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سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  أكد 
المتحدة،  لألمم  العام  واألم��ي��ن  الف���روف، 
أن���ط���ون���ي���و غ����وت����ي����ري����ش، خ���ط���ر ن���ش���اط 
جائحة  خلفية  على  سورية  في  اإلرهابيين 

فيروس كورونا.
الروسية،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وأف����ادت 
أجريا  وغويتيرش  الفروف  بأن  بيان،  في 
مفصل  بشكل  خالله  تبادال  هاتفياً  اتصاالً 
في  األرض  على  األوض���اع  بشأن  »اآلراء 
سورية، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا 
إطالق  وق��ف  وضمان  االستقرار  إلرس��اء 
التصعيد  لخفض  إدل���ب  منطقة  ف��ي  ال��ن��ار 
اإلضافي  ال��ب��روت��وك��ول  تطبيق  إط���ار  ف��ي 
مارس   5 يوم  الموقع  سوتشي(  )لمذكرة 

من العام الحالي«.
تم  ال��م��ك��ال��م��ة  أن  ال��������وزارة  وأض����اف����ت 
اإلرهابيين  تفعيل  خ��ط��ر  »ت��أك��ي��د  خ��الل��ه��ا 
جائحة  خلفية  على  أنشطتهم  سورية  في 
التشديد  م��ع  المستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
واالستقرار  األم��ن  ضمان  ض���رورة  على 
ال��ص��ارم��ي��ن ف���ي ال���ب���الد ب��ن��اء ع��ل��ى إع���ادة 

سيادتها ووحدة أراضيها«.
بشكل  وغ��وت��ي��ري��ش  الف�����روف  وب��ح��ث 
تنشيط  »م���ه���ام  ال��ب��ي��ان،  ح��س��ب  م��ف��ص��ل، 
الذين  السوريين  لكل  اإلنسانيّة  المساعدة 

ي��ع��ان��ون م��ن ح��اج��ة إليها ف��ي ك��ل أراض��ي 
أو  ت��س��ي��ي��س  أو  ت��م��ي��ي��ز  أي  دون  ال���ب���الد 
شروط مسبقة«، ال سيما في ظل »األهمية 
لألمم  العام  األمين  دعوة  لتطبيق  الخاصة 
العقوبات  وق��ف  أو  تخفيف  إل��ى  المتحدة 
أح����ادي����ة ال���ج���ان���ب، ال���ت���ي ت��ع��رق��ل ت��وري��د 
األهمية  ذات  ال��ط��ب��ي��ة  وال��م��ع��دات  األدوي����ة 
المستلزمات  ن��ق��ص  وت��س��ب��ب  ال��ح��ي��وي��ة، 

االجتماعية  األوض��اع  وتدهور  األساسية 
واالقتصادية في البالد«.

لتسوية  بديل  ال  أنه  الجانبين  كال  وأكد 
األزم�����ة ال���س���وري���ة ب���ط���رق س��ي��اس��ي��ة في 
السوريون  وينفذها  يقودها  عملية  إط��ار 
ال��م��ت��ح��دة، كما  األم�����م  ب���دع���م  ب��أن��ف��س��ه��م 
األمن  لمجلس   2254 ال��ق��رار  عليه  ينص 

الدولي«.

الفروف وغ�تيري�ش ي�ؤكدان خطر ن�شاط 

االإرهابّيين في �ش�رية.. على خلفّية الجائحة

- تنظم الدوائر المرتبطة بواشنطن عربياً، ومنها فرع 
األميركيّة،  السفارات  من  مباشرة  وبرعاية  أكيد،  لبناني 
حملة عنوانها، الويل والثبور وعظائم األمور بانتظاركم مع 
بدء سريان مفاعيل قانون قيصر للعقوبات على سورية. 
وعلى سورية تهويل أشد بخطر قطع األوكسجين الالزم 
حلفاء  خ��اص  بشكل  يطال  تهويل  لبنان  وف��ي  للتنفس. 
وفي  أتى.  قد  عليهم  العقوبات  فرض  زمن  بأن  المقاومة 
مع  اقتصادّي  تعاون  وك��ل  إياكم  عنوانها،  حملة  العراق 
الحقيقية  القانون  مفاعيل  أن  مراقب  لكل  ويبدو  سورية. 
هي هذه الحمالت، إذا قمنا بتقصي مسار القانون وموقعه 
التي  المعادالت  سياق  في  يمثل  وما  والمكاني،  الزماني 

تحكم العالقات الدولية واإلقليمية.
- من المهم جداً تتبع المسار الزماني لسياق القانون، 
تدور  كانت  التي  بالمواجهة  وربطها  والدت���ه  وظ���روف 
مشروع  أن  يظهر  وه��ن��ا  وال��ع��ال��م،  المنطقة  ف��ي  حينها 
الكونغرس  أعضاء  من  مجموعة  من  تقديمه  تّم  القانون 
في تموز 2016، أي في ذروة معركة حلب، وهذا واضح 
بقتل  »المشاركة  ب�  النص  وصفه  ما  لجهة  نصوصه،  في 
اإلنسانية«،  ال��م��س��اع��دات  وص���ول  و»ت��ع��ق��ي��د  ال��م��دن��ي��ي��ن« 
استهدفها  التي  المكانية  للظروف  واضحة  إش��ارات  في 
سورية  حلفاء  م��واق��ف  على  للتأثير  ال��ق��ان��ون،  أص��ح��اب 
المنخرطين في المعركة، وفي طليعتهم إيران وحزب الله، 
ولكن وبصورة خاصة روسيا التي كانت تدرس خيارات 
تتصل بالمشاركة في المعركة أو تثبيت الهدنة بالتعاون 
نصوص  بالتفصيل  ي����درس  َم���ن  وس��ي��ج��د  ت��رك��ي��ا.  م��ع 
روسيا  داخ��ل  الضغط  هو  رئيسياً  هدفاً  له  أن  المشروع 
لترجيح كفة االبتعاد عن االنخراط في معركة تحرير حلب، 
سيكتشف  تفاصيلها،  ويستذكر  األي��ام  لتلك  يعود  ومن 
حجم الكثافة في الضخ الدبلوماسي الذي تمثل بجلسات 
يومية لمجلس األمن الدولي، واتهامات أميركية وأوروبية 
لروسيا بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق 
األممي  المبعوث  مشاريع  من  سيكتشف  كما  اإلنسانية، 
األميركية،  الخطة  طبيعة  ميستورا،  دي  ستيفان  آن��ذاك 
التي كان ينقصها تراجع روسيا عن االنخراط في معركة 
تحرير حلب، التي غيرت وجه الحرب في سورية، ومحور 
حلب  من  انطالقاً  كانتونات،  إل��ى  سورية  تفتيت  الخطة 
النصرة  ذاتية تتوالها جماعات جبهة  تحت شعار سلطة 

في أحياء حلب، برعاية تركية.
أدراج  في  سنوات  ثالث  كمشروع  القانون  ينام  أن   -
ك��ان��ون األول عام  ف��ي شهر  إق����راره،  ال��ك��ون��غ��رس وي��ت��م 
القارئ  على  يمر  أن  يجوز  وال  عادياً  أمراً  ليس   ،2019
م���رور ال���ك���رام، وال��س��ن��وات ال��ث��الث ه��ي ال��س��ن��وات التي 
ال��س��وري،  للجيش  ال��م��ت��دح��رج��ة  ب��االن��ت��ص��ارات  حفلت 
الحسم  بين  إدل��ب  معركة  مع  الخيارات  لوضع  وص��والً 
في  ب��أن  التسليم  مع  السياسية،  والتسوية  العسكري، 
التسوية مسلمات أولها التسليم بانتصار الدولة السورية 
حجم  لتكبير  السعي  بالمقابل  لكن  وجيشها،  ورئيسها 
التي ستنشأ  السلطة  حصة واشنطن وحلفائها من كعكة 
عن إعالن نهاية الحرب. وواشنطن عبر القانون الذي أقره 
ورقتها  تضع  ترامب،  دونالد  الرئيس  ووقعه  الكونغرس 
نصوص  في  واض��ح  أمر  وهو  الطاولة،  على  التفاوضية 
القانون، حيث يتم تعليق أحكام القانون والعقوبات بقرار 
)التتمة ص8(

 قانون قي�صر: بقايا ر�صا�صة

من زمن م�صى

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

السياسّي  المحّرر  كتب 

خالفاً لالنطباع السائد في لبنان حول الموقف األميركي، 
العقوبات  قانون  بوطأة  محكومة  االنطباعية  الصورة  حيث 
يتابع  التنفيذ،  حيز  أمس،  دخلت  التي  سورية  على  الجديدة 
حيث  التلفزية،  ش��اش��ات  عبر  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ص��ورة  ال��ع��ال��م 
التعامل مع حركة  تام في  أمام عجز  األميركية  اإلدارة  تبدو 
عنفاً  وت���زداد  األميركية  ال��ش��وارع  تجتاح  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج 
وش��م��والً، وح��ي��ث ق���رار ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ال���زّج ب��ال��م��زي��د من 
عناصر الحرس الوطني في مواجهة المحتجين، يزيد العنف 
مع  التفاوض  لمساعي  تاٍم  بغياب  التصعيد،  وتيرة  ويرفع 
طليعتها  وفي  مطالبهم،  تلبي  حلول  عن  والبحث  المتحجين 
األزم��ة  وت��ب��دو  ال��ع��ن��ص��ري،  التمييز  لقضايا  ج���ذري  ع��الج 
التصعيد السياسي والشعبي، فيما  المزيد من  مفتوحة على 
ضفة  على  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  منافسو  يقف 
وتأييدهم  ال��ش��ارع  إل��ى  بنزولهم  األزم��ة،  من  المستفيدين 

االحتجاجات. مطالب 
للعقوبات  األم���ي���رك���ي  االس���ت���ه���داف  ح��ي��ث  س���وري���ة  ف���ي 
عديدة  ألن��واع  الخاضع  البلد  بأن  يوحي  شيء  ال  الجديدة، 
لغير  اهتماماً  يولي  مضت،  عقود  أربعة  خالل  العقوبات  من 

التركيز على مزيد من االكتفاء الذاتي الغذائي واالستهالكي، 
والمزيد من التبادل المتعدد األشكال مع الحلفاء واألصدقاء، 
الروسي  الرد  كان  فيما  وإيران،  والصين  روسيا  خصوصاً 
يستهدفها  التي  فروسيا  وواضحاً،  سريعاً  العقوبات  على 
قانون العقوبات الجديد، للتأثير على دورها في رعاية الحل 
إيقاع  على  للتعليق  قابل  والقانون  سورية،  في  السياسي 
األميركي  الرئيس  يراها  بصورة  السياسية  العملية  تقدم 
م��رض��ي��ة، أع��ل��ن��ت ب��ل��س��ان ال��رئ��ي��س ف��الي��دي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن عن 
الحكومة  مع  التفاوض  والخارجية  الدفاع  وزيري  تفويض 
كإشارة  سورية،  في  الروسي  الدور  توسيع  على  السورية 

إلى عدم اكتراث روسي بالعقوبات.
والمضمون،  الشكل  في  مرتبكة  الحكومة  بدت  لبنان  في 
حيث شّكل التداول بقانون العقوبات األميركية بطريقة غير 
تلقي  إلى  السيادية  الممارسة  أصول  تراعي  وال  مدروسة 
الحكومة الكثير من االنتقادات التي استدعت بياناً توضيحياً 
على  القانون  آث��ار  دراس��ة  إل��ى  أش��ار  الحكومة،  رئاسة  من 
سياسية  مصادر  تحدثت  بينما  معه،  التعامل  وكيفية  لبنان 
هذه  م��ع  التعامل  كيفية  تجاه  حكومي  ارت��ب��اك  ع��ن  متابعة 
التوجه ثنائية  على  القائمة  الحكومية  فالخطة  العقوبات. 
المواجهات مستمرة في شوارع مدن أميركية كثيرة... والحلول ليست قريبة!)التتمة ص8(

البيت االأبي�ض لت�صديد القب�صة االأمنّية بوجه حركة االحتجاج... ومزيد من العنف في ال�صوارع

ارتباك حك�مي تحت وطاأة العق�بات الجديدة على �ش�رية... وخ�شائر لبنان 10 مليارات $ 

البرود ال�شيا�شّي الرئا�شّي يطال مكّ�نات الحك�مة والنتيجة مزيد من تاأجيل الملفات 

عن�صرّية... هزائم... ف�صل...

 

تنتج »الربيع االأميركّي« ثم...؟

 لبنان وقانون قي�صر

مفارقات... ومواجهات

العيد الع�صرينّي

 

النت�صار المقاومة في لبنان

 ريا�ض �صالمة

وقانون النقد والت�صليف )1(

الثانية،  العالمية  ال��ح��رب  ف��ي  أميركا  انتصرت  أن  منذ 
س��ارع��ت إل��ى ف��رض شبه وص��اي��ة واح��ت��الل واق��ع��ي على 
ونّصبت  المعمورة  ك��ّل  على  الهيمنة  إل��ى  وسعت  أوروب��ا 
بهذه  لتقوم  اختارها  »الله  أّن  معتقدة  للعالم،  قائدة  نفسها 
الوظيفة« من أجل »نشر الحرية والديمقراطية« بين الدول 
والشعوب، ورفعت شعار »حقوق اإلنسان« إلى الحّد الذي 
أجازت لنفسها ان تتدخل وتعاقب كّل من تتهمه بأنه خرق 
متناسية  مواطنيه.  كرامة  أو  سالمة  وأه��در  المبادئ  هذه 
أنها دولة قامت في األصل على القتل واالغتصاب واإلبادة 

والتهجير...
اسم  اليوم  عليه  ُيطلق  ما  ب��أّن  هنا  التذكير  المفيد  وم��ن 
متالحقة  عمليات  نتاج  هي  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات 
بدأت بعد اكتشاف األرض بهجرة األوروبيين البيض إليها، 
وانتهت بإقامة الدولة الحالية بعد اإلبادة التي تعّرض لها 
سكان البالد األصليون )أسموهم الهنود الحمر ظناً منهم 
بأّن األرض المكتشفة هي الهند ذات السكان ذوي البشرة 
التي تميل إلى الحمرة( إبادة رافقها نقل أو استقدام أفارقة 
من ذوي البشرة السمراء أو السوداء ليكونوا عماالً وخدماً 
الشخصية  نشأت  وه��ك��ذا  وحقولهم.  م��زارع��ه��م  ف��ي  لهم 
األميركية وتجّذرت فيها النزعة العنصرية التي تجعل من 
األبيض سيداً واألسود عبداً واألحمر شخصاً ال يستحق 
الحياة. واّن أهّم وأخطر ما في الشخصية األميركية نزعتان 
)التتمة ص9(

التناقضات  أن��واع  بكّل  الحبلى  األي��ام  هذه  مفارقات  من 
التي  وال��ص��راع��ات ه��و إص���رار اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة، وه��ي 
كّل  الصعد، وف��ي  ك��ّل  أزم���ات على  م��ن  م��ا تواجهه  ت��واج��ه 
كافة  وشعوبه  العالم  دول  على  الضغط  على  المجاالت، 
لتطبيق قانون »قيصر« الذي أقّره الكونغرس األميركي في 
أواخر العام الفائت. والذي يهدف الى إحكام الحصار على 
سورية وشعبها ودولتها، بذريعة حماية المدنيّين في هذا 
االستعمارية  اإلم��الءات  على  باستعصائه  المعروف  البلد 

والمشاريع الصهيونية منذ أن أصبح دولة مستقلة...
التي  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  أّن  ه��و  ال��م��ف��ارق��ات  ه���ذه  أول 
وال  ع��ام��اً،   73 قبل  الصهيوني  الكيان  قيام  منذ  ضغطت 
ت���زال ع��ل��ى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة إلل��غ��اء ك���ّل ق��وان��ي��ن ومكاتب 
المجازر  ارتكاب  عن  ينفّك  ال  ال��ذي  الكيان  لهذا  المقاطعة 
بحجة  ال��ع��رب،  وأشقائهم  الفلسطينيين  بحق  وال��ج��رائ��م 
عدم الخلط بين االقتصاد والسياسة، هي نفسها اإلدارة، 
على  ال��ي��وم  تضغط  ال��ت��ي  ال��رؤس��اء،  أس��م��اء  اختلفت  وإْن 
دول المنطقة والعالم للمشاركة في الحصار الشامل على 
العراق  حصار  ي��وم  مثلها  عرفنا  متعّددة  بذرائع  سورية 
وإيران،  وكوبا،  مصر،  محاصرة  ويوم  الحتالله،  تمهيداً 
والتي  وروسيا  والصين،  الشمالية،  وكوريا  وفنزويال، 
كان شعوب تلك البلدان، قبل حكامها تدفع الثمن من دون 
األميركية  الخارجية  لوزيرة  الشهير  التصريح  ننسى  أن 
)التتمة ص9(

العدو  شوكة  كسر  ال��ذي  الحاسم  االنتصار  ذك��رى  تمّر 
الصهيوني إلى األبد، في 25 أيار/ مايو من كّل عام، فيكاد 
العبير ينثر روائحه في كّل مكان في الوطن العربي، فتنتعش 
العربي  ال��م��واط��ن  بها  يشعر  االن��ت��ص��ار،  برائحة  النفوس 
ترفع  حيث  ذلك،  فعل  الذي  هو  وكأنه  واعتزاز،  فخر،  بكّل 
الرؤوس بعد انكسار، وتنتصب الهامات، ويرنو النظر إلى 

األفق طالباً وداعياً الله أن تستمر االنتصارات دوماً.
المقاوم،  اللبناني  الشعب  ق��وات  ب��أّن  الخبر  تلقيت  يوم 
لبنان  ف��ي  ت��أّس��س  ال���ذي  ال��ل��ه  ح���زب  ق���وات  ف��ي  المتمثلة 
المعجزة،  قد حققت  لبنان،  الشعب في  وتحّصن بشرعية 
وأجبرت العدو الصهيوني على الرحيل بال قيد أو شرط، 
أقدامها  تحت  األرض  إلى  تنظر  منكسة،  جنوده  ورؤوس 

وتشعر بالذّل والخزي والعار.
بعد   ،2000 مايو  أي���ار/   25 ف��ي  االنتصار  تحقق  لقد 
األم��ن  مجلس  ق���رار  تنفيذ  اح��ت��م��ال  م��ن  ال��ي��أس  س���اد  أن 
جنوب  م��ن  »إس��رائ��ي��ل«  ب��خ��روج  يطالب  ال���ذي   425 رق��م 
الكيان  ق��وات  إليها  وصلت  التي  بيروت  والعاصمة  لبنان 
األم��ن  مجلس  ف��ش��ل  أن  فبعد   !1982 ع���ام  ال��ص��ه��ي��ون��ي 
ل��� »إسرائيل«  »ال��ت��وّس��ل«  إل��ى مرحلة  ال��ذي وص��ل  ال��دول��ي 
وهو  نفسه  الصهيوني  ال��ع��دو  وج��د  ل��ب��ن��ان،  م��ن  لتخرج 
ال����ذي ي��ط��ل��ب »ال���خ���روج اآلم������ن«، ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��خ��س��ائ��ر بعد 
الرحيل، ع��ل��ى  إج���ب���اره  م��ن  ال��م��ق��اوم��ة  ق���وات  ت��م��ّك��ن��ت  أن 
)التتمة ص9(

المسؤولية  وح���ده،  ل��ب��ن��ان،  م��ص��رف  ح��اك��م  يتحّمل  ال 
األول  المسؤول  أن��ه  مع  النقدية،  السياسة  »ك���وارث«  عن 
سياسة  على  وواجبها  الرقابة  حق  المالية  ل��وزارة  عنها. 
على  رقابتها  المالية  وزارة  تمارس  المركزي.  المصرف 
مدير  وعبر  المراقبة،  مفّوض  ر  عب   المركزي  المصرف 
كما  للمصرف،  المركزي  المجلس  في  المالية  وزارة  عام 
السنوية  الموازنة  رف��ع  لبنان  مصرف  حاكم  واج��ب  عبر 
للمصرف إلى وزير المالية، وحق وزير المالية في الرقابة 
كما  المركزي.  المصرف  لدى  القطع  عمليات  على  اليومية 
لمجلس النواب حق وواجب الرقابة على سياسة المصرف 

المركزي وأعماله.
ومحصورة  نسبية  فهي  لبنان،  مصرف  استقاللية  أما 
في النطاق المهني، وهي سقطت مراراً على أكثر من صعيد: 
حين أجبرت حكومة الرئيس رشيد كرامي مصرف لبنان 
معّدالت  عن  كثيراً  تقّل  بفوائد  الخزينة  سندات  شراء  على 
التضّخم )ُحدِّدت الفائدة ب�20%، حين كان معّدل التضّخم 
التي  80%(، حين لم تكتتب المصارف بالمبالغ  يزيد عن 
والحصانة  االستقاللية  هذه  وسقطت  الخزينة.  تحتاجها 
عندما دفع الرئيس رفيق الحريري، حال وصوله إلى السلطة 
عام 1992، حاكمية المصرف إلى االستقالة، ليأتي بفريقه 
الخاص إلى حاكمية المصرف؛ وكان على رأس هذا الفريق 
الحريري لرفيق  الخاصة  االستثمارية  المحفظة  مدير 
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 معن بشور*

 غالب أبو مصلح د. جمال زهران*

أطلقوا يد النهضة القومية لتحّرر 
النفوس وتقيم المعنويات وتوّحد 
الخصومات  على  وتقضي  األمة 
ال��دي��ن��ي وغير  ال��ش��ق��اق  وت��زي��ل 

سعادهالديني.
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الإمبراطورية الأميركّية المت�صّدعة... هل دخلت مرحلة التفّكك والأفول؟
{ حسن حردان

في  المدن  عشرات  تشهدها  التي  العنيفة  المواجهات  طرحت 
الواليات المتحدة األميركية، على خلفية جريمة قتل الشرطة للمواطن 
األميركي جورج فلويد من ذوي البشرة السمراء... طرحت السؤال عما 
مرحلة  فعلياً  دخلت  قد  المتّصدعة  األميركّية  اإلمبراطورية  كانت  إذا 
الواليات  منه  تتشّكل  الذي  الفيدرالي  االتحاد  تفّكك  وخطر  األف��ول، 
من  ينطلق  السؤال  هذا  مجتمعها..  وحدة  وتمّزق  األميركّية.  المتحدة 
حقيقة تقول، إّن عناصر القوة التي كانت في أساس تماسك الواليات 
المتحدة، اتحاداً ومجتمعاً، وتقّدم ما ُسّمي بالحلم األميركي، قد انتهت 

ولم تعد قائمة.. وهذه العناصر هي:
النمو  ومعدالت  األميركي  االقتصاد  ازده��ار  مرحلة  تالشي  أوالً، 
المرتفعة التي كان يحققها وتؤّمن فرص العمل ومستوى دخل مرتفع 
وقدرة شرائية كبيرة لألميركيين، وحّل مكانها أزمة اقتصادية عنيفة 
تراجعت معها معدالت النمو والدخل المرتفعة والقدرة الشرائية، في 
ظّل ارتفاع مهول في حجم الدين العام الذي بلغ عتبة ال� 25 تريليون 
أدى  وقد  دوالر..  تريليون  إلى  وصل  الميزانية  في  العجز  فيما  دوالر، 
انتشاره  نتيجة  لكارثة  أميركا  وتعّرض  كورونا  فايروس  ظهور 
الواسع فيها وارتفاع عدد اإلصابات والوفيات، أّدى إلى شلل االقتصاد 

وبالتالي كساد اإلنتاج وخسائر بمئات المليارات الدوالرات...
ثانيا، انتهاء مرحلة االستقرار االجتماعي، حيث بات عدم االستقرار 
هو المسيطر بسبب تزايد الفقر وانتشار البطالة حيث بلغ عدد العاطلين 
عن العمل اكثر من 40 مليون أميركي وهو رقم كبير جداً، نسبة لتعداد 
السكان، في حين يفتقد األميركيون للضمانات االجتماعية والصحية 
الطبيعة  وكشفت  حدتها  من  وزادت  االجتماعية  األزمة  عمقت  والتي 
للقيم  الفاقد  األميركي  النيوليبرالي  الرأسمالي  للنظام  المتوحشة 

فايروس  تفشي  مواجهة  عن  وعجزه  االجتماعية  والعدالة  اإلنسانية 
كورونا..

تقّدمت نسبياً  التي  المساواة والعدالة والحرية،  قيم  ثالثاً، تراجع 
سياسات  مكانها  لتحّل  والبحبوحة،  االقتصاد  االزده��ار  مرحلة  في 
السنين،  مئات  منذ  األميركي  النظام  في  المتجذرة  العنصري  التمييز 
دونالد  للرئيس  ومتغطرس  متعجرف  عنصري  خطاب  يغّذيها  والتي 
ب�  الشرطة  وعنف  التمييز  سياسات  على  المحتجين  يصف  ترامب 
في  الوحشية  الشرطة  ممارسات  يغّذيها  كما  والرعاع«،  »المتطرفين 
تنفيذ عمليات القمع والتنكيل ضّد المواطنين السود، وصوالً إلى قتل 
من تستطيع منهم بدم بارد على غرار ما حصل مع جورج فلويد.. في 
األميركي  النظام  زيفاً،  يّدعي،  الذي   .. اإلنسان  لحقوق  سافر  انتهاك 
الدول  على  االقتصادية  العقوبات  ويفرض  العالم،  في  عنها  الدفاع 

بحجة حماية المدنيين.. والحريات العامة وحق التظاهر إلخ...
ويبدو من الواضح أّن هذه األزمات العاصفة في الواليات المتحدة، 
مع  أيضاً  تتزامن  واسع،  نطاق  على  االحتجاجات  تفجر  وراء  تكمن 
تطورات عالمية تضعف من هيمنة القوة األميركّية وهّيبتها وسطوتها.. 

وهي تتمّثل بشكل أساسي في..
األميركي  لالقتصاد  العالمية  االقتصادية  المنافسة  اشتداد    -  1
الشرق..  الغرب  من  العالمي  االقتصاد  في  الثقل  مركز  انتقال  نتيجة 
وعدم قدرة الواليات المتحدة على منع هذا التحّول بفعل نشوء موازين 
قوى عسكرية عالمية، والتداخل في االقتصاد العالمي، ونجاح القوى 
التكنولوجيا  وامتالك  المعرفة  إلى  الوصول  في  اقتصادياً  الصاعدة 

وكسر احتكارها من قبل أميركا والدول الغربية..
2 -  فشل الحروب األميركية المباشرة وغير المباشرة في تحقيق 
أهدافها في السيطرة على أفغانستان والعراق وسورية واليمن، وفي 
إخضاع إيران أو إحداث تغيير في نظامها الثوري التحرري المستقّل..

3 -  نجاح الدول الرافضة للهّيمنة االستعمارّية األميركّية في كسر 
هيمنة أميركا في البحار والمضائق التجارية الحيوية، وظهر ذلك من 
خالل كسر إيران للحصار األميركي بإرسال ناقالت نفطها إلى فنزويال 
وبحر  هرمز  ومضيق  البحار  في  الردعية  معادالتها  وفرض  والصين 
القّوة األميركّية، وكذلك ردع القرصنة البريطانية  العرب في مواجهة 
من  أميركا  منع  في  الصين  نجحت  حين  في  طارق،  جبل  مضيق  في 
يعبر  الذي  ملَقا  ومضيق  الجنوبي  الصين  بحر  في  بالمالحة  التحكم 

منه نصف إمدادات النفط والحركة التجارية الدولية..
يغّذيها  األميركّية  الداخلية  األزمة  إّن  القول  يمكن  ذلك  من  انطالقا 
تفاقم أزمة اإلمبراطورية األميركية المتراجعة في العالم.. وهي أزمة 
عجز  في  أخيراً  تجّسد  والذي  العالمي،  األميركي  الدور  تراجع  كشفت 
كورونا،  مواجهة  في  العالمية  الحرب  إدارة  في  اإلسهام  عن  واشنطن 

وانكشاف هذا العجز أيضاً في الداخل األميركي..
األميركّية  الصحافة  دفع  الذي  هو  والداخل  الخارج  في  العجز  هذا 
القول بأّن ترامب ال يملك سياسة متماسكة، وانه يثير  إلى  والعالمّية 
المرض  كشفت  االحتجاجات  وأن  األميركي،  المجتمع  في  االنقسام 
َتجذر  مرض  وهو  طويلة،  فترة  منذ  أميركا  منه  تعاني  الذي  المزمن 
ترامب  يرفض  ال��ذي  األميركي  النظام  في  العنصرية«  »ف��اي��روس 

معالجته، بل إنه يصّب الزيت على نار االحتجاجات..
في  أميركا  يدخل  أن  واحتمال  المرة  هذه  مختلفاً  األمر  يجعل  وما 
يمارسه  الذي  العنصري  العنف  هذا  إّن  المفتوحة،  واألزمة  الفوضى 
النظام األميركي، يترافق مع أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة 
في حّدتها وعمقها، في ظّل رئيس غير عقالني ومتعجرف ال يتوانى عن 
هجومه  في  بعيداً  والذهاب  باالنتخابات،  الفوز  ألجل  شيء  أّي  فعل 
البيض  األميركيين  تأييد  لكسب  السود  األميركيين  ضّد  العنصري 

باعتبارهم الكتلة الناخبة األكبر..

النظام الأميركّي وريث 

العن�ضرّية الطبقّية البي�ضاء

{ د. وفيق إبراهيم
شرطّي  يد  على  السوداء  األقلّية  من  أع��زل  مدني  مقتل 
أبيض خنقه من دون سبب مالزم، ليس عمالً استثنائياً في 

التاريخ األميركي.
فاألميركّيون البيض الذين غزوا القارة األميركّية بقسميها 
الشمالي والجنوبي، سفكوا دماء أكثر من سبعين مليوناً من 
الهنود األحمر منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى مطلع 
القرن العشرين ولم يحرروهم من وضعية »العبد المملوك 
لكن  العشرين،  القرن  في  إال  األبيض«،  لصاحبه  قانونياً 
قائمة  ظلت  السوداء  األقليات  تجاه  العنصرية  الممارسات 
الذي  واالقتصادي  السياسي  االميركي  النظام  خالل  من 
يعتمد على أكثرية كبيرة من البيض ونظام اجتماعي مغلق 

وأمن متشّدد واقتصاد ال يقّل ضراوة عن االمن والسياسة.
أما ميزة هذا النظام فهو تسامحه »لغوياً« مع السود في 
والتشدد  العنف  الى  واتجاهه  االقتصادي  ازدهاره  مراحل 

مع األفريقيين األميركيين في مراحل التراجع االقتصادي.
لمزيد من اإلنارة فإن النظام االميركي هو الوريث الفعلي 
واوستراليا  وأفريقيا  آسيا  اجتاح  غربي  اوروب��ي  لنظام 
كل  من  اهاليها  واستعبد  األخيرين  القرنين  في  واميركا 
االجناس وااللوان ناهباً ثرواتها ومؤسساً لتعامالت ثقافية 
أخرى  أعراق  ثالثة  على  االبيض  الرجل  تفوق  اساس  على 
اميركا  وأبناء  والمسلمين  العرب  من  ومعظمهم  السمر  هم 
إقاماتهم  وأماكن  السوداء  قارتهم  في  واألفارقة  الجنوبية 
الجديدة وابناء العرق األصفر في الصين واليابان وجنوب 

شرق آسيا.
هذه العنصرية بررت للغرب األميركي واألوروبي االنتقال 
اقتصادي  اختالف  الى  التاريخية  الثقافية  التباينات  من 
أبيض  أميركية  بشراسة  رأسها  على  يقف  هرمية  له  عميق 
الحديدية  بمكوناته  يرفس  ق��اٍس  ك��اوب��وي  ح��ذاء  ينتقل 
األقليات من األلوان األخرى القابعة في أسفل الهرم أال يمثل 
المدني  األسود  االميركي  اوقع  الذي  الشرطي  ذلك  االمر  هذا 
االستسالم  وضعّية  في  وهو  وحذائه  بركبته  وخنقه  أرضاً 

الكامل.
اضطرابات  دون  من  يمر  أن  االغتيال  لهذا  يمكن  ك��ان 
التهديدات  من  كبيرين  بمستويين  اصطدم  لكنه  كبيرة، 
وأولها الشخصية العنصرية للرئيس االميركي ترامب التي 
تواصل التحريض العنصري ضد األعراق الثالثة منذ بداية 
واليتها الرئاسية وتحاول كسب الطبقات الفقيرة والوسطى 
والمكسيكيين  السود  وج��ه  في  بتحشيدها  البيض  من 
من  مزيداً  يضخ  وقح  بأسلوب  والمسلمين،  والالتينيين 
العنصرية في نظام هو عنصري أصالً. وترافق هذا الشحن 
وأصاب  كورونا،  به  تسببت  الذي  االقتصادي  التراجع  مع 
ومستقبلهم  حاضرهم  في  يهددهم  بنيوي  بشكل  السود 

واألغنياء البيض في هيمنتهم التاريخية الدائمة.
أوج  في  الكامن  التاريخي  العنصري  الصراع  كان  لذلك 
استنفاره حيث خنق الشرطي المدني ذلك االميركي االسود 
من دون اي اسباب موجبة اال اللجوء الى قمع غير آمن يرتكز 
على الف عام غربي من قتل ابناء االلوان الثالثة من السود 

والسمر والصفر بدم بارد وعنجهية التفوق الحضاري.
نظام  تجاه  نفسها  عن  لتدافع  السوداء  األقلية  فتحّركت 
السلم  اسفل  في  تثبيتها  على  ُيصّر  واقتصادي  قاتل  أمني 
في  تدهورها  من  مزيد  من  للحّد  محاولة  في  االجتماعي، 
من  فتمكن  ترامب،  جهة  من  ام��ا  ك��ورون��ا.  بعد  ما  مرحلة 
االستعانة  خالل  من  العنصرية  من  جديدة  عيارات  ضخ 
هيكل  بناء  بإعادة  يؤمنون  الذين  المسيحيين  باإلنجيليين 

سليمان مكان المسجد األقصى في القدس المحتلة.
اليهود األميركيين وهم لمزيد  ما جلب الى دائرة مؤيديه 
من التفسير، شبكات االعالم االميركي القوي والمصارف التي 

تشكل رأس النظام األميركي بقوته المالية وعنصريته.
وهذا استنفر ايضاً األقليات السوداء والالتينية والصفراء 
والمسلمين، فأصبح هناك مشهد اميركي مذعور من الكورونا 
الى  السلم االجتماعي  اعلى  اميركيين بيض من  يفصل بين 
المتأثرة  غير  البيض  من  فئة  مقابل  البيضاء  الفقيرة  فئاته 
أصول  من  الالتينيون  ومعها  األبيض  العنصري  بالجموح 
الصفراء  واألقليات  والمسلمون  والسود  جنوبية  أميركية 
االرتقاء  عليهم  المحظور  الشرقية  اوروبا  ابناء  الى  وصوالً 
والخاص  العام  القطاعين  كامل  في  قيادية  مواقع  ال��ى 

األميركي.
هل يدفع هذا االنقسام السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
الى تصعيد االنتفاضة السوداء لتشمل االقليات االخرى في 

ثورة عارمة لمكافحة التمييز العنصري؟
بدفع  فبدأت  االحتمال،  لهذا  ترامب  إدارة  تنّبهت  لقد 
وال��رات��ب  األج���ر  م��ن  قسماً  ت��ع��ادل  شهرية  تعويضات 
الكونغرس  من  دوالر  مليار   3000 وطلبت  لالميركيين 

لالستمرار في توزيعها لثالثة أشهر على االقل.
وايضاً  السود،  من  الفقيرة  الطبقات  انفجار  تمتص  بذلك 
من الفئات الفقيرة البيضاء الموالية لها، فهذه قد تتجه الى 

معارضة ترامب إذا انقطعت مواردها.
في  ل��ه  ال��ت��ج��دي��د  ع��ل��ى  مصمم  ت��رام��ب  ان  يعني  ب��م��ا 
االنتخابات الرئاسية المقبلة، بتحشيد عنصري أبيض من 
جهة وتوزيع اموال مساعدات على الجميع من جهة ثانية، 
وافتعال  ثالثة  جهة  من  السود  على  البيض  وتحريض 
صراعات مع الصين وإيران وروسيا وسورية وفنزويال واي 
حوله،  من  البيض  األميركيين  تحشيد  للزوم  أخرى  منطقة 
في  اللون  اسود  اميركي  رئيس  اول  على  بالتصويب  مركزاً 
منافسه  ومهاجمة  البيض  تحشيد  من  لمزيد  اميركا  تاريخ 
اليساري  الراديكالي  بالحزب  فيصفه  الديموقراطي  الحزب 
الى  االنتماء  يهمه  ال  الحياء  ولوال  والشيوعيين،  االشتراكي 

الحزب الشيوعي الصيني األصفر.
األهلي  الصراع  تأجيج  على  يعمل  ترامب  ان  ايضاً  يبدو 
لقمع  الجيش  باستخدام  الفدرالي  بحقه  محتمياً  الداخلي 

المتظاهرين عند الضرورة.
 فيتوصل بذلك الى اختالق اسباب عظمى تسمح بإرجاء 
االنتخابات كما حدث حين جرى إرجاء االنتخابات االميركية 

في عهد روزفلت في الحرب العالمية الثانية.
اميركا ليست في رئيس غير مثقف  هذا يعني ان مشكلة 
يحتاج  الذي  العنصري  نظامها  في  بل  فقط،  بالمال  يؤمن 
والسياسي  االجتماعي  العرف  من  إلزال��ت��ه  قوانين  ال��ى 
في  مكّرسة  ليست  العنصرية  أن  باعتبار  واالقتصادي، 
القانون والدستور، إال أن اتساع االنتفاضة الحالية لتجتاح 
أميركية دموية  الى مرحلة  الواليات االميركية تشير  معظم 
من  األبيض  البيت  الى  بالعودة  وامثاله  لترامب  تسمح  لن 

جديد.

بحثت مع حّتي عودة المغتربين من الخارج

الجامعة الثقافية: اإن�صاء �صندوق ا�صتثماري لدعم المزارعين

رئي�ض الجمهورية عر�ض وبقرادونيان الأو�صاع

الخازن نقاًل عن عون: للكّف عن  طروحات ل تف�صي اإلى تطوير نظامنا

دياب عر�ض الأو�صاع مع »اللقاء الت�صاوري«

ومطالب طرابل�ض الإنمائية مع بلديتها

بري التقى ال�صفير البريطاني وجمعية الم�صارف

الغريب: تاأخير التعيينات غير مبّرر

العالم  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  من  وفد  زار 
الخارجية  وزير  فواز،  عباس  العالمي  الرئيس  برئاسة 
والمغتربين الدكتور ناصيف حّتي، في حضور أعضاء 
الهيئة اإلدارية في الجامعة، وجرى البحث في الشؤون 

االغترابية وعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج.
النشاطات  أجواء  في  الخارجية  وزير  فواز  ووضع 
البلدان  وف��ي  لبنان  ف��ي  الجامعة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
التعبئة  عن  اإلع��الن  منذ  عمدت  »حيث  االغترابية، 
ثمانية  عن  يزيد  ما  توزيع  إلى  األعمال  وتوقف  العامة 
كافة  اللبنانية  المناطق  ف��ي  غ��ذائ��ي��ة  حصة  آالف 
اإلجتماعية  األوض���اع  ظ��ل  ف��ي  للعائالت  كمساعدة 
على  بالحصول  الجامعة  ساهمت  كما  الصعبة. 
سريع  وبشكل  األوسط  الشرق  لطيران  سماح  أذونات 
األفريقية  ال��دول  في  خصوصاً  المعنية  السلطات  من 
بالعودة  الراغبين  اللبنانيين  إلجالء  واإلقالع  للهبوط 
إلى وطنهم بالتنسيق مع البعثات اللبنانية على أعلى 

مستوى«.
لعودة  اآلي��ل��ة  »السبل  لحتي  ال��وف��د  ش��رح  ك��ذل��ك 
ليكونوا  ف��ّع��ال  بشكل  دوره���م  ول��ع��ب  المغتربين 

التحويالت  عبر  اللبناني  لالقتصاد  راف��ع��ة  دائ��م��اً 
العريضة  »الخطوط  له  ش��رح  كما  واالستثمارات«، 
ل��م��ش��روع إن��ش��اء ص��ن��دوق اس��ت��ث��م��اري ه��دف��ه دع��م 
وأدوية  بذور  أو  ميّسرة  قروض  تقديم  عبر  المزارعين 
األراضي  زراعة  وتشجيع  إنتاجهم  شراء  أو  كيميائية 
كّل  تقديم  مع  اإلنتاج  تشجيع  بهدف  المستعملة  غير 

الدعم الالزم في سبيل ذلك«.
وعلى  »الجامعة  أّن  الخارجية  وزير  الوفد  وأبلغ 
فروعها  تحديث  بصدد  الداخلي  التنظيمي  مستواها 
أحكام  وف��ق  ال��خ��ارج  في  ممثليها  وتحديد  وأط��ره��ا 
نظامها األساسي، كما أنها بصدد إعداد مشروع لتعديل 
ترغب  الذي  الريادي  الدور  مع  يتوافق  بما  النظام  هذا 
التنسيق  دائم، معتمدة على  أن تلعبه بشكل  الجامعة 
البعثات  ومسؤولي  الخارجية  وزارة  مع  المتواصل 
تجلى  ما  »هذا  أّن  إلى  مشيراً  الخارج«،  في  اللبنانية 
خالل الفترة األخيرة في موضوع عودة اللبنانيين من 
والوزارة  الجامعة  بين  التنسيق  كان  حيث  الخارج، 
من  مباشرتين  ومتابعة  بتوجيه  درجاته  أعلى  في 

الوزير حّتي«.

شّدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على »أهمية 
الوحدة الداخلية والكّف عن إطالق الطروحات التي تثير 
الذي  الحالي  نظامنا  في  تطوير  أي  إلى  يفضي  ال  جدالً 
اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات 
التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه، 

بعد مآسي الحروب الداخلية المرتبطة بالخارج«.
الماروني  العام  المجلس  رئيس  عنه  نقله  عون  كالم 
في  أمس  استقبله  الذي  الخازن،  وديع  السابق  الوزير 
قصر بعبدا، وعرض معه األوضاع العامة في البالد في 

ضوء التطورات المستجدة.
رئيس  م��ع  ت���داول  أن��ه  ال��خ��ازن  أعلن  ال��ل��ق��اء،  بعد 
على  األخيرة  الحلحلة  انعكاس  »مدى  في  الجمهورية 
الصعيد الحكومي تزامناً مع مسار المفاوضات الجارية 

مع صندوق النقد الدولي«.
القول بأن لبنان ال يمكن أن يستمر  أضاف »ال بد من 
على هذه الحال من االنقسامات أو الخالفات التي تعيق 
التضامن  إلى  بحاجة  يكون  ما  أشد  وهو  نفسه،  إنقاذ 
تضيع  معارك  وفتح  والتشهير،  التجريح  عن  والكّف 

عليه الفرص المتاحة الستعادة الثقة الخارجية بنا«.
وتابع«قّدرت لفخامة الرئيس عون شجاعته وإصراره 
وثباته على تفعيل العمل الحكومي والتشريعي بالتكافل 
والتضامن مع دولة الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، 

ودفع عجلة العمل في اإلدارات العامة بعد تنفيذ تعهده 
باقتالع جذور الفساد والهدر في كل دوائر الدولة، وصوالً 

إلى عودة لبنان بلداً معافى ودولة تستأهل اإلعتبار«.
وختم  »لقد فهمت من فخامة الرئيس أنه حان الوقت 
الطائف  اتفاق  بنود  من  تبقى  ما  تطبيق  نستكمل  ألن 
جميعاً.  إليها  نطمح  التي  المدنية  الدولة  إلى  للوصول 
وكثيرة  ضائعة  فرصاً  فوتنا  قد  الماضي  في  كنا  فإذا 
إلنقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى 
بها اليوم، فإننا نكون قد حكمنا على أنفسنا بأننا شعب 

ال يستحق أن ينعم بوطن كلبنان«.
»الطاشناق«  لحزب  العام  األمين  ع��ون  واستقبل 
أفق  جولة  معه  وأج��رى  بقرادونيان،  آغ��وب  النائب 
اإلقليمية  والتطورات  داخلياً  الراهنة  األوضاع  تناولت 

وانعكاساتها على الوضع في لبنان«.
أيضاً  ت��ن��اول  »ال��ب��ح��ث  أن  ب��ق��رادون��ي��ان  وأوض���ح 
االقتصادية  األوض��اع  لمعالجة  المتخذة  اإلج���راءات 
النقد  صندوق  مع  الجارية  والمفاوضات  والمالية، 
من  للخروج  نتائجها  على  المعقودة  واآلم��ال  الدولي 

األزمة الراهنة«.
هذه  في  اللبنانيين  بين  التضامن  »أهمية  إلى  ولفت 
المواقف  من  بعيداً  لبنان،  تاريخ  من  الدقيقة  المرحلة 

وردود الفعل التي توتر األجواء السياسية«.

حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  استقبل 
النواب  ضّم،  التشاوري«،  »اللقاء  وفد  دياب 
عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية 
حسن  السابق  ال��وزي��ر  طرابلسي،  وع��دن��ان 
وهشام  جليالتي  عالء  المجذوب،  عثمان  مراد، 
ط��ب��ارة، ف��ي ح��ض��ور وزي��ر االت��ص��االت طالل 

حواط ومستشار الرئيس خضر طالب.
األوض��اع  في  البحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
لمجلس  األخيرة  والجلسة  العامة  السياسية 

النواب.
طرابلس  بلدية  من  وفد  مع  دي��اب  وع��رض 
يمق،  رياض  الدكتور  البلدية  رئيس  برئاسة 
لجهة  اإلنمائية،  والمطالب  المدينة  ألوض��اع 
وموضوع  الخضار  وسوق  المتصّدعة  األبنية 
الصعبة  الراهنة  الظروف  ظّل  في  المساعدات، 
الرئيس  من  تأكيد  وك��ان  البلد.  بها  يمر  التي 

دياب على متابعة تنفيذ هذه المطالب.
إلى  والوقوف  الحكومة  »دع��م  الوفد  وأك��د 

جانب رئيسها«.
الداخلية  وزي��ر  دي��اب  استقبل  ذل��ك،  بعد 
العام  والمدير  فهمي  محمد  العميد  والبلديات 
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد 
وبحث  طقوش.  عصام  والعقيد  ف��واز  سعيد 

المجتمعون في الوضع األمني في البالد.
في  اإلعالمي  المكتب  رد   آخر،  صعيد  على 
ترّدد  ما  على  بيان،  في  الوزراء  مجلس  رئاسة 
األميركية  للعقوبات  قيصر  قانون  توزيع  عن  
تبني  وع��ن  ال����وزراء،  مجلس  جلسة  خ��الل 

الحكومة لهذا القانون.
»الحكومة  أن  اإلع��الم��ي  المكتب  وأوض��ح 
لبنان،  على  القانون  هذا  تأثير  دراسة  بصدد 
والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من 
ولم  البلد.  على  سلبية  ارتدادات  حصول  دون 
يحصل أي التزام أو نقاش أو تبّن لهذا القانون 

في جلسة مجلس الوزراء«.

بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، 
وعرض  رامبلينغ  كريس  البريطاني  السفير 
والعالقات  السياسية  المستجدات  آخر  معه 

الثنائية بين لبنان وبريطانيا.
رئيس  مع  المالية  األوض��اع  بري  وع��رض 
مع  زاره  الذي  صفير  سليم  المصارف  جمعية 

وفد من هيئة مكتب الجمعية.
السابق  ال��وزي��ر  المجلس  رئيس  والتقى 
الرئيس  »التقينا  ق��ال  ال��ذي  الغريب  صالح 
عموماً،  المستجدات  في  معه  وتباحثنا  بري 
تقريب  في  طويالً  باعاً  لدولته  أن  شك  وال 
وجهات النظر بين مختلف االفرقاء، خصوصاً 
أخيراً  في تقريبه وجهات النظر بين المعنيين 
لتكملة  اللبنانية  الدولة  في  المالي  الملف  في 
المفاوضات بطريقة أفضل مع صندوق النقد، 
وال بد للحكومة في هذا المجال أن يكون لديها 
الموضوع  في  للبلد  جديدة  مالية  مقاربة 

النقدي«.
أض���اف«ك���م���ا ب��ح��������ث��ن��ا م���ع دول���ت���ه في 
ه���ذا  وف��ي  ال��درزي��ة  التعيينات  م��وض��وع 
يط��الب  السياس���ي  فريقنا  أن  ن��ؤكد  اإلطار 
ك���ونه  آخر  فريق  أي  مثل  مثله  بالتعيينات 
هذا  في  أساس���ية  لشريحة  الوحيد  الممثل 
ه���ذا  ومن  الحكومة  في  المشارك  وهو  ال��بلد 
كبيرة  استف��هام  عالم��ات  لدينا  المن���طلق 
التاخير  هذا  و  التعيينات  في  التأخير  حول 
في  بالقيام  آخرين  أناس  وتكليف  مبّرر،  غير 
عمل  الستمرار  طبيعي  عمل  هو  المواقع  إدارة 
يفضل  عي���نه  الوقت  في  لكنه  المؤس���سات 
البديل  طالما  الوكيل  بدل  األصيل  تع���يين 
بالكفاءة  ويتمتع  موجود  والمرشح  موج��ود 

والنزاهة. 
التعي���ينات  موضوع  في  نتساهل  ول��ن 
على اإلطالق وسي���كون لنا في األيام الق��ليلة 

المقب��لة موقف في هذا اإلطار«.

حتي متوسطاً فواز ووفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

عون مستقبالً الخازن في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

دياب مجتمعاً إلى اللقاء التشاوري في السراي أمس  )داالتي ونهرا(

)حسن ابراهيم( بري مجتمعاً إلى وفد جمعية المصارف  

خفاياخفايا

اعتبرت مصادر سياسية مخضرمة أن الطريقة التي تم 
فيها تداول قانون قيصر الخاص بالعقوبات األميركيّة 
على سورية في اجتماع للحكومة اللبنانية ينّم عن عدم 

خبرة في أصول العمل الحكومّي ومفهوم السيادة 
عند الدول حيث تقتضي األصول في حال نية دراسة 

القانون وتأثيره على لبنان أن تتولى وزارة الخارجية 
بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة توزيع 

ملّخص للقانون مرفقة بمقّدمة تعبر عن موقف مقترح 
للحكومة وتستعرض بعض المحاذير التي تجب 

مناقشتها. فالحكومة ليست صفاً دراسياً والسيادة تبدأ 
من الشكليّات.
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3الوطن / �سيا�سة
مزيد من المواقف ا�شتذكرت ال�شهيد ر�شيد كرامي:

قامة وطنية وقدوة للعاملين في الحقل الوطني والقومي

�شادق النابل�شي: ال ُيمكن �شدور

قانون العفو بروؤية فئوية 

المقاومة   لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس  زيارته  خالل  النابلسي  صادق  الدكتور  الشيخ  أكد 
الشيخ ماهر حّمود »أن قانون العفو ال ُيمكن أن يصدر ضمن رؤية فئوية ألن من شأن ذلك أن يضع 
فوق االتفاقات التي يعيشها اللبنانيون، انقسامات جديدة، ويدفع بالصراعات المحلية إلى مزيد 

من التأّجج«.
الوطن  بحق  الجرائم  تخضع  أن  يمكن  وال  الفاخوري  عامر  حالة  تتكرر  أن  يجوز  »ال  أضاف   

والمواطنين، إلى مقايضات ومساومات تضييع معها العذابات والدماء والتضحيات«.
 ، عفٍو عنهم  األخالقية ألي  الخطورة  العمالء  المدافعة عن  القوى  لم تدرك بعض  »إذا  أنه  رأى 
فمعنى ذلك انعدام الهوية الوطنية والكرامة الوطنية وتصبح الجرائم شيئاً عادياً طبيعياً متوقعاً 

في كل يوم«.
وختم مؤكداً أن »قضية العمالء واإلرهابيين ليست سلعة للمساومة لدى صانعي الشعارات«.

لحود: ال�شفيرة االأميركية

تتدخل بوقاحة في ال�شاأن اللبناني 
اللبناني  الشأن  لمتابعة  األميركية في بيروت وقتاً  السفيرة  أن »تجد  إميل لحود  السابق  النائب  استغرب 
والتدخل بوقاحة فيه، في وقت نتابع جميعاً عبر الشاشات العالمية ما يحصل في بلدها من تعذيب موقوف 
وتحطيم  والمتظاهرين  الشرطة  بين  ومواجهات  شغب  وأعمال  الدولة  ضد  حاشدة  وتظاهرات  الموت،  حتى 

لواجهات المحال وسرقة«.
وقال لحود في بيان أمس »إن الدروس في الديمقراطية وحقوق اإلنسان ال تصلح أن تأتي من ناقص في 
األم  القضية  من  بدءاً  العالم،  حول  عدة  أماكن  في  البشر  حقوق  انتهاك  في  ويشارك  يسمح  ومن  المجالين 
شخصه  في  جمع  رئيس  ظل  في  اليوم  يحصل  كما  شعبه  أبناء  مع  المماثل  التعاطي  في  يتردد  لن  فلسطين، 
صفات سيئة قلما توفرت في حاكم حول العالم، وأصدق مثال الكذب المتمادي لهذا الرئيس على شعبه في 

موضوع كورونا، وذلك لحسابات انتخابية«.
وأشار الى أن »على السفيرة األميركية أن تتنبه الى أنها لم تعد تملك األهلية إلعطاء األوامر لآلخرين، في 
وقت يحتاج رئيسها إلى من يرشده إلى سبيل للخالص من األزمة التي وقع فيها، في عام االنتخابات الرئاسية، 

وهذا هّمه الوحيد، ولو كان ذلك على حساب صحة شعبه«.
ورأى أن األزمة األخيرة في لبنان، أدت »إلى بروز عدد كبير من الخبراء الماليين والمحللين االقتصاديين. 
والفقراء  العمل  عن  العاطلين  أعداد  تخفيف  وسائل  إلى  إلرشادها  بأحدهم  تستعين  دوروث��ي  السيّدة  لعل 

والمشّردين في بلدها. أعانها الله وأعان السد دونالد على هذه الورطة«.

رهية الظاهر �شفيرة لل�شالم

وحقوق االإن�شان
 

عقيلة  الظاهر  نظمي  رهية  الدكتورة  الناشطات  عضواتها  إحدى  اإلنسان  لحقوق  الدولية  اللجنة  عّينت 
الدكتور ماجد قبيسي سفيرة للسالم وحقوق اإلنسان في لبنان وفلسطين.

»القومي«: االأهّم اأن نف�شل مخطط قاتلي 

الر�شيد الذين اأرادوا باغتياله 

اغتيال كّل لبنان
غّرد عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي االجتماعي معن 
حمّية بمناسبة الذكرى ال� 33 الستشهاد الرئيس عمر كرامي قائالً: مواقف 
لبنان  وح��دة  ألجل  كانت  كلها  ووقفاته،  كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس 
سيرته  بامتياز.  دولة  ورجل  كبيرة  وطنية  قامة  إنه  اللبنانيين.  وكرامة 
القالئل  من  وهو  الوحدة،  روحية  تجّسد  بمواقف  مكتنزة  ومسيرة  نقّية، 

الذين أضفوا على الحياة السياسية الوطنية طابعاً أخالقياً نبيالً. 
من المهّم أّن نتذّكر الرئيس الرشيد... ولكن األهّم أن ُنفشل مخطط قاتليه 

الذين أرادوا باغتياله اغتيال كّل لبنان.
إّن تخليد ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي، أّن ُيسّمى القاتل باسمه، 

والعميل الخائن باسمه، وما أكثر أسماء هؤالء وما أقّل أثمانهم. 
عن  اليوم  يدافعون  أنفسهم  هم  الرشيد،  الرئيس  قتلة  إن  بالمناسبة، 
ب�  بل  العدو«  ل��دى  الدسائس  »دّس  ب�  فقط  ليس  وطنهم  خانوا  عمالء 
»االتصال به ومعاونته )...( على فوز قواته« وهذه جرائم عقوبتها اإلعدام 
وفقاً لما ينص الدستور اللبناني. وكم نحن بحاجة إلى تطبيق هذا الدستور 

لقطع دابر الخيانة.

... باأم�ّس الحاجة اليوم 

اإلى نموذج الر�شيد

{ القنصل خالد الداعوق*
ال يستقيم الحديث عن رجاالت الدولة في لبنان إال إذا كان في صدارته 
الذي مثل في شخصه ومسيرته  الشهيد رشيد كرامي  الرئيس  حديث عن 
أو  وسلوكه ونظافة كفه ووطنيته... النموذج الصالح لكّل من عِمل سابقاً 

يريد أن يعمل اليوم في الشأن العام.
كان الرجل مثاالً للوطنية الصادقة التي تهتّم بالصالح العام، بعيداً عن 

كّل ما له عالقة بأّي منطق فئوي أو طائفي أو مذهبي.
أهمية  يعير  ال  ال��ذي  المؤّسسات  رج��ل  بأنه  الشهيد  الرئيس  وتمّيز 
المستويات  مختلف  على  ومؤّسساتها،  الدولة  إطار  خارج  مشروع  ألّي 

السياسية واإلدارية والعسكرية وغيرها.   
الحاجة  بأمّس  فألننا  بالدنا،  من  الكبير  هذا  نستذكر  اليوم  كنا  وإذا 
كثيراً  فيه  نفتقد  الذي  الحالي  واقعنا  في  مثله  الذي  النموذج  الستحضار 
إلى روحية رشيد كرامي وصدقه مع نفسه ومع مواطنيه من دون تفرقة أو 
تمييز، ال بين المناطق وال بين الطوائف والمذاهب، بل على العكس من ذلك 
تماماً، كان الرشيد من أرباب الوحدة الوطنية الصافية ومنها إلى العروبة 
الحقيقية من دون تزييف وال تزيين لشعارات فارغة من مضمونها، فيما هي 
اليوم من وضع عربي  إلى ما نعيشه  أّدت  فعلياً غطاء لمشاريع مشبوهة 

ُيرثى له.
لقد دفع الرئيس الشهيد حياته ثمناً لخياراته الوطنية والقومية األصيلة. 
33 عاماً، فإننا نؤكد بأعلى صوت ضرورة  اليوم بعد  إذ نستذكره  ونحن 
قرار،  أو  تصّرف  كّل  في  الشهيد  الرئيس  أمثولة  المسؤولون  يستلهم  أن 
وأن يكون الهاجس والهدف هو تحقيق كّل ما فيه مصلحة عامة سياسية 
واقتصادية واجتماعية، من دون التفكير مطلقاً بالمصالح الضيقة واآلنية، 

التي أّدت إلى كّل هذا الخراب الذي يحيط بنا من كّل حدب وصوب.

*أمين عام منبر الوحدة الوطنية

مواقف  استذكرت  التي  البيانات  أمس  تواصلت 
الثالثة  الذكرى  في  كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس 
والقومي  الوطني  بنهجه  مشيدًة  الغتياله،  الثالثين 

وتمسكه بوحدة لبنان. 

دياب
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة حسان دياب 
عبر حسابه على »تويتر«: »تتجاوز ذكرى 1 حزيران 
عملية االغتيال السياسي، فهي كانت محاولة الغتيال 
رشيد  الشهيد  الرئيس  يمثلها  كان  التي  لبنان  وحدة 

كرامي«. 
أضاف »بقي 1 حزيران على مدى 33 سنة مضت 
محطة نستذكر فيها الرأي الرشيد ورجل الدولة ورمز 
الكرامة. رحم الله الرئيس الرشيد الذي أرسى المبادئ 

في هذا البيت الكرامي العريق«.

نّواب 
النائب  الكرامة  تيار  رئيس  استقبل  وللمناسبة، 
قطاع  من  وفداً  طرابلس،  في  دارته  في  كرامي  فيصل 
التعليم المهني في تيار الكرامة، تقّدمه الدكتور خليل 
استشهاد  ذك��رى  »ف��ي  اللقاء  بعد  ق��ال  ال��ذي  خليل، 
الرشيد نجّدد العهد بالتمسك بثوابت تيار الكرامة بأن 
لبنان سيبقى  موحداً سيداً حراً مستقالً، ولن نرضى 
أسسها  أرسى  التي  والمؤسسات  القانون  بدولة  إالّ 
عمر  الرئيس  المرحوم  النهج  وتابع  الرشيد  الشهيد 
النائب  الحبيب  عمر  أمانة  حامل  بعده  ومن  كرامي، 

والوزير فيصل عمر كرامي«.
من جهته، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
الدكتور قاسم هاشم في تصريح إلى أن ثالثة وثالثين 
تزال  ما  وذك���راه  كرامي  استشهاد  على  م��رت  عاماً 
الرشيد  »ألن  الوطني  والوجدان  الضمير  في  حاضرة 
والعربية  الوطنية  والهوية  االنتماء  في  عنواناً  كان 
وكان ما زال في حضوره والغياب مثاالً لرجل الدولة 

حامل راية المبادئ والقيم الوطنية واألخالقية«.
ما  أحوج  ولبنان  العام  هذا  الذكرى  »تأتي  أضاف 
لمواجهة  استشهاده  وقيمة  وسيرة  نهج  إلى  يكون 
التحديات وانقاذ الوطن من براثن الفساد والتأسيس 
لوطن العدالة والكفاءة والمساواة والمواطنية الحقيقية 
وهي المبادئ التي دفع من أجلها حياته ليبقى لبنان 
وطن الوحدة والعروبة وإسقاط كل محاوالت التجزئة 
والتفرقة فاستحق عن جدارة أن يكون شهيداً للوحدة 
والحرية والعدالة والعروبة، ولذلك خافوا من كبريائه 
وعنفوانه وصالبته ووضوحه فأسقطوه جسداً لتبقى 
القيم التي ناضل من أجلها حية في ضمير كّل وطني 
الذين ساروا على  شريف، يحافظ على إرث الشهداء 
درب رشيد كرامي ليبقى وطن األوفياء حفاظاً على قيم 
الدماء والشهادة في زمن ضاعت فيه المبادئ وطغت 

العصبيات والكيديات والمصالح«.
الدولة  رج��ال  تركه  مما  اليوم  نحن  »أي��ن  وختم 
الكبار  الله  رحم  الزمن،  هذا  وأقزام  صعاليك  لبعض 
وهفوات  األي��ام  هذه  سياسة  على  اللبنانيين  وأع��ان 

وارتكابات الكثيرين«.
النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  أعلن  بدوره 
لمناسبة  اللبنانيين  الى  رسالة  في  عسيران،  علي  
نتذكره  »إننا  كرامي،  الستشهاد  السنوية  الذكرى 
ونترحم عليه في كل يوم نمر فيه بأزماتنا الصعبة، 
رحمه الله كان رجل النكتة التي كانت جزءاً من خطابه 

السياسي«.
وأضاف »نتذكر رجل المهمات الصعبة، كان رائداً 
والعيش  الوحدة  ورجل  الصعبة  الظروف  أقسى  في 
المشترك، كان رجالً بامتياز حافظ على لبنان، كانت 
العربي والدولي، رافق  العالمين  عالقاته واسعة في 
الكثير من رؤساء الجمهوريات، كان دائماً على تفاهم 
عميق مع المرحوم والدي الرئيس عادل عسيران وكان 

مشاكل  وتفكيك  الدولة  لبناء  الوثيق  التعاون  بينهما 
نكون  ما  أحوج  ونحن  الله،  رحمه  وحلها،  المجتمع 
اليوم على مستوى الوطن إليه وإلى الرئيس الراحل 

عسيران«.

مراد
وغّرد الوزير السابق حسن مراد عبر »تويتر«، قائالً 
»ظن الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رشيد كرامي وهو 
في سدة المسؤولية أنهم يقتلون الصالبة التي كانت 
للحكم  وممارسته  والعربية  الوطنية  مواقفه  في  له 
عمر  المرحوم  الرئيس  مع  استمر  نهجه  لكن  بنزاهة، 
الذي  كرامي  فيصل  الصديق  النائب  مع  وباق  كرامي 
له مّنا كّل التضامن والعهد أن نبقى معاً في مواجهة 
والتمسك  العصرية  الدولة  وبناء  والمفسدين  الفساد 
بالعروبة وللرئيس الشهيد الرشيد كّل الوفاء لسيرته 

ومسيرته«.

أحزاب
طرابلس  في  الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  وعقد 
الستشهاد   33 الذكرى  لمناسبة  استثنائياً،  اجتماعاً 
الرئيس رشيد كرامي. وتحدث خالل االجتماع منسق 
لقاء األحزاب  اللقاء عبدالله خالد، فقال »إّن مشاركة 
في  كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس  اغتيال  بذكرى 
يضّمها  التي  كافة  والهيئات  األحزاب  ممثلي  حضور 
اللقاء، في تعبير عن تقديرهم لدوره الوطني والقومي 
في المسيرة الوطنية اللبنانية، باعتباره قامة وطنية 
والقومي  الوطني  الحقل  في  للعاملين  قدوة  شكلت 
الناصر  عبد  مصر  مع  مميزة  عالقة  نسجه  خالل  من 
في  العربية،  األقطار  باقي  يهمل  أن  دون  وسورية، 
األقطار  العالقات مع  أوثق  إقامة  تأكيد لحرصه على 
عرى  وتمتين  العالقات  تعزيز  إلى  وصوالً  العربية، 
التضامن العربي، خدمة للقضايا التي تجمعهم وفي 
مقدمها قضية فلسطين، باعتبارها القضية المركزية 
من  الكبير  العربي  الوطن  امتداد  على  للمناضلين 

المحيط إلى الخليج«.
الفت  شعبي  بحشد  االحتفال  تمّيز  »لقد  وتابع 
عكس  طرابلس،  في  الداخلية  المناطق  من  وتحديداً 
مرحلة  في  الشهيد  للرئيس  الفيحاء  افتقاد  م��دى 

مفصلية يمر بها لبنان والمنطقة«.
وأكد أّن »الذكرى تأتي في مرحلة دقيقة ومفصلية 
خصوصاً بعد سعي البعض في لبنان للتذاكي في 
األميركي  بالمشروع  ارتباطهم  مدى  لتأكيد  محاولة 
عبر  والمنطقة  لبنان  يستهدف  الذي  الصهيوني   -
الذي  الفدرالية  الدولة  مشروع  طرح  إلى  العودة 
والمناطقية  والمذهبية  الطائفية  التناقضات  يكرس 
تكريس  على  يشجع  عنصرياً  ب��ع��داً  ويعطيها 
كّل  ليتوج  والمنطقة  لبنان  في  والشرذمة  التجزئة 
الوطني  بين  الفوارق  إللغاء  مكشوفة  بمحاولة  هذا 
المقاوم الذي قّدم حياته ودمه قرباناً لتحرير األرض 
أرض  وكل  وفلسطين  لبنان  في  الحقوق  واستعادة 
الوطنية  قناعاته  على  المساومة  ورف��ض  عربية، 
رشيد  الشهيد  الرئيس  يشكل  وال��ت��ي  والقومية 
نفسه  وضع  الذي  العميل  وبين  له  عنواناَ  كرامي، 
يكون  أن  وارتضى  الصهاينة،  المعتدين  خدمة  في 
وسجن  قتل  في  وساهم  الصهيوني  للغاصب  أداة 
المقاومين الشرفاء، مقّدماَ تصرفاته على ألنها مجرد 

وجهة نظر وليست خيانة وطنية«.
الرئيس  بمناقبية  »أش��اد  اللقاء  أّن  إل��ى  ولفت 
المتمسك  للقائد  ونموذجاً  قدوة  باعتباره  الشهيد، 
التي  المقاومة،  وعروبته  ومكوناته  الوطن  بوحدة 
دفع حياته ثمناَ لتمسكه بها، األمر الذي دفع العمالء 
لبنان،  في  الفتنة  لتأجيج  محاولة  في  الغتياله 
وشعبا  أرضا  وحدته  استعادة  محاولة  وإجهاض 

ومؤسسات«.

»حركة  في  القيادية  الهيئة  اك��دت  جهتها،  من   
بيان،  في  المرابطون«   - المستقلين  الناصريين 
التمسك  في  والمثال  المثل  سيبقون  كرامي  »آل  أن 

بالثوابت القومية العربية والوطنية اللبنانية«.
ورأت »أّن دم الرشيد الشهيد هو أكبر من كل من 
يحاول المساومة على إحقاق الحق واستمرار تنفيذ 
العدالة«، الفتًة إلى أنه »لعّل اليوم أكثر من أي يوم 
مضى يتبين أهمية عقوبة اإلعدام في حق المجرمين 

الذين يرتكبون جرائم قتل األبرياء«.
مضى  قد  مضى  ما  أن  يقول  من  »لكل  أضافت 
وعفى الله عن ما جرى في االيام السوداء التي مرت 
والتفتيت  التقسيم  كانتونات  كانت  يوم  لبنان  على 
رشيد  الرئيس  شهيدنا  إن  نقول:  للمجرمين.  مرتعاً 
كرامي ودم الرجال أبطال جيشنا الوطني والشباب 
مرور  مع  دمهم  يجف  لن  األبرياء  واألطفال  والنساء 
حين،  بعد  ولو  يحاسب  ان  البد  قاتلهم  وإن  الزمن، 

قضائياً وشرعياً لنحمي بقاء لبنان«.
وأصدر »اللقاء الوطني الشمالي« بياناً، جاء فيه 
مسيرة  في  أليم  دم��وي  تاريخ  حزيران  من  »األول 
هو  الحق  فأصبح  المفاهيم،  انقلبت  حيث  لبنان، 
صعبة  أي��ام  ظل  في  الحق،  هو  والباطل  الباطل، 
االنصهار  رجل  الوحدة،  رجل  للرشيد  فيها  نحتاج 
رجل  الظالم،  وجه  في  الحق  كلمة  صاحب  الوطني، 
المقاومة والصمود في وجه دعاة التقسيم، في زمن 

العهر الصهيوني الداخلي والخارجي، نفتقدك اليوم 
والسالم  التحية  العربي،  والعالم  لبنان  ويفتقدك 
مظلوماً،  القاتل  أصبح  زمن  في  المقاومة،  لروحك 

والمظلوم قاتالً«.
أضاف »ويبقى األمل بحامل الراية الكرامية الوزير 
مواجهة  في  اسالفه  نهج  على  السير  كرامي  فيصل 
واستسالمه  عروبته،  ع��ن  لبنان  سلخ  م��ح��اوالت 
للمشاريع الصهيوأميركية، وهو الحريص كل الحرص 

على العروبة والمقاومة«.
واعتبرت »حركة األمة« أن كرامي »كان قامة وطنية 
كبرى أسهمت في بناء لبنان الحديث ورجل المهمات 
هذه  الرتكاب  العفو  طاله  »من  أن  معتبرًة  الصعبة«، 
الجريمة النكراء كان عفواً من السجن ليس إالّ، وليس 
عن الجريمة وارتكابها التي أكدتها أعلى هيئة قضائية 

في البالد«.
وللمناسبة، وضع وفد من بلدية طرابلس إكليالً من 
الزهر على ضريح الشهيد رشيد كرامي وذلك في مقابر 
باب الرمل في طرابلس. وشارك في المناسبة رئيس 
البلدية الدكتور رياض يمق وعدد من أعضاء المجلس 
البلدي والكادر الوظيفي والعمال وشرطة البلدية في 

وضع اإلكليل.
النائب   برئاسة  الكرامة«  »تيار  ط��الب  وزع  كما 
عن  طرابلس،  في  للفقراء  غذائية  مساعدات  كرامي، 

روح الرئيس رشيد كرامي.

بلد  إلى  جاؤوا  أفاق  شّذاذ  »األميركيين  أن  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  أكد 
الطاغية،  دولتهم  وأقاموا  جماعية  بمجازر  فأبادوهم  الحمر  الهنود  يسكنه 
الفلسطيني  الشعب  وطردوا  العالم  أصقاع  من  جاؤوا  أفاق  شّذاذ  والصهاينة 
قتل  األميركي  والشرطي  منها،  أفظع  التاريخ  يسجل  لم  مجازر  بحقه  وارتكبوا 
الشاب ألنه أسود البشرة في عنصرية مقيتة، والشرطي الصهيوني قتل شاباً 
من ذوي االحتياجات الخاصة وآخر قتله لمجرد أنه اتهمه بنية القيام بعملية 
أكبر  شيطانان  وهما  واحدة  منطلقات  من  ينطلقان  أنهما  للجميع  ليتأكد  دهس 

وأصغر«.
واستنكر التجّمع في بيان أمس »استمرار العدو الصهيوني بخرقه لألجواء 
اللبنانية والتي كان آخرها قيام طائرة تجسس من دون طيار بالتحليق فوق 
السفوح الغربية لجبل الشيخ ومنطقة راشيا الوادي، ما يؤكد ضرورة المقاومة 
لسحب  بالتظاهر  العمالء  نقل  لم  إن  األغبياء  بعض  يقوم  حين  في  وسالحها 
سالح المقاومة من دون شعور بالكرامة الوطنية وال حرص على الوطن وسالمة 

أراضيه وأجوائه ومياهه«.
ورأى أن »دم الشهيد رشيد كرامي لن يضيع وأن القصاص العادل يجب أن 
ينال من قام باغتياله وهو معروف والعفو عنه ال قيمة له«، معتبراً  »أن حكم 
التاريخ كاف بحق هؤالء، وكم نحن بحاجة ألمثال الرشيد في مواجهة دعوات 

االنبطاح التي يطرحها البعض تجاه العدو الصهيوني«.
األماكن  إدارة  كيفية  بحث  في  الفلسطينيين  سوى  ألحد  حق  »ال  أن  وأك��د 

المقدسة وال عالقة للكيان الصهيوني بهذا األمر مطلقاً«.
واستنكر »قيام العدو الصهيوني باغتيال شاب من ذوي االحتياجات الخاصة 
وشاب آخر فقط ألنهم اعتبروا أن عنده نية للقيام بعملية دهس في عمل مشابه 
لما قامت به شرطة الواليات المتحدة األميريكية في قتل الشاب األسود جورج 
فلويد بدم بارد في عنصرية مقيتة وواضحة«، وسأل »أين هي منظمات حقوق 

اإلنسان من هذه األفعال اإلجرامية بحق اإلنسان واإلنسانية؟«.

... ومنفذ عام طرابلس في القومي فادي الشامي مشاركاً على رأس وفد

»تجّمع العلماء«: ا�شتمرار الخروق »االإ�شرائيلية«

يوؤكد �شرورة المقاومة و�شالحها

Twelfth year / Tuesday / 2  June 2020 / Issue No. 3244
3244 العــدد   /  2020 حزيران   2  / الثالثاء   / عشرة  الثانية  السنة 

حمود والنابلسي خالل لقائهما في صيدا

المشاركون في المسيرة إلى ضريح الرئيس الشهيد يتقدمهم النائب فيصل كرامي

... وإكليل على الضريح باسم الحزب السوري القومي االجتماعي



الوطن 4

ال ت���زال ال��م��ح��ّص��ل��ة ال��ي��وم��ي��ة إلص��اب��ات 
الرقم  إن  حيث  االستقرار،  تفتقد  »ك��ورون��ا« 
في  المعّدل  كان  وإن  وآخر  يوم  بين  يتفاوت 
االنتشار  لحصر  السعي  مع  مقبوالً،  اإلجمال 
الصحة  وزي��ر  وك��ان  العدوى،  مصدر  وتتبع 
المناعة  مرحلة  في  »أننا  أعلن  حسن  حمد 
الطريق  على  ونسير  التدريجية،  المجتمعية 
الماضية،  ساعة   24 ال�  خالل  أما  الصحيح«. 
فُسّجلت 13 حالة جديدة 7 منها للمقيمين و6 

للوافدين رفعت العدد التراكمي إلى 1233.
رفيق  لمستشفى  اليومي  التقرير  وب��ّي��ن 
الحريري الجامعي باألرقام الحاالت المتواجدة 

في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. 
وج����اء ف���ي ت��ق��ري��ر ال��م��س��ت��ش��ف��ى: »ع���دد 
مختبرات  داخ��ل  أجريت  التي  الفحوصات 
المنصرمة:  ساعة  ال�24  خ��الل  المستشفى 
412 فحصاً.عدد المرضى المصابين بفيروس 
المستشفى  داخ���ل  ال��م��وج��ودي��ن  ك���ورون���ا 
المشتبه  الحاالت  عدد  مريضاً.   48 للمتابعة: 
نقلها  تم  التي  ك��ورون��ا  بفيروس  بإصابتها 
ساعة   24 ال���  خ��الل  أخ��رى  مستشفيات  من 

المنصرمة: 20 حالة. 
المتواجدين  المرضى  شفاء  ح��االت  ع��دد 
24 س��اع��ة  ال����  ال��م��س��ت��ش��ف��ى خ���الل  داخ����ل 
المنصرمة: 7. مجموع حاالت شفاء مرضى من 
تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى  داخل 

214 حالة شفاء. 
إخراجها  تم  التي  اإليجابّية  الحاالت  عدد 
على  الطبيب  تأكيد  بعد  المنزلي  الحجر  إلى 
شفائها سريرياً خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 
الحرجة داخل المستشفى: 3  الحاالت  عدد   .6

حاالت.
وأكد التقرير 58 الصادر عن اللجنة الصحية 
في خلية األزمة في بلدية برجا، والذي يغطي 
اإلصابات بفايروس كورونا »ان عدد الحاالت 
في  المقيمين  من  ح��االت،   6 مخبرياً  المثبتة 
 3 ال��ح��االت  أن  إل��ى  التقرير  وأش���ار  ب��رج��ا«، 
في  المقيمين  من  هم  مخبرياً  المثبتة  الجديدة 

برجا )من عائلة الحاالت المثبتة سابقاً(.
ولفت التقرير الى »أن اللجنة تنتظر نتائج 3 
فحوصات مخبرية، وأنه تم حصر األشخاص 
مباشر  وغ��ي��ر  م��ب��اش��ر  بشكل  المخالطين 
معهم  التواصل  ويجري  المثبتة،  للحاالت 
أربعة  لمدة  المنزلي  بالحجر  االلتزام  أجل  من 
األشخاص  ع��دد  »ان  موضحاً  ي��وم��اً«،  عشر 
 ،26 لبنان  خارج  من  القادمين  المحجورين 
وأن عدد األشخاص المحجورين والمخالطين 

للحاالت المثبتة 91«.
من  العائدين  تتابع  »انها  اللجنة  وأك��دت 

التزامهم  من  التأكد  لناحية  لبنان،  خ��ارج 
بالحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية 
 بدقة، مع التمني عليهم االلتزام الجاد بالحجر«.
عام  بشكل  برجا  »أهالي  من  اللجنة  وتمنت 
االلتزام بقرار التعبئة العامة، لما فيه مصلحة 

الجميع«.
الكوارث  ادارة  لغرفة  اليومي  التقرير  وأفاد 
على  الثاني  ولليوم  أن��ه  عكار  محافظة  في 
بفيروس  جديدة  إصابات  تسجل  لم  التوالي، 
المصابين  عدد  ليستقر  المستجد،  »كورونا« 

المسجلين على 72 منذ 17 آذار الماضي .
ال��ح��االت  »ع���دد  ان  ال��ى  التقرير  وأش���ار 
حالتي  تسجيل  ت��م  فيما   ،36 اإلي��ج��اب��ي��ة 
عدد  تقلص  كما   ،36 الى  العدد  ليرتفع  شفاء 
وافدين  من   282 الى  المنزلي  الحجر  حاالت 

ومقيمين«.
كما أفادت »وحدة إدارة الكوارث« في اتحاد 
رئيس  تقرير  على  وبناء  صور،  قضاء  بلديات 
»تسجيل  عن  غزال  وسام  صور  قضاء  طبابة 
3 حاالت مؤكدة ومثبتة مخبريا« بإصابتها ب� 
covid-19: حالتان وافدتان من إحدى الدول 

األفريقية وحالة محلية مقيمة في بيروت.
يسجل  »لم  الكوارث:  إدارة  بيان  وأض��اف 
إع��داد  ساعة  حتى  مشتبهة  حالة  أي  ام��س 

التقرير. 
وما زالت نتائج الحالتين اللتين سجلتا اول 
عدد  فإن  وعليه  والمتابعة،  الدرس  قيد  أمس 
مصاباً،   49 إلى  ارتفع  القضاء  في  المصابين 
40 حالة وافدة من  توّزعوا على الشكل اآلتي: 
حاالت   6 أوروبا.  من  وافدة  حاالت   3 أفريقيا. 

محلية. وقد تماثل 11 منهم للشفاء التام«.
في  ال��ك��وارث(  ادارة  )وح��دة  »إن  وت��اب��ع: 
مع  بالتعاون  ص��ور،  قضاء  بلديات  اتحاد 
اللبناني  األحمر  والصليب  القضاء  طبابة 
الرسالة  و)جمعية  األول(  المستجيب  و)فرق 
في  ال��م��دن��ي(  وال��دف��اع  الصحي  ل��إس��ع��اف 
المرحلة  تواكب  اإلسالمية،  الصحية  الهيئة 
تزويد  خالل  من  المغتربين  عودة  من  الرابعة 
البلديات بأسماء األهل اآلتين ومتابعة نتائج 
PCR الخاص بهم، ومن ثم اإلشراف على  ال� 
أثناء  ومتابعتهم  ومدنهم  قراهم  الى  نقلهم 
حجرهم حيث أعطيت اإلرشادات والتوجيهات 
الالزمة وضرورة االلتزام بالحجر وأي مخالفة 
ستالحق بالطرق القانونية المرعية اإلجراء«.

83 عينة في  وأخذ فريق من وزارة الصحة 
قصر عدل بعلبك إلجراء فحوص كورونا، تلبيًة 
خضر،  بشير  الهرمل  بعلبك   � محافظ  لطلب 
االستئنافي  العام  النائب  تواصل  على  وبناًء 
في البقاع القاضي منيف بركات مع المحافظ 

الجسم  العينات  وشملت  الشأن.  بهذا  خضر 
وعناصر  والموظفين  والمحامين  القضائي، 
على  وأشرف  العدل.  قصر  في  األمنية  القوى 
 PCR الحملة مسؤول فريق الوزارة لفحوص
محمد عبيد، طبيب قضاء بعلبك محمد الحاج 

حسن، والطبيب صبحي رعد.
لشؤون  العليا  المفوضية  أج��رت   كذلك، 
جمعية  مع  بالتعاون  السوريين  النازحين 
 pcr ف��ح��وص  ال��ص��ح��ة  ووزارة  »ش��ي��ل��د« 
الخوخ  مرج  مخيم  في  السوريين  للنازحين 
خراج بلدة جديدة مرجعيون، ل� 326 شخصاً، 

وتستمر حتى يوم غد.
وأفادت بلدية الغازية في بيان عن »إصابة 

 low البلدة   أب��ن��اء  ألح��د  ك��ورون��ا  بفيروس 
positive، وهو من الوافدين ووضعه الصحي 
عالمات  من  عالمة  أي  عليه  يظهر  ولم  مطمئن 
في  مباشرة  المريض  وضع  تّم  وقد  المرض. 
الحريري  رفيق  مستشفى  في  الصحي  الحجر 
الجامعي في بيروت، وهو بصحة جيدة وتتم 

متابعته يوميا«.
 وترأس وزير الصحة العامة حمد حسن في 
لفريق  اجتماعاً  الوزارة  في  االجتماعات  قاعة 
في  االستنفار  حال  لرفع  هدف  ال��وزارة،  عمل 
التعبئة  لتخفيف  المتخذة  اإلجراءات  مواكبة 
والمراكز  القطاعات  من  المزيد  وفتح  العامة 
التزام  ضرورة  على  التشديد  وتّم  التجارية، 

والتعقيم  ال��وق��اي��ة  ب��إرش��ادات  المواطنين 
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وع���دم ال��ت��م��ادي في 
اإلرش���ادات  بهذه  االستخفاف  أو  التساهل 
المحظور.  ف��ي  ال��وق��وع  ع��دم  على  ح��رص��اً 
حمالت  ف��ي  االس��ت��م��رار  االجتماع  ف��ي  وت��ق��رر 
خالل  من  اللبنانية  للمناطق  الميداني  المسح 
للمخالطين  موجهة   PCR فحوصات  إج��راء 
بالفيروس،  لالصابة  وللمعرضين  للمصابين 
ما يتيح لوزارة الصحة المحافظة على صورة 
والسرعة  الوبائي  للواقع  وواضحة  علمية 
النتائج  أظهرت  حال  في  عليه  السيطرة  في 

الحاجة لذلك.
لمرحلة  التحضير  على  االجتماع  تركز  كما 

ال��واج��ب  اإلج�����راءات  وت��ح��دي��د  ال��م��ط��ار  فتح 
الجوية،  المالحة  حركة  ع��ودة  مع  اتخاذها 
وسط تأكيد الوزير حسن أنه سيطلب من وزير 
صحي  حجر  مركز  تجهيز  والبلديات  الداخلية 
في كل محافظة استعداداً ألي تطورات طبية في 
موسم  يحل  عندما  أو  المقبلة  القريبة  المرحلة 

اإلصابة بأمراض تنفسية في الخريف المقبل.
وتناول المجتمعون مسألة فتح الحضانات 
الموافقة  وتمت  لذلك.  المناشدات  تكرار  وسط 
من  الثامن  من  اعتباراً  الحضانات  فتح  على 
قدرة  من   25% بنسبة  إنما  الحالي  حزيران 
يتم  بحيث  االس��ت��ي��ع��اب،  على  الحضانات 

التخفيف من مخاطر نقل بالعدوى.

