االعتبارات  كّل  وتسقط  الدولة  مسيرة  تعطل  التي  المتخلفة  الفئوية  العقلية  »الستمرار  الله  فضل  وأسف 

الوطنية لحسابات شخصية وسياسية رخيصة«.
وأكد أنه من »المعيب استمرار حالة النفاق السياسي حيث تسقط كّل شعارات اإلصالح ومحاسبة الفاسدين 
إقرار  من  المريب  والتهّرب  الحصص  تقاسم  على  الحرص  وشدة  الضيقة  السياسية  التموضعات  حدة  أمام 

القوانين في المجلس النيابي والتي تحاسب السارقين ألموال الناس والعابثين بمقدرات الدولة«.
وسأل السيد فضل الله: »كيف يمكن لمسيرة اإلصالح أن تنطلق ولدولة العدالة والمؤّسسات أن ُتبنى إذا لم 
يتّم رفع يد السياسيين عن القضاء، وإذا لم تجر التعيينات القضائية والمالية انطالقاً من الكفاءات وبعيداً عن 

نهج الوالءات السياسية والحزبية«.
ودعا إلى »استلهام المشروع الوحدوي لإلمام الخميني عبر إسقاط كّل العصبيات المذهبية والطائفية وتأكيد 
المشتركات اإلنسانية لتحرير الشعوب من غطرسة القوة ومشاريع الهيمنة واالحتالل والتسلط التي تسقط 

حقوق اإلنسان وتعبث بمقدرات وثروات الشعوب خدمة للمصالح السياسية واالقتصادية للدول الكبرى«.

لحام لترامب: اأدعوك للتوبة 
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 WO�U��≈  ôU� 6  v�≈ WO{UL�« W�U� 24  ?�«
 ¨s�b�«u�«Ë  sOLOIL�«  sO�  Í“«u��U�  WL�I�
 Æ1312  v??�≈  w�UL�ù«  œbF�«  lH�—«  p�c�Ë
 `{«Ë dO� wzU�u�« v�ML�« —U�� vI�� «cN�Ë

  Æ U�U�ù« œb� w� w�uO�«  ËUH��« Òq� w�
 WE�U��  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  W�d�  XMK�√Ë
  «b����  s??�  w�uO�«  U�d�dI�  w??�  —UJ�
  U�U�≈  ô√  ¨Òb���L�«  åU??�Ë—u??�ò  ”ËdO�
 sO�UBL�«  œb??�  dI��«Ë  ¨—UJ�  w�  …b�b�

Æ77 vK� sOK��L�«
 5  Î̈ULOI�  32®  37  ∫WO�U��ù«   ôU��«  ≠

©dH��« s� s�bzU�
 l�— Íc�«  d�_« ¨3  ∫…b�b� ¡UH�  ôU� ≠

Æ40 v�« ¡UHA�«  ôU� œb�
 s�b�«Ë s� 206 ∫ Òw�eML�« d���«  ôU� ≠

ÆsOLOI�Ë
 U�d�“  ≠  UO�b��  W�bK�  W�Oz—  X??H??�Ë
 —uN� s� W�Ë«b�L�«  UFzUA�« wMOF� U�U�u�
 ¡UC� –  UO�b��  …bK�  w�  U�Ë—u�  W�U�≈  22
 dH��« s� …b�«Ë …bÒO� WD�U�� V��� U�d�“
 …bO��«  Ê√  X�{Ë√Ë  Æ…bK��«  ¡UM�√  s�  «Îœb�
 b�Ë  W�ËR��  W{dL�  w�  dH��«  s�  …b�«u�«
 w�  ¨U Î�u�  14  …bL�  w�B�«  d���«  X�«e��«
 W�O��  ÒÊ√  rKF�«  l�  ¨UNF�  X�√  w��«  UN�M�«Ë
 ÊU�  Ã—U��«  w�  t�d�√  w��«   pcr?�«  h��
 —UD� w� t�d�√ Íc�« h�H�« p�c�Ë Î̈UO�K�

Æ ËdO�
 h�H�« …bO��«  d�√ ¨15?�« ÂuO�« w� sJ�Ë
 w�Ë ¨WO�U��≈ W�O�M�« Ê√ sÒO��� ¨Èd�√ …Òd�
 X�ÒeM� ULÒ�≈ ¨…bK��« ÊUJ� s� «Îb�√ j�U�� r�

ÆW�U��« w� jI� UN�M�« l�
 ¡«d�ù UN��D�« Íc�« W�bK��« w�d� U Ò�√
 ◊ËdA�«  q�U�  U Î�e�K�  ÊU??�  uN�  h�H�«
 sJ�Ë  ¨b�U��Ë   «“UH�Ë  W�UL�  s�  WÒOzU�u�«

ÆÁd�� Òr� ◊UO��ô« s� b�eL�
 XF�U�  U??N?? Ò�√  W�bK��«  W�Oz—  X??�U??{√Ë
 ¨…bK��«  v??�≈  s??�b??�«u??�«  q??�  d��  UÎOB��
 ¨…bO�K�  h�H�«  ¡«d�≈  …œU�≈  v�≈  —UBÔO�Ë
 pcr   U�u��  ¡«d�S�  W�bK��«  ÂuI��  UL�
 Ÿu��_«  lKD�  …bK��«  ¡UM�√  qJ�Ë  w�dAK�

Æq�IL�«
 W�UF�«  W�B�«  d???�“Ë  q???�«Ë  p??�–  v??�«
 w�  sO��«dL�«  ¡U��_«  l�  t�«¡UI�  s��  bL�
 l�  ÎUO�U�  ÎU�UL��«  bI�Ë  ¨W�U�   UE�U�L�«
 ¨ÊUM��  q��  WE�U��  w�  sO��«dL�«  ¡U��_«
 UNF����  w��«  WO�O�«d��ô«  rN�  ÎU�{u�
 dO�«u�Ë WO�D�«  UHKL�« w� oO�b��« w� …—«“u�«

Æ UOHA��L�«
 nO�ò  ÎU�dG���  t�ö�  s��  d�“u�«  √b�Ë
 tOK� w� U� vK� XOI�  UOHA��L�« dO�«u� Ê√
 åU�Ë—u�ò ¡U�Ë V��� W�UF�« W��F��« …d�� w�
 q�Ë  UOHA��L�« w� —uGA�« Ê√ r�— vK�

°åW�L�« w� 50 W��� v�≈
 ¨o��«  w�   UOHA��L�«  l�ò  t�√  sK�√Ë
  «u??�_«ò  Ê√  ÎUHOC�  ¨åq�U��«  w�  U�b{Ë
  UOHA��L�«  iF�  s�  …—œUB�«Ë  …bI�ML�«
 Ë√ WH�UJ� b�d� ô UN�√ f�� ÊËœ s� nAJ�
 WK�dL�«  w�  ÁcOHM�  »uKDL�«  ULO�  ¨W��U��
 q�  öC� ÷d� Ë√ ÎU{«dF��« fO� WK�IL�«

∫W�ö� —u�√ vK� eJ�dO�
 W�B�« …—«“Ë q�L� V�«dL�« VO�D�« ≠ÎôË√
 u�  w�U��U�Ë  ¨WOzUHA��«  W��R�  q�  w�
 W�U�d�«  w�  …—«“u�«  sO�Ë  d�U�L�«  ‰ËR�L�«

Æ…d�U�L�«
 WO�D�«   UHKL�«  qLAO�  oO�b��«  ≠  ÎUO�U�

ÆdO�«uH�« ÂU�—√ jI� fO�Ë
 ¨W�—«œ≈Ë WO�� gO�H� ÊU�� XKÒJ Ô� ≠ ÎU��U�
 W�UMF�«Ë  …—«œù  ÎUF�U�  gO�H��«   U�  YO��

ÆåÈd�_ WF�U� WO�D�«

 s�  WK��_«  iF�  s��  d�“u�«  vD�√Ë
 ¡UHA��ô«  UHK� w� qB�� w��«  «“ËU���«
 ¨n�ú�Ë ¨UNCF� w� i�dL�« ÊuJ� w��«Ëò
 YO�� W�B�« …—«“Ë vK� …d�«RL�« w� ÎUJ�d�
 n�√  sO�L�  t�LO�  WG�U��«  h�H�«  ‰Òu���
 Æ…dO� ÊuOK� UN�LO�  U�u�� W�zô v�≈ …dO�
 n�√  t�UB��«Ë  ¡U��_«  b�√  Ê√  sO��  UL�
 vK�  tL�«  l{Ë  r�O�  T�«u��  …d�M�  Ê–√
 qB�O� tzö�“ ¡UL�√ VD�Ë W�U�  UM�UFL�«

ÆåŸËdA� dO� qJA�  «bzUF�« vK� Áb�Ë
 s�Ë  ¨qC�_«  ¡«Ëb??�«  u�  ÒwJ�«  Ê√ò  l�U�Ë
 l�uL�«  bIF�«  ¡UG�≈  w�  W�B�«  …—«“Ë  œÒœd��
 ¨t�«“ËU��  ·UA��«  Èb�  vHA���  Í√  l�

 q�I��� ô t�Q� vHA��L�« «c� ¡U�Òœ« Èb� Ë√
Æå…—«“u�« WIH� vK� v{d�

 WO�U�√ W�U�œ ÊuJO� gO�H��«ò ·U{√Ë
 rÒKF� VzU��« ‰UL�« Ê_ W�B�« …—«“Ë W�“«uL�
 r�O�  oO�b��U�  Â«e��ô«  l�Ë  ¨Â«d��«  ”UM�«
 r�—  …—«“u??�«  W�“«u�  vK�   «—UOKL�«  dO�u�

ÆåUNO� qB� Íc�« iOH���«
 ¡U��_« ÊuJ� Ê√ i�dL�« o� s� Ê√ò b�√Ë
 Ác� w� ÊUM�� o� s�Ë t��U� v�≈ Êu��«dL�«
 w�  W�“U�L�«  s�  n�u��«  W�FB�«  ·ËdE�«
 WO��—U� WO�ËR�L� wÒK���« q� ¨W�UF�« t�ÒO�U�
 œU�H�« s� ÒrJ�« «c� qL��� bF� r� s�u�« ÊQ�
 ¡«d��ô«  W�—U��  vK�  ÊËUF��«  V�«u�«  s�Ë

Æå—UFA� fO�Ë ·bN� q�U��«
 …—«“u�«  w�  ÎU�UL��«  W�B�«  d�“Ë  ”√d�Ë
 hB Ô�  W�bFL�«  ÷«d�ú�  WOM�u�«  WM�K�
 Î «œ«bF��« U�–U��« V�«u�« dO�«b��« w� Y��K�
 w��«   «¡«d???�ù«Ë  ¨W�u��«  W�öL�«  …œuF�
 v�≈ œuFB�« q�� s�d�U�L�« vK� UN{d� r�O�
 ÆÊUM�� v�≈ rN�œu� Èb�Ë …dzUD�« w�Ë …dzUD�«
 b�b���  WI�ô   U�UL��«  vK�  ‚UH�ô«  Òr�Ë
ÆWOLK�   U�d�I�  vK�  ¡UM�  W�{«Ë  WD�
 fOz—  s��  d�“u�«  q�I��«  ¨WO�U�  WN�  s�
 ÁuB�U� r�U� Êu�M�œU�K� w�UM�K�« œU��ô«
 Íœ«u??M??�« ÕU??�??�??�« …œU???�≈ b??�u??� —U???�√ Íc???�«

ÆWO{U�d�« V�öL�«Ë
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áqjOÉ°üàbG QÉÑNCG

Î «bI� ŸuDIL�« Òw�UL�« l�UD�« r�— W�œQ�
WL�dL�« dO�«uH�« s�

 t�√  ¨WO�UL�«  …—«“Ë  w�  W�UF�«  WO�UL�«  W�d�b�   d??�–
 r�— Êu�U� s� 43  …œUL�« s� W�œU��« …dIH�« ÂUJ�_ ÎUI�Ëò
 W�œQ�  W�œdH�«   U��RLK�Ë   U�dAK�  sJL�  ¨w�UL�«  l�UD�«
 w��«  WL�dL�«  dO�«uH�«  s�  Î«bI�  ŸuDIL�«  w�UL�«  l�UD�«  r�—
 sJL�  ¨w�U��U�Ë  Æ‰ULF��ô«  w�  UNF{Ë  q��  UN�Ë—bB�
 s�  …œUH��ôU�  V�d�  w��«  W�œdH�«   U��RL�«Ë   U�dAK�
 V�u�L�« w�UL�«  l�UD�« r�— b�b�� …—u�cL�« …œUL�«  ÂUJ�√
 dz«Ëœ  Èb�  Î̈ «bI�  ‰UB�≈  Ë«  …—u�U�  q�  s�  Æ‰Æ‰  250  l�«u�
 q��  ¨ UE�U�L�«  w�U�Ë   ËdO�  w�  WB��L�«  WO�UL�«  …—«“Ë

∫WO�U��« WO�ü« ‰ö� s� ¨ ôUB�ù«Ë dO�«uH�« —«b�≈
 w�  …d�U�L�«  dO�  Vz«dC�«  …dz«œ  v�«  VKD�  ÂbI��«  ≠  1

∫sLC��  «œ—«u�« W�d�b�
 UNM� r�d�« b�b�� »uKDL�«  ôUB�ù« Ë√ dO�«uH�« œb�  ≠

ÆÎUI���
  ôUB�ù«Ë  dO�«uHK�  ©v??�≈  Øs??�®  wL�d�«  q�K���«   ≠

Æœb�L�« œbF�« ”U�« vK� U�—«b�≈ l�eL�«
 o�d�  Ê√  vK�  ÆÁb�b��  »uKDL�«  r�d�«  WLO�  ŸuL��   ≠

ÆUL�—«b�≈ Òr� ‰UB�≈Ë …—u�U� d�¬ s� W��� VKD�U�
 s�Ëb�  W��RL�«  vK�  V�u��  r�d�«  b�b��  bF�  ≠  2
 Ë«  …—u�U�  q�  vK�  åÎ«bI�  œÒb��  w�UL�«  l�UD�«  r�—ò  …—U��
 o��  w��«  wL�d�«  q�K���«  sL{  ¨UL�—«b�≈  r��  ‰UB�«
 vK�  W�u�D�  …—U�F�«  Ác�  ÊuJ�  Ê«  sJL�Ë  ÆtM�  b�b���«
 ÁcN�  W��RL�«  ÁbF�  ’U�  r��  qJ�  vK�  Ë«  ¨…—u�UH�«

ÆW�UG�«
 r�d�«  b�b��  v�«  —œU��  Ê√  W��RL�«  vK�  V Ò�u��  ≠  3
 b�b���« o�� Íc�« œbF�« wD�� q�� UN�H� WO�ü« o�Ë Î «œb��

ÆtM�

W�uJ��« q�UG�
W�UB�« ŸUD� r�œ s�

 s�  W�uJ��«  q�UG��  WÒO�d�u��«Ë  W�UB�«  W�UI�  XH�√
 t�«—b�   bHM��«  Íc??�«   «d�u�L�«Ë  W�UB�«  ŸUD�  r??�œ
 Ê√  W�UIM�«   √—Ë  ÆWL�RL�«  À«b??�_«  WOKOGA��«Ë  WO�UL�«
 ÊuJ�  ô«  V��  W�«—e�«Ë  W�UMB�«  w�UD�  e�eF��  t�u��«ò
 UL�U� w��« WO�b��«Ë W�—U���«  U�UDI�« »U�� vK� ÎU�ö�«
 Òd�  vK�  Á—U??�œ“«Ë  ÊUM��  ÷uNM�  ”U??�_«  …eO�d�«  XKJ�

Æåa�—U��«

 UÒO�M�_«  ö�UF�« ‚uI� kH��
  iF�  t�  ÷ÒdF��  U�  w�ULF�«  —d���«  WN��  XC�—  
  U�—UL� s� Ë√ ¨sN�uI� vK� ÒbF� s�  UO�M�_«  ö�UF�«
 ÎU�uKD�  U� t�√  b�√Ë ¨sOO�UM�K�« ‚ö�√ s� W��d�Ë …–U�
 ¨ÊQA�«  «cN�  WOMFL�«   «—«“u??�«Ë   UDK��«  q�b�  ÕU��S�Ë
 s�  ¨WO�—U��«Ë  WOK�«b�«Ë  qLF�«   «—«“Ë  UNM�  ULO�  ôË
 W�u��Ë  …b���L�«  W�“_«  ÁcN�  WOKLF�«  ‰uK��«  œU��≈  q�√
 oO�M��U� sNKO�d�Ë ¨WO�uI��«Ë WO�u�UI�«  ö�UF�« ŸU{Ë√
 ‰öG��« Í_ ÎUFM�Ë sN�uI� sLC� UL� s�œö�  «—UH� l�
 d�R�  b�  sN�Ëœ  l�  WO�U�uK�œ  W�“√  Í_  ÎUO�ö�Ë  ¨n�F�  Ë«
 ¨‰Ëb�«  Ác�  w�  sOO�UM�K�«  vK�  d�U��  dO�  Ë√  d�U��  qJA�

ÆUNM� vMG� p� ô s��
 WOK�L�«   ULEML�«Ë   UOFL��«Ë   U�UIM�«ò   b�U�Ë
 VF�Ë WO�U��ù«Ë WO�u�UI�« UN�UO�ËR�� qL�� v�≈ WO�Ëb�«Ë
 sO�Q� vK� ’d��«Ë ‰ULF�« ¡ôR� W�UL� w� wIOI��« U�—Ëœ
 WLE�_«Ë  sO�«uI�«  UNOK�  hM�  w��«  W�ËdAL�«  rN�uI�

ÆåWO�Ëb�«Ë WOK�L�« qLF�« dO�UF�Ë

fK�«d� aK�� bÒIH� dO�
 sO�_« bIH� ¨»U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz— s�  UNO�u�� 
 l�u�  dO�  bL��  s�d�«  ¡«uK�«  W�U�û�  UOKF�«  W�ONK�  ÂUF�«
 ÎU�UL��« bI�Ë ¨¡U�OH�«  U�bK� œU��ô l�U��« fK�«d� aK��
 œU��ô«  …d�b�  —uC��  ¨ÍË«dL�  s��  œU��ô«  fOz—  l�
 vK� rNM� lK�«Ë ¨ŸËdAL�« bNF��Ë wBL� WL�œ W�bMNL�«

ÆaK�LK� WO�B�«Ë WO�bMN�«  «¡UA�ù«Ë qLF�« qO�UH�
 W�L��«  “ËU���  ô  WKN�  b ÒNF�L�«  ¡UD�≈  vK�  ‚UH�ô«  r�Ë
 dN�  W�UN�  q��  tMO�b�Ë  ‰UL�_«  s�  ¡UN��ö�  ÎU�u�  dA�
 dO�UFL�«  w�«d�  vM�L�«  Ê√ò  v�«  dO�  XH�Ë  ¨w�U��«  Ê«d�e�
 WO�U�  s�  ¡«u??�  —uD��«Ë  W�«b��«Ë  WOL�UF�«Ë  WO�Ëb�«
 W�ö� vK� WE�U�L�« YO� s� Ë√ WO����« WOM��«Ë  «¡UA�ù«

ÆåW�UEM�«Ë W�UF�« W�B�«Ë ¡«cG�«

 vK� —bO��« dN{ o�d�Ë W�d���« „ö�_«
‰UG�_« WM�� W�ËU�

 W�K� ÁUOL�«Ë W�UD�«Ë qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« WM��  bI�
 UN�√d�  ¨—U��  ‰UAO�  qIM�«Ë  W�UF�«  ‰UG�_«  d�“Ë  —uC��
 s� 11 …œUL�« cOHM� WF�U�� WM�K�« XA�U�Ë r�� t�e� VzUM�«
 w�u�UI�«  dO� ‰UG�ù« W��UFL� oKF�L�«  2017Ø64  Êu�UI�«
 Ÿu{u�Ë —bO��« dN{ o�d� Ÿu{u�Ë ¨W�d���« W�UF�« „ö�ú�

Æ‰Ë«b��« w� W�u{uL�« WO�uLF�«  U��dL�«  U�u�

 U�bI�  UM�√  tK�«  V�  œUL�  W�UMB�«  d??�“Ë  sK�√
 – Í—u��« vK�_« fK�LK� ÂUF�« sO�_« l� ÎU�UL��«
 WO�UM�K�« œËb��« d�� d�UFL�« j�{  ÊQA� w�UM�K�«
 s�  iF��«  s�  tFL��  U�  Ê«  v�«  ÎU��ô  ¨W�—u��« –
 Èu�  Âb��  ô  W�—u�  l�  œËb��«  ‚ö??�≈  …—Ëd??{

ÆwKOz«d�ù« ËbF�« W�KB�
 q�UFL�«  iF�  vK�  t��u�  ‰ö�  tK�«  V�  ‰U�
 ∫qO��  XM�  ¡U??C??�   «b??K??�Ë  Èd??�  w??�  WO�UMB�«
 »«u�  fK�L�Ë   U�bK��Ë  …—«“u??�  UMOK�  V�u��ò
 Ác�  w�  UM�  W�UMB�«  r�œ  vK�  s�b�U�  qLF�  Ê√
 XO���  w�  W�ËUIL�«  l�  d�¬  ÎU���  ÊuJ��  WIDML�«

ÆårN{—Q� ”UM�«
 W�«—e�«  w�UD�  r�œ  q��  ‰u�  ‰«R�  vK�  Î«œ—Ë
 ‰«u�√  d�d��  UNM�  …b�  —u�√  „UM�ò  ∫‰U�  W�UMB�«Ë
 »«c��ô  ÌŸU��  „UM�  p�c�Ë  „uM��«  w�  sO�œuL�«
 W�uJ��« t�c��« Íc�« r�_« —«dI�« „UM�Ë Æs�dL����
 r�b�  WO�UM��  …dO�  —UOK�  450  mK��  b??�—  u??�Ë
 b�Ë W�«—e�« r�b� WO�UM�� …dO� —UOK� 150 Ë W�UMB�«

Æå‰«b�≈ ò WLEM� l� ’uB��« «cN� ‚UH�ô« Òr�
 WL�«œ  ÷Ëd???�  r�bI�  ‰u??�  ‰«R???�  vK�  Î«œ—Ë
 ∫‰U�  b�«Ë  qJ�  …dO�  ÊuOK�  50  WLOI�  sOO�UMBK�

ÆåbF� ÕËdD� dO� d�_« «c�ò
 —UD�« d�œ …bK� w� tK�« V�� v�Ë_« WD�L�« X�U�Ë
 ‘d�  qLF�  ÂU��√  vK�  ‰U�  YO�  UNO�≈  q�Ë  w��«
 w�  WO�U��«  WD�L�«  v�≈  —œU�  r�  …bK��«  w�  ZMH�ô«
 W�c�_« q�UF� Âb�√ b�√ —«“ YO� ¨qO�� XM� WM�b�
 s�� ÊU�zUM�« t�U�I��« w� ÊU�Ë ¨…bK�K� w� WOI��L�«
 v�≈ ÎUFL��� lMBL�« bIH� YO� Íe� wK�Ë tK�« qC�
 w��«  ‰uK��«Ë  WMNL�«  Ác�  »U��√  ÂuL�Ë  q�UA�

ÆUN� Êu��UD�
 WOM�u�« ‰uK��« v�≈ œuF� ô «–UL� tK�« qC� ‰Q�Ë
  UO�UJ�≈  UM�b�  t�√  ULO�  ô  ¨W�UMB�«Ë  W�«—e�U�
 UMMJL�Ë ¨WOK�L�« ‚u��« wHJ� Ê√ lOD���Ë ¨WOIOI�
 v�≈  ÎUC�√  ÃU���  d�√  «c�Ë  ÆÃ—U��«  v�≈  —bB�  Ê√
 UM� `�H� Íc�« bO�u�« d�FL�« Ê_ ¨WO�uJ�  U�UO�
 u� ¨ZOK��«  w� UL�—Ë ‚«dF�«  w� ÎU�uB� ¨‚«u�√

ÆåW�—u� d�� Íd��« d�FL�«
 W�uL�� v�≈ ÃU��� W�UMB�« r�œò Ê√ vK� œb�Ë
 ¨WOKL�   «uD�  b��  Ê√  q�Q�  s��Ë  ¨ «¡«d??�ù«  s�
 bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHL� bK��« s�d� vI�� ô Ê√Ë
 ¨W�uKDL�« W�O�M�« v�≈ qB� ô UL�—Ë dE�M� ”UM�«Ë
 UMD�«u{  o�Ë  W�O��  v�≈  qB�  Ê√  q�Q�  UM�√  ÎULK�
 Êu�  ÍQ??�  V??�d??�  s�M�  ¨W??O??M??�u??�«  UM��UB�Ë
 UMOK� sJ�Ë ¨j�«uC�« Ác� o�Ë Ã—U��« s� …b�U��Ë

ÆåW�«—e�«Ë W�UMB�« ‰ö� s� UM�H�√ b�U�� Ê√
 s� s�u�«  w� ¡U�d�_«  lOL�ò v�≈  VKD� Íe� U�«
 w�   UM�U���«  q�  s�  r�d�U�Ë  ¨W{—UF�Ë  …ô«u??�
  U�ö�ù« cOHM� w� W�uJ��«  UN�u� r�œ n�«uL�«

Æås�u�U� ÷uNM�«Ë œU�H�« W��UJ�Ë
 YO� ¨ÊËd�O� …bK� v�≈ t��u� tK�«  V� l�U� r�
 vK� t��U� s� lK�«Ë ÊU��_«Ë ÊU��_« lMB� —«“
 r�  ÆÁd�uD�   U�eK���Ë  ŸUDI�«  «c�  q�UA�Ë  ÂuL�
 bIH� YO� ¨«dI� …bK� w� …dO�_« t�D�� v�≈ oKD�«
 v�≈ t��U� s� lL��«Ë »UA�_«Ë ÂuOML�ö� ÎöLF�

ÆW�UMB�« Ác� r�œ  U�KD��
 q�UFL�«Ë l�UBL�« s� œb� vK� ‰U� tK�« V� ÊU�Ë
 wK�  ∫»«uM�«  —uC��  ¨—u�  WIDM�  w�  WO�U��ù«

  UOK�U�Ë  s�b�«e�  W�UM�Ë  s�b�«e�  s��Ë  f�d�
ÆW�bK��« f�U�L�« ¡U�ƒ—Ë

 Êu�U�  d??�œ  …bK�  s�  t��u�  tK�«  V�  ÒqN��«Ë
 r� ¨WO�LA�« W�UD�« W�UMB� ÎöLF� —«“ YO� ¨dNM�«
 U�u��«  ÃU��ù  ÎöLF�  Î«dz«“  WO�U�F�«  …bK�  v�«  t�u�
 YO�  w�ULA�«  Ãd��«  …bK�  v�«  qI�MO�  ¨ U�U�b�«Ë
 Î «dO�√Ë  ÆÊ«d???�_«Ë   «œ«d??�??�«  W�UMB�  ÎUFMB�  bIH�
 ¨—u�  WIDML�  W�—Ë“U��«  …bK�  w�  t�D��  X�U�
 d��  „UM�  s�Ë  Æ‰UB�_«  ÃU��ù  qLF�  vK�  ÎUFKD�
 …eN�L�«ò  l�UBL�«  Ác�  …—U�e�  Á“«e��«Ë  Ád��  s�
  «¡UHJ�« UN�UFO��U� UL�  ôü«Ë  «eON���« qC�Q�
 s�  t�  l�L��  UL�  UN�  Z�Ëd��«  o����  w��«  …eOLL�«

Æå «—b�Ë …œ«d�
 q�UJ��U�Ë  ÊËUF��U�  W�UMB�«  …—«“Ë  Ê≈ò  ∫‰U�Ë
 s�  tO�u��Ë  ·«d??�≈  X��Ë  Èd??�_«   «—«“u??�«  l�
 lOL��« UNOK� o�«u� WD� XF{Ë ¨W�uJ��« fOz—
 ÎU�U����« X�ôË ¨f�« ‰Ë√ WO�U��« …dLK� U�UM{d�Ë
 sOO�UM�K�«  sOO�UMB�«  v�d�  ¨¡«—“u??�«  fK��  w�
 w��«  U�b���« q� WN�«uL� r�b�«Ë ÊuF�« rN� ÂÒbI�Ë

 Æs�“ cM� WIDML�« UN� X{dF�
 ”U�_« w� w�«c�« ¡UH��ô« WOKI�ò Ê√ vK� œÒb�Ë
 UM�« ¨w��u� ‰ö� s� X�L� wM�√ ULO� ô ¨qB� w�
 vK�  ÊË—œU??�Ë  W��UML�«Ë  lOMB��«  vK�  ÊË—œU??�
 …œu�  «–  U��M� …¡UHJ� r�UF�« ‰Ëœ v�« d�bB��«

ÆåWO�U�
 r�b�«  s�R�  Ê«  W�Ëb�  s��  UM�O�ËR��ò  ∫·U{√
 ‰Ë√ U�—d� ULK�� W�uO��« —d�� Ê«Ë ¨tO�u��« wDF�Ë
 UM�«  ‰uI�Ë  l�U��  ·u�Ë  sO�œuL�«  ‰«u�√  s�  r��
 v�«   U�KD�«  r�bI�  rN�UJ�S�  `��√Ë  —«dI�«  U�—b�«
 rN�«u�√  s�  W�uO��«  vK�  ‰uB�K�  W�UMB�«  …—«“Ë
 WLO� „UM� sO�u��« ‰ö�Ë Æ·—UBL�« w� …œu�uL�«
 ö� ¨sOO�UMB�« r�b� s�R�� w��« ‰«u�_« s� Èd�√
 s�  …dO�  —UOK�  1200  d�√  »«uM�«  fK��  Ê«  v�M�

