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أحد  يظهر  فيديو  مقطع  ناشطون  ت��داول 
دورية  يتحدى  وهو  السوري  الجيش  جنود 
منهم  وي��ط��ل��ب  الحسكة  ب��ري��ف  أم��ي��رك��ي��ة 

)الرحيل فوراً( عن أراضي بالده.
وال��ج��ن��دي ه��و أح���د ع��ن��اص��ر )ال��ف��وج 
السوري  الجيش  في  خاصة(  قوات   154
 3( ال���درارة  قرية   حاجز  في  المتمركزين 
الحسكة  بريف  تمر(  تل  شرقي  شمال  كم 
أمس،  منعوا  من  وه��م  الغربي،  الشمالي 
تحت  الواقعة  القرى  عبور  من  أميركياً  رتالً 

سيطرة الجيش السوري في المنطقة.
السوري  الجندّي  الفيديو  مقطع  وأظهر 
من  وه��و  ص��دره،  على  سالحه  يحمل  وه��و 
للجنود  يتحدث  القامشلي،  ري��ف  أب��ن��اء 
مخاطباً  االنكليزية،  باللغة  األميركيين 
إياهم »نحن نكرهكم.. الشعب يكره أميركا.. 
نحن  األس��د..  بشار  يحب  السوري  الشعب 
نحب سورية.. اذهبوا من هنا اآلن.. اخرجوا 

من سورية فوراً..  اذهبوا من هنا«.
شمالي  الحسكة  محافظة  أهالي  ويواصل 
سورية، وأبناء الشرق السوري من العشائر، 
مناطقهم،  في  األميركي  للوجود  رفضهم 
لمحاولة  اليومية  شبه  التصدي  بعمليات 
وأعوانهم  األميركيين  والضباط  الجنود 
الدخول إلى قراهم مع توّسع دائرة المقاومة 

جغرافياً.
والدشيشة  القاهرة  قريتي  سكان  وكان 

الشمالي  الحسكة  بريف  تمر  تل  ناحية  في 
تابعاً  آليات  رتل  اعترضوا  أيام  قبل  الغربي 
على  وأج��ب��روه  األميركي  االح��ت��الل  لقوات 
التي  الشرعية  غير  قواعده  باتجاه  العودة 

أقامها في المنطقة.
منعوا  ال��س��وري  الجيش  ج��ن��ود  وك���ان 
رت��الً  ال��م��اض��ي،  م��اي��و   / أي��ار   20 بتاريخ 
العسكرية  الحواجز  أحد  عبور  من  أميركياً 

في ريف مدينة الحسكة.
الحسكة  محافظة  في  مطلع  مصدر  وأفاد 
)الفوج  السوري  للجيش  تابعاً  حاجزاً  أن 
تابع  رتل  بمنع  قام  »كوكب«(  مشاة   123
4 مدرعات،  األميركي، يضم  االحتالل  لقوات 
بريف  الخير  أم  قرية  باتجاه  ال��م��رور  من 
الحسكة  غربي  شمال  الغربي  تمر  تل  بلدة 

السورية.

جندي �سوري يتحّدى دورّية لالحتالل الأميركّي: 

اخرجوا من بالدي فورًا.. ال�سعب يكره اأميركا

- قبل العقوبات األخيرة التي فرضتها اإلدارة األميركية 
ع��ل��ى س���وري���ة، ك��ان��ت س��ي��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ت��ج��اه سورية 
بعد  ع��ن  التعامل  يبرر  منطق  ال  أن  ت��درك  فهي  مرتبكة، 
بسيطة،  حسابات  من  المنطلقة  اللبنانية،  المصالح  بلغة 
أزمة  حل  في  شراكة  أي  محور  السورية  الحكومة  لكون 
كلفتهم  حجم  على  إجماع  ظل  في  السوريين،  النازحين 
على االقتصاد، ولكون سورية الجوار االقتصادي الوحيد 
العمق  نحو  اللبنانية  للتجارة  اإلل��زام��ي  والمعبر  للبنان، 
بأي  تقم  ل��م  الحكومة  لكن  وال��ع��راق��ي،  الخليجي  العربي 
وهي  مرتبكة.  ألنها  قبلها،  سائداً  كان  عما  مختلفة  خطوة 
مخاوف،  تصنعها  سياسية  حسابات  إقامة  بفعل  مرتبكة 
ومجامالت، وافتراضات لردود أفعال، سواء تجاه بعض 
الخارج  بعض  أو  سورية،  مع  للعالقة  المعارض  الداخل 
وربط  لبنان  ارت��ه��ان  ي��ري��د  ال���ذي  واألم��ي��رك��ي  الخليجي 
عالقته بسورية، بعالقة هذا الخارج الخليجي واألميركي 

بسورية.
- جاءت العقوبات األخيرة وزادت على االرتباك أسباباً 
جديدة، وبعقلية المجاملة والمخاوف واالفتراضات ذاتها، 
التي  الحسابات  تشبه  حسابات  أسيرة  الحكومة  وقعت 
عطلت قيامها بأي خطوة جدية نحو سورية خالل الشهور 
حكومات  ت��ق��رأه  للعقوبات  الجديد  فالقانون  الماضية. 
لمخاطبة  األدن��ى  الحد  بعين  سورية  مع  بالعالقة  معنية 
التعامل  في  هوامشها  توسيع  بروحية  األميركية  اإلدارة 
الحد  بعين  اللبنانية  الحكومة  تقرأها  بينما  س��وري��ة،  مع 
األقصى لتعظيم المخاوف، وتوسيع نطاق الذعر، وصوالً 
الجديد  وال��ق��ان��ون  المضاعف.  االرت��ب��اك  تحت  للخضوع 
صرامة  مستوى  من  مرتبة  أدن��ى  سورية  على  للعقوبات 
منها،  شمولية  وأق��ّل  إي��ران،  تطال  التي  العقوبات  قوانين 
إي��ران برسم سياسات  ورغ��م ذلك قامت حكومات ج��وار 
تنبع من مصالحها الوطنية، وهذا يشمل العراق وباكستان 
وتركيا، وحافظت على مبادالت تجارية واستجرار الطاقة 
والغاز، واضطر األميركيون للتسليم بالواقع وأوجدوا له 

إطاراً مقونناً أسموه باالستثناء.
يمكن  األميركيين  مع  بالتعامل  مشابهة  أماكن  في   -
تنوع  وج��ود  رغم  بالجبانة،  اللبنانية  السياسات  وصف 
سياسي في تركيبة الدولة، يتيح وصف الحكومة اللبنانية، 
بما في ذلك الحكومة السابقة، بأنها أقل مراعاة للسياسات 
ذلك  ورغ��م  وتركيا،  كمصر  دول  حكومات  من  األميركية 
تتجرأ حكومتا مصر وتركيا على إقامة عالقات مع روسيا 
على  لبنان  يجرؤ  ال  عسكرياً،  وحتى  اقتصادياً  والصين 
الحساب لغضبها  لبنان  يقيم  التي  الخليج  بعضها. ودول 
وهو  البعيدة،  وهي  القريب  وهو  سورية،  نحو  توجه  إذا 
يجرؤ  ال  رئاسياً  اتصاالً  تقيم  المستغنية،  وهي  المحتاج 

لبنان على مثله مع سورية، كحال دولة اإلمارات مثالً.
أبرزها  العقوبات، قواعد دولية قانونية،  - في سياسة 
التعويض على صاحب الحق المتضرر، فلبنان يشكو من 
حجم خسائره في قضية النازحين ويستحضر في خطة 
الحكومة االقتصادية رقماً للبنك الدولي يقدر هذه الخسائر 
ب� 45 مليار دوالر، لكنه ال يجرؤ أن يخاطب الذين يطلبون 
السورية،  الحكومة  مع  للتفاهم  التوجه  عن  االمتناع  منه 
ليدفعوا له قيمة خسائره، طالما أنه يلتزم بطلباتهم، بينما 
بالتخلي فيها  تلوح  م��دة  ك��ل  أوروب��ي��ة  أم���واالً  تركيا  تنال 
)التتمة ص8(

 االرتباك الحكومي والعالقة

مع �سورية... والعقوبات

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

االحتجاجات  طالت  الثاني  األسبوع  من  الثاني  اليوم  في 
140 مدينة، وفشلت محاوالت  األميركي  الشارع  تهز  التي 
بينما  لتوّسعها،  حد  وضع  في  واحد  آن  في  والقمع  التهدئة 
العقد  صياغة  إع���ادة  ش��ع��ار  تحت  يكبر  ج��ارف��اً  ن��ه��راً  ت��ب��دو 
االجتماعي األميركي بما ينهي بقايا العنصرية التي ال تزال 
الواليات،  من  العديد  في  الدولة  أجهزة  سلوك  على  تهيمن 
خطاب  م��ن  وت��ت��غ��ذى  اآلخ���ر،  ال��ع��دي��د  ف��ي  المجتمع  وتنخر 
عنصري لرأس الدولة، لم تعرف مثله خطابات رئيس أميركي 
قبل دونالد ترامب، سواء بحق أصحاب البشرة السوداء او 
المسلمين والنساء أو ذوي األصول الالتينية، الذي وجدوا 
األوروبية،  األصول  ذوي  انقسام  بوجه  موّحدين  أنفسهم 
مسلحة،  عنصرية  وميليشيات  عنصرية،  دينية  فاشية  بين 
من جهة، وتيارات مدنية وازنة تقابلها من جهة أخرى وباتت 
دعوات  قوبلت  وفيما  االح��ت��ج��اج،  ح��رك��ة  رواف���د  م��ن  راف���داً 
في  بالرفض  لالحتجاجات  الوحشي  للقمع  ترامب  الرئيس 
العديد من الواليات، بدأت وسائل اإلعالم األميركية تتحّدث 
السير بتفعيل ما يعرف بقانون االنتفاضة  عن نيات ترامب 
العائد للعام 1807 والذي يتيح للرئيس استخدام الجيش إذا 

استعصى إنهاء أّي تمرد بالطرق التقليدية.
األحداث األميركية لم تحجب تطورات وباء كورونا الذي 
بلغ عدد مصابيه في العالم 6،5 مليون مصاب، وفيما سجل 
الجدد في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا،  المصابين  تراجع عدد 
وبنغالدش  وب��اك��س��ت��ان  وال��ه��ن��د  ك��ال��ب��رازي��ل  دول  اح��ت��ل��ت 
وقطر  وم��ص��ر  والمكسيك  أف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب  وال��س��ع��ودي��ة 
إصابات  بتسجيل  صاعدة  مكانة  روسيا  جانب  إلى  وشيلي 
يومية تزيد عن األلف إصابة، بينما حافظ لبنان على وتيرة 

مقبولة مع تسجيله أمس تسع إصابات فقط.
في الداخل اللبناني، اهتمام بالتحرشات المتكررة لجيش 
األمم  لقوات  الروتيني  بالتجديد  وربطها  جنوباً،  االحتالل 
الجيش  وحدات  تص��ّدي  سجل  بينما  »اليونيفيل«،  المتحدة 
عديسة،  ب��ل��دة  خ��راج  ف��ي  ال��خ��روق��ات  م��ن  ل��واح��د  اللبنان�ي 
اليوم  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  يجتم��ع  فيم�ا 
الدولي  األمن  مجلس  في  العضوية  الدائمة  الدول  بسفراء 
تمسك  ت��ؤك��د  رس��ائ��ل  وت��وج��ي��ه  معهم  ال��ت��ج��دي��د  لمناقشة 
منهم  طالباً  المهمة،  في  تعديل  أي  دون  من  بالتجديد  لبنان 
في  ل��ب��ن��ان  م��وق��ف  ل��م��س��ان��دة  حكوماتهم  إل��ى  ينقلوها  أن 

األمميّة. المناقشات 
مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة دياب في السراي أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص8(

االحتجاجات االأميركّية تتو�ّسع في اأ�سبوعها الثاني... وترامب يهّدد بتطبيق »قانون االنتفا�سة«

الحكومة تدخل اليوم امتحاَنْي �سعر ال�سرف واأ�سعار المواد الغذائّية... وترجئ التعيينات 

الجي�ش يت�سّدى لتحّر�سات الحتالل جنوبًا... وعون يلتقي ال�سفراء... ع�سّية تجديد اليونيفيل

 جورج فلويد... 20 دوالراً مزّورةقانون قي�سر اأم قانون القر�سان!

ثمن خراب اأميركا!

حتمية الم�سروع العربّي

 

في زمن كورونا!

»إسرائيل«،  ومعها  المتحدة،  ال��والي��ات  فشلت  أن  بعد 
منذ  سورية،  في  مآربها  بتحقيق  المنطقة  في  وحلفاؤها 
ال��ي��وم، ورغم  2011، وح��ت��ى  ع��ام  فيها  األح���داث  ان���دالع 
ال��م��ادي، وال��ع��س��ك��ري، وال��م��ال��ي، واإلعالمي،  ال��دع��م  ك��ّل 
وال��ل��وج��س��ت��ي، وال��ب��ش��ري ال��م��ت��واص��ل ال���ذي ق��ّدم��ت��ه قوى 
العدوان، لعشرات اآلالف من اإلرهابيين األجانب القادمين 
مبتغاها  تحقق  أن  الشّر  قوى  تستطع  لم  العالم،  دول  من 
الهادف الى إطاحة النظام السوري، ورئيس الدولة، وإيجاد 
نظام بديل يكون أداة طيّعة في يد قوى الهيمنة، يبتعد عن 
وسيادته،  حقوقه  عن  يتنازل  وأمته،  وشعبه  بلده  قضايا 
حالة  وي��ن��ه��ي  ال��ص��ه��ي��ون��ي،  ال��ع��دو  م��ن  المحتلة  وأرض����ه 
والتطبيع  اإلسرائيلي،  الواقع  باألمر  ويقبل  معه،  الصراع 
معه، ثم يدير ظهره للمقاومة في لبنان وفلسطين، ويقلّص 

الى حّد كبير من مستوى التعاون مع إيران وروسيا...
تسع  بعد  سورية،  على  العدوان  قوى  وج��دت  أن  فبعد   
الوسائل  ك��ّل  اّن  عليها،  المفروضة  ال��ح��رب  م��ن  س��ن��وات 
المالية،  واإلج�����راءات  العسكرية،  والخطط  واإلم��ك��ان��ات 
طالت  ال��ت��ي  ال��ش��رس��ة،  وال��ع��ق��وب��ات  النفسية،  وال��ض��غ��وط 
قطاعات مصرفية، ومالية، وتجارية وصحية، وصناعية، 
رسمية  شخصيات  وك��ذل��ك  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  وع��س��ك��ري��ة، 
وفعاليات مدنية، واللجوء إلى اإلفراط في استخدام القوة، 
وإجبارها  سورية  إلخضاع  المدّمرة،  الحربية  والعمليات 
القرار  انتزاع  تستطع  لم  أنها  االستسالم،  راية  رفع  على 
)التتمة ص8(

الواليات المتحدة األميركية التي أشعلت العالم وأرهقت 
الشعوب بشعار الديمقراطية وحقوق اإلنسان، واقتحمت 
بالسالح والمال واإلرهاب العقول البشرية الضعيفة علها 
في  األميركية  للسياسات  المناهضة  مشاعرها  في  تغيّر 
مناطق مختلفة من العالم.. سقطت في العراق وأفغانستان، 
في  للسالم  الصهيونية  وصفقتها  بتركيبتها  وفشلت 
الحرب  بافتعالها  األبد  الى  صورتها  وتشّوهت  المشرق، 
أبرزها  أخرى  قضايا  جانب  إلى  اإلره��اب،  يسّمى  ما  على 

تجويع الشعوب وزرع الفقر والجهل والمرض...
الواليات المتحدة التي خططت باسم الحرية ل� »الفوضى 
اإلرهابيين  وأخرجت  العربية  الشوارع  وحّركت  الخالقة« 
العنفية  أجندتها  ف��ي  ان��خ��راط��ه��م  وس��ّه��ل��ت  ال��س��ج��ون  م��ن 
من  ال���دوالرات  مليارات  سرقت  التي  الدولة  واإلره��اب��ي��ة! 
األماكن التي تواجدت فيها؛ نراها اآلن تدفع ثمن جبروتها 
 20 قيمتها؛  ي��س��اوي  ال  ق��د  ال����دوالرات  م��ن  رق��م��اً  وظلمها 

دوالراً مزّورة ثمن خرابها..
هي الحرب المرتّدة على الظالم! وهي الشوارع الملتهبة 
إجراماً  األكثر  السلطة  ك��ذب  على  الناقم  الشعب  بغضب 
والنساء  األطفال  ماليين  البشرية!  تاريخ  في  وعنصرية 
وبعد  الحياة،  في  وجودها  أنفاس  انقطعت  التي  والشيوخ 
تشهد  األب��ي��ض،  البيت  ج��رائ��م  بفعل  ال��م��وت،  ال��ى  رحيلها 
ً على انقطاع أنفاس »جورج فلويد« اإلنسان، المقتول عمدا
)التتمة ص8(

أكدت أزمة كورونا أّن المشاريع المختلفة داخل منطقتنا 
فقبل  العربي،  المشروع  غياب  ظ��ّل  في  مستمرة  ت��زال  ال 
األول  يتمثل  رئيسية،  مشاريع  ثالثة  هناك  كانت  كورونا 
الذي يطمح في عودة دولة الخالفة  التركي  المشروع  في 
من  واسعة  مساحات   1517 ع��ام  احتلت  حين  العثمانية 
تزيد  لمدة  والحجاز(  ومصر  )الشام  العربية  مجتمعاتنا 
عودة  حلم  زال  وال   1923 ف��ي  انتهت  ق���رون  أرب��ع��ة  ع��ن 
أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  الخالفة يراود  دولة 
بتشجيع من العدو األميركي، وهو ما جعله يتالعب باألمن 
المنطقة  دول  من  العديد  مصالح  ويهّدد  العربي  القومي 
اللحظة  في  وليبيا  سورية  على  مباشراً  عدواناً  ويمارس 
الراهنة، من دون أن يتحرك ساكن للحكام العرب والمنظمة 

التي يطلقون عليها زوراً وبهتاناً اسم الجامعة العربية.
أما المشروع الثاني فهو المشروع اإليراني والذي برز 
1979 حيث أوهم  الثورة اإلسالمية في عام  للوجود بعد 
الثورة  بأّن  الخليج  وحكام  حسين  صدام  األميركي  العدو 
اإليرانية سوف تتمّدد وتنتقل إليهم، وبالفعل توّرط العراق 
إي��ران  م��ع   )1988 –  1980( األول���ى  الخليج  ح��رب  ف��ي 
وبدون مبّررات مقنعة، حيث ظهر وألول مرة الخوف من 
يسكنها  التي  العراقية  المناطق  الى  اإليرانية  الثورة  تمّدد 
الطائفية  الورقة  ظهرت  هنا  ومن  الشيعي.  المذهب  أبناء 
األميركي العدو  يستخدمها  التي  الورقة  لتصبح  البغيضة 
)التتمة ص8(

 د. عدنان منصور*
 د. محمد سيد أحمد د. كلود عطية*

نفسه  وفي  الجهاد  على  أقدم  َمن 
تشّد  ومصالح  الجهاد  عن  لهو 
تبعده  وارتباطات  الوراء  إلى  به 
أقصى  فقد  الكلي،  ال��ص��راع  عن 
نفسه عن الجهاد الحقيقي وحّول 

سعادهجهاده إلى مسخ مبتور.

 »القومي« واأهالي الكورة

ي�سّيعون الرفيقة المنا�سلة

 

 مي من�سور الدنف

بماأتم مهيب في بترومين

)�ش 9(



الوطن / �سيا�سة2

»قي�صر« الأميركي لإجها�ض 

النظام العالمي الجديد!

{ د. وفيق إبراهيم 
ما تتعّرض له سورية منذ 2011 من حروب متواصلة 
ثللرواتللهللا واحللتللال  وعللقللوبللات وغللللارات وسللطللو على 
إسقاط  محاولة  بكثير  يتجاوز  توقف  دون  من  لمناطقها 

نظام سياسي أو حتى تدمير دولة.
 - الداعشي  اإلرهلللاب  في  أميركي  استثمار  فهناك 
الخليج  دول  وأدوار  الداخلية  والمعارضات  القاعدي 
واالحتال التركي والرعاية األردنية إلرهابيي الجنوب، 
 - عسكري  وتدخل  يومية  شبه  اسرائيلية  وغلللارات 
جانب  الى  مباشر،  اوسترالي  وحتى  اوروبي   - أميركي 
الدبلوماسية  المحور األميركي للعاقات  قطع كل بلدان 
عليها  مطبقين  سورية،  مع  واالقتصادية  والسياسية 

نظام عقوبات اقتصادي صارم.
فذهبوا  الوسائل،  هذه  بكل  يكتفوا  لم  األميركيين  لكن 
لمصادرة النفط السوري وتأسيس معادلة دائمة لبيعه 
في اسواق تركيا الى جانب تغييرات ديموغرافية موازية 
والعرقية  المذهبية  الفتن  من  ممكن  قدر  أكبر  إثارة  مع 
على  األميركي  اإلصللرار  حجم  يكشف  بما  والطائفية 
يريدها  بنجاحات  حكماً  تتعلق  ألسباب  سورية  تدمير 

النفوذ األميركي العالمي في هذه المرحلة بالذات.
لذلك فإن تدمير سورية حاجة عاجلة للجيوبوليتيك 

األميركي.
سورية  في  معاركه  خسر  األميركي  النفوذ  لماذا؟ 

وإيران واليمن، ملتزماً بهدنة في العراق.
إقليمية  معادلة  والدة  أنتج  ما  لبنان  في  ومتراجعاً 
والحشد  الله  حزب  ومعها  ايرانية،   - سورية  راسخة 

الشعبي ودولة صنعاء.
القتال  في  االستمرار  باإلمكان  كان  الحد،  هذا  عند 

األميركي بدرجات أعلى من األساليب المنهزمة.
الجيوبوليتيك  في  استراتيجية  أهمية  لسورية  لكن 
األميركي للعديد من األسباب، يترّبع على رأسها موقفها 
الثابت المانع ألي تصفية للقضية الفلسطينية وموقعها 
العراقية  للجهة  خصوصاً  العربي،  المشرق  قلب  في 
المتوسط  حدود  حتى  بالخليج  يربطها  ما  واألردنية 
وهذا  ايران،  مع  العميق  تحالفها  عبر  بروسيا  ويصلها 
ايضاً  أهميات  هناك  هناك.  ايضاً  بالصين  ربطاً  يعني 
الصين  من  كل  مع  األميركي  بالتنافس  تتعلق  أخللرى 
النظام  هيكلية  على  بالصراع  المرتبط  وايران،  وروسيا 

العالمي الجديد وعديد أقطابه.
فسورية هي المعبر الضروري الذي يجب على روسيا 
فضاءات  الللى  آنفاً  لانتقال  فيه  التموضع  والصين، 

اخرى.
يتسّبب  السورية  بالدولة  يحيق  ضرر  أي  فإن  لذلك 
وتجميد  كبير  أوسطي  شرق  تحالف  عقد  بفرط  فللوراً 
اجل  الى  الروسية   - الصينية  الجيوبوليتيكية  األدوار 

بعيد.
بشكل  األميركية  المتحدة  الللواليللات  تعرفه  هللذا 
العسكرية  الوسائل  ان  من  متأكدة  كانت  لكنها  عميق، 
واالقتصادية والسياسية واإلرهابية التي استعملتها من 
كافية لتدمير دولة سورية  من  اكثر   2020 حتى   2011

وإضعاف االدوار االيرانية والروسية والصينية.
ظللروف  فللي  الفللت  سلللوري  بصمود  بللوِغللتللت  لكنها 

مستحيلة ال تنجو منها عادة حتى الدول الجبارة.
ويتعلق  إغفاله  يمكن  ال  اضافياً  عنصراً  هناك  أن  إال 
بارتفاع حدة الصراع األميركي - الصيني مع ما تسبب 

به جائحة كورونا من تراجع كبير لاقتصاد األميركي.
على  قللادرون  الصينيين  ان  الى  النظر  لفت  من  بد  ال 
من  أكللثللر  »الللكللورونللي«  االقللتللصللادي  الللتللراجللع  تحمل 
على  الماضي  القرن  ستينيات  منذ  معتادين  أميركيين 

اعلى انواع الرفاه االجتماعي.
التي  وهذا ما ظهر من خال االضطرابات االجتماعية 
صحيح  تقريباً.  أسبوع  منذ  األميركية  الواليات  تجتاح 
مدني  مقتل  على  االعللتللراض  مللن  كنوع  تشكلت  انها 
على  ركبته  بوضع  أميركي  شرطي  خنقه  البشرة  اسود 
العنصري  للتمييز  رفضاً  وجّسدت  الموت،  حتى  عنقه 
في  اتساعها  متن  في  تحمل  لكنها  التاريخي،  األميركي 
من  قلق  عن  تعبيراً  األميركية  المتحدة  الواليات  مجمل 
ظل  في  االقتصادي  وضعهم  على  الفقراء  األميركيين 
كورونا وبعدها. ويصادف ان االقلية السوداء هي التي 

تحتل مرتبة األكثر فقراً على المستوى األميركي.
وضع  الى  األميركي  دفعت  التي  األسباب  هي  هذه 
قانون  وهو  سورية.  في  التنفيذ  موضع  قيصر  قانون 
الشعبي  الللسللوري  االقللتللصللاد  حللركللات  كللل  يستهدف 
دولة  تنفذه  الللذي  بعينه  القتل  هو  وهللذا  والرسمي. 
نصوصه  تطبيق  بأسره  العالم  على  وتفرض  بمفردها 
تخضع  فإنها  وإال  بسورية  العاقات  انللواع  كل  بقطع 

بدورها لعقوبات مماثلة.
يتبين اذاً أن سورية مستهدفة السباب داخلية تتعلق 
االساسي  المحور  لكونها  وخارجية  دولتها،  بجهادية 
وألنها  العربي،  المشرق  في  األميركي  للنفوذ  المعادي 
الروسي   - الصيني  للتطور  الجيوبوليتيكية  الضرورة 

في النظام العالمي الجديد.
لذلك فإن »قيصر األميركي« يستعمل كافة قواه ومرة 
نظامها  اسقاط  أو  السورية  الدولة  على  للقضاء  واحدة 

لمنظومته. واستتباعها 
الفعل  ردود  عللن  فللمللاذا  األملليللركللي؟  الللهللدف  هللو  هللذا 

عليه؟ 
تمتلكها  قللوة  بللأي  تبخل  لن  سورية  أن  في  شك  ال 
ولبنان  والللعللراق  الللداخللل  فللي  األميركيين  لمجابهة 
واالردن، ولها من العاقات ما يؤهلها لهذا الدور، لكنه لن 
يكون كافياً ويتطلّب مسارعة المستهدفين لمد يد العون 
بسرعة، خصوصاً من الطرفين الصيني - الروسي، الن 
الحل  يكون  لن  والتعقل  التدّبر  سياسات  في  االستمرار 
في هذه المرحلة بالذات، وهذه ليست دعوة للحرب، بل 
بأدوات  القاتلة،  االقتصادية  الحرب  على  للرّد  مطالبة 

اقتصادية رادعة.
تزويدها  طريق  مللن  سللوريللة  حماية  أن  يعني  بما 
مسألة  هي  وروسيا،  الصين  من  االقتصادية  بحاجاتها 
الطريق  تعبيد  هو  فيها  النجاح  الن  حاسمة  تاريخية 
ثاثة  األميركيين  من  ينتزع  جديد،  دولللي  نظام  أمللام 
لروسيا  الجديد  العالمي  النظام  في  منهما  اثنان  مقاعد: 

والصين وثالث اقليمي واعد إليران.
فهل هذه ممكن؟ 

سورية  على  األميركية  القيصرية  العقوبات  كسر  إن 
الهيمنة  تمديد  من  األوسللط  الشرق  إنقاذ  أيضاً  تعني 
الطاقة،  موارد  وتحرير  جديد،  قرن  نحو  عليه  األميركية 
والمعلوم  المتوسط،  البحر  في  الغاز  من  خصوصاً 
طاقة  ملللوارد  على  دائللمللاً  تستند  القطبية  اللللدول  ان 
بنت  التي  األميركية  المتحدة  الواليات  كحال  أساسية 
على  الهيمنة  اساس  على  بها  الخاص  الجيوبوليتيك 
نسمح  فلماذا  فيها،  االستهاك  وأسواق  العربي  النفط 
معاهدة  تشبه  العرب  مع  معاهدات  إنتاج  إعللادة  لها 
العزيز  عبد  مع  األميركي  روزفلت  وقعها  التي  كوينسي 

.1945 السعودي 
هذا كله رهن بدعم صيني اقتصادي حقيقي لسورية، 
باعتبار ان روسيا ماضية وبحزم نحو تلبية الحاجات 

العسكرية للدولة السورية.
بين  المتبادلة  الحاجات  نظام  أن  باالستنتاج  يتبين 
كفيل  السوري  واإليللرانللي  الصيني  الروسي  الرباعي 
أحادية  من  تبقى  ما  وآخر  الجديد  قيصر  على  بالقضاء 
النزع  في  دخولها  قبل  تقاتل  تزال  ال  أميركية،  قطبية 

األخير من عمرها المندثر.