عقدت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة 
نجم  نزيه  النائب  برئاسة  جلسة  والمياه 
غجر  ريمون  والمياه  الطاقة  وزي��ر  وحضور 

للبحث في موضوع »سوناطراك«.
فتح  لقد  سوناطراك  ملف  في  نجم  وق��ال 
على  واالدع��اء  موظفين  سجن  وجرى  تحقيق 
وما  القضاء.  بيد  اتركه  الموضوع  هذا  آخرين. 
يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات 
وصلت وكان يجب إرجاعها على الفور ونطالب 

بغيرها. 
الفيول  اع��ادة  طلب  الوزير،  فعله  ما  وه��ذا 
ثانية  بباخرة  واستبداله  متنها  على  الموجود 
ينص  العقد  أن  علماً  عينة،  فحص  وج��رى 
على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، 
وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان 
تتولى  التي  والشركات  اللبنانية،  وال��دول��ة 
وشركة  اللبنانية  ال��دول��ة  تسميها  الفحص 

»سوناطراك« ويدفع أجر الشركة مناصفة. 
في  جميعا  دخلنا  ألننا  اوضح  ان  واح��اول 
الكهرباء  قطعت  اسابيع   4 او   3 منذ  خبرية 
التوقيع  ليس  همه  والمواطن  الفيول  وراح 

او  الكهرباء.  بل  غيرها،  او  »سوناطراك«  مع 
الينا  ارسلت  »سوناطراك«  ان  أخيراً  جرى  ما 
في  الموجود  الفيول  تحميل  اجل  من  باخرة 
محجوزاً  وك��ان  مطابق  غير  وه��و  الخزانات 
عليه. وعلمنا من معالي الوزير انه رفع الحجز 
عنه، والباخرة الثانية التي هي Asopos  التي 
توقفت منذ أكثر من اسبوعين النها غير مطابقة 
في  فحصت  التي  العينة  بحسب  للمواصفات، 
نفسها  الباخرة  من  العينة  فحص  أعيد  لبنان، 
الحجز  فك  انه  والنتيجة  مطابقة،  أنها  وتبين 

عنها. 
الفيول  سنستعمل  اننا  للبنانيين  وأق��ول 
في  الموجود   A grade هو  وال��ذي  الموجود 
تقوم  ان  يجب  ب��اخ��رة  وه��ن��اك   ،Asopos
المياه  في  فترة  منذ  راسية  وه��ي  بالتحميل 
اإلقليمية ارسلتها شركة »سوناطراك« من اجل 

شحن الفيول غير المطابق للمواصفات«. 
بأنه  غجر،  الوزير  وعدنا  »حسبما  وتابع: 
انقطاع  ال  اي  قريباً،  كهرباء  هناك  ستكون 
الشركات  ان  مؤكداً  حقيقي،  بشكل  للكهرباء 
شرحه  ما  وهذا  بالعقد،  لها  عالقة  ال  اللبنانية 

التي  اللبنانية  والشركات  غجر  بالتفصيل 
هذه  تكن  وأي��ا  هي  من  النظر  بغض  نتهمها 
اشترينا  ونحن  بالعقد.  لها  عالقة  ال  الشركات 
اسمها  لها  تابعة  شركة  وم��ن  ال��ج��زائ��ر  م��ن 

 islands في  شور  أوف  وموجود  سوناطراك 
Bristishvirgin ال تزيد وال تنقص«.

طرحته  ما  قائالً  الحجار  النائب  وص��رح 
الجلسة باسم كتلة »المستقبل« مقاربة  خالل 

توافرت  أرق��ام  مجموعة  من  انطلقت  مختلفة 
لدي تتعلق بانتاجية المعامل الجديدة«. 

المعامل  ع��ن  تحدثنا  ان  »منذ  واض���اف: 
ال��ذوق  في  الموجودة  العكسية  وال��م��ول��دات 
نتحدث  وعندما  جديدة،  معامل  وهي  والجية، 
انتاج  وحدات  ايضاً  انها  يفترض  البواخر  عن 
ووحدات  الجديدة  المعامل  هذه  هل  جديدة. 
بالشكل  منها  نستفيد  كنا  الجديدة  االنتاج 
المطلوب، وهل كنا نقوم بتأمين الحد األقصى من 
الطاقة التي يمكن ان تعطيها للناس، وبالتالي 
الذي حصل في  الظالم  التقنين  نخفف من هذا 
البلد. انا اقول كال لم يكن ذلك يحصل، وبينت 
أرقام متوفرة لدي انه بالمولدات العكسية، اي 
الشركة الدنماركية، لم تتعد انتاجية المعامل 
55 في المئة من قدرتها، اي نحو نصف القدرة 
عن  واتحدث  المعامل.  هذه  تعطي  كانت  فقط 
االمر  كذلك  واط/ساعة،  بالكيلو  أي  االنتاجية 
بالنسبة الى البواخر، لم نكن نتمكن من االفادة 

من اكثر من 70 في المئة من اإلنتاجية. 
الفيول  نوعية  هو  كبير  قسم  في  والسبب 
التي كانت تأتي الى البلد، ويقال إن هذا الفيول 

االحيان  بعض  في  المواصفات  اط��ار  خ��ارج 
يطاول  ضرر  هناك  ولكن  يطبق،  العقد  وكان 
المواطن اللبناني واالقتصاد عندما يحصل هذا 

االنقطاع في الكهرباء«.
هناك  ان  الى  نتيجة  الى  توصلت   « وتابع: 
سؤاالً أساسياً تجب االجابة عنه، انه في هذه 
هل  دول��ة  ال��ى  دول��ة  من  وقعت  التي  العقود 
بالمستوى  للملف  الطاقة  وزارة  ادارة  كانت 

المطلوب. 
انا قلت ال، لم تكن هذه االدارة على المستوى 
األمر،  لهذا  سبب  وضع  اردت  واذا  المطلوب، 

فهو لألسف وزارة الطاقة«.
مجموعة  ومعه  غجر  الوزير  »يأتي  وتابع: 
من المستشارين، وهؤالء يأخذون مكان اإلدارة، 
جيد  بشكل  ملف  إدارة  نريد  عندما  وبالتالي 
يجب أن يكون هناك تراكم خبرات. يأتي الوزير 
يغادرون،  ثم  الملفات  يديرون  بمستشارين 
نحن،  كما  ونبقى  غيرهم  مستشارون  ويأتي 
بينما اإلدارة يتراجع وضعها. لذلك سوف أقدم 
سؤاالً الى الحكومة عن هذا الموضوع في أقرب 

وقت، وأعمل على تحضيره حالياً«.

النيابية في جلسة  استكملت لجنة الصحة 
النائب  برئاسة  النواب،  مجلس  في  عقدتها 
الرامي  القانون  اقتراح  درس  عراجي  عاصم 
الى تعديل قانون إنشاء المكتب الوطني للدواء 
عز  عناية  عالمة،  ف��ادي  ال��ن��واب:  من  المقدم 

الدين، وميشال موسى.
لبنان«،  في  الدواء  »سوق  عراجي  وتناول 
وقال: »ندفع حوالى مليار ونصف مليار دوالر 

الخارج.  من  المستوردة  األدوي��ة  ثمن  سنوياً 
االستفادة  ويمكننا  وطنية،  مصانع  لدينا 
تحت  الوطنية  الصناعة  تكون  أن  شرط  منها 

اإلشراف والمراقبة«.
يشمل  ال��ق��ان��ون  »اق��ت��راح  أن  إل��ى  ول��ف��ت 
مصانع  أن  كما  المركزي.  المختبر  موضوع 
للبنانيين،  عدة  وظائف  توفر  الوطنية  األدوية 

وهذا أمر جيد للبنان«.

افتتاح  عند  األميركية  األسهم  سجلت   
أداء  بعد  ملموساً  هبوطاً  امس  التداول، 
اندالع  خلفية  على  الماضي،  الشهر  قوي 
الواليات  في  واسعة  احتجاجات  موجة 

المتحدة وزيادة التوتر مع الصين. 
الصناعي  جونز«  »داو  المؤشر  وهبط 
%0.16، ليصل  نقطة، بما يعادل   40.12
المؤشر  وفتح  نقطة.   25342.99 إل��ى 
متراجعاً   »500 ب���ورز  آن��د  »س��ت��ان��درد 
إلى  وانخفض   ،0.38% أو  نقطة،   11.46
»ناسداك  المؤشر  ونزل  نقطة.   3032.85
ي��ع��ادل  م��ا  ن��ق��ط��ة،   18.45 ال��م��ج��م��ع« 
عند  نقطة   9471 إلى  متراجعاً   ،0.19%

الفتح.
مقابل  ال��دوالر  صرف  سعر  وانخفض 
دون  إلى  امس،  الروبل،  الروسية،  العملة 
مستوى 70 روبالً، وهو أدنى مستوى منذ 

تعامالت  مستهل  وفي  الماضي.  آذار   6
بورصة موسكو امس تراجع سعر صرف 
الدوالر إلى 69.82 روبل بانخفاض مقداره 
كوبيك(، أما   100  = )الروبل  كوبيكا   31
صرفه بمقدار  سعر  انخفض  فقد  اليورو 
بدأ  كذلك  روبل.   77.77 إلى  كوبيكا،   15
على  ال��ت��داوالت  موسكو  بورصة  مؤشرا 
لألسهم  مؤشرها  صعد  حيث  ارت��ف��اع، 
بنسبة   MICEX ب��ال��روب��ل  ال��م��ق��وم��ة 
مؤشر  أما  نقطة.   2767.82 إلى   1.12%
 RTS المقّومة بالدوالر  البورصة لألسهم 
 1248 إل��ى   2.33% بنسبة  ارتفع  فقد 

نقطة.
الرئيسية  البورصات  ارتفعت  ذلك  الى 
ال��ش��رق األوس���ط، ام��س، م��ع تنامي  ف��ي 
مكافحة  إج��راءات  تخفيف  إزاء  التفاؤل 
الشهية  ع��زز  م��ا  وه��و  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 

المتداولين. للمخاطرة لدى 
بنسبة  ال��م��ؤش��ر  ارت��ف��ع  دب���ي،  وف���ي 
اإلم��ارة،  بنوك  أكبر  صعود  مع   ،1.5%
بنسبة  الوطني«،  دب��ي  اإلم���ارات  »بنك 
العقارية«  »إعمار  سهم  وتقّدم   ،2.8%

بنسبة 1.6 %.
القيود  الماضي  األسبوع  دبي  ورفعت 
وسمحت  االن��ت��ق��ال،  ع��ل��ى  ال��م��ف��روض��ة 

باستئناف أنشطة الشركات.
وكانت اإلمارات، التي علقت دخول غير 
الشهر  قالت  م��ارس،   19 في  المواطنين 
لحملة  السماح  قريباً  ستبدأ  إنها  الماضي 
الخارج  في  العالقين  السارية  اإلقامات 
اإلمارات بدخول  في  عائالت  لهم  الذين 

البالد.
 0.7% بنسبة  أبوظبي  مؤشر  وزاد 
 ،1.2% اتصاالت  سهم  صعود  من  بدعم 

 3.4 بنسبة  التجاري  أبوظبي  بنك  وسهم 
.%

المؤشر الرئيسي  فقد زاد  قطر  في  أما 
بنسبة %2، مدعوماً بصعود سهم »أريد« 

.%  10
لألسهم  ال��رئ��ي��س��ّي  ال��م��ؤش��ر  وارت��ف��ع 
سهم  وقفز   ،1.1% بنسبة  السعودية 
األساسية  للصناعات  السعودية  الشركة 
األهلي  وسهم   ،2.6% بنسبة  »س��اب��ك« 

التجاري بنسبة 2.1%  .
»واس«  الرسمية  األنباء  وكالة  وكانت 
القيود  س��اب��ق، أن  وق��ت  أوردت ف����ي  ق��د 
تخفيفها  سيبدأ  المملكة  في  المفروضة 
ذروتها  تبلغ  أن  على  مراحل  ثالث  على 
برفع كامل لحظر التجول، عدا مدينة مكة 

21 يونيو الحالي. المكرمة، ابتداء من 

بدأت أمس الحياة الطبيعية تعود أدراجها 
شهرين  من  أكثر  دام  توّقف  بعد  لبنان  الى 
فرضه فيروس كورونا المستجّد، وذلك بفتح 
الزبائن  امام  أبوابها  التجارية  المجّمعات 
االقتصادية  للدورة  الكاملة  العودة  بانتظار 
الدولي الذي من  بفتح مطار رفيق الحريري 
بناًء  وذلك  الحالي،   21 في  يتم  ان  المتوّقع 

على أرقام عّداد المصابين بالفيروس.
يتمناها  كما  تكن  لم  العودة  هذه  أن  غير 
غياب  وم��رّد  التجارية،  المحال  اصحاب 
تدهور  بسبب  األس��ع��ار  ارت��ف��اع  ال��ت��ف��اؤل 
الذي  األمر  الدوالر  مقابل  الليرة  صرف  سعر 
داخل  المواطنين  حركة  في  تراجعاً  انعكس 
انتشار  من  »ال��خ��وف«  عن  فضالً  ال��م��والت 

بعض  ُترجم في  ما  كورونا وهو  فيروس 
المساحات  ببعض  المتعلّقة  االستثناءات 

من هذه المجّمعات.
من  األول  اليوم  في  صور  مدينة  وشهدت 
عودة الحياة اآلمنة التدريجية، زحمة سير آلية 
وبشرية في مختلف شوارعها، حيث االكتظاظ 
المصارف  أم���ام  خ��ص��وص��اً  ال��م��وق��ف،  ّس��د 

والصراف اآللي واإلدارات العامة والمؤسسات 
اإلج���راءات  وس��ط  ال��زب��ائ��ن  استقبلت  التي 

الصحية اآلمنة التي التزم بها الجميع.
التزام  مراقبتها  األمنية  القوى  وتابعت 
المواطن اإلجراءات المتخذة، وأقامت حواجز 
المفرد  لجهة  السيارات  أرق��ام  في  ودققت 

والمزدوج واإلجراءات داخل السيارات.

وزني يتابع قر�ض ال�سندوق العربّي للإ�سكان

التقى وزير المال غازي وزني رئيس مجلس إدارة مصرف اإلسكان جوزيف ساسين، وجرى عرض 
اللبنانية،  والجمهورية  واالجتماعي«  االقتصادي  لإنماء  العربي  »الصندوق  بين  القرض  التفاقية 
ما  يبلغ  والذي  النواب  مجلس  أقّره  الذي  القرض  لهذا  المنفذة  األداة  اإلسكان  مصرف  يكون  أن  على 

يعادل 170 مليون دوالر.
أزمة  موضوع  حول  االجتماع  وتمحور  القوية  الجمهورية  تكتل  نواب  من  وفداً  وزني  واستقبل 
المدارس الخاصة شبه المجانية وخطة التعافي المالي واالقتصادي. وطمأن الوزير إلى أن »األزمة 

ُوضعت على المسار الصحيح، والمشاورات مع صندوق النقد الدولي بّناءة وإيجابية«.
 

اأ�سحاب الأفران ينتظرون رّد نعمة

احتجاجاً  أمس،  صباح  والتجارة  االقتصاد  وزارة  أمام  األف��ران  أصحاب  من  عدد  اعتصم   
التي يتحّملونها في  الباهظة  األكالف  الخبز بسبب  إنتاج  االستمرار في  على »عدم قدرتهم على 
راوول  والتجارة  االقتصاد  وزير  المعتصمين  من  وفد  وزار  الصعبة«.  االقتصادية  الظروف  ظل 
بدرس  الوزير  ووعد  الرغيف،  كلفة  في  البحث  وتّم  عون،  نادين  العام  المدير  حضور  في  نعمه 

الموضوع.
وبعد انتهاء االجتماع قال حيدر شعالن باسم تجمّع األفران المعتصمين، مشيراً الى ان الوزير 
في  العمل  عن  متوقفون  ونحن  بالجواب  يبلغنا  أن  على  الموضوع  سيدرس  انه  وعدهم  نعمة 
 : اعتماد حلين ال ثالث لهما  أكدنا لمعاليه ضرورة  الوزير من قرار. وأضاف:  انتظار ما سيتخذه 

800 غرام ب� 1500  ليرة، أو 1000 غرام ب� 2000 ليرة مع التوزيع على المناطق.

الرقابة ال�سحّية البيطرّية ل�سمان حماية الثروة الحيوانّية 

استقبل وزير الزراعة عباس مرتضى في مكتبه بالوزارة، وفداً من مجلس نقابة األطباء البيطريين 
في لبنان، وعرض الوفد مطالب النقابة والمواضيع المشتركة مع الوزارة، ال سيما متابعة مشاريع 
تضمن  التي  اإلجراءات  تطبيق  أهمية  على  تشديد  وكان  البيطري،  الطب  مهنة  تنظم  التي  القوانين 
في  الحيوانية  الثروة  حماية  لضمان  البيطرية  الصحية  والرقابة  حيوانّي،  أصل  من  األغذية  سالمة 
لبنان وتطويرها تماشياً مع خطة األمن الغذائي. وقد تم االتفاق على التحضير لعقد مؤتمر عام للطب 

البيطري في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة.
الشوف، وأكد دعم  النائب بالل عبدالله يرافقه رئيس وأعضاء بلدية مزرعة  كما استقبل مرتضى 
الوزارة لكل المبادرات الزراعية ومتابعته لها، ووضع كافة إمكانات الوزارة بتصرف هذه المبادرات 

وتشجيعها لدعم القطاع الزراعي.

عّد�د »كورونا« يرتفع �إلى 1233 مع ت�سجيل 13 �إ�صابة

��ستنفار في وز�رة �ل�سحة لمو�كبة �إجر�ء�ت تخفيف �لتعبئة �لعامة تح�سير�ت لمرحلة فتح �لمطار

»�ال�سغال« بحثت في »�سوناطر�ك«.. 

وغجر يب�ّسر بعودة�لكهرباء و�سوؤ�ل من �لحجار �إلى �لحكومة عن م�ستوى �إد�رة �لطاقة

عر�جي: لال�ستفادة من م�سانع �الأدوية �لوطنّية

�لمجّمعات �لتجارية تفتح �أبو�بها  

هبوط �الأ�سهم �الأميركّية و�لدوالر �أمام �لروبل �لرو�سّي..

و�رتفاع �لبور�سات �لرئي�سّية في �ل�سرق �الأو�سط

اجتماع لجنة الصحة

نجم متحدثا بعد اجتماع لجنة االشغال

ّندوق العربّيندوق العربّي للإ�سكان وزني يتابع قر�ض ال�

ن�صاطات اقت�صادية
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 œuL��  WDK��«  fOz—  ”√d��  ˚
 WOK�� ÎU�UL��« ¨¡U�ö��« ÂuO�« ¨”U��
 rC�«  rC�«   «uD�  WF�U�L�  W�“_«
 WOHO�Ë  q�IL�«  dNA�«  WO�uONB�«
 ¨WK�UL�   UO�¬Ë   «uD��  UNOK�  œd�«
 lOL� n�Ë  «—«d� cOHM� v�« W�U{«
 WO�dO�_«  sO��uJ��«  l�   UO�UH�ô«
  U�«e��ô«  lOL�  s�Ë  WO�uONB�«Ë

ÆUNOK� W��d�L�«
 W�cOHM��«  s�OM�K�«  uC�  ‰U??�Ë
 W�d��  W�e�dL�«Ë  d�d���«  WLEML�
 W�«–ù  Y�b�  w�  ¨bL�_«  Â«e�  `��
 WLEM�  Ê≈  ¨f??�√  ¨sOD�K�   u??�
 `��  W??�d??�Ë  W�uJ��«Ë  d�d���«
 w�  d�_«  ÁcN�  WF�U��«   U��RL�«Ë
 nO�J�  V�U�  v�«  rz«œ  œUIF�«  W�U�
 ·bN�  WO�dF�«Ë  WO�Ëb�«   ôUB�ô«

Æw�ö��ô« rC�« jD�� cOHM� lM�
 W???H???�U???�_«  f???O???z—  b???I???�???�«  ˚
 fJ�U�  ·ôË«  b�b��«  sOO��ËdM�«
 rC�  w�uONB�«  ÊUOJ�«  WD�  ¨XOH�
 ¨WOMOD�KH�«  ÷—_«  s??�  b??�e??L??�«

Æw�Ëb�« Êu�UIK� ÎU�UN��« U�d���«Ë
 sOO��ËdM�« WH�U�_« fOz— »d�√Ë
 …—«“Ë v�≈ XK�Ë W�U�— w� ¨b�b��«
 t�OA�  s�  ¨sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«
 ÍœRO�  w�uONB�«  bOFB��«  Ê√  s�
ÆWIDML�« w� Âö��« WOKL� dO�b� v�≈

 WO��ËdM�«  W??�u??J??�??�«  V??�U??�Ë
 WO�U�uK�b�«  UN�«uM�  Â«b���U�
 vK�  ÿUH�K�  WO�UFH�  WO�UO��«Ë
 U�—ËœË  WO��ËdM�«  W�UO��«  WFO��

ÆŸ«dB�« bOFB� Âb� w�

ΩÉ°ûdG
 ÂU??�√  WO�u�UI�«  sOLO�«  ÈÒœ√  ˚
 ÂU�� f??�√ b???�_« —U??A??� f??O??zd??�«
 WE�U�L�  ÎUE�U��  pO�—U�  ÕËbL�
 w�UA�d�  œU�“  ‚—U�  bL��Ë  hL�
 Ê«Ëd�Ë  …dDOMI�«  WE�U�L�  ÎUE�U��
 WE�U�L�  ÎUE�U��  p�d�  rO�«d�«
 ÎUE�U��  qOK�  rOK�  ÊU��Ë  U??�—œ

ÆWJ���« WE�U�L�
 …œU��U�  b??�_«  fOzd�«  lL��«Ë
 r??????�œ ÒË“Ë œb???�???�« s??O??E??�U??�??L??�«
 —Ëœ  WOL�√  vK�  Î «b�R�  ¨t�UNO�u��
 …d�U�� WK� vK� rN�u� sOE�U�L�«
 WOK�L�«  f�U�L�U�Ë  sOM�«uL�U�
 vK� …—bI�« rN�ML� «c�Ë Æ U�bK��«Ë
 WOLM��  tKL�  sJL�  U�  qC�√  W�dF�
 UNI�«d� d�uD�Ë UN�U�—√Ë  UE�U�L�«
 sOM�«uL�« `�UB� Âb�� UL� WO�b��«

Æq��_« qJA�U�
 W�d�u�  vK�  t�œUO�  b??�√  UL�
 Îö??�??L??� t??�??H??B??� k??�U??�??L??�« q??L??�
 qL�  vK�  ÎU�dA�Ë  W�e�dL�«  WDK�K�
 …eN�_«  lOL�Ë  WOK�L�«   UDK��«
 WE�U�L�«  w�  W�e�dL�«Ë  WOK�L�«
 WLE�_«Ë  sO�«uIK�  UNIO�D�  vK�Ë
 œËb�  sL{  ÂUF�«  s�_«  kH�  vK�Ë

ÆWE�U�L�«

¥Gô©dG
 ¨WO�«dF�«  WO�UL�«  …—«“Ë   b�√  ˚
 rOK�ù Êü« bF� mK�� Í√ q�d� s� UN�«
 q�u��«  r��  r�  U�  ‚«dF�«  ÊU��œd�
 W�œU��ô« W�uJ��« sO� wzUN� ‚UH�ô

ÆrOK�ù« W�uJ�Ë
 ¨w�U�� ÊUO� w� ¨…—«“u�« X�U�Ë
 bF� ¡U??� V??�«Ëd??�« ‰U??�—≈ —«d??�ò Ê≈
 Õd�I�  vK�  rOK�ù«  W�uJ�  WI�«u�
 ¨WOzUN�  W�u���  W�œU��ô«  …—«“u??�«
 d�¬  ÊuJO�  q??�d?? ÔL??�«  mK�L�«  Ê≈Ë
 œ«bG�  UNK�d�  ‚ö??�ù«  vK�  WF�œ
 m�U�� Í√  q�d� s� UM�_ ¨rOK�ù«  v�≈
 ‚UH�«  v�≈  q�u��«  r��  r�  U�  WI�ô

ÆåwzUN�
 —UOK�  400  ?�«  mK��ò  Ê√  X�U{√Ë
 V����  ¨q??�d??L??�«  w??�«d??�  —U??M??�œ
 ÊU��œd� rOK�≈ W�uJ� »U�� sL{
 UNML{  s??�Ë  ¨rOK�ù«   UIH�  œ«b��
 ÊU�O�  dNA�  sOH�uL�«  V????�«Ë—
 l�  Âd??�√  ‚UH�«  V��Ë  ¨ÂdBML�«
 802  r�dL�«  »U�J�«  V�uL�  rOK�ù«
 vK�  h�  Íc�«Ë  2020Ø5Ø19  w�
 sO�  WH�J�   U�UL��«  w�  ‰u�b�«
 W�uJ�Ë  W�e�dL�«  W�uJ��«  wK�L�
 Ê«d??�e??�  dNA�  ÊU??�??�œd??�  r??O??K??�≈
 sO�  WOzUN�  W�u��  vK�  ‚UH�ö�
 …—«œù«  Êu??�U??�  œUL��U�  sO�dD�«

ÆåÍœU��ô« WO�UL�«

¿OQC’G
 ¨w�œ—_«  w�ULF�«  b�dL�«  ‰U�  ˚
 ⁄ö��«  dL����   U�dA�«  iF�  Ê≈
 s�  åhÒK���«å?�  dO�_«  w�uJ��«

Ær�—u�√ rB�� Ë√ ¨UNOH Ò�u�
 ‰u??�  b�dLK�  d??�d??I??�  ·U????{√Ë
 W�d�  Ê≈  å6ò  ŸU�b�«  d�√   ö�bF�
 —U��S� p�– XÒKN��« VK ÒB�«Ë b�b�K�
 ÆÆ  rJ�uO�  w�  «u�K�«ò  ∫UNOH Ò�u�
 ÆårJ��«Ë—  s�  W�L�U�  60  rB�M�
 W??�d??A??�«  Ác????�  ÒÊ√  k??�ö??L??�«  s???�
 dO�_«  w�uJ��«  ⁄ö��«  X�b���«
 ‚uI� årC�ò ?� ÎWKO�Ë —u�_« ‰u�
 X�O�  UNÒ�√  r�d�U�  ¨UN�b�  sOK�UF�«
 d��_«  Ë√  …—ÒdC�L�«   PAML�«  s??�
 w��«  WLzUI�«  V���  p??�–Ë  ¨« Î—ÒdC�
 Íc??�«Ë  ¨w�uJ��«  ⁄ö??�??�«  UNMLC�

 Æb�_« f�√ sK�Ô√
 œb�  ÒÊS??�  ªd??�¬  —bB�  V���Ë
 200  v�≈  qB�  W�dA�«  w�  sOK�UF�«
 « Îœb�  W�dA�«  X�b��«  Î̈U��dI�  q�U�
 UNÒ�Q�  s??�d??�ü«   d��√  ULO�  ¨rNM�

ÆårN��U�� X�O�ò

âjƒµdG
 ‚Ë“d� W�_« fK�� fOz— ‰U� ˚
 ŸUL�S� —d� fK�L�« V�J� Ê≈ r�UG�«
 fK�L�«  U�K� ·UM���« —uC��«
 W�K�  w�  uO�u�  17Ë  16  s�  ¡«b��«
 18  fOL��«  v??�≈  b�L�  b??�  W??�œU??�

Æd�_« v�b��« «–≈ uO�u�

á∏àëªdG ø«£°ù∏a

øWƒdG QÉÑNCG
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kÉeƒj hó©dG ádhO É¡H Ωõà∏J ºd »àdG É¡JGQGôbh Ió`ëàªdG º`eC’G ¥Éã«ª`d ñQÉ`°U ∑É¡àfG áØ°†dG qº°V §£îe

¿É£«à°S’Gh ÜÉ°üàZ’G ¿É«µd á«Yô°T q…CG »£©j ød ∫ÓàM’G ¿É«µd q»cô«eC’G ºYódG :…QƒN ¥QÉW

á q«HƒæédG á≤£æªdG »a ø« q«HÉgQE’G äÉØ∏îe øe áY qƒæàe áë∏°SCGh O/Ω ïjQGƒ°Uh á≤∏W ¿ƒ«∏e ∞°üf øe ôãcCG §Ñ°V

 π«gCÉàH íéæJ ájQƒ°S ...¿ÉHÉ«dG QGòàYG ó©H :≥°ûeO

hQƒj ¿ƒ«∏e 150 ô«aƒJh AÉHô¡c ó«dƒJ áYƒªée

 w�U�  ‚—U??�  VzUM�«  w??�œ—_«  »«uM�«  fK��  uC�  b??�√
 wHC� s� ¨‰ö��ô« ÊUOJ� oKDL�« w�dO�_« r�b�« ÒÊ√ò Í—u�
 ÒÊ√  v�≈  ÎU��ô  ¨åÊUDO��ô«Ë  »UB��ô«  W�Ëœ  vK�  WO�d�  ÒÍ√
 ÎU�—U?�  ÎU�UN��«  q�L�ò  WHC�«  ÒrC�  w�uONB�«  j ÒD�L�«
 W�Ëœ  UN�  Âe�K�  r�  w��«  UN�«—«d�Ë  …b?��L�«  r?�_«  ‚U�OL?�

ÆåÎU�u� ËbF�«
 —Ëb�U�  å…“u??�??�«ò  W�U�Ë  v??�≈  Y�b�  w�  Í—u??�  œU??�√Ë
 w� UM�F� ¡UM�√ …d�UM�Ë W�ËUIL�« r�œ  U�d� w� w�«d�ù«
 ∫‰U�Ë  ÆWÒOF�u��«  t�UDD��Ë  ‰ö��ô«  WN�«u�  w�  sOD�K�
  UO�C��«Ë  ¨sOD�K�  »UB��«  vK�  ÎU�U�  72  —Ëd�  r�—ò
 WO�«d�ù« …—u��« —UB��« ÒÊ√ ô≈ ¨UNKO�� w� X�cÔ� w��« ÂU���«
 qJ� ¨ÁUA�« rJ�� X�U�√ w��«Ë wMOL��« ÂU�ù« U�œU� w��«
 bF�  ¨WOMOD�KH�«  W�Q�L�«  —U��  w�  Î «b�  WÒLN�  ‰ ÒÔu��  WDI�
 w�dO�_«  V�d�«  w�  dO��  W�Ëœ  s�  Ê«d�≈  …—u��«  X� Òu�  Ê√
 »uFA�«  ÂuL�  WK�U�  W�Ëœ  v�≈  ¨ÁUA�«  ÂU�√  ¨w�uONB�«Ë
 ¨»uFA�«  Ác�  U�UCI�  …d�UM�Ë  WHFC��L�«Ë  W�uKEL�«
 Êu�“d�  s�c�«  WK��L�«  sOD�K�  w�  UM�F�  ¡UM�√  W�U�
 v��√Ë  lA�√  ”—UL�  Íc�«  w�uONB�«  ‰ö��ô«  dO�  X��
 vK� rN�U�ÒbI�Ë rN�uO� W�d� pN�M�Ë rNI� w�  U�UN��ô«

Æåw�Ëb�« lL��L�« vÒL�� UL� lL��Ë È√d�

‰ Òu�� WDI� Ê«d�≈ w� …—u��« —UB��«
 ‰Ë√  ¨1979  ÂU�  WO�«d�ù«  …—u��«   dB��«  U�bM�ò  ∫·U{√
 ÊU� Íc�« ÒdIL�« s� w�uONB�« ÊUOJ�« rK� ‰«e�≈ u� t� X�U� U�
 ÊUJL�« q�u��Ë t�UJ� wMOD�KH�« rKF�« l�—Ë ÊUOJ�« «cN� …—UH�
 s� «u ÒC�—«Ë »dF�« rEF� QHJ�« sO� ÆsOD�K� W�Ëb� …—UH� v�≈
  U�d�  XL�b�  UNM�  ŸU�b�«  W�«—  Ê«d�≈  XKL�  ¨sOD�K�  ‰u�
 W�U{≈  ¨W�U�ÔL�«  q���«Ë  qzU�u�«  vÒ�A�  WÒOMOD�KH�«  W�ËUIL�«
 p� ôË ¨W�—u�Ë ‚«dF�«Ë ÊUM�� s� Òq� w� W�ËUIL�« UNL�œ v�≈
 u�   U�uIF�«Ë  ÍœUB��ô«  —UB��U�  Ê«d??�≈  ·«bN��«  ÒÊ√  w�

ÆåW�ËUIL�«  U�d�� UNL�œ V��� tF�b� Íc�« dO�J�« sL��«

 ¨w�ULOK�  r�U�  bzUI�«  œUNA��«  s�  Í—u??�  ÀÒb??�??�Ë
 ¨…Òd�  W Ò�√  Òq�  bON�Ë  sOD�K�Ë  ”bI�«  bON�ò  tÒ�√  Î «d��F�
 ÊUOJ�  sO�ËUIL�«  r�œ  v�≈  ·bN�  Íc�«  ”bI�«  oKO�  bzU�  uN�
 W�ËUIL�«  —u�L�  w�U�√  œUL�  u�Ë  åwKOz«d�ù«ò  ‰ö��ô«
 ÎUM�R�  ÊU�Ë  ¨—u�L�«  «c�  …dBM�  t�UO�  wM�  ‰«u�  qL�Ë
 ULN� W�U�� ô Ì ¬ sOD�K� Òq�Ë ”bI�« d�d�� ÒÊQ� ÎUIKD Ô� ÎU�UL�≈
 oI�� r�ò WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« ÒÊ√ È√—Ë Æås�e�« ‰U�
 u�√Ë w�ULOK� r�U� s�bzUI�« s�bONA�« ‰UO��« s� ¡w� ÒÍ√
 W�ö�Ë … Òu� W�ËUIL�« —u��  œ«“ UN�√ Èu� ”bMNL�« ÍbN�
 s�c�« ¡«bNA�« Òq�Ë s�bONA�« …dO�� ‰ULJ��« vK� Î«—«d�≈Ë

Æåq�UA�« d�d���«Ë dBM�« oOI�� v�� UL�uI��

lML� ôË l�b� ô WÒO�Ëb�« n�«uL�«
 WHC�«  ÒrC�  w�uONB�«  jD�L�«  ‰u�  ‰«R�  vK�  Î«œ—Ë
  U�ôu�«  …b�U�L�  åÊdI�«  WIH�ò  cOHÓM�   ôUL��«Ë  WO�dG�«
 „UM�ò ∫Í—u� »U�√ ¨ZOK��« ‰Ëœ iF�Ë WO�dO�_« …b��L�«
 w{«—√  ÒrC�  w�uONB�«  ÊUOJ�«  j ÒD�L�  l�«Ë  wL�U�  i�—
 ¨‰ö��ô« ÊUOJ� oKDL�«  w�dO�_« r�b�«  ÒÊ≈Ë ¨WO�dG�« WHC�«
 »UB��ô«  W�Ëœ  vK�  WO�d�  ÒÍ√  wHC�  s�  ¨‰U�L�«  «c�  w�
 w�uONB�« j ÒD�L�« «c� ÒÊS� ¨p�– v�≈ W�U{ùU� ÆÊUDO��ô«Ë
 …b?��L�«  r?�_«  ‚U�OL?�  ÎU�—U?�  ÎU�UN��«  q�L�  WHC�«  ÒrC�
 ÂUJ�√ lOL��Ë Î̈U�u� ËbF�« W�Ëœ UN� Âe�K� r� w��« UN�«—«d�Ë
 w��«  WF�«d�«  nOM�  WO�UH�«  p�–  w�  UL�  ¨w�Ëb�«  Êu�UI�«
 vK� ÒhM� w��«Ë ¨WK��L�« WOMOD�KH�« w{«—_« vK� o�DM�

ÆåWK��L�« ÷—_« vK� …œUO��« V��J� ô Òq��L�« ÒÊ√
 ÊUOJ�« v�≈ WO�dG�« WHC�« ÒrC� l�«u�« wL�UF�« i�d�« ÒÊ≈
 n�«uL�«  —U�≈  s�  Ãd��  s�  tÒ�√  ô≈  ¨t�OL�√  r�—  ¨w�uONB�«
 U�U�b��« w��« …dJM��L�«Ë W��UA�«  U�UL��ô«Ë  U�UO��«Ë
 j ÒD�L�« «c� ◊UI�ù bO�u�« qO���«Ë ¨lML� ôË l�b� ô w��«Ë
 WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  b�  ‚ö�≈  u�   UD ÒD�L�«  s�  Á«u??�Ë
 WOMOD�KH�« ÷—_« ¡UM�Q� ¨‰ö��ô« l� wM�_« oO�M��« n�ËË
 ◊UI�≈Ë  UN��UL�Ë  UNM�  ŸU�b�U�  ÊuKOH�  r�Ë  UN�U��√  r�
 WIH�ò  v�≈  W��M�U�  t�H�  d�_«  ÆUN�bN���  w��«   «d�«RL�«
 w�  sO�ËUIL�«Ë  ¡U�dA�«  Òq�  WO�ËR��  UN�N�«u�Ë  ¨åÊdI�«
 ÂÒÓbI Ô�  ÊQ�  W�ËUIL�«  —u��Ë  ÊuOMOD�KH�«  `L��  s�Ë  UM��√
 åÊdI�«  WIH�ò Òb�d� ·u�Ë sOK��L�« …«eGK� W�b� sOD�K�
 sO� Òu�L�«Ë s�d�P�L�«Ë sO�bMNL�« t�Ë w� WFH� W�u�eL�«
 s�c�«  »dF�«  iF�Ë  WM�UN�Ë  sOO�dO�√  s�  WIHB�«  ÁcN�

ÆrN��— w� ÊËdO��
 ‰ö�  s�  ÂuO�«  qLJ���  …b��L�«   U�ôu�«  ÒÊ≈ò  ∫·U??{√

 ÊUOJ�«  ÂUOI�  b ÒN�  Íc??�«  ÂËRAL�«  å—uHK�  b??�Ëò  WIHB�«
 ô  U�  ¡UD�S�  WO��—U��«  sOD�K�  ÷—√  vK�  w�uONB�«
 s�  sOD�K�  w�  UM�F�  ¡UM�√  sJ�  ¨o����  ô  sL�  pKL�
 XGK�  ULN�Ë  sL��«  ÊU�  ULN�  WIHB�«  pK�  d�dL��  «u�L��

Æå UO�C��«

ÆÆÆW�ËUIL�« —u��
d�d���« v�� …dL��� WN�«uL�«

 W�ËUIL�«  …œU??�   ULK�  ÒÊ√  v�≈  w??�œ—_«  w�UL�d��«  —U??�√Ë
 —«d�≈ò  b�R�  ¨”bI�«  Âu�  w�  W�U�  ¨…dO�_«  ÂU�_«  ‰ö�
 sOD�K�Ë  ‚«dF�«Ë  W�—u�  v�≈  ÊUM��  s�  W�ËUIL�«  —u��
 t�Ë  w�  ‰UCM�«  WK�«u�  vK�  ¡UFM�  v�≈  Îôu�Ë  Ê«dN�Ë
 tK�«  »e�  ÂU�  sO�√  t�U�  U�  wM�H�ò  ∫‰U�Ë  Æå—U�J��ô«  Èu�
 ÎUFD� ÍÒœR�� w��« »U��_« d�– sO� tK�«dB� s�� bO��«
  U�«dB�«Ë rz«b�« ·«eM��ô«ò s� Î «¡b� ¨ËbF�« ÊUO� ‰«Ë“ v�≈
 ¨r�UF�� w��«Ë ÂuO�«  ËbF�«  ÊUO� w� U�bNA� w��«  WOK�«b�«
 e�dL�«  W�Ëœ  l�«d�Ë  ¨ÂdN�«  WL�  v�≈  Îôu�Ë  œU�H�«   ôU�Ë
 ”bI�«  s�  UM�  tK�UD�  Ê«dDL�«  WLK�  X�U�  UL�  ÆåU�dO�√  ÒÍ√
 sOD�K�  WOC�  ÒÊ√ò  vK�  bO�Q��«  œÒb??�  YO�  Î¨«b??�  W�U�
 sOO�O�L� ¨d�U�� qJA� UM ÒB�� WOC� w� ”bI�« WOC�Ë
 vI���Ë X�U�ò ”bI�« ÒÊ√ b�√ UL� Æår�UF�« «c� w� sOLK��Ë

Æå «d�«RL�«Ë  UIHB�« Òq� r�— sOD�KH� WL�U�
 tK�«  —UB�√  W�d�  bzU�  t�U�  U�  v�≈  dO�√  Ê√  ÒœË√  ÎUC�√Ë
 wMLO�« VFA�« ÒÊ√ b�√ Íc�« w�u��« pKL�« b�� bO��« WOMLO�«
 ‚ö�≈  ’uB��  t{d�  œÒb�  UL�  ¨sOD�K�  …dBM�  d{U�
 q�UI� ¨ÍœuF��« ÂUEM�« Èb� sOOMOD�KH�« sOHD��L�« Õ«d�
 ÎUMKF�  ¨sO�œuF�  œuM�Ë  ◊U�{  WF�—√Ë  —UO�  Õ«d�  ‚ö�≈
 œuM�Ë ◊U�{ WF��Ë sOM�≈ s�—UO� v�≈ WIHB�« Èu��� l�—
 WOMLO�«  …œUOI�«  s�  Î «b�  rN�Ë  ·ÒdA�  n�u�  «c�  ÆsO�œuF�
 ÓfM� r�  ¨t�U�UF�Ë t�«d� r�—Ë ¨Íc�«  wMLO�«  VFA�«  s�Ë
 WM�UC�L�«   «dO�L�«  d��√  bNA�  t�U�U�  ‰«e�  ôË  sOD�K�

Æå Òq��L�« t�Ë w� t�dBM� sOD�K� w� UM�F� ¡UM�√ l�
 v�≈ rN�ULK� w� WOMOD�KH�« W�ËUIL�« W�d� …œU� U�œ p�c�
 l{Ë  v�≈Ë  w�uONB�«  ËbF�«  WN�«u�  w�  Èd��  …u�  qOJA�

ÆåWN�«uLK� WK�U� WO�O�«d��«
 W�ËUIL�«  —u��  …œUI�  XOI�√  …dO��  Èd�√   ULK�ò  ∫l�U�Ë
 ¨Êü« UNFOL� U�d�– UMF�� ô ”bIK� wL�UF�« ÂuO�« W��UML�
 d�d��  v�≈  qO��  ô  Ê√Ë  WN�«uL�«  WOL�√  vK�   b�√  UNK�Ë
 À«b�_«   U�d��Ë  ÂU�_«Ë  ¨W�ÒK�L�«  W�ËUIL�«  Èu�  ÷—_«
 Òq�  ◊uI�  bF�  —UO��«  «c??�  WO�«u�  ÎUFOL�  UM�  X���√  b�

Æå U�u���«Ë  U{ËUHL�«Ë ‰–U���«  U�UH�«
 qzU�d�«Ë w�M�U� wK� bO��« »UD� ‰u� ‰«R� vK� Î«œ—Ë
 W�UN�« ◊UIM�« s� dO�J�« „UM�ò ∫Í—u� »U�√ ¨UNMÒLC� w��«
 W�U�  ¨”bIK�  wL�UF�«  ÂuO�«  w�  w�M�U�  bO��«  WLK�  w�
 dB�Ë WO�U��≈ W�Q�� sOD�K� q�√ s� ‰UCM�« ÒÊ≈ò ‰U� sO�
 ÎUF�U� vD�√ p�c� u�Ë ¨åÕœU� QD� w�dF�« ‚UDM�U� WOCI�«
 Ær�UF�« —«d�√ Òq� UNKL�� Ê√ wG�M� w��« WOCI�« ÁcN� ÎUOL�U�
 ¨…u� d��√ ÂuO�« X�U� W�ËUIL�« WN�� ÒÊ√ò vK� Áb�bA� ÒÊ√ UL�
 w�Ë ÆËbFK� W�u� W�U�— tO� ¨åÎU�Q� d��√ —U�J��ô« WN�� ULO�
 bO�u�� W�ËUIL�«  U�d�� d��√ Î «e�U�Ë ÎUF�«œ wDF� ¨q�UIL�«
 ‰«Ë“Ë ÷—_« d�d�� v�� ‰UCM�« WK�«uL� œuN��«Ë ÈuI�«

Æå‰ö��ô«

 W�uL��  qO�Q�  ÕU��  s�  ¨wK�u�d�  dO�“  bL��  Í—u��«  ¡U�dNJ�«  d�“Ë  sK�√
 WE�U��  w�  ”UO�U�  w�  ©WOK��   «d���®  ¡U�dNJ�«  bO�u�  WD��  w�  W��U��«  bO�u��«

ÆW�—u� …dO� ÊuOK� 112 WHKJ�� W�—u� »d� w�UL� ”u�d�
 r�  w��«  pK��  WN�UA�  bO�u�  W�uL��  ¡«d??�  WHKJ�  Ê√  Í—u��«  d�“u�«  nA�Ë
 ◊«Ë UGO� q� WLO� —U���U� Ë—u� ÊuOK� 150 mK�� ©ÎUGO� 150 W�UD��« Í√® UN�ö�≈

Æås�u�«ò t�KI� `�dB� V��� ¨Ë—u� ÊuOK�
 ”UO�U� WIDM� w� W��U��« bO�u��« W�uL�� qO�Q� r� t�√ d�“u�« bO�Q� l�uL�« qI�Ë
 …œbN�  X�U�Ë  UGO�  70  v�≈ XCH��« U�bF� ◊«Ë UGO� 150  XGK� bO�u� W�UD��U�
 ¨W�UOB�«   UOKL� ¡«d�≈ vK� UN� WFÒMBL�«  W�dA�«  —«c��«  bF� q�U� qJA� n�u��U�

ÆWOK�� WOK�b�� lD� lOMB� r�Ë WOK�� WOM�Ë  «d��� XL� UN��UO� Ê√ ÎU�{u�
 u� sO� w� …dO� ÊuOK� 112 Èu� nKJ� r� W�UOB�«  UOKL� Ê√ wK�u�d� —U�√Ë
 v�≈ XFH�—« WHKJ��« X�U� WFMBL�« åwA�u���ò WO�U�UO�« W�dA�« s� UN��UO� XÒL�

Æ©Ë—u� sO�ö� 6  Í√® …dO� —UOK� 112
 r� s�Ë ¨b�b� …œd� v�≈ X�ü W�uL�L�« ÁcN� W�UOB�«  UOKL� d�� r� u�ò ∫·U{√Ë
 ÊuOK� 150 WLOI� sJ�Ë ¨UN�«–  UH�uL�U� bO�u� W�uL�� sO�Q�� s�d ÒDC� ÊuJM�

ÆåË—u� ÊuOK� ◊«Ë UGO� q� WLO� —U���U� Ë—u�
 `{Ë√Ë ¨W�b�K� ◊«Ë UGO� 150  ‰u�b� wzU�dNJ�«  l�«u�«  W�uL�L�«  Ác� “eF�Ë

 WIDML�«  s�  ¡U�dNJ�«  —«d���«  v�≈  Ÿ«œ  „UM�  bF�  r�  W�uL�L�«  W�UOB�  t�√  d�“u�«
 U�bO�u�  r��  w��«  UGO�  150?�  Ê√  —U���U�  WOK�U�K�  WIDMLK�  vD�u�«Ë  WO�uM��«

Æ”u�d�Ë WO�–ö�« w�E�U�L� W�UC� WLO� wDF� ·u�
 —U���U� sOMI��« ¡UG�≈ r� t�√ wMF� ô W�b��« v�≈ W�uL�L�« Ác� ‰U�œ≈ Ê√ v�≈ XH�Ë

ÆW�—u� vK� dzU� ÍœUB��« —UB�Ë  U�uI� „UM� X�«“ U� t�√
 ÎU�U�  31  ‰uOH�«  vK�  qLF�  w��«  W�—U���«  W�uL�L�«  dL�ò  Ê√  wK�u�d�  XH�Ë
 6  WHKJ�� 2000  ÂU� w� UN� W�UO� d�¬ ¡«d�≈ r�Ë WO�U�UO�« W�dA�« s� U�ƒUA�≈ r�
 W�O�� t�√ ô≈ W�U� n�√ 50 UNKLF� ÕuL�L�« WOM�e�« …bL�« Ê√ ·U{√Ë ¨åË—u� sO�ö�
 W�O�� n�u��U� …œbN� X�U� r� s�Ë W�U� n�√ 150 v�≈ XFH�—« W�UOB�« ‰UL�√ n�u�
 w��« lDIK� WN�UA� WOK�b�� lD� lOMB�Ë UNHO�u� r�� Ê√ —«dI�« ÊUJ� bO�u��« ÷UH��«
 ¡UN�ù Ê«dN� t�b� ◊uGC� wM�“ Z�U�d� l{Ë r�Ë W�dA�« UNM�R� Ê√ sJLL�«  s�

Æ◊«Ë UGO� 150 bO�u� vK� …dI��� W�uL�L�« ÎUO�U�Ë qFH�U� r� U� «c�Ë qLF�«
 s�  dO��  œb�Ë  ŸË—bK�  …œUC�  a�—«u�  vK�  WB��L�«   UN��«   d��  ¨p�–  v�«
 W�uM�� WIK� ÊuOK� nB� s� d��√Ë lMB�« WO�dO�√ UNMO� W�U�d�« W�K�_«Ë nz«cI�«
 w� WO�U�—ù«  ULOEM��« UN�HK� —b�L�« gOA��« s�  U�«d�uKOJ�«  U��Ë  «—UOF�«

ÆWO�uM��« WIDML�« s� U�—U�b�« q�� ÷—_« X�� —U�Ë√Ë T�U��
 ‰ö�  s�ò  t�√  v�≈  WB��L�«   UN��«  w�  —bB�  —U�√  U�U�  q�«dL�  `�dB�  w�Ë

 —u�F�« r� sOO�U�—ù«  UHK�� s� …—d�L�« o�UML�« dOND�  UOKL� —U�≈ w�Ë WF�U�L�«
 WO�dO�√ ‚œUM� UNMO� s� dzU�c�«Ë WD�u�L�«Ë WHOH��« W�K�_« s� …dO��  UOL� vK�

ÆåŸË—bK� …œUC� a�—«u�Ë QAML�«
 ‚œUM�Ë  Ê«dO�  œUC�  ©r�  23®   U�U�—   U�u�CL�«  sO�  s�  t�√  —bBL�«  sO�Ë
 ‰UB�«  …eN�√Ë  W�—UN�Ë  WOKO�  W�ƒ—  dO�UM�Ë  QAML�«  WO�dO�√  ©16  Â√®  W�uM��  WO�¬
 a�—«u� v�≈ W�U{≈ UNMO� ULO�  UOKL� ·d� ¡UA�ù WO�U�—ô«  U�uL�L�« UN��b���«
 ©w�  w�  —«®  nz«c�  s�   UOL�Ë   U�U�b�«Ë   U�—bLK�  …œUCL�«   u�U�Ë  ©29  Ê  »®

Æ—b�L�« gOA��« …œU� s�  U�«d�uKOJ�«  U��Ë
 W�K�ú� WIK� ÊuOK� nB� s� d��√ò ÎUC�√ XKL�  U�u�CL�« Ê√ v�≈ —bBL�« XH�Ë
 12.7Ë  r�  14¨5®   «—UO�  s�   U�U�d�   UIK�  UNM�  WO�d��«  ‚œUM��«Ë  W�U�d�«
  UOLJ�«  Ác�  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨åŸË—bK�  …œUC�  WO{—√  ÂUG�√  v�≈  W�U{≈  ©r�  23Ë  r�
 s� WO�U�—ù«  U�uL�L�« t�IK� Íc�«  r�b�«  vK� `{«Ë d�R�ò W�K�_« s� …dO�J�«
  UOKL� ·d� d�� UN��dN�Ë ¡«œu��« ‚u��« s� U�ƒ«d� r�Ë »U�—û� WL�«b�« ‰Ëb�«

Æå‰Ëb�« pK�� WF�U� W�—U����«
 W�K�_« s� …dO��  UOL� w{UL�« dNA�« s� 19 ?�« w� WB��L�«  UN��« XD�{Ë
 a�—«u� UNMO� s� ¡«b�u��«Ë U�—œ wH�— w� sOO�U�—ô«  UHK�� s� W�uM�L�« dzU�c�«Ë

ÆWO�dO�_« ©ËU�® a�—«u�Ë lMB�« WO�uON� ©Ëô®

 Ê√  ¨`??�U??�  r??�d??�  W�—uNL��«  f??O??z—  b??�√
 VKD��  ‚«dF�«  t�«u�  w��«  W�FB�«   U�b���«
 WÒO�B�«Ë WÒOM�_« …eN�_« sO� ÊËUF��« s� b�eL�«
 W�“_« “ËU�� q�√ s� W�u� qLF�«Ë sOM�«uL�«Ë

ÆWO�U��«
 f??O??z—ò Ê≈ ¨ÊU??O??� w??� W??�U??zd??�«  X??�U??�Ë
 Âö��« dB� w� ¨q�I��« `�U� r�d� W�—uNL��«

ÆåsOE�U�L�« s� Î «œb� ¨œ«bG��
 …—Ëd{ò ¨¡UIK�« ‰ö� ¨W�—uNL��« fOz— b�√Ë
  U�b��« qC�√ r�bI� q�√ s� œuN��« vB�√ ‰c�
 wAOFL�«  Èu��L�U�  ¡U??I??�—ô«Ë  UM�F�  ¡UM�_
 qL��� WOK�L�«  U�uJ��«ò Ê√ v�« «dOA� ¨årN�
 r�b�«  r�bI�  w??�  WH�UC�  WO�ËR��  Âu??O??�«
 dL� w��« ŸU{Ë_« WN�«uL� sOM�«uLK� œUM�ù«Ë
  «œU�—ùU�  Â«e��ô«  ‰ö�  s�  p�–Ë  œö��«  UN�
 kH�� UL�Ë U�Ë—u� W�zU� W��UJ� w� WO�B�«

ÆåsOO�«dF�« W�ö�Ë W��
  U�b���«ò  Ê√  W�—uNL��«  fOz—  ·U??{√Ë
 s�  d??�??�√  vK�  ‚«d??F??�«  t??�«u??�  w??�??�«  W�FB�«
 …eN�_«  sO�  ÊËUF��«  s�  b�eL�«  VKD��  bOF�
 s� W�u� qLF�«Ë sOM�«uL�«Ë WO�B�«Ë WOM�_«
 —Ëœò  vK�  Î«œbA�  ¨åWO�U��«  W�“_«  “ËU��  q�√
 aO�d�Ë  w�u�«  dA�  w�  WOK�L�«   U�uJ��«
 ¨w�U�_«  sO�  s�UC��«Ë  —“P��«Ë  n�UJ��«  q��

ÆåW�U� ÊbL�« w� —«dI��ô«Ë s�_« oI�� UL�
  «“U??�??�ù«  vK�  WE�U�L�«  …—Ëd???{ò  b??�√Ë

 r�“  W�«œ≈Ë  WO�U�—ù«   U�UBF�«  b{  WII��L�«
 rOEM�  ‰uK�  s�  vI��  U�  …œ—UDL�   «—UB��ô«

Æåg�«œ
 s�  ÎöBH�  ÎU�d�ò  ÊuE�U�L�«  Âb�  ¨r�—Ëb�
 W�bIL�«   U�b��«  Èu���Ë  rN�UE�U��  l�«Ë
 jD��«  ÷«d??F??�??�«  s??�  Îö??C??�  ¨sOM�«uLK�
 ¨U�Ë—u�  W�zU�  WN�«uL�  …c��L�«   «¡«d??�ù«Ë
 t�F�U��  w�  W�—uNL��«  fOz—  œuN�  sOML��

Æå UE�U�L�« ÊËRA� …d�U�L�«
 WH�UC�  WOL�√  ¨sOM�ô«  b??�√  ¨`�U�  ÊU??�Ë
 —«dI��ô«  oI��  WO�U�  W�UO�  œU��ù  œuN��«

ÆWM�«d�« ·ËdE�U�
 b�U� jOD���« d�“Ë ¨t�U�I��« ‰ö� p�– ¡U�

Ær�M�« ‰U��
 …—«“u???�«  —Ëœ  Y��  ¨¡UIK�«  ‰ö??�  ¨Èd???�åË
 WOLM��«  oOI���  W�UF�«   U�UO��«  r??�—  w�
  U�b��« qC�√ r�bI� w� rN�� UL� W�œUB��ô«
 s�  b??�??�«Ë  qLF�«  ’d??�  W�ON�Ë  sOM�«uLK�
 WOL�√ vK� bO�Q��« r�ò t�√ v�« Î «dOA� ¨åW�UD��«
 oI��  WO�U�  W�UO�  œU��ù  œuN��«  WH�UC�
 ô WM�«d�«  U�b���«Ë ·ËdE�« q� w� —«dI��ô«
 W�zU� wAH�Ë jHM�« —UF�√ ÷UH��« l� ULO�

ÆåU�Ë—u�
 jOD���«  d??�“Ë  Y��  ¨qBÒ��  ‚UO�  w??�Ë
 Ãd�≈  ‚«dF�«  w�  w�«d�ù«  dOH��«  l�  ‰U��  b�U�
 r�� …œU�“ UNMO� s�  UHKL�« s� Î «œb� ¨Íb���

  U��F�«  Ídz«“  W�d�  rOEM�Ë  Í—U���«  ‰œU���«
 Áœö�  œ«bF��«  Íb���  Èb�√  ULO�  ¨s�bK��«  w�

Æ…b�  ôU�� w� WO�«dF�« W�uJ��« r�b�
 w�  jOD���«  d�“u�  w�ö�ù«  V�JL�«  ‰U??�Ë
 r�M�«  ‰U��  b�U�  jOD���«  d??�“Ëò  Ê≈  ¨ÊUO�
 Ãd�«  ¨…—«“u???�«  Ê«u??�œ  w�  t��J�  w�  ¨q�I��«
 ¨WO�ö�ù« WO�«d�ù«  W�—uNL��«  dOH� ¨Íb���

Æå‚«dF�« Èb�
 Î «œb??�  U���  sO�dD�«ò  Ê√  ¨ÊUO��«  ·U???{√Ë

 sO�  ÊËUF��«  UNMO�  s�   UHKL�«Ë  U�UCI�«  s�
 ¨U�Ë—u� W�zU� W��UJ� ‰U�� w� Ê«d�≈Ë ‚«dF�«
 s�bK��«  ö�  q��  s�   U�UJ�ù«  r??�œ  ‰ö??�  s�
 ¨Í—U���«  ‰œU���«  r��  …œU???�“Ë  ¨ULNCF��
 ¨ «—œU??B??�«Ë   «œ«d???�ù«  sO�  Ê“«u��«  oOI��Ë
 qON��Ë  ¨W�UD�«  ‰U��  w??�  ÊËUF��«  p??�c??�Ë
 lzUC��«Ë  lK��«  h�H�  W�U��«   «¡«d??�ù«
 c�UML�«  w�  U�dO�Q�  Âb??�  ÊULC�  ¨W�œU��L�«

ÆåWOz«cG�« œ«uL�« ULO� ô ¨W�œËb��«

Í—u� ‚—U� VzUM�«

 ∞bhh áehÉ≤ªdG ój ¥ÓWEG

 hó©dG ™e q»æeC’G ≥«°ùæàdG

 •É≤°SE’ π«Ñ°ùdG Éªg

áØ°†dG qº°V §£îe

 »fÉª«∏°S øjó«¡°ûdG ∫É«àZG

 kÉÄ«°T ≥≤ëj ºd ¢Sóæ¡ªdGh

 Qƒëe OGR πH Écô«eC’

Iƒbh áHÓ°U áehÉ≤ªdG

áægGôdG ±hô¶dG »a QGô≤à°S’G ≥≤ëJ á q«dÉe á°SÉ«°S OÉéjEG á q«ªgCG ócCG

¿hÉ©àdG Ö∏£àJh Éæ¡LGƒJ áÑ©°U äÉj qóëJ :ídÉ°U
 z¥ÓëdG{ πàb :¢SÉªM

 áaÉ≤K ¢ùµ©j zójƒ∏a{h

á qjô°üæ©dGh á«gGôµdG

 œuM� q�� bNA� Ê≈ ¨”UL� W�d� X�U�
 w�bIL�«  »U??A??�«  wKOz«d�ù«  ‰ö??�??�ô«
 s�_« q�� bNA�Ë ¨œ—U� Âb� ‚ö��« œU�≈
 åb�uK� Ã—u�ò œu�_« s�«uL�« w�dO�_«
 W�UI�Ë …bOI� fJF�ò ¨ uL�«  v�� UÎIM�
 XOM� w��« ·dD��«Ë W�dBMF�«Ë WO�«dJ�«

Æå…eN�_« Ác� UNOK�
 Í“u�  W�d��«  r�U�  o�UM�«  `??{Ë√Ë
 s�_«Ë  ‰ö��ô«  Ê√  `�dB�  w�  Âu�d�
 ¡UDG�«Ë  W??O??�d??A??�«  ÊU??�??M??L??�  w??�d??O??�_«
 q��  s??�  UN�U�UN��«Ë  UNLz«d�  »U??J??�—ô
 WO�dO�_«  …—«œù«  w�  WO�UO��«  UN�«œUO�

Æw�uONB�« ÊUOJ�«Ë
 w�uONB�«  ÊU???O???J???�«ò  Ê√  ·U???????{√Ë
 W��Q�  vK�  U�bL�  WO�dO�_«  …—«œù«Ë
 s�  dO��  v�≈  »U??�—ù«Ë  nMF�«  d�bB�Ë
 UNM�  v??�U??�  UL�UD�  w??�??�«Ë  ¨r??�U??F??�«  ‰Ëœ
 »uF�  s??�  dO��Ë  wMOD�KH�«  VFA�«

ÆåWIDML�«
  U�UO��«  Ác???�  Ê√  ”U??L??�   b?????�√Ë
 W�U�� W�dA��«  l� q�UF��«  w� …dOD��«
 q�� s� UNN�Ë w� ·u�u�«Ë UN�C� v�≈
 W�d��«  s�  sOF�«bL�«Ë  ¨r�UF�«  —«d�√  q�

ÆÊU��ù« W�«d�Ë



عربيات / دوليات6

قال مصدر في محور 
المقاومة على اطالع 

بالتطورات في المنطقة إن 
المرحلة المقبلة سيبقى 

عنوانها التراجع األميركي 
رغم كل الحقن المعنوية التي 

تحاول قوانين العقوبات 
ضخها ألن توازناً دولياً 

جديداً نشأ ولم يعد ممكناً 
إسقاط مفاعيله وعنوانه أن 
الحضور األميركي لم يعد 

قادراً على ملء الفراغات 
الكثيرة التي تعبر عنها 

األزمات المفتوحة، والعالم 
ال يستطيع العيش معها وإن 

إيران قادرة على التعايش 
أكثر من سواها وملء الكثير 

من الفراغات.
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إيران  »استعداد  عن  أم��س،  دولية،  وكالة  أف��ادت 
لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويال  في حال طلبت 

األخيرة منها ذلك«.
وزارة  باسم  المتحدث  تصريحات  الوكالة  ونقلت 
الخارجية   » وزي���ر  ق��ال:  ال��ذي  اإلي��ران��ي  الخارجية 
مستعدة  أن  طهران   أكد  ظريف   جواد  اإليراني  محمد 
لمواصلة شحناتها النفطية لفنزويال  إذا طلبت  كراكاس  

المزيد«.
ووصلت، ناقلة الوقود اإليرانية الخامسة واالخيرة 
»كالفيل«، الى المياه الفنزويلية، فجر أمس، بالتوقيت 

المحلي.
البحر  االي��ران��ي��ة  ال��وق��ود  ناقلة  تخطت  أن  وبعد 
تمت  حيث  الفنزويلية،  المياه  الى  وصلت  الكاريبي، 
الفنزويلية  البحرية  قوات  قبل  من  الفور  على  مرافقتها 
لترسو في وقت الحق في أحد موانئ هذا البلد لتفريغ 

شحنتها من البنزين.
»فورتشن«  االيرانيتان  الوقود  ناقلتا  ب��دأت  وقد 
أفرغتا  أن  بعد  البالد  الى  العودة  رحلة  و«فورست« 
حسبما  الفنزويلية،  الموانئ  في  البنزين  من  شحنتهما 

أفادت بيانات »ريفينيتيف أيكون«.
األسبوع  ال��وق��ود  أفرغتا  ناقلتين  أول  وغ���ادرت 
الماضي، من موانئ شركة النفط الحكومية الفنزويلية 

)بي دي في إس إيه( مطلع األسبوع.
وأشارت »بيانات أيكون« إلى أن الناقلة »فورتشن« 
بندرعباس  ميناء  إلى  طريقها  في  األحد  يوم  أبحرت 
الناقلة  أما  يوليو  في  وصولها  المقرر  ومن  إيران،  في 

»فورست« فأبحرت يوم السبت من مصفاة كاردون.
4 ن��اق��الت م��ن أس��ط��ول ن��اق��الت ال��وق��ود  وك��ان��ت 
و«بيتونيا«  و«فورست«  »فورتشن«  الخمس  االيرانية 
المياه  ال���ى  وص��ل��ت  ق��د  و«ك��الف��ي��ل«  و«ف��اك��س��ون« 
من  ع��دد  ف��ي  ورس��ت  سابقة  اوق���ات  ف��ي  الفنزويلية 

الفنزويلية لتفريغ شحنتها. الموانئ 
بالتعّرض  ه��ّددت  قد  األميركّية  الحكومة  وكانت 
إيران أكدت بأنها سترد بكل حزم  إال أن  الناقالت  لهذه 

على أّي تعّرض لها.
ومن ثم حذرت أميركا في إطار سياساتها العدوانية 

والموانئ  الحكومات  الدولية،  للقوانين  المخالفة 
أنها قد تواجه عقوبات  وشركات الشحن والتأمين من 

إذا قدمت المساعدة للناقالت.
الدولية  القضايا  ف��ي  اإلي��ران��ي  الخبير  أك��د  فيما 
»فنزويال  أن  أحمديان،  أمير  بهرام  والجيوسياسية، 
مبادالت  تعقد  أن  األميركية  العقوبات  رغم  استطاعت 
النقدي  الدفع  طريق  عن  إما  وذلك  ايران،  مع  تجارية 
البنكية  لإلجراءات  اللجوء  دون  ومن  السلع  تبادل  أو 
األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  تسيطر  التي  الدولية 

عليها«.
البنزين  إيران  إرسال  »سبب  أمس:  أحمديان،  وقال 
على الرغم من أن فنزويال من الدول األولى في مخزون 
قدرة  وع��دم  األميركية  العقوبات  بسبب  هو  النفط، 
وبسبب  النفطية،  مصافيها  تأهيل  على  ك��ارك��اس 
استهالك  وانخفاض  إيران  في  كورونا  فيروس  انتشار 
في  جزئي  حظر  فرض  بعد  إي��ران  داخ��ل  المادة  هذه 

البالد«.
لفنزويال  البنزين  بتصدير  قامت  »إي��ران  وأض��اف: 
لحرية  الدولية  القوانين  واتبعت  الدولية،  المياه  عبر 
دولة  أية  تستطيع  وال  العالمية  والتجارة  المالحة 
بهذا  حقها  استخدام  في  أمامها  تقف  أن  العالم  في 
الخصوص، إال إذا قامت األمم المتحدة بفرض عقوبات 

دولية شاملة على إيران«.
في  المحروقات   نقص  من  تعاني  أن  فنزويال   يذكر 
بسبب  من  النفط ،  هائلة  احتياطات  تملك  أنها  رغم 
تراجع اإلنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء كوفيد19- 
أسعار  عن  اإلعالن  ويأتي  حدة،  االقتصادية  ونتائجه 
الوقود  الجديدة  بعد أيام من استقبال فنزويال لناقالت 
أخرى  نفطية  ومشتقات  وق��وداً  سلمت  إيرانية،  نفط 
بين  توتراً  هذه  السفن   وصول  وأثار  مادورو،  لحكومة  

كراكاس و واشنطن  التي تندد بدعم  طهران  لمادورو.
للرئيس  دعمها  ع��ن  ع��دة  م���رات  ط��ه��ران  وع��ب��رت 
الفنزويلي نيكوالس مادورو الذي تسانده أيضاً روسيا 
بين  الوثيقة  العالقات  وتعود  وكوبا،  وتركيا  والصين 
هوغو  السابق  الرئيس  عهد  إل��ى  وك��راك��اس  طهران 

تشافيز )2013-1999(.

األميركي  السفير  زي��م��ب��اب��وي،  اس��ت��دع��ت 
في  مسؤولين  من  تعليقات  بعد  أم��س،  لديها، 
من  »هاراري«  اعتبار  إلى  تشير  األبيض،  البيت 

الخصوم األجانب.
وذك����رت ذل���ك وك��ال��ة »أس��وش��ي��ت��د ب��رس« 
»استدعاء  أن  إلى  مشيرة  األميركية،  اإلخبارية 
نيكوالس،  بريان  هاراري،  في  األميركي  السفير 
ج���اء ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��ص��ري��ح��ات م��س��ؤول��ي��ن 
في  لزيمبابوي  دور  وج��ود  بشأن  أميركيين، 
موت  بعد  اندلعت  التي  االحتجاجات  إشعال 

األميركي من أصول أفريقية جورج فلويد«.
بالقرب  الحرائق  بعض  متظاهرون  وأشعل 
مقتل  على  احتجاجاً  أمس،  األبيض،  البيت  من 
جورج  أفريقي،  أص��ل  من  األميركي  المواطن 

فلويد، على يد الشرطة في والية مينيسوتا.
الطرق  الفتات  بتكديس  المتظاهرون  وق��ام 
والحواجز البالستيكية وأشعلوا النار في وسط 

شارع »إتش«.
وقال مستشار األمن القومي األميركي روبرت 
سي«  ب��ي  »إي���ه  شبكة  م��ع  مقابلة  أوب��راي��ن، 
جهات  بين  »زيمبابوي  إن  أمس،  أول  األميركية 
خارجية تحاول استغالل المشكالت العرقية في 
الواليات المتحدة وإتالف الديمقراطية«، بحسب 
»أسوشيتد برس«، التي أشارت إلى أنه لم يذكر 

أدلة على حديثه.
واشنطن،  األميركية  العاصمة  عمدة  وكانت 
موريل باوزر، فرضت حظر تجول على مستوى 
السادسة  إل��ى  مساء   11 الساعة  من  المدينة 
ص��ب��اح��اً »ب��ال��ت��وق��ي��ت ال��م��ح��ل��ي«، ف��ض��الً عن 
الشرطة،  لدعم  الوطني  للحرس  استدعائها 
احتجاجات  العاصمة  شهدت  أن  بعد  وذل��ك 
حاشدة وأعمال تخريب ونهب لليوم الثاني على 

التوالي ليل السبت.
ومع تصاعد التوتر في كثير من أنحاء البالد 
ق��وات  استعداد  ع��ن  األميركي  الرئيس  أعلن 
االضطرابات  ل��ردع  سريعاً  للتدخل  الجيش 

المصحوبة بأعمال عنف تجاه المتظاهرين.
ترامب  دون��ال��د  األميركي  الرئيس  ق��ال  كما 
ضعفاء«،  بالده  في  الواليات  حكام  »معظم  إن 

العنف  أعمال  ضد  اإلجراءات  ب�»تشديد  مطالباً 
من  مواطن  مقتل  على  لالحتجاجات  المصاحبة 

ذوي البشرة السمراء على يد شرطي«.
األميركية  العاصمة  عمدة  أعلنت  جهتها،  من 
واشنطن، موريل باوسر، عن »بدء حظر التجوال 

من السابعة مساء لمدة يومين«.
والمرشح  السابق  الرئيس  نائب  ون��اش��د 
يتخيل  أن  جمهوره  بايدن  جوزيف  الديمقراطي 
حياة السود في أميركا، وقال: »تخيل في كل مرة 
ابنتك،  أو  زوجتك  أو  ابنك  أو  زوجك  فيها  يخرج 

تخشى على سالمتهم«.
وأضاف: »تخّيل أن الشرطة تطلبك لجلوسك 
واإلره��اق  واإلح��ب��اط  الغضب  ستاربكس،  في 
ذك��رت  م��ا  بحسب  إن��ك��اره��ا«،  يمكن  ال  أش��ي��اء 

صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية.
وأوضحت الصحيفة أن »بايدن حاول تحقيق 
التوازن قبل االنتخابات الرئاسية ضمن الحزب 
السياسي  البيت  يعتبر  ال��ذي  الديموقراطي 

لمعظم األميركيين السود«.
القتيل  عائلة  إلى  »تحدث  إنه  بايدن  وق��ال 
مبكر  وقت  في  نشر،  بيان  في  وأوضح  فلويد«، 
من صباح أول أمس: »نحن أمة غاضبة، لكن ال 
أمة  يمكننا السماح لغضبنا أن يستهلكنا. نحن 
إن  بهزيمتنا،  إلرهاقنا  نسمح  لن  لكننا  منهكة، 

روح أميركا على المحك«.
4 آالف  واعتقلت السلطات األميركية أكثر من 
خلفية  على  االحتجاجات  ان��دالع  منذ  شخص، 

مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء.
وبحسب إحصاء لشبكة »CNN« األميركية، 
26 أيار  4 آالف شخص منذ  بلغ عدد المعتقلين 
وحتى صباح أمس، بسبب موجة االحتجاجات 

التي اجتاحت عدداً من المدن األميركية.
في  تحولت  التي  االحتجاجات،  ت��زال  وال 
بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت 
الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر 
للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال 

الشرطة والحرس الوطني.
في  أمس،  أول  األشخاص  آالف  تظاهر  حيث 
بها  تقوم  التي  العنف  أعمال  إلدان��ة  مونتريال 

الشرطة والعنصرية خالل تظاهرة تحولت إلى 
صدامات وعمليات سطو في وسط المدينة.

وجال حوالى 10 آالف شخص، وفقاً لتقديرات 
غير رسمية، لنحو ثالث ساعات بهدوء في وسط 
المدينة حتى وقت متأخر من بعد الظهر، كما أفاد 
أنهم ساروا  مراسل وكالة فرانس برس، مضيفاً 
»تضامناً« مع االحتجاجات التي عمت الواليات 
المتحدة بعد وفاة جورج فلويد، وهو أميركي من 
أصل إفريقي يبلغ من العمر 46 عاماً، توفي أثناء 

اعتقاله على يد ضابط شرطة أبيض.
لكن بعد وقت قصير من أمر التفريق في وقت 
مبكر من المساء، اندلعت أعمال عنف في وسط 
المتظاهرين  من  مجموعة  رمت  عندما  المدينة 
بإطالق  الشرطة  وردت  الشرطة.  ضد  مقذوفات 

الغاز المسيل للدموع.
وتّم نهب العديد من واجهات المتاجر من قبل 

معتدين، وصور التلفزيون أحدهم فيما كان يفر 
متجر  من  سرقته  بعد  كهربائياً  غيتاراً  حامالً 

لبيع اآلالت الموسيقية.
مونتريال  وسط  إلى  عاد  الهدوء  أن  ويبدو 
إعالمية.  لتقارير  وفًقا  مساء،  متأخر  وقت  في 
الذين تم  إلى عدد األشخاص  ولم تشر الشرطة 

توقيفهم.
لم ُيسمح بإعادة فتح المحال التجارية حتى 
مركز  مونتريال،  في  الماضي  األسبوع  بداية 
مقاطعة كيبيك وبؤرة فيروس كورونا المستجد 

في كندا.
مونتريال  في  المتظاهرين  معظم  ووض��ع 
كمامة، ولكن خالل السير في شوارع المدينة أو 
التجمع في ساحة كندا الواسعة التزم عدد قليل 
بمسافة التباعد والبالغة مترين التي أوصت بها 

السلطات.

باللغة  غالًبا  ع��دي��دة،  الف��ت��ات  على  وكتب 
ال  عدالة  »ال  و  مهمة«  السود  »حياة  اإلنكليزية، 
إلى  إشارة  في  التنفس«،  أستطيع  »ال  و  سالم« 
التي قالها جورج فلويد عندما  الكلمات األخيرة 

تم تثبيته على األرض من قبل الشرطي.
تغريدة،  في  مونتريال،  شرطة  وحرصت 
التي  فلويد،  جورج  وفاة  مالبسات  إدان��ة  على 

»تتعارض مع قيم تنظيمنا«.
تويتر  على  التغريدة  في  الشرطة  وذك��رت 
ال��ج��م��ي��ع لشجب  »ن��ح��ت��رم ح��ق��وق وح��اج��ة 
لضمان  بجانبكم  وسنكون  بقوة  العنف  ه��ذا 

سالمتكم«.
العنصرية آالف  وجمعت تظاهرة أخرى ضد 
األشخاص األحد في فانكوفر )غرب( غداة تظاهر 
اآلالف بهدوء ضد العنصرية وعنف الشرطة في 

تورونتو، أكبر مدينة في البالد.

بلدة  أمس،  حفتر  خليفة  للمشير  الموالية  القوات  استعادت 
»األصابعة« الواقعة على بعد أربعين كلم جنوب غرب طرابلس، 

بعد أسبوعين من سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر في 
المسلحة  القوات  من  وحدات  »تمكنت  مقتضب،  صحافي  بيان 
من استعادة السيطرة على منطقة األصابعة اليوم، بعد سلسلة 

من الضربات الجوية لمواقع الميليشيات في الجبل الغربي«.
قوات  انتشار  تظهر  ص��وراً  محلية  إخبارية  مواقع  ونشرت 

حفتر داخل البلدة.
البلدة  بخسارتها  رسمياً  الوطني  الوفاق  حكومة  تقر  ولم 

آليات  استهدفت  جوية  ضربات  توجيه  أكدت  لكنها  الجبلية، 
لقوات حفتر على حدودها.

حكومة  قوات  باسم  المتحدث  قنونو،  محمد  العقيد  وأوضح 
آليات مسلحة  الجو استهدف ثالث  الوفاق في بيان أن »سالح 
طيران  مضاد  وسيارة  ذخيرة  وسيارة  اماراتية  تايغر  )مدرعة 

14،5( في حدود األصابعة«.
وأضاف أن »سياسة حكومة الوفاق تقديم الحلول السياسية 
السلمية  الحلول  بانتهاء  يأتي  القوة  واستخدام  واالجتماعية 
بؤر  على  والقضاء  المتمردين  بسحق  لقواتنا  تعليماتنا   ،)...(

التمرد«.

ومنذ إطالق حكومة الوفاق الوطني عملية »عاصفة السالم« 
الماضي،  آذار  نهاية  طيار  ب��دون  تركية  بطائرات  مدعومة 
الجوية  »الوطية«  قاعدة  على  السيطرة  استعادة  في  نجحت 

االستراتيجية.
وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة 
راس  معبر  إلى  وص��والً  غرباً  طرابلس  العاصمة  من  الممتدة 
جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق 

الوطني بالكامل.
الموالية للمشير حفتر هجوماً منذ نيسان من  القوات  وتشن 

العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في 
حالة من الفوضى، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق 
من  بها  المعترف  طرابلس  في  السراج  فايز  برئاسة  الوطني 
األمم المتحدة وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير 

خليفة حفتر.
أجنبية  تدخالت  إثر  النزاع  تفاقم  الماضية،  السنة  وخالل 
من  كبير  عدد  بينهم  القتلى  مئات  عن  النزاع  وأسفر  متزايدة. 

المدنيين، ودفع حوالى مئتي ألف شخص إلى الفرار.
واألحد، ُقتل ما ال يقّل عن خمسة مدنيين وأصيب 12 آخرون 
العاصمة  في  سكنية  أحياء  استهدف  ص��اروخ��ي  قصف  في 

الليبية وفق وزارة الصحة في حكومة الوفاق.
وفي اليوم نفسه، تشاور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان هاتفياً مع السراج حول »ضرورة« إحياء وقف إطالق 
في  المتنافستين  السلطتين  بين  السياسية«  و«العملية  النار 

ليبيا.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أج��رى  جهته،  م��ن 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  نظيره  مع  مشاورات  السبت 
البلدين«  بين  التنسيق  »تعزيز  حول  حفتر،  داعمي  أبرز  أحد 
الرئاسة  بحسب  ليبيا،  في  النزاع  تسوية  في  المساعدة  بهدف 

المصرية.
وُتوّجه اتهامات إلى فرنسا بأنها تدعم حفتر رغم نفيها ذلك.

بعد و�صول الناقلة الأخيرة اإلى المياه الفنزويلّية..

طهران توؤكد ا�صتعدادها لموا�صلة �صحناتها النفطية اإلى كاركا�س

بعد اتهامها بدعم الحتجاجات.. زيمبابوي ت�صتدعي ال�صفير الأميركّي..

 

وترامب يتهم معظم حكام الوليات بـ»ال�صعف« واعتقال اأكثر من 4000 اأميركّي!

بكين تهّدد وا�صنطن بالّردقوات حفتر ت�صيطر على بلدة »الأ�صابعة« جنوب غرب طرابل�س

 

بعد اإعالن ترامب ب�صاأن هونغ كونغ

ه����ددت ب��ك��ي��ن أم���س، 
واش���ن���ط���ن ب����ال����رد ف��ي 
الرئيس  إع���الن  أع��ق��اب 
دون���ال���د ت���رام���ب ف��رض 
قيود على طالب صينيين 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
قانون  على  اح��ت��ج��اج��اً 
في  القومي  لألمن  جديد 

هونغ كونغ.
وك����ان ت���رام���ب أع��ل��ن 
»ال��والي��ات  أن  الجمعة 
دخول  ستمنع  المتحدة 
ال��دراس��ات  ط��الب  بعض 

إل��ى  الصينيين  ال��ع��ل��ي��ا 
يتعلق  فيما  كونغ  لهونغ  الممنوحة  الخاصة  االمتيازات  إلغاء  في  وستبدأ  المتحدة  الواليات 
مثير  لألمن  قانون  لفرض  بخطة  بكين  تمضي  وقت  في  أخرى،  وقطاعات  التجارية  بالرسوم 

للجدل«.
فترة  منذ  القائم  الوضع  مكانة  من  »تنتقص  الصينية  الحكومة  إن  االميركي  الرئيس  وقال 

للمدينة«. طويلة 
الضرر  »تلحق  أنها  معتبرة  األميركية  اإلج��راءات  على  بغضب  أمس،  ردت  الصين  أن  غير 

بالجانبين«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان »أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر 

بمصالح الصين سُتقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني«، من دون إضافة أي تفاصيل.
وتقّوض  الصينية  الداخلية  الشؤون  في  خطير  بشكل  »تتدخل  واشنطن  إجراءات  إن  وقال 

األميركية الصينية«. العالقات 
ووقف  »بمنع  يسمح  الذي  القانون  مشروع  لصالح  الخميس  صّوت  الصيني  البرلمان  وكان 
وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير األمن القومي مثل النزعة االنفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف 

وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخالً في شؤون« هونغ كونغ.
وجاء ذلك بعد سبعة أشهر من تظاهرات حاشدة للمطالبة بمزيد من الديموقراطية في هونغ 

كونغ العام الماضي، تخللتها أحياناً أعمال عنف.

دعوة اإيرانّية »�شارمة« ل�شيول ب�شاأن الأموال المحجوزة لديها

نّددت طهران باستمرار احتجاز كوريا الجنوبية مليارات الدوالرات المستحقة إليران استجابة لعقوبات تفرضها الواليات 
المتحدة األميركية عليها.

وقال الناطق باسم الخارجية اإليرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي األسبوعي، أمس: »هناك سبعة مليارات دوالر 
من األموال اإليرانية في كوريا الجنوبية مجمدة كانت تجب إعادتها إلى بالدنا، لكن الكوريين كانوا يهملون ويماطلون في هذا 

الموضوع«، مؤكداً أن بالده »تعتبر أنها ال تخضع ألي عقوبات«.
وأضاف موسوي قائالً: »نجري مفاوضات منذ عامين مع الكوريين وهم ال يعيدون أموالنا استجابة لمطالبات أميركية«.

فيما  األميركية  للعقوبات  االنصياع  يمكن  وال  ألميركا،  خضوعها  في  لها  عذر  »ال  اإليرانية:  الخارجية  باسم  الناطق  وأردف 
يخص التعامل مع إيران«.

وتحجم كوريا الجنوبية عن تحويل مبلغ وقدره سبعة تريليونات وون كوري جنوبي )نحو سبعة مليارات دوالر( إليران 
تمثل باقي ثمن شحنات من النفط، بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.

90 في المئة  ُيذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية إليران تراجعت في األشهر األحد عشر األولى من العام الماضي بنسبة 
تقريباً، حسبما ذكرت شبكة »كي بي إس وورلد« اإلذاعية الكورية الجنوبية.