ÆåsOO�UMB�« r�b� Î «—UOK� 440 UNML{
 W???�d???A???�???�«  «—b??????I??????�« U????M????�b????�ò ∫r?????�?????�Ë
 n�UJ��  Ê«  r??N??L??�«Ë  ¨W??�u??K??D??L??�«  W??�œU??O??I??�«Ë
Æå U??�b??�??�??�« W??N??�«u??L??� s??�U??C??�??�Ë q??�U??J??�??�Ë
 qL��  lOL��«  vK�  UN�N�  s??�  s�b�«e�  XML�Ë
 b�b�  s�  œUB��ô«  ¡UM�  WOKL�  w�  rN�UO�ËR��
 W�U�Ë s�«uL�«  rN� w��«   U�“ô« lOL� W��UF�Ë
 W��UF�Ë ·—UBL�« w� ”UM�« lz«œu� oKF�� U� w�
 q�  vK�  d�R�  t�ô  —ôËb??�«  —UF�√  w�  »c�c��«  «c�
 …UO�  vK�Ë  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«  w�UML�«

Æ”UM�«
 r�œ u�� ‰u���« Ê«ò ∫UN�N� s� s�b�«e� X�U�Ë
  U�UMB�« w� U� œU��≈ WIOI�Ë U�d�uD�Ë W�UMB�«
 ezU�— s� WO�U�« …eO�— u� ÊUM�� w� UN� eOL�� w��«

ÆåZ�ML�« œUB��ô«
 W�uJ��« q�U� vK� UN�Ë«  U�KD�� „UM�ò ∫X�U{√
 o�  „UM�Ë  ¨ U??�u??�Ëô«Ë  W�ƒd�«Ë  …dEM�«  lC�  Ê«
  U�UL��«  s�  ÎU�u�  VKD��  Ÿu{uL�«  «cN�  wF�dA�
  öON�� r�bI�Ë W�—U���«  UO�UH�ô« iF� ¡UG�≈Ë
 tM�R�  U�NM�  UC�«  VKD��  WO�UMB�«   U��RLK�
 sO�Q�Ë W�UMB�« u�� ÁU��ôU� sO��«d�« qJ� …—«“u�«
 …œu�  vK�  UM�U��M�  ÊuJ�  v��  W�uKDL�«  dO�UFL�«
 w� WK�U�Ë ¨w�UM�K�« s�«uL�« WI� c�Q�� WK�U� WO�U�

ÆåÈd�_« ‚«u�ú� d�bB��« v�« bF� U�

 ºYO Oó°üH áeƒµëdG :π«ÑL âæHh Qƒ°U øe ˆG ÖM
Iô«d QÉ«∏e 600 ÜQÉ≤j ÉªH áYGQõdGh  áYÉæ°üdG

—u� l�UB� vK� t��u� ‰u� tK�« V�

 CÉaôªH á qjOÉ°üàb’G á≤£æªdG §HQ :QÉ qéf

 ∫Éª°ûdG ∫ qƒëj äÉ©«∏≤dG QÉ£eh ¢ù∏HGôW

q…OÉ°üàbG Qƒëe ≈dEG

 WIDML�«  j??�—ò  Ê√  —U��  ‰UAO�  qIM�«Ë  W�UF�«  ‰UG�_«  d??�“Ë  b??�√
 ¡UM�_  qL�  ’d�  s Ò�R�   UFOKI�«  —UD�Ë  fK�«d�  Q�dL�  W�œUB��ô«
 —u��  v�«  ÎU�uB�  fK�«d�Ë  ÎU�uL�  ‰ULA�«  WIDM�  q�u��Ë  WIDML�«
 qLF�«  «c�ò  Ê«  v�«  Î «dOA�  ¨åt�  WDO�L�«  ‰Ëb�«Ë  ÊUM��  Âb��  ÒÍœUB��«
 bOF� vK� Ê≈ —UL���ô« lO�A� v�« ÍœR� ’U��«Ë ÂUF�« sO�UDI�« sO�
 ©ISO®  …œu��«  vK�  –u����  w��«   U�UMB�«  Ë√  d�bB��«Ë  œ«dO��ô«
 ‰ULA�« W�UM�Ë …—U�� W�d�Ë å‰«b�≈ò —Ëb�ò ÎU� ÒuM� ¨åÎUOL�U� UNI�u���

ÆåÊUM�� w� —UL���ô« lO�A��
 lO�A��  W�UF�«  W��RL�«  ÒdI�  w�   bI Ô�  …Ëb�  w�  „—U�  —U��  ÊU�Ë
 …—U���«Ë  W�UMB�«  W�d�  l�  oO�M��U�  å‰«b??�≈ò  ÊUM��  w�   —UL���ô«
 W�d�  t�  ÂuI�  w��«  w�U�_«  —Ëb??�«ò  t�LK�  w�  —U��  b�√Ë  Æ‰ULA�«  w�
 ‰ULA�«Ë  ÎU�uL�  w�UM�K�«  œUB��ôU�  ÷uNMK�  W�UMB�«Ë  …—U���«
 UN�  ÒdL�  w��«  W�FB�«  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  ·ËdE�«  q�  w�  Î̈U�uB�
 «cN�  ÷uNMK�  ÎUO�U�√  Î «e�U�  UMODF�  U�  ¨åU??�Ë—u??�ò  ¡U??�Ë  v�≈  W�U{≈
 —U���U� UNF{u� ÂuI� w��«  UO�O�«d��ô«Ë l�—UAL�« ‰ö� s� ŸUDI�«
 r�— vK�Ë ¨wKJ�« ‚UH�ù« d�UM� s� «ÎdBM� qÒ�L� Í—UL���ô« ‚UH�ù« Ê√
 vK� ÁdO�Q� sJ� wK�L�« Z�UM�« w�UL�≈ s� WKOK� W��� qÒ�L� —UL���ô« Ê√
 WÒO�U��ù« …—bI�« …œU�“ vK� qLF� t�«– X�u�« w�Ë ¨dO�� q�b�« Èu���
 ÍœUB��ô« ◊UAM�« Èu��L� UÎIO�Ë U Î�U��—« j��d� —UL���ô«Ë ÆlL��LK�

ÆåwM�u�« ‚UH�ù« d�UM� r�√ s� tKF�� U�
 WO�ËR��  UN�≈  ¨V���  UÎO�uJ�  UÎ�Q�  X�O�  WOLM��«  Ê√ò  v�«  XH�Ë
 ÊUM�� w� WÒOLM��« WOKL� l�œ VÒKD��Ë Æs�«u� q� WO�ËR��Ë tK� lL��L�«
 …—ËdC�U� …bM��� ¨W�uLM� WO�O�«d��« sL{ WOK�L�«  U�UD�« q� W��F�
 œU��≈  v�≈  d�_«  ÃU���Ë  ÆcOHM��«Ë  —«dI�«  w�  WOKFH�«  W�—UAL�«  √b��  v�≈
 lL��L�«  Èu�Ë  W�Ëb�«  ¨WK�UH�«  ·«d�_«  sO�  —«u��«Ë  q�UH�K�   U�U��
 s�  ∫‰U�Ë  ÆåWOLM��«  —UO�  sO�UC�Ë  —«u��«   UO�¬  vK�  ‚UH�ô«  q�√  s�
 Í—UL���ô« ŒUML�«ò Ÿu{uL� U�—UO��« WOL�√ l�M�  «c�U� oKDML�«  «c�
 Èu���  vK�  WO�u�   «dÒOG��  ¡b�K�  …—Ëd{  s�  „UM�  U�  l�  åÊUM��  w�
 ¨WO��dC�«Ë  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«   U�UO��«Ë  ¨Í—«œù«  Õö??�ù«
 o�«u��Ë ÆÊUM�� w� b�b� —UL���« l�«Ë sO�Q�� UÎO�U�√ « Î¡e� d��F� w��«Ë

 ÆÊUM�� UN� ÒdL� w��« W�œUB��ô« ·ËdE�« l� Y���« XO�u�
 ÊUM�� ÊUM�√ ¡U��√ W�UI� s� Î «b�Ë —U Ò�� d�“u�« q�I��« ¨Èd�√ WN� s�
 w� WM�«d�«  «b���LK� ÷d� ÊU�Ë ÆnK� V�œ ôË— W�Uzd� fK�«d� w�

ÆU�Ë—u� ¡U�ËË W�œUB��ô« ·ËdE�« ¡«d� s� ¨œö��«
 w�U�« —Ëœ t� w�� ŸUD� ÊUM�_« ¡U��√ ŸUD�ò Ê√  v�«  nK� X�H�Ë
 WO�U�« WO�Ë« œ«u� v�« W�U��Ë Î̈UALN� fO�Ë WO�B�«  U�UDI�U� …u�«
 WO�U�«  «œUL��« `�� »u�Ëò vK� …œbA� ¨åi�dL�« Âô¬ W��UF� w�

ÆåÈd�_« WÒO�B�«  U�UDI�U� …u�«
 t�d�Ë sOOMFL�« ¡«—“u�« l� Ÿu{uL�« Y��ò —U�� d�“u�« vK� XML�Ë

ÆåÊUM�_« V� qL� —«dL��« q�√ s� ¡«—“u�« fK�� W�ËU� vK�

 :á«dÉ qªY kGOƒah πÑ≤à°ùJ ø« qªj

¿Gó≤ØH ìÉª°ùdG Rƒéj ’

∞FÉXƒdG øe ójõªdG

 rN�ËU��Ë rN��UD� w� ‰ULF�«  r�œ vK� UN�d� sOL� UOL�  qLF�«  …d�“Ë  b�√
 ¨W�FB�«  W�œUB��ô«Ë  WOAOFL�«  ·ËdE�«  Ác�  q�  w�  Èd�√  nzU�Ë  Ê«bI�  s�
 b�eL�« Ê«bIH� ÕUL��« Âb� …—Ëd{ vK�  œÒb�Ë ÆW�UD��« W��� b�«e� l� ÎU�uB�
 WO�O��«  dO�UFL�U�  bOI��«ò  XML�ù«   U�d�  »U��√  vK�  WOML��  ¨nzU�u�«  s�
 l�  ‰U�L�«  «c�  w�  oO�M��«  WOL�«ò  …b�R�  ¨åW�O��«  …—«“Ë  WD�  o�Ë  WO�B�«Ë

ÆWOK�L�«  U�ON�«Ë WOMFL�«  U�bK��«
 XML�ô«Ë  årO��u�ò  ‰UL�Ë  wH�u�  w��UI�  s�  Î «b�Ë  UN�U�I��«  ‰ö�   —U�√Ë
 ÍuO��«  ŸUDI�«  «c�  –UI�≈  vK�  qLFM�  UM�√  v�≈  ÊuD�«  ÊuD�«  W�Uzd�  iO�ô«
 q�UJ�  oKDL�«  Â«e��ôU�   bNF�  q�UFL�U�  ÆWHO�Ë  2000  s�  d��√  vK�  ÿUH��«Ë
 d�“Ë  vK�  ôU�¬  oKF�  s��Ë  ÆW�uKDL�«  dO�UFL�«Ë  ◊ËdA�U�Ë  WO�O��«  UN�UO�ËR��
 sL�R�  s�  dO�  t�√  WI�  vK�  U�√Ë  Î̈ «dO��  ÎU�UL��«  Ÿu{uL�«  «c�  wDF�  Íc�«  W�O��«
 WOL�√ —bI� w� W��M�U� ‰ULF�« ‚uI� vK� ÿUH��«Ë qLF�« W�uL�œ ÆnKL�« «c� vK�

ÆåwL�UF�« W�O��« Âu� w� ÂuO�« qH��� s��Ë ¨W�O��« vK� ÿUH��«
 »U��√  vK�  vML�√Ë  ¨nzU�u�«  s�  b�eL�«  Ê«bIH�  ÕUL��«  “u��  ôò  ∫XL��Ë
 ¨W�O��«  …—«“Ë  WD�  o�Ë  ¨WO�B�«Ë  WO�O��«  dO�UFL�U�  bOI��«  XML�ù«   U�d�
  U�ON�«Ë  WOMFL�«   U�bK��«  l�  ¨‰U�L�«  «c�  w�  oO�M��«  WOL�√  vK�  bO�Q��«  l�

ÆåWOK�L�«
 V�� dO�UFL�« Âe�K� ô w��«  U�dA�« Ê«ò ‰uI�« œb�� ÊuD�« VOIM�« ÀÒb�� r�
 «–U� ÆUMKL� W�uL�œ ÎUC�« UMLN� U� ¨WHOE� W�O� w� qLF�« u� UMLN� U� t�_ ¨UN�UH�≈

Æò …d�“u�« ôË s�� ô tK�I� ô U� «c�Ë œdA�M� ¨qLF�« s�  U�dA�« XH�u�
 sO�b���L�«Ë ‰ULF�«  U�UIM� wM�u�« œU��ô« s� Î «b�Ë ¨qLF�« …d�“Ë XK�I��« UL�
 …œU�≈ò  ?�  W��UDL�«  XMLC� …d�c� UNLK� Íc�«  ¨tK�«b�� Ëd��U� W�Uz— ÊUM��  w�
 ¨r�dJ�«  gOF�«   U�KD��  l�  V�UM��  Ê√  vK�  ¨—u�ú�  v�œ_«  b��«  √b�L�  dEM�«
 WO�UIM�« W�d�K� ÎUO�U�√ ÎU�KD� ‰«“U�Ë ¨ÊU� Íc�« ¨—u�ú� „d��L�« rK��« œUL��«Ë
 œUB��ô«   «eJ�d�  ÷ÒuI�  UN�uJ�  ¨WB�B��«  ‰UJ�√  q�  i??�—Ë  ¨ÊUM��  w�
 qLF�« …—«“Ë w� œu�uL�« qLF�« Êu�U� q�bF� ”—b� w��« WM�K�« lO�u�Ë ¨wM�u�«
 vK�  W�—ËdC�«   ö�bF��«  ‰U�œ≈Ë  WKI��L�«   U�UIM�«  s�  sOK�L�  „«d�≈  q�√  s�
 ·d�  ‰UN���«  lML�  W�“ö�«  WF�d��«  dO�«b��«  –U��«ò  v�«  U�œ  UL�  ÆåŸËdAL�«
 w�  ö�UF�« ·d� Ÿu{u� p�c�Ë ¨ U�UL{ ÊËœ s� rN�d�Ë ¨rN��d��Ë ‰ULF�«
 ÂuI�ò ÊQ� V�U�Ë Æå·ËdE�« Ác� w� ‚uI��«Ë V�«Ëd�« l�œ Âb�Ë WO�eML�« W�b��«
 d�¬  v�� ÊuJ� Ê«  vK� UNOI���L� bF� qB� r�  w��«   «b�U�L�«  l�b� W�uJ��«
 sO�ËUOL�«Ë  qLF�«  s�  sOK�UF�«Ë  sO�ËdBL�«  v�«  W�U��Ë  ÍdN�  qJA�  WM��«

ÆåW�UF�« W��F��« —«d� s� W�U� s�—dC�L�« v�«Ë sO�—«eL�«Ë
 qOFH�Ë t�UL�bI� d�uD�Ë t��UL�Ë w�UL��ô« ÊULC�« —Ëœ qOFH��ò V�U� UL�
 ‚uI�  W�UL�Ë  s�d�Q��LK�  sJ��«  o�  W�UL�Ë  WOLOJ���«  qLF�«  f�U��  —Ëœ
 WD�—  Ê“ËË  dF�  s�  Î«¡b�  —UF�_«  ÊU�KH�  ÍbB��«Ë  W�«—e�«  e�eF�Ë  sO�—«eL�«
 ‚uI� W�UL�ò œU��ô« b�√Ë ÆåWO�öN��ô«Ë WOz«cG�« œ«uL�« —UF�√ ÊU�K� v�« e���«
 ÎU��UD�  ¨WO�eML�«  W�b��«  w�   ö�UF�«Ë   UHOEM��«   U�d�  w�  s�d�UNL�«  ‰ULF�«
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

العليا  الرئاسّية  اللجنة  قالت   {
فلسطين،  دول��ة  في  الكنائس  لشؤون 
إلى  لفلسطين  الصهيوني  االحتالل  إن 
بأقصاها  القدس  مدينة  وستبقى  زوال 
وقيامتها عاصمة أبدية لدولة فلسطين، 

رغم بطشه وإرهابه.
أص��دره  بيان  في  اللجنة  وأضافت 
القومي  الصندوق  عام  مدير  رئيسها، 
أم��س،  خ����وري،  رم���زي  الفلسطيني 
أن  للنكسة،  ال�53  ال��ذك��رى  لمناسبة 
العام في ظل تصاعد  الذكرى تأتي هذا 
أميركياً،  المدعومة  الصهيونية  الهجمة 
لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، 
من خالل تنفيذ مخطط الضم الذي نصت 

عليه »صفقة القرن« األميركّية.
وقيادته  شعبنا  أن  اللجنة  وأك��دت 
عباس  محمود  السلطة  برئيس  ممثلة 
المؤامرات  بمواجهة  واح��د،  خندق  في 
الوجود  تستهدف  التي  والمشاريع 
حول  االلتفاف  الى  داعية  الفلسطيني، 
الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ورّص  لشعبنا،  وال��وح��ي��د  ال��ش��رع��ي 
الصفوف لتجاوز هذه المرحلة من تاريخ 
النضال  مسيرة  ومواصلة  قضيتنا، 
إلنهاء االحتالل وتقرير المصير والعودة 
المستقلة  دول��ت��ن��ا  وإق��ام��ة  لشعبنا، 

وعاصمتها مدينة القدس.
التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  ق��ال   {
صائب  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
عريقات إن مواقف المسؤولين الدوليين 
مشتركة ضد ضّم أراض فلسطينية إلى 
عنها  أعلن  كما  الصهيونية،  السيادة 

نتنياهو وحكومته.
جاء ذلك خالل لقاء افتراضي مشترك 
مع كل من مبعوث األمم المتحدة للشرق 
ونائب  مالدينوف،  نيكوالي  األوس��ط 
سيرغي  ال��روس��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 
لالتحاد  ال��خ��اص  والممثل  فرشنين، 
الشرق  في  السالم  لعملية  األوروب���ّي 

األوسط سوزانا تيرستال.
المسؤولين  أن  عريقات  وأض���اف 
االستيطان،  رف��ض  أك���دوا  ال��دول��ي��ي��ن 
ال��ص��راع على أس��اس  وض����رورة ح��ّل 
االحتالل،  إنهاء  أي  ال��دول��ي،  القانون 
حدود  على  الدولتين  حل  مبدأ  وتحقيق 

العام 1967.
} أعرب وزير الخارجية والمغتربين 
شعبنا  تضامن  عن  المالكي،  ري��اض 
الذي  البرازيلي،  الشعب  مع  وقيادته 
النتشار  المأساوية  النتائج  ي��واج��ه 
جائحة »كورونا« في هذا البلد الصديق.

بعثها  رس��ال��ة  ف��ي  المالكي  وث��ّم��ن 
اراؤوج��و،  ارنستو  البرازيلي  لنظيره 
جهود الحكومة والمؤسسات البرازيلية 

في مكافحة الجائحة.

ال�سام

مجلس  رئاسة  في  اجتماع  أق��ّر   {
الصناعات  ب��واق��ع  »خ���اص  ال����وزراء 
اإلج����راءات  م��ن  مجموعة  ال��دوائ��ي��ة« 
هذه  استمرار  لضمان  المرنة  واآلليات 
الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من 
طريق  عن  المستوردات  تمويل  أولوية 
المصرف المركزي للمواد األولية الالزمة 
تفضيلية  بأسعار  الدوائية  للصناعات 
لتأمين  للدوالر  سورية  ليرة   700 تبلغ 
المحلية من جميع  السوق  كامل حاجة 

األصناف.
وتمت الموافقة في االجتماع برئاسة 
مجلس  رئيس  خميس  عماد  المهندس 
الصحة  وزي����ري  وح��ض��ور  ال�����وزراء 
على  الخارجية  والتجارة  واالقتصاد 
استمرار آلية تسعير األصناف الدوائية 

من قبل وزارة الصحة.

العراق

} أكد عضو اللجنة المالية النيابية 
لجنته  أن  أم��س،  العيساوي،  فيصل 
جديدة  نصوص  وض��ع  على  ستعمل 
تقليل  تتضمن  االتحادية  الموازنة  في 
وتنشيط  ال��ض��روري��ة  غ��ي��ر  ال��ن��ف��ق��ات 
القطاعات األخرى غير النفطية والقطاع 
الخاص بغية إنقاذ الوضع االقتصادي 

في البلد من االنهيار.
وقال العيساوي، إن »مجلس النواب 
عقدت  التي  جلسته  ف��ي  ق���راراً  أص��در 
فيه  الحكومة  يطالب  الماضي،  األربعاء 
النواب،  مجلس  الى  الموازنة  بإرسال 
قبل نهاية شهر حزيران الحالي«، مبيناً 
دراسة  الى  بحاجة  النواب  »مجلس  ان 
والتحديات  ال��ظ��روف  وف��ق  ال��م��وازن��ة 

الحالية«.

الأردن

} أكد مراد العضايلة – األمين العام 
لحزب جبهة العمل اإلسالمي في الندوة 
نظمتها  التي  اإللكترونية  السياسية 
النكسة  ذك��رى  في  اإلسالمية  الحركة 
األردني  »الشعب  أن  القدس،  واحتالل 
هو سند الشعب الفلسطيني في مواجهة 
يشعر  األردن  وأن  الصهيونية،  الجرائم 
قضيته  هي  الفلسطينية  القضية  أن 

وهذه حقيقة موقف الشعب األردني.
ووج����ه ال��ع��ض��اي��ل��ة رس��ال��ت��ه إل��ى 
الصهاينة ومن يطّبع معهم من العرب أن 
أي  مواجهة  في  معاً  وفلسطين  »األردن 
عربي  لموقف  داعياً  تطبيعية،  محاولة 
واعتباره  االحتالل  مع  التطبيع  يجرم 

خيانة«.

الكويت

الوزراء  } فيما حّض رئيس مجلس 
المعنية  الجهات  الخالد  صباح  الشيخ 
كافة على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر 
بها البالد وما تتطلبه من عمل لتقليص 
اإلنفاق، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة 
المالية التنسيق مع الجهات الحكومية 
كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة 
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في المئة.

اأخبار الوطن
دفاعات الجي�س ال�سوي تت�سّدى لعدوان �سهيونّي على ريف حماة وت�سقط عدداً من ال�سواريخ.. وحما�س تعتبره »عدوانًا متجّدداً«

طهران: الإجراءات الق�شرّية �شد �شورية غير قانونّية... وخبيران رو�شيان يعتبران »قانون قي�شر« �شبيهًا بـ »قانون هتلر«

العملّيات الم�ستركة تعلن نتائج عملية اأبطال العراق المرحلة الثانية.. والح�سد ال�سعبي يعلن تطهير 43 قرية

الكاظمي: لت�شكيل فريق م�شتقّل لتق�شي الحقائق ب�شاأن ما جرى في التظاهرات

المجل�س الوطنّي الفل�سطينّي يوؤكد الم�سي بالتحلل من التفاقّيات مع الحتالل

اأ�شتية يدعو بريطانيا لالعتراف بدولة فل�شطين 

في  لسورية  ودعمها  وقوفها  إيران  جددت 
قسرّية  إجراءات  من  له  تتعرض  ما  مواجهة 
المتحدة  الواليات  تفرضها  الجانب  أحادية 
ودول غربية، مؤكدة أن هذه اإلجراءات »غير 

قانونية وال إنسانية ويجب إلغاؤها فوراً«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأدان 
أمس،  تصريح  في  موسوي  عباس  اإليرانية 
اإلج���راءات،  ه��ذه  تشديد  ارن��ا  وكالة  نقلته 
ومناقض  قانونّي  غير  األم��ر  ه��ذا  أن  م��ؤك��داً 
غير  ضغط  وسيلة  وهو  اإلنسانية  للمبادئ 
لقمة  في  السوري  الشعب  تستهدف  إنسانية 
عيشه وتعرض حقوق اإلنسان للخطر بشكل 

مباشر.
وأع���اد م��وس��وي إل��ى األذه����ان أن إي��ران 
والشعب  للحكومة  دعمها  دائ��م��اً  أعلنت 
جميع  رفع  إلى  وتدعو  سورية  في  المقاوم 
العقوبات المعادية لإلنسانية ضد هذا البلد، 
تلبية  من  الدولي  المجتمع  بمساعدة  ليتمكن 
دّمره  ما  بناء  وإع��ادة  األساسّية  احتياجاته 

اإلرهاب المدعوم من الغرب.
وفي السياق، أكد الجنرال ليونيد ايفاشوف 
الجيوسياسية  القضايا  أكاديمية  رئيس 
تمديد  الغربية  ال���دول  ق���رار  أن  ال��روس��ي��ة 
اإلجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة 
مجاالً  يدع  ال  بما  يدّل  السوري  الشعب  على 
للشك على تبعية االتحاد األوروبي لألجندات 
أو  ديمقراطية  قيم  أي  من  وخلّوه  األميركّية 

إنساني. محتوى 
ِفي  ال��روس��ي  العسكري  الخبير  وأوض��ح 
أن  موسكو  ف��ي  س��ان��ا  م��راس��ل  م��ع  مقابلة 
تدمير  حاولوا  عموماً  واألطلسّيين  األميركّيين 
يوغسالفيا  في  فعلوا  مثلما  السورية  الدولة 
والعراق وليبيا، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق 
هذا المخطط بالطرق العدوانّية المباشرة وال 
سيما  وال  اإلرهابّية  التنظيمات  باستخدامهم 
وغيرهما  النصرة  وجبهة  »داعش«  تنظيمي 

لمواصلة  االقتصادي  اإلره��اب  إلى  فلجؤوا 
قيصر«  »قانون  يسّمى  ما  واصفاً  عدوانهم، 

ضد الشعب السوري ب� »قانون هتلر«.
التي  العالقات  أهمية  إلى  ايفاشوف  وأشار 
تجمع سورية مع روسيا والصين وإيران وغيرها 
المناهضة لإلمبريالية األميركية في  الدول  من 
على  المفروضة  القسرية  اإلج��راءات  مواجهة 
َمن يتعامل معها بما في  السورية وكل  الدولة 

ذلك الدول الثالث المذكورة.
العضو  العسكري  الخبير  قال  جهته،  من 
الصاروخية  العلوم  أكاديمية  في  المراسل 
سيفكوف  قسطنطين  الروسية  والمدفعية 
الغربيين  وحلفاءها  المتحدة  »الواليات  إن 

ي��واص��ل��ون م��م��ارس��ة س��ي��اس��ة ال��ع��ق��وب��ات 
ما  أقصى  ووض��ع  سورية  على  والضغوط 
الشعب  أمام  والعقبات  الصعوبات  من  يمكن 
إلرادتهم«،  إلخضاعه  محاولة  في  السوري 
كل  على  سيتغلب  السوري  الشعب  أن  مؤكداً 

الضغوط واإلجراءات العدائّية ضده.
قيصر«  »قانون  يسّمى  بما  يتعلّق  وفيما 
حال  ف��ي  األخ���رى  ال��ب��ل��دان  أميركا  وتهديد 
أكد  س��وري��ة،  م��ع  تعاونها  ف��ي  االس��ت��م��رار 
إظهار  تحاول  المتحدة  الواليات  أن  سيفكوف 
عاجزون  اآلخرين  سورية  وحلفاء  روسيا  أن 
عن مساعدتها في تطورها الالحق واستعادة 
حياتها الطبيعية وإعادة إعمار اقتصادها بعد 

الدولي،  أن تّم تحقيق االنتصار على اإلرهاب 
أنها  إظهار  أيضاً  تحاول  أميركا  أن  إلى  الفتاً 
فرض  لها  ويحق  العالم  في  األق��وى  الدولة 

إرادتها على جميع البلدان األخرى.
الجوي  الدفاع  وسائط  تصدت  ميدانياً، 
في الجيش السوري مساء الخميس، لعدوان 
صهيوني من فوق األجواء اللبنانية على أحد 
بريف  مصياف  محيط  في  العسكرية  المواقع 

حماة وأسقطت عدداً من الصواريخ.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه 
الطيران  قام  مساء  التاسعة  الساعة  تمام  »في 
اللبنانية  األجواء  فوق  من  الصهيوني  الحربي 
محيط  في  العسكرية  مواقعنا  أحد  باستهداف 
دفاعنا  وسائط  تصدت  الفور  وعلى  مصياف 
عدداً  وأسقطت  المعادية  للصواريخ  الجوي 

منها«.
وكان مراسل سانا ذكر أن المعلومات تفيد 
أض��رار  عن  أسفر  الصهيونّي  ال��ع��دوان  ب��أن 

مادية من دون وقوع خسائر بشرية.
وتصدت وسائط دفاعنا الجوي العتداءات 
الحرب  س��ن��وات  خ��الل  متكررة  صهيونية 
العدو  ك��ان  حيث  س��وري��ة  على  اإلره��اب��ي��ة 
للتنظيمات  أس��اس��ي��اً  داع��م��اً  الصهيوني 
عندما  مباشر  بشكل  وي��ت��دخ��ل  اإلره��اب��ي��ة 
وانهيارات  لهزيمة  اإلرهابية  أدواته  تتعّرض 

أمام تقدم الجيش السوري.
باسم  المتحدث  قال  متصل،  سياق  وفي 
طائرات  قصف  إّن  قاسم  حازم  حماس  حركة 
عدوان  بمثابة  السورية،  لألراضي  االحتالل 
استهداف  على  وتأكيد  متجّدد،  صهيوني 

المشروع الصهيوني لكل مكونات األمة..
التي  ال��ع��رب��دة  »ه���ذه  أّن  ق��اس��م  واع��ت��ب��ر 
اتجاه،  كل  في  الصهيوني  الكيان  يمارسها 
وانبطاح  األميركي،  البلطجة  منطق  يغذيها 
مع  للتطبيع  تسعى  التي  األط���راف  بعض 

الصهيوني«. الكيان 

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، 
عن تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن ما 
جرى في التظاهرات، فيما أشار الى أن العراق مر 
بمراحل صعبة، كما ان هناك تحديات مستمّرة على 

كل المسّميات. 
»رئيس  إن  ب��ي��ان،  ف��ي  الكاظمي  مكتب  وق��ال 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى في القصر 
االحتجاجات،  شهداء  عوائل  من  بعدد  الحكومي، 
المدة  خالل  االغتيال،  الى  تعّرضوا  الذين  سيما  ال 
المنصرمة، واستمع الى تفاصيل قّدمها ذوو الشهداء 
حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون 