ن�شاطات

{ استقبل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أمس، في مكتبه في المجلس، السفير المصري في 
لبنان ياسر محمد علوي وعرض معه األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

عّباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  مع  أمس،  حّتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزير  عرض   }
لبنان  جنوب  في  العاملة  الدولية  للقوات  التجديد  مسألة  في  حّتي  وبحث  واألوضاع.  للتطورات  إبراهيم 

)يونيفيل( مع سفير أسبانيا لدى لبنان خوسيه ماريا فيري .
كما التقى وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لل »إسكوا« الدكتورة روال دشتي، وتناول 

البحث األعمال التي تقوم بها »إسكوا« في لبنان.
 واستقبل نقيب أطباء األسنان في لبنان - طرابلس الدكتورة رلى ديب في زيارة بروتوكولية.

{ بحث وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مع عضو تكتل »لبنان القوي« النائب زياد أسود 
شؤوناً  نجم  نزيه  النائب  النيابية  »المستقبل«  كتلة  عضو  مع  فهمي  وبحث  الباد.  في  العامة  التطورات 
خدماتية تتعلق بمدينة بيروت. كما التقى النائب ماريو عون وبحث معه األوضاع العامة وشؤون منطقة 
المقاصد الخيرية اإلسامية فيصل سنو على رأس وفد واطلع منه على  الشوف. واستقبل رئيس جمعية 

أوضاع الجمعية.
من جهة أخرى، غّرد فهمي عبر حسابه على »تويتر«: »القضاء أوالً وثانياً وثالثاً«.

تابع الأو�صاع العامة وم�صروع وهب الأع�صاء

عون يتراأ�س اليوم اجتماعًا مع �سفراء

لإبالغهم موقف لبنان من التمديد لـ»يونيفيل«

»لبنان القوي«: 

لالإ�سراع في تعيينات م�سرف لبنان

اليابان: لن نزيد من زعزعة 

ا�ستقرار القت�ساد اللبناني

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  يترأس 
الحكومة  رئيس  حضور  في  بعبدا،   قصر  في  اليوم 
والمغتربين  الخارجية  ووزير  دياب  حسان  الدكتور 
الخمس  الدول  سفراء  يضّم  اجتماعاً  حّتي،  ناصيف 
األمين  وممثل  األمللن  مجلس  في  العضوية  الدائمة 
في  للبحث  كوبيتش،  يللان  المتحدة  لألمم  العام 
في  العاملة  الللدوللليللة  للللللقللوات  التمديد  مللوضللوع 

الجنوب.
لبنان  موقف  الحاضرين  السفراء  عون  وسُيبلغ 
موعد  اقتراب  مع  لل«يونيفيل«  التمديد  مسألة  من 

درس هذه المسألة في نيويورك.
لبنان  »تكتل  عضو  عون  استقبل  أخرى،  جهة  من 
ادكار طرابلسي وعرض معه شؤونا  النائب  القوي« 
السابق  النائب  عللون  والتقى  وتربوية.  سياسية 
إميل رحمة وأجرى معه جولة أفق تناولت تطورات 

الساعة.
تتطلب  الراهنة  »الللظللروف  أّن  رحمة  وأوضلللح 
أن  خصوصاً  المسؤولين،  قبل  من  دقيقة  متابعة 
لكن  األولوية،  لها  والمالية  االقتصادية  األوضللاع 
باألوضاع  االهتمام  المسؤولين  تنسي  أن  يجوز  ال 

الضائقة  ظللل  فللي  الللنللاس  وحللاجللات  االجتماعية 
التي  الراهنة، وضرورة تكثيف عمل األجهزة  المالية 
تمنع ارتفاع األسعار بشكل حاد في ظّل غياب رقابة 

الدولة على المتاجر والمؤسسات«.
بّد  ال  السياسي  الشأن  مع  »التعاطي  أّن  واعتبر 
الموقف  وحللدة  أهمية  على  حللرص  مع  يترافق  أن 
والتبدالت  الخارجية  التهديدات  تجاه  اللبناني 
يمكن  تغييرات  أي  ثمن  لبنان  يدفع  ال  كي  اإلقليمية 

أن تشهدها المنطقة«.
سليم  السابق  الوزير  ضّم  اجتماعاً  عون  وترأس 
القاضي  الدولة  شورى  مجلس  رئيس  جريصاتي، 
خوري  وليد  الدكتور  والمستشارين  الياس  فادي 
مشروع  في  للبحث  ُخصص  مطر،  بللول  والعميد 
واألنسجة  األعضاء  وزرع  بوهب  يتعلق  مرسوم 
هذا  فللي  اعتمادها  الللواجللب  والمعايير  البشرية 

المرسوم.
اإليطالي  نظيره  إلى  الجمهورية  رئيس  وأبللرق 
اإليطالي،  الوطني  بالعيد  مهنئاً  ماتاريا  سيرجيو 
البلدين  بين  تجمع  التي  المتينة  بل«العاقات  منوهاً 

والتعاون القائم في المجاالت كافة«.

إجللراء  إلللى  الحكومة  القوي«  لبنان  »تكتل  دعللا 
لبنان  مصرف  فللي  سيما  وال  الللازمللة  التعيينات 
الوقت  أن  إلللى  مشيراً  بلله،  المتصلة  والمؤسسات 

أصبح ضاغطاً.
حضور  بين  الللدوري  اجتماعه  بعد  التكتل  ونّبه 
فعلي وإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، إلى 
لبنان  في  طبيعية  شبه  بصورة  الحياة  »عللودة  أن 
والمالية  االقتصادية  األزمات  مجموعة  مع  تترافق 
في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية إلى أن 
حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات 
ما  الللدول،  من  كبير  عدد  جانب  من  سيزداد  المالية 
أكثر  المطلوب  الدعم  على  لبنان  حصول  يجعل 
من  المقر  المالي  التدقيق  إجراء  وضللرورة  صعوبة 
الخسائر  لموضوع  نهائي  تحديد  بغية  الحكومة 
يقتضي  وهذا  لبنان،  لمصرف  العائدة  والحسابات 
الحكومة  بين  الجارية  بالمفاوضات  التعجيل 
إلى تحديد حاجة  النقد، وصوالً  اللبنانية وصندوق 

لبنان من التمويل«.
الازمة،  التعيينات  »إجللراء  إلى  الحكومة  ودعا 
المتصلة  والمؤسسات  لبنان  مصرف  في  سيما  وال 
ضاغطاً  أصبح  الوقت  ألن  الكفاءة،  قاعدة  على  به 
على  سلباً  ينعكس  التعيين  عللدم  فللي  والللتللمللادي 

األوضاع المالية، وبالتالي المعيشية«.
منها  اإلعامية  المتكّررة  األكاذيب  »رفضه  وأكد 
مذكراً  سلعاتا«،  كهرباء  معمل  حول  والسياسية 

1978 بناء على  إلى عام  المكان يعود  بأن »اختيار 
فيها  بما  إليها  االستناد  تم  التي  التقنية  الدراسات 
والشروط  البيئة  وسامة  الدولة  على  الوفر  معيار 
لبنان  »حاجة  أن  مللؤكللداً  المطلوبة«،  الصناعية 
والجدوى  التقنية  الشروط  تفرضها  مواقع   3 إلى 

االقتصادية والحاجة إلى تأمين كهرباء 24/24«.
االعتبار  في  »األخللذ  إلى  الحكومة  التكتل  ودعللا 
بعضها  بدأ  التي  الخاصة  المدارس  أوضاع  خطورة 
ينعكس  ما  المالية،  األزمة  ضغط  تحت  أبوابه  ُيقفل 
ومصير  المقبل  الللدراسللي  العام  مصير  على  سلباً 

األساتذة والطاب في هذه المدارس«.
لدعم  قانون  باقتراح  »التقدم  التكتل  قّرر  وعليه، 
مؤيداً  ليرة«،  مليار   300 بمبلغ  الخاصة  المدرسة 
الطاب  لحق  كأساس  التربوية  البطاقة  »اعتماد 
في التعليم، وهذا يصّب حكماً في مصلحة المدرسة 

الخاصة«.
تتعلق  قوانين  اقتراحات  مجموعة  »تقديم  وقّرر 
الفئة  في  للتعيين  القانونية  الخدمة  سن  بتعديل 
بالشفافية  تتصل  وأخرى  الماك،  خارج  من  األولى 
المؤسسات  بين  المساواة  وكذلك  الفساد،  ومكافحة 
الجمركية  اإلعلللفلللاءات  مللوضللوع  لجهة  الللديللنلليللة 

والرسوم«.
مرسوم،  بإقرار  العدل  ووزيرة  الحكومة  وطالب 
إعادة، من وصفهم، بل« الفارين إلى فلسطين المحتلة 

تنفيذاً للقانون الصادر عام 2011«.

توشيميتسو  الياباني  الخارجية  وزيلللر  أكللد 
أي  الحالي  الوقت  في  نتجنب  أن  »وجوب  موتيجي 

وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطراباً«.
الللوزارة  مقر  في  أمس  عقده  صحافي  مؤتمر  في 
بنفسه  توشيميتسو  نأى  سؤال،  على  رداً  اليابانية، 
عن التعليقات التي أدلى بها وكيل »نيسان« في لبنان 
وقال    ،Arabnew لجريد   الهاشم  صخر  المحامي 
االقتصاد  استقرار  زعزعة  من  تزيد  لن  اليابان  »إن 
إليه،  إذ يحتاج تدفق الاجئين السوريين  اللبناني، 

إلى الدعم«.
ونفى ما قيل عن »ربط اليابان اتفاقها مع صندوق 
غصن  كارلوس  بتسليم  لبنان  إلنقاذ  الدولي  النقد 

السوريين  الاجئين  تدفق  »مع  وقال  اليابان«.  إلى 
 COVID-19 وبللاء  وتمّدد  االقتصادية  واألزمللة 
الذي يواجهه لبنان، باإلضافة إلى األخذ في اإلعتبار 
نتجنب  أن  يجب  األوسط،  الشرق  في  العام  الوضع 
يجعل  أن  شأنه  من  وضع  أي  الحالي،  الوقت  في 

لبنان أكثر اضطراباً«.
للمحامي  تصريحا  نشرت   Arabnews وكانت 
الممثل  وهللو  الماضي  السبت  الهاشم  اللبناني 
»إن  فيه  قال   ، لبنان  في  نيسان  لشركة  القانوني 
والتي  الدولي  النقد  صندوق  عبر  لبنان  إنقاذ  خطة 
غصن  تسليم  على  تتوقف  الدوالرات  بمليارات  تقدر 

إلى اليابان«.

عون مستقبالً رحمة في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

حتي وابراهيم

فهمي وأسود

الفرزلي وسفير مصر
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هل �سنكون اأمام تقنين الدولر؟
{ إيمان شويخ

محات  نفضت  الشهر،  حوالي  دام  إضللراب  بعد 
السوق  مللن  صفحة  لتطوي  عنها  الغبار  الصيرفة 
نتيجتها  وكانت  الصيرفة،  قطاع  لّوثت  التي  السوداء 
التاعب  بحجة  الصرافين  من  عللدداً  طالت  اعتقاالت 
بسعر الصرف، ولعنة من قبل المواطنين الذين انصّب 
جاّم غضبهم على الصرافين باعتبارهم المسبب األول 
شهدت  التي  الليرة  أمام  الللدوالر  صرف  سعر  الرتفاع 
في  ساهم  من  أّن  هي  الحقيقة  ولكن  هائاً،  انهياراً 
أّن  ولو  وحدهم  الصّرافين  ليس  الصرف  سعر  ارتفاع 
المضاربة واالحتكار  البعض منهم استغّل وشارك في 
فشل  إلخللفللاء  كلللأداة  استعماله  تللّم  اآلخللر  والبعض 
المصرف المركزي في الحفاظ على الليرة والموجودات 
التي  المصارف  قبل  من  أو  سواء،  حّد  على  الدوالر  من 
حققت  أو  هّربتها  أو  وأخفتها  اللبنانيين  ودائع  أخذت 
ودائع  لتصبح  المسؤولية  من  وتنّصلت  منها  األرباح 

اللبنانيين في خبر كان.
لكن قرار الفتح الذي صدر عن النقابة في اجتماعها 
جملة  حوله  تطرح  الماضي  األحد  الحكومة  رئيس  مع 
الصّرافين  بقدرة  أولها  يتعلق  االستفهام  عامات  من 
وهو  لبنان  مصرف  حللّدده  الللذي  بالسعر  البدء  على 
ما أعلن النقيب  على  ممكن  غير  األمر  وهذا  ليرة   3200
األولى،  الفترة  في  حاوي  محمود  للصرافين  السابق 
وقد يحصل االنخفاض تدريجياً في غضون أسبوعين، 
سعر  لتخفيض  كافية  غير  تبدو  األسبوعين  مهلة  لكن 
الصيرفة،  سوق  في  بالدوالر  الشّح  ظّل  في  الصرف 
وهذا يعتمد على العرض والطلب لكن هل سيكون هذا 

العرض متاحاً للجميع؟
ال شك أّن توقعات الجمهور تؤثر بالعرض والطلب، 

الدوالر  على  الطلب  سيزيد  متشائماً  الجمهور  كان  فإذا 
من  ماله  على  الحفاظ  عليه  أّن  منه  اعتقاداً  وذلللك 
إذا  أما  المضمونة،  العملة  الللدوالر  إلى  تحويله  خال 
وبالتالي  دوالر  من  يملك  ما  سيبيع  فإنه  متفائاً  كان 

سيساهم في زيادة العرض وتخفيض سعر الصرف.
ألّن  احتياط  أو  موجودات  يمتلكون  ال  فالصرافون 
عمل الصراف يقوم على بيع ما يشتري أّي أنه يشتري 
االتكال  فإّن  لذا  االحتياط  بتوفير  يقوم  ال  وهو  ليبيع 
التدريجي  االنخفاض  يحقق  لن  سوف  منفرداً  عليه 
الصرافين  بعض  يقوم  أن  ينفي  ال  هذا  لكن  المرجو، 
في  لكنها  جانباً  اللللدوالرات  بعض  بوضع  منفردين 
العوامل  به  تتحكم  سوق  في  تؤثر  ال  األحللوال  مجمل 

النقدية التي يمّر بها لبنان اليوم.
أّن  أّي  للدوالر  التقنين  نحو  سيكون  االتجاه  فإّن  لذا 
عليه  الحصول  في  األولوية  لهم  من  سيبيع  الصراف 
يشمله  ال  والللذي  الخارج  من  يستورد  الذي  كالتاجر 
المركزي،  قبل  من  المدعومة  السلع  استيراد  قللرار 
دفعها  معاماته  تستدعي  الللذي  للمواطن  إضللافللة 
رواتب  دفع  أو  الخارج  في  الطاب  كأقساط  بالدوالر 

العمالة األجنبية وغيرها.
ولكن قد يعتمد بعض الصرافين على مبدأ األسبقية 
أكثر في  الصراف قبل يمتلك حظوظاً  إلى  أّي من يصل 
إذن  إليه،  حاجته  كانت  مهما  الللدوالر  على  الحصول 
مصرف  تدخل  وعللدم  كونترول  الكابيتال  ظللّل  وفللي 
لبنان فإّن السوق ضّيق ولن يفتح البيع والشراء على 

مصراعيه.
سيناريو آخر قد يكون الحّل األمثل إذا ما كان هناك 
آلية تضمن حصوله وهو إشراك أصحاب األموال التي 
حوالي  تبلغ  إنها  يقال  والللذي  المنازل  إلللى  سحبت 
نجحت  فإذا  الصيرفة،  عملية  في  دوالر  مليارات  ثاثة 

ملحوظ  بشكل  الللدوالر  سعر  ينخفض  سوف  العملية 
لكن  رسمي،  تدخل  إلى  الحاجة  دون  العرض  زاد  إذا 
الثللقة  إزالة عامل الخوف واستللعادة  إلى  ذلك يحتاج 
غير  بطريقللة  الصيرفة  سوق  في  الفئات  هذه  لدمج 

مباشرة.
مصرف  تدخل  سيقتصر  هل  المطروح،  والللسللؤال 
يتدخل  أن  المفترض  من  فقط؟  اإلشللراف  على  لبنان 
المصرف بائعاً في حال كان هناك طلب عال أو شارياً 
إذا كان هناك عرض مرتفع لضمان عدم وجود تذبذب 
البيع والشراء، ولكن قدرته  كبير في سوق القطع بين 
فهو  لذلك  دوالرات،  من  يملك  بما  مرهونة  التأثير  على 
محدودة  قدرته  ألّن  حالياً  التدخل  عن  عاجزاً  سيكون 
وهو  دوالر  الملياري  تتخطى  ال  ومللوجللوداتلله  جللداً 
الستيراد  ومخصص  به  التصرف  على  القادر  المبلغ 
الللمللحللروقللات والللسلللللع األسللاسلليللة واألدويللللللة... أما 
دوالر،  مليار   19 حوالي  فيبلغ  اإللزامي  االحتياطي 
المصرف  يملكه  ما  كّل  إّن  تقول  المرة  الحقيقة  ولكن 
فجوة  يخلق  ما  وهذا  المصارف  من  دين  هو  المركزي 

مالية كبيرة ال يمكن سّدها.
العرض  في  دور  أّي  لديها  فليس  المصارف  أمللا 
للزبون  والبيع  الشراء  بعمليات  تقوم  وهي  والطلب 
يمكنها  ال  وبالتالي  المركزي،  طريق  عن  لطلبه  بناء 
ال  والتسليف  النقد  قانون  ألّن  خاصة  سياسة  انتهاج 
الزبائن  تعليمات  تنفذ  وهي  الصاحية،  هذه  يعطيها 

فقط.
صعب  امتحان  أمللام  غللداً  الصرافين  فللإّن  وعليه 
والرسوب فيه لن يكون من مصلحتهم وال من مصلحة 
المواطن، أما صاحب المصلحة األساس فهو غائب إلى 
أجل ال يعلمه سوى من يتحكم بالسياسات النقدية في 

الباد.

قالت مصادر 
حكومية إن 

تجربة وزير 
االقتصاد في 

إصدار إجازات 
االستيراد 

ومراقبة األسعار 
وضمان 

استقرارها بما 
يناسب سعر 

3200 ليرة 
للدوالر ستظهر 

خالل هذا الشهر، 
وإذا حقق نجاحاً 

فيها سينضّم الى 
وزير الصحة في 
الناجحين،  الئحة 

وإذا حدث العكس 
فسيكون مثل 
بعض وزراء 

األقوال بال أفعال 
على الئحة تعديل 

وزاري الحق 
قبل نهاية السنة.

خفاياخفايا
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مجل�ض الوزراء عر�ض اإجراءات لخف�ض الأ�سعار

ودياب طلب من الوزارات اإعداد م�ساريع ترفيع موظفين

تفقد الوحدات المنت�شرة �شمااًل

قائد الجي�ض: الع�سكريون ينفذون القانون

 في مواجهة الم�ساغبين والمعتدين على الأمالك

بناء  أنه  دياب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  أعلن 
ال��وزراء  لمجلس  العامة  األمانة  أرسلت  طلبه،  على 
الوزارات إلعداد مشاريع مراسيم ترفيع  إلى  أمس طلباً 
استناداً  الثانية،  الفئة  إلى  الثالثة  الفئة  من  الموظفين 

لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مجلس  جلسة  السرايا  في  أمس  ترأس  دياب  وكان 
عبد  منال  الدكتورة  اإلعالم  وزيرة  بعدها  وتلت  الوزراء 
»عرض  المجلس  أن  إلى  فأشارت  المقررات،  الصمد 
في  تساهم  أن  يمكن  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  اإلج����راءات 
كما  واالستهالكية.  الغذائية  السلع  أسعار  تخفيض 
عرض التدابير المتخذة من وزارة الطاقة بالتنسيق مع 
وزارتي اإلعالم والبيئة لفتح حوار مع المجتمع المدني 
وأبلغت  ب��س��ري.  س��ّد  بشأن  االختصاص  وأص��ح��اب 
حوار  حلقات  إطالق  عن  الوزراء  مجلس  اإلعالم  وزيرة 
اإلعالم  بواقع  البحث  بغية  اإلعالمي  القطاع  ممثلي  مع 

اللبناني ومستقبله وكيفية إعادة النهوض به«.
وأشارت إلى أن دياب »استهل الجلسة باإلشارة إلى 
األوضاع االجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي 
الحكومة فرصة الستهدافها والتحريض  بعض خصوم 
على النزول للشارع من خالل دفع أنصارهم للعودة إلى 
القوى  استفزاز  هدفها  تحركات  وتنظيم  الطرقات  قطع 
األمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة 

الشحن والتحريض على الحكومة«.
وأشار إلى »أن الئحة وزارة االقتصاد للمواد الغذائية 
األساسية التي بدأ فتح االعتمادات لشرائها من الخارج 
المؤشرات  أن  وإلى  السلع،  من  نوعاً   30 حوالى  تشمل 
سريعاً«،  الغذائية  السلع  أسعار  بانخفاض  مشجعة 

داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة االقتصاد بمؤازرة قوى 
األمن الداخلي لضبط فلتان األسعار.

رأس  على  يكون  أن  يجب  الموضوع  هذا  »أن  وأك��د 
جدول أعمالنا اليومي. ليس فقط وزارة االقتصاد، وإنما 
سواء  الموضوع،  بهذا  تساهم  أن  يجب  ال��وزارات  كل 

بالفكرة أو بالمساعدة الميدانية«.
األربعاء  اليوم  سيعودون   الصرافين  أن  إلى  ولفت 
عن إضرابهم وفقاً لسلسلة تدابير وإجراءات تساهم في 
هذه  تعطي  أن  وتوقع  األميركي.  الدوالر  سعر  تخفيض 
اإلجراءات نتائج سريعة خالل أيام إذا تم االلتزام فيها.

دفع  م��ن  الثانية  المرحلة  أن  المجلس  أبلغ  كما 
خالل  ستنطلق  للمواطنين  االجتماعية  المساعدات 
شهرياً  دفعها  سيستمر  المساعدات  ه��ذه  وأن  أي��ام، 
أما بالنسبة لوباء كورونا،  حتى نهاية السنة الحالية. 
لم  لكن  حذرة،  مرحلة  في  نزال  ما  »أننا  دياب  فأوضح 
مؤسسات  فهناك  البلد،  بإقفال  االستمرار  نستطيع  نعد 
بخسارة  بدأوا  وعمال  موظفون  وهناك  باإلقفال،  بدأت 

أعمالهم«.
هناك  يكون  وأن  مشددة،  إجراءات  »اتخاذ  إلى  ودعا 
الناس والتزام بالتدابير والوقاية الصحية«،  وعي عند 
معتبراً أن »هذه هي الطريقة األسلم لتأمين التوازن بين 

صحة الناس وبين أشغالهم«.
وأشار إلى أنه بناء على طلبه، أرسلت األمانة العامة 
لمجلس الوزراء أمس طلباً إلى الوزارات إلعداد مشاريع 
الفئة  إلى  الثالثة  الفئة  من  الموظفين  ترفيع  مراسيم 

الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ورداً على سؤال أوضحت عبد الصمد انه »تم البحث 

يكن  ولم  وزارة،  كل  نشاط  إطار  وفق  المواضيع  كل  في 
في  تباينات  إنما  المواضيع،  حول  اختالفات  من  هناك 

وجهات النظر«.
وأشارت إلى أن عملية الترفيع من الفئات الثالثة إلى 
الثانية ليست بمثابة بدل عن ضائع لعدم إمكانية إقرار 
والوزارات  الحكومة  بها  تقوم  إجراءات  »إنما  التعيينات 
المعنية على جميع األصعدة، وهذه واحدة من اإلجراءات 
التي ال تتعارض مع اإلجراءات األخرى، وتثمر في الوقت 

عينه بنتائج على صعيد العمل اإلداري«.
كلمته  وخالل  دياب  »الرئيس  قالت  سؤال  على  ورداً 
في بداية الجلسة أكد أن الهدف األساسي للحكومة هو 
بالشأن  تعنى  تكنوقراط  وحكومة  حيادية،  تكون  أن 

العام من دون تمييز ألي اعتبارات سياسية«.
في  سيبحث  للدفاع  األعلى  المجلس  أن  وأوضحت 

حيثيات التعبئة العامة بعد انتهاء هذه الفترة.
عدة  مواضيع  بحث  »تم  أنه  أكدت  سؤال  على  ورداً 
وزراء  بانسحاب  يتعلق  موضوع  أي  طرح  يتم  لم  لكن 
هو  واحد،  خط  ضمن  أحزمة  شد  فهناك  الحكومة،   من 

خدمة البلد في إطار المصلحة العامة«.
شخص  لكل  حق  هي  التحركات  أن  شك  »ال  وقالت 
األص��ول  تراعي  أن  نتمنى  لكن  معينة،  مطالب  لديه 
جهة،  من  المواطنين  الطرفين،  من  ألي  أذى  أي  لتفادي 
من  السلم  تأمين  على  الحريصة  األمنية  واألج��ه��زة 
خارج  أخرى  اعتبارات  أي  تدخل  ال  ولكي  ثانية،  جهة 
على  الطريق  لنقطع  وبالتالي  الشعبية،  المطالب  إطار 
ألغراض  التجمعات  بين  ونميز  والمندسين،  الدخالء 

مطلبية وألهداف أخرى«.

عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  أكد 
أن كرامة أهل طرابلس من كرامة الجيش 
موضحاً  بتاتاً،  عنهم  يتخلى  لن  ال��ذي 
مواجهة  في  يقفون  ال  العسكريين  أّن 
عمالً  مهماتهم  ينفذون  بل  الشعب،  مع 
وجه  في  فيقفون  والتعليمات  بالقوانين 
على  ويعتدي  شغب  بأعمال  يقوم  من 

األمالك.
تفقده  خ��الل  ج��اء  ع��ون  العماد  ك��الم 
منطقة  في  المنتشرة  ال��وح��دات  أم��س، 
اللواء  من  كل  قيادة  زار  حيث  الشمال، 
وفوج  عشر،  والثاني  والعاشر،  الثاني، 
اإلج��راءات  على  واطلع  األول.  التدخل 

بالضباط  اجتمع  ثم  المتخذة،  األمنية 
التوجيهات  وزوده����م  والعسكريين 

الالزمة.
»طرابلس  أن  له،  كلمة  في  عون  وأكد 
ه��ي م��دي��ن��ة ال��ت��اري��خ وال��ع��راق��ة، وأن 
لن  الذي  الجيش  كرامة  من  أهلها  كرامة 
»عكار  أن  إلى  الفتاً  بتاتاً«،  عنهم  يتخلى 
تضحيات  قدمت  وه��ي  الجيش،  خ��زان 
أن  معتبراً  الوطن«،  مذبح  على  كبيرة 
مواجهة  ف��ي  يقفون  ال  »العسكريين 
عمالً  مهماتهم  ينفذون  بل  الشعب،  مع 
في  فيقفون  والتعليمات،  بالقوانين 
ويعتدي  شغب  بأعمال  يقوم  من  وجه 

الحكومية  والمقرات  المؤسسات  على 
والخاصة«،  العامة  لألمالك  ويتعرض 
شعبه،  ع��دو  ليس  الجيش  »إن  وق��ال 
المتظاهرين،  ويحمي  يحميه  ه��و  ب��ل 
فمسؤوليتنا مشتركة للحفاظ على السلم 
األهلي ومن غير المسموح التعرض ألمن 
الساحة  وت��رك  شعبه  ووح��دة  ال��وط��ن 
بغية  التظاهرات  الستغالل  للمشاغبين 
واستقرارنا  الداخلية  بساحتنا  العبث 

األمني«.
قناعتنا  وفق  بصمت  »نعمل  أض��اف 
ولن  الوطنية،  المبادئ  على  المرتكزة 
تطال  التي  المغرضة  للشائعات  نلتفت 

واإلرادة  كبيرة  فالتحديات  الجيش 
»ضبط  إلى  العسكريين  ودع��ا    أكبر«. 

النفس والعمل برباطة جأش«.
كبيرة،  االقتصادية  األزمة  »إن  وقال   
والجيش  وطأتها  تحت  يئن  والمواطن 
معاناته  ويعاني  الشعب  هذا  من  جزء 
العسكرية  المؤسسة  استبعاد  يمكن  وال 
عن القضايا الوطنية. وبتصرفنا الواعي 

والمسؤول، سنصل إلى بر األمان«.
وشّدد على »ضرورة وقوف المواطنين 
التي  العسكرية  المؤسسة  جانب  إل��ى 
وأهله  الوطن  حماية  أج��ل  من  تضحي 

ومؤسساته«.

المحامي  األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  دعا 
معن األسعد الحكومة التي »تعتبر نفسها أنها ولدت 
الشارع،  ونبض  األول  تشرين   17 ح��راك  رحم  من 
الفضفاضة  وال��ش��ع��ارات  العناوين  م��ن  ال��خ��روج 
اتخاذ  إل��ى  الشعب  فيها  أتخمت  ال��ت��ي  وال��وع��ود 
الفساد  نهج  على  للقضاء  وجريئة  شجاعة  ق��رارات 

والمحاصصة واالستزالم«.
واعتبر في تصريح »أّن تجميد أو تأجيل التعيينات 
على  بل  القائمة  المشكلة  يحّل  ال  واإلداري��ة  المالية 
المناسب  الرجل  وتعيين  المحظور  كسر  الحكومة 
في المكان المناسب خصوصاً في المراكز الحّساسة 
النهج  على  وليس  والنزاهة  الكفاءة  مبدأ  قاعدة  على 
المتبع  والزعائمي  والطائفي  المذهبي  التحاصصي 

في كل الحكومات والعهود المتعاقبة«.
للقيام  تاريخية  فرصة  الحكومة  أمام  »أّن  ورأى 
بدال  األم��ام  إلى  الهروب  وعليها  شجاعة  بخطوات 
التعيينات  في  فقط  ليس  الخلف،  إلى  الهروب  من 
ومحاسبتهم  الفاسدين  بكشف  بل  التحاصصية 

وحدها  ألنها  أموال  من  وهربوه  نهبوه  ما  واستعادة 
كافية لسداد ديون لبنان ويفيض عنها«.