الكرملين: منفتحون 

على الحوار لكننا 

بحاجة تفا�شيل 

بخ�شو�ص دعوة 

  G7ترامب لـ

الكرملين  باسم  المتحدث  قــال 
»الرئيس  إن  بيسكوف  دمــيــتــري 
منفتح  بوتين  فالديمير  الروسي 
على الحوار بجميع االتجاهات لكن 
األميركي  نظيره  دعوة  بخصوص 
بحاجة  نحن   G7لـ ترامب  دونالد 

التفاصيل«. للمزيد من 
للصحافيين  بيسكوف  وأضاف 
نــعــرف حتى اآلن  »نــحــن ال  أمـــس: 
نعرف  وال  االقتراح،  هذا  تفاصيل 
أن  إلى  إذا كان رسمياً«، مشيراً  ما 
أخرى  ودول  لروسيا  دعــوة  »هــذه 

إلى مجموعة السبع«.
»هناك  قــائــالً:  بيسكوف  وتــابــع 
الــمــزيــد مــن األســئــلــة حـــول اآللية 
روسيا  دعــــوة  بــهــا  ســتــتــم  )الـــتـــي 
الدولي(،  المنتدى  في  للمشاركة 
وعــن جـــدول األعــمــال، وعــن بقية 

المشاركين، وما إلى ذلك«.
»الرئيس  أن  بــيــســكــوف  وأكــــد 
الــــــروســــــي فــــالديــــمــــيــــر بـــوتـــيـــن 
لــــلــــحــــوار في  ـــفـــتـــح  ـــــد ومـــن مـــــؤّي
ــع االتــــجــــاهــــات، ولـــكـــن في  جــمــي
هــذه الــحــالــة، لــلــرد عــلــى مــثــل هذه 
الــمــبــادرات )دعـــوة تــرامــب(، نحن 
من  مــزيــد  على  للحصول  بحاجة 
الــتــي لــأســف ليست  الــمــعــلــومــات 

لدينا في الوقت الحالي«.
الرئاسي  الــمــتــحــدث  وأضـــــاف 
آلـــيـــات مريحة  هــنــاك  »تـــوجـــد  أنـــه 
ــي  ــدول ــحــوار ال ــل ــة لــلــغــايــة ل وفــعــال
ــل  ــث ـــع الــــمــــشــــاركــــيــــن، م ـــجـــمـــي ل
تسمح  والتي  العشرين،  مجموعة 
العالم  فــي  الـــرائـــدة  لــالقــتــصــادات 
بمناقشة المشاكل األكثر إلحاحاً«.

وكان الرئيس األميركي، دونالد 
أنه  أمـــس،  أول  أعــلــن  قــد  تـــرامـــب، 
مجموعة  دول  قمة  تأجيل  »قـــّرر 
إلى  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فــي   G7
إلى  يسعى  وأنـــه  الـــقـــادم«،  أيــلــول 
»دعوة روسيا إلى هذا االجتماع«.



7 اآراء

الحراك اللبناني: ثورة اأو مجرد انتفا�ضة؟

هل يعيد COVID-19 المغتربين؟ للقد�س اأيام...!؟

 خم�س ر�سائل من البوارج

الإيرانية الخم�س...

{ د. محمد خليق
والمكان  الزمان  في  نفطنا  نبيع  »إننا  الخامنئي:  اإلم��ام  قالها 
النفط  ص���ادرات  بمنع  أميركا  ت��ه��دي��دات  على  رّداً  المناسبين« 

اإليراني بعد خروجها من االتفاق النووي.
لم يخطر يوماً لترامب ونتنياهو وحلفائهما أّن المقاومة تقوى 
أكثر في ظّل جائحة كورونا ُبعيد العدوان األميركي »اإلسرائيلي« 

المتكّرر على دول المقاومة واغتيال قادتها.
وص���ل ال��ن��ف��ط اإلي���ران���ي إل���ى ف��ن��زوي��ا ب��ع��د اّدع�����اءات ترامب 
»اإلسرائيلي«  زعم  بحيث  ضعيفة  باتت  إي��ران  أّن  ومستشاريه 
واقعيّة وموهومة من  إيران سورية قريباً ألسباب غير  مغادرة 

خال تهديداتهم وعدوانهم المتكّرر على دول المقاومة.
فما الرسائل اإليرانية عبر تصدير النفط إلى فنزويا؟

يمكن – بتقديرنا - حصر الرسائل اإليرانية في اآلتي:
الجمهورّية  على  ال��م��ف��روض  األم��ي��رك��ي  الحصار  كسر    -١

اإلسامية اإليرانية إلى األبد خصوصاً بما يتعلق بالنفط.
٢-  تحويل الدور اإلقليمي اإليراني إلى نفوذها الدولي بمعادلة 

خروج المقاومة من الحزام اإلقليمي إلى المساحة الدولية.
٣-  تأثير المقاومة االقتصادية اإليرانية على الداخل األميركي 

بكسر هيمنتها العالميّة..
انتقامها  في  اإليرانيّة  اإلسامية  الجمهورية  استمرار    -٤
اللواء  شهادة  بعد  اإلسرائيلي  والعدو  أميركا  من  االستراتيجي 
قاسم سليماني ورفاقه بثاثية إيرانية بامتياز - بدون مساعدة 
األسد،  عين  قاعدة  على  اإليرانية  الصواريخ  وه��ي:   - الحلفاء 
إلى  اإلي��ران��ي  والنفط  الفضاء،   إل��ى  اإلي��ران��ي  الصناعي  والقمر 

فنزويا.
ربط  خ��ال  من  الجديدة  الفنزويليّة  اإليرانية  المعادلة    -٥
 - الهال  يكون  فا  الاتينية،  أميركا  بسواحل  األوسط  الشرق 
الشيعي - كافياً في رسم جغرافيا المقاومة بل المقاومة حاضرة 
»أينما تكونوا  الله:  السيد حسن نصر  قال  بكاّفة أشكالها، وكما 

نكون«.
وبتقديرنا األخير؛ باتت أميركا ومن يدور في فلكها في رهان 
خاسر عندما أفشلت حكمة قادة المقاومة كّل المشاريع األميركية 
في المنطقة بل في العالم، ومن الواضح أنه بعد أن رست ناقات 
تغيّرات  موعد  على  نكون  فنزويا  موانئ  عند  اإليرانية  النفط 

إقليمية ودولية كبيرة.
أم��ا ع��ن��وان ال��م��ع��ادل��ة ال��ق��ادم��ة: »اس��ت��ب��دال ال��م��ق��اوم��ة الدوليّة 

بالمقاومة الشرق أوسطيّة«.
وغداً لناظره قريب...

بين طهران وكراكا�س ووا�سنطن... 

بحر و�سّنارة �سيد 

{ زهر يوسف*

سيبراني  لهجوم  تعّرض  ال��ذي  رج��ائ��ي«  »الشهيد  ميناء  من 
إسرائيلي مؤخراً، اختارت إيران أن تعلن للمأل عن وجهة ناقاتها 

المحّملة بالنفط إلى فنزويا. 
الجرعة  تفسير  يمكن  كيف  للذهن:  يتبادر  ال��ذي  وال��س��ؤال 
الزائدة في الجرأة اإليرانية إْن لجهة الميناء والوجهة والمحتوى 
التشويش  بهدف  وأخواته  النفط  نقل  في  المتبعة  للعادة  خافاً 

على »مقتفي األثر« سواء واشنطن أو ِمن ُتبّع األخيرة؟  
ترامب  إدارة  إي��ران  حّولت  الشاشات  أم��ام  متسّمرين  فإلى 
إلى فنزويا، حيث كانت  تباعاً  اإليرانية  السفن  لمتابعة وصول 
الكاريبي،  مرابطة على مياه  أميركياً  المستقدمة  الحربية  السفن 
ليعود إلى العلن الحديث عن معركة الناقات، بعدما حذرت إيران 
الناقات  يعّرض  قد  أميركي  تصرف  أي  على  بالمثل  ال��رّد  من 
الدولي«  »الملعب  إلى  المعركة  الجولة األولى من  للخطر، ونقلت 

عبر وضع األمم المتحدة أمام تحّمل مسؤولياتها.
إْن لم نقل الصراع بين  أّن التنافر  إذ ال ُيخفى على ذي عاقل، 
طهران وواشنطن له تاريخ طويل، يعود إلى أكثر من أربعة عقود، 
وبصورة أدق منذ أسقطت الثورة اإليرانية حليف واشنطن في 
الذي  الحال  الخليج«  »بشرطي  ُكنّي  ال��ذي  الشاه  وه��و  المنطقة 
يجعل كّل من طهران وواشنطن على نقيض تاّم في جّل القضايا 

والملفات التي تمور بالعالم.
ومنذ ذاك الوقت، لم توفر واشنطن طريقة ولم تأُل جهداً ولم 
تعدم أسلوباً، إْن مباشرة وإْن عبر تبَّع لها، لمحاصرة إيران إال 
وبفرض  تارة  الثقاب  بعود  بالتهديد  منهجاً،  واعتمدته  وسلكته 
والخنوع  التركيع  بغية  وبالحصار  ت��ارة  اقتصادية  عقوبات 
يحاكي  بصبر،  معها  وتعاملت  إي��ران  أدركتها  خطوات  ت��ارات، 
البراعة في حياكة سجادها، لتكون اليوم جمهورية الثورة قادرة 
بعد  ومواجهتها  بل  وسياستها  واشنطن  تحّدي  على  فقط  ليس 
تصنف  العسكري  القاموس  في  هي  عسكرية  ق��درات  امتاكها 

بعبارة »ال ُيستهان بها«.
نقاط القوة تلك، حدت بإيران إلى اتخاذ قرار يبدو في توقيته 
استراتيجياً حيال كسر الحصار عن فنزويا، ليطرح سؤال ثاٍن، 
هل إيران تسير بخطوات ثابتة على طريق نظام عالمي، حتى اآلن 
هو في طور التشكل، وفرض نفسها كدولة فاعلة ومؤثرة على 
المسرح الدولي ال سيما أّن نسبة مرتفعة ومرتفعة جداً تقول إن 
سياسة أميركا في تراجع على المستوى العالمي، وهو ما صّرح 
به الفيلسوف نعومي تشومسكي، وهنا ما الذي يجعل األميركي 
أميركا  وت��ص��ّدر  ك��ورون��ا  أه��و  مكبلتان؟  وي���داه  بصمته  س���ادراً 
أم االنتخابات  19؟  المصابين والوفيات بفيروس كوفيد  ألعداد 
ثانية،  بوالية  للفوز  الثقيلة  ترامب  وخطوات  المقبلة  األميركية 
السببان وجيهان وربما هناك ما خفي، غير أّن الواضح، أّن إيران 
العسكرية  القوة  »ردع«  على  قدرتها  جولة،  من  وألكثر  أثبتت 
من  الثامن  في  األسد«  »عين  لقاعدة  اإليراني  والقصف  ألميركا، 
اللواء  الذاكرة رداً على اغتيال  الثاني الماضي ما زال في  كانون 
طهران  بين  توتراً  األكثر  »ال��ب��ؤرة«  العراق  في  سليماني  قاسم 

وواشنطن، لنكون أمام سؤال رابع... أعاجزة أميركا؟
ال��ق��وة الصاروخية  ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي ع��اج��ز ع��ن م��واج��ه��ة 
اإليرانية الهائلة. هذا التصريح، ليس لمسؤول إيراني سواء أكان 
محسوب  أنباء  وكالة  أو  لشخص  وليس  عسكرياً،  أم  سياسياً 
على محور طهران، كما أنه ليس لعابر سبيل أو مبتدئ في عالم 
»فورين  مجلة  نشرته  تقرير  خاصة  إن��ه  ببساطة  السياسة، 
عود  من  كثيراً  اقتربت  النار  بأن  وفّسرته  األميركية  بوليسي« 

الكبريت.
أّن  لجهة  وم��دروس  فائقة،  بعناية  محبوك  األميركي  التقرير 
أن  ويمكن  قوي  أنه  الخصم،  أو  النّد  إيهام  على  تعتمد  واشنطن 
يلحق بها الهزيمة وينتصر ليصّر على عناده والتشدد فيه، قبل 
واشنطن  تحرص  كما  معه،  عسكرية  مواجهة  أّي  في  ال��دخ��ول 
وألجله  ضعيف  مع  المواجهة  تقبل  ال  أنها  الجميع  »إقناع«  على 
معه..  »السلمية«  الوسائل  كّل  استنزفت  وأنها  أسطولها،  تحّرك 
هذا  في  الكاريبي  البحر  في  األميركي«  »الاتصرف  ُيفَهم  فهل 
رغم  وتحّدت،  األميركي  النزال  قبلت  إي��ران  أّن  الثابت  السياق؟ 
الظروف البالغة الحساسية على مساحة العالم، وقّدمت بخطوتها 
الجريئة الجديدة نموذجاً في عالم عصر األحادية األميركية التي 
تتلعثم واشنطن في االعتراف بأفول نجمه... فهل تكون الخطوة 
األوكسجين  كمية  أميركا  تحّدد   - أخرى  لدول  محفزة  اإليرانية 

التي تستنشقها - أوروبا مثاً... وتقول لترامب كش ملك؟
*صحافية سورية

{ البروفسور كميل حبيب*
من الصعوبة إعطاء توصيف دقيق لما حصل في ساحات لبنان من تجّمعات بشرية غير مسبوقة ابتداًء 
من 17 تشرين األول 2019. والسبب في ذلك يعود إلى اّن تلك التجّمعات تنّوعت في الشعارات المطلبية، 
وتفاوتت في النبرة، وتباينت في األساليب. وكان من نتائج ذلك هو االختالف في آراء المحللين واإلعالميين 
والمراقبين في توصيف ما جرى: هل هو ثورة أم انتفاضة أم حراك احتجاجي؟ وما زاد األمور تعقيداً أّن هناك 

من حاول أن »يركب« موجة التظاهرات، أو العمل على شرذمتها، أو تصفية حسابات سياسية من خاللها.
سنحاول في هذه العجالة تقييم نتائج 17 تشرين األول 2019 من خالل قراءة سياسية ألسبابه وظروف 

انطالقته ونتائج سيرته حتى حينه.

في التوصيف:
أطلق على التظاهرات المطلبية عّدة توصيفات من قبل الكتاب والمحللين ووسائل اإلعالم. واندرجت هذه 
التوصيفات تحت ثالث تسميات: احتجاج، انتفاضة، وثورة؛ ولكّل واحدة من هذه التسميات لها مدلوالتها 
قراءة  به  المناط  الفكرية  المدارس  بين  االختالف  حالة  تعكس  مدلوالت  وهي  السياسي،  االجتماع  علم  في 

األحداث من خالل تحديد المفاهيم اللصيقة... السبيل الوحيد لوضوح رؤية المشهدية بشكل شامل.
قهر  التالية:  المعايير  أساس  على  الحاالت  من  حالة  لكّل  التفاسير  وضع  في  إشتي  فارس  د.  اجتهد  لقد 
وظلم واقع،  جماعة مقهورة ومظلومة، استهداف لرفع الظلم والقهر، عمل لرفع الظلم بقوى وأساليب ووسائل 

محّددة موجهة ضّد القاهرين والظالمين. وتتباين كّل هذه المعايير في طبيعته وحدوده وعمقه وعليه:
االحتجاج: ينطلق في الغالب ضّد ظلم وقهر مباشرين ومحسوسين في قضية محّددة؛ محصوراً بجماعة 
محددة ضمن منطقة محّددة؛ قد يصل إلى حدود الشغب؛ عفوياً وغير منّظم. أما الظالم قد يكون رّب عمل أو 

صاحب موقع في السلطة أو السلطة العامة نفسها.
االنتفاضة: تنطلق أيضاً ضّد ظلم وقهر مباشرين ومحسوسين في قضية محّددة؛ تنخرط فيها مجموعة 
من المظلومين والمقهورين؛ تنشأ عنها قيادة موحّدة؛ تعتمد أسلوباً فّجاً وعنيفاً في بعض األحيان؛ ويكون 

القاهر أو الظالم المستعمر أو السلطة العامة.
واالجتماع؛  واالقتصاد  السياسة  حقول  في  الواقع  والقهر  الظلم  ضّد  الشعب  عموم  من  تنطلق  الثورة: 
تستهدف تغيير الوضع القائم )Status quo(  بشكل جذري واستبداله بواقع أكثر عدالً؛ لها قيادة معروفة؛ 

تعتمد أساليب عنفية متعددة ضّد الظالمين من الحّكام.
يمكننا من خالل هذا التمييز في الحقل الداللي أن نلحظ أوجه الشبه واالختالف بين االحتجاج، االنتفاضة، 

والثورة من خالل الجدول التالي:

االحتجاج االنتفاضة الثورة
القهر والظلم محدداً وموضوعّياً محدداً وموضوعّياً عاماً
المتحركون عامة عامة قلة منظمة

الهدف  جزئياً ومحصوراً بقضية
محددة أو مطلب

 شامل لغالبية فئات
الشعب

عام وشامل

العمل  ضمن األطر الشرعية ويقوم
 به المتضررون من الظلم

 او القهر بوسائل سلمية
 بقيادة مجموعة منّظمة غير

معروفة

 فسه، لكن األساليب قد
تكون سلمية او عنفية

 خارج األطر الشرعية، تقوم به
 قلّة منّظمة على قاعدة بلوغ

التذّمر درجة عالية من النضوج

الخصم  صاحب موقع في االنتاج
أو السلطة

 السلطة الحاكمة أو
المستعمر

النظام القائم

في أية خانة نضع ما جرى في 17 تشرين االول 2019 في لبنان؟
1 ـ ال تتوفر فيه شروط الثورة لغياب القضية الواحدة والقيادة، ولغياب البرنامج الشامل، ولغياب النّية 

بالخروج عن األطر الشرعية.
ـ ال تتوفر فيه شروط االنتفاضة لغياب القضية الواحدة ولضعف اإلجماع الشعبي حوله.  2

ـ الحراك هو األقرب لتوصيفه. فشروط االحتجاج متوفرة فيه من حيث رفض سياسات السلطة واعالن   3
مبدأ الرفض، ومن حيث غياب البرنامج الشامل والقوة المنظمة القائدة. لكنه يختلف عن االحتجاج من حيث 
انضواء سلّة من المطالب تحت عنوان رفض الحكام، وهي سلّة تترواح بين مطالب جزئية لقطاعات مختلفة 

يصلح كّل منها ليكون موضوع احتجاج قطاعي، وبين مطلب إسقاط النظام دون تحديد أّي نظام... 
بالنسبة لي، المصطلح األفضل لتوصيف الحالة هو »هّبة لبنانية«، عفوية، متعّددة المطالب، سلمية دون 
قيادة، وفي بعض األحيان غير مسؤولة. وباإلنكليزية الهّبة تعني  Wind of change ، نصوغ هذا للقول 

ألّن الهّبة اللبنانية تنّوعت في طبيعة المشاركين، كما تنّوعت مطالبهم بحسب تموضعهم المناطقي. 
وعليه، فقد الحظنا أربعة أنواع من الحراك:

الحراك مطلبي معيشي في طرابلس وبعلبك وضّد الفساد والطبقة الفاسدة في بيروت والنبطية وصور  ـ   1
وصيدا.

ـ الحراك في جبل لبنان: عكس الصراع السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وتموضع   2
بين البترون وكفرشيما.

المتحدة االميركية وحلفائها من جهة وجبهة المقاومة من جهة ثانية. الواليات  ـ صراع بين   3
4 ـ دخول الحق لتيار المستقبل بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وسقوط التسوية الرئاسية.

وفي حيثيات الفشل ومعايير النجاح:
ما أضعف من زخم الهبَّة اللبنانية وحّد من تمّددها وأعاق استمرارها فيعود لألسباب التالية:

ـ طغيان شعار »كلن يعني كلن« الذي جّهل الفاسد الحقيقي الذي يجب محاسبته.  1
الذي أغضب األكثرية الساحقة من اللبنانيين. الطرقات  ـ أسلوب قطع   2

1992، وحاولت ان تركب موجة  بشكل او بآخر في السلطة منذ عام  شاركت  طائفية  أحزاب  دخول  ـ   3
االحتجاجات: الحزب التقدمي االشتراكي، حزب الكتائب اللبنانية، حزب القوات اللبنانية، وتيار المستقبل.

المطالب واستخدام تعابير منفرة ومقّززة. المنحى الشخصي في  ـ تغليب   4
ـ لم تنجح قوى الحراك في توصيف حراكها وصوغ برنامج عمل له وبلورة إطارها التنظيمي.  5

التي حصلت في وسط بيروت، وتحديداً في محيط المجلس النيابي، وما رافقها من اعتداء  الموبقات  ـ   6
على األمالك العامة.

من إنجازات الحراك المبتورة نذكر:
نجحت في انخراط آالف اللبنانيين في موجة االحتجاجات، إذا أخذنا بعفويتها، ونجحت في إطالقها  ـ   1

واستمرارها.
2 ـ نجحت في تكثيف النقاش السياسي واالقتصادي والمالي، اْن في الخيم المقامة في الساحات، او عبر 

وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي... وهو نجاح أعاد االعتبار للسياسة لكنه اتسم بالتعبوية.
للمتضّررين من سياسات الدولة العميقة، وفي استدراج قوى السلطة الى  واسع  إشراك  في  نجحت  ـ   3
ساحاتها، فانبرى كّل منها الى المشاركة الميدانية بشكل او بآخر الى درجة غدا الخصم شريكاً »وضاعت 

الطاسة«.

ـ نما الحراك بشكل سريع والفت، آخذاً حّيزاً بارزاً في اإلعالم العالمي والعربي. وهذا ما ساعد على خلق   4
دائماً  للبنان كان  الدولي  الدعم  اّن  التذكير  لبنان. وال بأس من  التغيير في  مناخ دولي متعاطف مع حركة 

مشروطاً بتغيير نهج الفساد السياسي على مستوى السلطة.
حضوره ومكانته، كما أعاد الى الشارع فعاليته، بحيث غدت الساحات مجاالً  العام  الرأي  الى  أعاد  ـ   5

للتالقي والتفاعل والحوار الديمقراطي.

قراءة في السياسة والدور
على الرغم من إنجازاته المتواضعة، ال يمكن ألحد ان يتنّكر لرياح التغيير التي لفحت لبنان منذ 17 تشرين 
التنديد  في  المواطنون  بها  تمتع  التي  الخوف(  لحاجز  )كسرهم  الجرأة  إلى  نشير  أن  يكفي   .2019 االول 
الميليشيات  أّي لحظة دخول   ،1992 اللبنانية منذ عام  السياسة  التي تحّكمت بمفاصل  العميقة  بالسلطة 

إلى الحكم. 
ضمن  دويالت  إقامة  إلى  العبثية،  الحرب  خالل  تجربتها  على  وبناء  الحاكمة،  الميليشيات  هذه  قامت 
الدولة، فأنشأت »مؤسسات« وّزعتها حصصاً في ما بينها لدرجة بات التوظيف في كّل مؤسسة حكراً على 

أناس ينتمون الى حزب مذهبي معّين. 
وكان من نتائج ذلك أن تمذهبت المؤسسات العامة ما أنتج حالة من النهب المقونن، أّي استشراء ظاهرة 
الفساد حتى أصبحت نمط حياة. هذا ما فعله اتفاق الطائف في إنتاجه لنظام طائفي ومذهبي قوي في مقابل 

دولة ضعيفة افتقدت الى أدنى مستوى من آليات المساءلة والمحاسبة. 
وفي هذا الزمن لم يعد وجود الدولة مرتبطاً بشروط الشعب واألرض والسلطة، بل علينا ان نضيف مبدأ 

المال العام. وعندما يصل الدين العام الى 90 مليار دوالر يعني اّن الدولة لم تعد ذات سيادة.
في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لم يعد بإمكان الفاسدين تغطية فسادهم وخداع الناس بعد 
العميد  ويقول  وغيرها.  والتويتر  كالفايسبوك  الحديثة،  االلكترونية  التواصل  وسائل  عبر  المعرفة  انتشار 
األستاذ طوني عطالله في هذا السياق: »كما أنهى المدفع النظام اإلقطاعي في القرون الوسطى، هكذا االنترنت 
المجتمع  يلقنه  قاٍس  درس  بل  أمثولة  هو  اليوم  يحصل  وما  السلطوية.  الحكم  أنظمة  حصون  آخر  تقّوض 
اللبناني لكّل سلطة تحاول تجاهل تعّدديته وحريته العريقة، وينطوي على رّد على محاوالت وضع القيود 

على الحريات وتطويع اإلعالم.
وال يمكننا التغاضي عن الدور المحوري الذي لعبه، ولما يزل، اإلعالم اللبناني في تغطيته المباشرة لتطورات 
الرياح التغييرية. لقد أسمع اإلعالم صوت المحتّجين إلى آذان عصابة الفساد التي نهبت الدولة وأفقرت الناس 

عبر الحجز على ودائعهم في المصارف، بينما سمحت ألصحاب النفوذ تهريب أموالهم الى الخارج«. 
الى  الطمأنينة  إدخال  في  ساهموا  وطرابلس  بيروت  في  المحامين  ونقابتي  اإلعالم  وسائل  فإّن  وعليه، 
نفوس المواطنين في مجال صيانة حرية التعبير وحماية حق التظاهر. فالدولة العميقة الفاسدة والمفسدة 

ال يمكنها أن تمنع التجّمع اال في حدود ضمانة أمن المواطنين.
وهنا ال بّد من اإلشارة إلى الدور الريادي الذي لعبه الجيش اللبناني في حماية المتظاهرين ومنع العناصر 
المخّربة من التمادي في إحداث الشغب في وسط بيروت. فالعناصر المخّربة أساءت الى حركة التغيير أكثر 
مما أساءت الى رموز السلطة. فالجيش الضنين على حماية حق التظاهر أظهر ضنانة أكثر أيضاً في حماية 

حق المواطنين في التنّقل بحرية. 
فتح  من  األمنية  القوى  لمنع  لألرض  المواطنين  افتراش  مشهد  متناقضين:  مشهدين  أمام  بتنا  وهكذا 

الطرقات الدولية، ومشهد التحام رائع حيث احتضن المواطنون الجيش بأبهى صور.
أخيراً، استعرت الرياح التغييرية بسبب حالة اإلرباك التي أصابت رموز الدولة العميقة. فرموز الفساد 

عملوا على تخويف الناس من خطرين:
الكبير بكّل آالمه ومعاناته. ـ خطر االنهيار   1

ـ خطر المستقبل الغامض حيث اآلتي أعظم بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.  2
ذاته  بحّد  المجهول  هو  بقاءها  ألّن  بجالديها  التمسك  الى  الناس  دفع  في  ينجح  لن  التهويل  هذا  كّل  لكن 

والمصير القاتم المعلوم. 
والمضحك المبكي في آن هو أن تسمع أحد رموز الفساد وهو يتهّكم على القوانين المرعية اإلجراء التي 

تمنع محاكمة الفاسدين ومكافحة الفساد. 
هذا يعني العمل على محاسبة القانون كي نحاسب المسؤول، مما يؤّدي عملياً الى تبرئته من سوء أدائه 

وتهّربه من تحّمل المسؤولية وتلكئه عن القيام بالمعالجات الالزمة. 
إذ تتوفر على مستوى  إلى قوانين جديدة،  لبنان ليس بحاجة  أّن  األغبياء  الفاسدين  بال  ولقد غاب عن 
الدولة مجموعة قوانين لمكافحة الفساد. فاألموال المنهوبة، مثالً، يمكن استعادتها بموجب أحكام قضائية 
ألنها ناتجة عن جرائم ارتكبها مسؤولون شغلوا مناصب عامة بصورة دائمة أو مؤقتة. فقانون اإلثراء غير 

المشروع )18-4-1953(، على سبيل الداللة ال الحصر، ُيعتبر أساسياً في مكافحة الفساد.

ماذا عن المستقبل؟
إننا نعّول على حكومة االختصاصيين التي يرأسها الدكتور حسان دياب كمرحلة انتقالية ال بّد منها بين 
ثقة  أيضاً  وتعيد  بدولته،  المواطن  ثقة  تعيد  إجراءات  سلسلة  الحكومة  من  فالمطلوب  والمرتجى.  الواقع 

المجتمع الدولي بلبنان. 
الخوف الكبير هو أن يستمّر الفاسدون في التذاكي في زمن الحروب السيبرانية، فيتخذون من الحكومة 
قناعاً لسلطة خفية تتحّكم بها قوى أمر واقع تتخذ من الدولة رهينة للحفاظ على سيطرتها وتوظيفها في 

خدمة مصالحة إقليمية ودولية ال عالقة لها بلبنان وبالتغيير الديمقراطي المرجو.
يجب االعتراف أن الهبَّة الشعبية لم تعّدل من ميزان القوى في البلد لصالحها، وال تزال في موقع الطرف 

اأاضعف. فالفعل السياسي ال تستقيم معه الطروحات المطلقة والمطالب القصوى. 
وعليه، فإّن الحالة التغييرية حتى تنجح تتطلب العمل بما يلي:

1 ـ تنقية جسدها من القوى الطائفية التي ركبت موجة التغيير للحفاظ على وجودها داخل النظام القائم، 
ال بل هي من أشرس القوى محافظة على النظام الطائفي.

مراجعة ما جرى والعمل على وضع برنامج مرحلي لإلصالح، بأهداف  المدنية  التغيير  قوى  على  ـ   2
»متواضعة« تكسر بها الحلقة المفرغة التي يتخّبط بها لبنان.

الهّبة الشعبية أنتجت دينامية سياسية قد تؤّسس لحركة أوسع تؤّجج الصراع الذي ال بّد  أّن  ـ ال شك   3
منه بين قوى التغيير المدني ورموز النظام الطائفي الفاسد.

الشعبّية سوف تنتج أحزاباً وحركات وطنية عابرة للطوائف تكسر احتكار  الهّبة  أّن  يقين  على  أنني  ـ   4
تمثيل اللبنانيين عمودّياً باألحزاب الموجودة. فال يمكننا الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة إذا لم تكن قوى 

التغيير جاهزة تنظيمياً لخوضها.
رفعوا الصوت عالياً إلسقاط النظام الطائفي الفاسد ان ينتجوا  الذين  والشابات  الشباب  على  يتعّين  ـ   5
خطاباً جديداً او لغة جديدة تحاكي أوجاع الناس وتحقق أحالمهم في بناء دولة أكثر عدالة وأكثر إنسانية. 

وهذا لن يتحقق إال من خالل برنامج مرحلي شامل بقيادة حكيمة وأسلوب سلمي. ويبقى قانون عصري 
لإلنتخابات البرلمانية يعتمد القاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة المدخل الحقيقي لإلصالح. 

وغير  سياسيين  من  الفاسدة  الطبقة  رؤوس  على  الطاولة  لقلب  الجياع  ثورة  انتظر  فإنني  جهتي  من 
سياسيين.

إّن أّية عملية اصالحية في ظّل وجود طبقة الفاسدين تبقى عملية تجميلية للنظام القائم تؤّسس لحروب 
أهلية جديدة.

*عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية

{ لواء العريضي
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تفشي فيروس 
الــدواء  أو  اللقاح  إيجاد  في  الطب  وتأّخر  كورونا 
تفرض  التي  ونتائجها  األبحاث  وكثرة  المناسب، 
الوقت  لكسب  الفيروس  هــذا  مع  التعايش  علينا 
ُفِرض  بأقّل خسائر ممكنة،  بالتذاكي عليه الحتوائه 
الوقاية  طريق  اختصرنا  بــاإلكــراه.  التطّور  علينا 
التدابير  أهمية  إلدراك  الزمنية  الفترة  كما  بنجاح، 
وسالمة  لسالمتنا  اليوم  نتخذها  التي  الصحية 
فقط  ليس  األمـــراض  ــواع  أن كافة  بوجه  مجتمعنا 

كورونا.
برهنت األشهر القليلة الماضية أّن معظم األعمال 
بالسياحة  المتعلّقة  األشغال  باستثناء  والوظائف 
من  ممارستها  يمكن  والخدمات  والفنادق  كالمطاعم 
المنزل وبالفعالية ذاتها تقريباً. وما نشهده اليوم من 
أطول لالعتراف  الشركات وقتاً  فّعال قد يأخذ  تطّوٌر 

به وتقّبل الحقيقة وبدء االستفادة منه. 
الذين  اللبنانيين  المغتربين  مــن  كبيٌر  عـــدٌد 
يقومون  الــمــنــزل  ــن  م ــوم  ــي ال عملهم  ــون  ــارس ــم ي
من  األغلبية  قرار  وكان  وجه.  أكمل  على  بواجباتهم 
إجالءهم  المغترب  في  عائالتهم  مع  يسكنون  الذين 
في  سّيما  ال  الــخــارج  في  وجــودهــم  ألّن  لبنان  الــى 
البلدان األفريقية قد يكون عبئاً عليهم في حال اهتزاز 
اقتصادية.  أزمة  كّل  مع  يتالزم  الذي  األمني  الوضع 
الخارج  في  البقاء  قّرر  المغترب  الموّظف  هذا  ولكن 
رغم المخاطر، ألنه في هذه األوقات الحرجة من غير 
لقمة  يؤّمن  الذي  والمدخول  الوظيفة  فقدان  المحّبذ 
وقرار  الوطني  الشعور  إدراك  لكن  للعائلة.  العيش 
أتى كرّد فعل عفوي ودليل  األّم  للبلد  العائلة  إرسال 

قاطع على أّن الوطن هو األبقى ألبنائه. 
أّن  طالما  التالي،  السؤال  لطرح  ننطلق  هنا  من 
الموظف يقوم بكامل واجباته من المنزل عبر البريد 
مسبقة  معرفة  على  وهــو  والــهــاتــف،  االلكتروني 
لبضع  وأقلها  باٍق  والفيروس  العمل،  تفاصيل  بكّل 
المصالح  أو  الشركات  أصحاب  يعيق  ماذا  سنوات، 
عن تطوير عقود العمل فيصبح الموّظف ذاته يعمل 
العجلة  وتكون  عائلته؟  جنب  وطنه  في  منزله  من 
أّن  إذ  األكبر  المستفيدة  هي  اللبنانية  االقتصادية 
فارق  مع  الخارج  من  تدفقها  على  ستبقى  ــوال  األم

فهذا  الــداخــل.  في  بأكملها  ستصرف  أنها  إيجابي 
غذاء  سيؤّمن  مجتمعه،  من  يتجزأ  ال  جزء  المواطن 
عائلته وكّل ما تحتاج إليه من مالبس وأمور مختلفة 
المدارس  أبناؤه  وسيرتاد  اللبنانية،  المتاجر  من 
المضمار  ضمن  سيكون  ُيصرف  ما  وكّل  اللبنانية، 
االقتصادي الواحد. ناهيك عن الدور المهّم والصحي 
العائلة لتربية األطفال.  األّم واألب معاً قرب  لتواجد 
فشعور الشوق للعائلة وما يتركه من فراغ ال يفهمه 

سوى من أجبر على الغربة لتأمين عيش من يحب.
من  سيستفيدون  الشركات  أصحاب  المقابل  في 
إيجارات  المغترب  في  يدفعوا  فلن  سواسية،  األمر 
على  إضافية  أمــواالً  يصرفوا  ولن  الباهظة  البيوت 
مع  تأتي  التي  االغتراب  حياة  ومكّمالت  السيارات 
كّل عقد عمل، هذا غير اإلقامات الباهظة الثمن وتذاكر 

السفر والتأمين الصحي الخيالي وأمن الموّظف. 
في هذا السيناريو، تصبح حياة الموّظف معكوسة 
لمّدة  يسافر  أشهر  بضعة  فكّل  الــقــول،  ــّح  ص إذا 
بالزيارات  للقيام  »السابق«  االغتراب  لبلد  قصيرة 
ضمن  العمل  لــضــرورات  الموجبة  واالجتماعات 
خطوة  اّن  حينه.  في  المّتبعة  الصحية  ــراءات  اإلج
منطقية  ستكون  اليوم،  مستحيلة  بدت  ولو  كهذه 
بعد عدة أشهر، ال سيما أّن االقتصاد اللبناني المنهار 
بحاجة ألّي دفعة بسيطة نحو األمام. بتنسيٍق جاّد 
األعمال  ورجــال  المعنية  والــوزارات  الحكومة  بين 
يمكن  العالم  أصقاع  في  المنتشرين  اللبنانيين 

االستفادة من هذه الخطوة جّدّياً. 
تجهيزات  الى  بحاجة  االقتراح  هذا  أّن  المؤّكد  من 
العمل  الموظف  تخّول  انترنت  شبكة  أهّمها  كثيرة 
من منزله في لبنان دون عوائق لوجستية كما يفعل 
المجال  االستثمار في هذا  الدولة  الخارج. فعلى  في 
ــزّودي  وم االتــصــاالت  شركات  على  خطط  ــرض  وف
العالم  قواعد  علينا  تفرضه  مما  لالستفادة  االنترنت 
بانتظار  القطار  راكبي  آخر  كنا  طالما  فال  الجديد. 
تجارب دوٍل أخرى بالنجاح، لكن اليوم نحن نرقد في 
إلنقاذنا  والمثالية  المنطقية  والخطوات  الحضيض، 
ستأخذ سنوات، فكّل دفعة نحو األمام مشكورة وكّل 

فكرة خارج األفكار التقليدية مقبولة.

{ مريانا أمين
للقدس أيام من العزة واإلباء 

وللشّر المطلق يوم 
ولمن يحاول تركيعنا يوم

وللطغاة يوم ُيدفنون فيه بمزابل التاريخ...
للقدس أيام عزٍة لكّل رافض لدخول حظيرة الطغاة ..

ولشهدائنا أيام ولغزة التي ما زالت تقاوم بكّل عزم أيام ..
للقدس روزنامة من العمل...

للقدس قواميُس عشق 
لنسيمها وزيتونها 

لحجارتها التي يحكي كلُّ حجر فيها قصة مقاوم ..
للقدس أيام مع من بقَي يناضل كي تستفيق هذه األمة من سباتها العميق ومن هرولتها نحو التطبيع ..

هم يهرولون والمقاوم كالرمح بوجه من باع ضميره ومبادئه للغزاة ..
ألم يدركوا بعد !

أّن التطبيع هو بيع وطن؛ بيع كرامة؛ وبيع هوية!؟
ألم يدركوا أنه استسالم مطلق للشّر المطلق!؟

ألم يدركوا أّن الحياد بالِقَيم هو أن تقول للقاتل أنت قاتل وللظالم أنت ظالم وللمظلوم أنت مظلوم وُمحّق،
 وأن ال نضع الجالد والضحية بنفس المستوى...

»اإلعــالم  بحجة  التلفزيونية  المناظرات  ورفــض  االعتراف،  وعــدم  التواصل،  عدم  هو  بالقَيم  والحياد 
المحايد«.

وال االستدراج لمفاوضات وال شرعنتها!
فما زال لفلسطين عشاٌق

يعرفون جيداً من هم أعداء معشوقتهم ومن هم أصدقاؤها 
وهم على علم  من قصة )شّد الحبال( على الرقاب من قبل  أرباب التطبيع وتخيير الشعوب ما بين تطبيع 

أو جوع وفقر...
ما زال لفلسطين عشاق مناضلون، شرفاء في كافة الساحات العربية والعالمية، ويعرفون تمام المعرفة 

كيف أغدق الطاغي الكبير على »إسرائيل« كّل ما تهواه ..
وهم على يقين أّن اإلرهاب هو الوجه اآلخر للعدو الصهيوني؛ فأزالمهم معروفون ومحاولة تسويق التطبيع 

وتنفيذ األجندة الخارجية يعرفونها جيداً ..
الحضارات  ملتقى  وهي  ال  كيف  تاريخي،  نضال  على  شاهدة  ألنها  البوصلة؛  هي  فلسطين  أّن  ويعون 

التاريخية؟ 
إنها فلسطين التي حاول من يسّمون أنفسهم »أسياد العالم« وضع يدهم عليها منذ القدم طمعاً بجبل موريا 

وكنيسة القيامة وقبة الصخرة والجدار الغربي لما لهم من أهمية عند البشر على وجه هذه البسيطة...
ويعون أيضاً أّن العدو الوحيد لألمة هو »إسرائيل« وما يدور في فلكها؛ والموقع الطبيعي لالستشهاد هو في 

مواجهة هذا العدو والصراع هو صراع وجود...
أخيراً كلٌّ يغني على لياله

ونحن نصرُّ على طرد عدٍو غاشم متسلط على قرار الشعوب...
ونحن نموت واقفين ولن نركع من أجل أن ُيعانق من تبقى منا تراب فلسطين يوماً ما...