بها، وطلبوا اعتبارهم )شهداء للوطن(«.
مّر  »العراق  أن  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأكد 
بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كّل 
األمني،  الجانب  في  لألسف  وشهدنا  المستويات، 
حاالت اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف 
دقيق  وتحقيق  صبر  الى  بحاجة  لكننا  مسلحة، 

ومهني لضمان العدالة«.
أمّر  الحق  إحقاق  أجل  من  »العدالة  أن  وأضاف 
أساسّي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً 
اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه االنتهاكات، 
لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن 

أجل المستقبل«.
شيم  من  ليست  الغدر  »صفة  أن  ال��ى  وأش��ار 
الجسدية  التصفيات  استخدام  وأن  العراقيين، 
ينتمي الى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، 
»وّجه  أنه  مبيناً  مطلقاً«،  به  نسمح  لن  ما  وذل��ك 
الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية 
هذه  شخصياً  يتابع  وأنه  االغتيال،  عمليات  حول 
التحقيقات، ووعد عوائل الضحايا بأن دماء ابنائهم 
كّل  من  سيقتص  القانون  وأن  س��دى،  تذهب  لن 

متورط بدم العراقيين«.
مستقل  فريق  »تشكيل  عن  الكاظمي  وكشف 
الذي  ال���وزاري  المنهاج  وف��ق  الحقائق  لتقصي 
صادق عليه مجلس النواب، حول كّل األحداث التي 
جرت في العراق منذ تشرين األول عام 2019، وما 
وجرح  استشهاد  الى  أّدت  عنف  أعمال  من  رافقها 
الفتاً  األمنية«،  والقوى  المتظاهرين  من  عراقيين 
الى أن »هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة 
برعاية  لشمولهم  للجرحى  وأخ���رى  للشهداء، 

الدولة، وتعويض عوائلهم«.
المشتركة، عن  العمليات  قيادة  اعلنت  ميدانياً، 

نتائج عملية ابطال العراق المرحلة الثانية.
الفريق قوات خاصة  وقال نائب قائد العمليات 
إنه  بيان،  في  يارالله  رشيد  األمير  عبد  الركن 
»بتوجيه مباشر ومتابعة ميدانية ِمن قبل رئيس 
المسلحة،  للقوات  العام  القائد  ال���وزراء  مجلس 
انطلقت  المشتركة،  العمليات  قيادة  وب��إش��راف 
نصر  الثانية  المرحلة   / ال��ع��راق  ابطال  عملية 
حزيران   4 ولغاية  حزيران   2 بتاريخ  السيادة، 

2020 ِمن خالل خمسة محاور«.
ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة  واض����اف ان »ق��ط��ع��ات 
السريع  وال���رد  الشعبي  وال��ح��ش��د  االت��ح��ادي��ة 
في  المتقدم  المقر  ال��دي��ن،  )ص��الح  ق��ي��ادات  م��ع 
ان  الى  مشيراً  العملية«،  في  اشتركت  كركوك( 
 )738.5  ( مساحة  استهدفت  العمليات  »ه��ذه 
داعش  عصابات  بقايا  ومالحقة  لتفتيشها   2 كم 
وبإسناد  فيها  واالستقرار  األمن  وفرض  اإلرهابية 
العراقية  الجوية  والقوة  الجيش  طيران  ِمن  كبير 

وطيران التحالف الدولي«. 
واكد ان »القوات األمنية مستمرة بكل تشكيالتها 
وحماية  بقاياه  ومالحقة  االره���اب  مكافحة  في 

وهي  والخاصة  العامة  والممتلكات  المواطنين 
باألمن  العبث  ي��ح��اول  َم��ن  لكل  البتار  السيف 

واستهداف حياة المواطنين«.
وكان الحشد الشعبي اعلن الخميس، عن البيان 
العراق،  ابطال  عمليات  في  لمشاركته  الختامي 
مشيراً الى تطهير 43 قرية وضبط 122 مضافة في 

جنوب غرب كركوك.
المشاركة  »األل��وي��ة  ان  للحشد،  بيان  وذك��ر 
عمليات  بقيادتي  الحشد  قوات  ضمن  بالعمليات 
األف��واج  مع  دجلة  ش��رق  ومحور  الشمال  محور 

المساندة للقيادات والمديريات الساندة«.
قرية،   43 تطهير  ه��ي  »النتائج  ان  وأض���اف 
عبوة   61 نفقاً،   11  ، مضافة   122 على  والعثور 
دراجات   10 عجالت،   4 ناسف،  حزام   2 ناسفة، 

نارية، معمل تفخيخ، سجن محكم«.
وتابع الحشد أنه »تّم أيضاً تحرير 3 مخطوفين 

من أيدي عصابات داعش«.
عن  العسكرية،  االستخبارات  واعلنت  ه��ذا، 

إحباط عملية »ارهابية« بسيارة مفخخة في منطقة 
برية سروده في كركوك. 

»بإشراف  إنه  بيان،  في  االستخبارات  وقالت 
العسكرية  االستخبارات  مدير  قبل  من  مباشر 
نوعّية  وبعملّية  العالق  مزهر  سعد  الركن  الفريق 
تمكنت  دقيقة  استخبارية  معلومات  وفق  نفذت 
 14 الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات  مفارز 
 51 لواء  األول  الفوج  استخبارات  مع  وباالشتراك 
وقوة منه على إحباط عملية ارهابية بعجلة حمل 

نوع كيا بنكو«.
كانت  حيث  عليها  االستيالء  »تم  أنه  وأضافت 
مخبأة تحت االرض وتحمل بداخلها صاروخي ما 
مختلفة  هاون  قنبرة  و20  وخالفة  بجهنم  ُيسّمى 
في  ال��دروع  ضد  ولغم  تفجير  مساطر  و3  األن��واع 
منطقة برية سروده في ناحية الزاب في  كركوك«، 
عملية  في  الستخدامها  »مهيأة  السيارة  أن  مؤكدة 
هندسة  مفارز  تكفلت  وقد  المحافظة  في  ارهابية 

الفرقة بتفجيرها في مكان منتخب«.

اشتية  محمد  الفلسطيني  ال��وزراء  رئيس  دعا 
الفلسطينية،  بالدولة  االعتراف  إلى  بريطانيا 
برفض  ال��واض��ح  السياسي  موقفها  وترجمة 

الخطط الصهيونية لضّم أراٍض فلسطينية.
وأكد اشتية خالل لقاء وزير الدولة البريطاني 
أموال  أن  كليفرلي،  جيمس  الخارجية  للشؤون 
هي  الفلسطينية  للسلطة  المخصصة  الضرائب 
»أموال شعبنا ومن حقنا«، مضيفاً أن »إسرائيل« 
نسمح  ول��ن  بالمال،  السياسة  مقايضة  تريد 
والوطني،  السياسي  بموقفنا  أموالنا  بمقايضة 
فقضية  التنسيق،  إعادة  مقابل  المال  يكون  وأن 
حقوق  قضية  بل  م��ال  قضية  ليست  فلسطين 

وكرامة وحرية«.
االعتراف  إلى  المتحدة  المملكة  وتابع: »ندعو 
الشعب  إرادة  لترجمة  الفلسطينية،  بالدولة 
البرلمان  بتصويت  تمثلت  التي  البريطاني 
الوقت  ه��ي  اللحظة  ه��ذه  االع��ت��راف،  لصالح 

المناسب لذلك«.
ثقلها  وضع  بريطانيا  على  »يجب  أنه  وأك��د 
برفض  ال��واض��ح  السياسي  موقفها  وترجمة 
الدول  من  للعديد  نموذجاً  ستكون  ألنها  الضّم، 

األخرى«.
يسعى  التي  األغ��وار  مناطق  أن  إل��ى  وأش��ار 

الكيان الصهيوني لضمها تمثل %28 من مساحة 
إذ تمثل سلة  أهمية حيوية  الغربية ولها  الضفة 
مع  فلسطين  ح��دود  وتشكل  لفلسطين  ال��غ��ذاء 

األردن.
الدولي  المجتمع  انخراط  أهمية  اشتية  وأكد 
الدولي  والقانون  اإلن��س��ان  حقوق  حماية  في 
والقرارات األممية، معتبراً أنه كان له دور حاسم 
أفريقيا،  جنوب  في  األبارتهايد  نظام  بإنهاء 
مع  نفسها  األدوات  استخدام  »يجب  وأض��اف: 
الصهيوني  الكيان  ألن  فلسطين،  في  االحتالل 

يأخذنا لمسار األبارتهايد«.
آخذاً  واقعاً  أمراً  يفرض  االحتالل  إن  قال  كما 
الفلسطينية،  ال��دول��ة  حساب  على  بالتدهور 
تتغّير  الحقائق  ألن  االنتظار،  الحكمة  من  وليس 
يومياً ويجب أن تتغير األفعال وفقاً لذلك، واصفاً 
الكيان الصهيوني بأنها  تشكل »تهديداً  سياسة 
ولوجود  الفلسطيني  الوطني  للمشروع  وجودياً 

الشعب الفلسطيني بأرضه«.
بالده  موقف  البريطاني  الوزير  أك��د  ب��دوره 
»إسرائيل«  ضّم  نؤّيد  »لن  قائالً:  للضم،  الرافض 
أجزاء من الضفة الغربية ألن ذلك سيجعل تحقيق 
حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل 

األطراف من أجل تحقيق السالم بالمنطقة«.

الفلسطيني  الوطني  المجلس  أكد  ذل��ك،  إلى 
تبقى  ما  الحتالل  والخمسين  الثالثة  الذكرى  في 
المشاريع  من فلسطين، مواصلة التصدي لكافة 
الوطني  ال��وج��ود  لتصفية  الهادفة  التآمرية 

الفلسطيني على أرض اآلباء واألجداد.
الخميس،  بيان  في  الوطني  المجلس  وش��ّدد 
من  الخامس  في  حدثت  التي  النكسة  بمناسبة 
قرار  بتنفيذ  المضي  على   ،1967 عام  حزيران 
دفاعاً  االحتالل  هذا  مع  االتفاقيات  من  التحلل 
عن  بديل  ال  إن��ه  وق��ال:  والحقوق.  الوجود  عن 
إنهاء االحتالل واستعادة الحقوق المشروعة في 
المستقلة  والدولة  والعودة،  واالستقالل  الحرية 
 1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  كامل  على 

بعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس أن سنوات االحتالل الطويلة 
سياسات  م��ن  راف��ق��ه��ا  وم��ا  فلسطين،  ألرض 
تغيير  في  فشلت  عنصرية،  احتاللية  واجراءات 
تاريخها  وتشويه  الفلسطينية،  العربية  هويتها 
بها،  األزلي  شعبنا  وارتباط  الممتدة  وحضارتها 
حقوقه  عن  ودفاعه  تمسكه  زعزعة  في  وفشلت 

الثابتة، رغم بطش االحتالل وارهابه.
والممارسات  السياسات  هذه  كل  أن  وأوضح 
االرهابية، تعكس بما ال يدع مجاالً للشك، إصرار 

حكومة »تل أبيب« على مواصلة احتالل أراضي 
الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من 

التدهور والتصعيد.
على  بالرّد  الدولي  المجتمع  المجلس  وطالب 
انتهاكات »إسرائيل« المتواصلة للقانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب 
والعيش  وعودته  مصيره  بتقرير  الفلسطيني 
مطالباً  القدس،  بعاصمتها  السيادة  ذات  بدولته 
لمنع  عليها  عقوبات  وف��رض  فعلية  بخطوات 

تنفيذ مخططات الضّم ألرضنا المحتلة.
وجدد المجلس دعوته إلنهاء االنقسام وتوحيد 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مظلة  تحت  الصف 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمشروع 
االصطفاف  أهمية  مؤكداً  الفلسطيني،  الوطني 
خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود 
ب�«صفقة  يعرف  لما  التصدي  إط��ار  في  عباس 

القرن » ومخططات الضم الصهيونية. 
للشعب  صمود  بتحية  بيانه  المجلس  وختم 
وهويته  وأرضه  حقوقه  عن  ودفاعه  الفلسطيني 
الشهداء  حلم  تحقيق  على  وإصراره  ومقدساته 
السيادة على كامل  بتجسيد دولة فلسطين ذات 

التراب الفلسطيني.

علي  المتقاعد  العميد  السوري  العسكري  الخبير  أكده  ما  هذا  قريبة«...  باتت  العملّية  أن  »يبدو 
السورّي  الجيش  بين  التماس  خطوط  شهدتها  التي  األخيرة  للتطورات  تناوله  معرض  في  مقصود، 

والمجموعات المسلحة التي يقودها تنظيم »جبهة النصرة« شمال غربي البالد.
البؤرة األخيرة  تم اتخاذه الستئصال  الخبير السوري عبر في تصريح عن اعتقاده بأن هناك قراراً 
لإلرهابيين في سورية ضمن جيب إدلب، ملمحاً إلى أن العملية العسكرية بدأت إرهاصاتها بالظهور بعد 
قيام سالح الجو السوري بدك مواقع تحّشد المجموعات اإلرهابية التي تنطلق منها لالعتداء على طريق 

)M4( ومحيطه، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت حيوية مثل الجسور واألنفاق الطرقّية وغيرها...
تزويد  على  روسيا  شّجع  محتملة،  تطورات  ألي  الوقائي  االستباق  أن  إلى  مقصود  العميد  وأشار 
سورية بطائرات »ميغ 29« التي تدّرب عليها الطيارون السوريون في قاعدة »حميميم« بريف الالذقية 

المتاخم للبؤرة اإلرهابية في ريف إدلب الجنوبي.
في  لإلرهابيين  األخيرة  البؤرة  استئصال  قرار  بأن  اعتقاده  عن  المتقاعد  السوري  العميد  وعبر 
سورية ضمن جيب إدلب »تم اتخاذه«، معتبراً بأنه من المنطقي استخدام )ميغ 29( لتغطية الطائرات 
المعادية على خطوط االشتباك  المواقع  الحربية السورية األخرى لدى ممارسة نشاطها باستهداف 

وأرتال اإلمداد الممتدة إليها إلى جانب مقار القيادة والسيطرة.
وأشار الخبير السوري إلى جهوزية )ميغ 29( التامة لمواجهة أية تطورات محتملة من قبل تركيا 
السوري،  الجيش  مواجهة  في  المسلحة  اإلرهابية  التنظيمات  جانب  إلى  قواتها  بزج  فكرت  لو  فيما 

وأيضاً التصّدي لسالحها الجوي والصاروخي في حال استخدامه.

هل باتت معركة  اإدلب قريبة؟

  

�سدمة حزيران.. 

نك�سة الإرادة!!

{ نظام مارديني
ُسمّي  لما   53 ال���  ال��ذك��رى  ت��م��ّر 
ب���»ن��ك��س��ة« ح���زي���ران، وق���د ج��اء 
تعبير  ع��ن  كبديل  المصطلح  ه��ذا 
لنهج  واس���ت���م���رار  »ال���ه���زي���م���ة« 
لكن  مهدورة،  كرامة  على  المحافظة 
يوقف  لم  الهزيمة  وقع  من  التخفيف 
مدينة  كل  في  الناس  إلى  وصولها 
من  ُيعيد  ما  بيت،  كل  وف��ي  وقرية 
بكيفية  مفصلية  أسئلة  طرح  جديد 
1967 التي ال  التعامل مع صدمة ال� 
تزال تعتبرها األجيال كارثة ال يمكن 
 1948 أن يأتي أسوأ منها بعد نكبة 

اليهودّي لفلسطين. واالحتالل 
� الهزيمة  لقد أحدثت هذه النكسة 
تها،  برمَّ الطبيعّية  سورية  في  زلزاالً 
العالم  إل��ى  ت��رّددات��ه��ا  وت��ج��اوزت 

العربي كله.
ورغم مرور هذه السنوات الطوال 
نعيش  نزال  ال  أننا  إال  الحرب،  على 
النكسة   � النكبة  ه���ذه  ت��داع��ي��ات 
الحرب  تفجير  ول��ع��ل  ال��ه��زي��م��ة،   �
استتبعها  التي  لبنان  في  الداخلية 
االحتالل  ق��وات  قبل  من  اجتياحه 
قوى  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الصهيوني 
هذا  على  ال��م��ق��اوم��ة  ورّد  محلية، 
االحتالل وأدواته، وثم جاء االحتالل 
الحرب  وتفجير  للعراق،  األميركي 
الفتة  تحت  س��وري��ة  على  الكونية 
»الربيع العربي« التي أطلقتها كذبة 
فتحت  التي  درع��ا،  أطفال  أصابع 
»معارضات  بين  التعامل  ب��واب��ة 
الصهيوني،  وال��ك��ي��ان  س���وري���ة« 
وق��د ج���اءت »ص��ف��ق��ة ال��ق��رن« وم��ا 
العربي  الخليج  جلب  من  استتبعها 
إلى  ربط  وقد  التطبيع  إلى  صاغراً 
التداعيات  رسن، لتشير إلى ان هذه 
الفلسطينيين  تيئيس  ح��اول��ت 
المسألة  ان  من  المقاومين  وكافة 
لحظة  ف��ي  انتهت  ق��د  الفلسطينية 

المنطقة.  تحول تعيشها 
على  عاماً   53 مرور  وبعد  اليوم 
العزيمة  أن  ن��رى  ح��زي��ران،  نكسة 
هو  ذل��ك  ي��ع��ّزز  وم��ا  قائمة  ت���زال  ال 
ولبنان  سورية  في  مقاومات  خروج 
أشّد  وال��ع��راق  المحتلة  وفلسطين 
تسليحاً،  وحتى  وتدريباً  تمّرساً 
ق�����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة االح��ت��الل 
أي  في  هزيمته  وحتى  الصهيوني 
تموز  ح��رب  دروس  ول��ع��ل  ح���رب. 
ق��درة  على  م��ث��ال  أك��ب��ر  ه��ي   2006
االنتصارات  تحقيق  في  المقاومة 
أّي  ع���ن   ال��م��ح��ت��ل  ال��ك��ي��ان  وردع 

حسابات توسعية مقبلة.
سورية،  جنوب  م��ن  أن  لنتذّكر 
وح��ي��ث ال��ل��ع��ب��ة ال���ق���ذرة ع��رب��ي��اً 
وأميركياً، تتشكل الخريطة اليهودية 
واألردن  وال��ع��راق  للشام  العتيدة 
العرب  بعض  وفلسطين…  ولبنان 
يتواطأ  تحديداً(  الخليجيون  )منهم 
حد  إلى  الجهنمية  الخريطة  هذه  مع 
للمساعدة  استعدادهم  عن  اإلعالن 
بعدما  السورية،  الدولة  إسقاط  في 
فقط  ليس  ال��ع��راق  بغزو  ش��ارك��وا 
»اإللهي«  الوعد  استكمال  أجل  من 
بل  النيل«  إلى  الفرات  »من  المزعوم 
الذي  نصر  نبوخذ  من  للثأر  وأيضاً 
تتابعوا  أن  ولكم  األول،  الهيكل  دّمر 
لتمديد  ومشاريعه  الغربي  اإلع��الم 
»نابوكو«  كمشروع  الطاقة  أنابيب 
الملك  الس���م  اخ��ت��ص��ار  ه��و  ال����ذي 
للتأكيد  ن��ص��ر..  نبوخذ  ال��س��وري 
إليه الوعود الخرافية  على ما تذهب 

التوراتية.  »اإللهية« 
تداعيات  ج��اءت  النتائج  بهذه 
الحروب  م��ن  كبير  بعدد  ح��زي��ران 
الطبيعية  والمجازر لتطويع سورية 
اليهودي،  المشروع  تمرير  أجل  من 
ما  مجتمعنا  مثقفي  خطاب  وت��وّزَع 
عما  النظر  غ��ّض  واقعي  تيار  بين 
بالثوابت  التزم  مقاوم  وآخر  يحدث، 
كاملة  بفلسطين  تنادي  التي  األولى 
المقاومة  روح  نحو  األم��ة  وتحّفز 
الصهيوني  للمشروع  وال��ت��ص��ّدي 
لنسيجنا،  التفتيتية  وتداعياته 
المثقفون  ظ��ل  ال��غ��ال��ب  ف��ي  ول��ك��ن 

المقاومة. مخلصين لفكرة 
 5 ال ي��م��ك��ن وض���ع ح���ّد ل��ت��أث��ي��ر 
ال��وج��دان��ي��ن  ف��ي   1967 ح��زي��ران 
ال  الهموم  ألن  والعربي،  ال��س��وري 
إط��ار  ف��ي  ت���دور  ال��ي��وم  ت���زال حتى 
طول  عن  ونتج  العدوان،  آثار  إزالة 
حتى  ع��ام��اً   53 ال���  الزمنية  ال��م��دة 
الُمكهربة  الصفعات  من  مزيد  اآلن 
تلك  م��ن  إال  ح��راس��ة،  أي  دون  م��ن 
التي  الوهمية  العروبية  الحراسة 
وع��رب��اً،  وأك����راداً  سرياناً  قّسمتنا 
سنة  وم��س��ي��ح��ي��ي��ن،  م��ح��م��دي��ي��ن 
ولعلنا  وسرياناً.  ودروزاً  وشيعة 
هنا نتذكر دعوة زئيف جابوتنسكي 
بعده،  حلم  وكما  قرن،  من  أكثر  منذ 
روس  دنيس  ومعه  كيسنجر  هنري 
دولنا  ت��ك��ون  أن  ل��وي��س،  وب��رن��ارد 
واآلن  وللطوائف،  للقبائل  مضارب 

للمذاهب واألعراق.
»ليست المسألة النصر العسكري، 
هي  المسألة  العسكرية..  الهزيمة  أو 
حين  للبطل  وتقديرها  األم��ة  إرادة 
تجد نفسها فيه..«، كما يقول األديب 

الفرنسي أندريه مالرو.

***
خلجة

»هوامش  قصيدة  في  قباني  لنزار 
على دفتر النكسة«:

»إذا خسرنا الحرَب ال غرابْه 
ألننا ندُخلها.. 

مواهِب  من  الشرقيُّ  يملُك  ما  بكلِّ 
الخطابْه 

بالعنترياِت التي ما قتلت ذبابْه 
ألننا ندخلها.. 

الطبلِة والربابْه«. بمنطِق 
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عربيات / دوليات 6
ط�����ال�����ب�����ت م����ج����م����وع����ات 
أساسيّة في انتفاضة 17 
األمنية  ال���ق���وى  ت��ش��ري��ن 
بمنع إقامة خيم للجماعات 
ال����ت����ي ت���ن���ظ���م ت���ظ���اه���رة 
هو  ال����ه����دف  ألن  ال����ي����وم 
الساحات  على  السيطرة 
لمنع  واإلم����س����اك ب����ه����ا 
المشاركة  غير  الجماعات 
م���ن ال��ت��واج��د الح���ق���اً في 
أن  خصوصاً  الساحات، 
سبق  للتظاهرة  ال��داع��ي��ن 
وتّم طردهم من الساحات 
بمعرفة  خيمهم  وتفكيك 

القوى األمنية.

كوالي�سكوالي�س �أّي قوة تنوي مهاجمة �إثيوبيا �ستو�جه �سعب جنوب �ل�سود�ن �أواًل!
إثيوبيا،  لدى  السودان  جنوب  سفير  قال 
أّي  تفعل  لن  بالده  إن  مورغان،  بيتيا  جيمس 

شيء يمكن أن يضّر بإثيوبيا.
بعد  مورغان  السفير  تصريحات  وجاءت 
وسائل  على  تداولها  تم  التي  المعلومات 
التواصل االجتماعي والتي تّدعي أن »جنوب 
إلنشاء  المصري  الطلب  على  وافق  السودان 

قاعدة عسكرية في باجاك«.
أن  صحافي  مؤتمر  في  السفير  وأوض��ح 
وتشاركها  تماماً،  خاطئة  المعلومات  »هذه 
التعاون  تعطيل  في  مصلحة  لديها  مجموعة 
األنباء  لوكالة  وفقاً  البلدين«،  بين  القائم 

اإلثيوبية.
دائماً  تقف  »إثيوبيا  أن  السفير  وأض��اف 
في  حتى  ال��س��ودان  ج��ن��وب  م��ع  متضامنة 
األوقات الصعبة. نحن شعب جنوب السودان 

لن ننسى أبداً هذه المساهمة«.
قوة  أي  كانت  »إذا  أنه  إلى  السفير  وأشار 
السودان،  جنوب  عبر  إثيوبيا  مهاجمة  تنوي 

فسوف تواجه أوالً شعب جنوب السودان«.
تماماً  يحترم  السودان  »جنوب  إن  وق��ال 
حقوق إثيوبيا في استغالل مواردها الطبيعية 

داخل أراضيها«.
الخارجية  وزارة  أص����درت  ق��د  وك��ان��ت 
والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، 
حول  الجدل  فيه  تحسم  بياناً  األربعاء،  يوم 
قاعدة  بإنشاء  القاهرة  طلب  على  موافقتها 

عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا.
»المعلومات  إن  بيانها،  في  الوزارة  وقالت 
ال��ت��ي ت��م ت��داول��ه��ا ف��ي وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
لها من  الخبر ال أساس  االجتماعي بشأن هذا 

الصحة، وال يوجد شيء من هذا النوع«.
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأوض��ح��ت 
أنه  ال��س��ودان،  جنوب  لجمهورية  ال��دول��ي 
اإلطالق  على  اتفاق  أي  إلى  التوصل  يتم  »لم 
العسكرية  للقاعدة  أرض  قطعة  لتخصيص 
أراض����ي ج��م��ه��وري��ة جنوب  ف��ي  ال��م��ص��ري��ة 

السودان«.

إلى  سودانية  الجنوب  ال��وزارة  وأش��ارت 
صديقان  ومصر،  إثيوبيا  البلدين،  »كال  أن 
ويتعاونان  ال���س���ودان،  لجنوب  حميمان 
تنشيطه  الُمعاد  االت��ف��اق  تنفيذ  عملية  في 
السودان،  جنوب  جمهورية  في  النزاع  لحل 
يتناول  ال��ذي  الثاني  الفصل  ف��ي  وخ��اص��ة 
في  المساهمة  عن  فضالً  األمنية،  الترتيبات 
كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  مواجهة 

.»19
تساعد  »إثيوبيا  أن  إل��ى  ال���وزارة  ولفتت 
منطقة  في  واألم��ن  السالم  على  الحفاظ  في 
المتحدة  األمم  قوة  خالل  من  الحدودية  أبيي 
»هذه  أن  مضيفة  أبيي«،  في  المؤقتة  األمنية 
أع��داء  يشنها  المزيفة  والدعاية  االدع���اءات 
السالم في البالد، من أجل إساءة عالقاتنا مع 

دول الجوار والمنطقة بأسرها«.
السودان  »جنوب  أن  إلى  الوزارة  ونّوهت 
بلد محب للسالم، وسيستمر في دعم التعايش 
السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره 

من أجل المنفعة المتبادلة للجميع«.
وك���ان ت��ل��ف��زي��ون ج��وب��ا ن��ق��ل ع��ن مصدر 
جنوب  »ح��ك��وم��ة  أن  ي��س��م��ه  ل��م  ع��س��ك��ري 
قاعدة  بناء  مصر  طلب  على  وافقت  السودان 
المسؤول  وقال  باجاك«.  منطقة  في  عسكرية 
إن »القاعدة ستضم نحو 250 جندياً مصرياً، 
االحتماالت  لجميع  واض��ح  استعداد  وه��و 
إثيوبيا«،  قبل  من  ضخم  سد  ببناء  المتعلقة 

في إشارة إلى سد النهضة.
حكومة  »واف���ق���ت  ال��م��س��ؤول:  وأض����اف 
الدفاع  وق��وات  ال��س��ودان  جنوب  جمهورية 
تخصيص  على  السودان  لجنوب  الشعبي 
الذين طلبوا قطعة  المصريين  أرض إلخواننا 
لوضع  السودان[  ]جنوب  شرق  في  أرض 

قواتهم«. 
المسؤول  ق��ال��ه  م��ا  م��ع  ب��ال��ت��وازي  وذل���ك 
عن  الكشف  ع��دم  اشترط  ال��ذي  العسكري، 
هويته، من أن ذلك سيساعد في تنمية البالد.

ب��وزارة  مسؤول  قال  متصل،  سياق  وفي 

لصحيفة  س��ودان��ي��ة،  الجنوب  الخارجية 
لن  »األرض  إّن  ناو«  نيوز  السودان  »جنوب 
تعهدت  التي  التنمية  ألغ��راض  إال  تستخدم 
العالم.  ف��ي  دول��ة  ألصغر  بتوفيرها  مصر 
لتوفير  األرض  ال��م��ص��ري��ون  وسيستخدم 
جمهورية  ب��ش��دة  تحتاجها  ال��ت��ي  التنمية 

جنوب السودان«.
وأض���اف ال��م��س��ؤول: »م��ص��ر ه��ي ال��دول��ة 
جانبنا  إلى  كانت  التي  أفريقيا  في  الوحيدة 

طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقاللنا«.
وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا عزمها بدء 
الجاري  العام  خالل  النهضة  سد  خزان  ملء 
والسودان،  مصر  مع  المسبق  االتفاق  دون 
وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس 

األمن في هذا الصدد.
وزير  بيكيلي،  سيليشي  ق��ال  ذل��ك،  وم��ع 
الخميس  إثيوبيا،  في  والطاقة  والري  المياه 
بالحقوق  تعترف  »ل��ن  ب��الده  إن  الماضي، 

التاريخية لمصر في مياه نهر النيل«.