وأكد أّن »الرهان على صندوق النقد الدولي خاطئ 
من  القروض  استجداء  على  وال  المطلوب،  هو  وليس 
أّي دولة أجنبية ألن الموقف األميركي المعادي للبنان 
واضح في مواقفه في رفض مساعدة أو دعم لبنان إالّ 
بعد نزع سالح المقاومة واالعتراف بالقرارين 1559 

و1701 وتنفيذها«.
أي  ُتنجز  أن  لها  يمكن  ال  الحكومة  هذه  »أّن  ورأى 
اتخاذها قرارات غير مسبوقة تقّوض  شيء من دون 
معها،  سيكون  والشعب  الطائفي  النظام  أسس  من 
فشل  حال  في  بل  شيئاً  يخسر  لن  الحكومة  ورئيس 
الحكومة فإن التاريخ سيذكر أنها ورئيسها يتحمالن 

مسؤولية انهيار لبنان وتبرئة الحكومات السابقة«.
ملحة  ضرورة  القضائية  »التشكيالت  أّن  واعتبر 
وعلى كّل قاض عرف بانتمائه السياسي والزعائمي 
أن يكون خارجها ويفسح المجال لقاض والؤه للوطن 

ولقضاء مستقّل ونزيه«.

إثر  بيان  في  األمة«  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  دعت 
السفيره  تدخالت  رفض  إلى  الحكومة  االفتراضي،  األسبوعي  اجتماعها 
كما  الله،  بحزب  يتعلق  ما  في  خصوصاً  اللبناني  الشأن  في  األميركية 
بعض  تطرحها  التي  المشبوهة  الصيغ  رفض  »إلى  اللبنانيين  دعت 
بشأن  القرن  وصفقة  األميركي  بالمشروع  المرتبطة  اللبنانية  الجهات 

الفدرلة كحل لألزمات القائمة في لبنان«.
ودعت »اللبنانيين والمقيمين والفلسطينيين في المخيمات إلى اإلبقاء 
كورونا«.  بشأن  العامة  التعبئة  بالتزام  واالستمرار  الحذر  حال  على 
والخارج  الداخل  في  ونشط  فاعل  بتحرك  الفلسطينية  »القوى  وطالبت 
عقد  إلى  العربية  »الدول  داعيًة  اإلسرائيلية«،  الضم  سياسة  لمواجهة 
اإلسرائيلية  والسياسات  القدس  بشأن  العربية  للقمة  طارىء  اجتماع 

المزمع تنفيذها مع مطلع تموز المقبل«.
األسرى  »خميس  اعتصام  في  مشاركة  »أوس��ع  إلى  الحملة  ودع��ت 
في  البلدي  المجلس  برعاية  سيقام  الذي  االفتراضي  التضامني   »208
مدينة صور واللجنة الوطنية للدفاع عن لألسرى والمعتقلين، وجمعية 
الصهيوني  للغزو   38 الذكرى  بمناسبة  الفلسطيني  اللبناني  التواصل 
1967 وفي »يوم المفقود العربي«،  53 لحرب حزيران  للبنان والذكرى 

وذلك في مدينة صور- شارع القدس، يوم الخميس المقبل.

مواقف منّددة بقانون قي�سر:
لعدم خ�سوع  لبنان لل�سغط الأميركي لتنفيذه

الرّي�ض زار الطا�سناق: جنبالط حري�ض

على تطوير العالقات الثنائية

قيصر  بقانون  المنّددة  المواقف  أم��س  توالت 
سورية،  على  الحصار  تشديد  إلى  الهادف  األميركي 
مشيرًة إلى أنه يطال أيضاً حلفاءها، وال سيما إيران 
وروسيا والصين وغيرها من الدول ودعت الحكومة 
األميركي  للضغط  الخضوع  »ع��دم  إلى  اللبنانية 
حصاراً  أيضاً  يعني  ذلك  ألن  القانون،  هذا  لتنفيذ 

للبنان«
في  الشغيلة«  »رابطة  دان��ت  السياق،  هذا  وفي 
بيان، »العدوان األميركي المستمر على سورية عبر 
قانون  تطبيق  خالل  من  االقتصادية  الحرب  تصعيد 
»قيصر« الذي يستهدف تشديد الحصار االقتصادي 
الحرب  بدايات  منذ  أصال  عليها  المفروض  والمالي 
في  العالمي  ال��ع��دوان  إدارة  ب��ق��ي��ادة  اإلره��اب��ي��ة 

واشنطن«.
ولفتت إلى أن »الجديد، أن اإلعالن عن تطبيق هذا 
القانون يترافق مع حملة سياسية وإعالمية ونفسية 
والهلع  والرعب  الخوف  من  حالة  إحداث  تستهدف 
هذا  ج��راء  سورية  في  الصامد  شعبنا   أبناء  لدى 
صموده  من  للنيل  محاولة  في  وتداعياته،  القانون 
المقاومة  العروبية  وقيادته  دولته  حول  والتفافه 
الرئيس بشار األسد، ومحاولة لعرقلة دعم  برئاسة 
دمرته  ما  إعمار  إلعادة  جهودها  في  سورية  حلفاء 
واستكمال  المقاومة  على  قدراتها  وإضعاف  الحرب 
أميركياً  المدعومة  اإلرهاب  انتصاراتها على جيوش 
البتزازها  ومحاولة  وتركياً  وصهيونياً  وعربياً 
الصلب  بموقفها  التمسك  عن  التخلي  إلى  لدفعها 
الوطنية  تنازالت تمس بثوابتها  أي  لتقديم  الرافض 

والقومية«.
صمدت  ال��ت��ي  »س��وري��ة  أّن  ال��راب��ط��ة  وأك����دت 
مدى  على  حلفائها  من  بدعم  االنتصارات  وحققت 
إرهابية  ح��رب  أش��رس  مواجهة  في  سنوات  تسع 
عزيمتها  من  ينال  أن  »قيصر«  قانون  يستطيع  لن 
وصمودها أو أن يجهض انتصاراتها، أو يضعف من 

دعم حلفائها لها«.
وإذ أوضحت أّن »الحرب األميركية االقتصادية ال 
تستهدف سورية فقط، بل أنها تطال أيضاً حلفاءها، 
وروسيا  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  سيما  وال 
الهيمنة  تواجه  التي  ال��دول  من  وغيرها  والصين 
والغطرسة األميركية«، شدد على أن »هذه الدول لن 

يخيفها قانون »قيصر« وهي قادرة على كسره«.
سورية  »ب��ق��درة  ثقتها  ع��ن  ال��راب��ط��ة  وأع��ل��ن��ت 
وتحويله  األميركي  الحصار  أه��داف  إحباط  على 
الزراعية  قدراتها  بناء  لتعزيز  جديدة  فرصة  إلى 
في  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  والعلمية،  والصناعية 
الراحل  الرئيس  فعل  كما  األساسية،  احتياجاتها 
عندما  الماضي  القرن  ثمانينات  في  األس��د  حافظ 
لسورية،  الذاتي  واالكتفاء  التنمية  تحقيق  في  نجح 
مواجهة  في  الصمود  من  مّكنها  الذي  الرصيد  وهو 

الحرب اإلرهابية«.
مواجهة  في  سورية  جانب  إلى  »الوقوف  وأكدت 
العدوان األميركي المستمر عليها«، مناشدًة »القوى 

العربية واإلسالمية  التحررية والتقدمية  والحركات 
االستعمارية  الهيمنة  ضد  تقف  التي  والعالمية 
األميركية الغربية، الوقوف ضد هذا العدوان والعمل 
هذا  لكسر  دولها  على  الضغوط  شتى  ممارسة  على 
السوري  للشعب  الدعم  وتقديم  اإلجرامي،  الحصار 
واالجتماعية  االقتصادية  معاناته  من  للتخفيف 

والمعيشية التي يتسبب بها هذا الحصار«.
الخضوع  »ع��دم  إلى  اللبنانية  الحكومة  ودع��ت 
للضغط األميركي لتنفيذ هذا القانون، ألن ذلك يعني 
التي  الرئة  هي  سورية  كون  للبنان  حصاراً  أيضاً 
إنتاجه  لتسويق  اإلجبارية  وبوابته  منها  يتنفس 
في األسواق العربية«، وطالبها ب�«أن تسلك الطريق 
الذي سلكه العراق في دفع أميركا إلى استثنائه من 

العقوبات التي فرضتها على إيران«.
لنصرة  األه��ل��ي��ة  »ال��ح��م��ل��ة  أع��ل��ن��ت  ب���دوره���ا، 
قيصر،  ق��ان��ون  رفضها  األم���ة«  وقضايا  فلسطين 
وراء  االنسياق  عدم  الى  اللبنانية  »الحكومة  داعيًة 
سورية«.  على  الحصار  بتشديد  األميركية  الرغبات 
كما رفضت العقوبات األميركية الجديدة على حزب 
ضد  لبنان  في  المشبوهة  »التحركات  مدينًة  الله«، 

سالح المقاومة الذي يترافق مع هذه العقوبات«.
األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  ح��ذر  كذلك، 
فريق  أي  »أو  الحكومة  األس��ع��د  معن  المحامي 
األميركي  قيصر  قانون  مطب  في  التورط  من  لبناني 
وعلى  كارثية،  لبنان  على  تداعياته  ستكون  الذي 
بالعالقات  يمس  من  ومصير  التاريخ  قراءة  الجميع 
بينهما«،  يفصل  أن  يحاول  أو  وسورية  لبنان  بين 
العلني لاللتزام  إلى »التنبه للتهديد األميركي  داعياً 

.»1680 بقانون قيصر استكماال للقرار 
في  اختالل  أي  تحّمل  يمكنه  ال  »لبنان  أن  واعتبر 
حرب  أو  فوضى  إلى  يؤدي  قد  الذي  القوى  موازين 
سنة   30 مدى  على  السياسة  الطبقة  أن  خصوصاً 
خاصة  مزارع  الى  وحولتها  الدولة  مؤسسات  انهت 

وأفلست لبنان«.
إلى  بيان،  في  اإلسالمي«  العمل  »جبهة  وأشارت 
مجلس  أقره  والمنحاز  »المجحف،  قيصر   قانون  أن 
الرئيس  ووق��ع��ه   ،2019 ع��ام  األميركي  الشيوخ 
وعلى  سورية  على  للضغط  وذلك  ترامب،  دونالد 
واإلم���الءات  للشروط  انصياعهم  بغية  حلفائها 
األميركية  العنصرية  »إل��ى  ولفتت  األميركية«. 
سيما  وال  كافة،  واألع��راق  الشعوب  ضد  الحاقدة، 
بعد مقتل المواطن االميركي األسود »جورج فلويد« 
بشكل همجي، على يد ضابط أبيض من الشرطة، ما 
ادعاءات  والفاضح  الواضح  بالدليل  وينقض  يكذب 
والديمقراطية  بالحرية  وتغنيها  وإدارتها،  اميركا 
لونه  لمجرد  اإلنسانية  تقتل  وه��ي  واإلنسانية، 

واختالفه«. وانتمائه 
وأكدت الجبهة إلى أن »ما يحصل في اميركا اليوم 
إدارتها الشريرة  هو بداية سقوط عجرفة وعنجهية 
على  سيهدم  الذي  القائم،  األسود  وبيتها  الرعناء، 

صاحبه وساكنيه إن عاجال أم آجال«.

وليد  السابق  النائب  الحزب  رئيس  من  موفداً  الرّيس  رامي  اإلشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  مستشار  زار 
اللجنة  عضوي  بحضور  بقرادونيان،  آغوب  النائب  العام  األمين  والتقى  الطاشناق  حزب  قيادة  جنبالط، 

المركزية آغوب هاواتيان والدكتور إيلي تاشجيان للبحث في آخر المستجدات.
وتعزيز  تطوير  على  وحرصه  جنبالط  »تحيات  ل�«التقدمي«،  بيان  بحسب  بقردوانيان،  إلى  الرّيس  ونقل 
من  العديد  في  النظر  وجهات  »تقارب  مؤكداً  قديمة«،  عالقة  وهي  الحزبين  بين  تربط  التي  الثنائية  العالقة 

القضايا الوطنية«.
مواصلة  على  الطاشناق  حزب  »حرص  بدوره  مؤكداً  جنبالط،  مبادرة  بقردوانيان  النائب  ثّمن  جهته،  من 
الراهنة  الظروف  الوطني خصوصاً في ظل  المستوى  التقدمي اإلشتراكي على  الحزب  التنسيق والتشاور مع 

الصعبة«.
وتناول البحث الواقع السياسي واإلجتماعي واالقتصادي على ضوء المخاطر المتزايدة جّراء تدهور الوضع 
الداخلي، وقد أطلع الرّيس قيادة حزب الطاشناق على »رؤية جنبالط والتقدمي للخروج من األزمة على ضوء 

المقترحات اإلصالحية التي أعلنت في الورقة االقتصادية مسبقاً«.

»يونيفيل«  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  ال��ن��اط��ق  أع��ل��ن 
»يونيفيل«  قوات  أن  تصريح،  في  تيننتي  أندريا 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  وبالتنسيق 
والقوات المسلحة اللبنانية، قامت أمس، بتسهيل 
لبنان  إلى  السورية  الجنسية  يحمل  رجل  عبور 
»إسرائيل«  في  مستشفى  في  العالج  يتلقى  كان 
الجيش  أطلقها  ن��اري��ة  بطلقات  إصابته  بعد 
»اإلسرائيلي« في محيط منطقة كفرشوبا بتاريخ 

الماضي. أيار   17
رأس  معبر  عبر  »الرجل  أن  تيننتي  وأوض��ح 
الناقورة بنفسه وسيراً على األقدام في إطار عملية 
إعادة رتبتها اللجنة الدولية للصليب األحمر على 
وبالتنسيق  »يونيفيل  أن  إلى  مشيراً  الجانبين«، 
إطالق  حادث  مالبسات  في  تحقق  األط��راف،  مع 

النار الذي وقع في 17 أيار الماضي«.
عضو  رأى  تيننتي،  تصريح  على  وتعليقاً 
في  هاشم،  قاسم  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة 
الرسمي  الناطق  يقوله  أن  أراد  »ما  أن  تصريح، 
العدو اإلسرائيلي  ل� »يونيفيل« في تصريحه بأن 
كان يقوم بعمل إنساني بتقديم العالج إلى مواطن 
أن هذا  الناقورة، والحقيقة  أفرج عنه عبر  سوري 
ويعمل  الماشية  يرعى  ك��ان  ال��س��وري  الجريح 

أطلق  يوم  اللبنانية  األراض��ي  وفي  لبناني  لدى 
اإلسرائيليون النار عليه وخطفوه انتهاكاً للسيادة 
وهو  وخطفه  الدولية.  للقرارات  وخرقاً  اللبنانية 

جريح ُيعتبر قرصنة واعتداء واضحاً«.
بترتيب  تقوم  »يونيفيل«  كانت  »وإذا  أضاف 
اإلسرائيلي  العدو  ينفذ  مرة  كل  في  الرعاة  إعادة 
ف��ي تنفيذ  ف��األه��م ه��و  ارت��ك��اب��ات��ه وع��دوان��ي��ت��ه. 
على  »يونيفل«  كانت  أجلها  من  التي  ال��ق��رارات 
من  اإلنسحاب  على  المحتل  هذا  إلرغ��ام  أرضنا 
األراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتالل 
من  وغيرها  الغجر  من  الشمالي  والجزء  كفرشوبا 
الجبل  وميس  العدسية  تالل  في  محتل  شبر  كل 
ووضع  الناقورة،  في  البحر  حدود  حتى  ورميش 
حد النتهاك السيادة جواً وبحراً. وهذا ما يجب أن 
تعمل عليه المنظمة الدولية إلرساء األمن والسلم 

الدوليين«.
انتهاكها  اإلحتالل  ق��وات  واصلت  األثناء،  في 
 20 حوالى  أم��س،  اجتاز  إذ  اللبنانية،  للسيادة 
محلة  عند  التقني  الخط  العدو  قوات  من  عنصراً 
كروم الشراقي خراج ميس الجبل، في ظل حراسة 
ومواكبة آليات ودبابة »ميركافا« واستنفار للجيش 

اللبناني قوات »يونيفيل« من الجهة اللبنانية.

»الطوارئ« �شّهلت عبور �شوري من فل�شطين المحتلة اإلى لبنان

ها�سم: الأهّم لـ »يونيفيل« تنفيذ القرارت الدولية
 لإرغام المحتل على الإن�سحاب من اأر�سنا

... عبد الصمد تذيع المقررات  )داالتي ونهرا(

)مديرية التوجيه( ... ومتحدثاً إلى الضباط والعسكريين  

بقرادونيان مستقبالً الريس أمس

دياب مترئساً مجلس الوزراء في السراي أمس

قائد الجيش خالل الجولة التفقدية في الشمال

الأ�سعد: لقرارات حكومية
تقّو�ض من اأ�س�ض النظام الطائفي

»الحملة الأهلية«: لرف�ض تدخالت 
ال�سفيرة الأميركية في ال�ساأن اللبناني 



الوطن 4

خالل  بكورونا  جديدة  إصابات   9 سّجلت 
و7  للمقيمين  منها   2 الماضية،  ساعة   24 الـ 
العدد  رفع  الذي  األمر  الخارج،  من  للوافدين 
محّصلة  وتعّد  حالة،   1242 إلــى  التراكمّي 
أمس  أول  الــعــودة  إلــى  نظراً  إيجابية  أمــس 
عمل  دوام  وتمديد  التجارية  المراكز  فتح  إلى 

المطاعم وغيرها.
اتحاد  في  الــكــوارث  إدارة  وحــدة  وأفـــادت 
رئيس  لتقرير  وبناء  صور أنه  قضاء  بلديات 
طبابة قضاء صور وسام غزال، قد تّم تسجيل 
حالة واحدة مؤكدة ومثبتة مخبرياً« بإصابتها 
بـ covid-19 وهي محلية ومقيمة في بيروت 
تام وذلك بعد  3 حاالت شفاء  كما تم تسجيل 
تثبت  التي  الالزمة  المخبرية  الفحوص  إجراء 
خلو المصاب من أي أثر لـ covid_19 وبذلك 
تسجيل  وتّم   .14 إلى  المتعافين  عدد  يرتفع 
صدرت  وقد  بها.  مشتبه  واحــدة  حالة  اليوم 
الــدرس  قيد  كانتا  اللتين  الحالتين  نتيجة 

والمتابعة وكانت سلبيتين.
محافظة  في  الكوارث  ادارة  غرفة  وأعلنت 
مستجدات  إزاء  اليومي  تقريرها  في  عكار 
COVID-19 تسجيل إصابة واحدة جديدة 
عكار  في  المسجلين  المصابين  عــدد  رفعت 
اإلصــابــات  الــى  73.  الماضي  آذار   17 منذ 
حاالت   .36 الشفاء:  حــاالت   .37 اإليجابية: 
ومقيمين(.  )وافدين   237 المنزلي:  الحجر 
في  و58  إناث،  المصابين  من  المئة  في  و42 

المئة ذكور.
أن  مزبود  بلدية  في  األزمــة  خلية  وأعلنت 
في  اجريت  التي   PCR الـــ  فحوص  »نتائج 
مزبود، جاءت على الشكل  في   2020/5/30
في  سلبية،  جاءت  إصابة   11 نتيجة  اآلتــي: 
 6  . الشفاء  من  للتأكد  الفحص  إعــادة  انتظار 

نفس  )من  إيجابية  فحوصها  نتائج  حــاالت 
سابقاً  ومشخصة  قديمة  أصال  وهي  المنزل( 

وبقية الفحوصاتت كلّها سلبية.
وأشارت في بيان الى ان »بناء على نتيجة 
والحجر  الطوارئ  حال  إلغاء  سيتم  الفحوص 
صالة  من  بالقرب  علي«،  ابو  »رأس  حي  في 
القناطر وفتح الطريق ومداخل الحي المذكور، 
اعتباراً  التجارية  والمؤسسات  والمحال 
الوقائية،  باإلجراءات  التقيد  شرط  الغد  من 
واإلبقاء على المبنى الذي تقيم اإلصابات فيه 

محجوراً، وتتم متابعتها الى حين شفائها.
في  الطبية  واللجنة  األزمــة  خلية  وأعلنت 
في  شفاء  حالة  أول  تسجيل  شحيم  بلدية 
خلية  عن  الصادر  الثامن  التقرير  وأكد  البلدة. 
المتبقية  للحاالت  اإلجمالي  »العدد  أن  األزمة 
شحيم  بلدة  )ضمن   3 هو  مخبرياً  المثبتة 
تنتظر  اللجنة  أن  إلــى  مشيراً  العقارية(«، 
42 شخصاً، أجريت السبت  لـ  نتائج فحوص 

الماضي.
تتابع  أن«الــلــجــنــة  إلـــى  الــتــقــريــر  ولــفــت 
المحجورين في البلدة، باإلضافة الى المقيمين 
األزمة  خلية  مع  بالتنسيق  مزبود  بلدة  ضمن 
الى  األهالي  األزمة  خلية  ودعت  البلدية«.  في 

»ضرورة التقيد بإجراءات الوقائية«.
المجيدل  بلدية  أعلنت  ذلــك  غضون  فــي 
الـ »فحوصات  أن  بيان،  في  جزين  قضاء   –

التي أجريت ألبناء البلدة جاءت  كافة    PCR
سلبية«. وأشار رئيس البلدية الدكتور الياس 
السبت  أجــريــت  »فحوصات  أن  إلــى  مسعد 
من  البلدة  من  شخصاً   37 لحوالى  الماضي 
أصحاب المحال التجارية والمؤسسات، الذين 

يختلطون بشكل مباشر مع أبناء البلدة«.
إلى ذلك، أكد التقرير 59 الصادر عن اللجنة 

برجا،  بلدية  في  ــة  األزم خلية  في  الصحية 
كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  يغطي  والــذي 
من   6 هو  مخبرياً  المثبتة  الحاالت  »عــدد  أن 
المقيمين في برجا«، الفتاً إلى أن اللجنة تنتظر 

نتائج فحصين مخبريين«.
األشـــخـــاص  »عـــــدد  أن  ــر  ــري ــق ــت ال وأكـــــد 
المثبتة  للحاالت  والمخالطين  المحجورين 
المحجورين  األشخاص  عدد  وأن   ،113 بلغ 

القادمين من خارج لبنان 28«.
من  العائدين  تتابع  »أنها  اللجنة  وأكــدت 
الحجر  التزامهم  من  التأكد  لناحية  الخارج 

بدقة،  الصحية  أوضاعهم  ومتابعة  المنزلي، 
مع التمني عليهم التزام الحجر الجاد«.

»نتائج  أن  جزين  قضاء  قائمقامية  وأعلنت 
في  أيار  خالل  أجريت  التي   PCRالـ فحوص 
مستشفى جزين وصيدا الحكومي، بالتنسيق 
مع مختبرات مستشفى رفيق الحريري، والتي 
سلبية،  كلها  أتــت   ،200 الـــ  عــددهــا  تخطى 
وبالتالي أصبح القضاء خالياً من أي إصابة، 
من  الــوافــديــن  المحجورين  متابعة  وتــتــم 
الخارج والمخالطين لهم بدقة ووفقاً لألصول، 
بحق  رادع  تدبير  أي  اتخاذ  عن  نتوانى  ولن 

المخالفين«.
التحاد  التابعة  األزمـــة  خلية  وأعــلــنــت 
في  واإلغاثة  الطوارئ  وجهاز  الضنية  بلديات 
في  الصحة  وقسم  اإلسالمية  الطبية  الجمعية 
قضاء المنية - الضنية  عن تعافي المصابين 
الضنية،   - القطين  بلدة  في  كورونا  بفيروس 
الفحوص  وإعادة  منهم،   pcr بعد أخذ عينات
بعد  وذلك  الحكومي،  طرابلس  مستشفى  في 
التي  للمستشفى  المخبرية  النتائج  صــدور 

جاءت كلها سلبية.
وأجرت العيادة المتنقلة للجامعة اللبنانية 
فحوص  من  عدداً  رزق  مستشفى   - األميركية 
بلدية  في   )pcr( المجانية  كورونا  فيروس 
الوطنية  الحملة  اطــار  في  الكورة،  كفرحزير 
بحضور  للجامعة،  الطبي  المركز  أطلقها  التي 

رئيس البلدية فوزي المعلوف.
وكانت األولوية للعاملين في مجال الرعاية 
الصحية والذين يتنقلون ويحتكون باآلخرين 
والمحطات  المتاجر  مثل  وظائفهم،  بحكم 

واألفران والخدمة العامة.
طالبت  تعميماً،  الحازمية  بلدية  وأصدرت 
وشركات  الغذائية  والمؤسسات  المطاعم  فيه 
الـ الدليفري ضمن نطاقها إجراء فحص  عمال 
خاصة األجانب منهم  وبصورة  لديهم   PCR
على  للعاملين،  والمواطنين  للزبائن  حماية 
المراقب  بواسطة  بالنتائج  البلدية  تــزّود  أن 
من  أقصى  كحد  أسبوع  مهلة  خالل  الصحي 

تاريخ تبلغ التعميم.
اللبنانية  للجامعة  الطبي  المركز  وأعلن 
الطب  وكلية  رزق  مستشفى   – األميركية 
 PCR فحص   35« أجــرى  أنــه  الجامعة  في 
مجاناً، لمواطنين من اهدن في مستشفى اهدن 
إجراء  بهدف  المتنقلة،  العيادة  عبر  الحكومي 

عرضة  االكثر  اختيار  تم  حيث  للوباء  مسح 
مصابين،  اشخاص  مع  احتكاكات  لديهم  او 
المستشفى«،  الطبي في  الطاقم  الى  باالضافة 

بحسب بيان له.
حسن  حمد  الصحة  وزيــر  توقع  ذلــك،  الى 
تمديد حال التعبئة اسبوعين اضافيين طالما 
ان منظمة الصحة العالمية توصي باالستمرار 
التدابير  هــذه  ان  وطالما  الوقاية  بتدابير 
واالستنفار. الجهوزية  من  حالة   تستدعي 

وأعلن   حسن  بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء 
انه »هناك مرحلة رابعة لعودة المغتربين من 
في  يفتح  لن  »المطار   أن  موضحاً  الخارج«، 
حزيران ولكن في القسم األخير من الشهر   21
الحالي وسنبحث في موضوع التعبئة العامة 

في الجلسة المقبلة«.
من  كمامة  مليون  الصحة  وزارة  تسلمت 
سانيتا،  شركة  قّدمتها  الوطنية  الصناعة 
يشمل  وعــادل  شفاف  لجدول  تبعاً  وستوّزع 
اإلدارات الرسمية واالتحادات البلدية والبلديات 

والقوى األمنية والجمعيات األهلية الفاعلة.
المستشار  الصحة  وزيـــر  ممثل  وأعــلــن 
بصدد  الوزارة  أن  المحيدلي  حسين  القانوني 
على  للكمامات  مجانية  توزيع  حمالت  تنظيم 
نفسه  حماية  على  المواطن  لتساعد  المناطق 

ومجتمعه من اإلصابة بفيروس كورونا.
بتوجيه  الصحة  وزارة  أن  المحيدلي  وأكد 
يدها  تــمــّد  حسن  حمد  ــر  ــوزي ال مــن  مباشر 
لتأمين  المعنية  الجهات  كــل  مــع  للتعاون 
الحتواء  وضعتها  التي  للخطة  الــالزم  الدعم 
تمثلت  التي  سانيتا  شركة  وشكر  الفيروس، 
ما  على  األسطا  الياس  برئيسها التنفيذي 
في  تصّب  قيمة  وطنية  مبادرة  من  به  تقدمت 

دعم هذه الخطة.

والركود  كــورونــا  فيروس  يترك  أن  الــدولــي  البنك  توقع 
النامية  األسواق  دول  على  األمد«،  طويلة  »ندوباً  عنه  الناتج 
وأولئك  النفط  بمصدري  سيلحق  األكبر  الضرر  وإن  والناشئة، 
الفصول  في  البنك،  وأضاف  مالية.  أزمات  من  يعانون  الذين 
أن    العالمي(،  االقتصاد  )آفاق  الجديد  تقريره  من  التحليلية 
تشهد  قد  مالّية  أزمات  من  تعاني  التي  الناشئة  األسواق  دول 
انخفاضاً في إنتاجها بنسبة ثمانية في المئة على مدار خمس 
سنوات، بينما ستخسر البلدان النامية المصّدرة للنفط 11 في 

المئة من ناتجها.
بيانات  عن  نقال  لألنباء  الروسية  إنترفاكس  وكالة   ذكرت 
الغاز  ومكثفات  النفط  من  روسيا  إنتاج  أن  الطاقة  ــوزارة  ل
يومياً(  برميل  مليون   9.39( طن  مليون   39.7 إلى  انخفض 
أوبك+  مجموعة  مع  اتفاق  بموجب  هدفه  قرب  أيار،  مايو  في 
المصدرة  البلدان  ومنظمة  روسيا  بين  االتفاق  وبموجب   .
تعّهدت  أوبك+،  باسم  المعروفة  المجموعة  )أوبك(،  للبترول 
إلى  يومياً  برميل  مليون   2.5 بنحو  إنتاجها  بخفض  موسكو 
النفط.  أسعار  دعم  في  للمساعدة  يومياً  برميل  مليون   8.5
النفط  من  نوع  وهي  الغاز  مكثفات  إنتاج  االتفاق  يتضّمن  وال 

الخفيف.
إلى  النفط  من  روسيا  ــادرات  ص أن  إنترفاكس  ذكــرت  كما 

 17.36 بلغت  أيار  في  السابق  السوفياتي  االتحاد  دول  خارج 
 14.2 بانخفاض  يومياً،  برميل  مليون   4.1 أو  طن،  مليون 

بالمئة على أساس سنوي.
عشرة  بنحو  المجمع  إنتاجها  خفض  على  أوبك+  واتفقت 
النفط  إنتاج  من  بالمئة   10 يعادل  ما  أو  يومياً،  برميل  ماليين 

للتخفيضات،  الحق  تخفيف  مع  وحزيران،  أيار  في  العالمي، 
فيروس  جائحة  عن  الناجمة  االقتصادّية  التداعيات  لمواجهة 

كورونا.
الخميس  غد  يوم   اإلنترنت  عبر  مؤتمراً  أوبك+  تعقد  وربما 
لألسبوع  كان  أصلّي  جدول  مع  مقارنة  سياستها،  لمناقشة 
تخفيضات  تمديد  المجموعة  تناقش  أن  المقّرر  ومن  المقبل. 