وكما قال غاندي »يجب أن تكون أنت الُمغّير لترى التغيير«.
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 d��œ  s??�  W��U��«  …œU??L??�«  V��  X??�R??�

Æ’U��« ◊ËdA�«
 qJ�  ¨—UF�√  r�bI�  ∫r�eK��«  WI�d�  ≠

Æ…b� vK� nM�
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö??�ù«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�d�bL�« Ê«u�œ W�KB� s� tOK� ‰uB��«Ë

ÆW�«—e�« …—«“Ë vM�� ≠ W�«—eK� W�UF�«
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� ¨ UB�UML�«

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

 …dL�� —U��√ ‰u�� r�bI� r�eK� Êö�≈
 ≠ W�«—e�« …—«“Ë ÂËe� WOK��

2020 ÂUFK� WO�«—e�« …Ëd��« W�d�b�
 Âu�  s??�  nBM�«Ë  WF�U��«  W�U��«
 “uL�  dN�  s�  w�U��«  tO�  l�«u�«  fOL��«
 w�  ≠   UB�UML�«  …—«œ≈  Íd��  ¨2020
 Ÿ—U�  ≠  ÊuCO�  W�UM�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 »U���  ¨ Ëd??O??�  ≠  l�UMB�«  ≠  Ëœ—u???�
 ≠ WO�«—e�«  …Ëd��«  W�d�b� ≠ W�«—e�«  …—«“Ë
 …dL��  —U��√  ‰u��  r�bI�  r�eK�  WB�UM�
 W�UF�«  W�d�bL�«  ÂËe??�  WOK��  W�u�u�

Æ WO�«—e�« …Ëd��« W�d�b� ≠ W�«—eK�
 ‰Æ‰Ø1¨000¨000Ø  ∫X�RL�«  sO�Q��«  ≠

Æ©8 œuM��« œb�® bM� qJ� WO�UM�� …dO� ÊuOK�
 qJ�  ¨—UF�√  r�bI�  ∫r�eK��«  WI�d�  ≠

Æ…b� vK� nM�
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö??�ù«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�d�bL�« Ê«u�œ W�KB� s� tOK� ‰uB��«Ë

ÆW�«—e�« …—«“Ë vM�� ≠ W�«—eK� W�UF�«
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� ¨ UB�UML�«

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

  «bM��� d�uB�  ô¬ W�UO� r�eK� Êö�≈
≠ WO�UL�« …—«“Ë ÂËe�

W�UF�« WO�UL�« W�d�b�
 Âu�  s??�  nBM�«Ë  WF�U��«  W�U��«
 “uL�  dN�  s�  l�U��«  tO�  l�«u�«  ¡U�ö��«
 w�  ≠   UB�UML�«  …—«œ≈  Íd��  ¨2020
 Ÿ—U�  ≠  ÊuCO�  W�UM�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 …—«“Ë »U��� ¨ ËdO� ≠ l�UMB�« ≠ Ëœ—u�
 WB�UM� ≠ W�UF�« WO�UL�« W�d�bL�« ≠ WO�UL�«

Æ «bM��� d�uB�  ô¬ W�UO� r�eK�
 ‰Æ‰Ø5¨000¨000Ø ∫X�RL�« sO�Q��« ≠

ÆdO�ô WO�UM�� …dO� sO�ö� W�L�
 Æ—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d� ≠

 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö??�ù«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�d�bL�« ≠ WO�UL�« …—«“Ë s� tOK� ‰uB��«Ë
 ÷U�— ≠ w�Ëd�J�ù« e�dL�« ≠ W�UF�« WO�UL�«

Æ ËdO� ≠ `KB�«

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

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

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 2020Ø8Ø6 a�—U� s� ©9∫30® W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 WO��  œ«u???�  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�
 ‘d??�Ë  UN�ULL��Ë  …—U??�??�Ë  WOzU�dN�Ë
 d��œ  v??K??�  Ÿö??�ô«¨s??O??�??�«d??K??�  ÆÊU????�œË
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë  govÆlb
Æ2020Ø8Ø5 a�—U� ©14∫30®

2020Ø5Ø28 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
525 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 a???�—U???�  s????�  ©12∫30®  W???�U???�???�«
 W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���  2020Ø6Ø29
 ≠r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«  s??�_«  ÈuI�
 W���√  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�  ÂUF�«  dIL�«
 d��œ  vK�  Ÿö??�ô«¨s??O??�??�«d??K??�  ÆWHK���
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë   govÆlb
Æ2020Ø6Ø26 a�—U� ©14∫00®

2020Ø5Ø28 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
525 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 a???�—U???�  s????�  ©11∫30®  W???�U???�???�«
 W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���  2020Ø8Ø5
 ≠r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«  s??�_«  ÈuI�
 `OKB� r�eK�� WO�uL� WB�UM� ÂUF�« dIL�«
 d��œ vK� Ÿö�ô«¨sO��«dK� ÆW�b�b� sz«e�
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë  govÆlb
Æ2020Ø8Ø4 a�—U� ©14∫30®

2020Ø5Ø28 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
525 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  ÊQ�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 eON��Ë  ¡U??A??�ù  ÷Ëd??F??�«  r�bI�  WKN�
 …—bI�  …b�b�  WO�U{≈  WO�L�  W�uL��
 BRSS Phase2   ËdO� dN� vK�  7WM
 4À r??�— ÷Ëd??F??�« Ã«—b??�??�« Ÿu??{u??� ¨
 `�B��  ¨2018Ø9Ø25  a�—U�  9385Øœ
 W�UN�  bM�  2020Ø7Ø17  WFL��«  Âu??�

ÆdNE�« q�� 11∫00 W�U��« wL�d�« Â«Ëb�«
 Ã«—b��U�  „«d��ô«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12o�UD�«  ≠d��«  W�U�«  ≠Ê«u�b�«
 ¨dNM�« o�d�  ≠ÊUM��  ¡U�dN�  vM��  ©1223

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

ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 o�UD�«  ≠d??N??M??�«  o??�d??�  ≠ÊU??M??�??�  ¡U??�d??N??�

ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠å12ò
2020 —U�¬ 28 w�  ËdO�
ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�

wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
528 ∫ nOKJ��«

Êö�≈
 r�bI�  WKN�  ÊQ??�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 VK�Ë  q�Ë  VK�  ¡«dA�  bzUF�«  ÷ËdF�«
 …—uLDL�« w�UF�« d�u��«  ö�U� ÂËe� ·d�
 —UF�ô«  ¡UBI��«  Ÿu{u�  ¨  ·Æ„  220
 ¨2019Ø7Ø29  a�—U�  7701Øœ  4À  r�—
 2020Ø6Ø5   WFL��« Âu� W�UG�  œb� b�
 11∫00  W�U��«  wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�  bM�

ÆdNE�« q��
 ¡UBI��U� „«d��ô« w� sO��«dK� sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB� s� ◊ËdA�«d��œ s� ÎU�U�� W���
 W�d�®  12o�UD�«  ≠d��«  W�U�«  ≠Ê«u�b�«
 ÆdNM�«  o�d� ≠ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ©1223
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 o�UD�«  ≠d??N??M??�«  o??�d??�  ≠ÊU??M??�??�  ¡U??�d??N??�

ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠å12ò
2020 —U�¬ 28 w�  ËdO�
ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
530 ∫ nOKJ��«

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 wK�  tK�uL�  —ËbM�  bL�√  b??�«—  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  —ËbM�  bL�√

ÆU�uH�«  WOD�� 3814
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 bL��  tK�uL�  s��  sO�√  œuL��  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  tOMG�  bL�√

ÆŸu�d� 2372
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  ‚u�F�  s��  qOK�  VK�
 bL��  sO��  UNK�uL�  ‚u�F�  s��  WK�U�
 730  —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN� ‚u�F�

ÆWO�dG�« dO�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  bL�L�«  bL�√  k�U�  VK�
 s�  Á—Ëb??�  Íd�AL�«  bL��  bL��  s��
 lzU{ ‰b� bO� …œUN� ÃU��« bL�� tOLE�

ÆU�� 1063—UIFK�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 Íd�A� t�HB� o�—“ bL�√ ”U�� VK�
 bO� …œUN� ÊuF{ r�U� ÁbOL� WFzU��« s�

ÆXOA�� 249 —UIFK� lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√

·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s� t��U�u� “UL�d� w��� sO�� VK�
 tIO�Ë W�—Ë s� t�HB� —uF�“ qOK� bL��
 Ê«bL�  ÊË«œ  bL��  UN�—uL�  Ê«bL�  bL��
 sO�u� 185  —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN�

ÆU����«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b� bO� …œUN� ‰U�� ”U�� VO�� VK�
ÆXOA�� 3653 —UIFK� lzU{

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 v�Ë—Ë  uB�U�  rOK��«  b��  wK�  VK�
 lzU{  ‰b�  bO�  w�œUN�  w�«d�b�«  sO��

Æd�Ëœ 2878 —UIFK�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 r�d�  bL��  w??�u??�  w�U�L�«  VK�
 ‰b� pOKL� bM� tLF� bL�� —U��� tK�uL�

Æ‘u�� 3544 —UIF�« s� 9 r�IK� lzU{
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 r�d� t�K�uL� h�� bL�� sO�� VK�
 —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN� h�� bL��

ÆXOA�� 38
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 W�d���« t��ôu� tOI� bL�√ sO�� VK�
 bM�  tOI�  sO��  dO�√  d�UI�«  Áb??�Ë  s�
 —UIF�«  s�  15  r�IK�  lzU{  ‰b??�  pOKL�

ÆÊU�—dH� 3619
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

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

 Í—U� t�HB� Êu�� Í—b� bL�� VK�
 e�eF�«  b��  WL�U�  ∫W??B??�  lO��«  bIF�
 bM�  UNM�  W�U�u�U�  Êu��  t�Ë  ¨Êu��
 Êu��“  1493  —UIFK�  lzU{  ‰b??�  pOKL�

ÆfK�«d�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

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

 ‰ö�  tK�uL�  —Ë—Ë  dL�  w�U�L�«  VK�
 B  12Ø812  lzU{  ‰b�  pOKL�  bM�  w�d�

ÆÊuF��
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

 vK�  «d??�R??� —u??N??� ‰U??�??� f??O??zd??�« s??�
 ÊU�  Ê≈  W�U�  w??�ò  q�L�  ¨w�UO��«  q��«
 q�u��U�  U��U�L�« wN�M� Ê√ `�dL�« s�
 W�œUBL�«  »U??�  s� fO�  t??�√  UL�  ¨å‚U??H??�ô
 b�b�� v??K??�  Êu??�U??I??�«  ŸËd??A??�  h??M??�  Ê√
 b�b���« WO{d� l� ¨t� qLF�« W�UNM� b�u�
 bNAO� Íc�« ¨2021 ÂU� W�UN� w� Î̈ UF��
 W�UN� q�� W�—u� w� WO�Uzd�«  U�U���ô«

ÆÊu�UI�U� qLF�«
 ”dG�uJ�«  w??�  Êu??�U??I??�«  —«d????�≈  c??M??�  ≠
 q???�œ ¨V????�«d????� f???O???zd???�« s????� t???F???O???�u???�Ë
 ¨UO�Ë— l??�  U??{ËU??H??� w??� Êu??ÒO??�d??O??�_«
 ¨Êu�UI�U� w�Ozd�« ·bN��L�« ‰«e� ô w��«
 s�  t??�  r??K??�??�  W??ÒO??�U??O??�??�«  WÒOKLFK�  ÌŸ«d????�
 WO�Ë—Ë_«   U�uJ��«Ë  WO�dO�_«  …—«œù«
 vK�  Êu�UI�«  «u??F??{ËË  ¨…b��L�«  r???�_«Ë
 ¨÷ËUH��«  —U??�??�  v??K??�  dO�Q�K�  W??�ËU??D??�«
 WA�b�«Ë  »«d??G??�??�ö??�  dO�L�«  s??�  tKF�Ë
 w�Ëd�«  fOzd�«  —«d??�  iF��«  ‰ËUM��  Ê√
 WO�—U��«Ë  ŸU???�b???�«  w?????�—«“Ë  i??�u??H??�??�
 w�  w�Ëd�«  œu�u�«  r��  lO�u�  ‰u??�
 s�  qOMK�  rN�ôËU��  ‚UO�  w�  ¨W??�—u??�
 Òw�Ëd�«  Òœd�«  u�  ULMO�  ¨W�—u��«  …œUO��«
 »«d��U� w�dO�_« `�uK��« vK� Òw{ËUH��«
 …—«œ≈  s�  Êö�S�  ¨Êu�UI�«  oO�D�  b�u�
 ÊuO�dO�_« UN� ÕuK� w��«  d�U�LK� dNE�«
 q�U�  Í√  hK����  w��«  ¨ U�uIF�«  d��
 UO�Ë—  u��  WO�Oz—  …—uB�  WN�u�  UN�√

 ÂUEM�  sOI�ö�  tK�«  »e�Ë  Ê«d�≈  —U���U�
 Ê«uMF�«Ë  Æ…u??�??�Ë  Îôu??L??�  b??�√   U�uI�
  U�uIFK�  Îö??�b??�  Êu??�U??I??�«  Ác??�??�??�  Íc???�«
 qB�� œ«d??????�√Ë  U??�U??O??� o??�??� ¨…b???�b???�???�«
 Ê«uM� UN� ¨sOO�bL�« ‰UD� WO�d�  U�UN�U�

ÆUO�Ë— u� b�«Ë
 V�«d� fOzd�« s� Êu�UI�« lO�u� cM� ≠
 dOG�Ë ¨U�dO�√  dOG� w{UL�« ÂUF�« W�UN�
 WAzU�  W??�U??�—  Êu�UI�«  —U??�Ë  ¨r�UF�«
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 ULO� ô  U{ËUHL�« dO� vK� dO�Q�K� WO�—U��«  «—U���ô«Ë

 Æb�b��« w�dO�_«  U�uIF�« Êu�U�
 ÊULOK�  u�√  bO�Ë  Æœ  ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  dO���«  —U??�√Ë
 Íc??�«  w�UM�K�«  b??�u??�«  ¡U??C??�√  sO�   «¡«d??I??�«  œb??F??�ò  v??�«
 XH�Ë  ¨åWO�UO��«   U�bOJ�«Ë  WOB�A�«  `�UBL�«  fJF�
 dzU���« ÂU�—√ v�« dEM� ¡ôR� s� WN� q�ò Ê√ v�« å¡UM��«å?�
 lz«œË  w�  dzU���«  ·UDL�«  W�UN�  w�  sJ�  ¨U�—UEM�  s�
 ·dB�Ë W�Ëb�« X�u� w��« w�Ë ¨—ôËb�U� W�uIL�« sOO�UM�K�«

ÆåÎ«—UOK� 80 w�«u� ÁdzU�� mK�� Íc�« ÊUM��
 ÂU�—√  ÊuJ�  Ê√  …—ËdC�U�  fO�ò  ∫ÊULOK�  u�√  ·U??{«Ë
 ‰uI� W�uJ��« ¨ÂU�—√ W�dF� „UMN� ¨W�O�B�« w� W�uJ��«
 s�Ë  ·—UBLK�  …d�F�L�«  ÷ËdI�«  s�  W��U�  dzU���«  Ê≈
 Ê√  W�uJ��«  ·d�F�Ë  —ôËœ  —UOK�  80  ÊUM��  ·dB�  d�F�

ÆåŸœuL�« u� W�UNM�« w� WO�C�« sJ�  d�F� W�Ëb�«
 »«d??{≈  p??�  bF�  —ôËb???�«  ·d??�  dF�  bOF�  vK�  U??�√
 ÊuK�O�  sO�«dB�«ò  Ê√  ÊULOK�  u??�«  `??{Ë√  ¨sO�«dB�«
 iH� vK� ÊuKLFO�Ë ¡«œu��« ‚u��« ÊUJ� ‰U��« WFO�D�
 ÊuLJ���  U�bM�Ë  …dO�  4000  v�«  ÎUO��—b�  ·dB�«  dF�
 dF��U�  Êu�e�KO�  WO�Ëd�J�ô«  WBML�«  ¡UA�«  bF�  ‚u��U�
 v�« ÃU��� p�– sJ� …dO� 3200 Í√ ÊUM�� ·dB� Áœb� Íc�«
 a{  v�«  ÃU���  w��«  ‚«u�ô«  w�  —ôËb�«  `�  W�O��  X�Ë

ÆåœUB��ô« ‘UF�ô q�ô« vK� —ôËœ  «—UOK� 10
 ¨ U�Ëd��  W??�“√  œu??�Ë  ‰u??�  ¡U??�??�_«  X�—UC�  ULO�Ë
 »U��√  s�  œb�  rB��«  YO�  ¨b�b�  s�  e���«  W�“√   “d�
 rN�—b�  Âb??�ò  vK�  ÎU�U���«  œUB��ô«  …—«“Ë  ÂU??�√  Ê«d??�_«
 w��«  WE�U��«  ·ö�_«  V���  e���«  ÃU��≈  w�  —«dL��ô«  vK�
 b�Ë  —«“Ë  ÆåW�FB�«  W�œUB��ô«  ·ËdE�«  q�  w�  UN�uKÒL���
 r�Ë  ¨tLF�  ‰ËË«—  …—U���«Ë  œUB��ô«  d�“Ë  sOLB�FL�«  s�

ÆŸu{uL�« ”—b� d�“u�« b�ËË ¨nO�d�« WHK� w� Y���«
 t�UIOI�� rO�«d�« wK� w{UI�« w�UL�« ÂUF�« VzUM�« d�U�Ë
 …bzU� ÎôUL�√ ÊËcHM� s�c�« sO�ËUIL�«Ë s�bNF�L�« s� œb� l�
 »dF�«  œUN�  ‰ËUIL�«  v�«  lL��«Ë  b�UF��«  —U�≈  w�  W�ËbK�
 rO�«d�≈  w{UI�«  q�«uO�Ë  ÆU�«d�  U��uJ�«  dLD�  nK�  w�

 ÆÎU�U�� sO�ËUIL�« s� œb� v�« ŸUL��ù«
 r��  œuK�  Í—U??�  ‰bF�«  …d??�“Ë  XF�Ë  ¨d??�¬  bOF�  vK�
 q��  s�  UNO�«  UN��U�«  s�  dN�√  bF�  WOzUCI�«   öOJA��«
 ∫‰uI�U�  åd��u�ò  vK�   œd??�  b�Ë  ÆvK�ô«  ¡UCI�«  fK��
 w�UE�ö�  s�  r�d�U�  WOzUCI�«   öOJA��«  Âu�d�  XF�Ëò
 u�  WOzUCI�«   öOJA��«  s�  r??�√  Êü«Ë  ¨UN�  p�L�√  w��«
 fOz—  s�  «b�F�  —«Ë“  qI�Ë  Æå¡UCI�«  WO�öI��«  Êu�U�
 ÎU�Ëd��  fO�  ÊUM��  Ê«  t�u�  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«
 vK�  UM�b�U�L�  U�UL��«  w�u�  Íc??�«  w�Ëb�«  lL��L�«  s�
 ‚ËbM�  l�  W�—U��«   U{ËUHL�«  ‰ö�  s�  ¡«u�  ÷uNM�«
 ¡«dH��«  l�   «¡UIK�«  ‰ö�  s�  Ë«  ‰ƒUH��U�  dA��  w��«  bIM�«
 fOzd�«ò  Ê«  v�«  «u�H�Ë  ÆÈd�J�«  ‰Ëb�«  ÎU�uB�Ë  V�U�ô«
 WO�U��«Ë  v??�Ëô«  sO��Uzd�«  sO�   U�öF�«  s��  b�«  Êu�
 WOzUM���ô« …—Ëb�« `�� w� V�d� UL� UN� WL�d� b��� w��«Ë
  «—ËUAL�«Ë   ôUB�ô«  s�  ¡UN��ô«  bF�  w�UOM�«  fK�LK�
 q��  r�  s�Ë  uHF�«  Êu�UI�  WOI�«u�  WGO�  dO�u��  ¨WLzUI�«
  U{ËUH�  w�  …d�U�L�U�  ¨nzUD�«  ‚UH�«  oO�D�  ‰ULJ��«
 ÂUOI�  bNL�  w��«  œuM��«  s�  Á«u�Ë  ŒuOA�«  fK��  ¡UA�ù
 Êu�  fOzd�«  Ê«  v�«  d�¬  ‰U��  w�   —U�«Ë  ÆWO�bL�«  W�Ëb�«
 ‰UH�S� `L�� s� ¨Í√d�« s� dO�F��«Ë d�UE��« o�� ÁbO�Q� l�
 Ÿu{uL�« w� œbA��« sOOMFL�« s� VK� u�Ë ÎU�ö�≈  U�dD�«

ÆåÊu�UI�« oO�D� ÎUO�U�Ë
 WO�uJ��«  U�«d��«  w�  W�K�  ÂuO�«  ¡«—“u�«  fK��  bIF�Ë
 ÕdD�  Ê√  vK�  ¨UN�UL�«  ‰Ëb�  s�   UMOOF��«  bM�  »UO�  w�
 XF�u�Ë  Æ«b�F�  dB�  w�  fOL��«  U�bIF�  WO�U�  W�K�  w�
 fOL��«  Èd�√  …d�   UMOOF��«  q�R�  Ê«  å¡UM��«ò  —œUB�

ÆW�U��« v�� UN�u� o�«u��« ÂbF�

 ÊôË—   ÊUM�� uM�“U�  …—«œ≈ fK�� fOz— —U�√
  V���  dN�√  3  uM�“UJ�«  ‰UH�≈  ÒÊ√  v�≈  Í—u�

 50  »—UI�  UL�  dzU��  VÒ��   U�Ë—u�  ”ËdO�
 ¨dzU���«  ÷ÒuFM�  UM�√  Î «b�R�  ¨ —ôËœ  ÊuOK�

ÆÎ«bO� w�UO��« r�uL�« ÊuJ� Ê√ Îö�¬Ë
 w�  …dO��   «¡«d???�≈  UM�b�  s��ò  ∫·U??{√
 sO�  s�Ë  ¨dzU���«  i�uF��  uM�“UJ�«  q�«œ
  uK�òË b�b� åuGMO�ò W�U� `��  «¡«d�ù«
 ÷Ëd�  Ã«—b��«  ‚ö�≈  s�  ÎUMKF�  ¨åsO�U�
 VFK�«  oKDM�  Ê√  vK�  ¨X�d��ô«  vK�  VFK�
 i�uF�  vK�  qLFM�  UL�  ¨WM��«  ”√—  w�

ÆÕU�—_«  oI�M�Ë ¨dzU���«
 UM�√ v�≈ ¨w�u�eHK� Y�b� w� Í—u� XH�Ë
 Íc�«  uM�“UJ�«  vK�  dO�J�«  ‰U��ù«  l�u��  UM�
 ULO� ô ¨‰UH�ù« bF� t�U���« ÂU�√ ‰Ë√ w� qB�
 Î«b� …dO�� uM�“UJ�« U�c��« w��«  «¡«d�ù« ÒÊ√
 ÂuO�« s��Ë ¨ r�UF�«  w� uM�“U� ÒÍ√ U�c��� r�

Æ «¡«d�ù« Ác� v�≈ ”UM�« s�LD�

:πª©dG ≈dEG ¿ÉæÑd ƒæjRÉc IOƒY ó©H …QƒN ¿’hQ

íHôfh É¡°V qƒ©æ°S ...Q’hO ¿ƒ«∏e 50 ƒëf ôFÉ°ùîdG
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عن�صرّية... هزائم ... )تتمة �ص1( لبنان وقانون ... )تتمة �ص1( 

ريا�ص �صالمة ... )تتمة �ص1( 

العيد الع�صريني ... )تتمة �ص1( 

الحصار  يستحّق  هل  سئلت:  حين  اولبرايت  مادلين 
نعم  فأجابت  عراقي،  طفل  مليون  مقتل  العراق  على 

يستحّق...
الى  يسعى  الذي  لبنان  اّن  المفارقات  هذه  وثاني 
واالجتماعية  االقتصادية  األزم��ات  نفق  من  الخروج 
والمالية والصحية الخانقة التي يمّر بها، بات مطلوباً 
منه أن يغلق كّل أبواب التعاون مع سورية وهو الذي 
منتج،  اقتصاد  ببناء  يتمثل  له  النجاة  طوق  أّن  يدرك 
العتيدة،  لحكومته  االقتصادية  الخطة  في  جاء  كما 
االقتصاد  هذا  قيام  الى  المفتاح  اّن  أيضاً  يدرك  وبات 
المنتج يكمن في توفير سوق عربية وإقليمية إلنتاجه 
الى  البوابة  وأّن  فيه،  وللسياحة  والصناعي  الزراعي 
الى  لبنان  التي كانت وستبقى بوابة  ذلك هي سورية 

أّمته العربية واإلقليم.
األميركية  اإلدارة  أّن  أيضاً  المفارقات  هذه  وثالث 
أيار  في17  مشؤومة  اتفاقية  فرض  في  فشلت  التي 
خارجيتها  وزير  شولتز  جورج  رعاها  والتي   ،1983
محاولة  في  الماضي،  القرن  ثمانينيات  أواس��ط  في 
فشلت  والتي   ،1982 حزيران  حرب  نتائج  الستثمار 
البوارج  رغم  االحتالل  ظّل  في  نشأ  حكم  حماية  في 
التي  والطائرات  )نيوجرسي(،  أرسلت  التي  الحربية 
عام  السورية  الطائرات  مع  لبنان  سما،  في  اشتبكت 
1983، وجنود المارينز الذين جاؤوا ليفرضوا األجندة 
األميركية – اإلسرائيلية على لبنان، والتي فشلت كذلك 
في »استيالد شرق أوسط جديد« بعد حرب تموز/ آب 
األميركية  الخارجية  وزيرة  حينها  وعدت  كما   2006
كونداليزا رايس، تسعى اليوم وفي ظّل ظروف محلية 
وإقليمية ودولية متغّيرة لغير صالحها أن تفرض على 
لالستعمار  يكون  أن  االستقالل  منذ  رفض  الذي  لبنان 
في  خنجراً  يكون  ان  العرب.  أشقائه  إلى  ممراً  أو  مقراً 
عالقته  تبقى  التي  سورية  في  التوأم  شقيقه  خاصرة 
والمؤثرة  والبعيد،  القريب  الماضي  في  ممتّدة  فيها 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  ح��اض��ره  ف��ي 
والشريكة له في بناء مستقبل زاهر للبلدين، كما لألمة 

كلها.

منع  عن  العاجزة  واشنطن  أّن  الرابعة  والمفارقة 
فنزويال  على  الحصار  كسر  من  إيرانية  نفط  ناقالت 
»الحديقة  ال��ى  أّي  الكاريبي  البحر  ال��ى  وال��ع��ب��ور 
أنها قادرة  المتحدة األميركية تظّن  الخلفية« للواليات 
على  وعالمياً  وإقليمياً  عربياً  حصاراً  تفرض  أن  على 
سورية العريقة في مواجهة كّل أنواع الحصارات منذ 

خمسينيات القرن الفائت حتى اليوم...
شعباً  لبنان،  فإّن  وغيرها،  المفارقات،  هذه  ظّل  في 
الى  مدعّو  وحكومة،  نيابياً  ومجلساً  سياسية  وق��وى 
فرض  الى  الرامية  األميركية  المحاوالت  كّل  مواجهة 
الروابط  منطلق  من  ال  لبنان،  على  المريب  القانون  هذا 
والعالقات األخوية والقومية التي تربط الشعب الواحد 
رواب��ط  وه��ي  فقط  والسورية  اللبنانية  الدولتين  في 
اتفاق  عن  ناجمة  باتفاقيات  مكّرسة  ممّيزة،  وعالقات 
الطائف نفسه، بل حرصاً على مصلحة لبنان االقتصادية 
إق��راره  ت��ّم  قيصر«  »قانون  يعتبر  البعض  أّن  لدرجة 
إطار  في  يأتي  وأنه  سورية،  ضّد  هو  مثلما  لبنان  ضّد 
الحملة المتصاعدة ضّد لبنان منذ فترة ليست بقصيرة 
االنتقام  في  »اإلسرائيلية«  بالرغبة  مرتبطة  حملة  وهي 
ومقاومته،  وجيشه  بشعبه  استطاع  ال��ذي  لبنان  من 
وبالتعاون مع قوى المقاومة في األمة واإلقليم، أن يلحق 
بالكيان الغاصب وبجيشها هزيمتين متتاليتين ما زالت 

تل أبيب تعاني من تداعياتهما حتى اآلن...
اإلرهابي  العنصري  القانون  هذا  من  الموقف  إّن 
المعادي لحقوق اإلنسان يتطلب من كّل اللبنانيين أّياً 
كانت مواقفهم واتجاهاتهم أن يتحدوا لمواجهته، ألنه 
سورية  على  كما  لبنان،  على  الخناق  يضّيق  قانون 
ال  والذي  كله  السوري  بالشعب  الكبير  األذى  ويلحق 
أظّن أّن هناك فريقاً سياسياَ لبنانياً مستعّد للمجاهرة 

بمشاركته في هذا األذى الذي يلحق بالبلدين معاً...
ولو وقف القّيمون على أمور هذا البلد لدراسة معّمقة 
لطبيعة هذا القانون، وفي طبيعة الظروف والمتغّيرات 
بساطة  بكّل  ألدرك��وا  والعالم،  المنطقة  بها  تمّر  التي 
وال  واحدة  دولة  عن  الصادر  األحادي  القانون  هذا  أّن 
يتمتع بأّي غطاء دولي، ال يتنافى مع الروابط األخوية 

والقومية التي تجمع أبناء هذه األمة فحسب، بل إنه ال 
يمتلك الحد األدنى من مقومات النجاح... وإّن مصيره 
لن يكون أفضل من مصير اتفاق 17 أيار، وال من »شرق 

أوسط« كونداليزا رايس...
القرن  من  التسعينيات  بداية  في  أطلقنا  وحين 
الفائت حملة شعبية عربية في لبنان والوطن العربي 
ضّد الحصار على العراق، وشاركنا في حمالت دولية 
الحصار  هذا  أّن  ندرك  كنا  العراق،  على  الحصار  ضّد 
بقدر  فقط،  رئيساً  او  حزباً  او  نظاماً  يستهدف  يكن  لم 
ما كان يستهدف العراق كبلد عربي محوري في حياة 
األمة، بل يستهدف األمة كلها من خالل تدمير العراق... 

وهذا ما أثبتته األيام.
واليوم يحاول المستعمرون، والصهاينة من ورائهم، 
يدركوا  أن  دون  من  سورية  في  العراقي  المشهد  تكرار 
ظروف  عن  كثيراً  مختلفة  هي   2020 عام  ظروف  اّن 
على  األميركية  فالهيمنة  نقيضها،  هي  بل   ،2003 عام 
لالحتالل  مقاومتهم  في  العراقيون  كان  التي  العالم 
إّن  بل  اليوم،  تهتز  باتت  بها،  الهزيمة  ألحق  من  أّول 
التاَكل يحيط اليوم بكّل جوانب القوة األميركية داخل 

الواليات المتحدة وخارجها...
»لقانون  للترويج  يسعى  َم��ن  ك��ّل  ف��إّن  هنا،  وم��ن 
ال  أساس  على  يتصّرف  ال  أسبابه،  كانت  أياً  قيصر« 
أخالقي، وال إنساني، وال وطني فحسب، بل أيضاً على 

أساس ال عقالني...
اإلمالءات  رفض  علينا  سورية،  قبل  لبنان  أجل  فمن 
األميركية بفرض »قانون قيصر« على سورية في لبنان 

وكّل دول الجوار المتعاونة مع سورية وشعبها...
»يقّدسه«  ال��ذي  بالنفس  النأي  منطق  من  وحتى 
األميركي  للقانون  لبنان  فرضوخ  السياسيين،  بعض 

هو خرق فاضح لهذا المنطق ذاته...
فال تدخلوا لبنان في دوامة جديدة هو بغنى عنا.

*المنسق العام للجان والروابط الشعبية 
 واألمين العام السابق
العربي. القومي  للمؤتمر 

والهيمنة  االستعمارية  النزعة  على  قائمة  تسلطية  وفوقية  المواطنين،  بين  والتمييز  العنصرية  على  قائمة  داخلية 
على الشعوب والدول األجنبية. نزعتان تحكمتا بسلوك أميركا منذ نشأتها وال زالتا تتحكمان بسياستها وسلوكها 

داخلياً وخارجياً.
بيد أّن سياسة التمييز العنصري في الداخل كانت تواجه بين الحقبة والحقبة باحتجاجات وأعمال رفض تصل 
إلى حدود الثورة وتتوّصل في بعض األحيان إلى انتزاع قدر من الحقوق لغير البيض، لكنها لم تصل حتى اليوم إلى 
انتزاع الحق بالمساواة بين المواطنين وبقي التمييز العنصري قائماً رغم تشّدق حكومة الواليات المتحدة األميركية 
8/1 من السكان ليس  بحقوق اإلنسان وعلى سبيل المثال نجد اّن السود الذين يصل عددهم اليوم في أميركا إلى 
لهم في الوظائف العامة أكثر من 20/1 وليس لهم إال عضوين اثنين من 100 عضو في مجلس الشيوخ و%10 من 
النواب. أما األخطر فليس ما يظهر في الوظائف إنما ما يكمن في نفوس البيض ضّد السود من نظرة فوقية وازدراء 
تجلى  ما  وأكثر  األحيان،  اكثر  في  سليمة  وغير  ودية  غير  الطرفين  بين  العالقة  يجعل  ما  والبالهة  بالكسل  واتهام 
مؤخراً نموذج عن هذا األمر ما جاء على لسان ترامب عندما كال االتهامات والتشنيع ضّد أوباما وسلوكه وهو سلفه 
في رئاسة الدولة وهي اتهامات تنضح منها العنصرية بأبشع صورها. أما المثل األخير األبشع الراهن للعنصرية 
األميركية فقد ظهر في الوحشية التي أقدم فيها شرطي أبيض على خنق مواطن أسود حتى الموت في مشهد شديد 

اإليالم مثير لألسى والحزن المصحوب بالغضب واالستنكار رفضاً لهذه الوحشية.
التمييز  ضّد  الشعبية  االحتجاجات  من  موجة  إطالق  إلى  األبيض  الشرطي  جريمة  أّدت  تراكمي  مفعول  وفي 
العنصري وضّد أداء السلطات المحلية والمركزية التي كان فيروس كورونا قد فضح عجزها وتقصيرها وأظهر وهن 
الوباء  ترامب،  من  بدءاً  المسؤولون  بها  التي عالج  الخفة والسطحية  أميركا فضالً عن  المعتمد في  الصحي  النظام 
على صعيد أميركا كلها ما أّدى إلى إصابة ما يكاد يالمس المليوني شخص من أصل 6 ماليين مصاب في كّل العالم 
ووفاة أكثر من 100 ألف من أصل 370 في كّل العالم. وبات السؤال المطروح اآلن هل يتحّول جورج فلويد )المواطن 
من أصل أفريقي الذي خنقه الشرطي األبيض( إلى بوعزيزي أميركا وتتحّول مدينة مينيابوليس األميركية إلى مهد 
العربي؟  الحريق  أنه  وظهر  عربياً  ربيعاً  أسمي  لما  مهداً  التونسية  بوزيد  سيدي  مدينة  كانت  كما  األميركي  للربيع 
سؤال جدير بالطرح واالهتمام خاصة إذا عرجنا على أكثر من ملف وموضوع تتخّبط فيه أميركا وتحصد منه نتائج 

سلبية.
أّن أميركا تعاني اليوم من فشل وإخفاق وهزائم في الخارج  فإننا نجد  بالعودة إلى واقع الحال األميركي دولياً 
ان  ألحد  يمكن  ال  الداخل  في  صعوبات  من  وتعاني  إخفاءها،  نفسّية  لحرب  او  إلعالم  يمكن  وال  المكابرة  تحجبها  ال 
إلى  التي سلبتها من الخليج ان تحجبها، فإذا جمع حصاد الخارج السّيئ  الدوالرات  يتجاوزها وال يمكن لمليارات 
أوضاع الداخل السلبية كان من المنطقي ان يطرح السؤال الملّح »أميركا إلى أين؟« وكيف سيكون وضعها كدولة 
متحدة وكيف سيكون موقعها في العالم؟ ألنه من الطبيعي ان يفكر المراقب بأّن الهزائم واالضطرابات ال بّد أن تلقي 

بظلها الثقيل على الكيان ودوره لهذا يبّرر طرح السؤال حول مصير أميركا الذي بات تحت عالمة استفهام؟ 
قبل اإلجابة نعود للتوقف عند الهزائم األميركية في الخارج والتي تسّببت في تآكل الهيبة األميركية وتراجع قوة 
الردع األميركي نتيجة فشل أميركا في أكثر من ملف في طليعتها عدوانها على دول وشعوب الشرق األوسط خاصة 
العراق وسورية واليمن، وعجزها رغم الحروب المتعددة األنواع التي شّنتها وتشّنها من عسكرية إلى إرهابية إلى 
نفسية إلى اقتصادية وسياسية، رغم كّل ذلك لم تستطع إسقاط محور المقاومة الذي وجه لها مؤخراً صفعة قاسية 
في قاعدة »عين األسد«، صفعة أنزلتها صواريخ إيران الباليستية، وركلة مؤلمة في فنزويال حملتها ناقالت النفط 
2006 في لبنان وصوالً إلى  اإليرانية. صفعة وركلة كانت قد سبقتهما سلسلة من الهزائم الميدانية بدءاً من حرب 
من  آمن  انسحاب  عن  البحث  اليوم  أولوياتها  رأس  في  تضع  أميركا  باتت  بحيث  بالعراق  ومروراً  واليمن  سورية 

المنطقة يحفظ ماء الوجه.
أما على الجبهة مع الصين فإّن أميركا تحصد مزيداً من اإلخفاق مع كّل موقف تطلقه مهّددة الصين بشيء ما، وبات 
من المسلّم به اّن الصين تفعل وتتقّدم واّن أميركا تصرخ وتتراجع، ولن يكون المستقبل إال حامالً أخباراً أشّد سوءاً 
ألميركا مما مضى على الصعيد االقتصادي، وسيكون أمّر وأدهى إذا فكرت أميركا بالمواجهة العسكرية حيث يؤكد 

الخبراء األميركيون اّن هزيمة استراتيجية عظيمة تنتظر أميركا إذا حاربت الصين عسكرياً.
وعلى صعيد العالقات مع روسيا فقد بات من المتوافق عليه اّن كّل الحصار والتهميش الذي فرضته أميركا على 
روسيا ذهب أدراج الرياح مع تقّدم األخيرة من الباب السوري لتحتّل موقعاً متقّدماً على الساحة الدولية مّكنها من 
دون خوف أن تمارس حق الفيتو في مجلس األمن من دون خشية من أميركا، كما مّكنها من تقديم المساعدة العسكرية 

للحكومة السورية إلفشال العدوان اإلرهابي عليها المدعوم أميركياً.
يبقى أن نذكر بحال العزلة الدولية التي أوقعت أميركا - ترامب نفسها فيها بخروجها من أكثر اتفاق أو معاهدة 

دولية وتنكرها لقرارات مجلس األمن وتصرفها خالفاً لقواعد القانون الدولي العام.
»الربيع  اسم  إطالق  اّن  نرى  التي  االضطرابات  تلك  هو  اآلن  أميركا  تواجهه  ما  واخطر  أهّم  فإّن  الداخل  في  أما 
تسمية  هي  العربي«  »الربيع  ب�  وأسمي  األوسط  الشرق  في  حصل  لما  األميركية  بالتسمية  أسوة  عليها  األميركي« 
النهب واإلحراق والسرقة والقتل  الثورة والتي يرافقها  التي تكاد تالمس  معقولة. هذه االضطرابات واالحتجاجات 
والتي تمّددت اآلن خارج مينيابولس )موقع الجريمة ومهد االضطرابات( لتصل إلى 19 والية وال زالت قيد التوّسع 
إلى درجة التخّوف من شمولها كّل الواليات األميركية ال� 50، ما شكل خطراً جدياً باتت الحكومة األميركية تخشاه 
فعلياً جعلها تلجأ إلى فرض إعالن التعبئة في بعض الواليات واالستعانة بالحرس الوطني والجيش في واليات 
أخرى، وباتت كلها تشّكل نذر شؤم على أميركا ال ُيعرف إلى أين ستودي بالنظام األميركي الذي يعاني كثيراً أمام 
تراجع االقتصاد وتفشي البطالة وإفالس الشركات واشتداد الغضب الشعبي دون أن ننسى وجود نزعات انفصالية 

لدى بعض الواليات.
إّن تراكم هزائم الخارج خاصة في وجه محور المقاومة والصين وروسيا كما تقّدم، مع التخّبط والفشل في الداخل 
والمعّبر عنه بالفشل في معالجة أزمة كورونا وتفشي البطالة إلى حّد بات فيه 40 مليون أميركي عاطل عن العمل 
الغضب  انفجار  ثم  االجتماعية،  العثرات  يفاقم  صعب  اقتصادي  بوضع  ينذر  بما  أخرى  وإقفال  شركات  وإفالس 
الشعبي إلى حّد الوصول إلى البيت األبيض واجتياز الحاجز األمني األول أمامه ما أقلق ترامب ودفعه إلى االختباء 
في طوابق تحت األرض وغموض الرؤية في معالجة األحداث... كلها مسائل تبّرر السؤال هل كيان الواليات المتحدة 

األميركية في خطر؟ وهل وحدتها مهّددة؟ وهل سيتأثر موقعها دولياً بكّل هذه األحداث؟ 
أسئلة جدية ال بّد من طرحها في ظّل ما نسمع ونقرأ ونراقب؟ وُيضاف السؤال اآلخر هل ستشرب أميركا من كأس 
ربيعي أميركي خاص بها كما سقت شعوب الشرق األوسط مما أسمته ربيعاً وكان حريقاً التهم األخضر واليابس؟ 
الداخلية لن تكون هي أميركا  اّن أميركا بعد الهزائم الخارجية واالنفجارات والعثرات  أّي حال  نعتقد ذلك... وعلى 

التي تسيطر على العالم، هذا إذا بقيت موّحدة، وهو أمر نشّك به.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

اإلسرائيلي  االحتالل  ذلك  من  فلسطين  مع  الدولية  الحدود  حتى  لبنان  وتحرير 
نفسها  وتعّد  سنوات،  وتتدّرب  تستعّد  المقاومة،  الله  حزب  قوات  مكثت  الغاشم. 
معلنة   ،2000 مايو  أيار/   25 في  لتنتهي  بدأت،  التي  الفاصلة  المعركة  ليوم 
أميركياً بشكل  المدعوم  الغاشم  الحاسم ضّد قوات االحتالل الصهيوني  االنتصار 
األمن  مجلس  قرار  بغطاء  المزيفة  الدولية  الشرعية  إرادة  معه  وتسقط  أساسي، 

425، ويطوي النسيان هذا القرار وكأنه لم يسبق له أن صدر. رقم 
والحقيقة أنه ما إْن تحقق هذا االنتصار وتأكد، كتبت مقاالت عدة بعضها نشر، 
أخرى،  وصحف  »األهرام«  في  نشرت  التي  المقاالت  ومن  نشره.  رفض  والبعض 
ختامه:  في  وقلت  المقاومة«،  بإرادة  اللبناني  الجنوب  »تحرير  بعنوان:  مقال 
يجّسد  أن   – وسكاناً  مساحة  الصغير  العربي  البلد   - »لبنان«  استطاع  »لقد 
ينساه  لن  الذي  المخزي  االنسحاب  هذا  على  »إسرائيل«  بإرغام  المقاومة  فكر 
تجربة  المقاومة  وأبطال  والمكانة(  القامة  في  )الكبير  لبنان  أضاف  كما  التاريخ. 
جديدة وحية، تعين األمة على الصمود ومواجهة التحديات في ظّل عالم ال يرحم 

المقاومة«. أمام  مجبراً  وينحني  األقوياء،  ويدعم  الضعفاء 
التحرير  ل��ح��رب  االس��ت��رات��ي��ج��ي  »ال��رص��ي��د  ب��ع��ن��وان:  آخ��ر  م��ق��االً  ون��ش��رت 
»ثقافة  بعنوان:  آخر  ومقاالً   ،2001/9/1 في  »األهرام«  في  نشر  واالستقالل«، 
المقاومة هي الخيار الوحيد«، وغيرها من المقاالت عن هذا النصر وتلك المقاومة 
 50 نحو  كتبت  أنني  وج��دت  المطاف  وآخ��ر  الله.  حزب  في  متمثلة  الجديدة، 
»ثقافة  سّميته:  كتاب  دفتي  بين  أجمعها  أن  ورأيت  الموضوع،  ذلك  حول  مقاالً 
نشر  دار  عن  صدر  الصهيوني«،  »العربي  الصراع  إدارة  في  والتحرير..  المقاومة 
أّي بعد خمس سنوات من انتصار   ،2005 الدولية بالقاهرة، عام  مكتبة الشروق 
المقاومة وتحرير لبنان كله من االحتالل الصهيوني. ولم أسعد بصدور كتاب قدر 
سعادتي بصدور هذا الكتاب تأكيداً لهويتي السياسية الناصرية، التي تعتقد في 
صواب مقوالت الزعيم جمال عبد الناصر: »ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة«، 
في  المتمثل  الصهيوني  )الكيان  ب�  أو  مع  اعتراف(  وال  تفاوض  ال  صلح...  »ال  و: 
لسنة   )181( رقم  بالقرار  مزيفة  دولية  بشرعية  ولد  »إسرائيل«  يدعى  مسّمى 

جميع  آنذاك  ورفضته  العامة،  الجمعية  عليه  صّدقت  األمن  مجلس  من   1947
دول  إلى  المقاومة،  انتصارات  رغم  المرء  وينظر  آنذاك.  األعضاء  العربية  الدول 
بتعليمات  الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  تسعى  وهي  وغيرها  عدة  خليجية 
البيئة  تخريب  سوى  له،  مبّرر  ال  وخنوعاً،  واستسالماً  انبطاحاً  وتزداد  أميركية، 
العربية وتسميم األجواء ضّد المقاومة العربية الصلبة، وتفكيك المنطقة العربية 

الصهيوني. األميركي  المشروع  لصالح 
أن  بعد  لقد تحقق انتصار المقاومة اللبنانية العربية في 25 أيار/ مايو 2000، 
حصلت على »األستاذية« بعامين، وقبلها وبعدها عاهدت الله أن أزرع في نفوس 
أبنائي الطالب، أّن المقاومة هي الحّل، وال خيار غيرها من أجل إزالة »إسرائيل« من 
الوجود، وتحرير كّل فلسطين من النهر إلى البحر، وتحرير بيت المقدس ليكون رمزاً 
الذي  الصهيوني  المشروع  مع  مواجهة  في  وذلك  والمقاومة،  واالستقالل،  للحرية 
يزرعونه في نفوس أبنائهم )من النيل إلى الفرات(. ورغم ما أعانيه من جراء هذا 
أّن قناعتي تجعلني راضياً  إال  المقاومة فكراً وسلوكاً،  الفكري بدعم خيار  االختيار 
بدفع الثمن مهما كان غالياً. فهناك من ضّحى بنفسه من أجل الوطن لتحريره، ومن 
أجل  من  الفكري  الصمود  بضرورة  كمفكرين  نقّدمه  ما  بأقّل  وليس  فلسطين،  أجل 
نصرة المقاومة ألنها السبيل لتحرير فلسطين، أنها فلسطين... قضيتي... وقضية 
كّل األحرار في الوطن العربي وفي العالم. وليس صدفة أن يكون شهر أيار/ مايو، 
هو الشهر ذاته لميالد »إسرائيل« في 15 أيار/ مايو، »يوم النكبة«، وأيضاً لتحقيق 

25 أيار/ مايو.  االنتصار للمقاومة اللبنانية في 
وأمينه  المقاوم  الله  حزب  طليعتهم  وفي  المقاومين،  ولكّل  األبطال  لكّل  تحية 
وبيت  فلسطين  لنصرة  داعماً  فيه  الله  ب��ارك  الله،  نصر  حسن  السيد/  العام 

والشاهد. المستعان  والله  المقدس. 
 *أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
 واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

في مؤسسة التوظيف المالي »ميريل لينش«، رياض سالمة.
يخّل  عندما  »واجباً«  منصبه  من  لبنان  مصرف  حاكم  إقالة  تصبح 
بواجباته التي حّددها قانون النقد والتسليف بشكل واضح. تنّكر حاكم 
عالقة  ال  وأعمال  سياساٍت  إلى  وتجاوزها  لواجباته،  لبنان  مصرف 
للمصرف المركزي بها. لذلك، ال بد من محاسبته ومحاكمته، وإنزال أشّد 

العقوبات بحقه، رغم ما يتمّتع به من »حصانة« أميركية.
تنّص المادة 70 من قانون النقد والتسليف على اآلتي:

»مهمة مصرف لبنان العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس 
ما  خاص  بشكل  المصرف  مهمة  وتنّص  دائم.  اجتماعي  اقتصادي  نمّو 

يلي:
� »المحافظة على سالمة النقد اللبناني

� المحافظة على االستقرار االقتصادي
� المحافظة على سالمة أوضاع النظام المصرفي.