أن  اإلنمائي،  المتحدة  األم��م  برنامج  أعلن 
الجوع  من  يعانون  يمني  مليون   20 من  »أكثر 
عرضة  األكثر  »من  أنهم  إلى  مشيراً  المزمن«، 
وباء  بسبب  نهائياً  الغذاء  لفقدان  العالم  في 

كورونا«.
إصابة  »احتمال  إن  األممي  البرنامج  وقال 
أنه  على  مشدداً  مرتفعة«،  بالوباء  اليمنيين 
الصحية  الرعاية  وسبل  الغذاء  تأمين  »يجب 
إلى  بحاجة  سكانه  م��ن   80% ب��ات  بلد  ف��ي 
ح��رب  بسبب  ط��ارئ��ة  إن��س��ان��ي��ة  م��س��اع��دات 
إلى  الماليين  دفعت  التي  السعودي  التحالف 

حافة المجاعة«.
وضع  من  المتحدة  األمم  حّذرت  أيام،  ومنذ 
ودعا  اليمن،  في  كورونا  وباء  جراء  من  كارثّي 
األمين العام أنطونيو غوتيريش الدول المانحة 
إلى تقديم المساعدات للحد من خطورة الوضع 

اإلنساني. 
المال  من  القليل  »لدينا  غوتيريش:  وق��ال 
اليمن.  في  المساعدة  لعمليات  المخصص 
وهذا أمر لم يحصل سابقاً«، مضيفاً أنه »ما لم 
نحصل على تمويل كبير، فسيتم إغالق أكثر من 
30 من أصل 41 برنامجاً رئيسياً لألمم المتحدة 

في اليمن في األسابيع القليلة المقبلة«.

كما أشار إلى أّنه »نحن في سباق مع الزمن« 
لمنع كارثة في اليمن. 

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية 
في حكومة صنعاء يوسف الحاضري، قال في 
دقائق   5 كل  يموت  واحداً  طفالً  إّن  سابق  وقت 
ما  أي  معدٍّ،  م��رض  أو  التغذية  س��وء  بسبب 

يعادل وفاة 288 طفالً يومياً.
ألف   700 نحو  هناك  أن  الحاضري،  وذكر 
إلى  يصل  بمعدل  سنوياً  يموت  يمني  إنسان 
أنحاء  جميع  في  يومياً  وف��اة  حالة   2000
لهما »دور  العدوان والحصار  أّن  اليمن، مؤكداً 

كبير جداً في ارتفاع هذا المعدل«.

أعلن وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو، أن بالده ستدرس 
توسيع  حول  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  مقترح  »بعناية« 
لتشمل  الكبرى  السبع  لمجموعة  المقبلة  القمة  في  المشاركين  دائرة 

روسيا.
نظيره  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خالل  أمس،  مايو  دي  وقال 
أن يسهم  اقتراح يمكن  »إيطاليا مهمة بأي  إن  األلماني هايكو ماس، 

في الحوار والتشاور الدوليين، خاصة إذا جاء من حلفائنا«.
من  شكل  بأي  األط��راف  متعدد  »الحوار  تدعم  بالده  أن  وأض��اف 
االقتصاد  صعيد  على  التنسيق  يعزز  بما  منصة،  أي  وعلى  أشكاله 
والسياسة الدولية في صالح التنمية العالمية، وأي اقتراح يتماشى 

مع هذه التغييرات العالمية ستقبله إيطاليا باهتمام«.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي تستضيف بالده قمة 
مجموعة السبع هذا العام، قد أعلن في ال�3 من أيار، نيته تأجيل موعد 
انعقادها إلى شهر أيلول المقبل بدالً من حزيران، وعّبر عن رغبته في 

دعوة روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية إلى االجتماع.
القمة  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  »حضور  أن  ترامب  وأكد 
ضروري من ناحية العقل السليم، ألن مشاركة روسيا ستسهل حل 

العديد من المشاكل«.
وتضم مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الواليات المتحدة 

وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

ت����ج����اوزت ح��ص��ي��ل��ة االع���ت���ق���االت خ��الل 
االحتجاجات في جميع أنحاء الواليات المتحدة 

األميركية نحو عشرة آالف شخص.
واستقدمت قوات إضافية لتعزيز الحراسة في 
محيط البيت األبيض. فيما رفعت مطالب جديدة 
تأهيل  »إع��ادة  إلى  تدعو  المتظاهرين  قبل  من 

رجال الشرطة«.
»أع��داد  إن  ب��رس  أسوشيتد  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
إلى  مشيرة  بالمئات«،  يومياً  تتزايد  المعتقلين 
أن »مدينة لوس أنجلوس شهدت نحو ربع عدد 

االعتقاالت تليها نيويورك، وداالس وفيالدلفيا«.
وأضافت الوكالة أن »تهمة خرق حظر التجول 
وجهت إلى عدد من المعتقلين، فيما اعتقل المئات 
»عدد  أن  إلى  مشيرة  والنهب«،  السلب  بتهمتي 
المسجونين ممن اعتقلوا غير معلوم حتى اآلن«.

في  البلدي  المجلس  أعضاء  أعلن  بالتوازي 
إدارة الشرطة  ل�«تفكيك  مينيابوليس عن خطط 

في المدينة«.
دونالد  األم��ي��رك��ي  الرئيس  داف���ع  حين  ف��ي 
ترامب عن تكليف الحرس الوطني بالتعامل مع 
المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد 

خالل توقيفه.
أن  على  صحافي  مؤتمر  أثناء  ترامب  وشدد 
»الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في 
خالل  مينيابوليس  مدينة  االحتجاجات  معقل 

ليلة واحدة وأنهى الفوضى هناك«.

تمت  التي  ال��والي��ات  حكام  الرئيس  وشجع 
ب�«إرسال  له  السماح  على  االحتجاجات  فيها 
بفعل  متعهداً  والياتهم«،  إلى  الوطني  الحرس 

ذلك »بسرعة تصيبهم بالدوار«.
الحكام  ه��ؤالء  بعض  أن  »أعتقد  وأض���اف: 
وأّدوا  مغرورين،  تكونوا  ال  ج���داً...  م��غ��رورون 
ذلك  ستفعلون  المطاف  نهاية  وفي  مهماتكم. 
الحرس  دع��وة  خالل  من  بكثير  أفضل  بصورة 

الوطني. اتصلوا بي«.
على  »الهيمنة  ض��رورة  إل��ى  ترامب  وأش��ار 
السماح  تستطيعون  »ال  مضيفاً  ال��ش��وارع«، 

باستمرار ما يحدث«.
وذكر ترامب أن اليوم هو »يوم عظيم« لجورج 
جورج  أن  في  »آم��ل  مضيفاً:  واح��د،  وكل  فلويد 
يحصل  عظيم  أمر  ويقول:  اآلن  السماء  من  ينظر 

في بالدنا«.
وتجددت االحتجاجات في واشنطن ليالً أمام 
وذلك  العاصف،  الطقس  رغ��م  األبيض  البيت 
تنديداً بالعنصرية وبمقتل جورج فلويد األميركي 

األفريقي على يد الشرطة.
واستمرت التظاهرات بزخم متزايد من مختلف 
الشرائح األميركية وبالشعارات نفسها، فيما أكد 
الرئيس ترامب ومن خالل تغريداته أنه يتجه إلى 

»استخدام القوة ضّد المحتجين«.
ي��زال  ال  العسكري  »التصعيد  أن  رأى  وإّذ 
ال  ما  وه��م  االحتجاجات  مواجهة  في  مستمراً 

أّن ترامب يحاول  المتظاهرون«، ويبدو  يعبأ به 
استغالل فكرة الصدام المسلح بين المتظاهرين 

للترويج لنفسه انتخابياً.
من جهة أخرى، شارَك اآلالف في تأبين فلويد 
جنازته  مراسم  وتستمر  منيابوليس  مدينة  في 
ستَة أيام وتقام في ثالث واليات بمقاطعة هوك 
شقيقة  تعيش  حيث  كاروالينا  نورث  والية  في 
الذي  المكان  مَن  بالقرب  هيوستون  وفي  فلويد، 
الثالثاء  يوَم  جنازة  ستقام  كما  فيه  يعيش  كان 
يعلَن  لم  موقع  في  خاصاً  قداساً  تشمل  المقبل 

عنه.
وناشد عمدة واشنطن موريل بوزر، الحكومة 
الفيدرالية، أول أمس،إلخالء شوارع العاصمة من 

القوات العسكرية التي استقدمتها.
االميركي  النواب  مجلس  رئيسة  بعثت  كما 
نانسي بيلوسي بمذكرة استفسارية الى الرئيس 
ترامب حول مهام األجهزة األمنية والعسكرية في 

واشنطن .
وقالت في المذكرة »نعبر عن قلقنا من تصعيد 
عسكرة األوضاع وغياب وضوح المهام المنوطة 
بالقوات وخاصة المهام المنتظرة من نشر قوات 
الحرس الوطني وتراتبية المسؤولية التي يتبع 
عناصر  ظهور  من  القلق  »يتعزز  مضيفًة  لها«، 
رسمية مسلحة دون تحديد هويتها او مرجعيتها 
في ظل تحذيرات سابقة لوزارة العدل من مخاطر 

أساليب مشابهة«.

�أكثر من 20 مليون يمنّي يعانون من الجوع المزمن

اإيطاليا تدر�س بعناية مقترحًا اأميركّيًا حول رو�سيا 

الإعادة تاأهيل ال�سرطة.. واأكثر من 10 اآالف معتقل 

وترامب يوؤّكد �سرورة الهيمنة على ال�سوارع! 

ترهونة الليبّية تر�ّسخ االنق�سام الفعلي في ليبيا 
الليبية  الوفاق  لحكومة  الموالية  القوات  سيطرت 
ليبيا  شرق  قوات  لقائد  رئيسي  معقل  آخر  على  أمس، 
خليفة حفتر قرب طرابلس، بعد انهيار مفاجئ لحملة 

بدأها على العاصمة قبل 14 شهراً.
واستعادة  ترهونة  على  السيطرة  إع��الن  وعقب 
حكومة الوفاق كامل غرب ليبيا، تلقى السراج اتصاالً 
تناول  ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة  من  هاتفياً 
العسكرية والسياسية في ليبيا،  مستجدات األوضاع 

بحسب بيان صحافي.
وأكدت ميركل »حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات 
مؤتمر برلين، والعودة للمسار السياسي واستعدادها 
لدعم هذا المسار، كما أكدت الحرص على أمن واستقرار 

ليبيا«.
لألزمة  عسكري  حّل  »ال  أن  السراج  أكد  جانبه  من 
الليبية«، الفتاً إلى أن حكومته »لم تجد شريكاً حقيقياً 

للسالم وال للعملية السياسية«.
وأضاف »هناك َمن يطرح مناورات سياسية وليس 
يحّركهم  فما  لشخوصهم،  دور  إيجاد  بهدف  مبادرات، 

هو المصالح الشخصية وليس مصلحة الوطن«.
حين  في  تركيا  من  دعماً  الوفاق  حكومة  وتتلقى 
الشرق  على  تسيطر  قواته  تزال  ال  الذي  حفتر  يستمد 
ومصر  روسيا  من  الدعم  الجنوب  في  النفط  وحقول 

واإلمارات.
الماضية  القليلة  األيام  خالل  المتحدة  األمم  وبدأت 
اتفاق  »إب��رام  بهدف  الجانبين  مع  محادثات  عقد  في 
االلتزام  ع��دم  من  الرغم  على  ال��ن��ار«،  إط��الق  لوقف 

باتفاقات هدنة سابقة.
حكومة  حققتها  التي  المكاسب  ترّسخ  أن  ويرّجح 
ليبيا بين  الفعلي في  االنقسام  الليبي  الوطني  الوفاق 
الشرق  في  المتنافستين  للحكومتين  خاضعة  مناطق 
على  األجانب  داعموهما  يتنافس  واللتين  والغرب 

النفوذ اإلقليمي.
وساعد الدعم العسكري التركي، من خالل ضربات 
بمقاتلين  واإلم��داد  جوية  ودفاعات  مسيرة  بطائرات 
على  الوفاق  حكومة  أنقرة،  مع  متحالفين  سوريين 
»ليبيا  أن  تركيا  وتعتبر  األخيرة.  نجاحاتها  تحقيق 
البحر  بشرق  مصالحها  حماية  في  األهمية  شديدة 

المتوسط«.
بدعمه  يحتفظ  يزال  ال  الليبي  الوطني  الجيش  لكن 
إن  الماضي  األسبوع  في  واشنطن  وقالت  الخارجي. 
الجفرة  قاعدة  إلى  حربية  طائرات  أرسلت  »موسكو 
التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي«، رغم نفيه 

ونفي روسيا ذلك.
والمقاتلين  »األسلحة  إن  المتحدة  األم��م  وتقول 
يتدفقون على ليبيا على الرغم من حظر على السالح«، 

مما ينذر بتصعيد أكثر شراسة.
بالكامل  الطاقة  إي��رادات  توقفت  آخر،  صعيد  على 
تقريباً بعدما أغلقت قوات شرق ليبيا الموانئ النفطية، 
تواجهان  والغرب  الشرق  في  الحكومتان  وأصبحت 

أزمة مالية وشيكة.
قبل  من  عليها  السيطرة  تّمت  التي  ترهونة  وتقع 
قوات الوفاق الليبية في التالل جنوب شرق طرابلس 
العاصمة.  على  حفتر  لهجوم  أمامية  قاعدة  وكانت 
في  حفتر  »داعمي  أن  إلى  السريع  سقوطها  ويشير 
على  للسيطرة  مسعاه  لدعم  ميالً  أقّل  كانوا  الخارج 

البلد بأكمله بعد تدخل تركيا الحاسم لوقفه«.
في  الوطني  الوفاق  حكومة  عمليات  غرفة  وقالت 
دخولها  بعد  ترهونة  على  »سيطرت  قواتها  إن  بيان 
الوطني  الجيش  في  مصادر  وقالت  جهات«.  أربع  من 
وإن  الشرق  باتجاه  فروا  السكان  »بعض  إن  الليبي 
عائلة الكاني التي تسيطر على ترهونة منذ عام 2014 

انسحبت أيضاً«.
وقال مسؤول تركي »تتحّرك قوات الحكومة الليبية 
مسيرة  طائرات  وباستخدام  منظم  نحو  على  سريعاً 
قوات  لكن  الطاولة،  على  حّل  هناك  يكون  قد  مسلحة. 

حفتر تخسر أراضي بكل المقاييس«.
في  وثقت  التي  الدولية،  العفو  منظمة  دعت  فيما 
لحكومة  تابعين  مقاتلين  تهديدات  األخيرة  اآلون��ة 
الوفاق الوطني بأعمال قتل انتقامّية في ترهونة، إلى 
على  الجانبين  من  االنتقامّية  للهجمات  نهاية  »وضع 

المدنيين«.
الوطني  الوفاق  حكومة  »قوات  إن  المنظمة  وقالت 
غربي  تقدمها  أثناء  انتقامية  أعمال  في  تورطت  التي 
طرابلس في نيسان لم تتعرض للحساب أو المساءلة 
هجمات  شنا  »الجانبين  أن  وأض��اف��ت  اآلن«.  حتى 
في  طرابلس  بأنحاء  مدنية  مناطق  ف��ي  عشوائية 
األسابيع األخيرة، بينما ُزرعت األلغام وُنصبت الشراك 
على نطاق واسع قبل انسحاب الجيش الوطني الليبي 

والمتعاقدين الروس الذين يدعمونه«.
وتأتي استعادة ترهونة عقب أقل من يوم واحد على 
استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، 
بعد تمكنها من إخراج قوات حفتر من جنوب العاصمة، 

إثر معارك استمرت أكثر من عام.
لحكومة  التابعة  الغضب«  »بركان  صفحة  ونقلت 

الوفاق، عبر »تويتر« عن قنونو قوله إن قواتنا »تطارد 
مشدداً  ترهونة«،  من  الهاربة  حفتر  ميليشيات  فلول 
على أن التعليمات للقوات المقاتلة هي »الضرب بقوة 
وحزم لكل بؤر التمرد من دون رحمة أو شفقة«، حسب 

تعبيره.
أحكمت  الحكومية  ال��ق��وات  أن  المتحدث  أك��د  كما 
شرقي  الواقعة  العربان  بلدة  كامل  على  سيطرتها 

مدينة غريان.
»لن  الوفاق  حكومة  ق��وات  أن  على  قنونو  وش��دد 
من  انسحبت  التي  الوطني  الجيش  لقوات  تسمح 
ترهونة وجنوب طرابلس باالختباء وزعزعة األمن في 
مناشداً  حولها«،  وما  ونسمة  ومزدة  وليد  بني  مدينة 
حفتر  قوات  لعناصر  السماح  »عدم  وليد  بني  سكان 

بالتواجد بينهم«.
وج��واً..  ب��راً  لقواتنا  هدف  هو  مسلح  »كل  وتابع: 
المعركة حسمت عسكرياً.. نبشر كل الليبيين الشرفاء 
عن  الظلم  ورف��ع  المختطفة  مدننا  الى  ماضون  اننا 
الدولة  سلطان  وسنبسط  مهّجريها،  وع��ودة  ابنائها 
حسب  وسمائها«،  وبحرها  ترابها  كامل  على  الليبية 

قوله.
صالح  الليبية،  الدفاع  وزارة  وكيل  أكد  جهته  من 
تقدمها  واصلت  »قواتنا  أن  له،  تصريح  في  النمروش 
من  وطردتها  الميليشيات  وط��اردت  الخميس  صباح 
من  ع��دد  ه��رب  حيث  الكبرى،  طرابلس  أس��وار  على 
شرق  جنوب  وليد  بني  مدينة  مطار  إلى  حفتر  ق��ادة 

طرابلس«.
وبإعالن سيطرتها على كامل حدود العاصمة طرابلس 
حكومة  تكون  أمس؛  ترهونة  مدينة  وعلى  أمس،  أول 
الليبي،  الغرب  في  حفتر  ق��وات  وج��ود  أنهت  الوفاق 
واستعادت كل المناطق التي انتزعتها تلك القوات عندما 

شنت حملتها على طرابلس قبل 14 شهراً.
ولم تصدر قوات حفتر أي تعليق رسمي عن خسارتها 

المدينة.
غير أن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات 
حفتر قال في بيان مساء أول أمس، »نعلن إعادة تمركز 
وحداتنا خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف اآلخر 
القيادة  فإن  التزامه،  عدم  حال  وفي  النار،  إطالق  وقف 
مشاركتها  وتعلق  العمليات  باستئناف  ستقوم  العامة 

في لجنة وقف إطالق النار«.
وأكد المتحدث أن »القرار جاء بناء على موافقة القيادة 
في  مشاركتها  استئناف  على  المسلحة  للقوات  العامة 
لجنة وقف إطالق النار )5+5( التي تشرف عليها األمم 

الشعب  لدماء  وحقنا  إنسانية،  وكمبادرة  المتحدة، 
في  للمدنيين  العشوائي  لالستهداف  ومنعاً  الليبي، 

طرابلس من قبل ميليشيات الوفاق«.
ويتزامن ذلك مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلى تسوية النزاع الليبي ووضع حد للصراع الذي اندلع 

بين الطرفين في أبريل العام الماضي.
أن  مؤخراً  ليبيا  في  المتحدة  األم��م  بعثة  وأعلنت 
حكومة الوفاق و«الجيش الوطني« وافقا على استئناف 
أكثر من ثالثة  النار بعد توقفها  مفاوضات وقف إطالق 
حكومة  في  الرئاسي  المجلس  رئيس  أن  غير  أشهر، 
الوفاق فايز السراج صرح أول أمس من أنقرة بأنه »لن 

يعطي حفتر فرصة للتفاوض«.
قوات  من  أعضاء   5 النار  إطالق  وقف  لجنة  وتضم 
أقرت  وقد  الوفاق،  حكومة  قوات  من  أعضاء  و5  حفتر 
ضمن حوار جنيف في شباط بهدف الوصول إلى وقف 

إطالق نار دائم.
مسارات،  ثالثة  من  واحداً  العسكري  المسار  ويعد 
إلى جانب المسارين السياسي واالقتصادي، يتوجب 
ليبيا  حول  برلين  مؤتمر  مخرجات  الستكمال  اتباعها 
أعمالها  علقت  العسكرية  اللجنة  أن  إال  األزم��ة،  لحل 

عقب جولتي محادثات بسبب خالفات.
وفي أول رد فعل على استعادة كامل غرب ليبيا، قال 

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز 
السراج إن »معركتنا ما زالت مستمرة، وعازمون على 

بسط سيطرة الدولة على كافة أراضي ليبيا«.
وأضاف أنه »ال تنازل عن تطبيق العدالة والقانون 
لمحاسبة كل من اقترف جرائم بحق الليبيين«، حسب 

تعبيره.
فتحي  داخليته،  وزي��ر  دع��ا  نفسه،  السياق  ف��ي 
باشاغا، كافة المدن التي تقع تحت سيطرة قوات حفتر 

ب�«العودة إلى شرعية الدولة«، حسب تعبيره.
المختطفة من هذا  المدن  وقال باشاغا »على أهالي 
والعودة  الحرب،  مدنهم  لتجنيب  االنتفاض  المشروع 

لشرعية الدولة«.
»عاصفة  عملية  الوفاق  حكومة  قوات  إطالق  ومنذ 
نهاية  طيار  بدون  تركية  بطائرات  مدعومة  السالم« 
على  السيطرة  استعادة  في  نجحت  الماضي،  آذار 
وسبقت  االستراتيجية.  الجوية  »الوطية«  قاعدة 
المنطقة  لتكون  الغربي،  الساحل  مدن  استعادة  ذلك 
إلى معبر  الممتدة من العاصمة طرابلس غرباً وصوالً 
سيطرة قوات  الحدودي مع تونس، تحت  جدير  راس 

حكومة الوفاق بالكامل.
ونزوح  القتلى  مئات  سقوط  إلى  المواجهات  وأدت 

أكثر من 200 ألف شخص.
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7 مرويات قومية

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
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بقلم االمين زهير الحكم 
لعل حضرة االمين زهير حكم من اكثر، ان لم يكن اكثر الذين عرفوا 
المسؤوليات  وتحمله  إقامته  سنوات  خالل  شــدراوي  بديع  االمين 

العديدة.
ُعرف  امين  عن  صادقة  اضاءة  ُتقدم  بديع،  االمين  عن  الكلمة  هذه 
يغادر  جعله  مما  الصلبة  وبمواقفه  وبتفانيه،  ونضاالته  بوجدانيته 
مدينة  في  سنواته  ممضياً  البرازيل  في  القسري  المنفى  الى  وطنه 
المنيّة منذ فترة  ان وافته  الى   )Nova Iguacu»)1 ايغواسو  «نوفا 
كان  وان  الحزبية،  مسيرته  فــي  ورافــقــه  عرفه  مــن  كــل  حــزن  وســط 
االمين زهير يغطي بجدارة النضال الحزبي لالمين بديع في الوطن، 

فنحن ننتظر ان يكتب عنه الرفقاء الذين عرفوه في مرحلة اغترابه.
ل. ن. 

* * *
أواخر  البرازيلي في  المهجر  الشدراوي من  األمين بديع سليم  » عاد 
الستينيات من القرن الماضي حيث أسس صالة عرض لبيع السيارات 
القديمة في »شارع المصارف« في مدينة طرابلس. وسرعان ما تحول 
عليه  تعرفوا  الذين  بين  اإلجتماعي  للتواصل  ملتقى  إلى  المكان  هذا 
التعبوي  وأسلوبه  باألمة  المحيطة  المخاطر  تحديد  في  إلندفاعه  نظرا 
يهود  ضد  المقاومة  عن  والدفاع  النهضة  حركة  في  لإلنخراط  الداعي 

الخارج والداخل.
لقد تحول معرض السيارات إلى شبه خلية لتناقل األخبار وتحديدا 
كما  القومية.  بالمصالح  تضر  التي  التحركات  كل  ورص��د  المهمات 
سيارات  ثالث  من  ألكثر  تتسع  ال  التي  الصغيرة  الحانة  هذه  تحولت 
الشعبية  الالئحة  1968 لدعم  اإلنتخابات سنة  انتخابي في  إلى مركز 
اإلنقالب  قائد  عوض  فؤاد  األمين  تضم  كانت  التي  عكار  انتخابات  في 
الحزب  لقرارات  تنفيذاً   1961 سنة  آخر  في  حدث  ال��ذي  العسكري 
في  سعادة  عبدالله  الدكتور  برئاسة  اإلجتماعي  القومي  السوري 
إلغاء  لبنان لجهة  والقيام بإصالحات جذرية في  التدهور  سبيل وقف 
الطائفية والمذهبية واإلقطاعية والزعامات السياسية التي كان الحزب 
اإلنفتاح  لطريق  وإغالقه  لبنان  انعزالية  في  أساسية  عناصر  يعتبرها 
الدفاع  في  الكاملة  مسؤولياته  وتحمل  القومي  محيطه  في  واإلنخراط 

عن حقوق األمة والمجتمع من التهديد اليهودي المستمر على بالدنا.
يستطع  لم  وإذ  التغيير  بضرورة  صادقاً  إيماناً  بديع  األمين  آمن 
الحياة  في  اإلن��خ��راط  فيجب  العسكري  باإلنقالب  التغيير  الحزب 
ضمن  من  والعمل  اللبنانية  الديمقراطية  تتيحها  التي  السياسية 
مشاريع  لطرح  البرلمانية  الندوة  إلى  للوصول  النيابية  اإلنتخابات 

اإلصالح والخالص من األمراض اإلجتماعية المتوارثة في لبنان.
يجمع  أن  العتيقة  المفاهيم  كل  على  الثائر  بديع  األمين  استطاع 
حوله الشباب والرجال وكبار السن والتأثير عليهم بإندفاعه وحركاته 

ونظراته الثاقبة وتحويلهم إلى مناضلين عاملين.
السياسة  وتقلّب  اللبنانية  األحداث  الشدراوي  بديع  األمين  عاش 
اللبنانية ومواقفها من الوجود الفلسطيني في لبنان إثر اجبار مناضلي 
وكفرشوبا  شبعا  في  وتمركزهم  األردن  ترك  على  الفلسطينية  الثورة 
إلى  داعياً  عنيداً  شرساً  مقاوماً  الفلسطينية  المقاومة  جانب  إلى  وكان 
اتفاقات تحفظ الجميع  التصادم بين الجيش والمقاومة وصياغة  عدم 

في سبيل عمل واحد في وجه العدو اإلسرائيلي.
ومع تقدم األحداث والصراع في لبنان بين حّق المقاومة الفلسطينية 
في العمل، والسيادة اللبنانية، لّبى األمين بديع خيار الحزب السوري 
الفلسطينية  الفصائل  مع  العمل  في  لإلنخراط  اإلجتماعي  القومي 
منزله  وأصبح  والشمال  طرابلس  في  معها  وعمل  فتح  حركة  فاختار 

مركزاً لقادة الحركة إلى جانب المسؤولين القوميين اإلجتماعيين.
عندما اندلعت أحداث 13 نيسان 1975 لعب األمين بديع الشدراوي 
على  واإلش��راف  السالح  على  التدريب  أماكن  تأمين  في  ريادياً  دوراً 
التعبئة وتأهيل الشباب للعمل في الدفاع عن الثورة الفلسطينية وحقها 
المشروع في حماية لبنان وخطه القومي ضد اإلحتالل الصهيوني الذي 

كان ينتهز الفرص لإلنقضاض على الجنوب اللبناني.
المخيمات  بين  يتنقل  ميدانياً  قائداً  الشدراوي  بديع  األمين  كان 
ويشرف  يتابع  وطرابلس  وعكار  والبارد  البداوي  في  الفلسطينية 
 1978 اللبناني خاصة بعد احتالل  وينّظم المجموعات ليرفد الجنوب 
وإرسال  وتجهيز  تدريب  قواعد  إلى  الشمال  مخيمات  تحّولت  بحيث 

مجموعات قتالية إلى الجنوب واألراضي الفلسطينية المحتلة. 

في  الثورة  ق��ادة  مع  وتقاسم  الفلسطيني  الهم  بديع  األمين  عاش 
الشمال كل مشاكل واحتياجات التعبئة والنهوض وشّكل مع مسؤولي 
األمن والمعلومات وقوات الساحل غرفة عمليات واحدة دائمة لإلشراف 

العمليات. وتنفيذ 
للحركة  مؤيداً  أصبح  لبنان  إل��ى  السورية  القوات  دخ��ول  وبعد 
حدث  ال��ذي  اإلنقالب  بعد  الفلسطينية  وال��ث��ورة  اللبنانية  الوطنية 
وطنياً  واجباً  التنسيق  وأصبح  القدس  إلى  السادات  أنور  ذهاب  إثر 
ما  وهذا  الوطنية  والحركة  والفلسطينية  السورية  القوات  بين  وقومياً 
سعى إليه األمين بديع في طرابلس وذلك لمنع اإلختراقات األمنية في 
على  والضغط  طرابلس  صورة  إلضعاف  وذلك  الشمالية  الساحات 

الطرابلسي. الشارع 
1982 وما بعده انكّب األمين بديع  خالل اإلجتياح اإلسرائيلي سنة 
وعقد  المعركة  من  المنسحبين  صفوف  تنظيم  إعادة  على  الشدراوي 
شكّل  الشمال  وأن  خاصة  جديد  من  التعبئة  في  المتتالية  اإلجتماعات 
ووصول  بيروت  حصار  بعد  النازحين  إلستقبال  األساسية  المحطة 
والمقاومة  بالثورة  الثقة  إعادة  هّمه  وكان  إليها  اإلسرائيلي  الجيش 
الوسائل.  بشتى  المعركة  في  اإلستمرار  على  الوطنية  القوى  وبقدرة 
وكم كانت فرحته عارمة عندما تبلّغ إمكانية القضاء على رأس التعامل 
المنتخب  الجمهورية  رئيس  الجميل  بشير  اإلسرائيلي  العدو  مع 
العملية  تنفيذ  من  فترة  قبل  ذلك  عرف  اإلسرائيلية.  الدبابات  بواسطة 
سبيل  في  منه  يطلب  كان  ما  كل  لبى  وقد  الصبر  بفارغ  ينتظرها  وكان 
جيدة  عالقة  على  الشدراوي  بديع  األمين  كان  العملية.  هذه  نجاح 
المعلومات  تبادل  في  الدائم  التواصل  نتيجة  العلم  نبيل  باألمين 
والخبرات الالزمة لصد العدوان وضرب عمالئه وال بد هنا من اإلشارة 
شكل  لقد  المردة.  وقوات  بديع  األمين  بين  الكامل  األمني  التنسيق  إلى 
ضربة  موسى  أبو  بقيادة  واإلنتفاضة  فتح  بين  الفلسطيني  اإلنقسام 
أن  كما  القوى.  بوحدة  ينادي  كان  ال��ذي  بديع  األمين  لجهود  كبيرة 
القيادات  كل  أعمال  حجب  وطرابلس  الشمال  إلى  عرفات  ياسر  مجيء 
اإلنخراط  وعدم  اإلنطواء  فضّل  الذي  بديع  األمين  مع  تعمل  كانت  التي 
في الصراعات العربية. وبعد فترة من استراحة المحارب حاول األمين 
السوريين  مع  بالتعامل  المحتلة  واألرض  لبنان  خارج  العمل  بديع 
فشلت  ولكن العملية  حسين  الملك  راسهم  وعلى  العمالء  على  للقضاء 
كشفوا  الذين  وإن  كبرت  قد  األمنية  اإلختراقات  أن  بديع  األمين  فتأكد 
العملية من المحيطين به كثر. فترك العمل وسافر من جديد إلى المهجر 

البرازيلي حيث وافته المنية.