اإلنتاج بوتيرتها الجارية.
الطبيعي  الغاز  إنتاج روسيا من  إن  إنترفاكس أيضاً  وقالت 
كانون  من  الفترة  في  سنوي  أساس  على  بالمئة   9.2 تراجع 

الثاني إلى أيار إلى 293.26 مليار متر مكعب.
لخام  اآلجــلــة  العقود  صعدت   + أوبــك  اجتماع  وعشية 
دوالر   38.68 إلى  سنتاً   36 يعادل  ما  أو  بالمئة   0.94 برنت 
الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وزادت  للبرميل. 
األميركي 0.73 بالمئة أو ما يعادل 26 سنتاً إلى 35.70 دوالراً 

للبرميل.
الفائتة  الستة  األسابيع  مدى  على  مثليه  إلى  برنت  وارتفع 
ــك(  )أوب للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  خفض  بفضل 
أوبك+،  باسم  المعروفة  المجموعة  روسيا،  بينهم  من  وحلفاء 
زاال  ما  الوسيط  تكساس  غرب  وخــام  برنت  لكن  لــإمــدادات، 

40 بالمئة منذ بداية العام الحالي. منخفضين بنحو 

السرايا  في  عقدته  الذي  االجتماع  على  عطفاً 
رئيس  مــع   2020/5/30 فــي  الــحــكــومــيــة 
والداخلية  المال  وزراء  و  دياب  حسان  الحكومة 
مصرف  وحاكم  اإلداريـــة  والتنمية  والبلديات 
مجلس  مــن  وفـــداً  ــم  وض ومستشارين،  لبنان 
الدكتور  المحامي  والمستشار  الصرافين  نقابة 
تعميماً  الصرافين  نقابة  أصــدرت   مرقص،  بول 
إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن »آلية عمل 
األميركي  الدوالر  صرف  سعر  لناحية  الصرافين 
األربعاء،  اليوم  من  بدءاً  اللبنانية،  الليرة  مقابل 

سعياً إلى تطبيق التعميم الوسيط 2020/553، 
العودة  بقرارها  »رسمياً  النقابة  وأعلنت 
يوم  من  بدءاً  اإلضــراب،  وفك  العمل  مزاولة  إلى 
لآللية  وفقا   ،2020/6/3 فــي  ــاء  ــع األرب غــد 
أي  تــفــادي  ــى  إل سعياً  التالية،  االستثنائية 

تداعيات قانونية:
ولمرة  عمل  يوم  كل  صباح  النقابة  إعــالن   -
لسعر  متحّرك  هامش  عن  الصرافين  إلى  واحدة 
وبيعه  ــى  أدن بحد  الـــدوالر  ــراء  ش بين  الصرف 
المعدل  السعر  عن  مجدداً  واإلعــالن  أقصى  بحد 

التطورات، وذلك في إطار السعي  يومياً بحسب 
الصادق لاللتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 
2020/4/27 الصادر عن سعادة حاكم مصرف 
سريع  نحو  على  للصرافين،  والملزم  لبنان 
وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخياً لبلوغ 
سعر بيع الدوالر األميركي مقابل الليرة اللبنانية 
حداً أقصى 3200 ل.ل. في غضون األيام المقبلة.

التام  الصرافة  ومؤسسات  شركات  التزام   -
ومبيعاتها  لمشترياتها  وفقاً  المعلن،  السعر 

اليومية.

وحصره  الليرة  مقابل  الــدوالر،  بيع  ترشيد   -
بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.

أي  عن  المختصة  األمنية  المراجع  إبــالغ   -
طريق  عن  ــاله  أع ـــواردة  ال للتوصيات  مخالف 
 01-/970729 التالية:  ــام  األرق على  النقابة 
 673670/71-03/647591 - 01/970736

واتساب.
لكل  العائدة  والوثائق  بالقيود  االحتفاظ   -
ولجنة  لبنان  مصرف  لتعاميم  وفقاً  العمليات، 

الرقابة على المصارف«.

م�صاهمات مالّية للمدار�س الخا�صة 

المجانّية 

تتعلق  قرارات  مشاريع  على  وزني  غازي  المالية  وزير  وقع 
بإعطاء مساهمات مالية للمدارس الخاصة المجانية عن العام 
اللبنانية  المحافظات  مختلف  في   2016  -  2015 الدراسي 

بقيمة 69.098.400.000 ل. ل.
والشعير  القمح  لمزارعي  تعويضات  دفع  على  وافــق  كما 

لموسم عامي 2018 - 2019 بقيمة 11 مليار ل.ل. 

مبادرتان لبنك عودة وبنك 

بيروت 

أثنى وزير الصناعة عماد حب الله وعطفاً على االتفاق الذي 
دعم  حول  المصارف  وجمعية  الصناعة  وزارة  بين  عنه  أعلن 
القطاع الصناعي، على مبادرة بنك عودة، التزامه بنود االتفاق 
معدل  سقف  حصر  إلــى  سيعمد  أنــه  الــى  باإلضافة  المذكور، 
كما  صفر.  زائد   BRR بمعّدل  الصناعية  القروض  على  الفائدة 
المعايير ذاتها،  التزام  الله مبادرة بنك بيروت لتبنيه  ثمن حب 

أي BRR زائد صفر.
 

 الطاقات العلمّية للنهو�س بالقطاع 

الزراعّي

وتعاون  تفاهم  مذكرة  اليوم،  والثقافة،  الزراعة  وزير  وقع   
الدكتورة  برئيستها  ممثلة  اإلسالمية  الجامعة  مع  مشترك 
وأساتذة  وعمداء  الزراعة  وزارة  من  وفد  بحضور  المولى  دينا 
وزارة  »تصميم  مرتضى  وأكد  اإلسالمية.  الجامعة  في  الكليات 
التعاون  دائرة  وتوسيع  تفعيل  على  استراتجيتها  في  الزراعة 
الكادر  لتطوير  البحثية  والمؤسسات  الجامعات  مع  العلمي 
للنهوض  العلمّية  الطاقات  واستثمار  ــوزارة  ال في  البشرّي 

بالقطاع الزراعي ومواجهة التحديات المرتبطة باألمن الغذائي 
واالقتصادي في هذه الظروف االستثنائية«.

تعاون في الطاقة مع كازاخ�صتان 

والدانمارك

في  مكتبه  في  غجر  ريمون  والمياه  الطاقة  وزيــر  التقى 
ــارة  زي فــي  عــامــروف  بلتباي  كــازاخــســتــان  سفير  الــــوزارة 
في  البلدين  بين  التعاون  سبل  في  البحث  خاللها  تّم  تعارف، 
يول  ميريت  الدانمارك  سفيرة  استقبل  كذلك  الطاقة.  مجال 
الدنمارك  بين  التعاون  وتعزيز  الكهرباء  عقود  وتمت متابعة 

ولبنان.

المحكمة الخا�صة للجرائم المالّية 

مكافحة  قوانين  دراسة  المولجة  الفرعية  اللجنة  اجتمعت 
قانون  وناقشت  كنعان  إبراهيم  النائب  برئاسة  الفساد 

من  سابقاً  المقدم  المالية  للجرائم  الخاصة  المحكمة  إنشاء 
جميع  أمامها  تسقط  قضائية  كمرجعية  عون  ميشال  العماد 
األمــوال  على  بالجرائم  المتعلقة  الــدعــاوى  في  الحصانات 

العمومية.

توقيف معامل الليطانّي ال�صبت 

والأحد 

بيان  في  الليطاني،  لنهر  الوطنـــية  المصلحة  أعلنت   
معامل  توقيف  قّررت  لبــنان  كهرباء  مع  وبالتنسيق  »انها 
يومي  جزين  صيدا  ري  مشـــروع  وبالتالي  الليطاني 
السبت واألحد المقبلين، لتنفيذ برنامج عمل ألعمال صيانة 
ضرورية في معمل جون باإلضافة الى اشغال تنظيف شبك 
حوض  تفريغ  سكر  إصالح  وإشغال  أنان،  في  المياه  مأخذ 

انان«.
في  طــارئ  عــطل  حصــول  »بســبب  انــه  أعلنـــت  كما 
في  التنســيق  مصلحــة  لطــلب  وبناء  الــبــداوي،  معــمل 
الليطاني  معامل  إنتــاج  برفــع  قامــت  لبــنان  كهربــاء 

بشكل موقت«.

محا�صر �صبط واإقفال موؤ�ص�صة 

بال�صمع الأحمر

وزارة  فــي  المستهلك  حماية  مصلحة  مــن  مراقبون   قــام 
الجومة،  منطقة  في  الدولة  امن  مكتب  من  وبمؤازرة  االقتصاد، 
باألسعار  االلــتــزام  من  للتأكد  الــوقــود  محطات  على  بجولة 
األرباح  نسب  تخطي  عدم  من  للتأكد  والسوبرماركت  الرسمية، 

المسموح بها.
االحمر  بالشمع  مؤسسة  وإقفال  ضبط  محاضر  تنظيم  وتم 
بناء على اشارة المدعي العام، وذلك لحيازتها على مواد منتهية 

الصالحية.

حسان  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  التقى 
من  وفـــداً  الحكومي،  الــســراي  فــي  ديـــاب، 
نقابة أصحاب المحروقات، برئاسة النقيب 

سامي البراكس.
ثانياً،  اجتماعاً  دياب  الرئيس  ترأس  كما 
ووزراء  النقابة  وفــد  حضره  الظهر،  بعد 
وزني  غازي  والمال  نعمة  راوول  االقتصاد 
لألمن  العام  والمدير  غجر  ريمون  والطاقة 

العام اللواء عباس ابراهيم.
ــاب  ــح ــة أص ــاب ــق ـــدوب ن ـــن وتــــحــــّدث م
مع  اللقاء  بعد  البراكس  جورج  المحروقات 
رئيس الحكومة، فطمأن المواطنين أنه »لن 
التوزيع  وأن  محروقات،  أزمة  هناك  تكون 
على محطات البنزين من الشركات الخاصة 

سيبدأ من اليوم، لسد العجز فيها«.
االجتماع،  فــي  التطرق  »جـــرى  وقـــال: 

حيث  الحدود،  على  التهريب  موضوع  الى 
كيفية  مفصل،  بشكل  النقابة  وفــد  شــرح 
وكيفية  التهريب  عن  المسؤولين  مالحقة 
محاسبتهم. كما تطّرق البحث إلى موضوع 
محاضر  تسطير  يتّم  التي  الوقود،  محطات 
ضبط بحقها، بسبب احتكارها للمحروقات. 
ال  النقابة  أن  ديــاب  للرئيس  التأكيد  وتــّم 
أو  بــاألســعــار  تتالعب  محطة  أي  تغطي 

بالكيل«.
ــاً، الى  ــض واضـــاف: »جـــرى الــتــطــرق أي
بدعم  الطلب  وتم  النفط،  منشآت  موضوع 
اعتماداتها  وزيادة  المنشآت،  لهذه  الدولة 
تشكل  لكي  تحتاجها،  الــتــي  والــكــمــيــات 
البلد،  في  المحروقات  لسوق  إيقاع  ضابط 
ولكي ال يبقى السوق عرضة الحتكار كارتل 

أو شركات معينة«.

المنبثقة  الفرعية  النيابية  اللجنة  نظمت 
والمكلفة  المشتركة  النيابية  اللجان  عن 
ورشة  لبنان  في  العام  الشراء  قانون  درس 
قانون  اقــتــراح  درس  عملية  ــالق  إلط عمل 
برئاسة  النواب  مجلس  في  العام  الشراء 
رئيس  نائبة  وحضور  جابر  ياسين  النائب 
زينة  الوطني  الدفاع  وزيرة  الوزراء  مجلس 
اإلدارية  التنمية  وشؤون  البيئة  وزير  عكر، 
كلود  ماري  العدل  وزيرة  قطار،  دميانوس 
لــــوزارات:  ممثلون  أيــضــاً  وحــضــر  نــجــم، 
االقتصاد  والــبــلــديــات،  الداخلية  الــمــال، 
وممثلون  ـــة،  اإلداري والتنمية  والــتــجــارة، 
األوروبي  واالتحاد  الدولي  النقد  لصندوق 
للتنمية في لبنان وعدد  الفرنسية  والوكالة 
وخبراء  الحرة  المهن  ونقباء  اإلدارات  من 

قانونيون.
»إن  جابر:  النائب  اللجنة  رئيس  قــال 
اقــتــراح قــانــون الــشــراء الــعــام، مــن شأنه 
اللبنانّية  الدولة  تشتريه  ما  كل  ينظم  أن 
وزارات  من  مؤسساته  بكل  العام  والقطاع 
ومهم  عام  قانون  وهو  بلديات،  ومجالس 

فالمجتمع  ضروري.  من  أكثر  وأصبح  جداً 
لبنان  مساعدة  الــى  ندعوه  الــذي  الدولي 
هذا  لتوتير  أساسية  شروط   3 له  ودعمه، 
حالً  أوالً  يجد  أن  لبنان  من  المطلوب  الدعم: 
القضاء،  استقالل  إصــدار  ثانياً  للكهرباء، 
الذي  العام  الشراء  قانون  إصــدار  وثالثاً 
الى  اللجنة  في  وسنسعى  صدده  في  نحن 
إقراره وإرساله  اإلسراع في درسه من اجل 
يصل  ان  امل  على  المشتركة،  اللجان  الى 
من   3 او  شهرين  خالل  العامة  الهيئة  الى 

اجل إطالقه«.
في  كبــيرة  فوضـــى  »هــنــاك  وخــتــم: 
اذاً،  والمشتريات،  المناقصات  موضوع 
لدينا رؤية جيدة للمستقبل ونحن في حاجة 
وان  المجال.  هذا  في  الفساد  من  الحد  الى 
الدراسة  خالل  من  القانـــون  هذا  الله،  شاء 
سيحاول  إلعـــداده  جـــرت  التي  المعمقة 
ســاعدت  التي  الثـــغرات  لكل  يتصدى  ان 
على  انطـــالقة  هـــذه  الفســـاد.  وجود  على 
أقررنا  ونكون  طويل  وقــت  يمضي  أال  امل 

القانون«.

»كورونا«: 9 اإ�صابات والعدد الإجمالّي 1242

المطار  لن ُيفتح في 21 حزيران واتجاه لتمديد التعبئة العامة حتى اآخر حزيران
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

محمد  ال�����وزراء  رئ��ي��س  ب��ح��ث   {
اشتية، أمس، عبر الفيديو كونفرنس، 
للشؤون  األلماني  ال��دول��ة  وزي��ر  مع 
الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات 
ال��س��ي��اس��ي��ة، خ��اص��ة ال��م��ح��اوالت 
الضم  خطط  لتطبيق  الصهيونية 

واالستيالء على أراض فلسطينية.
وش���دد اش��ت��ي��ة ع��ل��ى أن ال��ق��ي��ادة 
الرئيس  رأسها  وعلى  الفلسطينية 
في  بموقفها  مستمرة  عباس  محمود 
الكيان  مع  االتفاقيات  كافة  من  الِحل 
المتحدة،  وال���والي���ات  الصهيوني 
عن  االح��ت��الل  يتراجع  ل��م  ح��ال  ف��ي 

مخططاته في الضّم.
وأشار رئيس الوزراء إلى انه لن يتم 
السماح للكيان الصهيوني باالستمرار 
بحق  ومضايقاتها  انتهاكاتها  ف��ي 
إلى  الفلسطينيين، ومحاوالتها لجرنا 

مربع العنف.
} وقع وزير المالية شكري بشارة، 
الفرنسي  العام  القنصل  مع  أم��س، 
موازنة  لدعم  اتفاقية  تروكاز،  رنييه 
يورو  ماليين   8 بقيمة   ،  2020 العام 
الوطنية  التنمية  خطة  تمويل  بهدف 

وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.
وأشاد بشارة بقيمة الدعم الفرنسي 
لكونه  المتكامل،  بالدعم  وصفه  الذي 
القطاعات  م��ن  العديد  بدعم  ُيعنى 
المياه،  م��ث��ل:  وال��ح��ي��وي��ة،  المهمة 
حيث  ال��خ��اص،  والقطاع  وال��ط��اق��ة، 
قروضاً  الفرنسية  الحكومة  توفر 
ميسرة ومنحاً لدعم وتطوير الشركات 

الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم.
الدول  أكثر  من  فرنسا  أن  وأض��اف 
الداعمة لدولة فلسطين، مشيداً بموقف 
الحكومة الفرنسية الرافض لمخططات 

الضم الصهيونية.
الدعم  استمرار  تروكاز  أّكد  بدوره، 
الفلسطينية،  للموازنة  الفرنسي 
مشدداً  المختلفة،  القطاعات  وجميع 
على  الفرنسية  الحكومة  أن  على 
لتنمية  جهودها  لمواصلة  استعداد 

االقتصاد الفلسطيني.
وممثلو  األس����رى  ذوو  ن��اش��د   {
والشعبية  الرسمية  ال��م��ؤس��س��ات 
وف��ص��ائ��ل ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي واألط���ر 
النسوية وأسرى محررون في طولكرم، 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية في 
العالم إلى التدخل العاجل إلنقاذ حياة 

األسرى خاصة المرضى منهم.

ال�سام

المركزي  } أصدر مصرف سورية 
عدم  بالمواطنين  فيه  أه��اب  تعميماً 
بين  السورية  بالليرة  األم���وال  نقل 
لمبالغ  مسافر«  »برفقة  المحافظات 
تزيد على خمسة ماليين ليرة سورية 
طريق  ع��ن  تحويلها  على  وال��ع��م��ل 
المالية  الحواالت  المصارف وشركات 
العاملة في سورية مشدداً  المرخصة 
طائلة  تحت  التقيد  ض���رورة  على 

المسؤولية.
ويأتي هذا التعميم الذي تلقت سانا 
نسخة منه أمس، بناء على »اإلجراءات 
التي اتخذها المركزي إثر قيامه بعدد 
على  الميدانية  والمهام  الجوالت  من 
الداخلية،  المالية  الحواالت  شركات 
المواطنين  سالمة  على  منه  وحرصاً 
ألي  لتعرضهم  وتجنباً  وأم��وال��ه��م 
نقل  عمليات  أثناء  محتملة  مخاطر 

األموال«.

العراق

ان  } ك��ش��ف م��ص��در س��ي��اس��ي، 
وح��دة  شكلت  ال��ع��راق��ي��ة  الحكومة 
المتظاهرين  بقتل  خاصة  تحقيقات 
في بغداد والجنوب، فيما اشار الى ان 
نتائج التحقيق ستتحول إلى القضاء 

في مدة ال تتجاوز 90 يوما.
ان »الحكومة شكلت  المصدر  وقال 
بفتح  قريبا  للبدء  تحقيقات  وح��دة 
قتلوا  الذين  الضحايا  ملفات  جميع 
استخدام  دواع��ي  وكذا  بالتظاهرات، 
الغازية  والقنابل  الحي  ال��رص��اص 
خ��ارج  االعتقال  وعمليات  المميتة 
»وح��دة  ان  مبيناً  أي��ض��اً«،  القضاء 
لجنة  تهمل  لن  الجديدة  التحقيقات 
إليه  توصلت  وم��ا  األول���ى  التحقيق 
برئاسة وزير التخطيط السابق نوري 
الدليمي، وكذلك لجنة تحقيقات شكلها 
البرلمان بوقت سابق، لكنها قد تبدأ من 
الصفر في ملفات كبيرة وخطيرة مثل 
ومجسر  الناصرية  متظاهري  مجزرة 
في  والخالني  النجف  في  العشرين 

بغداد وساحة التربية في كربالء«.

الأردن

جميع  ال��ع��م��ل  وزارة  دع���ت   {
العمالة  من  األردنيين  غير  العمال 
م��غ��ادرة  على  الحاصلين  ال��واف��دة 
نهائية )خروج بال عودة( خالل فترة 
غير  العمال  اوض��اع  وتوفيق  قوننة 
ال���وزارة  بها  قامت  التي  االردن��ي��ي��ن 
ض��رورة  ال��ى  الماضية  الفترة  خ��الل 
 mol.gov.jo ال��وزارة  موقع  زي��ارة 
التسجيل  ثم  ومن  أسمائهم  لتدقيق 
على منصة hemayeh.jo استعداداً 

إلجراءات مغادرتهم االردن.
عدم  حال  في  أنه  ال���وزارة  وبينت 
سيتم  حماية  منصة  على  التسجيل 
الالزمة  القانونية  االج���راءات  اتخاذ 

بحق هؤالء العمال.

الكويت

} علمت مصادر أن الحكومة بصدد 
التعاقد مع استشاري عالمي، من أجل 
للتحفيز  السبل  أفضل  إلى  الوصول 
الساحة  شهدته  ما  بعد  االقتصادي، 
فيروس  ت��داع��ي��ات  م��ن  االقتصادية 

كورونا المستجد.
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تل اأبيب: الحوار بين بغداد ووا�صنطن يجب اأن ل يوؤدي لن�صحاب القوات الأميركّية

أك���د ال��دك��ت��ور ب��ش��ار ال��ج��ع��ف��ري م��ن��دوب 
س��وري��ة ال���دائ���م ل���دى األم����م ال��م��ت��ح��دة أن 
والفرنسية  والبريطانية  األميركية  الحكومات 
مرحلة  من  انتقلت  والصهيونية  والتركية 
وتمويل  دعم  على  القائمة  بالوكالة  الحرب 
العابرة  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات  وتسليح 
الحرب  إلى  االنفصالية  والميليشيات  للحدود 
العدوان  ممارسة  عبر  باألصالة  المباشرة 
ونهب  وسرقة  المباشر  العسكري  واالحتالل 
الطاقة  ومصادر  الطبيعية  الموارد  وتخريب 
المحاصيل  وح��رق  المياه  وقطع  السورية 
العقوبات  م��ن  ال��م��زي��د  وف���رض  ال��زراع��ي��ة 
الشعب  ضد  الجانب  أح��ادي��ة  االقتصادية 

السوري.
رسمية  ش��ك��وى  ف��ي  الجعفري  وأوض���ح 
المتحدة  العام لألمم  األمين  إلى كل من  قدمها 
بعض  حكومات  ضد  األم��ن  مجلس  ورئيس 
رأسها  وعلى  المتحدة  باألمم  األعضاء  الدول 
عمدت  االحتالل  قوات  أن  المتحدة  الواليات 
منطقة  في  الزراعية  المحاصيل  إح��راق  إلى 
السلة  إف����راغ  ب��ه��دف  ال��س��وري��ة  ال��ج��زي��رة 
جريمة  وهي  خيراتها  من  السورية  الغذائية 
إلى  ترقى  ج��دي��داً  اقتصادياً  إره��اب��اً  تمثل 
القوات  تلك  ترتكبها  الحرب  جرائم  مستوى 
وتنخرط  ال��س��وري  الشعب  بحق  المحتلة 
والميليشيات  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات  فيها 
هذه  االح��ت��الل  ل��ق��وات  التابعة  االنفصالية 
والتي ال تزال تستمر بقصف المدن والمناطق 
وتدمير البنى التحتية وتهجير المواطنين من 
منازلهم بالتوازي مع ممارسات القتل والنهب 
األه��ال��ي  ض��د  المسلح  وال��س��ط��و  وال��خ��ط��ف 
عشرات  حرق  جرائم  إلى  وصوالً  وممتلكاتهم 
والشعير  بالقمح  المزروعة  الهكتارات  آالف 
الكهربائية  الطاقة  محطات  ونهب  وتدمير 
فيها  بما  الطبيعية  الثروات  بنهب  واالستمرار 

النفط والغاز السوريان.
تؤكد  المتوافرة  المعلومات  أن  إلى  وأشار 
سورية  في  القمح  محصول  إحراق  جريمة  أن 
االقتصادي  اإلره��اب  من  يتجزأ  ال  ج��زء  هي 
األميركي الغربي المستمر ضد سورية والذي 
من  االستفادة  من  المواطنين  منع  إلى  يهدف 
تمت  التي  الشاسعة  الزراعية  المساحات 
وجرى  اإلرهابية  التنظيمات  من  استعادتها 
القمح  بمحاصيل  وزراع��ت��ه��ا  استصالحها 
وجود  المعلومات  تلك  تؤكد  حيث  والشعير، 
األراض��ي  بحرق  مسبقاً  معد  أميركي  ق��رار 
سورية  م��ن  مختلفة  مناطق  ف��ي  ال��زراع��ي��ة 
الدولة  سيطرة  تحت  تقع  أراٍض  بينها  ومن 
نائمة  خ��الي��ا  فيها  ت��وج��د  ول��ك��ن  ال��س��وري��ة 
القاعدة  ومع  الصهيوني  الكيان  مع  تتعامل 

وتتلقى  التنف  في  الشرعية  غير  األميركية 
التعليمات والدعم اللوجستي. منها 

ولفت إلى أن طائرات أباتشي تابعة لقوات 
رمي  إل��ى  مؤخراً  عمدت  األميركي  االحتالل 
محصولي  اقتراب  مع  الحرارية  البالونات 
القمح والشعير من مرحلة الحصاد ما تسبب 
القمح  حقول  في  الحرائق  من  ع��دد  باندالع 
لمدينة  التابعة  القرى  من  عدد  في  والشعير 
أقدمت  بينما  الحسكة  مدينة  جنوب  الشدادي 
على  التركي  االحتالل  مرتزقة  من  مجموعات 
القمح  حقول  م��ن  ع��دد  ف��ي  النيران  إش��ع��ال 
راسين  وأبو  تمر  تل  بلدتي  قرى  في  والشعير 
للحقول  المرتزقة  واستهداف  الحسكة  بريف 
آالف  إح���راق  إل��ى  أدى  م��ا  ال��ه��اون  ب��ق��ذائ��ف 
المحاصيل  إلى تعمد سرقة  الدونمات إضافة 
على  الضغط  عبر  عليها  واالستيالء  الزراعية 
األهالي لبيعها بأرخص األثمان وتهريبها إلى 
ممنهجة  سياسة  إطار  في  التركية  األراض��ي 
إلى  المحاصيل  ه��ذه  شحن  دون  للحيلولة 
السورية،  الدولة  التي تسيطر عليها  المناطق 
عن  مؤخراً  التركي  النظام  إعالن  إلى  مشيراً 
على  اليسو  سد  في  توربين  أول  تشغيل  بدء 
نهر دجلة وملء البحيرة االصطناعية التابعة 
يضعف  أن  شأنه  م��ن  خطير  إج���راء  ف��ي  ل��ه 
سورية  إل��ى  تصل  التي  المياه  مستوى  من 

والعراق من نهر دجلة.
ال��س��وري  الجيش  ج��ن��ود  منع  م��ي��دان��ي��اً، 
الحواجز  أحد  عبر  المرور  من  أميركياً  رت��الً 
شمال  الحسكة  محافظة  ريف  في  العسكرية 
قرى  من  أطفال  يتكفل  أن  قبل  سورية،  شرقي 

المنطقة برد الرتل على أعقابه.
للجيش  تابعاً  حاجزاً  إن  مصادر  وقالت 
ومقره  خاصة  ق��وات   154 )الفوج  السوري 
لقوات  تابع  رتل  بمنع  قام  القامشلي(  مدينة 

من  م��درع��ات،   4 يضم  األم��ي��رك��ي،  االح��ت��الل 
بلدة  بريف  »ال��دردارة«  قرية  باتجاه  المرور 
تل تمر الغربي شمال غربي الحسكة السورية 

ظهر أمس.
في  ال��س��وري:  الجيش  ضباط  أح��د  وق��ال 
لجيش  تابعة  م��درع��ات   3 قدمت  ال��ب��داي��ة، 
غير  )قسرك(  قاعدة  من  األميركي  االحتالل 
وتمركزت  تمر،  تل  بلدة  محيط  في  الشرعية 
تحاول  أن  قبل  ال���دردارة،  جسر  من  بالقرب 
ال��واق��ع��ة تحت  ال��ق��رى  ب��ات��ج��اه  ال��ع��ب��ور 
من  بمنعهم  فقمنا  السوري،  الجيش  سيطرة 

االقتراب«.
أول:  م��الزم  برتبة  وه��و  الضابط،  وتابع 
حاول أحد ضباط االحتالل األميركي التحدث 
بالرحيل  وطالبناهم  ذلك،  رفضنا  لكننا  معنا 
األطفال  من  مجموعة  لتبدأ  فوراً،  واالنسحاب 
بالحجارة،  األم��ي��رك��ي��ة  ال��م��درع��ات  ب��رش��ق 
والرئيس  الجيش  تحيي  شعارات  مرددين 
لبثت  ما  الموقف،  تصاعد  ومع  األسد..  بشار 
باتجاه  انسحبت  أن  األميركية  المدرعات 

قاعدتها غير الشرعية«.
أحد  قيام  فيديو،  ومقاطع  صور  »وتظهر 
أجزاء  على  وتكراراً  م��راراً  بالدوس  األطفال 
في  منها«،  بانتزاعها  قام  أميركية  مدرعة  من 
ما  كل  وجود  رفضه  إلى  يشير  عفوي  تلميح 
يتعلق بالقوات األميركية على أراضي قريته.
شمالي  الحسكة  محافظة  أهالي  ويواصل 
العشائر،  من  السوري  الشرق  وأبناء  سورية، 
مناطقهم،  ف��ي  األم��ي��رك��ي  ل��ل��وج��ود  رفضهم 
لمحاولة  اليومية  شبه  التصدي  بعمليات 
الجنود والضباط األميركيين وأعوانهم الدخول 

إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافياً.
والدشيشة  القاهرة  قريتي  سكان  وك��ان 
الشمالي  الحسكة  بريف  تمر  تل  ناحية  في 

تابعاً  آليات  رتل  اعترضوا  أيام  قبل  الغربي 
ل��ق��وات االح��ت��الل األم��ي��رك��ي وأج��ب��روه على 
التي  الشرعية  غير  قواعده  باتجاه  العودة 

أقامها في المنطقة.
منعوا  ال��س��وري  ال��ج��ي��ش  ج��ن��ود  وك���ان 
20 ايار/ مايو الماضي، رتالً أميركياً  بتاريخ 
ريف  في  العسكرية  الحواجز  أحد  عبور  من 

الحسكة. مدينة 
وأكد مصدر في محافظة الحسكة أن حاجزاً 
مشاة   123 )الفوج  السوري  للجيش  تابعاً 
»كوكب«( قام بمنع رتل تابع لقوات االحتالل 
األميركي، يضم 4 مدرعات، من المرور باتجاه 
الغربي  تمر  تل  بلدة  بريف  الخير  أم  قرية 

شمال غربي الحسكة السورية.
وفي سياق أمني آخر، أعلن المركز الروسي 
القوات  ان  أم��س،  س��وري��ة،  ف��ي  للمصالحة 
المشتركة  الدورية  سيرت  والتركية  الروسية 
ال�14 على الطريق الدولي »M 4« في محافظة 

إدلب، شمال غربي سورية.
لالتفاقيات  »وفقاً  المركز:  بيان  في  وجاء 
في  والتركي  الروسي  الرئيسين  بين  المبرمة 
يوم  جرى  الماضي،  مارس  ال�5  في  موسكو، 
الروسية  ال�14،  الدورية  تسيير  يونيو،   2
الطريق  م��ن  قسم  على  المشتركة  التركية 
التصعيد في  M 4 في منطقة خفض  السريع 

إدلب والتي تربط حلب بالالذقية«   .
 »82A« طراز  من  مدرعتين  أن  إلى  يشار 
شاركتا  »تيغر«،  ط��راز  من  مدرعة  وسيارة 
الروسي،  الجانب  من  المشتركة  الدورية  في 
وجرت مراقبة حركة الرتل المشترك من الجو 
الجو-  من خالل طائرات مسيرة تابعة للقوة 

الروسية. فضائية 
هذا ولم يتم اإلعالن عن وقوع حوادث خالل 

سير الدورية المشتركة.