� تطوير السوق النقدية والمالية«
كما تنّص المادة 72 على اآلتي:

من  أّن  يرى  التي  التدابير  الحكومة  على  يقترح  أن  المصرف  »على 
والمالية  األسعار  وحركة  المدفوعات  ميزان  على  المفيد  التأثير  شأنها 
العامة، وعلى النمو االقتصادي بصورٍة عامة... ُيطلع المصرف الحكومة 

على األمور التي يعتبرها مضّرة باالقتصاد والنقد«.
القيام  في  المصرف  دور  على  والتسليف  النقد  قانون  يشّدد  كما 
بدراساٍت اقتصادية، ويفرض على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع 
إليه من إحصاءات  المشترك تقديم ما يحتاج  القطاع  العام ومؤسسات 

ومعلومات، كما تنّص المادة 73 من قانون النقد والتسليف.
إنشاء  على  منه  الثالث«  »القسم  في  والتسليف  النقد  قانون  ينّص 
لجنة استشارية من ستة أعضاء، »أربعة ُيختارون بالنظر إلى خبراتهم 
واحد  وُيختار  والزراعية،  والصناعية  والتجارية  المصرفية  الحقول  في 
من مجلس اإلنماء واإلعمار، والسادس من أساتذة االقتصاد الجامعيين، 
من الجنسية اللبنانية«. إّن تكوين هذه اللجنة يدّل على شمولية مهمة 
وترابطها،  االقتصاد  قطاعات  تساند  على  األقّل  على  أو  لبنان،  مصرف 
واالجتماعية.  االقتصادية  الشاملة،  أبعادها  النقدية  السياسة  وإعطاء 
من تحّكم رياض سالمة،  27 عاماً  لبنان، طيلة  الذي حّققه مصرف  فما 

في إطار المهّمات التي حّددها قانون النقد والتسليف؟ 

سياسة الفوائد، أو »كلفة األموال«
دائم«،  واجتماعي  اقتصادي  »نمو  تحقيق  أجل  من  المتوّقع،  من  كان 
وبعد سنوات عجاف طوال، أن يخّفض مصرف لبنان الفائدة الحقيقية 
الصفر، كما  إلى حوالي  التضّخم(  الجارية ناقص معّدل  الفائدة  )معّدل 
يقول علم االقتصاد، وأن ال يتعّدى الفرق بين الفائدتين الدائنة والمدينة 
حوالي  إلى  الحقيقية  الفائدة  العالم  في  المركزية  المصارف  ترفع   .%1
الصفر  إلى حوالي  التضّخم؛ وتخّفضها  4% إذا استهدفت كبح معّدالت 
الفائدة  إّن خفض  القائم.  المحلي  الناتج  إذا استهدفت رفع معّدالت نمو 
الحقيقية على التسليف يشّجع على التوظيف المنتج في قطاعات اإلنتاج 
الحقيقي، ويرفع معّدل المردود الصافي لتوظيف األموال المقتَرضة من 

السوق المالية.
كان لبنان، سنة 1993، يعاني كثيراً من تفّشي البطالة وتوّسع نطاق 
الفقر ودمار مؤسسات اإلنتاج والبنى التحتية. كان بأمّس الحاجة إلى 
وخفض  اإلّدخ��ار،  معّدالت  ورفع  تشجيع  إلى  تنموية،  نقديٍة  سياساٍت 
حاكم  لكن  الصفر.  حدود  إلى  التمويل  على  الحقيقية  الفائدة  معّدالت 
معدالت  وكبح  بالدوالر  الليرة  صرف  سعر  ربط  )مع  لبنان  مصرف 
التضّخم( رفع الفائدة الحقيقية على االقتراض إلى حوالي 18%، بينما 
ال  السلعي  اإلنتاج  قطاعات  في  المنتج  التوظيف  على  المتوقَّع  المردود 
يتعّدى 6% في أحسن األحوال. بذلك، ُطِردت قطاعات اإلنتاج الحقيقي 

من السوق المالية اللبنانية.
عاملَي  إّن  ح��ّرة؟  ماليٍة  سوٍق  في  الفائدة  معّدالت  يحّدد  الذي  َمن 
العرض والطلب يحّددان معدالت الفوائد في سوٍق حّرٍة منافسة. وبما 
ويحّدد  السيولة  ويضّخ  األموال  يخلق  الذي  هو  المركزي  المصرف  أّن 
لالقتراض  للمصارف  األخير  المالذ  وهو  المطلوبة،  السيولة  معدالت 

الذي  فهو  الشراء«؛  وإعادة  »الحسم  فائدة  ويحّدد  اللبنانية،  بالعملة 
يتحّكم بمعدالت الفائدة بالليرة. ومع ربط سعر صرف الليرة بالدوالر، 
حّرية  مع  بالدوالر،  اإلقراض  بفائدة  أيضاً  يتحّكم  المركزي  فالمصرف 
المالية  السوق  في  حدث  ما  لكن  األجنبية.  بالعمالت  الليرة  صرف 
الخزينة،  سندات  على  الفائدة  معدالت  كانت  آخر.  أمراً  كان  اللبنانية 
في  الفوائد  لهيكلّية  الفقري  العمود  تشّكل  مفتعل،  بشكل  والمرتفعة 
مصرف   - المصارف  جمعية  ثالوث  ألغى  اللبنانية.  المالية  السوق 
لبنان - وزارة المالية دور »السوق« في تحديد معدالت الفائدة بالليرة، 
كما بالدوالر، على الودائع والتسليف. شّكلت جمعية المصارف، والتي 
ال مثيل لها في دول العالم الرأسمالي، بنيًة احتكاريًة كبيرة، ألغت دور 
هذه  وأصبحت  الفائدة؛  معدالت  تحديد  في  المصارف  بين  المنافسة 
الجمعية تحّدد معدالت الفائدة، الدائنة والمدينة، بالليرة كما بالدوالر، 
حق  المصارف  إعطاء  مع  التجارية،  للمصارف  علنية  تعاميم  عبر 
نقاٍط مئوية،  الليرة والدوالر ببضع  المدينة على  الفائدة  رفع معدالت 
إلى  إضافًة  أيضاً،  مئوية  نقاٍط  ببضع  الكبيرة  الودائع  على  ورفعها 
يتّم  الخزينة، فال  الفوائد على سندات  أما  الجمعية.  ما تحّدده تعاميم 
تحديدها بعروض »مزايدات« من المصارف، مقابل معّدالت متصاعدة 
من الفوائد، بل يتّم التوافق على معدالت الفوائد لإلصدارات المتفاوتة 
وحاكم  المال  ووزارة  المصارف  جمعية  بين  الخزينة  لسندات  األجل 
والسيطرة  السطوة  المصارف  لجمعية  تامة.  وبسّرية  لبنان،  مصرف 
على هذا الثالوث، ألسباٍب »اقتصادية« وسياسية، داخلية وخارجية. 
ولزيادة  المصارف  لمصلحة  الفائدة  معّدالت  تحديد  يتّم  كان  بالتالي، 
على  كما  االقتصاد،  قطاعات  سائر  مصالح  حساب  على  ربحّيتها، 

حساب المالية العامة ومستوى معيشة الجمهور.
يتذّرع مصرف لبنان بالحاجة إلى تدّفقاٍت خارجيٍة بالقطع األجنبي 
هذه  استقطاب  لكن  خاص.  بشكٍل  ال��دوالر  على  الفائدة  معّدالت  لرفع 
األموال  يستقطب  المرتفعة،  الحقيقية  الفوائد  معدالت  ظّل  في  األموال، 
في  أيضاً،  األج��ل  قصير  لتمويٍل  الصالحة  األج��ل،  القصيرة  الساخنة 
تتعّدى  ال  األم��وال  رؤوس  دورة  حيث  التجارة،  وتمويل  المضاربات 
في  الكلفة  والمتدّنية  األج��ل  قصيرة  األم��وال  لهذه  أشهر.  ثالثة  ع��ادًة 
الدَّين  نما  لذلك،  والخاص.  العام  اإلستهالك  تمويل  على  القدرة  الخارج 
بالدوالر.  كبيرة  ماليٍة  تدّفقاٍت  لبنان  وشهد  جداً،  كبيرة  بمعدالت  العام 
عند  المصارف،  إقراض  مجمل  من   %2 من  لألفراد  القروض  وارتفعت 
كما  2018؛  سنة  المصارف  إقراض  بداية األلفية الثالثة، إلى 29% من 
الناتج  من   %20 من  أكثر  إلى  الجاري  المدفوعات  حساب  عجز  ارتفع 
إلى  بل  الصفر،  دون  ما  إلى  اإلّدخار  معدالت  وانخفضت  القائم،  المحلي 
حوالي 10-% )ناقص عشرة بالمئة(، كما يقّدر البعض. تقّرر معدالت 
والتي  التوظيف،  معدالت  والطويل،  المتوّسط  المديين  على  اإلّدخ��ار، 
سياسة  إّن  شديد،  باختصاٍر  المحلي.  الناتج  نمو  معّدالت  بدورها  تقّرر 
لمصلحة  كانت   1993 سنة  منذ  لبنان  مصرف  اّتبعها  التي  الفوائد 
المصارف واألثرياء، وضّد مصالح قطاعات اإلنتاج الحقيقي، وأيضاً ضّد 
السياسة  هذه  ساعدت  المواطنين.  وجمهور  اللبنانية  الخزينة  مصالح 
في تقويض مقّومات االقتصاد الوطني، وساهمت في دفع لبنان إلى فّخ 
المديونية وأحضان صندوق النقد الدولي ومشروطّياته؛ وتسّببت هذه 
المطاف. يتحّمل حاكم  المال، في نهاية  انهيار بنية قطاع  السياسة في 

مصرف لبنان المسؤولية األولى عن كّل ذلك.

ارتفاع سعر الصرف الحقيقي لليرة
خرجت الواليات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كقوة اقتصادية 
مّكن  العالمي.  الناتج  من   %45 يقارب  بما  القومي  ناتجها  ُقدِّر  هائلة. 
هذا الواقع الواليات المتحدة من تنصيب عملتها، الدوالر، كعملٍة عالمية، 
المالية  ومؤسساته  العالمي  الرأسمالي  النظام  بناء  إعادة  من  ومّكنها 
مصالحها  ولخدمة  سيطرتها،  تحت  لتكون  والتجارية  واالقتصادية 
االقتصادية والسياسية. اسُتبِدل نظام النقد العائم الذي ساد في مرحلة 
ما قبل الحرب العالمية الثانية بنظام سعر الصرف الثابت للعمالت، عبر 
الثابتة قيمته  الدوالر بسعٍر ثابٍت بالذهب،  ربط األخير بالدوالر، وربط 
لديها.  العالم  ذهب  معظم  بذلك  المتحدة  الواليات  جمعت  التاريخ.  عبر 

أخذ ميزان المدفوعات الجاري األميركي في تحقيق عجوزاٍت كبيرة منذ 
استطاعت  المالية،  امتيازاتها  نتيجة  الماضي.  القرن  سّتينات  أواسط 
بذلك،  الخاصة.  بعملتها  مدفوعاتها  ميزان  عجز  سّد  المتحدة  الواليات 
من  أكثر  بلغت  ال��دوالرات،  من  هائلة  كّميات  العالم  دول  لدى  تراكمت 
أربعة أضعاف ما تجّمع لدى الواليات المتحدة من الذهب. اّتضح خطر 
هذا الواقع على قيمة مّدخرات العديد من دول العالم عندما بدأت فرنسا 
المتحدة.  الواليات  من  بالذهب  لديها  التي  الدوالرات  باستبدال  ديغول 
طلبات  تلبية  عن  المتحدة  ال��والي��ات  عجز  نتيجة   ،1972 سنة  في 
العالم،  لدول  بتعّهداتها  واشنطن  نكثت  بالذهب،  ال��دوالرات  استبدال 
نقلت  بذلك،  ثابت.  بسعٍر  بالذهب  الدوالر  باستبدال  االستمرار  ورفضت 
الواليات المتحدة نظام النقد العالمي من السعر الثابت إلى السعر العائم 
للعمالت، وأصبح عاملَي العرض والطلب يحّددان سعر صرف العمالت 

كافة. 
صرفه  سعر  المتغّير  األميركي،  بالدوالر  الليرة  صرف  سعر  ربط  إّن 
الليرة  صرف  سعر  تثبيت  يعِن  لم  العالم،  دول  معظم  لعمالت  نسبًة 
الصرف  سعر  تبّدل  يعني  بل  لبنان،  مصرف  حاكم  يقول  كما  اللبنانية، 
الحقيقي لليرة مع تبّدل سعر الصرف الحقيقي للدوالر في أسواق العالم. 
إّن تثبيث سعر صرف عملٍة ما يعني تثبيت قدرتها الشرائية والتسويقية 
مع شركائها التجاريين. يعني ذلك ربط سعر صرف هذه العملة بسلٍّة 
هؤالء  عمالت  وتثقيل  المعنية،  للدولة  التجاريين  الشركاء  عمالت  من 
الشركاء بنسبة تجارتهم مع عملة البلد المعني. فالقول إّن حاكم مصرف 
هو   ،1993 سنة  منذ  بالدوالر  ربطه  عبر  الليرة  صرف  سعر  ثّبت  لبنان 
قوٌل مخادع، فيه تضليٌل كبير. يعني هذا الربط تبعّية السياسة النقدية 
تحّددها  والتي  األميركية،  النقدية  للسلطة  جزئياً،  ولو  لبنان،  لمصرف 
المصالح االقتصادية والمالية والسياسية للواليات المتحدة. إّن مصالح 
تتناقض  ربما  بل  لبنان،  مصالح  مع  تتطابق  ال  هذه  المتحدة  الواليات 

معها.
ميزان  كان  إذا  لعمالتها  الحقيقي  الصرف  سعر  العالم  دول  تخّفض 
الحقيقي  الصرف  سعر  تخفيض  إّن  كبير.  عجٍز  من  يعاني  مدفوعاتها 
للعملة يرفع من قدرتها التنافسية، فينّمي الصادرات ويخّفض الواردات 
غير الضرورية، والتي تتوّفر بدائل محلية لها. ال تسمح الدول عادًة، حتى 
الصرف  سعر  برفع  مدفوعاتها،  ميزان  في  كبير  فائٌض  لديها  التي  تلك 
الحقيقي لعملتها ألكثر من نقاٍط معدودة، ال تتجاوز خمس نقاٍط مئوية، 
إذا لم تكن مرغمة على ذلك، كما كان حال اليابان وألمانيا في سبعينات 
القرن الماضي وحتى األلفية الثالثة. لكن مصرف لبنان، بقيادة رياض 
الماضي  القرن  تسعينات  خالل  الليرة  صرف  سعر  برفع  سمح  سالمة، 
الحقيقي  الصرف  سعر  بمضاعفة  سمح  أنه  أّي   ،%100 تقارب  بنسبٍة 
لليرة، حسب دراسٍة أجراها خبراء لبنانيون في صندوق النقد الدولي. 
 1993 عام  مطلع  منذ  لليرة  الحقيقي  الصرف  لسعر  دراس��ة  وأظهرت 
في  الهائل  االرتفاع  هذا  أّدى   .%73 بنسبة  ارتفاعاً   1998 عام  وحتى 
وعجز  التجاري  الميزان  عجز  تفاقم  إلى  لليرة  الحقيقي  الصرف  سعر 
الزراعية  بالمستوردات  المحلي  اإلنتاج  استبدال  تّم  المدفوعات.  ميزان 
رت صناعات الجلود والنسيج والمفروشات بشكٍل  والصناعية، حيث ُدمِّ
خاص، كما أُغِرقت السوق اللبنانية باإلنتاج الزراعي األوروبي المدعوم 
برسوم  اللبنانية  السوق  يدخل  والذي  وسطي،  كمعّدل   %35 بنسبة 

جمركية ال تتعّدى ال� %5. 
كان للسياسة الكارثية في إدارة سعر صرف الليرة أن دفعت بالعديد 
من الصناعات اللبنانية إلى الدمار، فأفلست المؤسسات وُورش اإلنتاج 
إلى  الحجم  ومتوسطة  نسبياً  كبيرة  مصانع  رحلت  بينما  الصغيرة، 
مصر وجبل علي بشكٍل خاص. كما أّدت هذه السياسة إلى ارتفاع كلفة 
في  المنافسة  على  الزراعية  الصادرات  قدرة  وفقدان  الزراعي  اإلنتاج 
أّدى  المحلية.  السوق  في  كما  والعربية،  الخليجية  الصادرات  سوق 
ذلك إلى تقلّص المساحات المزروعة في لبنان إلى أقّل من ثلث األراضي 
الصالحة للزراعة، وإلى هجراٍت كثيفة من الريف إلى أحزمة الفقر حول 
في  خاصًة  والبطالة،  المدقع  والفقر  الفقر  معدالت  ارتفاع  وإلى  المدن، 
تدّل بعض  والنبطية، كما  والهرمل وبعلبك  الريفية، مثل عكار  المناطق 
اإلحصاءات. أّدت هذه السياسات إلى انخفاض حّصة القوى العاملة من 

سبعينات  في   %64 الناتج المحلي، أو من القيمة المضافة، من حوالي 
 %10 أقّل من  2019، وإلى  سنة  في   %22 أقّل من  إلى  الماضي،  القرن 
اليوم، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وثبات األجور بالسعر 
الجاري لليرة. إّن حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، يتحّمل المسؤولية 
األولى عن هذه السياسات الكارثية وآثارها االقتصادية واالجتماعية في 

لبنان، ويجب محاكمته على ذلك.

تخلّف السوق المالية اللبنانية
تطوير  على  جّدياً،  سالمة،  رياض  برئاسة  لبنان  مصرف  يعمل  لم 
السوق المالية اللبنانية، التي تقتصر في بنية مؤّسساتها الفاعلة على 
فبنوك  األربعة.  المصارف  أنواع  من  غيرها  دون  التجارية،  المصارف 
تهريب  على  فقط  تعمل  المصارف  بعض  تملكها  التي  المالي  التوظيف 
تعمل  لم  كما  اإللزامي.  االحتياطي  من  التجارية  البنوك  ودائع  بعض 
)البورصة(  المالية  السوق  بناء  إع��ادة  على  لبنان  مصرف  حاكمية 
على أسس حديثة. لم يعمل مصرف لبنان على إعادة إحياء المصارف 
السبعينات  وأوائ��ل  السّتينات  أواخ��ر  في  انبثقت  التي  المتخّصصة 
مؤسسات  من  اللبناني  االقتصاد  لحاجات  تلبيًة  الماضي،  القرن  من 
تحتاجه  التي  األج��ل،  والطويل  المتوّسط  المتخّصص،  االق��ت��راض 
مؤسسات اإلنتاج الحقيقي. بل ُمِنعت هذه المصارف المتخّصصة، منذ 
معّدل  كان  سنوات.   4 عن  آجالها  تقّل  التي  الودائع  تلّقي  من  والدتها، 
آجال الودائع في لبنان 40 يوماً فقط، أّي أّن هذه المصارف ُوِلدت ميتة، 
وبرأسمال مشترك من المصارف والقطاع العام، أُجبرت المصارف على 
ثمانينات  من  األول  النصف  في  المصارف  هذه  أُفلِست  به.  المساهمة 
القرن الماضي، نتيجة سياسات اإلقراض المّتبعة فيها: اإلقراض بالليرة 
ثابتة،  وبفوائد  الصرف،  سعر  تدهور  لمخاطر  التحّوط  دون  اللبنانية، 
ثمة  يكن  لم  بالتالي،  التضّخم؛  معّدالت  ارتفاع  إلمكانية  التحّوط  دون 
معّدل فائدة حقيقية ثابتة أو شبه ثابتة على اإلقراض، يمّكن المصارف 
من الحفاظ على رأسمالها. إّن اهيار سعر صرف الليرة في الثمانينات، 
المصارف  هذه  إق��راض  ال  ح��وّ التضّخم،  معدالت  في  الكبير  واالرتفاع 
أموالها،  رؤوس  المصارف  هذه  فخسرت  للمقترضين،  هبات  شبه  إلى 
ومانعت المصارف التجارية إعادة تكوين رؤوس األموال هذه. كان من 
الُمفترض، ومن الحكمة، ربط قيمة القروض بسلٍّة من العمالت لتثبيت 
قيمتها الحقيقية، وإعطاء القروض بفائدة حقيقية ثابتة، أو بفائدٍة عائمٍة 

مرتبطٍة بمعدالت التضّخم.
المالية  السوق  إحياء  إع��ادة  على  بجّدية  لبنان  مصرف  يعمل  لم 
والتي  المالية،  الوساطة  دور  في  المصارف  تزاحم  التي  )البورصة( 
متدنية  وساطة  بكلفة  المقترض،  أمام  مباشرًة  المتمّول  وضع  بإمكانها 
جداً. تعارض المصارف التجارية قيام بورصة كهذه، ألّن قيام بورصة 
حقيقية يدفع المصارف إلى تضييق الهّوة بين الفائدتين الدائنة والمدينة 
اإلحتكارية  البنية  إّن  اآلن.  هو  كما   ،%6 من  أكثر  بدل   ،%1 حوالي  إلى 
للمصارف التجارية اللبنانية، والتي تشّكل قوًة سياسيًة ضاغطًة كبرى، 
التشريعية  السلطتين  أعضاء  من  الساحقة  األكثرية  »تمويل«  نتيجة 
من  وتحريرها  اللبنانية  المالية  السوق  تطوير  تعارض  والتنفيذية، 

هيمنتها.
يمكن القول إّن حاكم مصرف لبنان لم يعمل على تنفيذ المهّمات التي 
على  فعلياً  عمد  بل   ،70 للمادة  وفقاً  والتسليف،  النقد  قانون  له  حّددها 
 27 إلى  تمتّد  جداً،  طوال  ولسنوات  كامل،  بوعي  المهّمات  هذه  تخريب 
الحاكم  وعمل  السياسات.  هذه  مخاطر  من  الكثيرين  تحذير  رغم  عاماً، 
كذلك على خداع الرأي العام وإخفاء الوقائع عنه، واستعمال لغة مواِربة 
بعيدًة  أخرى  أهدافاً  المركزي  وللمصرف  لنفسه  واتخذ  الوقائع،  لتزوير 
عن ما نص عليه قانون النقد والتسليف، كما سنرى في الجزء الثاني من 

الدراسة.
*البورصة العاملة حالياً في بيروت ليست رسمية، وال مراقبة، وال 
تقوم بأعمال البورصة المتعارف عليها في العالم؛ وهي ملك لبعض 

المصارف التجارية.
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{ مصطفى بدوي*
ابتهاالت سريانية:

يا أبانا الذي في األعالي:
سئمنا االيديولوجيا والقصائد والبكاء..

سئمنا المقاهي والفجائع والندوب الموغالت في دمنا..
سئمنا التردد والتهتك والتسكع في الموائئ والمدارات..

سئمنا الطائرات المغيرة واألضاليل..
سئمنا أوجه الشعراء العبوسة وهم يلقون بفائض ترهاتهم العرجاء 

للقطط..
سئمنا زعماء القبائل وهم يتبارون في مطاردة الوشايات وشيوخ 
في  المعلب  الهواء  في  المخيم  احقية  في  يجادلون  وهم  الوضاعة 

الكوابيس..
يا أبانا الذي في السماء:

سئمنا التفاسير والتآويل والثآليل والممكن والكائن والمستحيل..
سئمنا السأم وما خلف السأم..

ما قبل السأم وما سئم السأم منا وال تسامى األلم الى سماء العدم..
***

نكاية في القصيدة:
بطبشور األلم سّويت طالئع الخطوة األولى..

انتخبت الفراشة في يتمها
وأويت المسافر إلى ما يقي ظله من ظله

كلما رّج عشب البراري عرجون نار..
تلك الدياجير أثرتها مذ كان مهيار يحبو نحو متراسه

أو كان يحشو بالجنون زناده
قد كان جرحاً غامضاً سكبته أباريق الغبار

على رؤوس العائدين الى حتفهم من حروب لم تدر إال في همهمات 
الخيال الموجعة

- »ما الذي في ترجمان األفق يرنو؟«.
غفوة  سوى  الريح  مقعد  على  يرسو  سيدي  يا  شيء  ش��يء..ال  -ال 

عابرة!
***

بكاء بين يدي مريم المجدلية:
ببنادق صدئة

يطلق الليل علّي النار..
فيغمى على فكرة مزهوة في مزهرية الخيال..

قرطبة..  ال��ى  الجموح  بريش  رؤاي..أه��ده��ده��ا  ألفت  بما  أرممها 
والصمت باب يرّج الزوايا فتصحو المسافة مخفورة بالنحيب.

- تلك الشظية لم تصبني
قالت امرأة قشتالية في رواية مهملة.

وذاك الحصى وتر في الهشيم
فما الخراب العظيم الذي قد يهّز السيول؟

أصيح محتمياً بشباك البكاء: هل رآك الحفاة يا مريم المجدلية هل 
رآك الحفاة.. وأنت تخّبئين بين الشقوق أو بين الضلوع صرير القيامة 
والجلجلة... يا مريم المجدلية ضمدي دمعة الصخر، وأنت في حضرة 

الصمت، بالحناء..
واتركي الريح تمّشط نجمة ساهرة

يا مريم التي قد تراوغ أسماءها أو تراوغني
هذا أوان الحشود النافرة
فانتخبي زهو الفراشات

عساها تعّض ركاكة الوقت
والمدن الفاجرة!

***
تعلمت - فيما تعلّمت - درس األلم:

رحلتك  تواصل  أن  العلل  ارشيف  في  المفرغ  الجسد  هذا  يا  يكفيك 
في  جمراته  تزمجر  الذي  الروماتيزم  سياط  تحت  تئن  وأنت  الضنكى 
مفاصلك المنهكة.. يكفيك أن تتذكر تلك الليالي الباردة اذ كنت تعوي 
كجرو لسعت ركبتيه نيران برد قارس حين كنت تعبر شتى الجغرافيات 

المطفأة.
مليء  جب  في  به  ألقوا  البهاء  ناصع  أخضر  بطفل  شبيهاً  كنت 
الطويل  لسانه  ابتالع  جيداً  يتعلم  أن  والهدف:  واألفاعي  بالعقارب 

والتوّقف عن جرأته الزائدة!
في قلعة منفى صحراوي بعيد، التهمت الكثير من الروايات كي تبّدد 
لوعتك الضامرة ومسابح من النبيذ الرخيص درءاً للسهاد... النتيجة 
طبعاً أن داهمك قولون فظيع على مرأى ألم فادح وأنت تتأمل خساراتك 

الالمتناهية:
ضيعتك  أو  ضيعتها  وحبيبة  إتمامها  عن  تخلّيت  جامعية  رسالة 
وأحالم شيعتها نحو الوداع األخير وانت تشعر بطاحونة الندم تسحق 

ضلوعك لتجهش باأللم!
أبدية  هدنة  على  معه  فاتفقت  الجديد  ميراثك  كان  القولون  وحده 

ملزمة للطرفين: أن تتعايشا بسالم أو خصام � سيان �!
هل تذكر اآلن يا صاحبي ليالي ايغرم واسافن؟ زمهرير تارودانت؟ 

أوالد تايمة؟ وهزيع انزكان؟ وجبال أمسكرود؟
هل ما زلت تستعيد صور باب دكالة وأنت ترتمي في مقهى المحطة 

في آخر الليل منتظراً حافلة مهترئة تقلك نحو أكادير؟ 
أكيد أن ال أحد يستوعب ما رشقك به من رماح الضيم والظلم دهاقنة 
المزدهي باألفكار  اللعبة مبكراً وصدقت عنفوانك  لم تفهم  القرف ألنك 
الكبيرة التي علمتك إياها الكتب... لم تكن تتقن كاآلخرين تماماً درس 
كتاب  من  تعلمت  ماذا  لكن..  الفخاخ.  مهرجان  في  ذنبك  ذاك  الحذر. 

العبر؟
تعلمت أن الحياة ارجوحة مجنونة تجهد الحالمين وتهدي التافهين 
جهداً  وال  خارقاً  ذك��اء  منك  تتطلب  ال  فالحياة  باذخة.  مجزية  موائد 
مضاعفاً اذ يكفيك أن تكون غبياً ومهادناً لتقطف ما تشاء من لوزها أو 

موزها...
التعب  أعاصير  به  طوحت  من  لكل  المأوى  هي  العزلة  أن  تعلّمت 
أن  لهم  يتهيأ  حين  ضدك  يتكتلون  اآلخرين  وان  الضجر..  وصحاري 
ذكاءك قد يعري تسطيحهم وهراءهم.. حين تشكل في منظورهم حالة 
منفلتة فيشرعون في االجتهاد بحثاً عن تعداد مساوئك وإقامة مداخل 
لتدميرك.. تعلمت - فيما تعلمت - أن هناك فيالق من الذباب تحمل ما 

يكفي لتسميم اوكسجين الكون كله وإبادته عن بكرة أحالمه...
كل  على  ومفتوحة  باالرتجاج  محفوفة  مقصورة  الحّب  أن  تعلّمت 

التوقعات فقد ال تضمن متى يحين موعد نزولك في محطة مقفرة!
وأن البسمة ليست دائماً نابعة من بستان الدواخل كما اعتقدت واهماً 
ذات وهم. فالمشاعر مجرد بورصة متغّيرة بتغّير المصالح في سوق 

تبادل األضاليل!
وأن  عدوانية  الوعول  أكثر  هم  الشعراء  أن  الطعنات  بحكم  تعلّمت 
أغلبهم يكتب بمداد الحقد والمكر ال بحبر القلب وجرح العطر... وبنفس 
القدر، تعلمت أن الكتبة جبناء متزّلفون اذ كلما وجدوا فرصة سانحة 

لسحلك فإنهم يمارسون ساديتهم عليك بتلذذ مرضي رهيب!!
تعلّمت أن أهازيج طفلة معدمة حافية يتيمة في أعالي األطلس أبلغ 
وأصدق سمفونية قد نطقتها أوركسترا وجع عظيم وأن مرافقة البسطاء 
أعمق من مجالسة األدعياء ألن عنادل الصدق وفراشات الدهشة ال تحط 

اال على مزهريات قلوبهم دونما مساحيق وال تنميقات مصطنعة!
األزلّية  العملة  هي  وحدها  األمومة  أن   - األهم  هو  وهذا   - تعلمت 
النادرة في لعبة الحياة الزائفة وان الخطيئة ابنة الحكمة وان الحكمة 

ال يفقهها الوثوقيون السفلة!
تعلمت – أخيراً - ان التكتالت مجرد حفالت تنكرية يفجر أرجاءها 
عربية  لوثة  األولى  الصفوف  نحو  التدافع  وان  مصلحي  مسدس  أول 
بامتياز تؤججها حاجة مرضية في التنكيل باآلخرين وترميم ما تداعى 

في الدواخل او ما تعفن من شرايين!

*شاعر وناقد مغربي.

الراحل ح�شن ح�شني... تاريٌخ من الكوميديا الم�شرّية واكت�شاف المواهب

الممثل جابر جوخدار... يتحّدى كّل العقبات في التج�شيد وي�شّور الحالة كما هي

اإطالق ندوات رقمّية حول تداعيات اأزمة كورونا على الحركة الم�شرحّية وال�شينمائّية 

 توفي الفنان المصري حسن حسني، فجر السبت، 
إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله مستشفى دار 

الفؤاد في العاصمة القاهرة، مساء الجمعة.
كما  الراحل  الفنان  التمثيلية  المهن  نقابة  نعت 
وسائل  عبر  العربية  الدول  مختلف  من  فنانون  نعاه 

التواصل االجتماعي.
وكان آخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، مؤخراً 
قبل  حفيدة  بصحبة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

أن يدخل إلى المستشفى.
الماضي  رم��ض��ان  موسم  خ��الل  ال��راح��ل  وش���ارك 
»سلطانة  مسلسل  ف��ي  تحسين«  »ع��م  بشخصية 
المعز« مع النجمة غادة عبد الرازق ليكون آخر أعماله 

الدرامية.

مشواره الفّني
حسن حسني ممثٌل مصري بدأ حياته المهنية منذ 
أساتذته  أنظار  لفت  أن  بعد  الماضي  القرن  ستينيات 
في  التمثيل  بمسابقات  الخاصة  التقييم  وِل��ج��ان 
تأّكد  المسرحيات،  المدرسة بعد مشاركته في بعض 
حينها حسن حسني أّن التمثيل هو مهنته المستقبلية 

وأصبح عضواً في فرقة »المسرح العسكري«.
في   1931 عام  حزيران   19 في  حسني  حسن  ولد 
حي القلعة في القاهرة، مصر. والده كان يعمل مقاوالً 
عمره  من  السادسة  في  وهو  توفيت  ووالدته  للمباني 
وانتقل وعائلته إلى حي الحلمية الجديدة ودرس في 
التوجيهية  الشهادة  على  وحصل  الرضوانية  مدرسة 

في عام 1956.
من  العديد  في  المدرسة  في  تواجده  خالل  شارك 
يكون  أن  ق��رر  فيها  إبداعه  خ��الل  وم��ن  المسرحيات 
وقرر  سيشغله  ال��ذي  الوحيد  الشيء  هو  التمثيل 

خوض تجربته في هذا المجال.
من  شوكت  ب��دور  »النمس«  مسلسل  ف��ي  ش��ارك 
وراوية  حمدي  عماد  وبطولة  غطاس  صفوت  إخراج 
في  ش��ارك   1978 ع��ام  وف��ي  صبحي  ومحمد  أباظة 
مسلسل »كيف تخسر مليون جنيه« إلى جانب عادل 
إمام وجمال إسماعيل وحّل ضيفاً في العام نفسه في 

المسلسل اإلذاعي »كفر نعمت«.
مهب  »في  مسلسل  في  البحترّي  بدور  شارك  كما 
الريح« في عام 1979 من بطولة حمدي أحمد ونادية 
من  ك��ان  ال��ذي  المباحث«  »مفتش  ومسلسل  ع��زت. 
والمسلسل  بكري  ومحمود  الشيخ  الله  عبد  إخ��راج 
إنتاجه  كان  الذي  جداً«  مزعجين  »ضيوف  الكوميدي 
مسلسل  آخرها  وك��ان  واألردن  مصر  بين  مشتركاً 
بين  مشتركاً  إنتاجاً  كان  الذي  جداً«  معذبة  »نفوس 

الكويت ومصر.
تابع حسن حسني أعماله التي تألقت أكثر وأكثر في 
الثمانينيات ومن أهمها مسلسل »الصفقة« عام 1980 
الذي كان من بطولة رشدي أباظة وصفاء أبو سعود، 
التحرير  1981 أدى دور عبد السالم رئيس  وفي عام 
تاله  الذي  العام  وفي  الثعالب«  »سباق  مسلسل  في 
أدى دور الجنرال مينو في المسلسل التاريخي »األزهر 
شريف منارة اإلسالم« كما حّل ضيفاً في العام نفسه 

في مسلسل »قلب من ذهب«.
وفي عام 1984 أّدى دور نعيم في مسلسل »جواري 
كمال  وبطولة  الدين  نور  منى  تأليف  من  قيود«  بال 

هريدي  دور  أدى   1986 عام  وفي  وبوسي.  الشناوي 
بطولة  من  والدموع«  الضحك  »سنوات  مسلسل  في 
دالل عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وتأليف عاصم 
مسلسل  في  ضيفاً  نفسه  العام  في  حّل  كما  توفيق، 
»غوابش«. وفي عام 1987 شارك في مسلسل »الحب 
دور  أدى   1989 عام  وفي  دبلوماسية«.  حقيبة  في 
جزئه  في  ون��اس«  »ناس  مسلسل  في  مشتاق  عبده 
أخرى  عدة  أعمال  في  نفسه  العام  في  وش��ارك  األول 
منها مسلسل »رجال في المصيدة« ومسلسل »أبيض 

وأسود« ومسلسل »دعوة للحياة«.
حسني  لحسن  أعماالً  التسعينيات  فترة  وشهدت 
مسلسل  أول  ك��ان  حيث  سبقها  عّما  أهمية  تقّل  لم 
جانب  إلى   1990 عام  الناس«  لكل  »ساعة  فيها  له 
أّدى دور يوسف  الجندي وجليلة محمود كما  محمود 
في مسلسل »مذكرات زوج« في العام نفسه وفي عام 
1991 شارك في مسلسل »تحت ظالل السيوف« من 
تأليف عبد السالم أمين كما شارك في العام نفسه في 
أعمال عدة منها مسلسل »النّوة« ومسلسل »العودة«. 
وفي عام 1992 أدى دور شريف الكاشف في مسلسل 
في  ش��ارك  كما  األول  جزئه  في  الحلواني«  »ب��واب��ة 
العام نفسه بمسلسالت عدة أخرى منها »وكان لقاء« 
»وداع��اً  ومسلسل  ج1«  والبنون  »المال  ومسلسل 

قرطبة«.
وفي عام 1993 أدى دور رشاد في مسلسل الدراما 
الجداوي  رجاء  بطولة  من  الحب«  بيت  في  »أمهات 
وصفاء الطوخي، كما أدى دور شديد باشا في مسلسل 
»دموع صاحبة الجاللة« إلى جانب عبلة كامل ومحمد 
العربي  المسلسل  في  شارك   1994 عام  وفي  كامل، 
جانب  إلى  للزوجات(«  )ال  حظوظ  »الدنيا  الكوميدي 
العام  في  ش��ارك  كما  سامي  وخالد  القصبي  ناصر 
نفسه في الجزء الثاني من مسلسل »بوابة الحلواني« 

ومسلسل »أرابيسك: أيام حسن النعماني«. 
»أسير  منها  أخرى  عدة  مسلسالت  في  شارك  كما 
على  و«أغنية  الحياة«  تيار  و«يأخذنا  قيود«  بال 

فترة  في  األخ��رى  مسلسالته  أهم  ومن  األم��ل«  جسر 
ومسلسل  الخطر«  »جسر  مسلسل  التسعينيات 
»أوقات خادعة« و«حلم آخر الليل« و«همام يبحث عن 

همام« و«الذب« عام 1999.
األلفية  ف��ي  الفني  م��ش��واره  حسني  حسن  تابع 
يقل  ول��م  تنوعت  التي  األدوار  من  بمزيد  الجديدة 
في  توجهه  من  بالرغم  سبقتها  التي  عن  فيها  اإلبداع 
هذه الفترة لألفالم بشكل مكثف أكثر من الدراما، ومن 
الجديدة  األلفية  التي شارك فيها في  المسلسالت  أهم 

مسلسل »الفجالة« عام 2000.
ال��راب��ع من  ال��ج��زء  2001 ش���ارك ف��ي  وف��ي ع��ام 
من  العديد  إلى  باإلضافة  الحلواني«  »بوابة  مسلسل 
المسلسالت األخرى في العام نفسه منها »نهر العطاء« 
من إخراج محسن فكري والمسلسل الكوميدي »النساء 
قادمون« إلى جانب حسين فهمي وغادة عبد الرازق. 
وفي عام 2003 شارك في مسلسل »ملك روحي« إلى 
جانب سيرا وأحمد عز وشارك في العام الذي تاله في 
مسلسل »بنت أفندينا« إلى جانب إلهام شاهين وكريم 
أخرى  أعمال  في  نفسه  العام  في  شارك  كما  كوجاك، 
منها مسلسل »مالعيب شيحة« و«عفاريت السيالة«، 
2006 شارك في مسلسل »بنت بنوت« إلى  وفي عام 
في  شارك  كما  الطوخي  وصفاء  الدين  عز  مي  جانب 
العام نفسه في مسلسل »علي يا ويكا« ومسلسل »آن 

األوان«.
إلى  »سمارة«  مسلسل  في  شارك   2011 عام  وفي 
في  شارك  كما  جالل  وياسر  ال��رازق  عبد  غادة  جانب 
العام نفسه في مسلسل »أزواج في ورطة« والمسلسل 
الكوميدي السوري »صايعين وضايعين« إلى جانب 
عبد المنعم عمايري وأيمن رضا كما شارك في مسلسل 
 2012 رمضان  في  عرض  ال��ذي  الرابعة«  »الزوجة 
الفن  نجوم  من  ونخبة  شعبان  مصطفى  جانب  إلى 
التشويق  دراما  في  شارك   2013 عام  وفي  المصري، 
»مزاج الخير« إلى جانب مصطفى شعبان وعال غانم 
الكوميدي  الكويتي  المسلسل  بطولة  في  شارك  كما 

عباس  وأمل  العلي  طارق  جانب  إلى  وصل«  »خالي 
عام 2014.