هوامش: 
كنت  جانيرو.  دي  الريو  لمدينة  مجاورة  مدينة  إيغواسو:  نوفا 
الرفيق  فألتقي  البرازيل  في  اقامتي  خــالل  مــرة  من  اكثر  زرتها 
)شقيق  شدراوي  خليل  الرفيق  بإقامة  علمُت  ثم  يعقوب  سليمان 

االمين بديع( فيها.

ناظر التربية والشباب الرفيق رؤوف وائل نافع 
ننّوه بالعمل الجيد الذي حققه االمين سعد سكاف بشأن تاريخ العمل 
من  كثير  على  ملفها  يحتوي  الــذي  حلبا  بلدة  ومنها  عكار  في  الحزبي 

المعلومات من االمين المناضل رؤوف نافع، وعنه. 
الى  اضــطــررت  والــنــبــذات(  والوثائق  االوراق  )تــالل  ارتفعت  عندما 
وضع كل ملفات عكار الى جانب، آمالً ان اتمكن في وقت غير بعيد من 
استعادتها والبدء تباعاً على العمل عن عدد من الفروع، منوهاً ايضاً بما 
كان تجمع من معلومات عن بلدة الحاكور بفضل الرفيقين غسان نصر 
االمين  به  تقدم  كان  الذي  الجيد  وبالتقرير  المسيح،  عبد  المسيح  وعبد 

ناصر القرحاني عن بلدة برقايل .
التربية والشباب  المناضل رؤوف نافع وردتنا من ناظر  الرفيق  عن 
ان  على  جــاءت،  كما  نعممها  التي  النبذة  هذ  نافع  وائــل  رؤوف  الرفيق 

نحكي اكثر عنه وعن حلبا، عندما نستعيد الملف الغني عنهما .
ل. ن.

* * *
رؤوف محمد حمزة نافع )الدلبة خريبة الجندي - عكار - شمال الكيان 
اللبناني 1924 - 2015 ) للدلب في بالدنا أبعاد، تتعدى البعد الشجري 
خريبة  ودلبة  والتعليمية.  والتربوية  والسياسية  االجتماعية  االبعاد  الى 
الحرف  أصول  نافع  رؤوف  تلقى  الوارفة  ظاللها  تحت  عكار  في  الجندي 

وأتقن اصول القراءة غطت مرحلة طفولته من سنة 1924 الى 1936.
ثم تابع دراسته في مدرسة حلبا، عاصمة قضاء عكار، و في مدارس 
أمهات  الجد والتحصيل في  الشمال، فلم يفته  الفيحاء، عاصمة  طرابلس 
كماً  الثقافية،  الفتى  تجربة  فتغزر  وحديثها،  قديمها  العربية،  الكتب 

ونوعاً.
ف��ؤاده،  عليه  وملكت  استهوته  التي  العربي،  اللغوي  بالتفوق  تمّيز 
يلقي  شاهد   60/56 الشهادة  بامتحان  وتفوقه  أترابه،  على  فيها  متفوقاً 
بشكل  ومناقشة  ومعالجة  تركيزا  الموضوع  فهم  في  تمّيزه  على  الضوء 
بأبعاد  والتفوق  المتين  واالسلوب  المبين  اللغوي  االثر  جانب  الى  موفق، 

الفصاحة والبالغة والخط الواضح الجميل.
واالطالع  العامة  الثقافية  الحياة  في  وانخراطه  المستمرة  مطالعاته 

العميق على أدبيات الحزب السوري القومي 
االجتماعي قد عمقت ثقافته.

مارس التعليم طيلة ستة واربعين عاماً ونيف 1946 - 1992 
بدءا من قريته خريبة الجندي التي أنشا فيها أول مدرسة رسمية و كان 

اول مدير لها مرورا بمدارس 
مشحة والضنية وعدة مدارس في الجنوب اللبناني واخيرا في حلبا.

إنتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي وهو مدّرس سنة 1952، 
وقد ملك عليه تفكيره وجوارحه، فأحبه وأخلص له، فوهبه كل ما يمكن ان 

يقدمه، دون أن يتأخر عن تأدية واجبه في التدريس .
اقصى  والى  الضنية  الى  وبنقله  تدرجه،  بتأخير  رسمياً  به  ُنكل  وقد 

الجنوب، الى حوال، على الحدود اللبنانية 
الكثير،  الشيء  والعذاب  الحرمان  من  وعائلته  نال  وقد  الفلسطينية، 

بسبب حزبيته المميزة.
له ثالث روايات لم تنشر، منها: »عصابة لو«، وله دواوين شعر ما بقي 
الحزبية  الكتب  مع  السجن  في  وهو  أتلفت  الزخم«،  »نحن  قصائد  اال  منها 
في  واجتماعية  سياسية  خطب  عدة  وله  ضده،  وثائق  تكون  أن  من  خوفاً 

مناسبات عدة.
ساهم بشكل او بآخر في سياسة عكار، عبر التفاعل الحياتي، وانسجم 
من  وصار  فيه  وانصهر  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  مبادئ  مع 
الصعوبة ان نمّيز بين شخصيته وبين مبادئ الحزب، فيعطيه كل ما يمكن 

ان يعطيه وان كان ذلك على حساب مصلحته الخاصة ومصلحة عائلته.
كما كان مدّرساً ناجحاً مخلصاً لعمله ولمادة تدريسه ومهنته وطالبه. 
الحزبي العريق الذي عمل باخالص للحزب الى درجة السجن  كان ايضاً 
والتشريد دون ان ينثني عن عقيدته، التي جهر بها من قصيدة نارية تلقى 
على المأل وتمثيلية حزبية تمّثل في منزله، وخطاب سياسي صاعق يؤبن 
السوري  للحزب  عام  عام  كمنفذ   1958 عام  عدبل  في  الحزب  شهداء  فيه 

القومي االجتماعي، حتى قيل فيه:
» يرحم اآلخرين وال يرحم نفسه«.

} نبذة عن االمين رؤوف نافع في سطور : 
مدّرساً في المدارس الرسمية منذ العام 1946، 

عكار-  من  م��دارس  عدة  بين  السياسي  انتمائه  بسبب  تاديبياً  تنقل 

الشمال الى الجنوب نذكر منها البعض: 
مدرسة خريبة الجندي الرسمية – عكار وكان اول مديراً لها

مدرسة سير الضنية الرسمية –  قضاء الضنية
مدرسة حوال الرسمية – الجنوب

مدرسة قعقية الجسر الرسمية – الجنوب
مدرسة العباسية الرسمية – صور

مدرسة مشحا الرسمية – عكار
مدرسة حلبا الرسمية – عكار، ومنها تقاعد سنة 1992

} تولى عدة مسؤوليات في منفذية عكار منها :
أول ناظر إذاعة للمنفذية
ثاني منفذ عام للمنفذية

ناموساً للمنفذية
 انشأ مديرية خريبة الجندي وكان أول مدير للمديرية المذكورة

رئيس لجنة تنظيم القوميين في عكار عقب فتنة 1958
مفوض مفوضيات عدة منها: حلبا، القرقف، شربيال

تربطه  وخارجها،  عكار  في  فاعل  اجتماعي  حضور  ذات  شخصية  وهو 
صداقات مع مختلف االطياف 

السياسية واالجتماعية والتربوية .
حائز على وسام الواجب

حائز على تنويه من رئاسة الحزب
حائز على وسام الثبات لمضيه أكثر من 60 عاماً على انتمائه

حائز على رتبة االمانة 
تكريم من مدرسة حلبا الرسمية لبلوغه سن التقاعد بعد خدمة 46 عاماً 

من العطاء في السلك التعليمي.
أعتقل و سجن بعد محاولة االنقالب عام 1960

تعرضه  نتيجة  ترشيحه  وفقد  عكار  قائممقام  لمنصب  مرشحا  كان   
للمالحقة االمنية آنذاك من قبل السلطات االمنية عدة مرات. 

تعّرض للسجن والتعذيب مرات عدة أثناء تسلمه مسؤولياته الحزبية، 
 تأخر التدرج الوظيفي بسبب انتمائه للحزب.

والمدّرس  االجتماعي  القومي  للرفيق  مثاالً  نافع  رؤوف  األمين  كان 
الرمق  حتى  وإيمانه  ونشاطه  نضاله  على  محافظاً  بقي  فقد  المعطاء 

االخير.
شّكل  فقد  مسيرته  تنته  ولم   .2015/02/08 االحد  يوم  المنية  وافته 

عائلة قومية اجتماعية كاملة من ابناٍء وأحفاد.
} أبنائه الرفقاء :

الصحافي المعروف المربي جهاد نافع ،
المربي وائل نافع

االستاذ أسامة نافع
االستاذ عمر نافع

بناته:
المرحومة المربية جمانة نافع، وجنان نافع.

االمين الراحل بديع �شدراوي

طود �شامخ في تاريخ الن�شال القومي االجتماعي

من رموز الحزب الن�شالية في عكار

المربي واالأديب الرفيق روؤوف نافع

االمين رؤوف نافعاالمين بديع شدراوي

األمين كمال نادر
القرن  ستينات  فــي  سليمان  نــاهــض  الــرفــيــق  عــرفــُت 
مكتب  رئــيــس  مسؤولية  مــتــولـّـيــاً  كــنــت،  عندما  الــمــاضــي 
ما  وإّنــي  الــكــورة،  ومنها  الحزبية  المناطق  نــزور  الطلبة، 
العمل  مسؤولية  تــولـّـوا  الذين  الرفقاء  أسماء  أذكــر  زلــت 
أيضاً  ونــزور  نــزورهــم  فكنّا  فيها)1(،  الطالبي  الحزبي 
عدداً كبيراً من الرفقاء الطلبة الجامعيين إذ ينتقلون صيفاً 

إلى قراهم. 
وعرفُت في تلك المرحلة أيضاً شقيقه نعيم. منذ سنتين 
بلدته  فــي  نـــادر  كــمــال  األمــيــن  أزور  كنت  وفيما  أكــثــر  أو 
بطاقة  على  سليمان  ناهض  الرفيق  اســم  لفتني  قلحات، 
ناهض  الرفيق  زرت  ثــّم  كمال  األمــيــن  فسألت  المدخل، 
متفقداً، ألجده في وضع صحي متراجع. رحت اتصل به 

متفقداً، مستذكراً عالقتي الوطيدة به في الستينات.  
عاماً   79 دام  عمر  بعد  ناهض  الرفيق  فارقنا  مــؤخــراً 
قضى معظمه في مهنة التعليم وفي نشر العقيدة القومية 

االجتماعية. 
الرفيق  عــن  الغنية  الكلمة  هــذه  نــادر  كمال  االمــيــن  مــن 

المربي، والمناضل ناهض سليمان.
* * *

والده   .1941 سنة  قلحات)2(  قريتنا  في  ناهض  ولد 
جرجي سليمان كان قومياً من جيل الذين دخلوا في الحزب 
أيام   1933 سنة  منذ  النهضة  عرفت  ضيعتنا  أن  إذ  باكراً، 
العمل السري. كانوا يلقبونه األستاذ جرجي ألّنه مع عمله 
في األرض وتربية النحل كان يحرص على تعليم األوالد في 
بيوتهم في زمن لم تكن هناك مدارس وال كهرباء وال شبكة 
وضّمت  األربعينات  في  كبرت  مديريتنا  قرانا.  في  مياه 
معظم أبناء القرية وكانوا يعاونون الناس في حصاد القمح 
وموسم الزيتون وفي أعمال البناء وتحسين حال الطرقات. 
عن  نموذجية  ص��ورًة  يعطوا  أن  استطاعوا  القدوة  وبهذه 
النهضة القومية. ولقد عانوا طويالً من االضطهاد والسجون 
وما  صمدوا  ذلك  ومع  االستقالل،  زمن  وفي  االنتداب  أيام 

تخلًوا عن عقيدتهم وقَسمهم.
الشّبان  القوميين  من  جديٌد  جيٌل  ظهر  الخمسينات،  في   
مسؤولية  وتسلم  وأترابه  وإخوته  هو  بينهم  ناهض  وكان 
صيف  أح��داث  نشبت  وعندما  وم��درب��اً،  موجهاً  األش��ب��ال 
السوريين  الضباط  إشراف  تحت  المديرية  مع  عمل   1958
السراج  الحميد  عبد  سلطان  ظلم  من  نجوا  الذين  القوميين 
الجبيلي)3(،  الله  عبد  منهم  نذكر  الفاشل،  الوحدة  ونظام 
سليمان)5(.  وإبراهيم  الشمالي  توفيق  بشور)4(،  أكرم 
ويشاركون  يحرسونها  قوميون  شبان  ضيعتنا  في  وكان 
بهاء  منهم:  نذكر  المنطقة،  حماية  في  المديريات  بقية  مع 

سمير  البحري)6(،  رش��ا  الحاماتي،  سمعان  نصرالله، 
وإبراهيم  الحاماتي  وموسى  نصر  نعمان  وكان  سليمان، 
شمعون وبهيج نصرالله وفوزي وهبه وزاهي وهبه يتوّلون 
مسؤوليات في هيئة المديرية ومنفذية الكورة. وعندما وقع 

االنقالب اعتقلوا كلهم وتعذبوا كثيراً في السجون. 
في  الرسمي  بالتعليم  التحق  فهو  ناهض،  إل��ى  أع��ود 
منتصف الستينات وعّينوه في قرية جنوبية نائية، ويروي 
بوسطة  إلى  بوسطة  من  وتنّقل  وأمتعته  فراشه  حمل  أّنه 
أوال  المختار  بيت  إلى  وذهب  القرية،  تلك  إلى  وصل  حتى 
بدأ  التالي  اليوم  وفي  عنده،  ليلته  وبات  نفسه  عن  وعّرف 
زال  ما  فيه.  يسكن  صغير  مكان  له  تيسر  ثم  بالتدريس 
وأخالقها  النهضة  روح  فيهم  زرع  وقد  يذكرونه،  تالميذه 
القرى  في  علّموا  الذين  القوميين  من  العشرات  مثل  مثله 

البعيدة. 
تنقل ناهض في عدة مناطق فعلّم في المنية وبيترومين 
ودده، وعندما صارت عندنا محطة تلفزيون تسلّم مسؤولية 
البث  انتهاء  حين  إلى  يسهر  فكان  واإلرس��ال،  البث  تقنية 
اليومي وفي الصباح يذهب إلى مدرسته. تعرفه كل القرى 
بل  يهدأ  ال  وكان  لإلذاعة،  وناظر  كمذيع  وغيرها  الكورة  في 
يتنقل بين المديريات ليقوم بمهمة تعليم العقيدة وشرحها 
اليمين  أقسم  قد  وهو  الحزب،  على  المقبلين  للمواطنين 
ميشال  الرفيق  يد  على  االنقالب  بعد  المالحقات  فترة  في 
جبرا)7( في بلدة بطرام، برغم أّن الحزب ممنوع واالنتماء 
إليه يسّبب عقوبًة وسجناً. هكذا أمضى عمره وزهرة شبابه 
مع  المعاناة  من  مرحلة  بدأت  وهنا  السبعين،  بلغ  أن  إلى 

الدم فكانت سنواٍت  القلب والشرايين والدهون في  أمراض 
الحزب  منحه  اليوم  من  أعوام  ثالثة  وقبل  باأللم.  ممزوجًة 
لهذه  حفلة  بيته  في  وأق��ام  رف��ق��اءه  فدعا  الثبات  وس��ام 
المناسبة كأنها حفلة الوداع، لكنه ظل يتابع هموم الحزب 
ويعلق  يكتب  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  والوطن 
ويتراسل مع زمالئه وأترابه في كل أنحاء العالم، وربما كان 

هذا الجهاز الصغير بين يديه ينسيه أوجاعه الدائمة.
على  وتعذر  الصحية  حالته  تدهورت  األخير  الشهر  في 
عضلة  ضعف  بسبب  له  جراحية  عملية  إج��راء  األطباء 
وأسلم  رفاقه  وودع  األخير  الوجع  مرحلة  في  فدخل  القلب 
على  وحافظوا  الطريق  تابعوا  أن  وصّيته  وكانت  ال��روح، 
أموت  عندما  الزوبعة  بعلم  ولّفوني  والعقيدة  الوطن  أمانة 
بإقامة  تسمح  لم  الصحي  الحجر  ظروف  لكن  كان،  وهكذا 
مأتم رسمي كبير يليق بعمره وعطائه. وقد ألقى األب لويس 
حيدر كلمة قصيرة، عّدد فيها مزاياه ووّدعه بكلمات مؤثرة، 
يزوره  أن  على  يحرص  وك��ان  قرب  عن  يعرفه  ال��ذي  وهو 

دائماً. وعند الضريح أّدينا له تحية الوداع.

هوامش: 
إيلي  ــن  فــــارس، األمــي خــلــيــل  الــشــهــيــد  ــن  األمــي  -  1
الرفيق نعيم غنطوس، األمين فيلمون جبور  نصار، 
والرفيق ميشال اآلغا الذي عرف ايضاً باسم ميشال 
في  المرحلة  تلك  عن  أوردت  وكنت   )بطرام(،  جبرا 
التالي:  الموقع  مراجعة  ومسيرتي.  سيرتي  حلقات 

 www.ssnp.info
تاريخ العمل الحزبي  عن  الغنية  النبذة  مراجعة   -  2

في قلحات من اعداد االمين كمال نادر على موقع 
في  شارك  الحزب.  ابطال  من  جبيلي:  عبدالله   -  3
معارك 1958 في لبنان، ثم في المحاولة االنقالبية، 
في  اللبناني  للجيش  حاجز  مــن  االفـــالت  مــن  تمكن 
وصوال  االتنقالبية،  المحاولة  فجر  «صربا«  منطقة 
في  عامالً  فيها  مستقراً  فنزويال،  فالى  الشام،  الى 
التجارة الى ان وافته المنيّة. اشرت إليه في عديد من 

النبذات . مراجعة الموقع المذكور آنفاُ.
مدرباً،  البرازيل،  في  به  التقيت  بشور:  اكرم   -  4
 . إلــيــه فــي اكــثــر مــن نــبــذة  للتدريب. اشــرت  ونــاظــراً 

مراجعة الموقع المذكور آنفاً.
على  عنه  الــنــبــذة  مــراجــعــة  سليمان:  ابــراهــيــم   -  5

الموقع المذكور آنفاً.
بــاســم رشــا حنا  ايــضــاً  ُعـــرف  الــبــحــري:  رشــا   -  6

مراجعة الموقع آنفاً.
.1 الهامش  مراجعة  جبرا:  ميشال   -  7

في وداع المربي والمنا�شل الرفيق ناه�ض �شليمان

الرفيق ناهض سليمان

االمين جميل بدير )تابع(
جميل  االمين  عن  نبذة  عممنا  قد  سابق  بتاريخ  كنا 
»مع  كتاب  من  الرابع  للجزء  مراجعتي  اثناء  بدير. 
انطون سعاده« قرأت لالمين جبران جريج المعلومات 
به  يتحلى  ان  يجب  الذي  النظامي  السلوك  عن  التالية 

القوميون  االجتماعيون.
االمين  يروي  »قف«  عنوان  وتحت   64 الصفحة  في 

جريج: 
» كان الطقس ماطراً وكان القادم يفذ في السير، رافعاً 
طوق سترته حول رقبته ليحميه من رذاذ المطر، لكنه 
الظالم  وسط  في  برز  حتى  السلم  اول  الى  وصل  ان  ما 
جهوري  وبصوت  منه  يتقدم  شيئاً،  بيده  يحمل  انسان 

يناديه »قف«.
ال��ح��رس  ب��دي��ر م��س��ؤوال ع��ن  ال��رف��ي��ق جميل  ك���ان 
والحراسة في تلك الليلة وهو ساهر متيقظاً فما ان لمح 
الزعيم  فيها  التي  البناية  الى  المؤدي  الممر  في  شبحاً 
حتى تصدى له فكان ان وقف القادم مكانه كأنه تسمر .

القادم:  فأجابه   « تريد؟  ومن  تكون  »من  سأله:   «
ارسل   . الزعيم«  مقابلة  اري��د  وان��ا  الشيشكلي  »ادي��ب 
الخصوص  بهذ  امره  الزعيم  يسأل  من  جميل  الرفيق 

فجاء الرد بالقبول .

»هنأ الشيشكلي الرفيق جميل على هذا االنضباط من 
جهة وعلى هذا الحرص من جهة اخرى وابدى اعجابه 

هذا الى الزعيم.
ان  بدير  جميل  الرفيق  ي��روي  المناسبة  وب��ه��ذه 
الزعيم كان يتفقد الحرس يومياً ال لجهة االشراف على 
االنضباط او على حسن الممارسة ولكن لجهة االهتمام 
بأوضاعهم فكان، مثالً، يصّبحهم بأبريق من الشاي مع 
وفي  امورهم   في  يحادثهم  معهم  ويجلس  مستلزماته 
وليس  زميل  او  كرفيق  معهم  يتصرف  كان  حاجياتهم. 

كزعيم مما حببه إليهم اكثر فأكثر« .

هوامش: 
ــر: مــن بــلــدة «الــنــمــيــريــة« نــشــط في  ــدي جــمــيــل ب
اكثرها  مــحــلـّـيــة،  مــســؤولــيــات  مــتــولــيــاً  بــيــروت 
مـــديـــر مـــديـــريـــة.  عــرفــتــه بــدمــاثــتــه وصــدقــه 
واخـــــالصـــــه. مـــنـــح رتـــبـــة االمـــــانـــــة. لـــالطـــالع 
عــلــى مـــا نـــشـــرت عــنــه مــراجــعــة مـــوقـــع شبكة 
االجتماعية الــقــومــيــة  الــســوريــة   الــمــعــلــومــات 

.  www.ssnp.info

من تاريخ المهجر اال�شترالي 

الصورة اعاله التقطت اثناء الزيارة التي قام بها البطريرك االرثوذكسي اغناطيوس هزيم ويبدو من 
اليمين الى اليسار، الرفقاء: 

طنوس فرنسيس، مصطفى علم الدين، مطانيوس حداد، االمين عادل موسى، بهيج حاوي.
من المفيد ان تدّون منفذية سدني، استناداً الى معلومات الرفقاء الذين كانوا مسؤولين في فترة زيارة 

البطريرك هزيم، تقريراً عن تلك الزيارة لجهة تعاطي المنفذية معها.
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°åpL� qHI� Ê« qC�_U� ¡UM� Í√—
 ¡u�K�« ÷—UF� t�√ d��≈ „—U� t�U�œ d�“Ë ‰uI� Ê« ÎUDO�� fO�Ë

Æ U�U���ô« ¡«u��ô gO��«  «u� dAM� `L�� Êu�U� v�«
 ÂUF�« w� —b� oO�� Êu�U� u� V�«d� tO�≈ bM��« Íc�« Êu�UI�«Ë    
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 ‰u���«  dE�  ÂUE�  ÊËÒb���   ¡UCO��«  Ë√  ¡«dL��«  …dA��«  ÍË–  s�
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 sO Ò���L�« l� …bA�«Ë …u�I�«Ë lLIK� ÎUC�—Ë ÎU�U���« ‰ Òu���« lM�

°°
 tF�—Ë iO�_« XO��« —«u�� UM�u� f�bI�« W�OMJ� t�—U�“ v��    
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 w�—u��  WO�U�ù«  Âö�_«  WK�L�  l�  `zUCH�  tL�«  j��d�  XKH��
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 wKO��ù« ‚UO��« s� X�d� sO� ‰b��« s� WH�U�  —U�√ WOKO��≈
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 ¨UNN�A�  U�  vK�  Ë√  UNOK�  l�Ë√  r�Ë  WC�dF�«  ÁcN�  w�  rK�  ôË
 W�—u�«  Ác� w� wL�« Ò”œ s� ·d�√ ôË ¨dA��√ r�  wM�√  v��Ë
 qL�√  s�  ¡«—¬  fJF�  ôË  ¨w�√—  fJF�  ô  UN�√  sK�√Ë  ¨W�u�AL�«
 s�  q��√  ô  w�KD�  w�uI�  n�u�  ÒÍ√  w�  ÊuJ�  U�bM�Ë  ÆrNF�
 ¨rN�KF�  «Ë—dJ�  Ê√  s�  wL�«  «u?? Ò�œ  s�  —c??�√Ë  Î̈ «—UN�  t�ö�≈
 l�  ¨W��d��«  dO�  ‰U??L??�_«  Ác??�  q��  s�  ÒnJ�«  rNOK�  wG�M�Ë
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 qzUBH�« WO��U� WL�e� bF� W�U� ¨‚«dF�«Ë W�—u� w� WO�U�—ù« qzUBHK� W�U� r�b�«
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ÆvLE ÔF�« … ÒuI�« ÁcN� oOK� ÌbNAL� dNE� Ê√ ‰ËU�� p�c�Ë
 ¨Ê«d�≈Ë  W�—u�  W�ËUIL�«  —u�L�  Â«bD�ô«  W�O��  qAHK�  UN�«—œ≈  ∫w�U��«  V���«
 ¨w�UO��« UNKF� Òœ— w� Y]�d�� UNKF� ¨UO�Ë— UN� Í“«uÔL�« VDÔI�« b�«u� v�≈ W�U{ùU�
 ‰ULA�« o�UM� vK� n�U���«  «dzUD� UNz«b��«Ë UN�UN��« d�� UN�C� Òq� ÒVB� X�UJ�
 —UD� vK� UO�UD�d�Ë U��d�Ë UN�«Ëb� v�M� ôË ¨—Ëe�« d�œË WÒ�d�U� W�—u� s� w�dA�«
 oO�D�  p�Ë  vK�  w�Ë  ¨hL�  w�   «dOFA�«  —UD�  XHB�  Ìo�U�  ÌX�Ë  w�Ë  ¨oA�œ

ÆWO�d�ö�« r�« X�� ÃÒ—b�� UL�≈Ë WKB� sO�«uIK� ÒXL� ô Íc�« dBO� Êu�U�
 nKL�«   «bOIF�  …œU�“Ë  ¨w�UO��«  Òq��«  sO�UC�  s�  W�—u�  œUF�≈  WOGÔ�  «c�  Òq�
 v�≈  W�U{≈  ¨ÁbzU�Ë  t{—Q�  p�L�L�«  Í—u��«  VFA�«  vK�  oM��«  …œU??�“Ë  ¨Í—u��«
 Òq��«  lK{√  b�√  ÊuJ��  sDM�«Ë  ÒÊQ�  ¨UNzUHK�Ë  W�—u��«  W�Ëb�«  v�≈  qzU�—  ‰UB�≈

ÆU�Ë—u� ”Ëd�U� —UA��« l� w�B�« nKL�« o�d� s� Î«b�b��Ë ¨VIÓ�dÔL�« w�UO��«
 W�—u��« …œUOI�« vK� jGC�« s� s]JL��� UO�Ë— ŒU{—≈ w� UNKA� ∫Y�U��« V���«
 U�œUF���« d�� U�d Ú� Ó�Ë Ê«d�≈ lÚM Ó� v�≈ W�U{≈ ¨W�—u��« W�U��« s� Ê«d�≈ Ã«d�≈ WOGÔ�
 …œUOI�«  i�d� WO�dO�_« W��d�«  X�bD�« ¨p�c� W�O�� ¨Í—u��« w�UO��« Òq��« s�

 wN�A� X�U� UL� ÎU�uMF� Ê«d�≈ d Ú�ÓJ� `L�� r�Ë W�—u� s� Ê«d�≈ Ã«d�≈ WN�� W�—u��«
 Èu�√  å19  ≠bO�u�ò  q�UI�«  ¡U�u�«Ë  ÍœUB��ô«  »U�—ù«  r�—Ë  Ê«d�≈  X�U�Ë  sDM�«Ë

ÆÎUO�—U�Ë ÎUOK�«œ WO�Ëb�« W�U��« vK� W�Ëb�
 p�c� ¨WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL��« l� ÎUFH� b�Ô� r� w�dO�_« XÒMF��« ∫l�«d�« V���«
  UOB��Ë ÂU� ÌqJA� Ê«d�≈ vK� UNF�“u� d��  U�uIF�«  U�d� …œU�“ s� Òb� ô ÊU�
 œËb�K� …d�UF�«  U�uIF�« v�≈ qI�M�� ¨UN��F Ô� w� U� Òq�  cHM��« Ê√ bF� ¨…œdHM Ô� WO�«d�≈
 W�dJ�� X�O� W�U�u�« »Ëd�� WO�UD�d��«  «uI�« d�� WO�«d�ù« jHM�« WK�U� “U���«Ë
 Ê«dN� œuF��Ë u��«Ë d���«Ë d��« w� UN�UD� q� ¨W�ÓbN��ÔL�« W�Ëb�« ‚UD� w� W�œUB��«Ë
 UN�ö�U�  d�J��Ë  UN�U��—  t�u�  nI�  s�  vK�  r�UE�«  w�UO��«  rB��«  WN�U��  v�≈
 ö�ËeM�  W�Ëœ  cIM�Ë  w��—UJ�«  d���«  d��  qI�M�Ë  ÍœUB��ô«  »U??�—ù«  e�U�  WODHM�«