بين  المشتركة  األول���ى  ال��دوري��ة  وك��ان��ت 
الجانبين الروسي والتركي قد جرى تسييرها 

في ال�15 مارس الماضي.
ي��ذك��ر أن���ه ف��ي أع��ق��اب ال��م��ح��ادث��ات بين 
الرئيسيين الروسي فالديمير بوتين، والتركي 
 17 في  سوتشي  في  أردوغ���ان،  طيب  رج��ب 
سبتمبر 2018، وَقع وزيرا الدفاع في البلدين 
مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.
موسكو،  في  الماضي  م��ارس  في  وج��رت 
فالديمير  الروسي  الرئيسين،  بين  محادثات 
بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، ترّكزت 
على قضايا التسوية في سورية، وعلى رأسها 
منطقة  في  الراهنة  لألزمة  حل  إيجاد  سبل 
على  االتفاق  وتم  إدلب.  في  التصعيد  خفض 
مارس،   5 ليل  من  اعتباراً  النار  إلطالق  وقف 
بتسيير  البدء  االتفاق  بنود  ضمن  من  وكان 
واألت��راك  ال��روس  بين  المشتركة  ال��دوري��ات 
)طريق  بسورية   M 4 الدولي  الطريق  على 

الالذقية حلب( في 15 مارس.
مدينة  االثنين  عنيف  انفجار  هّز  ذلك،  إلى 
التي  السورية  عفرين  منطقة  في  جنديرس 
لالحتالل  العميلة  الفصائل  عليها  تسيطر 

التركي.
ناجم  االنفجار  أن  محلية  مصادر  وذكرت 
قتلى  سقوط  إل��ى  أدى  مفّخخة،  سيارة  عن 
أو  العدد  تحديد  يتم  أن  دون  من  وجرحى، 
حجم األضرار في الممتلكات. وتقع جنديرس 

في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.
آلخر،  حين  من  اشتباكات  المنطقة  وتشهد 
جراء  مدنيين   5 الماضي  األسبوع  قتل  حيث 
في  المسلحة  الفصائل  بين  االقتتال  تواصل 
قتلى  سقوط  عن  أيضاً  أسفر  والذي  عفرين، 

وجرحى من المسلحين.

القائد  العراقية،  الحكومة  رئيس  وص��ل 
الكاظمي،  مصطفى  المسلحة،  للقوات  العام 
العراق  بشمالي  كركوك  محافظة  إلى  أم��س، 
ضد  عسكرية  عملية  ان��ط��الق  تشهد  وال��ت��ي 

تنظيم »داعش«.
وصل  »الكاظمي  أن  حكومي،  بيان  وذك��ر 
كركوك  في  المشتركة  للعمليات  المتقدم  للمقر 
العراق،  أبطال  عمليات  انطالق  على  لإلشراف 
منابع  وتجفيف  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  لتعزيز 
اإلرهابي  داعش  فلول  بقايا  ومالحقة  اإلرهاب 
مع  والحدود  كركوك  غرب  جنوب  مناطق  في 

محافظة صالح الدين«.
وصوله  ف��ور  عقد  »الكاظمي  أن  وأض��اف، 
كركوك  في  المشتركة  للعمليات  المتقدم  للمقر 
واالمنية  العسكرية  القيادات  مع  اجتماعاً 

لالطالع على سير العمليات«.
وفي وقت سابق، أعلن العميد يحيى رسول، 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم  المتحدث 
من  الثانية  المرحلة  انطالق  عن  العراقية، 
تنظيم  عناصر  لمالحقة  العراق  أبطال  عمليات 
شمالي  ف��ي  ك��رك��وك  محافظة  ف��ي  »داع���ش« 

البالد.

أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة 
حصول  أم��س،  الخفاجي،  تحسين  العراقية 
وجود  تؤكد  معلومات  على  العراقي  الجيش 
اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  في  بارزين  قياديين 
التي  المنطقة  داخ��ل  روسيا(  في  )المحظور 
نصر  العراق/  »أبطال  عملية  انطالق  شهدت 

السيادة« شمالي البالد أمس.
الجيش  قوات  »حصول  إن  الخفاجي:  وقال 
العملية  خ���الل  إلره��اب��ي��ي��ن  ه��وات��ف  ع��ل��ى 
داخ��ل  عليها  حصلنا  ال��ت��ي  وال��م��ع��ل��وم��ات 
وجود  تؤكد  عليها،  العثور  تم  التي  المضافات 
بعض القياديين البارزين في التنظيم اإلرهابي 
داخل هذه المنطقة، ولذلك عملية إدامة الضغط 

واالستمرار في مالحقتهم مستمرة«.
أربعة  م��ن  ب��دأت  »العملية  ب��أن  وأض���اف 
تحقيق  وت��م  اإلره��اب��ي��ي��ن،  ل��م��ط��اردة  م��ح��اور 
جميع األهداف في الساعات األولى من انطالق 

موضحاً: العملية«، 
وتم  المضافات  م��ن  الكثير  على  »عثرنا 
أحد  ف��ي  اإلرهابيين  م��ن  ع��دد  م��ع  االش��ت��ب��اك 

محاور العملية وتم قتل اثنين منهم«.
على  ت��دل  العملية  »ه���ذه  أن  إل��ى  وأش���ار 

ودقة  واالستخبارية  األمنية  المعلومات  دقة 
لم  وعرة  المنطقة  وأيضا  النوعية،  العمليات 

تصلها قواتنا من قبل وتعتبر منطقة رخوة«.
وأعلن الناطق اإلعالمي للقائد العام للقوات 
عن  أمس،  رسول،  يحيى  العراقية،  المسلحة 
المرحلة  ال��ع��راق«  »أب��ط��ال  عمليات  انطالق 

الثانية.
من  »بتوجيه  إن��ه  بيان:  في  رس��ول  وق��ال 
للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
وب��إش��راف  ال��ك��اظ��م��ي،  مصطفى  المسلحة، 
صباح  انطلقت  المشتركة،  العمليات  قيادة 
الثانية  المرحلة  العراق  أبطال  عمليات  اليوم 
في  ك��رك��وك  غربي  جنوب  مناطق  لتفتيش 
الدين  صالح  محافظتي  مع  الفاصلة  الحدود 

مربع«. متر  كيلو   5.738 وكركوك، بمساحة 
أمني  م��ص��در  كشف  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
عنصر  آالف  ثالثة  من  أكثر  وجود  عن  عراقي، 
دون  من  باإلعدام  حكموا  »داعش«  تنظيم  من 

أن ُتنفذ بحقهم العقوبة.
شبه  العراقية  »السجون  إن  المصدر  وقال 
ألقي  الذين  داع��ش  تنظيم  بعناصر  مكتظة 
القبض عليهم في السنوات األخيرة، وأكثر من 

منذ  باإلعدام  ُحكموا  منهم  عنصر  آالف  ثالثة 
أشهر طويلة، لكن العقوبة لم ُتنفذ بحقهم«.

الذين  »الدواعش«  من  بعضاً  أن  وأض��اف، 
سورية  ق��وات  سلمتهم  قد  »كانت  حوكموا، 

الديموقراطية للقوات العراقية قبل عام«.

األمن  لجنة  رئيس  طالب  سابق،  وقت  وفي 
حاكم  السابق،  العراقي  البرلمان  في  والدفاع 
بحق  الصادرة  اإلعدام  أحكام  بتنفيذ  الزاملي، 
لتنظيم  المنتمين  اإلرهابيين  من  المدانين 

»داعش«.

حّذر مركز أبحاث األمن القومي الصهيوني من 
خطورة انسحاب الواليات المتحدة من العراق، 
مبيناً أن ذلك سيترك المجال مفتوحاً أمام النفوذ 

اإليراني، بحسب تعبير المركز.
إلداد  الباحث  أع��ّده  تقرير  في  المركز  وذك��ر 
شفيط، أنه »في حال أسفر الحوار االستراتيجي 
عن  وبغداد  واشنطن  بين  قريباً  سيشرع  الذي 
يعني  ه��ذا  ف��إن  ال��ع��راق،  من  أميركي  انسحاب 
تسمح  بيئة  وتوفير  إيران  أمام  المجال  إفساح 

لها بتعزيز نفوذها هناك بشكل كبير«.
أن  سبق  ال��ذي  شفيط،  أن  من  الرغم  وعلى 
االستخبارات  شعبة  في  متقدمة  مواقع  تولى 
إدارة  أن  أوضح  »أمان«،  الصهيونية  العسكرية 
تولي  في  رأت  ترامب  دونالد  األميركي،  الرئيس 
العراقية  الحكومة  رئاسة  الكاظمي،  مصطفى 
المتحدة  للواليات  تسمح  قد  فرصة  الجديدة 

العراق،  في  تأثيرها  وتعزيز  حضورها  بتعميق 
نتائج  على  يتوقف  الوجود  ه��ذا  مصير  أن  إال 

الحوار االستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وشّدد شفيط على أن ل »إسرائيل« مصلحة في 
إدارة  أن ينتهي الحوار اإلستراتيجي إلى توافق 
السماح  الجديدة على  الكاظمي  ترامب وحكومة 
باألراضي  التمركز  بمواصلة  األميركية  للقوات 
العراقية«، حاثا »صناع القرار في تل أبيب على 
عشية  األميركية  اإلدارة  مع  مكثف  حوار  إجراء 
بهدف  ال��ع��راق  مع  اإلستراتيجي  ال��ح��وار  ب��دء 
تخدم  نتائج  عن  الحوار  هذا  يسفر  أن  محاولة 

مصالح تل أبيب«.
قرار  أي  في  النظر  »إعادة  إلى  أبيب  تل  ودعا 
العراق  عمق  في  عسكرية  عمليات  تنفيذ  بشأن 
قبل انتهاء الحوار خشية أن تؤثر هذه العمليات 
العسكري  »الجهد  أن  من  محذراً  نتائجه«،  على 

المصالح  على  سلباً  يؤثر  قد  هناك  الصهيوني 
األميركية«.

واستدرك شفيط بأنه »في حال انتهى الحوار 
إلى التوافق على االنسحاب األميركي من العراق، 
فإنه يتوجب توظيف الدول الخليجية وتحديداً 
السعودية في مواجهة الحضور اإليراني هناك«، 
داعياً إلى »ضرورة إقناع السعودية باالستثمار 
العراق  داخ��ل  اقتصادية  مشاريع  تدشين  في 

بهدف إيجاد توازن محدد للوجود اإليراني«.
ولم يستبعد شفيط أن تقدم الواليات المتحدة 
استكمال  بعد  العراق  من  قواتها  سحب  على 
انسحابها من أفغانستان؛ منوها إلى أن »السفير 
شباط  في  أبلغ  تولر،  ماثيو  بغداد  في  األميركي 
رئاسة  منصب  لتولي  المرشحين  أحد  الماضي 
الحكومة العراقية بأن الواليات المتحدة تخطط 

لسحب قواتها من هناك في غضون عامين«.

الخارجية  وزير  تصريحات  إن  أمس،  حماس  حركة  قالت 
المالكي بشأن االستعداد لعقد لقاء مع قادة االحتالل  رياض 
بتنفيذ  السلطة  جدية  عدم  »تعكس  موسكو  في  الصهيوني 

قرارات قطع عالقتها مع االحتالل«.
أن  تصريح  في  قاسم  حازم  الحركة  باسم  المتحدث  ورأى 
تصريحات المالكي »تؤكد افتقار قيادة السلطة إلرادة  مواجهة 
مخططات االحتالل لضم الضفة الغربية، وأن هذه القيادة ما 

زالت تراهن على العالقة مع حكومة االحتالل«.
وطالب قاسم قيادة السلطة ب�«االقتراب من اإلجماع الوطني 
استراتيجية  ضمن  شاملة  مقاومة  حالة  إطالق  إلى  الداعي 

نضال موحدة يشارك فيها الكل الوطني«.
فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  دعت  السياق،  وفي 
الهرطقة  عن  ل�«التوقف  المالكي  ري��اض  الخارجية  وزي��ر 
السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس 

الوطني والمركزي«.
وقال بيان للجبهة إن كثيراً مما جاء في المؤتمر الصحفي 
للوزير يدعو لالستهجان واالستنكار ويحمل في طياته مواقف 
الحالة  تتبناه  الذي  العام  واالتجاه  تتعارض  خطيرة  ونيات 

الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم الصهيونية.
وكان المالكي أكد استعداده لعقد لقاء مع العدو في موسكو، 

لكنه أعرب عن خشيته من تهرب الجانب الصهيوني من هذا 
اللقاء مجدًدا.

توفيق  اللواء  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  وكان 
الطيراوي، طالب أمس، رئيس الوزراء بإعفاء وزير الخارجية 

رياض المالكي من منصبه.
وجاءت تصريحات الطيراوي عقب دعوة المالكي استعداد 

فلسطين للقاء مع االحتالل.
ووجه الطيراوي تحذيراً شديد اللهجة للمالكي قائالً: »حان 
على  ق��ادراً  تعد  لم  ألنك  نفسك،  لمقابلة  للمنزل  ذهابك  وقت 
التعبير عن الحد األدنى الدبلوماسي لطموحات الشعب الذي 

تمثله في الدبلوماسية العالمية كوزير للخارجية«.
وتخطط حكومة االحتالل لضم أكثر من 130 مستوطنة في 
الذي يمتّد بين بحيرة  األردن  المحتلة وغور  الغربية  الضفة 
مساحة  من   30% من  أكثر  يمثل  ما  الميت،  والبحر  طبريا 

الضفة، إلى الكيان الصهيوني مطلع يونيو/ حزيران.
وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس السلطة، محمود عباس في 19 
مايو/ أيار المنصرم، عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين 
الحكومتين  م��ع  االتفاقيات  جميع  م��ن  ح��ل  ف��ي  أصبحتا 
المترتبة  االلتزامات  جميع  ومن  والصهيونية  األميركية 

عليها.

حما�س والديمقراطّية وفتح ي�صتنكرون ت�صريحات المالكي وا�صتعداده لعقد لقاء مع العدو في مو�صكو
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قالت مصادر قانونية 
إن قراءة قانون قيصر 

بالعقوبات  الخاص 
الجديدة على سورية 

تظهر أن ال عالقة 
االقتصادي  للتعاون 

والتجاري الذي يقيمه 
لبنان مع سورية أو قد 

يقيمه الحقاً بأحكام 
القانون. وقالت إن 

الكالم السياسي يبدو 
خارج القانون ووظيفته 
سياسية والتهويل على 
بالعقوبات مفتعل  لبنان 

كلياً.

كوالي�سكوالي�س
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»ال�سحة اليمنّية«: 288 طفاًل يموتون يومّيًا ب�سبب �سوء التغذية

وم�ؤتمر للمانحين ياأمل في جمع 2.4 مليار دوالر لليمن 

اأخطر حرب في المنطقة... تجّدد النزاع بين الهند وال�صين!

لليمن  إنسانية  مساعدات  تقديم  أمس،  بريطانيا  أعلنت 
دوالر(،  مليون   201( استرليني  جنيه  مليون   160 بقيمة 
البريطاني  الدولة  وزير  كليفرلي  جيمس  قال  حسبما  وذلك 

للشؤون الخارجية خالل مؤتمر للمانحين لمساعدة اليمن.
مؤتمراً  أمس،  والسعودية  المتحدة  األمم  واستضافت 
للمانحين لليمن بهدف المساعدة على جمع نحو 2.4 مليار 
دوالر فيما ُيهدد نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على 

مستوى العالم.
للشؤون  المتحدة  األم��م  منسقة  ج��ران��دي  ليز  وقالت 
هو  ما  »كل  المؤتمر  موعد  من  أيام  قبل  اليمن  في  اإلنسانية 
1.6 مليار دوالر يعني أن العملية ستواجه انتكاسات  دون 

كارثية«.
يحتاجه  ال��ذي  الغذاء  توفير  من  نتمّكن  »لن  وأضافت 
أو  يحتاجونها  التي  الصحية  الرعاية  أو  للبقاء  الناس 
الماء أو الصرف الصحي أو التغذية التي تساعد على إنقاذ 

مليوني طفل مصابين بسوء التغذية من الموت«.
األمم  من  بتنسيق  تجرى  التي  اإلنسانية  الخطة  وتلقت 
تحصل  لم  لكنها  الماضي،  العام  دوالر  مليار   3.2 المتحدة 
حسبما   2020 عام  بداية  منذ  دوالر  مليون   474 على  إال 
يوم  المتحدة  باألمم  المساعدات  مسؤول  لوكوك  مارك  قال 
غضون  في  ستفلس  الوكاالت  »معظم  أن  مضيفاً  الخميس، 

أسابيع«.
استضافة  في  السعودية  مشاركة  عن  سؤال  على  ورداً 
وإن  المانحين  كبار  من  »الرياض  إن  لوكوك  قال  الحدث، 
بسبب  المتحاربة  األطراف  انتقاد  ستواصل  المتحدة  األمم 

تصرفات يجب أال تصدر عنهم«.
دوالر.  مليون   525 بدفع  بالفعل  السعودية  وتعّهدت 

 225 ستقدم  إنها  الماضي  الشهر  المتحدة  الواليات  وقالت 
مليون دوالر في شكل مساعدات طارئة لتوفير الغذاء.

ألزمة  المطلوب  التمويل  من  دوالر  مليون   180 وحوالي 
منظومة  فيه  تحطمت  بلد  في  كورونا  فيروس  لمكافحة 

الصحة ويفتقر إلى قدرات الفحص الكافية.
وقال منظمون في بيان أمس، »اليمن على حافة الهاوية. 
وكل المؤشرات تظهر أن كوفيد19- ينتشر بسرعة في البالد 

بما يفوق قدرة منظومة الصحة«.
العديد  عالجت  الحوثيين  »سلطات  إن  جراند  وقالت 
من  المساعدة  عمليات  إعفاء  ذلك  في  بما  اآلن  القضايا  من 

ضريبة بنسبة اثنين في المئة«.
في  اليمنية  الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  أك��د  فيما 
والحصار  »للعدوان  أّن  الحاضري  يوسف  صنعاء  حكومة 
ارتفاع معدل وفيات األطفال بسبب  في  لهما دور كبير جداً 

سوء التغذية«.
سوء  بسبب  دقائق   5 كل  يموت  واح��داً  »طفالً  إّن  وقال 
طفل   288 وف��اة  ي��ع��ادل  م��ا  أي  م��ع��ٍد،  م��رض  أو  التغذية 

يومياً«.
وذكر أنه »هناك نحو 700 ألف إنسان يمني يموت سنوياً 
2000 حالة وفاة يومياً في جميع أنحاء  إلى  بمعدل يصل 

اليمن«.
وأشار الحاضري إلى »إمرأة واحدة تموت من أصل 260 
امرأة بسبب مضاعفات الحمل واإلنجاب، أي نحو 25 امرأة 

يومياً«.
ألف   200 نحو   سنوياً  يموت  ال��ح��اض��ري،  وبحسب 
قلبية  )أمراض  المزمنة  األمراض  من  مرض  بسبب  إنسان 
 - إصابات   - سكري   - تنفسية  أم��راض   - سرطانات   -

أمراض مزمنة أخرى( .
مريضاً   30 إلى   24 »نحو  أن  إلى  أشار  السياق،  هذا  في 
صنعاء  مطار  إغ��الق  بسبب  يومياً  يموت  مزمن  بمرض 

واستحالة سفره للعالج في الخارج ».

وجاء في البيان الصادر عن الحاضري أنه »عندما نرى 
ثم  بكورونا  نربطها  أن  يجب  فال  وف��اة  ح��االت  األي��ام  هذه 
نتعامل بوصمة مع أهاليهم فنحن يموت لدينا 2000 يمني 

يومياً بسبب هذه األسباب أعاله«.

الصين  بين  الحدودية  المنطقة  شهدت 
حدود  حرس  بين  جديدة  مناوشات  والهند 
أيار  من  األول  األس��ب��وع  في  وذل��ك  البلدين، 
الصيني  الجيش  اعتراض  بسبب  الماضي، 
منطقة  في  بدورية  الهندية  القوات  قيام  على 

الداخ الحدودية.
المشكالت  من  الكثير  هناك  ت��زال  ال  فيما 
العالقات  بين  م��ا  ال��رم��اد  تحت  ال��خ��ام��دة 
الصينية الهندية، وفي طليعة هذه المشكالت 
يقف الخالف على مناطق حدودية، يّدعي كل 

من البلدين ملكيتها.
ويبلغ طول الحدود بين الهند والصين أكثر 
وتتداخل  ميل(،   2100( كيلومتراً   3440 من 
بعض األراضي التي يطالب البلدان بالسيادة 
عليها، وكثيراً ما تتصادم الدوريات الحدودية 
ببعضها، ما يؤدي إلى مصادمات عابرة، غير 
أن الجانبين يصّران على أن القوات لم تتبادل 

طلقة واحدة منذ أربعة عقود.
أكبر  من  وهما  البلدين،  جيشا  ويتقابل 
الجيوش في العالم، في نقاٍط عدة، إذ يفصل 
»خط السيطرة الفعلية« غير المحدد بوضوح 
والبحيرات  األنهار  وتتسبب  الجانبين،  بين 
والقمم الجليدية في تغيير الخط الفاصل بين 
الجانبين بين الحين واآلخر، ما يقّرب الجنود 

من الدخول في مواجهة مباشرة.
الجنود،  بين  بمشاجرة  األخير  التوتر  وبدأ 
من  أف���راداً  الصينيون  العسكريون  فاعتقل 
في  سراحهم  يطلق  أن  قبل  الهندي  الجيش 

وقت الحق.
العام  القائد  المنطقة  زار  ذلك  أعقاب  في 
للقوات البرية الهندية الجنرال مانوج موكوند 
خط  إلى  مشاة  كتائب  الجيش  ونقل  نارافان، 
الحدود، في وقت أقام الجيش الصيني خياماً 

عدة بالقرب من وادي جالفان.
وذكرت الخارجية الصينية في وقت سابق 
أن »الجنود الهنود يعرقلون تسيير الدوريات 
والقيام بعمليات لحرس الحدود الصيني في 

منطقة الداخ«.
وبحسب تقرير ل�»بي.بي.سي« يقول أجاء 
خدم  الذي  الهندي  العسكري  الخبير  شوكال، 
»الوضع  الجيش:  في  كولونيل  برتبة  سابقاً 
اعترفوا  منطقة  الصينييون  دخل  لقد  خطير. 
هذا  إن  الصين.  من  ج��زء  بأنها  أنفسهم  هم 
يغير الوضع القائم تماماً«، لكن للصين وجهة 
ن غَيّرت  نظر مغايرة، إذ تقول إن »الهند هي َمَ

األوضاع على األرض«.
الغالوان  وادي  منطقة  »إن  شوكال:  ويقول 
اآلن  صارت  الماضي  في  مسالمة  كانت  التي 
عندها  يقترب  التي  النقطة  ألنها  ن��زاٍع،  بؤرة 
الطريق  من  للغاية  الفعلية  السيطرة  خط 
الشيوك  نهر  بطول  الهند  بنته  الذي  الجديد 
المنطقة  وهي  أول��دي،  بيغ  دولت  منطقة  إلى 
األبعد واألضعف بطول خط السيطرة الفعلية 

في لداخ«.
ويبدو أن قرار الهند بتسريع أعمال التشييد 
»غلوبال  صحيفة  قالت  إذ  بكين،  أغضب  قد 
الصينية  الحكومة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ت��اي��م��ز« 
أرض  الغالوان  »وادي  إن  قاطعة  بصورة 
صينية، والوضع المحلي للسيطرة الحدودية 

واضٌح للغاية«.
معهد  رئيس  شون،  شينغ  لونغ  د.  ويقول 
»وفقاً   :)CIWA( العالم  لشؤون  شينغدو 
للجيش الصيني، الهند هي من اقتحمت وادي 
الوضع  غّيرت  التي  هي  الهند  إذن  الغالوان. 
قد  وهذا  الفعلية،  السيطرة  خط  بطول  القائم 

أغضب الصينيين«.
برنامج  مدير  نائب  كوغلمان،  مايكل  وقال 
هذه  إن  البحثي،  ويلسون  مركز  ف��ي  آسيا 
»المواجهة ليست مواجهة روتينية«، وأضاف 
هو  الجنود  من  ضخم  لعدٍد  الصين  »نشر  إن 

استعراض للقوة«.
الطريق من قدرة دلهي على نقل  وقد يعزز 
الرجال والمواد بسرعة في حالة حدوث نزاع، 
وزادت الخالفات بين الدولتين على مدار العام 
أيضاً،  أخرى  سياسية  مجاالت  في  الماضي 
للجدل  مثيراً  ق��راراً  الهند  اتخذت  حين  ففي 
بإنهاء اإلدارة الذاتية المحدودة إلقليمي جامو 
وكشمير في آب من العام الماضي، فقد أعادت 
أيضاً رسم خريطة المنطقة، وتضّمنت منطقة 
الحكومة  إلدارة  الخاضعة  الجديدة  الداخ 
ُتطالب  التي  تشين،  أكساي  منطقة  االتحادية 

بها الهند وُتسيطر عليها الصين.
الهندي  الدبلوماسي  ستوبدان،  بي  ويقول 
السابق والخبير في الداخ والعالقات الهندية 
الجيشين  عبور  نشهد  ما  »كثيراً  الصينية: 
روت��ي��ن��ي،  بشكل  الفعلية  ال��س��ي��ط��رة  خ��ط 
المستوى  على  حله  ويتم  شائع  ذلك  فحدوث 
المرة  هذه  نشهد  لكننا  المحلي.  العسكري 
في  تقع  المواجهة  إن  للقوات.  حشد  أكبر 
سقطت  وإن  للهند،  مهمة  استراتيجية  مناطق 

يمكن  فال  الصين  قبضة  في  بانغونغ  بحيرة 
الهند  سمحت  وإن  الداخ،  عن  الدفاع  للهند 
الصيني باالستقرار في وادي شيوك  للجيش 
بإمكانها  الصينية  القوات  فإن  االستراتيجي 

الوصول لوادي نوبرا بل وسياتشين«.
بين  عليها  المتنازع  المناطق  جهة  من  أما 
البلدين، فتعتبر هضبة أروناشال  براديش من 
أولى مناطق النزاع، وهي منطقة حدودية، تقع 
بوتان  ومملكة  الصين  بين  طرق  مفترق  عند 

ووالية سيكيم التي تقع شمال شرق الهند.
اسم  المنطقة  على  والهند  بوتان  وتطلق 
الصين  عليها  تطلق  حين  في  دوكالم،  هضبة 
»جنوب التبت« وتؤكد أنها جزء من أراضيها، 
على  بالسيادة  بوتان  مطالب  الهند  وتدعم 
المنطقة، وتقول إن الصين تحتل أجزاء كبيرة 

منها.
الطرف  في  تقع  صغيرة  دولة  هي  وبوتان 
أي  لديها  ليس  الهيمااليا،  جبال  من  الشرقي 
عالقات دبلوماسية مع الصين التي تتواصل 
أن  وتعتبر  بالهند،  سفارتها  عبر  معها 

»دوكالم« أراضي متنازع عليها.
»دوك����الم«  منطقة  أن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
وال  الهند  من  ج��زءاً  ليست  عليها  المتنازع 
بوتان  »حكومة  أن  تؤكد  فإنها  بها،  تطالب 
وتعتبر  عنها«،  بالنيابة  التدخل  منها  طلبت 
المنطقة ذات أهمية استراتيجية لألمن القومي 
أن  شأنها  من  عليها  بكين  فسيطرة  الهندي، 
إلى  بيسر  الوصول  الصينية  للقوات  تسهل 
ممر سيليغوري الذي يربط بين واليات الهند 
لمركز  البالد، وفقاً  بباقي  الشمالية والشرقية 

دراسات الصين وآسيا.
متنازع  منطقة  تشين«  »أكساي  تعتبر  كما 
الهيمااليا،  جبال  غرب  الطرفين  بين  عليها 
تبلغ مساحتها حوالي 38 ألف كيلومتر مربع، 
وهي خالية من السكان تقريباً، وتحتوي على 

العديد من البحيرات الملحية.
التي  الصين  لسيطرة  المنطقة  وتخضع 
إقليم شنغ يانغ، وما تزال  تعتبرها جزءاً من 
من  ج��زءاً  وتعتبرها  بالمنطقة  تطالب  الهند 
منطقة الداخ الواقعة في إقليم جامو وكشمير.