وفي العام الذي تاله حّل ضيفاً في مسلسل »مريم« 
في  شارك  كما  النبوي  وخالد  وهبي  هيفاء  بطولة  من 
العام نفسه في مسلسل »الصعلوك« من إخراج حسن 
القناوي وبطولة خالد الصاوي وفي عام 2016 شارك 
وكارمن  الدين  عز  مي  بطولة  من  »وعد«  مسلسل  في 
الكوميدي  المسلسل  2018 شارك في  لبس وفي عام 
من  »رحيم«  مسلسل  في  شارك  كما  وليلة«  ليلة   30«

بطولة ياسر جالل وأحمد السقا.
األف��الم  من  الفني  حسني  حسن  رصيد  يخلو  وال 
أهمها  ومن  والعربية  المصرية  السينما  أثرت  التي 
سيف  إخ��راج  من   1978 عام  النشالة«  »المليونيرة 
إلى   1988 عام  مهم«  رجل  و«زوج��ة  شوكت  الدين 
جانب أحمد زكي وميرفت امين و«صراع األحفاد« عام 

 .1989
وشهدت األلفية الجديدة ثورة فنية في حياة حسن 
حسني حيث كان أغلب انشغاله في األفالم التي طغى 
األفالم »محامي  أهم هذه  الكوميدي ومن  اللون  عليها 
عام  البحيري  وداليا  رمزي  هاني  جانب  إلى  ُخلع« 
إلى  »اللمبي«  في  نفسه  العام  في  شارك  كما   .2002
في  الجبالي  حسنين  دور  وأدى  سعد  محمد  جانب 
هنيدي  محمد  جانب  إلى  المعسكر«  في  »عسكر  فلم 
كما أدى دور اللواء نجدت في الفلم الكوميدي »الباشا 
2004 ودور والد عيد في »عيال حبيبة«  تلميذ« عام 

مع حمادة هالل عام 2005
يا  »يانا  في  ببالوي  دور  نفسه  العام  في  قّدم  كما 
خالتي« وشارك في فلم »زكي شان« وفي عام 2006 
إلى جانب أحمد حلمي وغادة  فلم »جعلتني مجرماً« 

عادل وفلم »أيظن!«
وفي  حسني  تامر  جانب  إلى  »البدلة«   2018 وفي 
من  نخبة  جانب  إلى  مصر«  بورصة  »قهوة   2019
ومن  ياسين  محمود  ورانيا  لبيب  لطفي  منهم  النجوم 

المقرر أن يشارك في الجزء الثاني من فلم »البدلة«.

{ محمد سمير طحان
شّكلت إطاللة الفنان جابر جوخدار في مسلسل »ورد 
أسود« من تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين 
نوعاً من التحدي له لكونه جّسد شخصيتين مختلفتين 
لشقيقين توأم متناقضين في كل شيء مع خصوصية 

العمل الذي تناول المجتمعين السوري والجزائري.
الفنان  ي��ق��ول  أس���ود«  »ورد  ف��ي  مشاركته  وع��ن 
جوخدار: كان التحّدي كبيراً والتجربة مغرية لجميع 
جيدة.  عرض  بفرصة  يحظ  لم  أنه  إال  العمل  صناع 
فالعام الماضي كان عرضه حصرياً على قناة جزائرية 
وهذا العام لم يحظ بتوقيت عرض جيد على القنوات 

السورية، معرباً عن اعتقاده بنجاح العمل فنياً حيث 
طيلة  تفاصيله  بكل  متابعيه  انتباه  يشّد  أن  استطاع 

حلقاته وأن يترك أثره الجيد لديهم.
الدرامية  األع��م��ال  ينتقد  من  عند  ج��وخ��دار  توقف 
األعمال  يتابع  ذات��ه  الوقت  وفي  المشتركة  العربية 
متعددة  جنسيات  من  ممثلين  تضم  التي  األجنبية 
هو  مشترك  عربي  جهد  أي  أن  مؤكداً  كثيرة،  وألج��زاء 
الفّنية  سيما  وال  المجاالت  كل  في  ومطلوب  مهم  أمر 

والثقافية.
شهدت  الحرب  قبل  ما  فترة  أن  إلى  جوخدار  ولفت 
السورية والتي  الدرامية  األعمال  إنتاج  كثافة في عدد 
كانت تفرز عدداً من األعمال الفنية الجيدة إال أن تراجع 

على  أث��ر  الحرب  سنوات  في  المنتجة  األع��م��ال  ع��دد 
دراما  منافسة  جانب  إلى  منها  الجيد  نسبة  انخفاض 

منصات البث الرقمي الحديثة لهذه األعمال.
واعتبر جوخدار أن أساس وسّر نجاح أي عمل فّني 
تكمن في مضمونه الفكري وشكله الفني اللذين يقدمان 
إليصال  جهود  من  صناعه  يبذله  ما  وبمدى  للجمهور 

رسالته للمشاهدين أياً كان تصنيفه الفني والتقني.
وعن حال الدراما السورية اليوم رأى الفنان جوخدار 
عن  زادت  العام  ه��ذا  في  الجيدة  األع��م��ال  نسبة  أن 
نسبتها في السنوات الثماني األخيرة مع ظهور وجوه 
اهتمام  وجود  جانب  إلى  بالخير  تبشر  جديدة  فنية 
واضح من قبل شركات اإلنتاج بإعطاء مساحات أكبر 

للفنانين ليقّدموا ما لديهم من إمكانات فنية وليظهروا 
بالشكل الصحيح الذي يعّبر عنهم ويضعهم في مكانهم 

المناسب لدى الجمهور .
جوخدار  برأي  السورية  للدراما  األلق  إعادة  ويبدأ 
والموهوبين  االختصاص  ألصحاب  الفرص  بإعطاء 
واالجتهاد في جميع مفاصل صناعة الدراما مع ضرورة 

امتالكهم الوعي الفكري والمشروع الفّني الحقيقي .
الفّن السوري  ويعّبر جوخدار عن تفاؤله بمستقبل 
عموماً ويختم بالقول: عبر التاريخ كانت سورية دائماً 
اليوم  نحتاجه  وما  والمبدعين  المفكرين  أهم  تمتلك 
هو زيادة االيمان بقدراتنا لنكمل مسيرة الفّن السوري 

ونبني مستقبله القوي.

تيرو  و»جمعية  إسطنبولي«  »مسرح  إدارة   نّظمت 
مجموعة  اللبناني«  الوطني  و»ال��م��س��رح  للفنون« 
الثقافة  ض��م��ن »ش��ب��ك��ة  رق��م��ي��ة  وج��ل��س��ات  ن����دوات 
عبر  المغلقة  الغرف  خ��الل  من  لبنان«  في  والفنون 
الحركة  على  ك��ورون��ا  »أزم���ة  تطبيق زوم بعنوان 
الفنانين  المسرحية والسينمائية والثقافية« بمشاركة 
العربي،  والعالم  لبنان  في  الثقافية  والمؤسسات 
دروي��ش  جهاد  الحكواتيين  ال��ن��دوات  واستضافت 
بلحاج  وبلقاسم  )فلسطين(  نعنع  وخالد  )لبنان( 
ونسيم  )ال��م��غ��رب(  ال��م��زوري  وآم���ال  )ت��ون��س(  علي 
وناقشت  )لبنان(،  عالم  وغوى  بشارة  ورجاء  علوالن 
وعمل  كورونا،  زمن  في  والحكواتي  الحكاية  موضوع 
أو  بالحضور  لقائه  إلى  بالحكاية  لقائه  منذ  الحكواتي 
الحديثة  التكنولوجيا  مع  التأقلم  وكيفية  المستعمين، 
بالتعليم.  الحكواتي  وعالقة  العالمية،  األزمة  ظّل  في 
الدكتور مشهور مصطفى  الثانية استضافت  والجلسة 
زمن  في  والمسرح  الفّن  ح��ول  وتمحورت  )لبنان(، 
في  والمسرح  إنتاج،  واي  إبداع  أي  واألوبئة:  الحجر 
كفنان  لك  تعني  وم��اذا  الغائب،  الجمهور  م��أزق  ظل 
مع  مقارنة  الخاصة  حياتك  على  الطارئة  التغييرات 
مي  الفنانة  استضافت  الثالثة  الندوة  األضواء؟  حياة 
نصر، وتناولت تجربة جمعية شركاء نحن في لبنان، 

وواقع الموسيقى في ظل األزمة.
أما الجلسة الرابعة فاستضافت جمعية لبن وفرقة 
المسرحّية  ال��ف��رق  واق��ع  وناقشت  )ل��ب��ن��ان(،  وص��ل 
الجلسة  أم��ا  البديلة.  والسبل  كورونا  أزم��ة  ظ��ّل  في 
الروس  أبو  موريال  المصّورة  فاستضافت  الخامسة 
تجربة  وتناولت  )لبنان(  من  جبور  دينيس  والمنتجة 

زيارة وواقع السينما في األزمة وتأثيرها على صناعة 
السينما. الجلسة السادسة كانت مع »فرقة زقاق« في 
لبنان، تمحورت حول تأثير األزمة الحالية على الحركة 

المسرحية والمراكز الثقافية في لبنان.
وقد شارك بالندوات حكواتيون من المغرب واإلمارات 
وسلطنة  والعراق  وفلسطين  والجزائر  ومصر  وتونس 
جمعية  قبل  م��ن  ال��ح��وار  وأدار  والسعودية،  عمان 
الندوات  وأدار  العامري،  محمد  المخرج  للفنون  تيرو 
إبراهيم  الممثل  للفنون  تيرو  جمعية  رئيس  لوجستياً 
إبراهيم. وعلى أن تستكمل الندوات مع مؤسسة آفاق، 
السينمائي  المخرج  الفيحاء،  فرقة  حمانا،  الفنان  بيت 
كما  لبنان.  في  المصور  بيت  وجمعية  عرقجي،  فيليب 
التواصل  منصات  عبر  للجمهور  الندوات  جميع  وتبث 

االجتماعي.
الممثل  اللبناني«  الوطني  »المسرح  مؤسس  وأكد 
البحث عن طرق  أنه علينا  والمخرج قاسم إسطنبولي 
العالمية  األزم��ة  مع  التأقلم  أج��ل  من  جديدة  وأفكار 
شبكة  خالل  من  ونحن  المستقبل،  في  عنها  ينتج  وما 
تكوين  إلى  نسعى  سوف  لبنان  في  والفنون  الثقافة 
منصة رقمية مفتوحة للجميع، وتشكيل تشبيك ثقافي 
على  وتأثيراتها  األزم��ة  مواجهة  أج��ل  من  بينا  فيما 
الحركة الثقافية والفنية، وذلك من أجل المحافظة على 
استمرارية جميع المؤسسات الثقافية وتضامناً سوياً 

هو الخالص في انتظار غودو؟«.
هذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على برمجة العروض 
والشباب،  لألطفال  والتعليمية  الفنية  السينمائية 
وتقديم السينما ألي ُمخرج يريد عرض فيلمه بالمجان، 
والى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج 

أفالمهم،  لعرض  الشباب  للمخرجين  فرصة  وفتح 
وتعريف الجمهور بتاريخ السينما المحلية والعالمية، 
باإلضافة الى الالمركزية في العروض عبر »باص الفّن 
منّصات  فتح  على  وتعمل  الجوالة،  للعروض  السالم« 
ثقافية في لبنان، من »سينما الحمرا« في مدينة صور 
و»سينما ستارز« في مدينة النبطية و»سينما ريفولي« 
التي تحّولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أّول مسرح 

وسينما مجانية في لبنان، منّصة ثقافية حّرة ومستقلة 
والمهرجانات  ال��ورش  إقامة  على  شهدت  ومجانية 
المسرحية والسينمائية والموسيقية من مهرجان صور 
للرقص  المسرحي  لبنان  ومهرجان  الدولي  الموسيقي 
المعاصر والحكواتي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام 
ومهرجان  الفني،  تيرو  ومهرجان  الثقافية،  فلسطين 

شوف لبنان بالسينما.   
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هولندا ـ األمانيا: الختالف الجوهري بين الأداء والإنجاز )2(

�صرخة لعبي دورتموند ومون�صنغالدباخ �صد العن�صرية

�شان�شو وتورام يطالبون بـ »العدالة لجورج فلويد«

را�شفورد يرف�ض االنتقال لبر�شلونة!

اإ�صابة 16 العبًا في فريق برازيلي بالكورونا

اتحاد ال�شّلة اللبناني يلغي بطوالته

اأ�شعد ال�شّقال يلتقي الوزيرة اأوهانيان

ويعر�ض هواج�ض االأندية ومطالبها

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

اليكم الحلقة الثانية من الدراسة التي أعّدها.

ميشال فريد نصرالله
المتاحين  الالعبين  مجموعة  تحدد  ما  غالباً 
سيستخدمها  التي  الفضلى  والتشكيلة  الطريقة 

المدربون في المباريات. 
وهذا األمر ينسحب على المدربين الهولنديين 
المقاربة،  ف��ي  االخ��ت��الف  بعض  م��ع  واألل��م��ان 
ويلتزمون  »ال��ق��اع��دة«  بهذه  األل��م��ان  وي��ؤم��ن 
بها... فالتشكيلة األلمانية التي فازت بيورو 96 
العالم  بكأس  فازت  التي  التشكيلة  عن  مختلفة 
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أما في هولندا فالوضع مختلف، يكاد يكون من 
الشهيرة،   3-3-4 ال�  تشكيلة  تغيير  المستحيل 
تغطي  التي  التشكيلة  أنها  يعتبرون  أنهم  حيث 
عندما  متقّدم  دف��اع  خ��ط  م��ع  كبيرة  مساحات 
تكون الكرة خارج الحيازة، وتؤّمن عدد كبير من 

المثلثات في حالة االستحواذ. 
الهولنديين  أن  مقولة  تصديق  الصعب  ومن 
قدموا تنازالت كبيرة عند اعتمادهم خطة 3-3-4 

ألنهم لعبوا لسنوات طوال وفق خّطة 3-4-3.

خطة هولندية جريئة!
غوليت  دون  وم��ن   ،1994 العالم  ك��أس  في 
 3-4-3 الهولنديون بتوزيع  وفان باستن، لعب 
حتى  في ربع النهائي ضد منتخب البرازيل الذي 

أحرز اللقب. 
هذه  توصيف  يمكن  ال  اليوم،  القدم  كرة  وفي 
بل  فحسب،  هجومية  أو  جريئة  بأنها  الخطة 
بالرغم  بها  استمروا  الهولنديين  لكن  انتحارية. 
قيادة  ظل  في  بها  فتمسكوا  المدربين،  تغّير  من 
ليتّم  هيدينك،  ال��م��درب  مع  ث��ّم  وم��ن  أدف��وك��ات 
بطولة  في  إنكلترا  قبل  من   1-4 بنتيجة  سحقهم 
يورو 96، وكانت تلك المباراة األخيرة في بطولة 

عالمية التي يلعبونها ب� 3 مدافعين.

فان باستن والتغيير
بعد هذه الفترة، كان هناك استثناء وحيد مع 
فان باستن، الذي كان من محبي يوهان كرويف 
اللعب  المغامر  فقرر  الكروي،  بفكره  والمتأثرين 
تصفيات  افتتاح  في  وذلك  مدافعين،   3 ب�  مجدداً 

بالمباراة  فاز  تشيكيا.  أمام   2006 العالم  كأس 
لكنه لم يستخدم ال� 3-4-3 بعد ذلك. 

للمنتخب  الحالي  المدرب  أن يدركه  وما يجب 
الهولندي رونالد كومان أن البرتقالي فاز بقلوب 
الكثيرين بتشكيالت 3-4-3 و4-3-3 لكن اللقب 
الوحيد في يورو 88 جاء بتشكيلة 4-4-2. ومن 

الغريب أن هذا »التشكيل« لم يعتمد ثانية!

روح الفريق ... األساس في المانشافت
للمنتخب  الرئيسية  السمات  إح���دى  ت��ع��ّد 
ما  وغالباً  الفريق،  وروح  العقلية  هي  األلماني 

تميز بهذا الجانب. 
المناسبين  الموظفين  دائماً  المنتخب  يملك 
داخ��ل  اض��ط��راب��ات  ح���دوث  احتمالية  لتقليل 

المعسكرات. 
وكان هذا األمر سبباً رئيسياً لتحقيق ألقابهم، 
كانت  كلما  أفضل،  المجموعة  عقلية  كانت  فكلما 
الفرصة أفضل أمام المدرب في المجال التكتيكي، 

وهذا بالطبع، سيؤدي إلى تزايد فرص النجاح. 
هذا  في  دائماً  »البرتقاليون«  عانى  بالمقابل، 
البطوالت  في  الوخيمة  العواقب  وتحّملوا  الشق، 
الكبرى. كان لديهم دائماً عدد أكبر من »النجوم« 
كما  الصغيرة،  »الممالك«  من  المزيد  وبالتالي 

أحب رينوس ميشيلز تسميتها. 
بقدرته  تتمثل  األصعب  المدرب  مهمة  وكانت 
ب��أن  ال��الع��ب��ي��ن ذوي »ال��م��م��ال��ك«  إق��ن��اع  ع��ل��ى 
على  تتقّدم  أن  يجب  ال  الشخصية  مصلحتهم 

مصلحة الفريق. 
زادت   - الفريق  ضمن  النجوم  عدد  زاد  وكلما 
على  صعوبة  المهمة  زادت  وبالتالي   – الممالك 

المدرب.
األل��م��ان��ي  المنتخب  معسكر  ف��ي  ح���دث  م��ا 

من  واح���داً  يعتبر   ،  1994 العالم  ك��أس  خ��الل 
يومها  األلمانية.  الكرة  في  القليلة  االستثناءات 
باللقب،  للفوز  المرّشحين  من  »المانشافت«  كان 
وكان مساره أسهل  من المتوقع بحسب القرعة، 
حيث كان سيواجه بلغاريا في ربع النهائي. قبل 
المباراة، وبشكل غير متوقع، إدعت إحدى زوجات 
الالعبين أنه لم يتم االعتناء بها وبزميالتها بشكل 

مناسب. 
البداية،  في  قيمة  دون  من  وكأنه  األم��ر  ظهر 
التصريحات  هذه  استثمرت  اإلعالم  وسائل  لكن 

وخلقت آراء منقسمة داخل المعسكر األلماني. 
اعتبرها  فيما  صحيحة  أنها  البعض  فاعتبر 
آخرون مبالغة، وهو ما أّثر سلباً على روح الفريق 
فريق  ضد  الثمن  »المانشافت«  ليدفع  وتركيزه، 

أقل منه جودة. 
وبعدها بعامين، اتخذ المدرب بيرتي فوغتس 
رئيسية  أس��م��اء  أبعد  حين  ص��ارم��ة  إج���راءات 
في  وفاز  اإلعالمي  التدّخل  من  وحّد  القائمة،  من 
النهاية ب� يورو 96 مع مجموعة العبين نوعيتهم 

أقل من الذين خسروا في مونديال 94.

هولندا والتخّبط!
استثناء،  ه��و  ألمانيا  م��ع  ح��دث  م��ا  ك��ان  إذا 
فهولندا تملك نماذج ال تعّد وال تحصى عن تخبط 
روح الفريق في كل بطولة تقريباً... العب يخالف 
في  الحانة  إل��ى  بالخروج  األساسية  القواعد 
المدرب  ضد  يثورون  نجوم   ،1974 العالم  كأس 
خالف   ،1990 العالم  كأس  قبل  مبرر  دون  من 
 ،96 يورو  في  دافيدز  وإدغار  هيدينك  غوس  بين 
وأثناء  قبل  نيستلروي  وفان  كلويفرت  مناكفات 
عندما   2012 ي��ورو  إل��ى  وص��والً   ،2004 ي��ورو 
رفض هونتيالر وفان ديرفارت البقاء على مقاعد 

البدالء، هذه كلها أمثلة بسيطة عن المشاكل الذي 
اشتهر بها الهولنديون. 

بتقييمات  أكثر  الهولنديون  الالعبون  ويهتم 
المدربين،  بآراء  وليس  المباراة  بعد  الصحفيين 
علناً.  آرائ��ه��م  ع��ن  التعبير  ف��ي  سرعتهم  م��ع 
فاإلعالم المواكب يبقى في حالة تأهب لمثل هذه 

»الهدايا«. 
ولذلك عمد المدرب ميشيلز إلى منع العبيه من 
بانتقاد  لهم  سامحاً  زمالئهم،  أو  تكتيكاته  انتقاد 
بأن  مجموعته  إقناع  في  لينجح  فقط.  أنفسهم 

اإلعالم هو عدّوهم األول. 

األلمان ... انضباط وسعي للتطوير
ستبقى ألمانيا منضبطة للغاية في كرة القدم، 
للمتغّيرات  يوميون  متابعون  األلمان  وسيبقى 
يظهرون  مدربيهم  أن  كما  اللعبة،  في  الدائمة 
تدريبية  برامج  عن  بحثاً  للسفر  استعدادهم 
العبيهم  تطوير  في  الكمال  إلى  ساعين  متطورة 
ألمانيا  لمحافظة  حتماً  سيؤدي  وه��ذا  وفرقهم. 
التعليمي  نهجها  واس��ت��م��رار  تواضعها  على 

وبالمحصلة، ستحصد المزيد من األلقاب.

أسباب التراجع الهولندي
من ناحية أخرى ، الغطرسة واإلكتفاء الذاتي 
ومسؤولي  المدربين  ع��ق��ول  على  يسيطران 
االتحاد الهولندي. وهناك الكثير من األسئلة التي 
باإلحباط  يشعرون  هل  حولهم،  طرحها  ُيمكن 
بسبب خسارة نهائي كأس العالم للمرة الثالثة 
بنتائجهم  فقط  س��ع��داء  أن��ه��م  أم   2010 ف��ي 
مشجعو  يشعر  ه��ل  البطولة؟  ف��ي  اإلجمالية 
اياكس أمستردام  باإلحباط ألنهم كانوا على بعد 
ثانية واحدة من الوصول إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا 2019. 
بالسيطرة  النفس  عن  الرضا  فكرة  لتستمر 
وأكثر  أكثر العبيهم احترافاً  في هولندا حتى مع 
الهولندية  الكرة  لحظات  أكثر  وفي  قوة  فرقهم 

مصيرية. 
لكن  والسرعة،  القدمين  لحركة  حدود  هناك 
هنا  شاسع  التحسن  وم��ج��ال  للعقل  ح��دود  ال 

بالنسبة للهولنديين. 
وتعّد عقلية الفوز أصعب ما يمكن تعليمه ألي 
كان في أي رياضة . يحتاج الهولنديون إلى إتقان 

التفاصيل الصغيرة التي يجيدها جيرانهم. 
فطري  أم��ر  هو  الحافز  ب��أن  كثيرون  يناقش 
صحيح.  غير  ه��ذا  لكن  ال،  أو  تمتلكه  أن  فإما 
يعتبر األلمان من أفضل من إستطاع دمج الدافع 
فاعلية  األكثر  بالطريقة  والخارجي  الداخلي 
الفوز،  لتحقيق  بعقلية  يتمتعون  العبين  إلنتاج 
ليس هذا فحسب بل بدأوا بإنتاج العبين بعقلية 

معتادة على الفوز. 

المنافسة  في  الضئيلة  بآماله  دورتموند  بوروسيا  تمّسك 
6-1 على  على لقب الدوري األلماني لكرة القدم هذا عقب فوزه 
للمسابقة،  والعشرين  التاسعة  الجولة  في  بادربورن  مضيفه 
على   1-4 مونشنغالدباخ  بوروسيا  فوز  أيضا  شهدت  التي 

ضيفه يونيون برلين. 
الثاني  المركز  في  نقطة   60 إلى  رصيده  دورتموند  ورف��ع 
غريمه  ع��ن  نقاط  سبع  ب��ف��ارق  متأخرا  المسابقة،  بترتيب 
على  مراحل  خمس  قبل  )المتصدر(،  ميونيخ  بايرن  التقليدي 
نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد بادربورن عند 19 نقطة 
ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه أكثر في صراعه 

من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.
 ،54 الدقيقة  في  دورتموند  لمصلحة  بالتسجيل  هازارد  بادر 
قبل أن يضيف زميله جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 
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تسجيله  عقب  جديد  من  المباراة  هونميير  أوف��ه  وأشعل 
عاد  ما  سرعان  لكن   ،72 الدقيقة  في  بادربورن  لمصلحة  هدفاً 
جادون  تسجيل  عقب  المباراة،  على  قبضته  إلحكام  دورتموند 
سانشو والنجم المغربي أشرف حكيمي الهدفين الثالث والرابع 

في الدقيقتين 74 و85. 
 ،89 الدقيقة  في  الخامس  الهدف  شميلزر  مارسيل  أحرز  ثّم 

السادس  الهدف  بتسجيله  األه��داف  مهرجان  سانشو  ليختتم 
يكشف  وكان  )هاتريك(  أهداف  ثالثة  ليسجل   ،90 الدقيقة  في 
عن قميص مكتوب عليه »العدالة لجورج فلويد« بعد كل هدف 
يد  على  حتفه  لقي  الذي  األسود  األميركي  للرجل  دعمه  معلناً 

شرطي أميركي األسبوع الماضي، وهو ما فعله حكيمي أيضا.
من جانبه، أنعش بوروسيا مونشنغالدباخ آماله في الوجود 
ضمن المراكز األربعة األولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة 
دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الكبير والمستحق 

4-1 على ضيفه يونيون برلين في وقت سابق اليوم. 
وارتفع رصيد مونشنغالدباخ إلى 56 نقطة في المركز الثالث 
يحتل  الذي  بايرليفركوزن،  على  األهداف  بفارق  متفوقاً  مؤقتاً 
المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، وبفارق نقطة 

أمام اليبزغ، صاحب المركز الخامس. 
جلس  حيث  فلويد،  مع  تضامناً  أيضاً  المباراة  وشهدت 
احتفاالً  ركبته  على  مونشنغالدباخ  الع��ب  ت��ورام  م��ارك��وس 
بتسجيله أول أهدافه مع فريقه في شباك يونيون، وهو ما أسماه 

النادي »لحظة خاصة«. 
وكان مونشنغالدباخ يعلق عبر »تويتر« على االحتفال الذي 
كان يحاكي احتجاج العب كرة القدم األميركية كولين كايبرنيك 

ضد العنصرية في العام 2016 في أميركا. 

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أمس اإلثنين، أن نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، كان 
قريبا للغاية من االنتقال إلى برشلونة، قبل أن يتراجع بسبب مخاوف من إمكانية عدم انسجامه.
  وانتهى األمر براشفورد )22 عاماً(، إلى توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد ينتهي عام 2023.
 ووفقاً لما ذكرته صحيفة »موندو ديبورتيفو«، تواصل برشلونة مع راشفورد بعد انطالق الموسم 
2017-2018، ضمن سعيه للبحث عن بديل طويل األمد للنجم األوروغوياني لويس سواريز. 

ولفت راشفورد أنظار برشلونة بعد سلسلة من العروض المميزة مع مانشستر يونايتد، فقام 
مسؤولون في برشلونة بمقابلة ممثلي الالعب الذين بدورهم، أكدوا تحمس موكلهم لالنتقال إلى 

النادي الكتالوني. 
وأضافت الصحيفة، أن الالعب انسحب من المفاوضات في اللحظات األخيرة، بحجة أنه لم يكن 

جاهزا التخاذ قرار بهذا الحجم يتعلق باالنضمام إلى فريق جديد وتغيير نمط حياته.

تواجه البرازيل تحدياً كبيراً مع تزايد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، ولم 
تكن أندية كرة القدم بمنأى عن هذه الجائحة. 

وأعلن نادي فاسكو دا غاما أن نتيجة اختبارات 16 العباً لفيروس كورونا جاءت إيجابية قبل 
يوم واحد من الموعد المفترض الستئناف التدريبات في ريو دي جانيرو بعد توقف شهرين بسبب 

الجائحة. 
مرحلة  سيدخلون  لالختبار،  خضعوا  بالفريق  عضواً   43 أصل  من  العباً   16 إن  النادي  وقال 
العزل، وأشار إلى أن ثالثة العبين أثبتت االختبارات تعافيهم من المرض. وحصل الالعبون في 
ريو دي جانيرو على الضوء األخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءا من يوم 
أمس االثنين لكن من دون تالمس واحتكاك مع الزمالء، ولم تقرر باقي الواليات بعد متى تستطيع 
األندية العودة إلى المران بشكل تقليدي. وزاد عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل حتى 

مساء يوم أمس على نصف مليون شخص مقابل وفاة أكثر من 29 ألف شخص.

أعلن  االتحاد اللبناني لكرة السلة  في بيان رسمي نشره أمس عبر حسابه في »فيسبوك«، إلغاء 
جميع بطوالته لموسم 2019-2020. وجاء في البيان: »أعلن  االتحاد اللبناني لكرة السلة  أنه بسبب 
القوة القاهرة التي تعاني منها البالد منذ تاريخ 2019/10/18 ولغاية الساعة دون انقطاع، تقرر 

إلغاء جميع بطوالته لمختلف الدرجات والفئات لموسم 2019-2020 دون أي استثناء. 
كما أن االتحاد سوف يشكل لجنة من األخصائيين إلعداد وإجراء الدراسات الالزمة بغية وضع 
رؤية واضحة تشمل شكل وهيكلية وأنظمة بطوالت الموسم المقبل في ضوء األوضاع االستثنائية 

الصعبة والحرجة التي تعاني منها رياضة كرة السلة على مختلف المستويات واألصعدة«. 
وأضاف البيان: »يدعو االتحاد جميع إدارات األندية والمدربين والالعبين وعائلة كرة السلة إلى 
التعاون الكامل من أجل تخّطي هذه المرحلة الصعبة والتنسيق من أجل العمل على إطالق بطوالت 

الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن«.

والرياضة  الشباب  وزي��رة  بزيارة  الصقال  أسعد  السيد  الرياضي  النجمة  نادي  رئيس  قام 
فارتينيه أوهانيان في مكتبها بالوزارة،  وتباحث معها في األوضاع الرياضية عامة وكرة القدم 
المالية  بالمساهمات  البت  موضوع  في  اإلس��راع  الوزيرة  على  الصقال  وتمّنى  خ��اص،  بشكل 
المخصصة لألندية الرياضية وخصوصاً في ظّل األزمة اإلقتصادية الراهنة، وتداول معها ايضاً 
في الخطة المناسبة إلعادة النهوض بالقطاع الرياضي عموماً، آمالً االلتفات إلى تجهيز المالعب 
المعتمدة للمباريات وصيانتها بما يتناسب مع فكرة تطوير المستويات الفنية، وشكر الوزيرة على 

جهودها التي تبذلها في الوزارة .
هواجسها  حّملته  النجمة  ضمنها  من  أندية  ثمانية  باسم  تحّدث  الصقال  أن  إلى  االشارة  مع 
لعرضها على الوزيرة، وهي: العهد، التضامن صور، شباب الساحل، البرج، شباب البرج، الشباب 

الغازية وطرابلس.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
ممثل فرنسي راحل من أفالمه »جان القمر« 1 .

بالد قديمة في أفريقيا الشمالية بين قرطاجة والمغرب،  2 .
يلوم

يتجارى بالحديث، من األكالت الشعبية 3 .
متشابهان، أرخبيل في األطلسي، أول يراع 4 .

أذّل، مدينة باكستانية 5 .
مدينة بلجيكية، أتكلم بصوت منخفض 6 .

من النجوم، عاصمة أوروبية، أول أقابل 7 .
إسم موصول، كتاب ألرسطو، إهدمي البناء 8 .

مصيف لبناني، يساعد 9 .
وافق الرأي، أرشد، غّنجت 10 .

للتفسير، خالف عدمنا، بحر 11 .
تطلبان فعل االمر، سالم 12 .

عمودياً: 
مدينة مصرية، قادم 1 .

والية أميركية، مسابح رومانية شهيرة 2 .
من النجوم، يعبر، للتفسير 3 .

عودتنا، مدينة هندية 4 .
عنده، بلدة لبنانية، حرف أبجدي مخفف 5 .

دولة أفريقية، كتب 6 .
للنداء، مدينة بريطانية 7 .

فم، لدغ، ضمير متصل 8 .
الشيء  جعل  سودانية،  مدينة  مصيبة،  9 .

مستمًرا ودائًما
نفاخره، أوطان 10 .

الشمالية  أميركا  ف��ي  قمة  أعلى  ت��ه��رب،  11 .
بأالسكا

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

الصغير )3*3(.

123456789101112
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:Sudoku حل
 ،453821976  ،289764135  ،167359438
 ،734512689  ،812697543  ،596483712

675248391  ،321975864  ،948136257
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
بنها،   )  3 سألت  واس��ت،  لب،   )  2 اب  السلفادور،   )  1
اردمها 4 ( حا، رينوسا، ما 5 ( رنم، لدي، هدهد 6 ( ابو، تن 
التينا، اليمن 8 ( المس، نهرب، لي 9 ( حم، ايار، القس   )  7
10 ( مجدنا، مرنها 11 ( رند، نأتي، يرد 12 ( فأر، مربتا. 

عموديا:
دد 4  مأتم،   )  3 المجند  لبنان،   )  2 االحمر  البحر   )  1
 )  7 ار  انا،  اساند،   )  6 يانا  يلون،  فا،   )  5 بيسان  لوار،   )
دترويت، هرمت 8 ( دس، نار، ريم 9 ( رسماه، لبان 10 ( 

اه، دبي، لهيب 11 ( االمه، ملقارت 12 ( بت، ادونيس، دا.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الأّول من حزيران يوم حزين

{ يكتبها الياس عّشي

أسوأ ما يصيب الوطَن أن يفقد الناس ذاكرتهم، ويرحلوا في 
ليبقى  استشهدوا  الذين  ألولئك  ظهورهم  ويديروا  النسيان، 

لبنان.
1987/6/1، وبعد  في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي 
كان  الراحل  الرئيس  بأّن  نتذّكر  أن  علينا  عاماً،  وثالثين  ثالثة 

ضحية مشروع وحدوي على صعيد لبنان كله .
وعلينا أن نتذكر أيضاً، في هذا اليوم الحزين، أّن أولئك الجناة 
الذين اغتالوا الرشيد لم يتوقفوا أبداً عن تقديم أوراق اعتمادهم 
للحركة الصهيونية، فإذا الفدرالية، اليوم بالذات، تطّل برأسها 
العمالء،  وجــه  فــي  يقف  آخــر  »رشــيــد«  بيننا  فهل  جــديــد،  مــن 

والسماسرة، ويعيد الروح إلى المنابر الوطنية السليمة؟
دولة الرئيس ستبقى في ذاكرة األنقياء.

درد�صة �صباحية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة

ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

اللبنانية: بالليرة 

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــــًا �سـد الوبـاء

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

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

العن�صرّية خلف وجه الحرّية

{ حنان سالمة

لم تغب يوماً الممارسات العنصرية الخاطئة عن الواليات المتحدة األميركية، 
وإْن تخّفت أحياناً في الظّل الوهمي للحضارة، فهي مرٌض متفّش في عصرنا، 

وعلينا مكافحته.
فالعنصرية األميركية الكالسيكية المعادية ضّد جماعة عرقية ملّونة، تجّرد 
ال  فالتفرقة  والمجتمع.  الفرد  على  آثارها  وتظهر  إنسانيتهم،  من  األميركيين 
تنبع من اللون، بل من العقل. لذا، علينا أن نعالج هذا الوهم الذي أفرز مفهوماً 

زائفاً عن »تفّوق جنس على آخر«.
بشرية واحدة تسكن كوكب األرض، في بيئات متمايزة وأوطان متغايرة، 
لكن يجمعها مصير كوني مشترك. فإذا فهمنا هذه الحقيقة، نخطو إلى عالم 
البشر من مبادئ  يوّحد  فما  التعصب.  أنواع  كّل  والعدالة، ونستأصل  السلم 
الحق والخير والجمال والعدالة تمّكن في حال تحققها من العيش المشترك في 
كوكب واحد مستقّر هو »األرض«. فقبل أن نطالب بوحدة العالم، علينا أن نقّر 

بوحدتنا اإلنسانية رغم اختالف اللون أو العرق أو الدين.
العالمية تبدأ من اتخاذ خطوات حثيثة الستئصال كّل  انبثاق الحضارة  إّن 

أشكال التمييز المبني على أساس الدين أو العرق أو اللغة.
نحن اليوم بأمّس الحاجة إلى خلق مجتمع سلمي، وال داعي لإلشارة إلى أّن 

العنصرية لم تدخل مجتمعاً إال فرقته وجزأته.
يمكننا أن نتصّدى للعنصرية والسلوك المتعّصب عند فهمنا بدايًة لحقوق 
موروث  هو  وقدراتهم  الناس  بطبائع  فروقاً  هناك  بــأّن  فاالعتقاد  اإلنسان. 
المتحدة  الواليات  في  العنصرية  إّن  الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى  خاطئ. 
البيض دوناً عن كّل األعراق األخرى،  األميركية أعطت امتيازات لألميركيين 
ومن ثم تّم حظر هذا التمييز رسمياً. فتغيّرت وجهة النظر نحو هذا الموضوع 
بشكٍل كبير، وكان ترشيح باراك أوباما للرئاسة كأّول رئيس »أسود« ألميركا 
دليالً على تحّول األمة إلى عصٍر جديد. لكن الموروث الخاطئ يطغى على كّل 
القوانين، فما لبث أن بدأ »التحالف األبيض« بعد فترٍة يسعى إلى طرد األقليات 
من أميركا، وأضحى العنف العنصري يهّدد السلم، ويهّدد نظام حياة األميركي 

»األسود«، فمهما عال شأنه فهو يعاني من عدم المساواة مع البيض.
لصالح  األمنية  القوى  انحياز  في  اليوم  تتجلّى  التاريخية  الظاهرة  هــذه 
»البيض«، فتقمع بقوة محاولة »السود« رفض االضطهاد. هذه الظاهرة تأبى 

أن تزول رغم كّل المحاوالت إلنهائها، ألنها قابعة في العقول والنفوس.
بالظلم  المتعّصب  فيتفنّن  منعطف،  أول  عند  يبرز  الــمــدفــون  الحقد  هــذا 

والقتل.
هيهات أن يستسلم الليث طوعاً. هبّوا لسحق اإلمبريالية كي تنالوا حقوقكم، 
وسارعوا للقضاء على الطاغوت. فها قد شّب الحقد الدفين، وظهر في ركالته 

وطلقاته.
في الموت حياة تتجّدد... انهضوا فلن ينفعكم الرقاد.

قتلوكم، ذلّوكم، سجنوكم، سلبوا منكم حقوقكم... فآن األوان لالنتفاضة.
وبّث  االنتقام،  طيف  ظلها  خلف  وظهر  المهشمة  الحضارة  لوحة  تبعثرت 
»المساواة«  مقولة  سقطت  أجمع.  العالم  ليراها  الزائفة  الحقيقة  أنــار  شعاعاً 

وسقط معها ثوب اإلنسانية الفضفاض على الجسد األميركي الحاقد.
اليوم أزهرت الورود، وأشرقت شمس الحرية لتذيب الجمود في النفوس، 
عن  يختلف  ال  كإنساٍن  وجودكم  تفرضون  اليوم  الشّر.  فوق  سيعلو  فالحّق 

سواه.
الثورة الحمراء تحتاج إلى التخلص من حمى األشرار ليفتح الباُب مصراعيه 
فلتُسحق  طويالً.  المجد  اغتصب  أن  بعد  بيرقاً  العز  وليرتفع  األحــرار،  أمــام 
الثوار.  دماء  وتحت  الرصاص  أزيز  وسط  األبطال  بتضحيات  »األسطورة« 
األجساد  فلتُعصر  والمساواة.  بالحرية  كذباً  ينادي  الــذي  اللسان  فليخرس 
بزوال  نضراً  العالم  ويسطع  الخير  ينمو  كي  األرض  دمائها  قطرات  لتروي 

الداء.
الذين  المزيفة بدم األبرياء  اليوم مجّدداً صفحات الحضارة  ها قد تلطخت 
أرٍض  بقعة  كّل  إلى  أثره  سيصل  ورعٍد  وبرٍق  أعاصير  إلى  أرواحهم  تحّولت 
فوق  سيمّر  ولبنان.  وسورية  والعراق  فلسطين  إلى  سيصل  ظلٌم.  يسودها 

أرض فيتنام واليمن وكوبا وفنزويال وكّل أرض دّنسها الفجور األميركي.
ُهنا ُتباُن الحقيقُة التي لطالما حاوَل أْن ُيخفيها راعي البقِر

منُذ عهِد الُمَسّدسيِن على الخصِر.
والخنجر  العنصريِة،  وجُه  يظهَر  كي  الحضارِة  وجِه  عن  البُرُقُع  ُيزاُح  ُهنا 

على النحِر.

اآخر الكالم

مّر الدفلى يحلو على طريق النبطّية..

)تصوير: سعيد معالوي(

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1033، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  869

يومية أربعة: 9661

يومية خمسة: 97601

اأكبر مواقع التوا�صل االجتماعي

تحّد �صوادًا

باللون  لتصبح  الرسمية  صفحته  عبر  شعاره  لون  تويتر  موقع  غّير 
التي  االحتجاجات  ظل  في  الداكنة  البشرة  أصحاب  مع  تضامناً  األســود 
تشهدها الواليات المتحدة بعد جريمة قتل شاب أميركي من أصول افريقية 

على أيدي الشرطة في مينيابوليس.
وذكر موقع »سي إن إن« أن الشعار على الصفحة الرسمية للموقع تحّول 
الموقع  وكتب  بيضاء  لتكون  الخلفية  تغّيرت  كما  األسود  إلى  األزرق  من 
عبارة أسفل الصورة الرئيسية جاء فيها »حياة السود مهمة« في إشارة إلى 

العنصرية التي يعاني منها أصحاب البشرة الداكنة حول العالم.
في  زوكربيرغ  مارك  لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  كتب  ثانية،  جهة  من 
الذين  أولئك  وجميع  السود  مجتمع  مع  »نقف  أمس،  منصته  على  منشور 
يعملون من أجل العدالة تكريماً لجورج فلويد وبرونا تايلور وأحمود أربيري 

والعديد من األشخاص اآلخرين الذين لن تنسى أسماؤهم«.
من جهته ثالثة، علق إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات 
في مذكرة داخلية: »قلبي منفطر وأشعر بالغضب من أسلوب معاملة السود 
للتأكد من أن صوت  أن نبدأ عملية  أميركا«، مضيفاً »يجب  والملونين في 

مجتمع السود األميركي مسموع في جميع أنحاء البالد«.
على  أفريقية  أصول  من  فلويد  جورج  الشاب  اغتيال  جريمة  وتحّولت 

أيدي شرطة مدينة مينيابوليس إلى قضية رأي عام عالمي.
وأثارت تغريدة للرئيس األميركي دونالد ترامب وصف فيها المحتجين 
على جريمة قتل جورج فلويد على أيدي الشرطة بـ »البلطجية« انتقاداً الذعاً 

من موقع تويتر الذي وضع إشارة »تمجيد العنف« عنواناً للتغريدة.
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