ÆWI�bB�«
 sKFÔ� ÎU�d�U� X�U� Ê≈Ë WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�« rEF� ÒÊ√ „—bÔ� X�U� U�dO�√ ∫f�U��« V���«
 w�  rN�OBÔ�  WO�UO��«  ÂUN ��«  XKF�  WO��«d��«  UN�«—«d�   U�JFM Ô�  ÒÊ√  ô≈  ¨UN�  ¡U�u�«
 iF� b�� p�c� ¨WOK�«b�« rN�ËR� vK� fJFMO� Á—Ëb� Íc�«Ë ¨WO�—U��« rN�ËR�
 WO�UO��«  «u�H�« Òb� ‰ËU��Ë UN�—«d� iF� w� sDM�«Ë n�U�Ô�  √b� WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�«
 Íc�«Ë ÍËuM�« ‚UH�ô« …b�UF� w� Àb�� UL� Ê«d�≈ l� UN�U�ö� ŸÒbB� lML� UN�J�d� w��«
 w�dG�«  Âö�ù« q�� s� ÎUO�ö�≈ t� —U��ù« Òr�� U� ÒÊ√  `{«u�U� sDM�«Ë tM� X����«
 –  Ê«d�≈® WF�ULL�«  —u�� ÒrC� w��«  WIDML�«  w� w�«bOL�«  bNAL�« w� Íd�� U� w�UM�

Æ©ÊUM�� – ‚«dF�« ? W�—u�
 WO�UO��« ‰uK��« dO�Q� u� tKF� sDM�«Ë ‰ËU�� U� ª UODF Ô� s� o�� U� sL{
 b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« ÒÊ√ Ëb�� U� vKF� ¨W�—u� w� W�U�Ë WIDML�« w� W�dJ�F�«Ë
 Q�K� p�c� ¨WK�IL�« WO�U���ô« t��œUF Ô� jÚ� Ó{Ë t��UB� s�e�« »U���« vK� qLF� V�«d�
 »c�O� WÒ�b�« —U�� ·d�� b� Á—Ëb� Íc�«Ë WIDML�« w� w�UO��« bOFB��« v�≈ V�«d�
  UD ÒD�Ô� ŸU� v�≈ rN� ÍÒœR�� w��« ¨WO�UO��« t�ôœUF Ô� v�≈ WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« t�«Ëœ√
 W�d��« WK�� ÒqAO� ¨XO�u��« c� w� dBO� Êu�UI� —UO��ô«Ë Î̈U�dJ��Ë ÎUO�UO� V�«d�
 W�O��  nF{_«  ÒbF�  w��«  ÊUM��  W�U�Ë  —«u��«  ‰ËœË  W�—u�  sO�  WLzUI�«  W�UO��«
 Êu�U�Ë w�dO�_« —UF��« s� bOH��� b� ¨WO�—U�  «bM�« `�UB� qLF�  ö�J� œu�Ë

ÆÎ«b�b�� W�—u�Ë ÊUM�� vK� ÎU�d�  U�Ë_« Ò‚œ√ w� ¡U� Íc�«Ë dBO�
 b� ¨W�—u� v�≈ Ê«d�≈ s� WIDML�«  UHK� bOIF�� w�dO�_« wF��« ÒqF� WK ÒB�ÔL�« w�
 s� qF�� W�—u�Ë Ê«d�≈Ë UO�Ëd� WzœUN�« WO�O�«d��ô« sJ� ¨t��«u� iF� w� ̀KH Ô�
 w� WO�UO��«  «—ÒuD��U� ¨UO�Ë— —u�L� WO�UO��« …œËd��U� ÂbDB� w�dO�_« YÓ� ÓF�«
 »d� u�� Ãd Ô�b��U� …—cMÔL�«  «d Ò�RL�« b�b��Ë U�¡«u��« Í—ËdC�« s�  U� WIDML�«
 sO���Ë   UODFÔL�«Ë  lzU�u�«  ÷ÚdÓ�  ‰ËU��  WO�dO�_«  W�UO��«  ÒÊ√Ë  ¨W�U�  WO�—U�
 œ«d�√ d�� t�—UL� Íc�« ÍdBMF�« œ«b���ô« ‰u� r�— ÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈ WO�UO��« b �UAL�«

Æw�«dIL�œö�« UN�UEM� WF�U�
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للدولة  منضّمة  دول���ة  أو  إقليم  ك��ّل  خصوصّية   
الفدرالية، تظهر جلياً، في تكوينها االجتماعي والثقافي، 
باالندماج  يسمح  ال  ال���ذي  والنفسي،  وال��ت��اري��خ��ي، 
الواحدة  المركزّية  الدولة  في  االنصهار  ويرفض  الكلي، 
الموحدة، وأيضاً اإلصرار على االحتفاظ بلغتها القومية 
والتحّدث بها، وتدريسها، وأحياناً تعتمد كلغة رسمية 
كندا،   ( الفدرالية  للدولة  الرسمية  اللغة  جانب  ال��ى 

سويسرا، وبلجيكا(.
او اإلقليم، الى  اّن االنتقال من الدولة   مما ال شّك فيه 
الدولة الفدرالية، تشكل خطوة متقّدمة، تتحّصن داخلها 
الدولة او اإلقليم. إذ اّن الدولة الفدرالية لديها صالحيات 
لها  تتبع  حيث  الفدرالي،  الدستور  لها  يوفرها  رئيسة 
الخارجية،  وال��ش��ؤون  االتحادية،  المسلحة  القوات 
الحرب،  إعالن  وصالحية  الفدرالي،  والقضاء  والعملة 

وتعيين السفراء.
 في الدولة الفدرالية، تصبح الدول واألقاليم األعضاء، 
الدولة  وقوة  وأهمية  وهيبة،  مكانة،  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
الفدرالية، نظراً للفوائد والمكتسبات التي تحققها الدول 

األعضاء من خالل هذه المنظومة، وهيكلها الدستوري.
 لكن أن تكون هناك دولة مركزية، في بلد كلبنان مثالً، 
ال تتجاوز مساحته ال� 10452 كلم٢، وفيه ثماني عشرة 
كقطع  اللبنانية،  الجغرافيا  مساحة  على  موزعة  طائفة 
بالفدرالية،  للمطالبة  البعض  ينبري  ثم  الفسيفساء، 
ومن  ضيقة،  وذهنية  طائفية،  خلفيات  من  انطالقاً 
وجهات نظر سياسية لها أبعادها ورهاناتها الخطيرة، 
على الرغم من اّن الالمركزية اإلدارية الحالية في لبنان، 
بواجباتها  وتقوم  صالحياتها،  وتستخدم  فعلها،  تفعل 
بما  والبلديات،  والقائمقاميات،  المحافظات،  خالل  من 
تتمتع به من صالحيات، وتنفذها بأعمال ومشاريع في 

مجاالت عديدة، تربوية، وصحية، وتنموية، وخدمية.
 لكن عندما تتحول الدولة، من دولة مركزية، الى دولة 
فدرالية، فهذا أمر خطير، إذ يشكل تراجعاً إلى الوراء، ألنه 
سيمّهد الطريق في ما بعد، ألصحاب النزعات االنفصالية 
على  والعمل  الكامل،  لالنفصال  التوجه  واالستقاللية، 

إنشاء كيانات جديدة هزيلة منفصلة عن الوطن األّم.
العربي،  العالم  في  ال��دول  من  واح��د  إال  لبنان  وما   
سيما  ال  الخارجية  األجنبية  التدخالت  به  تفتك  الذي 
تفكيك  على  العمل  عن  تتوقف  لم  التي  »إسرائيل«،  من 
وتفتيت دوله. فالدولة المركزية في العراق، التي أعطت 
لم  الفدرالية،  الدولة  الى  وانتقلت  للكرد،  الذاتي  الحكم 
تسفر غليل الكرد بحكمهم الذاتي، بل استغلوا الظروف 

في وقت من األوقات، ليكشفوا عن نياتهم باالنفصال عن 
بغداد،

وذلك من خالل إجراء استفتاء، أعلنوا بعده االستقالل 
عن العراق، وإقامة الدولة الكردية المستقلة، وإْن تّم في 

ما بعد إحباط هذا االنفصال. 
الذاتي،  بالحكم  بدأ  الذي  السودان،  جنوب  هو  وها   
االنفصال  ال��ى  انتهى  المصير،  تقرير  بحّق  ذل��ك  وبعد 
السودان،  جنوب  جمهورية  وإقامة  الشمال،  عن  الكامل 
القوى الغربية، ومعها »إسرائيل«  التي دعمت انفصالها 
الى دول  التي اعترفت رسمياً وصراحة بذلك، باإلضافة 

الجوار السوداني.
واليمن،  ليبيا،  ف��ي  ال��ي��وم  ال��داخ��ل��ي  االق��ت��ت��ال  وم��ا   
والعراق  سورية  على  المفروض  واإلره��اب  والصومال، 
من قبل القوى األجنبية المتربصة ببلداننا، إال ليستهدف 
وحدة الدول، وضربها من الداخل وتقسيمها الى دويالت 
هزيلة ال حول وال قوة لها، تتقاتل وتتصارع في ما بينها، 

لتقّوض أمن ومستقبل الجميع من دون استثناء.
اليوم أصوات مشبوهة في لبنان، تدعو   عندما تعلو 
توافق  هناك  هل  يريدونها؟!  فدرالية  فأّي  الفدرالية،  إلى 

لبناني عليها!؟
وال  موّحداً،  وطناً  تريدون  ال  أنتم  الفدرالية!  دعاة  يا 
تريدون  أنتم  نهضة.  وال  إصالحاً  وال  متماسكة،  دول��ة 
وأزالمكم...  ولعائالتكم  لكم  حلوباً  بقرة  يبقى  أن  لبنان 
فبعد أن جّف ضرع لبنان، وفعلتم بحقه وحق شعبه ما 
بنظركم  تكون  علها  بالفدرالية،  اليوم  تنادون  فعلتموه، 
المخرج المناسب، والمالذ اآلمن لكم، لحمايتكم مستقبالً 
أياديكم  اقترفته  ما  على  والمحاسبة،  المسؤولية  من 

السوداء بحق اللبنانيين على مدى عقود.
فحذار حذار من جّر لبنان وشعبه الى الهالك والفوضى 
الحفاظ  كلف  واْن  مرفوض،  مرفوض  أمر  فهذا  وتفكيكه. 

على وحدة لبنان، المزيد من التضحيات. 
لهم  يمكن  ال  األرض،  على  حافظوا  الذين  اللبنانيون 

التفريط بوحدة الدولة تحت أّي مسّميات كانت!
ال  الحقيقية،  والمواطنية  الوحدة  لبنان  هو  نريده،  ما 

لبنان التقسيم والفدرالية.
تتقاسمه  وطناً  ال  أبنائه،  لجميع  نهائياً  وطناً  نريد 

عائالت اإلقطاعيات المناطقية المستنسخة...
وإما  الواحد،  لبنان  إما  هو:  الوحيد  اللبنانيبن  خيار 
ومستحيل،  مرفوض  أمر  وهذا  لبنان،  دون  من  الفدرالية 

ألّن قدر لبنان أن يبقى، وسيبقى...
� وزير سابق

يا دعاة الفدرالّية ... )تتمة �ص1( 

ريا�ص �سالمة ... )تتمة �ص1( 

في ذكراها »38«... )تتمة �ص1( 

ما بين الهزيمة ... )تتمة �ص1( 

إلى  العدوان  إثر  لبنان  تحّول  إذ  وسوفياتي،  سوري  بدعٍم  والجنوب،   
انهيار  الطائف  مؤتمر  انعقاد  سبق  ودول��ي��ة.  إقليميٍة  ص��راٍع  ساحة 
االقتصادية  للحرب  كان  عسكرية؛  غير  ألسباٍب  السوفياتي،  االتحاد 
والمالية والتجارية التي قادتها الواليات المتحدة األميركية ضّد االتحاد 
السوفياتي دور في هذا االنهيار، وذلك بعد هزائم المغامرات العسكرية 

األميركية في العديد من دول العالم. 

هيئة التحقيق الخاصة وأخواتها
اتخذت الواليات المتحدة، منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، من 
)بعد  طاغية  عسكريٍة  بقدراٍت  المدعومة  والمالية،  االقتصادية  قدراتها 
العدوانية  مشاريعها  في  أساسية  أدواٍت  السوفياتي(،  االتحاد  انهيار 
التوّسعية، لبسط سيطرتها على العديد من دول العالم. جّندت الواليات 
)صندوق  الثالث  العالمي  االقتصادي  النظام  مؤسسات  المتحدة 
الجمارك  حول  العامة  االتفاقية  ومؤسسة  الدولي  والبنك  الدولي  النقد 
GATT، التي أصبحت في ما بعد منظمة التجارة العالمية(  والتجارة 
بنك  )مثل  مؤسساته  وعلى  عليه  تسيطر  الذي  العالمي  المال  وقطاع 
SWIFT(، جّندتها  BIS ونظام التحويالت المالية  التسويات الدولية 

لشّن حروبها االقتصادية إلخضاع شعوب العالم ودوله. 
العديد من  المتحدة  الواليات  أنشأت  الماضي،  القرن  منذ تسعينيات 
خدمًة  وخزينتها،  استخباراتها  بإشراف  والدولية،  اإلقليمية  المنّظمات 
لمصالحها وسيطرتها. كان من أهّم المنّظمات تلك مجموعة »اغمونت«، 
»اغمونت«  مجموعة  تمّثل  بها.  لاللتحاق  اللبناني  النظام  سارع  التي 
 ،1995 سنة  أُنشئت  التي  المالي«،  اإلخ��ب��ار  »وح���دات  ل�  المذكورة 
والمرتبطة بالخزينة األميركية، إحدى أدوات المراقبة وجمع المعلومات، 
للتدّخل في العديد من دول العالم. تحاول المجموعة هذه إخفاء هوّيتها 

الحقيقية بالقول إنها:
»منتدى دولي غير سياسي لوحدات اإلخبار المالي، لتفعيل التعاون 
نظام  )ولديها  اإلره��اب  وتمويل  األم��وال  تبييض  مكافحة  مجال  في 
والمعلومات  اإللكترونية  الرسائل  بتبادل  يسمح  للتواصل،  إلكتروني 
مجموعة  سكرتارية  وتوّفر  المالي...  اإلخبار  وح��دات  بين  آمن  بشكٍل 
»اغمونت« الدعم االستراتيجي واإلداري لنشاطات المجموعة، ومركزها 

تورونتو، كندا«.
للمجموعة أربعة فروع عمل:

األموال  تبييض  حول  المعلومات  بتبادل  المعني  العمل  فريق   �  1
وتمويل اإلرهاب.

المعني بالعضوية والدعم و«االمتثال«. العمل  � فريق   2
المعني بالسياسة واإلجراءات. العمل  � فريق   3

التقنية والتدريب. المعني بالمساعدة  العمل  � فريق   4
الشرق  مجموعة  منها  إقليمية،  مجموعات  ثماني  »اغمونت«  ولدى 

األوسط وشمال أفريقيا، والتي ساهم لبنان كثيراً في إنشائها)1(. 
بمكافحة  الخاص   44 رقم  القانون  اللبناني  النواب  مجلس  أصدر 
من  بطلٍب   ،2001/4/20 بتاريخ  اإلره��اب،  وتمويل  األم��وال  تبييض 
بتاريخ  ر  وُط��وِّ القانون  هذا  ُع��دِّل  األرج��ح.  على  لبنان،  مصرف  حاكم 

 .2012/5/24
الخاصة  التحقيق  »هيئة  إنشاء  على   2001/44 القانون  ينّص 
لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب«. ثم انضّمت الهيئة هذه إلى 
منطقة  في  األوائ��ل  بين  و«كانت   ،2003 سنة  في  اغمونت«  »مجموعة 
وحدات  من  ع��دداً  الهيئة  وساعدت  أفريقيا...  وشمال  األوس��ط  الشرق 
الحصول  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  المالي  اإلخبار 
وحدات  إلى  تقنية  مساعداٍت  وقّدمت  اغمونت،  مجموعة  عضوية  على 

اإلخبار المالي«.)2( 
أُنشئت بعدها »مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا« )ال�«مينافاتف«(. تعني »منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
أو  قومية  كوحدٍة  به  المتحدة  الواليات  تعترف  ال  الذي  العربي،  الوطن 
أو حتى لغوية، وتحّدد هويته بموقعه الجغرافي. كان اسمه  حضارية 
»الشرق  اسمه  وأصبح  األوروبي،  االستعمار  عهد  في  األدنى«  »الشرق 
عام  »مينافاتف«  ال�  أُنشئت  األميركية.  اإلمبريالية  عهد  في  األوس��ط« 
2004، في اجتماٍع ُعِقد في »مملكة البحرين«. يقول إعالم المجموعة إنها 
»مجموعة مستقلة عن أّي هيئة أو منظمة دولية أخرى، وهي ذات طبيعة 
المرتبطة  بالمواضيع  المشترك  العمل  )هدفها(  وتعاونّية...  طوعّية 
بعملّيات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب«. تعمل المجموعة هذه تحت 
إشراف مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية، مثل: الواليات المتحدة 
األميركية والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة وإسبانيا وأستراليا 
وألمانيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة اغمونت. مركز 
سة  سكرتارية هذه المجموعة البحرين، وُيعتبر لبنان من الدول المؤسِّ
باالنضمام  العربية  ال��دول  بعض  »إقناع  على  عمل  وهو  للمجموعة، 

إليها«.
المالي لمكافحة تبييض األموال وتمويل  العمل  »أّكد رئيس مجموعة 
اإلرهاب لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، محمد بعاصيري )الذي 
أصبح في ما بعد نائباً لحاكم مصرف لبنان(، أّن المجموعة تسعى إلى 
وتمويله«.  لإلرهاب  كمصدٍر  العربي  العالم  عن  المأخوذة  الفكرة  تغيير 

الخاصة  التحقيق  هيئة  رئيس  منصب  يشغل  الذي  بعاصيري،  أوضح 
وتعاونية«،  تطوعية  المجموعة  عمل  طبيعة  »أّن  لبنان،  مصرف  في 
س باالتفاق بين أعضائها؛ هي ال تنبثق  مشيراً إلى أّن المجموعة لم تؤسَّ
من معاهدة دولية، وهي مستقلة عن أّي هيئة أو مؤسسة دولية أخرى 

تحدِّد عملها وُنُظمها وإجراءاتها«.)3(
استثنائيٍة  سلطاٍت  الخاصة  التحقيق  هيئة   44 رقم  القانون  يعطي 
به  مشتبه  أّي  أم��وال  عن  المصرفية  السّرية  رفع  منها  ج��داً،  واسعٍة 
ب�جرم »تبييض األموال وتمويل اإلرهاب«، ولها الحق بالتجميد النهائي 
إشارة  توَضع  المراقبة.  قيد  بها  المشتبه  الحسابات  وإبقاء  لحساباته، 
على القيد والسجاّلت العائدة إلى أموال منقولة وغير منقولة، تفيد بأن 
تطلب  أن  لألخيرة  »الهيئة«.  قبل  من  تحقيق  موضوع  هي  األموال  هذه 
من األشخاص والجهات المعنية، الرسمية والخاصة، إتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لمنع التصّرف باألموال المنقولة وغير المنقولة؛ وعلى الجهات 
ال  الطلب.  لهذا  تأخير  أي  دون  تستجيب  أن  الرسمية  وغير  الرسمية 
القانون  المكلّفون بالعمل فيها، ألحكام  أو  الهيئة،  العاملون في  يخضع 

الصادر بتاريخ 1965/9/3، وموضوعه سّرية المصارف. 
السلطات  مباشرًة  يخابر  أن  األخير،  ينتدبه  من  أو  الهيئة،  لرئيس 
اللبنانية أو األجنبية كافًة )القضائية واإلدارية والمالية واألمنية(، بغية 
السلطات  على  التحقيقات.  تفاصيل  على  االط��الع  أو  معلومات،  طلب 
موجٍب  بأي  الهيئة،  تجاه  االعتداد  دون  ف��وراً،  تستجيب  أن  اللبنانية 

للسرية.
ضمن  بالحصانة  قبلها،  من  المنتدبين  أو  بالهيئة،  العاملون  »يتمّتع 
نطاق عملهم، بحيث ال يجوز االدعاء عليهم أو مالحقتهم بأي مسؤولية 
مدنية أو جزائية«، أّي حتى ولو ألحقوا أضراراً فائقة بمن يجري تجميد 

أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ولو تبّين في ما بعد بطالن اتهاماتهم.
»يتحّمل مصرف لبنان نفقات الهيئة واألجهزة التابعة لها من ضمن 
الموازنة التي تضعها، على أن تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف 

لبنان«. يرأس هذه الهيئة حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة. 
عند إنشاء هذه الهيئة، تّم استئجار مركز سّري لها في منطقة األشرفية 
في بيروت، وُوِضع هذه المركز تحت حراسة مشّددة، خوفاً من رّد فعل 
اإلرهاب«.  تمويل  »مكافحة  في  الهيئة  عمل  على  اإلسالمية«  »المقاومة 
نضالها  وتعتبر  إرهابية،  كمنظمة  المقاومة  األميركية  اإلدارة  تصّنف 
عمالً إرهابياً. لّما لم تظهر »المقاومة اإلسالمية« أّي رّد فعل عدواني ضّد 
الهيئة، لسنوات عدة، ُنِقل مقّر الهيئة إلى داخل حرم مصرف لبنان. يقول 
تقرير الهيئة المذكور أعاله، في مقدمته: »انطلقت هذه المسيرة )مسيرة 
الهيئة( بإنشاء مؤسسة غير معروفة... تضّم بضعة موظفين يعملون 

في مكتب متواضع. حالياً، تشغل )الهيئة( مقراً خاصاً بها، مزّود بأحدث 
التجهيزات ومستلزمات األثاث، داخل حرم مصرف لبنان، وقد تضاعف 

حجمها خالل السنوات الماضية إلى حد كبير«. 
يقول أمين عام الهيئة، عبد الحفيظ منصور، »تمكّنا )في سنة 2018( 
بالتعاون  ملتزمون  جميعاً  أننا  وأثبتنا  واجباتنا،  بكامل  اإليفاء  من 
مرتبة  في  دوماً  لنبقى  الالزمة  الموارد  بتأمين  أيضاً  وملتزمون  الدولي، 
متقدمة ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تبييض األموال وتمويل 
اإلرهاب )stress added(«. ارتفع عدد موظفي الهيئة إلى 49 موظفاً، 
الالزمة«،  »الموارد  على  الحصول  واستطاعت  العام،  أمينها  جانب  إلى 
وفقاً  لبنان،  مصرف  من  ليرة(  مليار  )سبعمئة  ليرة  مليار   700 وقدرها 
يتحّمله  الذي  المبلغ  هذا  إن  المركزي.  المصرف  في  موثوقة  لمصادر 
الموازنات  يتجاوز  الخاصة«  التحقيق  »هيئة  لتمويل  لبنان  مصرف 
بالسرية  محاطًة  الكلفة  هذه  وتبقى  ال���وزارات،  من  للعديد  السنوّية 
المطلقة، إذ إن رياض سالمة يمتنع عن نشر الموازنة السنوية لمصرف 

لبنان، وال يسمح ألحد باالضطالع عليها.
رياض  لبنان،  مصرف  حاكم  الخاصة،  التحقيق  هيئة  رئيس  يقول 
سالمة، في كلمٍة قّدم بها تقرير الهيئة السنوي لعام 2018: »سنة 2018 
كانت حافلة بالتحديات والصعوبات االجتماعية واالقتصادية الناتجة 
السياسي...  والجمود  الالجئين،  من  كبيرة  أع��داد  وج��ود  عن  أساساً 
بالرغم من ذلك، نجحنا في صون االستقرار المالي والنقدي بفضل عزمنا 
وقدرتنا على الصمود. تبقى مكافحة الجرائم المالية... وتمويل اإلرهاب 

أولوية بالنسبة إلينا«. 
األموال  تبييض  مكافحة  أولوية  على  شّدد  أن  سالمة  لرياض  سبق 
وتمويل اإلرهاب، والتي ال عالقة لها بمهّمات مصرف لبنان، كما يحّددها 
مجال  في  الدولية  المعايير  تطبيق  »إن  قال:  إذ  والتسليف،  النقد  قانون 
وذلك  إلينا«،  بالنسبة  أولوية  اإلرهاب  وتمويل  األموال  تبييض  مكافحة 

في سنة 2016.)4( 
هوامش:

لسنة  لبنان  مصرف  في  الخاصة  التحقيق  لهيئة  السنوي  التقرير  ـ   1
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األموال  تبييض  لبنان شريك في مكافحة  »الحياة«، »مصرف  ـ صحيفة   4
وتمويل اإلرهاب«، 2016/5/24.

العالمية،  الظالمية  القوى  من  المدعوم  البربري،  العدو   
أّدت  ثالث  حروب  جّراء  عربية  المسّماة  الدول  من  بعدد 
االستعمار  ح��اول  التي  العربية  المنظومة  تفكك  إل��ى 
للتنفيذ.  قابليتها  بعدم  المسبقة  لمعرفته  لها،  الترويج 
العامة  العربية أسوأ بكثير من الجمعية  فإذا بالجامعة 
لألمم المتّحدة، إذ ال هذه وال تلك تمّكنت من فرض تنفيذ 
قراراتها المتخذة في جلسات عامة وبمعظمها إّما بإجماع 
العربية  ال��دول  ه��ذه  وتفّننت  بأغلبيتهم.  أو  األعضاء 
بالتخفيف من وقع هزائمها فسّمتها أحياناً نكبة وأحياناً 
الذي  العار  يمحو  نصر  النكسة  يعقب  بأن  أم��الً  نكسة 
والمعيبة  المخجلة  هزيمتها  نتيجة  ال��دول  بهذه  لحق 
مع  يتطابق  بما  النتيجة  يصف  أن  أراد  لمن  والمذلة 
الوقائع. وأكثر هذه الهزائم إيالماً هي حرب الخامس من 
أسبوع  خالل  العدو  استطاع  والتي   1967 عام  حزيران 
واحد أن يقضي على جيوش ثالث دول عربية مجتمعة 
تستطع  ولم  العدو.  بمخططات  مسبق  علم  على  وكانت 
فإذا  والثغرات  األخطاء  من  االستفادة  نفسها  الدول  هذه 
1973 رغم أنها كانت هي المبادرة  بهزيمتها تتكّرر عام 
هذه المرة لشّن الحرب. وربما نستطيع القول بأّن مصر 
سارع  التي  الحرب  ه��ذه  من  استفادت  نظرياً  وحدها 
سيناء  بإعادة  وعد  نتيجة  إنهائها  إلى  السادات  الخائن 
النتيجة  ه��ذه  استغالل  من  وب��دالً  مصر،  أحضان  إل��ى 
إسراع  لها  سّبب  التي  الطوق  دول  وبقية  مصر  لصالح 
أراضيها  من  المزيد  بخسارة  الحرب  بوقف  السادات 
واألسرى  الضحايا  من  العديد  وإيقاع  جيشها  وتدمير 
خيانته  استكمال  إلى  السادات  بادر  جيشها،  أفراد  من 
االحتالل  دولة  لزيارة  استعداده  أعلن  يوم  وانهزاميته 

وعقد الصلح معها، فدفع دمه نتيجة هذه الخيانة.
ولم يستطع العقل »العربي« أن يجاري العقل اليهودي 
بالتخطيط أو على األقّل بالتصّدي لمخططات العدو الذي 
من  المزيد  لقضم  المباشرة  بالحرب  القيام  من  انتقل، 
األرض، إلى الحرب غير المباشرة أّي استغالل اآلخرين 
العراق،  على  األميركيين  )ح��رب  عنه  ال��ح��روب  لشن 
اإلرهابيين  وإدخال  العربي  بالربيع  ُسّمي  ما  استغالل 
على  كأمثلة  الشام،  وبالد  العراق  من  كّل  إلى  الدواعش 
هي  وها  المدّمرة.  الحروب  هذه  نتائج  وقطف  ذل��ك(، 
جذور هذا التخطيط الجديد تعطي ثماراً إيجابية أفضل 
استعداء  من  فبدالً  المباشرة.  الحروب  ثمار  من  بكثير 
وعلى  المحيط  إلى  الخليج  من  مجتمعة  العربية  الدول 
السنين، استطاع خالل سنوات معدودات  مدى عشرات 
كان  من  على  يعاونونه  أصدقاء  األع��داء  من  يجعل  أن 

ينادي  أخاً  بل  صديقاً،  فقط  ليس  القريب،  باألمس  لهم 
بما ينادون به من أخوة عربية والءات خشبية عن عدم 
أو  أو عقد معاهدات سالم معها،  العدو،  االعتراف بدولة 

حتى التفاوض بشأن السالم واالعتراف.
الخبيث  الجهنمي  العقل  مخططات  م��ن  وان��ط��الق��اً 
هزيمة  يحّول  أن  استطاع  عدونا  بنفسية  المستحكم 
في  مثيل  لها  يسبق  لم  انهزامية  إلى  العربية  األنظمة 

تاريخ التجمعات البشرية قديماً وحديثاً.
فبدالً من أن تدفع الهزيمة بالمهزوم إلى تحليل سبب 
هزيمته لكي يحاول العمل على تفادي هذه األسباب مما 
المهزوم  أن  وجدنا  نصر،  إلى  الهزيمة  قلب  على  يساعد 
استطاب طعم الهزيمة والذّل الذي لحقه من جرائها وإذا 
نجده  بل  عليه،  المنتصر  شروط  لكّل  طوعاً  يرضخ  به 
ما  على  دائساً  بإذالله،  يمعن  أن  المنتصر  راجياً  يزحف 
تبقى من كرامته وشرطه الوحيد إبقاء الزمرة الحاكمة في 
السلطة. والمؤسف أّن هذه الزمر الحاكمة استطاعت أن 