براديش  أروناشال   والية  مصير  ويعتبر 
ُضمت  فقد  المواجهة،  نقاط  أخطر  الهندية 
حقبة  خالل  الهندية  األراض��ي  إلى  المنطقة 
نالت  أن  بعد  ولكن  البريطاني،  االستعمار 
أواخ��ر  استقاللهما  والهند  الصين  م��ن  ك��ل 
منهما  كل  طالبت  الماضي  القرن  أربعينيات 

بالسيادة على المنطقة.
لجأ  عندما   1959 ع��ام  ال��ص��راع  وتفاقم 
إلى  التبت  لمنطقة  الروحي  القائد  الما  الدالي 
الهند هرباً من السلطات الصينية، وعام 1962 
ومنيت  والهند  الصين  بين  الحرب  اندلعت 
احتفظت  ذلك  ورغم  قاسية،  بهزيمة  األخيرة 
انسحاب  بعد  ب��رادي��ش  أرون��اش��ال   بوالية 

القوات الصينية وسط ضغوط دولية.
عام  البلدين  بين  أخرى  مواجهة  واندلعت 
لقب  الهندية  الحكومة  أطلقت  عندما   ،1987
»والية« على منطقة أروناشال  براديش، األمر 
قبل  حرب،  بنشوب  وأنذر  بكين  أغضب  الذي 

أن يتوصل الطرفان إلى حل دبلوماسي.
فيما مّر النزاع بين البلدين بمحطات تاريخية 
عدة وليس وليد اللحظة، ففي عام 1826 ضمت 
»آس��ام«  البريطانية  الشرقية  الهند  شركة 
اإلقليم  إلى  تدريجياً  البريطاني  التأثير  ومدت 
الشمالي الشرقي من الهند، وليصبح هذا اإلقليم 
»أروناشال   اآلن  عليه  ُيطلق  الذي   1912 عام 
إداري��ة ضمن آس��ام، وأطلق  ب��رادي��ش« وح��دة 

عليه منطقة الحدود الشمالية الشرقية.
الصين  جمهورية  ممثلو  ت��ف��اوض  كما 
إلى  وتوصلوا   1914 عام  وبريطانيا  والتبت 
»سيمال«  اتفاقية  سميت  الهند  في  معاهدة 
ل��ت��رس��ي��م ال���ح���دود ب��ي��ن ال��ت��ب��ت ال��داخ��ل��ي��ة 
الخارجية  التبت  بين  وكذلك  والخارجية، 

والهند البريطانية.
ح��دود  ترسيم  حينها  الصين  ورف��ض��ت 
فأرفق  مندوبها،  وانسحب  الخارجية  التبت 
مذكرة  والتبتيون  البريطانيون  المفاوضون 
تحرم الصين من أي امتيازات بموجب االتفاق، 

وأغلقت كاتفاق ثنائي.
بالمطالبة   1950 ع��ام  الهند  ب��دأت  فيما 
بالمناطق المتنازع عليها، على أساس اتفاقية 
المطالب  رفضت  الصين  أن  غير  »سيمال«. 
الهندية، وقالت إن »التبت لم تكن يوماً دولة 
مستقلة«، ولذلك لم تتمكن من توقيع معاهدة 
نيابة عن بكين لتعيين حدود دولية، وأضافت 
أنه طالما لها السيادة على التبت فإن االتفاق 

غير ساٍر من دون موافقة صينية.
من  م��س��ؤول��ون  عقد   1960 ال��ع��ام  وف��ي 
تسوية  أج��ل  من  مناقشات  والصين  الهند 
النزاع الحدودي بينهما، بناء على اتفاق بين 
إن  وتشو  نهرو  الل  جواهر  ال���وزراء  رئيسي 

الي. واختلف البلدان على مستجمعات المياه 
الرئيسية في القطاع الغربي من الحدود.

واحتلت الصين عام 1962 أجزاء من والية 
أروناشال  براديش، واندلعت الحرب الصينية 
ورغم  قاسية،  بهزيمة  الهند  ومنيت  الهندية. 
القوات  انسحاب  بعد  بالوالية  احتفظت  ذلك 

الصينية منها وسط ضغوط دولية.
 ،1986 عام  حدودية  اشتباكات  وحدثت 
تلك  لحل  م��ف��اوض��ات  ف��ي  ال��ط��رف��ان  ودخ���ل 
بينهما،  الحدودي  الخط  ولتحديد  الخالفات 

دون التوصل إلى نتيجة.
بين  المواجهة  تأججت   1987 العام  وفي 
نيودلهي  في  الحكومة  أطلقت  عندما  البلدين 
لقب »والية« على منطقة أروناشال  براديش، 
ما  وه��ذا   )29( رقم  الهندية  الوالية  لتصبح 
أن  قبل  ح��رب،  بنشوب  وأن��ذر  بكين  أغضب 
حال  دبلوماسي  حل  إل��ى  الطرفان  يتوصل 

دون ذلك.
بما   1996 النزاع عام  اتفاق لحل  أبرم  كما 
المراقبة  وخط  الثقة«  بناء  »تدابير  ذلك  في 

الفعلية المتفق عليه بصورة متبادلة.
وفي العام 2006 ادعى كال البلدين توغالت 
تصل إلى كيلومتر واحد في منطقة أروناشال  
براديش، مما أدى إلى نشوب توتر واتهامات 

متبادلة.
»ستنشر  أنها   2009 ع��ام  الهند  وأعلنت 
الشريط  طول  على  إضافية  عسكرية  ق��وات 
قوات   2013 عام  الهند  واتهمت  الحدودي«. 
 10 ب��ع��د  ع��ل��ى  معسكر  ب��إن��ش��اء  صينية 
وقالت  الشرقية«،  حدودها  من  كيلومترات 
عسكرية  مروحيات  قيام  شمل  »التوغل  إن 
صينية بدخول المجال الجوي الهندي«، غير 
البلدين  أن بكين نفت ذلك. وانتشر جنود من 
على الحدود لمدة شهر كامل، قبل أن ينسحبوا 

جميعاً.
تعترف  أن  نيودلهي  اقترحت   2014 وفي 
النزاع  لحل  واحدة«  »الهند  بسياسة  الصين 
والهندية  الصينية  القوات  لكن  ال��ح��دودي. 
تواجهت في العام 2015 في منطقة بورتسه 
برج  الهندية  القوات  تفكيك  بعد  الداخ  شمال 
مراقبة بنته الصين بالقرب من خط الدوريات 

العسكرية المتفق عليه بين البلدين.
بزيادة  الجانبان  قام   2017 حزيران  وفي 
منهما،  لكل  جندي  آالف  ثالثة  إل��ى  قواتهما 
قيام  على  هنود  جنود  اعترض  عندما  وذلك 
منطقة  ف��ي  طريق  ببناء  الصيني  الجيش 

متنازع عليها.
وطالبت الصين جارتها الهندية يوم 23 من 
تموز 2017 بسحب قواتها من الجزء الصيني 
المتحدث  وق��ال  بينهما،  الحدودي  للشريط 
»على  إن  تشيان  وو  ال��دف��اع  وزارة  باسم 
لتصحيح  عملية  خطوات  اتخاذ  نيودلهي 
معاً  والعمل  االستفزازات  عن  والكف  الخطأ 
من  وحذر  المنطقة«،  وأمن  استقرار  أجل  من 
مؤكداً  الصيني  الجيش  بقدرات  »االستهانة 
تتعّزز  السيادة  عن  ال��دف��اع  على  قدرته  أن 

باستمرار«.
تموز  من   24 ي��وم  أي  التالي  اليوم  وف��ي 
ب�«انتهاك  جارتها  الصين  اتهمت   2017
بكين  مع  بريطانيا  أبرمتها  حدودية  اتفاقية 
الهندية  الحكومات  وتعهدت   1890 ع��ام 
الحكومة  وطالبت  باحترامها«.  السابقة 
االتفاق  ب�«احترام  الهندية  نظيرتها  الصينية 
نفذته  للغاية  خطير  توغل  إلنهاء  الحدودي 

القوات الهندية«.
كما أرسلت الصين منتصف حزيران 2019 
دوكالم  منطقة  في  بناء  أعمال  لحماية  جنوداً 
حدودي،  طريق  لشق  وذلك  عليها،  المتنازع 
دون  حالت  عسكرية  قوات  بنشر  الهند  فردت 
السماح  بأن  ذلك  وبررت  المشروع،  استكمال 
ببناء الطريق من شأنه أن يجعل الوصول إلى 

مناطق حساسة سهالً للصينيين.
واتهمت بكين القوات الهندية حينها، بأنها 
وزارة  وطالبت  الصينية،  الحدود  اجتازت 
من  وح���ذرت  قواتها  بسحب  الهند  ال��دف��اع 
االستهانة بقدرات جيشها، مؤكدة قدرته على 

الدفاع عن السيادة.
الصين  بين  الرئيسي  الخالف  ويتمحور 
الممتدة  حدودهما  ترسيم  عدم  حول  والهند 
على طول أربعة آالف كيلومتر، فمن جهة تؤكد 
الهند أن »الصين تحتل 38 ألف كيلومتر مربع 
أراضيها في أكساي تسين وسيكيم«. في  من 
حين تأمل بكين أن »تتخلى الهند عن مقاطعة 
أروناشال براديش الواقعة شمال شرقي الهند 
متر  كيلو  ألف  نحو90  مساحتها  تبلغ  والتي 

مربع«. 
وبالتالي فإن أسباب تصاعد حدة التوترات 
األهداف  تحقيق  على  التنافس  لكن  متعددة، 
وكال  األسباب،  هذه  أصل  هو  االستراتيجية 

الطرفين ُيلقي باللوم على اآلخر..

ظريف ينتقد �صمت اأوروبا ويطالبها باإغلق فمها للأبد!

محاوالت فرن�صّية للإم�صاك

 

بزمام المبادرة الدبل�ما�صّية في ليبيا

اإلي��ران��ي محمد  ال��خ��ارج��ي��ة  ق��ال وزي���ر 
المتحدة  الواليات  »مدن  إن  ظريف،  جواد 
ضد  للتوحش  ساحة  إلى  تتحول  األميركية 
مع  بالتزامن  اإلعالم،  ووسائل  المتظاهرين 

العسكري«. التهديد بالقمع 
أن  »تويتر«،  على  تغريدة  في  وأض��اف 
األحكام  إطالق  في  تستعجل  التي  »أوروب��ا 
تواصل  الغربية،  غير  المجتمعات  على 
أنه  إلى  مشيراً  المرة«،  هذه  المدوي  صمتها 
مواصلة  على  مصممة  أوروب���ا  كانت  »إذا 

إغالق فمها، فعليها إغالقه إلى األبد«.
وش��ه��دت ع���دد م��ن ال����دول األوروب���ي���ة 
اح��ت��ج��اج��ات ش��ع��ب��ي��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة مع 
في  خرجوا  الذين  األميركيين،  المتظاهرين 
عنف  أعمال  إلى  بعضها  تحول  مظاهرات 
المدن  م��ن  العديد  ف��ي  أس��ب��وع  م��دى  على 
مقتل  على  احتجاجاً  األميركية،  والواليات 
فلويد  ج��ورج  األفريقي  األميركي  المواطن 
على يد رجل شرطة أبيض داس على رقبته 

حتى الموت.
بين  أمس،  صباح  المواجهات  وتجددت 
البيت  محيط  في  والشرطة  المتظاهرين 
األبيض، قبل أن يخلى المكان وتطلق الشرطة 
الصوتية  والقنابل  للدموع  المسيلة  الغازات 
برحيل  بعضهم  وطالب  المتظاهرين،  إلبعاد 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
دعوته  ترامب  ج��دد  أن  بعد  ذل��ك،  يأتي 
حزماً«  »أكثر  يكونوا  ألن  ال��والي��ات  حكام 
سابق  وق��ت  ف��ي  وك��ان  المتظاهرين،  م��ع 
لقمع  األميركي  الجيش  بتدخل  أيضاً  هدد 

االحتجاجات.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وق��ال 
الخميس  م���وس���وي،  ع��ب��اس  اإلي���ران���ي���ة 
الوحشي  ال��ق��ت��ل  »ج��ري��م��ة  إن  ال��م��اض��ي، 
العنصرية  تكشف  بارد  بدم  فلويد  لجورج 
في  األب��ي��ض  العنصر  وت��ف��وق  المنهجية 

المتحدة«. الواليات 

أمس،  لليبيا  المتحدة  األمم  بعثة  أعلنت 
اتفقا  البالد  في  المتحاربين  »الطرفين  أن 
بعد  النار  إطالق  لوقف  محادثات  بدء  على 
العاصمة  ق��رب  أسابيع  دام  مكثف  قتال 

أجنبية«. أسلحة  تدفق  أججه  طرابلس 
في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  وقالت 
إنها  اإلنترنت  على  نشرته  بيان  في  ليبيا 
التي  المحادثات  استئناف  بخطة  »رحبت 
 5+5 عليه  يطلق  ما  اجتماعات  إلى  تستند 
من  بارزين  مسؤولين  خمسة  شملت  التي 

كل طرف«.
زم��ام  اس��ت��ع��ادة  ف��رن��س��ا  ت��ح��اول  فيما 
حيث  ليبيا  ف��ي  الدبلوماسّية  ال��م��ب��ادرة 
بعد  يوماً  أكبر  بشكل  إقليمية  قوى  تنخرط 
بعد  نفوذها  اضمحالل  تواجه  فيما  ي��وم، 
ما  وفق  حفتر،  خليفة  المشير  بدعم  اتهامها 

محللون. يرى 
ورغم نفيها لذلك علناً، يعتقد أن »باريس 
بعد  القوي«،  ليبيا  شرق  رجل  على  تراهن 
على  هجوماً   2019 نيسان  ف��ي  إط��الق��ه 
الوطني  ال��وف��اق  حكومة  مقّر  ط��راب��ل��س، 
المدعومة  السراج،  فايز  برئاسة  الليبية 

المتحدة. األمم  من 
وبعد فترة من الجمود امتدت ألشهر على 
الموالية  القوات  سجلت  القتال،  جبهات 
عسكرية.  ه��زائ��م  سلسلة  م��ؤخ��راً  لحفتر 
ميدانياً  الوضع  لتدهور  بقلق  فرنسا  وتنظر 
تتعلق  ال  المستقبلية  التحديات  ألن  نظراً 

وحده. الليبي  بالمستقبل 
اإلقليمية  القوى  من  العديد  بين  وم��ن 
المنخرطة في النزاع الليبي، تدعم اإلمارات 
حفتر،  معسكر  وروسيا  المتحدة  العربية 
الوفاق  حكومة  وقطر  تركيا  تدعم  بينما 

الوطني.
جان- الفرنسي  الخارجية  وزير  وأعرب 
أسفه  عن  الماضي  األسبوع  لودريان  إيف 
في  وأنقرة  لموسكو  المتزايد  ل�»التدخل 

النزاع«.
نتخيل  أن  يمكن  »ال  دري���ان  ل��و  وق���ال 
شبيهة  ال��م��ن��ازع��ات،  م��ن  مماثلة  ح��ال��ة 
بعد  على  ال��س��وري(،  ال��ن��زاع  ب���)ن��م��وذج 
األوروبية«،  السواحل  من  كيلومتر   200
في  سوريين  مرتزقة  »وج��ود  عن  متحدثاً 

المعسكرين«. كال 
الفرنسي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  وأج����رى 
»ضرورة«  تناولت  السراج  مع  مشاورات 
ليبيا،  في  النار  إط��الق  وقف  فرض  إع��ادة 
ووق��ف »ال��ت��دخ��الت ال��خ��ارج��ي��ة« ف��ي هذا 
أول اتصال رسمي بين باريس  البلد، خالل 

شهور. منذ  وطرابلس 
شكوٌك  فرنسا  تساور  كانت  إذا  ما  وحول 
انتكاساته  بسبب  حفتر  خليفة  ب��ش��أن 
ال��ع��س��ك��ري��ة األخ���ي���رة، ي��ق��ول ال��ب��اح��ث 
في  التكنولوجية  نانيانغ  جامعة  ف��ي 
»س��أك��ون  دورس����ي،  جيمس  س��ن��غ��ف��اورة 

للغاية بشأن فكرة عدول فرنسا« عن  حذراً 
له. دعمها 

تواصل  أن  ج��داً  المنطقي  »من  وأض��اف 
وجه  على  م��ش��ي��راً  ح��ف��ت��ر«،  دع��م  فرنسا 
شأنه  من  الدعم  »ه��ذا  أن  إلى  الخصوص 
عمليات  أشكال  كافة  من  الحد  في  اإلسهام 
الجهادية  التنظيمات  تغذي  التي  التهريب 
على  الواقعة  تشاد،  وبحيرة  الساحل  في 

لليبيا«. الجنوبية  الحدود 
السياسة  ق��س��م  ف��ي  ال��ب��اح��ث  واع��ت��ب��ر 
سامويل  أكسفورد  في  الدولية  والعالقات 
موقف  ضعف  »مع  أنه  جهته  من  راماني 
حفتر، تحمي فرنسا ظهرها وتحاول موازنة 

الليبي. النزاع  أطراف  مع  عالقاتها« 
األولى  بالدرجة  تسعى  فرنسا  أن  ويرى 
ترى  »أنها  موضحاً  االستقرار،  تحقيق  إلى 
تعزيز  في  تكمن  لتحقيقه  فرصة  أفضل  أن 

سلطة رجل قوي مثل حفتر«.
أن  يجب  »باريس  أن  إلى  آخرون  ويشير 
تقاتل من أجل ضمان استمرارها في التأثير 
يديها«.  من  يفلت  الذي  الصراع  هذا  على 
وأجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
عبد  المصري  نظيره  مع  مشاورات  السبت 
حفتر،  بالده  تدعم  الذي  السيسي،  الفتاح 
حول  البلدين«  بين  التنسيق  »تعزيز  حول 

الليبي. الملف 
إلى  باريس  من  الملف  في  خبير  ويشير 
إقليمي  ملف  إل��ى  تتحول  »اإلشكالية  أن 
يفتح  لكنه  القلق،  يثير  ما  وهذا  فأكثر،  أكثر 
مبادرة  طرح  أمام  المجال  نفسه  الوقت  في 

سياسية«.
قد  للغاية.  قلقة  فرنسا  »أن  وأض��اف 
وهناك  للجهاد  جديداً  مركزاً  ليبيا  تصبح 

المحك«. على  كبيرة  مصالح 
مركز  مدير  أوسيور،  باسكال  يتوقع  وال 

ال��م��ت��وس��ط ل��ل��دراس��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
الفرنسي.  الموقف  في  فوري  تحول  حدوث 
واعتبر أن »أحد المخاوف في باريس تكمن 
لدرجة  الخارجية  الجهات  تدخل  تزايد  في 

رأيها«. التوقف عن طلب 
ال��الع��ب��ي��ن  ع���دد  زاد  »ك��ل��م��ا  وأوض����ح 
مجموعات  وجود  مع  األرض  على  البارزين 
م��ق��ات��ل��ة وط���ائ���رات وص���واري���خ م��ض��ادة 
تأثير  ق��ل  كلما  ق���وات،  وحتى  للطائرات 
التفاوض  تم  »اتفاق«  عن  متحدثاً  فرنسا«، 
يصّب  ال  وأنقرة،  موسكو  بين  مباشرة  عليه 
تعّمه  الذي  البلد  هذا  في  فرنسا،  صالح  في 
القذافي  معمر  نظام  سقوط  منذ  الفوضى 

.2011 في عام 
التي  وروسيا،  تركيا  تكون  أن  وُيرجح 
هو  كما  النزاع  في  طرفاً  منهما  كل  تدعم 
تقاسم  على  اتفقتا  س��وري��ة،  ف��ي  ال��ح��ال 
يسيطر  التي  المناطق  أساس  على  النفوذ 

وحفتر. الوفاق  حكومة  من  كل  عليها 
إس��الم  بتشكل  ف��رن��س��ا  ت��رغ��ب  ال  ك��م��ا 
اإلخوان  جماعة  من  مقّرب  ليبيا  في  متشّدد 
واألتراك  القطريين  من  القريب  المسلمين، 

على حد سواء.
تكمن  فرنسا  معضلة  »أن  أوسيور  ويرى 
وإردوغان  السراج  لمحور  السماح  عدم  في 
المسلمين  اإلخ�����وان  ف��ك��ر  ب��ن��ش��ر  وق��ط��ر 
التخفيف  وبالتالي  ألوروب���ا  المناهض 
تجد  أن  دون  من  النزاع(،  )في  تدخله  من 
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إردوغان في طرف، فإننا  أنه »عندما يكون 

اآلخر«. االتجاه  النظر في  إلى  تلقائياً  نميل 
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 W�K� …u� v�« X�U��« WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«ò ∫‰ËU� ‰uI� ¨d�c�« n�ü« ‰«R��« vK� Á Òœ— w�
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 Confucius  ≠  ”uOAOH�u�  ‰U��√  WH�öH�«   U�U��  w�  dNE�  w�Ë  ¨w�U��ù«  a�—U�K�  W�“ö�
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 Æb�b��«  V�dL�«  ÂuNHLK�  Èd�√   ôôœ  Z�M�  Ê√  t�Q�  s�  Î̈U�UL�  nK���  vMF�  v�≈  dOA�  w��«
 WI�dD�  UN{u�  v�≈  W�U��«  ÊËb�  »d��«   U�U�  oOI��  t�√  vK�  «c�  ÂuNHL�«  Õd�  UM�UJ�S�Ë
 ¨W�uI�« ‰Ëb�« q�� s� Âb���Ô� ô WL�UM�« »d��« `KDB� ÒÊ√ V�«dLK� ÎUOK� dNE�Ë ÆW�K� WOJO�ö�
 X�d��« W�Ëœ Êü« v�� b�� ô p�c�Ë ÆÏUF�� v�Ë_« t� œuBIL�« ULMO� ¨WL�UM�« …uI�U� ‰b���� q�
 UOKF�«  U�«—b�« WOK� w� w�U�b�« qOK���« …œU� …–U��√Ë W��U��« X�Òd� ULMO� ÆWL�U� »d�� UN�UOI�
 ¨q�I��L�« »Ëd� s� l�«d�« jLM�«Ë qO��«ò ∫UN�Q� WL�UM�« …uI�« åe�uLO� U�¬ò WO�dO�_« W�d��K�
 W��UJ�  jL�Ë  ¨ÊbL�«  »d�  jL�  qA�Ë  ¨W�bOKI��«  W�dJ�F�«  »Ëd��«  s�“«u�  ‰Òb��  v�≈  dEM�U�
  ôUB�ô«Ë  W�UF�«  WO�U�uK�b�«  ‰ö�  s�  ¨”UM�«  vK�  …dDO��«  ·bN���  UN�Q�  eÒOL��Ë  ¨œÒdL��«

 ÊbL�« dO�b�Ë ‰ö��« s� Î«bOF� ¨d�UAL�«Ë rO�UHL�U� V�ö��«Ë  U�uKFL�«  UOKL�Ë WO�O�«d��ô«
 Æ©11®åW�K�_« s� U�dO�Ë ¨u��« Õö� Â«b���«Ë W�dJ�F�« b�«uI�«Ë l�«uL�« WL�UN�Ë

 W�U��« s� ”dG�uJ�« w� 2007  ÂU� Àb��� f�O�  d�Ë— o��_« w�dO�_« ŸU�b�« d�“Ë U�√
 w�uI�« s�_« s� WO�bL�«  «Ëœ_« vK� ‚UH�ù« …œU�“ò o�d� s� WO�dO�_« WL�UM�« …uI�« e�eF� v�≈
 WOLM��«Ë  —UL�ù«  …œU�≈Ë  ¨WO�M�_«  …b�U�L�«  r�bI�Ë  ¨WO�O�«d��ô«   ôUB�ô«Ë  ¨WO�U�uK�b�U�

 Æ©12®åW�œUB��ô«
 bL�F� WL�UM�« »d��« ÒÊ≈ ¨‰uI�« UMMJL� »UÒ��Ë sO��U� ¡«—¬ v�≈ Êu�d�« bF�Ë o�� U� vK� ¡UM�Ë
 wN� ¨UN�Ëb� wHM� ô ¨»Ëd��« Ác� q�� Òs� s� ‰Ëb�« Êö�≈ Âb� ÒÊ√ ÎULK� ¨WL�UM�« …uI�« …«œ√ vK�

Æ ôU�L�« W�U� w� UN�uB� WO{d� “eF� U� «c�Ë ¨ ULB� ÊËb� WL�d�
 wK� bO��« WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL�K� vK�_« b�dL�« q�� s� Âb���« `KDBL�« «c� ÒÊ« d�cÔ� 
  U�ôu�« UNÒMA� w��« »d��« v�≈ …—U�≈ w� 2009 ÂUF�« w�  UF�U��« »ö� l� ¡UI� w� w�M�U��«
 Ê«d�≈  XF{Ë  b�Ë  ÆÁdO�F�  V���  w�ö�ù«  ÂUEM�«Ë  w�«d�ù«  VFA�«  Òb{  WO�dO�_«  …b��L�«
 »d��«  ‰u�   UF�U��«  »ö�  nOI���  Z�«d�  XIK�√Ë  »d��«  Ác�  WN�«uL�  WK�U�  WO�O�«d��«
 Æ»d��« ÁcN� ÎUOL�— ÎUO�dO�√ ÎUOM�� b�� ô Ê«d�≈ ‰u� WO�dO�_«  U��dB��« w� oO�b��U�Ë ÆWL�UM�«
 …b��L�«   U�ôu�«  sO�  WOH�  »d�  v�≈  Õu{u�  dOA�  WO�U��   öOK��Ë   ôUI�  „UM�  sJ�Ë

 ÆÊ«d�≈Ë WO�dO�_«
 t{d�  d�dI�  w�  WO�Ëb�«  s�_«  Z�«d�  Í—UA���  dO��  ©Seth GÆ Jones® e�u� YO� ‰uI�
  U�ôu�«  l�  WL�U�  »d�  w�  X�d��«  Ê«d�≈  ÒÊ≈ò  ∫WO�Ëb�«Ë  WO�O�«d��ô«   U�«—b�«  e�d�  l�u�
 ¨r�UF�«  ¡U��√  lOL�  w�  ÊUJ��«  vK�  dO�Q�K�  WOL�—  dO�Ë  WOL�—  qzU�Ë  Âb����Ë  Æ…b��L�«
  U��RL�«Ë  UF�U��«Ë WO�UI��«  e�«dL�«Ë  w�«–ù«  Y��«  Â«b���U� WO�ö�ù«  UN�KL� XF�Ë b�Ë

ÆWO�ö�ù« Ê«d�≈ W�—uNL� w� W�dO��«
 ÆÊ«d�≈Ë  U�dO�√  sO�  `K��  dO�  Ÿ«d�  UN�Q�  WL�UM�«  »d��«  n�u�  —U�U�Ë  ”Ëd�  qJ�U�  U Ò�√
 W�—U���«  »Ëd��«Ë  W�œUB��ô«   U�uIF�«Ë  WO�«d�O��«  »d��«  åWL�UM�«ò   U�—ULL�«  qLA�Ë
 ÆWO�O�«d��« ÷«d�_ w�Ëb�« Êu�UI�« Â«b���«Ë WOHM�ö�« W�ËUIL�«Ë W�U�b�«Ë WO�ö�ù« »d��«Ë