تدّجن الناس وتقنعها باّنها إّنما تفعل ذلك لمصلحتها.
يفقه  لمن  المذلة  االنهزامّية  من  زمن  إلى  وصلنا  لقد 
معنى االنهزام واالستسالم، في حين أّن الخيانة أصبحت 
لتوافق  وت��ع��ّددت  الوجهات  ه��ذه  فكثرت  نظر،  وجهة 
ظروف وأوضاع كّل كيان من كيانات األمم العربية التي 
نجحت مرة واحدة بتجربة الوحدة )مصر والجمهورية 
العربية السورية(، بحيث كان مكتوباً على هذه التجربة 
الفشل ألّنها لم تنطلق من المفاهيم االجتماعية المستندة 
رجال  من  وقلة  والجغرافية.  التاريخية  الحقائق  إلى 
امتداد  على  بمواقفهم  النظر  أع��ادوا  والسياسة  الفكر 
كانت  والتي  االرتجالية  المواقف  هذه  العربي،  العالم 
العربي  العالم  أم��م  قضايا  على  سلبية  ارت���دادات  لها 
البكار، وقلّة  الهادي  المصيرية. واحد من هؤالء هو عبد 
تعرفه أو سمعت به خاصة بين األجيال الجديدة، وهو 
سقوطها  وبعد  ال��وح��دة،  أي��ام  عاصر  س��وري  إعالمي 
قد  كان  التي  مصر  إلى  المغادرة  على  وأجبر  اضطهد 
»األمة  قيادة  إلى  الطامح  الناصري  تيارها  مع  انجرف 
بعدما  الكافية،  الجرأة  اإلعالمي  لهذا  فكان  العربية«. 
بانجرافه  لالعتراف  أي��ض��اً،  الناصرية  مصر  خذلته 
العروبّي الذي لم يستند إالّ إلى وهم، »وأّن الحلم الوحيد 
الباقي هو في )سورية الكبرى( التي ساهم في تشويهها 
حين كان التفكير أو الحديث في ذلك ُيعّرض صاحبه إلى 
على  موسى  سامر  األستاذ  ويذكر  والتخوين«.  التشويه 
صفحته بأّّن البكار قد فاجأ قراءه من خالل ما أورده في 
الحديث(،  سورية  تاريخ  من  مجهولة  )صفحات  كتابه 

الذاكرة( في بيروت إذ  2008 عن )دار  والذي صدر عام 
الفكرة  اعتالل  األخيرة  العقود  خالل  له  »تأّكد  بأّنه:  قال 
العربي،  العالم  في  اضمحاللها  وربما  العربية  القومية 
كما تأّكد خاللها احتياج بالد الشام إلى استنهاض قوتها 
توحيد  إلى  سعاده  أنطون  دعوة  وأّن  اإلقليمية،  الذاتية 
األشالء واألجزاء السورية لم تكن هي الخطأ أو االنحراف 
بل كانت هي الصواب«. وبالرغم من عدم وضوح الرؤية 
ُيعتبر  اعترافه هذا  أّن  إاّل  البّكار  القومية الصحيحة لدى 
أجيال  تساعد  علّها  الصحيح  باالتجاه  أول��ى  خطوة 
التي  الدسائس  غبار  لنفض  معه  التماهي  من  المثقفين 
التي  االجتماعّية  القومية  النهضة  عقيدة  لّب  شّوهت 
الماضي،  في  محاربتها  لواء  حملوا  ممن  كثيرون،  بات 
القادرة  الوحيدة  باّنها  بل  بصحتها  فقط  ليس  يؤمنون 
لكّل  التصّدي  على  القادر  الجديد  اإلنسان  بناء  على 
المجتمع  بنيان  في  المساهمة  وعلى  المجتمع،  مثالب 
إلى  االنهزامية  مفاهيم  من  الخروج  على  القادر  الجديد 
مفاهيم الوعي المجتمعي القادر على إعادة زرع مفاهيم 
الثقة  للمواطن  تعيد  التي  والعنفوان  والعزة  الكرامة 
النصر  وبأّن  قدراً،  ليست  الهزائم  وبأّن  وبأمته،  بنفسه 
ليس بالصعوبة التي يصّورونها له إمعاناً بإذالله وزرع 

اليأس في نفسه.
معظم  تبديها  التي  االنهزامّية  النفسية  بين  فما 
كيانات األمم العربية تبقى بارقة األمل في كيانات األمة 
األمر  يتعلق  عندما  الوحيدة  القرار  صاحبة  السورية، 
تسّطر  الكيانات  هذه  هي  وها  الفلسطينية.  بالمسألة 
أرقى سطور المجد مسقطة أسطورة دولة االحتالل التي 
إلى  داع��ش،  انتصار  أسقط  ال��ذي  العراق  فمن  تقهر.  ال 
الشام التي باتت قريبة من دحر المؤامرة الكونية عليها، 
إلى فلسطين أطفال الحجارة الذين يواجهون بصدورهم 
العامرة باإليمان الذي يؤّكد أّن القوة وحدها تعيد الحّق 
السليب، إلى لبنان الذي أعطت مقاومته دروساً تاريخية 
أن  استطاعت  والتي  العقيدة  بصحة  المؤمنة  بالبطولة 
تنهي عصر الهزائم وتعلن بدء عصر االنتصارات، سلسلة 
من المواقف التي تعيد لألمل تأّلقه، وتبعث في النفوس 
الضعيفة القوة من جديد. هذه القوة هي اللغة الوحيدة 
عنها  تخلّت  التي  اللغة  نفسها  وهي  العدو،  يفهمها  التي 
هي  بل  قدراً  ليست  فالهزيمة  االنهزامية.  األنظمة  معظم 
حافز للتمسك بكّل أسباب القوة التي تؤّمن االنتصار على 
المكابر ثانياً. فلنمسك  العدو  أوالً، وعلى  مفهوم االنهزام 
صقيع  في  العيش  لالنهزامّيين  ولنترك  قّوتنا،  بأسباب 

انهزامّيتهم.

 مكون من مكوناته على االنسالخ عن الجسد األكبر الذي هو األّمة.
بل هل ُظلمت هذه الحرب، ألنها حرب شعبية بكّل ما في كلمة شعبية من معنى، حيث 
ارتسمت في أتونها معادلة ما زالت ترتعد منها فرائص األعداء وهي معادلة مقاومة لبنانية 
العاصمة، وجيش سوري  إلى قلب  الجنوب  أقصى  العدو من  وفلسطينية تواجه جحافل 
يوقف تقّدم العدو على أكثر من محور في الجبل )بحمدون، عين دارة(، والبقاع )السلطان 
يعقوب، وبيادر العدس( في محاولة مستميتة منه قطع الطريق بين بيروت ودمشق، وهو 
هدف استراتيجي لهذا العدو ما زال يسعى إليه حتى اليوم، وما قانون »قيصر« هذه األيام 

إالّ أحد عناوين هذا االستهداف.
وهل ُظلمت هذه الحرب ألنه في رحمها ولدت مقاومة لبنانية وطنية وقومية وإسالمية، 
نجحت بدعم حلفائها العرب والمسلمين في دحر االحتالل عن عاصمتها وأرضها وصوالً 
2006، فقبل هذه الحرب كان الدخول إلى أّي منطقة لبنانية نزهة،  إلى ردع عدوانه عام 
وكانت كّل حرب إسرائيلية في لبنان اجتياحاً )عام 1972، 1978(، ولكن بعدها بات األمر 

مختلفاً..
ثم هل ُظلمت هذه الحرب ألنها كانت بداية تحّول حقيقي في موازين القوى في المنطقة، 

وربما في العالم، فباتت للحق قوة، بعد أن كانت القوة هي »صاحبة« الحق أينما كانت..
هل ُظلمت هذه الحرب، ألنها كشفت عجز وفشل أصحابها في تحقيق أهدافهم الرئيسية 
منها، وهي إخراج المقاومة من لبنان، وفرض اتفاقية صلح عليه ليكون البلد الثاني بعد 

مصر يوقع مثل هذه المعاهدة..
صحيح أّن تلك الحرب أخرجت قوات المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان وعاصمته، 
توّهجاً  زادتها  إنها  بل  لبنان،  من  المقاومة  روح  إخراج  في  تنجح  لم  المقابل  في  ولكنها 

واشتعاالً وقدرات وحّولت حركتها إلى رقم صعب في معادلة المنطقة..
وصحيح أّن ذلك االحتالل، وبرعاية أميركية نجح في أن يفرض اتفاقية إذعان في 17 
المدوي بعد حرب  المشؤوم سقوطه  االتفاق  أقّل من عام شهد ذلك  لكنه بعد   ،1983 أيار 

الجبل )آب 1983(، وانتفاضة )6 شباط 1983(.
وقد يقول البعض إّن من أسباب »الظلم« و »التهميش« الذي لحق بتلك الحرب المجيدة، 
هو أّن إنجازاتها كانت صنع شعب رافض للغزو بكل مكوناته، وأّمة رافضة للعدوان بكّل 
أقطارها، وبالتالي ال يمكن استخدامها لإليقاع بين لبناني ولبناني، وبين عربي وعربي، 

بين مسلم ومسلم..
ففي تلك الحرب، كما قاتل متطّوعون من سورية واليمن والعراق ومصر وأقطار المغرب 
الفكرية  المشارب  كّل  من  ولبنانيون  الفصائل،  كل  من  فلسطينيون  أيضاً  قاتل  العربي، 
تلك  تلت  التي  األربعة  العقود  شهدته  ما  إّن  القول  يمكن  حتى  واالجتماعية،  والسياسية 
الحرب لم تكن إالّ محاوالت لخلق شروخ وتعميق االنقسامات في ما بين أقطار األّمة، وداخل 

كّل قطر..
جغرافياً  المنطقة  لتجزئة  الفائت  القرن  أوائل  في  بيكو   – سايكس  معاهدة  جاءت  لقد 
وأفقياً، ثم جاء المشروع الصهيوني – األميركي، الحرب المظلومة في لبنان أحد تجلياته، 

من أجل تفتيت بلدان المنطقة ومجتمعاتها اجتماعياً وعمودياً.
تخليد  خالل  من  شهدائها  وتكريم  األض��واء  إلى  الحرب  تلك  إخ��راج  إلى  ندعو  وحين 
أسمائهم في شوارع وساحات مدنهم وقراهم كحّد أدنى، والبحث الجاد في دروسها وعبرها 
بتراكم  إالّ  تتّم  ال  األمم  انتصارات  أن  نعتقد  فألننا  ودالالتها،  معانيها  وتعميق  ونتائجها، 
إنجازاتها، وتكامل طاقاتها والبناء على ما جرى تحقيقه، وأن أبرز أسباب انتكاسات حركة 

تحّررنا القومي في العقود السابقة هي أّن كّل جيل كان يريد إلغاء من سبقه من أجيال..
� األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

{ حسن حردان

حققت  التي  المقاومة  ســاح  نــزع  الــى  يدعو  مــن 
والعرب  اللبنانيين  لجميع  والكرامة  والعزة  النصر 
وصنعت مجد لبنان، إنما امتهن العمالة للمستعمرين 

والمحتلين..
الحراكية  المجموعات  بعض  عن  القناع  سقط  لقد 
المدني،  المجتمع  هيئات  رايــة  تحت  تتحرك  الــتــي 
السياسي  النظام  في  إصاحات  تريد  أنها  واّدعــت 
ــراجــع عـــن هذه  ــت ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد.. فــــإذا بــهــا ت
تطالب  سياسية  شعارات  رفع  لمصلحة  الشعارات، 
القرار  مــن ســاحــهــا وتــطــبــيــق  الــمــقــاومــة  بــتــجــريــد 
الوصاية  تحت  لبنان  وضع  يستهدف  الذي   ١٥٥٩
سورية،  الشقيقة  مع  القطيعة  وتكريس  األطلسية 
عليه،  الخناق  وشــّد  لنفسه  لبنان  مقاطعة  وبالتالي 
ألّن لبنان ال يستطيع االتصال بالدول العربية براً إال 

عبر سورية...
ماذا يعني ذلك، ولماذا كشفت هذه المجموعات عن 
األميركية  األهــداف  مع  المتماهية  الحقيقية  أهدافها 

الصهيونية؟
قبل  مــن  الــمــدعــومــة  الــمــجــمــوعــات  هـــذه  إّن  أوالً، 
مؤسسات غربية أنشئت لغاية وحيدة وهي الترويج 
تحت  الغربية  األميركية  واالستراتيجيات  لألفكار 
ومحاربة  الشفافية  إلى  الدعوة  مثل  براقة  عناوين 
طبقة  سيطرة  ظّل  في  وتفشى  انتشر  الــذي  الفساد 
للحكومات  تابعة  ريعية  سياسات  انتهجت  سياسية 
تستهدف  الــتــي  االستعمارية  الغربية  الرأسمالية 
والسياسية  االقتصادية  التبعية  بعجلة  لبنان  ربط 
إلـــى تــحــويــل لــبــنــان إلـــى محمية  واألمــنــيــة وصــــوالً 
أميركية، وهو أمر ال يمكن تحقيقه إال إذا تّم التخلص 
مــن الــمــقــاومــة وســاحــهــا الـــذي يـــؤرق كــيــان العدو 
مواجهته  في  الردع  معادالت  ويفرض  الصهيوني، 

القيام  مــن  االحــتــال  جيش  تمكن  دون  يــحــول  مما 
باعتداءاته وتحقيق أطماعه في ثروات لبنان النفطية 
المجموعات  هذه  أّن  الواضح  من  ويبدو  والمائية.. 
من  ليس  المحقة،  الناس  مطالب  تسلقت  الحراكية 
األميركية  األجــنــدة  لــخــدمــة  وإنــمــا  تحقيقها،  أجـــل 
الغربية لتغيير المعادلة السياسية في الباد وتنظيم 
انقاب ضّد المقاومة وحلفائها.. وما يؤكد ذلك خلو 
للتحّرر  دعــوات  اّي  من  المجموعات  هــذه  شــعــارات 
السفارة  وتدخات  الغربية  األميركية  الوصاية  من 
تخف  لم  التي  الداخلية  لبنان  شؤون  في  األميركية 
وحماية  لبنان  في  الفساد  منظومة  دعــم  في  هدفها 
على  والضغط  سامة  ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم 
الحكومة  مــع  والــتــواصــل  االنــفــتــاح  لمنع  الحكومة 
اللبناني  اإلنتاج  لتصريف  شرقاً  للتوجه  السورية 
التي  المشروطة  غير  المساعدات  على  والحصول 

يحتاج إليها لبنان لمعالجة أزماته المختلفة..
انما  وساحها  المقاومة  على  التصويب  اّن  ثانياً، 
الناعمة  الــحــرب  أسلحة  مــن  اســاســيــاً  جـــزءاً  يشكل 
المدني  المجتمع  منظمات  تستخدم  التي  األميركية 
الخــتــراق  وســائــلــهــا  إحــــدى  بــاعــتــبــارهــا   NGOS
النخبة  إلى  خصوصاً  والتسلل  الداخل  من  المجتمع 
من الجيل الصاعد التي تركز عليها هذه المجموعات 
اإلغـــراءات  بعض  وتقديم  استقطابها  على  وتعمل 
ألهدافها  والــتــرويــج  تحّركها  مرتكز  لتكون  لــهــا.. 

وشعاراتها..
أهدافها  عــن  الــمــجــمــوعــات  هـــذه  كــشــف  اّن  ثــالــثــاً، 
حزب  اّن  واشنطن  شعرت  أن  بعد  يأتي  السياسية، 
الخطة  عرقلة  فــي  نجح  حلفائه  مــع  وبالتعاون  الله 
اّن  تصوير  على  عملت  ولهذا  االنقابية،  األميركية 
حزب الله يهيمن على الحكم في الباد وأّن المطلوب 
وضع حّد لذلك عبر طرح شعار نزع  ساح المقاومة 
على  العمل  وكذلك  ميليشياوي،  ساح  أنه  والزعم 

مع  ينسجم  ال  اللبنانية  للحكومة  توجه  اّي  عرقلة 
بتشديد  تقضي  التي  األميركية  االقتصادية  الحرب 
تطبيق  عن  اإلعان  خال  من  سورية  على  الحصار 
لبنان  »قيصر«، وبالتالي منع توجه  قانون  ما سّمي 
عــلــى ســوريــة، وذلـــك بغية جعل  وانــفــتــاحــه  شــرقــاً 
قروض  على  للحصول  وحيد  خيار  أمــام  الحكومة 
مــالــيــة مــشــروطــة مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الذي 

تهيمن عليه واشنطن..
رابعاً، اّن كشف حقيقة هذه المجموعات إنما يميط 
اللثام عن حقيقة ارتباطاتها، ويؤّدي إلى إحداث فرز 

بين مجموعات وقوى الحراك:
بأجندة  الــمــرتــبــطــة  والـــقـــوى  الــمــجــمــوعــات  بــيــن  ـ 
التبعية  يـــرزح تــحــت  لــبــنــان  أمــيــركــيــة غــربــيــة إلبــقــاء 

المالية... للغرب ومؤسساته 
تحركها  في  المنطلقة  والقوى  المجموعات  وبين 
يحرر  وطــنــي  إلصـــاح  وتسعى  وطنية  أجــنــدة  مــن 
مطالب  وتحقيق  األمــيــركــيــة،  الــوصــايــة  مــن  لــبــنــان 
والتمسك  المقاومة  خيار  وتعزيز  المعيشية،  الناس 

بساحها...
العديد  مسارعة  خــال  من  فعلياً  بــدأ  الفرز  وهــذا 
هذه  رفض  إلى  الحراك  في  ومجموعات  القوى  من 
ــشــعــارات وعـــدم الــمــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرة التي  ال

ستجري اليوم السبت في ساحة الشهداء...
انطاقاً مما تقّدم، اّن انكشاف حقيقة المجموعات 
لمحاولة  الــغــربــيــة  األمــيــركــيــة  بــاألجــنــدة  المرتبطة 
االنقاب على المقاومة وساحها إنما يخدم االتجاه 
ــبــدايــة إلـــى الــفــرز داخــل  الــوطــنــي الــــذي دعـــا مــنــذ ال
التي  والمجموعات  القوى  وفضح  الشعبي  الحراك 
للتحريض  المحقة  الناس  مطالب  استغال  تحاول 
األجندة  تخدم  أهــداف  تحقيق  بغية  المقاومة  ضــد  

الغربية.. األميركية 

... و�سقط القناع عن المرتبطين بالأجندة الأميركية الغربية
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باقات 4

{ مصطفى بدوي*

فائض الزرقة
صباحك أزرق

والصمت أزرق
الغوايات زرقاء

الثلج أزرق
كل هذا التيه أزرق:

الفصح..  عيد  ال��م��س��اءات..  ال��ق��ص��ائ��د..  ال��ص��داق��ات.. 
ثآليل البالد.. والمعاني جلها زرقاء.. زرقاء مثل األزرق 

المغرورق في زرقة الليل..
الهواء أزرق

وداع الحبيبة..
بقايا الذكريات...

كل هذا العمر أزرق
مثل  أزرق  أزرق..  ب��ال��ب��ح��ر...  ال��م��ف��ت��ون  وال��ش��اع��ر 

المساء!!!!
***

حين تموت لست محتاجاً الى دمعة كاذبة كي تصدقهم 
وتصدق أضاليلهم وألسنتهم الطويلة المتلّونة..

قلبك  نقاء  غيرك  مسامع  على  يعيد  لمن  محتاجاً  لست 
واليسوعيتك المفرطة.. وال من يتباكى على عدم ضلوعك 

في اللعبة الزائفة..
على  لحمك  يوزعون  كانوا  شعراء  الى  محتاجاً  لست 
طاوالت الشاي ليقولوا فيك ما يؤكد ألمعيتك رغم تهّورك 

وتهاونك في النشر والتدافع نحو الواجهات التافهة..
يرافع عنك كي يبرئ نفسه من  الى من  لست محتاجاً 

فكرة طازجة أو من برمجة سابقة...
حكمتهم  ليظهروا  حكاياتك  ليتداولوا  محتاجاً  لست 
المفصلية  ال��م��ح��ط��ات  ف���ي  ل���ك  ون��ص��ائ��ح��ه��م  ال��ج��ام��ع��ة 

الفاصلة..
لست محتاجاً لقبر وشاهدة لتعوي الرياح على كمنجات 

الغياب وتذرو عظامك في األخاديد الجارفة..
لتنسى  البعيد  البعيد..  في  لهدأة  سوى  محتاجاً  لست 

أحابيلهم المقرفة..
***

تعريفات أولى:
الكتابة: درس مبكر في العطش.

أخير؛  إشعار  حتى  ومعلقة  مثقوبة  أرجوحة  الوجود: 
أعني: الموت!

الكينونة: يا لوهمها المتشظي كالرماد!
الحب: هدير يلفح الوهم في الصحراء فياخذه العشاق 

على مأخذ الدمع!
بناي  الزمن  اذن  في  تغّرد  زالت  ما  كثبانها  الصحراء: 

امرئ القيس وأصداء ابي الطيب وصراخ المعذبين!
النهر: هو الشقيق االصغر للبحر.. لكنه طفل عنيد آثر 

العصيان فعانق التالل والجبال!
السماء: كرنفال أبدّي متيم بتغيير مظهره إغواء لجوع 

االرض!
العمر: عربة ضوئية طائشة تصر على الموت!

***
اعتراف:

بالصدفة وحدها دلفت بال عكاز الى الحياة.
ذات  ابتدائية  م��درس��ة  ال��ى  دخلت  وح��ده��ا  وبالصدفة 

خريف بعيد.
تثاءبت في الصباحات الباردة على طاوالت القرف.

قاومت الجوع وجدول الضرب اللعين.
وبنفس الصدفة طربت شوقاً الى صياح الديكة

وخصام الجارات الجميل.
كرهت ايام الخميس وشكل قطعة فاجرة على سبورة 

سوداء معلقة على جدار أخضر كأيامنا الجوفاء.
وتنكيل المعلم بنا كلما اقترفنا خطأ إعرابياً تافهاً

تسكعت في الطرقات
وتلصصت على زوجين ذات ظهيرة عمياء

وبالصدفة وحدها
استبد  ال��ذي  القيمة  فائض  الى  ماركس  العم  أرشدني 

بي
كتأويل طبقي ناعم

تجّولت طويالً في ممرات السطور
وحين كبرت

بالصدفة وحدها
عجزت عن تأويل فائض الغباء الذي يلقي بكلكله على 

الهامات!!
*ناقد وشاعر مغربي.

جوزيف عطّية يطرح �أغنيته 

�لجديدة »خط �أحمر«

عبر  جديدة  أغنية  عطية،  جوزيف  اللبناني  المطرب  طرح 
بعنوان  يوتيوب  العالمي  الفيديوهات  بموقع  الرسمية  قناتة 
»خط أحمر« كلمات فراس الحبيب، وألحان بسام مهدي وتوزيع 

عمر صباغ وإخراج كفاح بالني.
ويأتي طرح أغنية »خط أحمر« بعد فترة من التأجيالت، حيث 
في  وتحديًدا  العام  من  سابق  وقت  في  طرحها  عن  وأعلن  سبق 

شهر شباط الماضي.

�إ�ضاءة
مهرجان »الثقافة في بيتك« ... 

اأم�ضيات مو�ضيقّية وفقرات راق�ضة تدعو لل�ضالم والمحبة ل�ضورية و�ضعبها واأر�ضها

م�ضروع �ضاحنة اللوحات تزّهر اأماًل على �ضوارع غزة

�صرت �لبعيد !

الفيلم الم�ضرّي »�ضعاد« �ضمن اختيارات 

مهرجان كان ال�ضينمائّي 2020

وزارة الثقافة العراقّية 

تعمد اإلى تاأهيل المواقع الأثرّية المهملة

{ رشا محفوض
النغمة األولى أن يحتضن  ليس بغريب على وطن 
ضمن  استثنائية  موسيقية  ثقافية  فعالية  انطالقة 
مهرجان  أنشطة  لتحمل  الحالية  الصحية  الظروف 
المحبة  وأمنيات  الياسمين  عبق  بيتك«  في  »الثقافة 

والسالم والصحة للجميع.
وزارة  تتخذها  التي  الوقائّية  اإلج��راءات  وضمن 
ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس  اإلص��اب��ة  م��ن  للوقاية  الثقافة 
المستجّد، قدمت األمسية الموسيقية األولى للمهرجان 
التي  العربية  للموسيقى  السورية  الوطنية  الفرقة 
األوبرا  مسرح  على  الله  فتح  عدنان  المايسترو  قادها 
بدار األسد للثقافة والفنون من دون جمهور بمشاركة 

فرقة آرام للمسرح الراقص.
األمسية التي بثت مباشرة على الصفحة الرسمية 
وعلى  »اليوتيوب«  على  وقناتها  الثقافة  ل���وزارة 
مدار  على  تضّمنت  لها  التابعة  المديريات  صفحات 

للحفل  التحضيرات  ح��ول  أف��الم  ع��رض  دقيقة   55
كورونا  بفيروس  والتوعية  السالمة  ش��روط  ضمن 
الجائحة  هذه  لمواجهة  المعنّية  الجهات  وتعاون 
وحضور الثقافة بكل مشاربها عبر الشبكة العنكبوتية 
الغنائية  للفقرات  مرافقة  فيلمية  عروض  إلى  إضافة 
العربي  الجيش  أبطال  إلى  تحية  ومنها  والموسيقية 

السوري.
الخوص  كفاح  الممثالن  قّدمها  التي  األمسية 
وروبين عيسى تضّمنت مجموعة من األغاني لمؤلفين 
الوطني  الطابع  حملت  وع��رب  سوريين  وملحنين 
والوجداني والتراثي من »شام يا ذا السيف« و«وطني« 
الخلود«  »لحن  ومعزوفة  رحباني  األخوين  ألحان 
األخوين  ألحان  و«موطني«  األطرش  فريد  للموسيقار 
فليفل و«عزي وبالدي سورية« ألحان مطيع المصري 
ألحان  العساكر«  القباني و«زفوا  وموشح ألبي خليل 
عبد الفتاح سكر لتختتم األمسية  ب�«راياتك بالعالي« 

ألحان إيلي شويري.

وتمّيزت األمسية بالربط الدرامي بين جميع فقرات 
وصور  مشاهد  عرض  عبر  الشاشة  تبثه  وما  الحفل 
الهوية  من  متعّددة  بمعان  حفلت  وأف��الم  وغرافيك 

السورية.
فتح  المايسترو  أع��رب  صحافي  تصريح  وف��ي 
بعد  جديد  من  المسرح  إلى  للعودة  سعادته  عن  الله 
انقطاع ما يقارب ثالثة أشهر نتيجة الظروف الحالية 
مع مراعاة شروط التباعد المكاني بين العازفين، الفتاً 
وجدانية  برسائل  ربطه  تم  األمسية  برنامج  أن  إلى 
التي بذلت من قبل جيشنا  عدة، ومنها تقدير الجهود 
الباسل وقوى األمن الداخلي والكوادر الطبية ومختلف 
المؤسسات في هذه الفترة االستثنائية لتبقى الحياة 

مستمرة.
وأوضح أن البرنامج رّكز على الهوية السورية عبر 
اإلنسانية  الرسالة  لتصل  الفنون  من  العديد  توظيف 
ألكبر شريحة من الجمهور، مؤكداً أن سورية تاريخياً 
األفكار  لتقديم  دوماً  سباق  وشعبها  ومبدعة  خالقة 

مهمتها  الموسيقى  وأن  العصر  ب��روح  المتجددة 
األساسية نشر المحبة والسالم.

فرقة  ومدير  بشير  نبال  المهرجان  فعاليات  مخرج 
الثقافة موجودة  أن  الفكرة األساسية منه  أن  أكد  آرام 
الناحية  على  الضوء  تسليط  مع  ومكان  زمان  كل  في 
التوعوية والتمسك بقيمنا الفكرية، الفتاً إلى أن أمسية 
التاريخية  الرسالة  على  ستركز  المقبل  السبت  يوم 
األمسية  ستحمل  حين  ف��ي  لسورية  والحضارية 
اإلبداعي  منتجنا  تنوع  المقبل  اإلثنين  يوم  الختامية 

من خالل الموسيقى العالمية التي ستقدم.
أسعد  نزيه  المايسترو  الفرقة  ك��ورال  م��درب 
شحنة  من  بد  ال  االنقطاع  فترة  بعد  أن��ه  أوض��ح 
خالل  العمل  س��ار  حيث  موسيقي  لكل  إيجابية 
لتحقيق  متسارعة  بوتيرة  الماضيين  اليومين 
مشيراً  والموسيقيين،  األص��وات  بين  االنسجام 
بالقوالب  متنوعاً  ج��اء  األمسية  برنامج  أن  إل��ى 

الغناء. الموسيقية وأساليب 

بعض  يوم،  كل  شمالة  أبو  عمار  غزة  ابن  يضفي 
وذلك  القطاع،  في  الصعبة  الحياة  على  األل���وان 
بتحميل سيارته »الفان« بلوحات يعرضها ويبيعها 

في الشوارع واألسواق.
عاطل  وكالهما  أروى،  وزوجته  شمالة  أبو  وكان 
هواية  يمارسان  الجامعة،  في  وتخرج  العمل  من 
أن تخطر ببالهما فكرة  الفراغ قبل  أوقات  الرسم في 

االستفادة من هذه الهواية.
ويقول أبو شمالة »حبينا نعرض لوحاتنا للناس 
الشوارع وفي كل  الحيوية، وفي كل  األماكن  في كل 

نوفر  كمان  انه  أردنا  كورونا  أزمة  ظل  وفي  األزقة، 
لحالنا مصدر رزق«.

المناظر  رسم  على  لوحاتهما  في  الزوجان  ويركز 
الطبيعية واألزهار والوجوه ويعلقان اللوحات على 
من  المزيد  شمالة  أبو  ُيخرج  ثم  السيارة،  جوانب 

الداخل بعدما يوقفها وتتجّمع الحشود.
في  القطاع  من  آخرين  فنانين  ثالثة  وي��ش��ارك 
 200 نحو  باعا  إنهما  الزوجان  ويقول  المشروع، 
بسعر  الماضية  القليلة  األس��اب��ي��ع  خ��الل  لوحة 
ُيعّد  ما  وهو  للوحة،  دوالرات  و10   4 بين  يتراوح 

يحاصره  ال��ذي  القطاع  في  نسبياً  باهظاً  سعراً 
االحتالل. 

له  يتطلع  ما  كل  رسم  »نحاول  فتقول:  أروى  أما 
التي  الحالية،  الفترة  في  خاصة  ويطلبونه  الزبائن 
نرّكز فيها على رسم ما يعيلنا ويساعدنا في حياتنا 
نعيشه«،  ال��ذي  المعاناة  واق��ع  ظل  في  اليومية، 
موهبتي،  ال��ف��ن  لكن  فنانة،  ل��س��ُت  »أن���ا  مضيفة 
عمل،  فرصة  أج��د  لم  عندما  منزلي  في  ومارسته 
ومؤخًرا شجعني زوجي على فكرة الخروج وعرض 
ترسمها  التي  أو  بنفسي،  أرسمها  التي  اللوحات 

كذلك  سوياً،  نجتمع  عندما  أحياناً  معي  صديقاتي 
عبر  صفحات  م��ن  ج��ل��دي��اً  زوج���ي  يطبعها  ال��ت��ي 

اإلنترنت«.
وتذكار  »ص��ورة  مشروع  أن  إل��ى  أروى  وتلفت 
توفر  عدم  ظل  في  الظروف،  تتحدى  فردية  مبادرة 

فرص عمل، وتدني مستوى الدخل«.
أنظار  لفت  المتنقل  المعرض  خ��الل  من  وتأمل 
وتسليط  المتخرجين،  لمعاناة  المسؤولة  الجهات 
أسرة  لكل  يمكن  التي  اإلبداعية  األفكار  على  الضوء 

أو فرد تنفيذها لتغيير واقعه.

{ جهاد أيوب

جاي وحامل معك هدية العيد
يا ريتك سألت عني قبل ما صرت بعيد

شو نفع طلتك اليوم
وانت من سنين خارج النوم

وحابس الحقيقة بميزانك البعيد ...
جاي تكسر باب الجليد

ثلجك صار بقلبي حديد 
روح الله يسامحك

فتش ع مدينة تا تعرفك
تتشّرد بطرقاتها وما تلتقي بحبيب...

شمسك من زمان غابت
لبست منام الخوف وما عادت

تدحرجت مع ذكرياتك على المجهول
وتجّمدت دمعاتك ع خط العرض والطول

بيكفي كذب بيمرق بنص الحكي
بدعساته بهدم المملكة وما بشوف البكي

وِبفخخ النهدات 
وِبضيع األمل مع الغمزات

وِبفزع الخيل 
وِبمحي الكلمات

وبطرز غيوم العمر بالنهدات ...
مفكر أنا ع درج جمراتك بسكب حكايات

وبسامحك وبضحك وبتقبل منك الوردات
روح

روح وما تدق باب الدار
دربك ضاع من تاريخك المنهار...

روح 
روح مش ناقصنا شجر مكسور

وأغصان صوتها داخل التنور ...
روح

غضبك بركان خامد ما بثور 
واضح على حالك عم بتدور...

روح
حدي رح تشقى

وتتلعثم وما تغفى
روح

وحدي أنا ببقى
من الزهر عطره 

ومن الشجر بخور 
مسكين 

ما بتعرف الزمن دوار 
ما عاد يرحم

بسمة فرح غصة بالقلب وأسرار 
روح 

انتهى المشوار 
وما بقى لك مسكن بهدار ...

االختيارات  عن  السينمائي،  كان  مهرجان  كشف 
جائحة  بسبب  والملغاة  ال�73،  للنسخة  الرسمية 

كورونا. 
بيير  ورئيسه  فريمو  تيري  المهرجان  مدير  شارك 
ضمن  قبولهم  تم  فيلًما   50 من  أكثر  أسماء  ليسكور، 
األف��الم  ه��ذه  ستحصل  حيث  المهرجان،  اختيارات 
على شعار مهرجان كان أثناء توجهها إلى مهرجانات 
باستثناء  بعده،  وم��ا  العام  ه��ذا  خريف  في  أخ��رى 

مهرجان فينيسيا السينمائي.
»سعاد«  المصري  الفيلم  االختيارات  قائمة  ضمت 

للمخرجة أيتن أمين، والذي تدور أحداثه بعد انتحار 
سعاد، حيث تشرع أختها الصغرى في رحلة بحًثا عن 
سينمائية  تجربة  تقديم  إلى  الفيلم  يسعى  إجابات. 
الديناميكيات  ضعف  عن  تكشف  للغاية  واقعية 
فتاة  انتحار  إلى  أّدت  والتي  القاسية،  االجتماعية 

صغيرة.
وفاز  بوشوشة،  درة  التونسية  إنتاج  من  الفيلم 
مرحلة  في  دوالر،  أل��ف   30 بقيمة  جائزة  من  بأكثر 
التطوير في مهرجان »الجونة« السينمائي الدولي في 

دورته الثانية. 

الثقافة  وزارة  ف��ي  السياحة  هيئة  أعلنت 
موقع   6500 تأهيل  الحكومة  عزم  عن  العراقية 
محمد  الهيئة  عام  مدير  وكش���ف  البالد.  في  أثري 
6500 موق���ع أث���ري لم يحظ  العبيدي أن »نح��و 
»الحكومة  ق��يام  مؤكداً  المط��لوب«،  باالهتمام 
هذه  تب��ني  على  تعت���مد  استراتيج��ية  برسم 
ه��ائ��الً  دخ���اًل  يحقق  بنحو  وتأهيلها  ال��م��واق��ع 

لالقتصاد«.
في  السياحي  القطاع  فإن  العبيدي  وبحسب 

العمل  فرص  توفير  وبإمكانه  »جوهري  العراق 
وزيادة الناتج القومي«، علماً أن للعراق »إمكانات 
بمختلف  القطاع  هذا  لتطوير  ومقومات  سياحية 
أش��ك��ال��ه، ب��ع��د رس���م س��ي��اس��ة واض��ح��ة لجذب 
للشباب  عمل  فرص  توفير  وبالتالي  المستثمرين، 

من ذوي االختصاص بهذا المجال«.
بفعل  كبير  بشكل  المحلية  السياحة  وتأثرت 
بماليين  الخسائر  وتقدر  »كورونا«،  وباء  انتشار 

الدوالرات وفق مدير عام هيئة السياحة.
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11ريا�سة / ت�سلية
رابطة »البريميرليغ« تعلن مواعيد المباريات

واتحاد الكرة الإنكليزي يتّوج �سّيدات ت�سيل�سي

اإ�سابة مي�سي في تمارين البر�سا!

وزيدان يعتمد تدريبًا قا�سيًا للملكي

نادال: ل كرة م�سرب حتى ي�سبح الو�سع اآمنًا
شدد نجم كرة المضرب اإلسباني رافايل نادال 
على أنه »ال يمكن استئناف البطوالت حتى يصبح 
الوضع آمنا تماما«، وذلك في ظل استمرار تفشي 
فيروس كورونا الذي علق الموسم منذ آذار وأدى 

الى إحداث فوضى في الروزنامة. 
وقال المصنف الثاني عالمياً إنه ال يزال مقتنعا 
على  بثقلها  تلقي  زال��ت  ما  كورونا  جائحة  ب��أن 
صحفي  مؤتمر  في  موضحاً  الموسم،  روزن��ام��ة 
عبر تقنية االتصال بالفيديو »ال يمكننا االستئناف 
حتى يصبح الوضع آمناً وعادالً تماماً على صعيد 
أينما  من  الالعبين،  لجميع  يمكن  حيث  الصحة، 

أتوا، السفر وخوض الدورات في ظروف آمنة«. 
بطولة  اليوم  أخوض  بأن  لي  قلتم  وتابع:«إذا 
علينا  ال،  فسأقول  المفتوحة،  المتحدة  الواليات 

انتظار عودة الناس الى الحياة الطبيعية، وحين 
سيتطور  كيف  ل��ن��رى  سننتظر  ذل���ك،  يحصل 

الفيروس«. 
وكشف نادال أنه »يعب علّي أن أفصل بين ما 
يعانيه العالم ووجهة نظري حيال كرة المضرب، 
بضعة  قبل  ج��داً  متشائماً  كنت  السبب  ول��ه��ذا 

أسابيع«. 
الى  »أتطلع  ن��ادال:  قال  صحيفة،  مقابلة  وفي 
والتي  المقبل،  )العام  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
سيحصل  مما  أكثر  الثاني(  كانون  في  ستقام 
ان  أرى  إلي،  بالنسبة  العام.  هذا  الحق  وقت  في 

)موسم( 2020 ضاع عملياً«. 
أكثر  يكون  أن  عاماً(،   34( اإلسباني  وح��اول 
فقال  المقابلة،  السابقة  تصريحاته  من  تفاؤالً 

بضعة  قبل  خاطئة  برسالة  »أدليت  موضحاً: 
أسابيع. واآلن أصبح الوضع أقل سلبية. 

يتغير،  لن  »موقفي  كثيراً«.وشدد  متفائل  وأنا 
بأن  ونتأكد  المسؤولية،  ح��ّس  نظهر  أن  يجب 
بالطبع،  ذلك  وبعد  الكفاية،  فيه  بما  آمن  الوضع 
الرؤية  تصبح  حين  الدورات  استئناف  سنحاول 

واضحة«. 
هذا، وأبقيت بطولة الواليات المتحدة المفتوحة، 
موعدها  على  س���الم،  ال��غ��ران��د  ب��ط��والت  راب��ع��ة 
التقليدي بين 24 آب و13 أيلول، لكن ال تزال هناك 

شكوك حول ما إذا كانت ستقام في نيويورك. 
أبواب  خلف  الموسم  الستئناف  توّجه  وهناك 
موصدة، بحسب ما أفاد نادال: »وإذا كان هذا هو 

الحل الوحيد فلما ال ... وأنا جاهز بدنياً«. 

انتهاء الأعمال 

في ا�ستاد المونديال الثالث في قطر

الممتاز  اإلنكليزي  ال��دوري  رابطة  أعلنت 
الجمعة،  أمس  رسمي  بيان  في  »البريميرليغ« 
المقرر  المسابقة  مباريات  مواعيد  بعض  عن 

استئنافها في ال�17 من حزيران الجاري. 
وقالت الرابطة في بيانها: »تم اعتماد جدول 
من  المقبلة  األول��ى  الثالث  الجوالت  مباريات 
توافر  بشرط  استئنافه،  بعد  الجاري  الموسم 

كل متطلبات السالمة.
أب��واب  خلف  المباريات  كل  لعب  وسيتم   
المعلنة  المواجهات  أب��رز  وج��اءت  مغلقة«. 
ال�17  وأرس��ن��ال ف��ي  سيتي  مانشستر  بين 
الشهر  من   21 ي��وم  يشهد  فيما  ح��زي��ران،  من 
إيفرتون  بين  ليفربول«  مدينة  »ديربي  ذاته 

و«الريدز«. 
ليفربول  المقبل يحل  تموز  من  ال�2  وف��ي 
ضيفاً على مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة 

بين المتصدر والوصيف.
فقد  االنكليزية،  الكرة  في  آخر  صعيد  وعلى 
بيان  في  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  أعلن 
ال��دوري  لقب  منح  أنه  الجمعة،  أمس  رسمي 
الممتاز للسيدات لنادي تشيلسي ولقب القسم 
الموسم  إلغاء  بعد  فيال  أستون  لنادي  الثاني 

بسبب فيروس كورونا. 
مجلس  »توصل  بيانه:  في  االتحاد  وق��ال 
يتعلق  األص��وات  بأغلبية  لقرار  االتحاد  إدارة 
لموسم  النسائية  القدم  لكرة  الممتاز  بالدوري 

على  الثاني  القسم  ودوري   2020-2019
أساس معدل النقاط لكل مباراة على أن يتحدد 
األداء  سجل  على  ب��ن��اء  وال��ه��ب��وط  الصعود 

الرياضي«. 
مجلس  أكد  لذلك  »ونتيجة  البيان:  وأضاف 
إلى  الممتاز  ال��دوري  لقب  بمنح  االتحاد  إدارة 
لموسم  الثاني  القسم  لقب  ومنح  تشيلسي 

2019-2020 ألستون فيال«. 
ويأتي قرار منح اللقب بناء على معدل النقاط 

لمانشستر  قوية  ضربة  بمثابة  مباراة  كل  في 
سيتي الذي كان يتصدر الترتيب متفّوقاً بفارق 
مباراة  لعب  الذي  تشيلسي  عن  واحدة  نقطة 
الرياضي في منتصف  النشاط  أقل عند توقف 
أبطال  لدوري  الفريقان  وتأهل  الماضي.  آذار 

أوروبا للكرة النسائية في الموسم المقبل. 
المركز  صاحب  ليفربول  فريق  وسيهبط 
األخير لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل 
رغم أن فريقه للرجال على بعد فوزين فقط من 

للمرة  الممتاز  ال��دوري  بلقب  التتويج  ضمان 
األولى منذ 30 عاماً. 

وقال بيان االتحاد أيضا إنه لن يكون هناك 
صعود أو هبوط بين بطولتي دوري القسمين 
أنه  االتحاد  وأكد  الموسم.  هذا  والثالث  الثاني 
يعمل بالتنسيق مع األندية ومع بقية األطراف 
يتم  أن  على  المقبل  الموسم  إقامة  ترتيب  على 

اإلعالن عن المواعيد والترتيبات قريباً.
{ النقل التلفزيوني

في ظل إقامة اللقاءات المتبقية خلف أبواب 
مغلقة دون جماهير، فإن بعض القنوات ستقوم 
محاولة  في  مجاناً،  المباريات  بعض  بنقل 
للتخفيف من وطأة غياب الجمهور، ونشر أكبر 
قدر من المتعة على المواطنين الذين أرهقتهم 

حالة اإلغالق والعزل الصحي. 
أنه  سبورتس«  »سكاي  شبكة  أعلنت  وقد 
مباريات  بعض  مشاهدة  متابعيها  بإمكان 
إذاعة  أكدت  حيث  مجاناً،  اإلنكليزي  ال��دوري 
قنواتها  على  مجاناً،   64 أصل  من  مباراة   25
شبكة  تذيع  وسوف  اشتراك.  دون  المفتوحة 
اإلذاعة البريطانية 4 مباريات مجاناً للجمهور، 
وفي  أم���ازون.  لشبكة  بالنسبة  األم��ر  ونفس 
  Spark Sport قناة  تذيع  سوف  نيوزيلندا، 
نجاح  بعد  ش��ه��ر،  ل��م��دة  مجانا  ال��م��ب��اري��ات 
الشبكة في الحصول على حقوق إذاعة الدوري 

اإلنكليزي الممتاز.

االرجنتيني  برشلونة  ن��ادي  نجم  تعّرض 
تمارين  في  مشاركته  خ��الل  ميسي  ليونيل 
الفريق الكاتالوني مساء االربعاء الماضي إلى 
المشاركة  إصابة أسفرت الحقاً عن تغّيبه عن 

في التمارين. 
برشلونة،  ن��ادي  أش��ار  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
في بيان رسمي، إلى أن ميسي يعاني من شّد 
الفني  الجهاز  وفّضل  اليمنى،  قدمه  في  خفيف 
في  اشراكه  عدم  سيتين،  كيكي  بقيادة  للفريق 
التدريبات الجماعية، خوفاً من تفاقم اإلصابة. 
ميسي  أن  بيانه،  ف��ي  برشلونة  أك��د  كما 
خالل  طبيعي  بشكل  التدريبات  إلى  سيعود 
األيام القليلة المقبلة، ويمكن أن يكون ذلك في 
حالته،  تحّسنت  حال  في  اإلثنين،  يوم  مران 
سيتين  منحها  التي  السلبية  الراحة  ظل  في 
أيضاً،  البيان  وكشف  األح���د.  ي��وم  لالعبيه 
من  ف��ات��ي،  أنسو  ال��ش��اب،  المهاجم  معاناة 
إصابة بسيطة، بعد أن اشتكى من بعض اآلالم 
في ركبته، إال أن األمر ليس خطيًرا وسيعود إلى 

المران الجماعي قريباً. 

في  األول���ى  م��ب��ارات��ه  برشلونة  وي��خ��وض 
استئناف  ق���رار  ب��ع��د  اإلس��ب��ان��ي،  ال����دوري 
ريال  أمام  حزيران   13 السبت  يوم  المسابقة، 

مايوركا. 
 58 برصيد  المسابقة  البارسا  ويتصدر 
نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب 

المركز الثاني.
من جانبه، أنهى ريال مدريد مرانه الخامس 
ه��ذا األس��ب��وع، ول��ن ي��ك��ون األخ��ي��ر، بعدما 
نهاية  راحة  زي��دان،  الدين  زين  المدرب  ألغى 
األسبوع، نظرا القتراب عودة الليغا، وسيكون 

المران األخير اليوم السبت. 
إيبار  مع  الفريق  مباراة  من  أيام  قبل  وذلك 
)ألفريدو  ملعب  على  الجاري   14 في  المقررة 
بأن  أمس،  العبيه  زيزو  وأخبر  ستيفانو(،  دي 
لمران  بأكملها  المجموعة  ستخضع  السبت 
فقط  وحيد  غياب  سوى  هناك  يكن  ولم  قاس. 
بداعي اإلصابة، لالعب الصربي لوكا يوفيتش 

الذي يواصل عملية التعافي.

بطولة  استادات  ثالث  إتمام  عن  قطر  ومؤسسة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 
الزمني  الجدول  وفق  ذلك  و  التعليمية  المدينة  في  يقع  الذي   ،)2022 )قطر  العالم  كأس 

عليه. المتفق 
في  تطويره  أعمال  من  اإلنتهاء  تم  الذي  الدولي،  خليفة  استاد  إنجاز  بعد  ذلك  ويأتي   
2017 ، ومن ثّم استاد الجنوب الذي اس��تضاف نهائي بطولة كأس األمير في العام  العام 

 .2019
ومن المقرر أن يشهد يوم األثنين الواقع في 15 حزيران الجاري بث تغطية رقمية خاصة 
لمكافحة  األمامية  الخطوط  في  العاملة  بالفرق  واالحتفاء  االستاد،  جاهزية  عن  لالعالن 
المحتملة  التأثيرات  استعراض  سيتم  كما  كوفيد19-،  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
لهذه األزمة العالمية مستقبالً على صناعة الرياضة، والصحة النفسية، وتجربة الجماهير 

الرياضية حول العالم.

تحديد مواعيد منتخب لبنان الكروّي

في الت�سفيات الآ�سيوّية المزدوجة
تلقى االتحاد اللبناني لكرة القدم، خطاباً من االتحاد اآلسيوي يبلغه بمواعيد مباريات المنتخب 
الوطني في التصفيات اآلسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وكأس آسيا 2023. 
الصعيد  على  الوضع  تحّسن  ومع  االنتظار،  من  أشهر  عدة  وبعد  »إن��ه  الخطاب:  في  وج��اء 

العالمي، وتحضيراً للوضع الطبيعي الجديد، تقّرر إعادة جدولة المباريات المؤجلة«. 
وسيواجه المنتخب اللبناني مضيفه التركمنستاني في 13 تشرين األول 2020، فيما يستضيف 
تشرين   17 في  الجنوبية  كوريا  للقاء  يذهب  أن  قبل   ،2020 الثاني  تشرين   12 في  سيريالنكا 

الثاني. 
ويحتل لبنان المركز الثالث من المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، خلف تركمنستان المتصدر 

ب�9 نقاط وكوريا الجنوبية )8 نقاط(.

ال�سين توافق على ا�ستئناف بطولة ال�سّلة
 20 يوم  المحلية،  السلة  كرة  مباريات  الستئناف  األخضر  الضوء  الصينية،  الحكومة  منحت 
السلة،  لكرة  الصيني  األولى  الدرجة  دوري  وتوقف   .19 كوفيد  وباء  بسبب  توقف  بعد  حزيران، 
الذي انطلق في تشرين الثاني العام الماضي، في األول من شباط بسبب فيروس كورونا المستجد 

الذي قتل أكثر من 4600 شخص في الصين حيث ظهر الفيروس. 
لكن رابطة الدوري الصيني لكرة السلة قالت في بيانها بأنها حصلت على موافقة من السلطات 
الرياضية والصحية الستئناف المباريات في وقت الحق هذا الشهر، وبدأت االستعدادات بالفعل. 

وأضافت أن المباريات المتبقية ستلعب بدون جماهير.
وخاضت معظم فرق الرابطة 30 مباراة من إجمالي 46 بالدور التمهيدي قبل توقف الموسم.

اإيران تعلن ا�ستئناف اأن�سطتها اأواخر حزيران
انطالق  أن  الجمعة،  أمس  نبي،  محمد  مهدي  القدم،  لكرة  لالتحاد اإليراني  العام  األمين  أعلن 

الدوري الممتاز لكرة القدم، سيكون في األسبوع األخير من حزيران الجاري. 
وكانت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجال الرياضة في إيران، أعلنت في السادس من آذار 

الماضي، إيقاف جميع األنشطة الرياضية في البالد بسبب جائحة كورونا. 
ونقلت وكالة أنباء »فارس نيوز«، عن مهدي محمد نبي، قوله: إنه »مع بداية الدورات التدريبية 
لألندية اإليرانية لكرة القدم، فإنه ستبدأ مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم من األسبوع األخير 

من شهر حزيران الجاري«. 
وأضاف محمد نبي »كان اقتراحنا أن تبدأ البطولة في األسبوع األول من حزيران الجاري، حتى 

نتيح لألندية المزيد من الوقت لبدء الدوري«. 
19 من شباط الماضي، وأصاب عدداً كبيراً من  وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران، في 

الرياضيين والمدربين اإليرانيين.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
قصر إمبراطوري في فيينا 1 .

دولة أوروبية، حيوانات صبورة 2 .
نصّور، من األطراف، نوتة موسيقية 3 .

ريع األرض )بالجمع(، كاتب 4 .
إستنشقا الهواء، مدينة إيطالية 5 .

حادثت على الهاتف، مثيل، حرف أبجدي 6 .
جيد )باألجنبية(، أعلى قمة في كريت، عائلتي 7 .

من أعظم شعراء الدولة العباسية 8 .
نجيء، نهر بين كولومبيا وفنزويال، إسم موصول 9 .

يدعما بالمال، عمران 10 .
نوتة موسيقية، عائلة ثالثة أخوة رسامين فرنسيين،  11 .

أداة جزم
مدينة إيرانية قديمة، دخل فجأة 12 .

عمودياً: 
مصيف لبناني، حرف أبجدي مخفف 1 .

مدينة لبنانية، فلوس، شهر ميالدي 2 .
مرفأ إيطالي، أكمل العمل 3 .

أول  أسست  رومانية  نبيلة  على،  مشتمل  4 .
في  الفقراء  المرضى  لمعالجة  مستشفى 

روما
ضعف، من الفاكهة الصيفية، طلى باأللوان 5 .

مدينة سودانية، مرفأ في الهند 6 .
خاطر، تحصلي على، أمر عظيم 7 .

يرغب في األمر، نظمنا 8 .
ضمير، وقت وحين 9 .

وشى، إستفسر منهم، يجمع 10 .
رجاء، الحمام البري 11 .

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

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل
 ،379862541  ،215394687  ،486157293
 ،852916734  ،164273859  ،793485162

538729416  ،921648375  ،647531928
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
لندن،   )  3 لدي  طنافس،  وب،   )  2 الدومينيكان   )  1
دامان 4 ( ماليزيا، لينا 5 ( بنت، يندمان 6 ( امت، نرتاب 
 )  10 ربا  انال،   )  9 عنادل  الهند،   )  8 نا  اوروبا،  اد،   )  7

راحيل، يبرد 11 ( ارس، يفارق، ار 12 ( رياق، ردم، اه. 

عموديا:
1 ( اولومبيا، ابار 2 ( لبنان، دان، ري 3 ( دلتا، الرسا 
4 ( وطني، ماهرا 5 ( من، زيتون، حي 6 ( يارين، ردريفر 
7 ( نف، ادنو، بالد 8 ( يسد، مربعا، رم 9 ( االتان، يق 10 

( المينا، الب 11 ( ندان، بند، راه 12 ( ينام، البدر.
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معـــــًا �سـد الوبـاء

دعـــت عــمــدة الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة فــي الــحــزب الــســوري القومي 
االجتماعي إلى دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات 
أمكن  ما  لتأمين  تبّرعات  جمع  إلى  وتهدف  والشبابية،  واإلنسانية  االجتماعية 

من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

)تصوير: عباس سلمان(

لي�س كّل ما تريده �أميركا يم�شي *

{ الياس عشي 

 ثّمة مثل إيرلندّي يقول »الذئب ما كان ذئباً، لو لم 
تكن الخراف خرافاً«.

 لـــم يــعــد الـــوقـــت مــائــمــاً لــلــحــديــث عـــن شــرف 
المواجهة، وعن المواقف النبيلة في الحروب، وعن 
األمثال العربية التي أتخمتنا في حديثها الممّل عن 
الرفيع،  الشرف  يسلم  ال  وعن  المقدرة،  عند  العفو 
كّل  فلنستبدل  والمواثيق؛  بالعهود  االلــتــزام  وعــن 
يبدو  الــذي  اإليرلندي  المثل  بهذا  العربية  األمــثــال 
اليوم  نــخــرج،  لــم  وإذا  قياسنا.  على  فّصل  وكــأنــه 
قبل الغد، من الحظيرة تلك، فمصيرنا الموت ذبحاً 

كالخراف. 
   ورّب متسائٍل: ولَم اإلغراق في التشاؤم؟ 

   أنا ال أسّميه تشاؤماً، بل هو مجّرد تحذير من 
هذا الحصان الطروادي الجديد الذي سّموه داعشاً. 
تنظيماً  بــأّن  يصّدق  أن  واحــد  عاقل  باستطاعة  هل 
نشأ بهذه السرعة، وبهذه القوة، لم تكن وراءه دول 
تمّوله وتسلّحه وتبرمج له؟ وهل يستحق داعش كّل 
للقضاء  المؤتمرات،  هذه  وكّل  الدولي،  الحشد  هذا 

عليه؟ أم أن »وراء األكمة ما وراءها«؟
   هل باستطاعة واحد من هؤالء الملوك واألمراء 
األميركية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  يــطــالــب  أن  الــعــرب 
وحلفاءها بتفسير مقنع عن نيتهم في محاربة داعش 

في العراق؟ وعدم محاربتهم لها في سورية؟   
   من قبُل زرعــوا حصان طــروادة في فلسطين، 
اليهودية،  الدولة  تأسيس  في  خاله  من  ونجحوا 
وفي  العربي،  العالم  ثــروات  على  اليد  وضــع  وفــي 

تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة أميركية. 
تصميماً  وضعوا  الماضي  القرن  نهايات  وفي     
فــي جوفه  لـــه، وضــعــوا  لــحــصــان ال شبيه  فـــريـــداً 
مسلحين متطرفين، وأرسلوه إلى أفغانستان ومن 

َثّم إلى العالم. 
   اليوم تحاول أميركا أن تعود، من خال داعش، 
إلى البحر المتوسط، لتكّرس أحادّيتها عليه، وتلزم 
الروس بمغادرته، ال سيما بعد أن أثبت الجيولجيون 
النفط والغاز على الشاطئ  وجود كميات هائلة من 

السوري. 
أوالً  الــعــراق لتغطي  إلــى  الــعــودة  أنها تريد     كما 
انسحابها من أفغانستان، ولتكون أيضاً آبار النفط 

والغاز، ومنابع المياه، تحت سيطرتها. 
   وهذا الضجيج المفتعل لمحاربة داعش سيجعل 
الخراف،  دور  لتلعب  قابلية  أكثر  العربية  الـــدول 
بيت،  كــّل  إلــى  إسرائيل،  ووراءهـــا  أميركا،  فتدخل 
وإلى كّل عقل، ويعلن العرب استسامهم للشروط 
اإلسرائيلية، وترتفع الرايات البيض مرسوماً عليها 
والمقاومة  الممانعة  دول  وتعود  خــروف،  صــورة 

إلى بيت الطاعة بفتاوى من الخلفاء الجدد.  
   هذا ما تريده أميركا، وليس كّل ما تريده أميركا 
يمشي! إّن وجود اإلرادات الصلبة، والعقائد الحيّة، 
وإرادة الموت كي تبقى الحياة وقفة عز واحدة فقط، 
واإليمان بأّن سورية، قبل أن تكون حرفاً وشراعاً 
يبقى  البقاء؛ وعادة ال  أجل  وفكرة، هي صراع من 

إاّل األقوياء.
الطريقة  على  البربارة  عيد  في  »الرقص  كتاب  من  *فصل 

األمريكية«.

اآخر الكالم

الخ�ّس نما وحان قطاف اأوراق الطراوة..

 PCR  تكريم الموظفين المتطّوعين لإجراء اختبارات

في م�شت�شفى بعلبك الحكومي

الموظفين  الحكومي  بعلبك  مستشفى  إدارة  كّرمت 
المتطّوعين إلجراء اختبارات PCR المتعلّقة بفيروس 
كورونا في قسم المختبر، بحضور رئيس مجلس إدارة 
موظفي  ممثل  يحفوفي،  حسان  الدكتور  المستشفى 

المستشفى عماد ياغي، والكادر الطبّي والتمريضّي.
الموظــفين  على  الدروع  يحـــفوفي  الدكتـــور  ووّزع 
سانـــدهم  من  وكـــل  إياهم  شـــاكراً  المكّرمـــين، 
سارة  بمفاجـــأة  ووعدهم  الصعبة،  بمهامهم  »للقيام 

قريباً لهم«.

العرفان  التكريم يأتي تحت عنوان  واعتبر أن »هذا 
على  األبــطــال،  لهؤالء  المعنوّي  والتقدير  والجميل 
األقسام،  جميع  الحق  وقت  في  التكريم  يشمل  ان  أمل 

وباألخص االقسام التمريضية«.
وشكرت رئيسة قسم المختبر الدكتورة نجوى ياغي 
»هذه المبادرة الفريدة التي سيكون لها األثر اإليجابي 

على فعالية العمل، والمزيد من التفاني والعطاء«.
»المتعاون  المختبر  فــي  العمل  بفريق  ونــّوهــت 

والحريص على نجاح وتميز هذا القسم«.
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