 Æ©13® WO�d� dO�Ë WOHM�ô »d� w� WL�UM�« »d��« ¨U�d�u� w�
 lO�d�« vÒL�� U� ÊU�≈ UN�«b���« d�� w��«Ë WOHM�ö�« W�ËUIL�« `KDB� ÒÊ√ v�« …—U�ù« —b��Ë
 Èb�  m�U�  ÂUL��«  —u��  X�U�  b�  ¨ÊUM��  w�  2019  ‰ ÒË_«  s�dA�  17  XK�  w��«  À«b�_«Ë  w�dF�«
 ÕUHJ�« ‰u� —u�L�� »U�� s� d��√ —b�√ Íc�« »—U� sO� ULO� ô sOO�dO�_« s�dEML�«Ë V�M�«

ÆWOLK� ‚dD� d�¬ v�≈ ÂUE� s� ‰UI��ô« WOHO�Ë ¨WOHM�ö�« W�ËUIL�«Ë ¨wLK��«
 »Ëd��« w� Âb���� X�U� w��« W�bOKI��« WO�HM�« »d��« VO�U�√ ÒÊQ� `O{u��« s� Òb� ô UM�Ë 
 ÂuO�« X�{√ ¨t�U�uMF� Òb�Ë t�œ«—≈ sO�u�Ë ÁdO�b� v�≈ ·bN�Ë ¨…d�U�� t�� …—uB� ËbF�« Òb{
 …b�b� nzU�Ë WL�UM�« »d�KK� ÆÎ «dO�� ÎUFH� Íb�� ô  U�uKFL�« …—u�Ë ¨WL�uF�« dB� w� W�U��Ë
 aO�d��  WLzöL�«  WO�UO��«  W�O��«  ¡UM�Ë  ¨W�UF�«   «—uB��«  qOJA�  vK�ò  ÂuI�  X���√  YO��
 WO�bB�«Ë WO�ËdAL�«Ë WO�dA�« Ÿe�Ë ¨UN� o�u���«Ë U�d�dL�Ë UN�O��� »uKDL�«  U�UO��« b�«u�
 v�≈ …uI�« ◊UI� q�u��Ë ozUI��« VK�Ë ¨rB��« Èb� …œUOI�«Ë ÂUEM�« WOB�� dOOG�Ë ¨rB��« s�

 Æ©14®å «b�bN� v�≈ ’d� s�Ë nF{ ◊UI�
 »d�K�  sJL�  ö�  ¨UN�öG��«Ë  ”UM�«  V�UD�Ë   «—UF�  l�—  vK�  bL�F�  WL�UM�«  »d��«  ÒÊ√  UL�
 ¨W�bN��L�« W�Ëb�« `�UBL� d�UE�U� W�œUF�  U�UO� XÒM��Ë  «—UF� XF�— U� «–≈ `�M� Ê√ WL�UM�«
 W�d�A� rO� s� Y���«Ë W�u���Ë W�u�d� U�UC�Ë  «—UF� l�— vK� ÂuI� oLF�U� WL�UM�« …uI�U�
 rO� s� p�UM� U� v�≈Ë ¨ÊU��ù« ‚uI� ¨WO�«dIL�b�« ¨W�«b��« ¨W�d��« ∫‰U�� ·bN��L�« ·dD�« l�

 Æ©15®œd� Òq� UNO�≈ vF��
  U�«eM�«Ë  U�«dB�« ¡UM�√ WL�U� »d� v�≈ ‰ Òu��� WL�UM�« …uI�« ÒÊ≈ ‰uI�« UMMJL� ÂÒbI� U� vK� Î¡UM� 
 WK�U� …«œ√ UN�u� »d��« Ác� w� WL�UM�« …uI�« d�UM� W�U� nO�u� Òr�� YO�� ¨‰Ëb�« sO� ÂuI� w��«
 …b��L�«  U�ôu�« sO� rzUI�« Ÿ«dB�« ÒÊS� ‰U�L�« qO�� vK� ÆÂuB��« vK� W�U� V�UJ� oOI�� w�

ÆsO�dD�« sO� WL�U� »d� u� Ê«d�≈Ë WO�dO�_«

WL�UM�« …uI�« Â«b���« r�UF�
WL�UM�« »d��«Ë

 ÂuI� s� b�— VFB�« sL� w�U��U� ¨W�bOKI��« »Ëd��« X�U� UL� WMKF� ÊuJ� ô »d��« Ác� ÒÊ√ UL�
 Ë√ WO�ö�≈ WODG� »UO� Òq� w� ¨UNKA� Ë√ UN�U�� p�c�Ë ¨WO�uO�« UN�U�—UL�Ë U�—uD� WOHO�Ë UN�
 ôò …uI�« ÒÊ√ ÁbO�u� ÍU� s� qIM� dD� ÂU�� V�UJ�U� ÆU�«Ëb� ”UO�Ë W�«—b� …d�U��  UO�UJ�≈
 vK� ¨WL�UM�« …uI�« ÒÊ«ò dD� nOC�Ë ¨åUN�H� s� Î «dO�� Î «¡e� XH�√ «–≈ ô≈ s�d�ü« s� UNK ÒL�� sJL�

 Æ©16®wH�Ë ¨d�U�� dO�Ë ¨d�U�Ë ¨w��—b� »uK�Q� qLF� ¨«bM�U�Ëd��« s� iOIM�«
 »d��«  «Ëœ√Ë W�K�√ sL{ UN�¡«d�Ë UNHO�u� sJL� w��«  «d�RL�« iF� UM� “d�� bI� ¨p�– r�—
 UN�«b���«Ë WL�UM�« …uI�« —uD�K� …b�«d�«Ë WF�U�L�«  UN��« s� b�bF�« „UM� q�UIL�« w�Ë ÆWL�UM�«
 W�eOKJ�ô« å‰u�u�u�ò WK�L� ÆWL�UM�« »d��«  «—U�≈ VIF� W�ËU�� w� ÃU�M�« WO�UJ�≈ “eF� UL�
 UL� o�«u� `�L�« «c� w� ‰Ëb�« VO�d� w�Q�Ë ÆW�Ëœ 30 w� WL�UM�« …uI�«  U�—b� ÎU�uM� ÎU��� ÂÒbI�
 a�DL�«Ë WO{U�d�«Ë WO�UI��«  «d�RL�« ‰ö� s� ¨Èd�_« »uFA�«Ë ‰Ëb�« »U��≈ s� Î «—b� t�UM�
 ¡«œ_«Ë  ¨WOLOKF��«Ë  WOLKF�«   «d�RL�«Ë  ¨WOMI��«   «—UJ��ô«Ë  WO�U�uK�b�«Ë  rO�UB��«Ë  wM�u�«
 w�  UO�UL�√  UN�K�Ë  ¨VO�d��«  WLzU�  vK�  ‰ ÒË_«  e�dL�«  U��d�   bB�  2018  ÂUF�«  wH�  Æw�uJ��«
 WF�U��« W��dL�« v�≈ …Òb��L�«  U�ôu�« XF�«d� ULMO� ¨W��U� XK� bI� ÊU�UO�« U�√ ¨WO�U��« W��dL�«
 ÊU�UO�«  ÒÊ√  v�≈   «d�bI��«  dOA�Ë  Æ2014  ÂU�  `��  V���  v??�Ë_«  W��dL�«  Òq���  X�U�  U�bF�
 v�Ë_« sO���dL�« w� Êö�� ÷d�HL�« s�Ë WL�UM�« …uI�« bOF� vK� ÎU ÒLN� ÎU�ÒbI� U�II� b� b�u��«Ë
 ‰Ëb�«  ÂUL��« ÎUOK� dNE� ¨å‰u�u�u�ò WK�� t� ÂuI� Íc�« b�d�« «c�Ë Æ2019  `�� w� WO�U��«Ë
 W�—œ s� W�{«Ë …—u� UM� ÂÒbI� ô t�√ Òô≈ WO�UF�« t�OL�√ r�— `�L�« «c� sJ�Ë ÆWL�UM�« UN�u� ¡UM��

 Æ‰Ëb�« «cN� WL�UM�« …uI�«  U�«b���«
 ÊUO�Ë WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« ÒÊ√ b�� WL�UM�« »d��«  «d�R� iF� lÒ���Ë b�— ‰ö� s�Ë 
 åfJOKOJ�Ëò  ozU�Ë  dOA�Ë  Æåj�Ë_«  ‚dA�«ò  WIDM�  vK�  »d��«  Ác�  ÒsA�  åwKOz«d�ù«ò  ËbF�«
 wCI� WOKOBH�  ULOKF�  —b�√ WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« ÒÊ√ v�≈ 2010 ÂUF�« w�  dA� w��«
 vÒL��  U�  q�uL�Ë  r�œ  v�≈  W�U{ôU�  ¨WO�UM�K�«  W�uJ�K�  w�U�  r�œË  WMÒOF�  WO�UM��  Èu�  r�b�
  «Ëœ√ ‰u� åw�uLO�Ë fO�ôU�u�ò t�Òb� ‰Ëb� v�≈ p�– w� bM���Ë Æåw�bL�« lL��L�«  ULEM�ò

 Æ©17®WOzdL�« dO�Ë WOzdL�« W�KB�«Ë WL�UM�« ÈuI�«

 WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  ÒÊ√  w�Ëd�J�ù«  tF�u�  vK�  åsDM�«Ë  bNF�ò  b�R�  ¨‚UO��«  «c�  w�
 —ôËœ  ÊuOK�  600  s�  d��√  XB ÒB�  YO�  ¨WO�UM�K�«  W�uJ��«  …—b�  e�eF��  …dO��  m�U��  XIH�√ò
 w� œ—Ë bI�Ë Æ©18® 2006 ÂU� cM� WO�bL�« …b�U�L�« Z�«d�� WO�U{≈ —ôËœ ÊuOK� 500Ë WOM�√ …b�U�L�
 ÍdHO� ÊUM�� w� o�U��« w�dO�_« dOH��«ò ÒÊ√ åWO�dF�«  «—u�K� WO�O�«d��uO��«  UO�«b��«ò »U��

 ÆåtK�« »e� …—u� t�uA�� —ôËœ ÊuOK� 500 XIH�√ t��uJ� ÒÊ√ ”dG�uJ�« ÂU�√ nA� ÊUL�KO�

 v�«  W�U{≈ WO�dF�«  ¨W�eOKJ�ô« ∫ UG� r�b� —u�cL�«  bNFL�«  l�u� ÒÊ√  v�≈  UM� WE�öL�«  —b��Ë
 ô «–UL�Ë øWO�dO�_« WL�UM�« …uI�«  «Ëœ√ sL{ s� Ã—bM� «c� ÊU� «–≈ U ÒL� ‰«R��« ÕdD� U� ¨WO�—UH�«

 øWO�—UH�« s� ÎU�uO� d��√ Èd�√  UG� r�b�
 ÒbF� Âö�ù« qzU�Ë ÒÊ√ W�U� ¨UN�U�—UL�Ë WL�UM�« »d��« w� Âö�ù« —Ëœ Î «b�√ qHG� ô Ê√ V��
 ‰“UM� Òq� v�≈ ‰u�b�« w� WKzUN�« UN�—b� v�≈ Î «dE� p�–Ë ¨WO�UL��ô« W�AM��« qzU�Ë Òr�√ s� …b�«Ë
 Í√d�« W�UM�Ë »U�A�« ‰uO�Ë  U�U��« vK� dO�Q��« w� U�—ËœË ¨W�dLF�« rN�U�� nK��L� ¨dA��«
 m�U� Î «—Ëœ Âö�ù« VFK� nO� åWL�UM�« »d��« U�bO�ò t�U�� w� tK�«dB� oO�— w�ö�ù« bÒMH�Ë ÆÂUF�«
 V�UM�� UL� WOC� ÒÍ√ d�u�� p�c�Ë UNK�u��Ë t�UN Ò�u� q�b��Ë ÂUF�« Í√d�« vK� …uD��« w� WOL�_«
 eJ�d� wI� w�dF�« r�UF�« w� Âö�ù« ÒÊ√ v�≈ Õu{u� dOA�Ë ÆÂö�ù« «c� UNM� dÒ�F� w��« WN�u�« l�
 s�  U�KDBLK�Ë ¨WN� s�  U�uKFLK� Î «—bB� UN�HB� ¨WO�M�_« Âö�ù«  ôU�Ë vK� w�U�√ qJA�
 w�dF�« qIF�« v�≈ Áb�d� U� ‰U�œ≈ —œUBL�« Ác� ÂU�√ ÎU�U�� ÊU� r� qÒO��� Ê√ UM� sJL�Ë ÆÈd�√ WN�

 ÆtOK� vM�Ô� w�U��U�Ë
 Âö�ù« dO�Q� ‰u� U�«Òb�√ W�«—œ w� Zho and the Christie w��d�Ë Ë“ ÊU��U��« Ê—U� bI�Ë
 sOO�dO�√ ¨»öD�« s� sO��uL�� v�« WMOF�«  bM��«Ë ÆwMOB�«Ë w�dO�_« ÂUF�« Í√d�« s�uJ� w�
 s�  …dJ�  s�uJ��  Âö??�ù«  vK�  sO��uL�L�«  s�  Òq�  œUL��«  Èb�  W�—«b�«   b�—Ë ÆsOOMO�Ë
 U�œÒbN� UN�«Ë ¨rN��Ëb� f�UM� sOB�« ÒÊ√ w� ¨sOO�dO�_« »öD�« Èb� …—uB�« ÒÊ« ULN� sÒO��� Æd�ü«
 W�Ëœ  UN�√  ¨sOOMOB�«  »öDK�  W��M�U�  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  …—u�  ÒÊ«  sO�  w�  Ò̈U�œUB��«
 W�—«b�« V���Ë sOÒOMB�« s� …dEM�« Ác� ÊÒuJ�� qCH�« œuF�Ë ÆWKN�Ë W��d� …UO� ◊UL�Q� l�L��

ÆWO�dO�_« Âö�_« dO�Q� v�≈ ÎUF��
 s�œUO� v�≈  Á«bF�� q� b�«Ë Ê«bO� vK� dB�I� ô »d��« ÒÊ√  Èd� Áö�√ ‰Ëb��« v�≈  …œuF�U�Ë 
 W�u�bL�« W�U�b�« ÒÊ√ YO��Ë ¨sO�öL�« UN�b���� w��« w�UL��ô« q�«u��« qzU�Ë UNML{Ë v��
 WDD�L�« ‰uIF�« dE� w� ÒrN� Ê«bO� v�≈  UBML�« Ác� ‰ Òu��� Ê√ wFO�D�« sL� ¨W�U�� X���√
 e�—Ë   UBML�«  Ác�  ÈËb�  v�≈  tÒ�M�  b�  wKOz«d�ô«  ËbF�«  ÒÊ√  k�ö�  UM�  s�  ÆWL�UM�«  »Ëd�K�
 X��  „u��O�  l�u�  vK�  W�H�  „UM�Ë  ÆlO�D��«  o�u��  ·bN�  ÎU�uB�Ë  ¨UNOK�  Î «dO��  Î «bN�
 ¨sO�uOKL�«  u��  sOF�U�L�«Ë  1¨959¨945  UN�  sO��FL�«  œb�  mK��  åWO�dF�«  rKJ��  qOz«d�«ò  r�«
  U�HB�« Ác� WHO�ËË ¨l�U�� 357¨700 ?� åWO�dF�U� qOz«d�≈ò r�U� d��u� WBM� vK� W�H�Ë
  U�HB�« Ác� X�� Î «d�R�Ë ÆÎUIOI� U�UO� Ád�uB�Ë ËbF�« ÊUOJ� o�u���«  «—uAML�« s� `C�� UL�
 WBM� vK�  U�H� „UM�Ë ÆÊUC�— dN� ‰uK� W��UML� sOLK�L�« ÊËb�UF� WM�UN� »öD� u�bO�
 ÍU�O�√ ËbF�« gO� r�U� o�UM�«Ë ¨u�UOM�� sO�UOM� ËbF�« W�uJ� fOz— s� ÒqJ� WO�dF�U� dO�u�
 w�—œ√ »U�� u� ÎU�UA� d��_«Ë Æd�� ÊuF�U��  U�HB�« ÁcN�Ë ¨dB� w� ËbF�« …—UH�Ë ¨w�—œ√
 nJ�  bI�Ë  ÆW�ËUIL�«  vK�  i�d���«Ë  t�UO�  …—u�  lOLK�  UN{d�  WO�U���   «b�dG�  oKD�  Íc�«
 W�ËUIL�«  r�Ë  vK�  Î«e�d�  ¨tKO�UH�  ÒqJ�  ÊUM��  w�  w�UO��«  bNAL�«  vK�  oOKF��«  vK�  …b�  cM�
 …b�UF�  U�UD�� t�u�� uN� ¨p�– s� d��√ V�– t�√ UL� ÆÊUM�� w� WK� Òq� V�� U�—U���«Ë ¨»U�—ùU�
 wM�u�«  UNzUL��U�  W�ËdFL�«  ”dD�  UO�u�  W�UMHK�  …b�UF�  V��  Î̈ «d�R�Ë  ¨sOO�UM��  sO�UM�  v�«
 w�—œ_ o��Ë ÆUNH�«u� vK� tO�  b�√ ÊUO��  Òœ— w��«Ë ¨åwKOz«d�ù«ò ÊUOJK� UN�«œUF�Ë w�uI�«Ë
 ÆtK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�ú� …¡U�≈ UNMÒL{Ë w��Ë ¡UHO� W�UMHK� …b�UF� V�� Ê√
 w�Ëd�J�«  gO�  „UM�  q�  ¨rNMOF�  ’U��√  q��  s�  —«b�  ô  ¨d�c�«  WH�ü«   U�U���«  ÒÊ√  `{«Ë
 vK� WOLF��«Ë ‰uIF�« vK� dO�Q��« UN�ÒbI� w�Ë ¨·«b�_« …œÒb�� …bM�√ o�Ë  U�U���« Ác� ÍcGÔ�
 Êu�U� w� Èd�√ u�UOM�� ÒÊQ� dO�c��« s� Òb� ô UM�Ë ÆqO�U�_«Ë qO�U{_« s� qzU� Òr� Y�� WIOI��«
 d�uB�  Èd�  b�Ë  ¨œuF�  bL��  ÍœuF��«  lÒ�DL�«  l�  …—uB�«Ë   uB�U�  ÓôUB�«  ¨2019  ‰Ë_«
 q�√  s�  qLF�Ë  WIDML�«  w�  qC�√  ÎôËœ  lMB�  qOz«d�≈ò  ÒÊ«  u�UOM��  ‰uI�  UNO�Ë  ÆUN��Ë  W�œU�L�«

ÆÁœuI� Íc�« œuJOK�« »e� v�« W��� ÍœuJOK�U� œuF� bL�� ¨u�UOM�� nB�Ë ¨åUN� Ò�d� WIDML�«
 vK� »d��« s� ÀÒb��� åWOKOz«d�≈ò W�«—œ ‰u� Îö ÒBH� ÎôUI� dA� w�Ëd�J�ù« å48 »d�ò l�u�
 dOA�Ë  Æw�uI�«  s�_«  ‰U��  w�  »d��«  Ác�  WOL�√Ë  ¨WF�d��«   U�uKFL�«  ‰Ë«b�  dB�  w�  w�u�«
 åÃ—U��« vK� i�d��Ë q�«b�« p�UL� ∫w�u�« vK� qOz«d�≈ »d�ò ∫Ê«uM� X�� ¡U� Íc�« ‰UIL�«
  UODF� v�≈ hK�O� WO��� Î «œuN� t� ”ÒdJ�Ë V�U��« «cN� ÎUG�U� ÎU�UL��« Íb�� åwKOz«d�ô«ò ÒÊ√ v�≈

ÆUM�Ëœ WN�«u� w� t�d� sO���Ë WOK�«b�« t�N�� sOB�� s� tMJLÔ� WOLK�

W�ö�
 s�b�b�  Ê«d��F�  s�cK�«  WL�UM�«  »d��«Ë  WL�UM�«  …uI�«  ÂuNH�  UM�  `C��  o��  U�  ‰ö�  s�
 ‰ö� s� p�–Ë WO�U��« WOL�UF�« »d��« bF� W�UN� cM�  √b� iF��« Èd� UL� UL�—Ëc� ÒÊ« ô« Î̈UO���
 WMLON�«Ë  U�UI��« w� dO�Q�K� WKO�u� 1946 ÂU� r�UF�« ‰u� v�öD�« ‰œU��K� åX�«d��u� Z�U�d�ò
 Ÿ«dB�«  ¡UM�√  w�  √b�  WL�UM�«  …uI�«  Â«b���«  v�≈  ÍU�  dOA�Ë  ÆÈd??�_«   UFL��L�«  ‰uI�  vK�
  ö�K�L�«Ë Âö�_« t��F� Íc�« —Ëb�« `{u�Ë w�UL�√d�«Ë w�«d��ù« s�d�JFL�« sO� w�u�b�ô«

 ÆåW�œUFL�«  UFL��L�«ò ‚«d��« w� WO�dO�_«
 “d�� p�c� ÆWL�U� Èd�√ …u� ¨W�KB�« …uI�« v�≈ W�U{ùU� ‰ËbK� ÊuJ� Ê« WOL�√ ÎUOK� UM� sÒO���Ë
 ‰U�L�« qO�� vK�Ë ÆÂuO�« r�_« sO� rzUI�« Ÿ«dB�« w� …uI�« Ác� t�FK� Ê√ sJL� Íc�« r�U��« —Ëb�«
 w� ŸU�œ d�“Ë ÒÍ√ ÒÊ≈ò ∫f�O�  d�Ë— UNMO� w�dO�_« ŸU�b�« d�“Ë ‰U� 2011  ÂU� ◊U�� w� t�S�
 UOI�d�√Ë j�Ë_« ‚dA�« v�« Ë« UO�¬ v�« dO�� w�dO�√ gO� ‰U�—≈ …œU�S� fOzd�« `BM� q�I��L�«

Æ©19®åt�√— h�H� Ê« V��
 ÂuO�« U�√ ¨V�Ô� Ê« s� vA�Ô� Ê« ÎU�U�√ d��_« s� ∫‰uI� ÊU� wKO�UOJO� ÒÊ« ¨ÍU�Ë ÃU�O�—√ ‰uI�Ë
 ÂuNHL�« Õd��� ÒÊS� UM� s� ÆÊ¬ w� V�Ô� Ê√Ë vA�Ô� Ê√ qC�_« sL� wL�UF�«  U�uKFL�« dB� w�
 q�  ¨WO�U�  U�b�Ë  X�O�  UN�«  d��F�  ¨UNOK�  œUL��ô«Ë  WL�UM�«  …uI�«  ¡UM�  …—ËdC�  d��_«  Ã ÒËdL�«Ë

 ÆW�KB�« …uI�« l� q�UJ��Ë o�«d�� Ê« V��
 UN�JK��« w��« »—U���« qFH�Ë ¨t��ƒd� u� t�¡«d� …œU�≈Ë ÍU� W�dE� v�≈ t Ò�Ë Íc�« bIM�« bF�Ë
 s�  Òq�  Â«b���«  s�  ÎU��e�  d��F�  w��«  WO�c�«  …uI�«  vK�  qL�A�  wJ�  ÂuNHL�«  «c�  — ÒuD�  ¨‰Ëb�«
 ·«b�_« oOI�� rO�b� sLC� WI�dD� ‰Ëb�« sO�  U�öF�« v� ÎUF� Ê¬ w� WL�UM�«Ë W�KB�« sO� ÒuI�«
 ÍU� n�“u� U�œÒb� UL� …uIK� WO�ö��« œUF�_« dNE� oKDML�« «c� s�Ë ÆWO�UF�Ë …¡UHJ� q�UH�« «cN�
 WF�d�U� ¨Z�dDA�« WF�— t�A� wN�ò ∫WO�Ëb�« WO�UO��« w� ÕU�M�« WKO�Ë WL�UM�« …uI�« t�U�� w�
 W�œUB��ô«  U�UCI�U�  W�U�  wN�  vD�u�«  WF�d�«  U�√  ¨W�bOKI��«  W�dJ�F�«  U�UCI�«  UNOK�  UOKF�«
 WO�Ëb�«  rz«d��«Ë  »U�—ù«  q��  WO�UI��ô«  U�UCI�U�  W�U�  vHK��«  WF�d�«  X�U�  ULO�  ¨‰Ëb�«  sO�

 Æå÷«d�_« —UA��«Ë ŒUML�« dÒOG�Ë
 ÒjI�« WI�d� vK� WL�UM�« »Ëd��« l� q�UF�� WO�dA�«  UFL��L�« ÒÊ« Ëb�� »Ëd��« Ác� Òq� w�Ë
 ‰UI��ô« v�≈ W�ÒbI�L�«Ë W��b��« ‰Ëb�« ÁU��« ÎU�{«Ë Ëb�� ULMO� ÆtzU�b� Î «cK��� œd�L�« oFK� Íc�«
 U�√ »U��« `�H� UL� ¨UN��«d� w� UN�U�œ≈Ë WO�c�« …uI�« vK� œUL��ô« vK� WLzU� …b�b� WK�d� v�≈
 Ác� — ÒuD� ‰UJ�√Ë øWO�c�« …uI�« Òq� w� WHOFC�«  ULF��L�«Ë WAN�« ‰Ëb�« q�I��� ‰u� ‘UIM�«

øf�U��« qO��« »Ëd� Òq� w� UN�H� …uI�«

∫l�«d�Ë —œUB�
»U�J�« s� …—œUB�« W�eOKJ�ô« W��M�« s�  ”U���ô«  ørJ��  s�  ¨‰«œ   d�Ë—  ?  1

X�d��ô« vK� WO�UO��« W�u�uL�« l�u� v�≈  œUM��ôU�  n�—UF��«  ?  2
 Êu�U�  18  ¨uJ�u� ¨WO�Ëd�« W�œU��ô« WOFL��« w� ·Ëd�ô w�dO� w�Ëd�« WO�—U��« d�“u�  »UD�  s�  ?  3

Æ2013d�L��œ Ø‰Ë_«
Æ2014 ÊbM� ¨Âö�ô«Ë dAM�«Ë W�UI�K� Èu�  ¨s���«  qzU�—  ¨wA�«d�  uO�uD�√  ?  4

Æ20 ’ ¨ 2007 ¨ÊUJO�F�« W��J� ¨WL�UM�« …uI�«  ¨ÍU�  n�“u�  ?  5
Æ2011 ¨w��u� Ê—u� WK�� w�  dA� W�UI� ¨WL�UM�« …uI�« vK� »d��« ¨ÍU�  n�“u�  ?  6

Æ65 ’ ¨dAM�«Ë l�“u�K�  U�u�DL�«  W�d�  ¨‰U�I�«  bF�  U�  ¨dD�  ÂU��  ?  7
Æt�H�  —bBL�«  ?  8

 WL�UM�« …uI�« ∫Èd�√ …d� dJ� ∫Ê«uM� XKL� ¨w��u� Ê—u� WK�� w� 2016 ÂUF�« w�  dA� ‰UI� ¨ÍU� n�“u� ?  9
ÆWO�—U��« W�UO��«Ë

  U�«—bK�  w??�ö??�ù«  e�dL�«  ¨WOIO�D��«Ë  W�dEM�«  f??�_«  WL�UM�«  »d??�??�«  ¨s��  ÃU??�??�«  bL��  wK�  ?  10
Æ38 ’ ¨W�bIL�« WO�U�F�« W��F�« WO�O�«d��ô«

 U�dA� ¨e�uLO� U�¬ WO�dO�_« W��UJK� åÈd�√ …d� dJ�  ¨WO�c�«  »d��«Ë  WL�UM�«  »d��«ò  Ê«uM�  X��  W�UI�  ?  11
ÆÎ UC�« WO�—U��« WO�UO��« ÀU��√ l�u�

Æw��u� Ê—u� WK��  l�u�  v�≈  …œuF�«  ÚÈ—UIK�  sJL�  ?  12
 ‚d� s�  U�«—b�« w� WB ÒB��L�« l�«uL�« s� u�Ë  ¨W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«  ÂuKFK�  ÊbM�  W�—b�  l�u�  Æ13

ÆUOI�d�√ ‰UL�Ë j�u�L�« d���«
 v�≈ W�KB�« »Ëd��« s� ‰UI��ù«Ë w�dF�« UMM�Ë w� WL�UM�« »d��« s� W�U�  …¡«d�  ¨V�ö�  w�U�  ÆÂ  bOLF�«  ?  14

Æ «¡U{≈ l�u� w�  dA� W�«—œ ¨WL�UM�« »Ëd��«
Æt�H� —bBL�« ?  15

Æ72 ’ ¨dAM�«Ë l�“u�K�  U�u�DL�« W�d�  ¨‰U�I�«  bF�  U�  ¨dD�  ÂU��  ?  16
ÆdAM�«Ë l�“u�K�  U�u�DL�« W�d� ¨‰U�I�« bF� U� ¨dD� ÂU�� »U�� s� –u�Q�  Áö�√  ‰Ëb��«  ?  17

 W�Q��  ∫åt??K??�«  »e??�ò  ÁU��  WO�dO�_«  W�UO��«  ∫Ê«uMF�  Y��  ¨v???�œô«  ‚d??A??�«  W�UO��  sDM�«Ë  bNF�  ?  18
Æw�UF��«

 q�� s� …—uAM� W�UI� ¨WOK�I��L�«Ë WI�U��«  U�U���ô« ‰ö� s� WO�dO�_« WO�—U��« W�UO��« ¨X�«— ÂUOK�Ë ?  19
Æ2012 ¨WO�dO�_« “dO�√ Ê—u� WK��
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إعالن
تعديل  تم  قد  بأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
وتجهيز  إلن��ش��اء  ال��ع��روض  تقديم  مهلة 
بقدرة  جديدة  إضافية  شمسية  مجموعة 
 BRSS Phase2 نهر بيروت على   7WM
، م��وض��وع اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4 
لتصبح   ،2018/9/25 تاريخ  د/9385 
نهاية  عند   2020/7/17 الجمعة  ي��وم 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  االشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  دف��ت��رال��ش��روط  م��ن  نسخة 
)غرفة  الطابق12  السر-  امانة  الديوان- 
النهر،  طريق  لبنان-  كهرباء  مبنى   )1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /300،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
الطابق  ال��ن��ه��ر-  ط��ري��ق  ل��ب��ن��ان-  ك��ه��رب��اء 

»12«- المبنى المركزي.
بيروت في 28 آيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف : 528

إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
وعلب  وصل  علب  لشراء  العائد  العروض 
طرف لزوم كابالت التوتر العالي المطمورة 

االسعار  استقصاء  موضوع   ، ك.ف   220
 ،2019/7/29 تاريخ  د/7701  ث4  رقم 
 2020/6/5 قد مددت لغاية يوم الجمعة  
 11:00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
نسخة مجاناً من دفترالشروط من مصلحة 
)غرفة  الطابق12  السر-  امانة  الديوان- 
النهر.  1223( مبنى كهرباء لبنان- طريق 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
الطابق  ال��ن��ه��ر-  ط��ري��ق  ل��ب��ن��ان-  ك��ه��رب��اء 

المركزي. المبنى   -»12«
بيروت في 28 آيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف : 530

إعالن
 ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بوكالته  عكاري  وليد  عصام  طلب 
الحاج  ساميا  وكيل  بصفته  سليمان  نزيه 
وجيسيكا وعبدالله وجان الخوري سندات 
161 و160 كفرحزير  بدل ضائع للعقارات 

و5596 اميون.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

جورج فلويد ... )تتمة �ص1( 

قانون قي�صر ... )تتمة �ص1( 

حتمية الم�صروع ... )تتمة �ص1( 
االرتباك الحكومي... )تتمة �ص1( 

بركبة شرطي في مدينة مينيابوليس في والية مينيسوتا... ليشهد 
العالم مجّدداً على منظومة القيم اإلنسانية واألخالقية المفقودة في 
المفتعلة في  األزمة  أّن  األميركية، والتأكيد على  المتحدة  الواليات 

هذا الكون هي أزمة أخالق...
 في هذا اإلطار، نرى أّن ما يحصل في أميركا قد تنّبأ به أنطون 
لمعان  أّن  »الظاهر  بقوله  عاماً  تسعين  من  أكثر  منذ  سعاده 
الدوالرات قد أعمى بصيرة األميركيين حتى أنهم أصبحوا يوافقون 
غير  متناهية،  وعجرفة  بارد  بدٍم  األمم  حرية  على  االعتداء  على 
حاسبين أّن مثل هذا العمل الشائن الذي يأتونه جارحين عواطف 
الذي  اإلخالص  فيهم  وتعتقد  األميركيين  تعتبر  كانت  كريمة  أمم 
تاماً، هازئين بشعور تلك األمم صافعيها  أفلس في الغرب إفالساً 
في وجهها جزاء محّبتها لهم، وبين تلك األمم من قد ضّحت بكثير 
من شبانها وزهرة رجالها في سبيل الذْود عن شرفهم وعلمهم أثناء 
الحرب العالمية الهائلة التي كان المحور الذي تدور عليه الذْود عن 
الحياة ال عن الشرف، عمالً معيباً. أميركا ما هي إال بربرية مندغمة 

في المدنية، وسقوط أميركا من عالم األخالقيات«!
ما يثبت لنا أّن القضية ال تتعلق برجل ركع فوق رقبته شرطي 
بل  يقتله!  ال  وأن  التنفس،  يستطيع  ال  بأنه  يتوّسله  وهو  عنصري 
هي قضية عالم بأسره يصرخ منذ زمن، وحتى االختناق، في وجه 
الواليات المتحدة األميركية، يكفي قتالً وعنصرية وإجراماً واحتالالً 

وسرقة وتدميراً...
في  متغلغلة  زالت  ما  التي  العنصرية  حدود  عند  نقف  ال  وهنا 
أمام  نحن  بل  ال��س��وداء،  البشرة  ذوي  ضّد  األميركي،  المجتمع 
الحتالل  العشوائية  والحروب  واإلج��رام  القتل  من  إمبراطورية 

األرض وإذالل الشعوب وسرقة الموارد والثروات..
أنفاس  انقطاع  عند  يتوقف  وال  يرحم  ال  التاريخ  وبالتالي، 
فلويد... بل هو راسخ في ذاكرة البشرية لتاريخ الواليات المتحدة 
األميركية األسود، المكتوب بدماء الماليين من القتلى والجرحى من 
الجنود واألطفال والنساء والشيوخ.. من حروب وغزوات واحتالل 
وتدخالت خارج أراضيها، تكاد ال تسلم دولة في العالم من حقدها 

واستغاللها.. 
ب�  يسّمى  ما  فتيل  أشعلت  التي  األميركية  المتحدة  الواليات 
»الثورات العربية« ودعمت االحتجاجات والتظاهرات في الشوارع 
عناوين  اليوم  شعبها  احتجاجات  تتصّدر  سورية،  وفي  العربية، 
الصحف العالمية. إال أّن هذه المظاهرات العنيفة التي تجتاح المدن 
األميركّية قد تكون موّجهة ومفتعلة. وهذا ليس باألمر الغريب على 
سياسي  مجتمع  أمام  أننا  خاصة  األميركية،  السياسية  التركيبة 
مخاطبة  وفي  السياسي؛  الخطاب  في  ذاته،  على  منقسم  أميركي 
الجمهور، لنرى التشابه في الثقافة األميركية القائمة على استغالل 
وتوجيه طاقات شعبها بما يخدم مصالحها الداخلية. وهي الثقافة 
السياسة  في  يستخدم  الذي  نفسه،  السياسي  والخطاب  نفسها، 
التقسيم،  على  والقائم  األميركية.  المتحدة  للواليات  الخارجية 

وتأجيج الصراع والعنف واستغالل الشعوب واضطهادها!
من هذا المنطلق، حادثة جورج فلويد، قد ال تكتفي بإعادة فتح 
بل  فحسب،  السود  المواطنون  له  يتعّرض  الذي  االضطهاد  ملف 
إلدارة  األساسي  االتهام  لتوجيه  وسريعة  ثابتة  بخطى  تسير  هي 
الرئيس العنصري دونالد ترامب، وخطابه العنصري الال إنساني 
المواطنين  عقول  في  والتفرقة  البغض  زرع  الذي  أخالقي  والال 

األميركيين.
من هنا، كيف يمكن مقاربة ما افتعلته الواليات المتحدة األميركية 
من إحداث شغب في العالم، مع ما تشهده من غضب وردات فعل 
محال  وسرقة  شغب،  أعمال  من  فلويد،  مقتل  على  وعنيفة  قاسية 
تجارية وإحراقها، وإحراق سيارات الشرطة، ومهاجمة عناصرها!

هل تشبه »الفوضى الخالقة« التي استخدمت في العالم العربي 
وسورية، هذه الفوضى العارمة غير الخالقة في الواليات المتحدة 
يبّين  يجري،  ما  لحقيقة  المنطقي  التحليل  أّن  يبدو  األميركية؟ 
العدائي  السلوك  االحتجاجات ال تؤكد فقط على  أّن هذه  بوضوح 
لألميركيين أصحاب البشرة البيضاء، تجاه مواطنيهم من السود، 
الذي  المتعاقبة  األميركية  لإلدارات  الحقيقي  الوجه  على  تؤكد  بل 
اإلنسان...  حقوق  واحترام  واإلنسانية  والعدالة  للمساواة  افتقد 
هذه الحقوق التي لم تستطع اإلدارة األميركية تحقيقها في المجتمع 
لنا  يبّين  ما  العالم؟..  لدول  تحققها  أن  لها  يمكن  فكيف  األميركي، 
المواطنين  وال  الضحية،  وحده  ليس  فلويد  جورج  أّن  بوضوح 
السود؛ بل نحن أمام سياسة أميركية حصدت ماليين الضحايا من 

كّل الفئات المجتمعية والثقافية/ ومن كّل مجتمعات العالم.
أحداث  في  اإلره��اب  عن  اآلن  الحديث  يجوز  ال  قد  النهاية،  في 
يصنع  من  على  مرتّداً  باعتباره  األميركية،  المتحدة  الواليات 
اإلرهاب ويرعاه! اال أّن التحليل السياسي، قد يجيز لنا، أن نتوقع 
البيت  يجّند  أن  أيضاً  المتوقع  ومن  األّم..  بلده  الى  اإلرهاب  عودة 

األبيض المواطنين السود لمكافحته!
 �  مدير الفرع الثالث لمعهد العلوم االجتماعية
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الشعب  تأليب  تستطع  ولم  السوري،  الرئيس  من  تنتظره  الذي 
السوري  العربي  الجيش  تفكيك  على  الرهان  او  قيادته،  على 
وانهياره، وأنها فشلت أيضاً في إبعاد سورية عن إيران وروسيا، 
بسورية،  المترّبصين  من  بّد  ال  كان  الدولتين،  مع  االرتباط  وفّك 
أكثر  أخرى  سياسات  الى  يلجأوا  أن  واالستبداد،  التسلط  ورعاة 

قسوة وشدة كي تفي بالمطلوب.
على  العدوان  قوى  شنتها  التي  الشاملة  الحرب  كانت  وإذا   
بسالة  بسبب  وغاياتها،  أهدافها،  تحقيق  في  فشلت  قد  سورية، 
وإدارة  الشعب،  ووح��دة  ال��س��وري،  العربي  الجيش  وصمود 
وصمودها  الظروف،  وأحلك  أصعب  في  لألزمة  الحكيمة  قيادته 
الذي بهر شعوب العالم ودوله، وهي تواجه العدوان واإلرهاب، 
إيالماً  أكثر  عقوبات  عن  تبحث  أن  األميركية  االدارة  على  كان 
المرجّوة  الغاية  تحقق  علها  سورية،  على  تطّبقها  وشراسة 
منها. فكان »قانون قيصر«، الذي وقعه الرئيس األميركي ترامب 
القانون  هذا  ليجّسد  الماضي،  العام  من  األول  كانون   21 يوم 
حزيران  منتصف  من  اعتباراً  سيطّبق  ال��ذي  والقهر،  الظلم 
عقوباته  لتشمل  الدولة،  وبحق  السوري،  الشعب  بحق   2020
وشركاتها  ومؤّسساتها  وأجهزتها  السورية،  الدولة  مسؤولي 
تساعدها  أو  سورية،  مع  تتعامل  أخرى  دولة  وكّل  وهيئاتها، 
على تنفيذ مشاريع فيها، أو تعمل على المشاركة في إعادة بناء 
المشاريع  بعض  كانت  ولو  حتى  الحرب،  هدمتها  التي  المرافق 
المانحة  الشخصيات  او  المنظمات  او  الدول  قبل  من  مجاناً  تنفذ 

الصديقة.
العقوبات  يشمل  بل  الحّد،  هذا  عند  قيصر«  »قانون  يتوقف  ال   
الدول  إلزام  بموجبه،  سيتّم  انه  إذ  األخطر.  النوع  وهي  المالية، 

والهيئات والمؤسسات المالية، وقف المنح والقروض

 التي قد تقّدم الى سورية، وكذلك المساعدات المالية، وتجميد 
كما  المباشرة.  وغير  المباشرة  االستثمارات  ووقف  الحسابات، 
ستشمل العقوبات كّل شركة أجنبية، تستثمر في قطاعي الطاقة 
بقطع  السوري  المدني  الطيران  تزويد  من  ومنعها  والطيران، 
القانون  وسيفرض  لصالحه.  الصيانة  بأعمال  القيام  أو  الغيار، 
قطاع  بتوسيع  تقوم  التي  والشركات  الدول  على  عقوبات  أيضاً 
سورية  تستورد  حيث  السوري،  والغاز  للنفط  المحلي  اإلنتاج 
أكثر من ستين بالمئة من حاجتها الى الغاز. كما سيعاقب »قانون 
قيصر« أيضاً، الشركات األجنبية التي تعتزم التعامل مع سورية 
في مختلف المجاالت، كما سيمنع المصارف األجنبية من التعامل 
والمالية،  االقتصادية،  الحركة  شّل  بغية  المحلية،  المصارف  مع 
على  مباشر  وبشكل  سلباً،  سينعكس  مما  النطاق،  واسع  بشكل 
أمام  السورية  الليرة  صرف  سعر  تراجع  وعلى  الوطني،  النقد 

الدوالر األميركي.
حماية  زعمه،  حّد  على  ترامب  منه  أراد  الذي  قيصر«  »قانون   
السلطة،  عن  األسد  بشار  الرئيس  وتنّحي  سورية،  في  المدنيين 
ووقف دعم روسيا وإيران لدمشق، ووقف الحصار على المناطق 
قوى  م��ن  المدعومة  اإلره��اب��ي��ة،  الفصائل  فيها  تتواجد  التي 
ارتكبها  التي  الحرب  جرائم  لضحايا  العدالة  وإحقاق  العدوان، 

النظام السوري، على حّد زعم عّرابي »قانون قيصر« ورعاته.
دعمها  عن  التوقف  على  سورية  يجبر  ان  يريد  قيصر«  »قانون 
والكّف  »اإلسرائيلي«،  المحتّل  ضّد  وفلسطين  لبنان  في  للمقاومة 
برنامج  في  السير  وعن  متطّورة،  أسلحة  المتالك  سعيها  عن 

البالستية. تطوير الصواريخ 
قانون  خ��الل  من  سورية،  من  المتحدة  ال��والي��ات  تريده  ما   
األميركية،  ل��إلرادة  سورية  استسالم  باختصار  هو  قيصرها، 

وال��م��ب��ادئ  وال��ع��ق��ي��دة،  واألس��ل��وب  وال��ن��ه��ج،  ال��ن��ظ��ام  وتغيير 
الداعمة  المقاومة،  ومواقفها  القومية،  واالستراتيجية  الوطنية، 
االحتالل  لدولة  واألس��اس،  بالشكل  والرافضة  العربي،  للحق 
قوى  ومؤامرات  لنفوذ  وتصّديها  معها،  والتطبيع  الصهيوني، 

الهيمنة والعدوان المتواصلة ضّدها وضّد شعوب أمتها. 
 »قانون قيصر« جاء ليعّري الوجه الحقيقي للسياسة األميركية 
المبّيتة ضّدها منذ عقود، وضّد األنظمة  حيال سورية، واألهداف 
من  تخرج  ان  نفسها  على  آلت  التي  والعالم،  المنطقة  في  الحرة 
ذلك  كلف  مهما  لها  والتصّدي  الغربي،  واالستغالل  النفوذ  دائرة 

من ثمن وتضحيات.
خالله  من  تريد  الذي  الجانب،  األح��ادي  قيصر«  »قانون  اّن   
الواليات المتحدة، أن تلتزم دول العالم به، تحت التهديد بفرض 

العقوبات عليها، في حال عدم األخذ به. يبّين للعالم 
 مدى أبعاد البلطجة األميركية، ومدى تأثير القانون على دول 
وهو  به،  االلتزام  عنها  رغماً  يكرهها  وخارجها،  أوروبا  في  كبرى 
مع  ويتعارض  المستقلة،  وقراراتها  ومكانتها  هيبتها،  من  يحّد 

السيادية. مصالحها وحقوقها 
الظالمة  األميركية  العقوبات  استوعبت  التي  سورية  اّن   
الوطنية  قيادتها  بعزيمة  قادرة  اليوم،  وحتى   ،1979 عام  منذ 
العدوان  قوى  تبّيته  للذي  وإدراك��ه��ا  شعبها،  ووع��ي  العالية، 
عليه،  القذرة  الرهانات  كّل  أحبط  الذي  جيشها  وبصمود  ضّدها، 
»قانون  تبعات  مواجهة  على  قادرة  ووحدته،  وتماسكه  بأدائه 
هذا  اّن  سورية  تعرف  إذ  التضحيات،  غلت  مهما  الجديد  قيصر« 
القانون الذي يستهدفها، وإٍن حمل اسم »قانون قيصر«، فهو في 

الحقيقة، ليس إال قانون القرصان.
*وزير الخارجية األسبق.

اإليراني. العربي  بالعداء  الصهيوني  العربي  العداء  الستبدال 
بالوقوع  الخليج  اإليرانية قامت دول  العراقية  الحرب  وخالل 
أّن  إال  حسين،  لصدام  دعمها  طريق  عن  إيران  مع  العداء  فخ  في 
)الغزو  الثانية  الخليج  حرب  بعد  نسبياً  تحّسنت  العالقات 
ازداد  األخيرة  الفترة  وفي   ،)1991  -  1990 للكويت  العراقي 
حيث  النووية،  قدراتها  تطوير  في  إيران  بدأت  أن  بعد  التوتر 
أقنع  حيث  الفتنة،  تزكية  في  دوراً  كعادته  األميركي  العدو  لعب 
تهديداً  يشكل  النووي  للسالح  إيران  امتالك  أّن  الدول  تلك  حكام 
عن  يتعامون  الحكام  هؤالء  أّن  األمر  في  والغريب  الخليج،  ألمن 
200 قنبلة نووية يمتلكها العدو اإلسرائيلي وال يجدون فيها أّي 
امتالك  إيران  محاولة  أّن  حين  في  والمنطقة،  بالدهم  ألمن  تهديد 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  يهّدد  ما  هو  النووي  السالح  هذا 
لبنان  في  والمقاومة  لسورية  إي��ران  دع��م  يعتبر  من  وهناك 

المنطقة. في  التوّسعي  مشروعها  من  جزءاً  واليمن  والعراق 
تمتّد  والذي  الصهيوني  المشروع  فهو  الثالث  المشروع  أما   
جذوره منذ نهاية القرن التاسع عشر عندما ازدادت هجرة اليهود 
اإلمبراطورية  من  ج��زءاً  كانت  التي  فلسطين  إلى  األوروبيين 
من  العربية  األراضي  على  باالستحواذ  قاموا  حيث  العثمانّية 
وقاموا  األفنديين،  باسم  حينها  المعروفين  والعثمانيين  العرب 
بإنشاء مستوطنات زراعية يهودية في محاولة لتغيير التركيبة 
مرحلة  وخالل  العرب،  السكان  عليها  يغلب  التي  الديموغرافية 
حكومة  قامت  العشرين  القرن  مطلع  في  البريطاني  االنتداب 
بلفور«  »وعد  عن  باإلعالن   1917 عام  في  العظمى  بريطانيا 
ما  وهو  فلسطين،  في  لليهود«  قومي  »وطن  إقامة  يؤيد  الذي 
وبين  الفلسطينيين  األرض  أصحاب  بين  الصراع  تفاقم  إلى  أدى 

العثمانّية. الفترة  خالل  فلسطين  إلى  هاجروا  الذين  اليهود 
تمّكن  كاملة  عقود  ثالثة  لمدة  وال��ص��راع  ال��ع��داء  واستمّر 
الفلسطينية  األرض  على  نفوذه  فرض  من  الصهيوني  العدو 
بعد  انسحبت  التي  البريطانية  االنتدابية  السلطات  بمساعدة 

مايو  أيار   15 في  المزعومة  دولته  قيام  الصهيوني  العدو  إعالن 
 – جيوش عربية في حرب فلسطين )مصر  ستة  ودخلت   1948
أول  ونالت  السعودية(   – لبنان   – األردن   – العراق   – سورية 
انتهى  حيث  حقيقية  نكبة  وكانت  الصهيوني  العدو  أمام  هزيمة 
الصهيوني  العدو  بين   1949 عام  هدنة  اتفاقية  بتوقيع  القتال 
ودول الطوق )مصر – سورية – لبنان – األردن(، وسيطر العدو 
للدولة  تخصص  أن  مفترضاً  كان  التي  المنطقة  على  الصهيوني 
المتحدة  األمم  عن  الصادر  فلسطين  تقسيم  لقرار  وفقاً  اليهودية 
نصف  من  أكثر  إلى  باإلضافة   ،181 رقم  تحت   1947 عام  في 
تّم  كما  الفلسطينية،  العربية  للدولة  المخصصة  المساحة 
الغربية،  للضفة  وأردنية  غزة  لقطاع  مصرية  إدارة  على  االتفاق 
معظم  باحتالل  الصهيوني  العدو  قام  حتى  كذلك  الوضع  وظّل 

 .1967 المتبقية خالل نكسة حزيران/ يونيو  األراضي 
أكتوبر  األول/  تشرين  حرب  في  العسكري  االنتصار  وبعد   
مرحلة  »اإلسرائيلي«   � العربي  والصراع  العداء  دخل   1973
في  الدخول  عدم  الصهيوني  العدو  ق��ّرر  حيث  تماماً،  جديدة 
لكنه  أكتوبر،  حرب  غرار  على  مباشرة  كبرى  وحروب  مواجهات 
عمليات  عبر  والصراع  العداء  إلنهاء  جهنمية  بعملية  سيقوم 
 ،1978 ديفيد  كامب  فكانت  العربية،  الدول  مع  مزعومة  سالم 
تنِه  لم  وبالطبع   ،1994 عربة  وادي  وأخيراً   ،1993 أوسلو  ثم 
الصهيوني  المشروع  أّن  خاصة  الصراع،  عملية  االتفاقيات  هذه 

ال يزال مستمراً ويحاول أن يتمّدد. 
داخل  موجودة  بالفعل  الثالثة  المشروعات  هذه  كانت  وإذا 
في  موجودة  ستظّل  بأنها  التسليم  فيجب  كورونا  قبل  منطقتنا 
زمن كورونا، وما بعد كورونا، ويجب علينا تحديد موقفنا منها. 
هما  واإليراني  التركي  المشروعين  أّن  على  التأكيد  يجب  وهنا 
لنا يحاوالن فرض نفوذهما داخل منطقتنا،  مشروعان منافسان 
المنطقة،  جغرافية  ف��ي  تاريخي  ح��ق  لهما  ج��ي��ران  لكنهما 
عربي  قومي  مشروع  تكوين  من  نتمّكن  لم  أننا  معهما  ومشكلتنا 

بالفعل  كانت  إذا  طموحهما  ويحّجم  يفرمل  أن  يستطيع  حقيقي 
الصهيوني  المشروع  أما  العربية.  مجتمعاتنا  في  أطماع  لهما 
العربية  ألرضنا  ومغتصب  األولى  بالدرجة  معاد  مشروع  فهو 

المنطقة. أّي حق تاريخي في جغرافية  له  وليس 
الثالثة،  المشاريع  بين  بالتمييز  معنّي  القومي  المشروع  اّن 
على  والتركي  و«اإلسرائيلي«  األميركي  تالقى  كيف  رأينا  وقد 
كما  العربية،  للقومية  نابض  كقلب  سورية  إسقاط  مشروع 
حربهم  الق��ت  ولألسف  الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  وصفها 
مع  تقف  إيران  رأينا  بينما  العربية  الدول  من  العديد  تشجيع 

جانبها. وإلى  سورية 
القومي  أمننا  يستهدفان  والتركي  الصهيوني  المشروعان 
المشروع  مواجهة  في  اإلي��ران��ي  المشروع  مع  التالقي  بينما 
إلدارة  الحاجة  يعني  بل  معه،  التطابق  يعني  ال  الصهيوني 
المشروع  مواجهة  جبهة  لتشكيل  ه��ادف  إيراني  عربي  ح��وار 
إي��ران،  دور  تجاه  العربي  القلق  نقاط  وتحديد  الصهيوني، 
تمألها  التي  الفراغات  أغلب  اّن  علماً  بصراحة،  ومناقشتها 
او  القومي،  المشروع  لغياب  ثمرة  هي  المنطقة  فضاء  في  إيران 
يجد  ال  صهيونية  استهدافات  لتغطية  عربية  ثقل  نقاط  النضمام 
من  المساندة  يجد  بينما  سنداً،  العرب  من  مواجهتها  يريد  من 

الله. إيران كحالتي سورية وحزب 
يحتمل  ال  العربي  الوضع  اّن  إدراك  السياسة  في  المهّم  من 
إي��ران  يتخذون  من  أّن  الواضح  وم��ن  معاً،  أع��داء  ثالثة  قتال 
أن  يجب  فلماذا  حليفاً،  »إسرائيل«  اتخاذ  ُيخجلهم  ال  ع��دواً 
الصهيوني  للمشروع  العداء  بعمق  يؤمنون  من  بالحرج  يشعر 
من  وعدوانيته؟  وتغّوله  التركي  المشروع  أطماع  حجم  ويرون 
الحديث  عند  بالحرج،  يشعرهم  أن  يجب  ال  موقفهم  اّن  الطبيعي 
المتبادل  االحترام  على  قائم  إيراني  عربي  لحوار  الحاجة  عن 

والصراحة.
فاشهد. اللهم  بلغت  اللهم 

عن استضافة النازحين، وتقدير الخسائر التي تترتب على االقتصاد 
اللبناني نتيجة سوء العالقة بسورية، بـ 10 مليارات دوالر سنوياً، 
كركوك  خــط  تشغيل  بين  النفطية  الــفــاتــورة  فـــوارق  احتسبنا  إذا 
طرابلس الذي يمر بسورية وعدم تشغيله، واحتسبنا قيمة التجارة 
العراقية عبر مرفأي بيروت وطرابلس والفائتة على لبنان بسبب عدم 
تنظيم العالقة بسورية، وحجم النمو الفائت في قطاعات المصارف 
واالستشفاء والتعليم والصناعة والسياحة، بسبب عدم تأمين تنقل 
بري سلس للعراقيين عبر سورية إلى لبنان، والحكومة التي تضرب 
الجديد،  األميركي  العقوبات  قانون  صــدور  مع  بأسداس  أخماساً 
رغم  سورية،  من  كهرباء  استجرار  عقد  لتوقيع  حساب  الف  تقيم 
صفة الملح والضروي التي يتسم بها مع فصل الصيف، بانتظار ما 

يمكن أن يقوله األميركيون.
- حجة بعض الحكومة أنها تفاوض صندوق النقد الدولي، وأنها 
األميركي حاسم  الموقف  المفاوضات، وأن  النجاح في هذه  تحتاج 
في تحقيق ذلك، ولذلك فهي مضطرة لمراعاة الممنوعات األميركية. 
تبدأ  المتوقع عندما  التعامل  وهذه عينة ال سيادية مقلقة عن طبيعة 
الشروط التي يعرضها الصندوق للمساهمة مع لبنان، فماذا لو كان 
الحصول على دعم الصندوق مشروطاً بإنهاء ملف الحدود البحرّية، 
يعني  وهــذا  والــغــاز.  النفط  من  اللبناني  العائد  ضمان  شعار  تحت 
وبالتالي  الــحــدود،  لترسيم  تفاهم  صيغة  من  يتيسر  بما  اإلســـراع 
العقلية  فــي  الــخــطــورة  مكمن  وهنا  االحــتــالل،  كيان  شــروط  قبول 
الخارجية بفوبيا الغضب األميركي  التي تدير سياساتها  الحكومية 

والخليجي.
األميركي  أن  هو  الحكومة  في  المعنيون  يعرفه  أن  يجب  الــذي   -
قادرة  شجاعة  حكومة  وجد  إذا  إال  لبنان،  لمصالح  حساباً  يقيم  لن 
الوطنية، وترك اآلخرين  النابعة من مصالحها  القرارات  اتخاذ  على 
يفكرون في االحتجاج وتقديم االعتراضات وعندها نناقش ونفاوض 
وربما نتراجع لكن مقابل تعويضات وأثمان، بينما الوقوع في الذعر 
لخبرة  وانعدام  سياسية،  سذاجة  ففيه  مفترض  أميركي  غضب  من 
العالقات الدولية، هذا مع العلم أن الزمن السياسي الراهن، هو زمن 
المعنيين  ليت  ويا  ومكانتها،،  أميركا  صورة  في  والتراجع  الضعف 
يعلمون أن قراراً بشراء المشتقات النفطية من إيران بسعر مخفض 
وسداد ميّسر على الطريقة الفنزويلية، هو أفضل الطرق للحصول 
لحكومتي  علني  رسمي  طلب  ومثله  األميركيين،  من  األفضل  على 
العراق وسورية بتشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، ربما ينتهي 
الغضب  مــن  بــدالً  األنــبــوب  وتشغيل  ترميم  بتعّهد  أميركي  بطلب 

والقطيعة رداً على طلب تشغيله.
من  كثير  من  أفضل  الحسابات،  من  وقليل  الشجاعة  من  كثير   -
الحسابات وقليل من الشجاعة، هكذا تتصّرف الدول ذات السيادة، 
وربما  معها،  لتتعامل  األفعال  ردود  وتنتظر  مصالحها،  من  تنطلق 
يكون مثال منع زراعة القنب الذي اتخذه لبنان في التسيعينات عينة 
اللبناني،  األداء  في  والسياسي  السيادي  الخلل  حجم  عن  مناسبة 
متشابهة،  أميركية  طلبات  والــمــغــرب  وتركيا  لبنان  تبلغ  فيومها 
دوار  ــذور  وب األبــقــار  بعض  مقابل  ــوراً  ف لبنان  توقف  وبالحصيلة 
الشمس، بينما حصل األتراك والمغاربة على مليارات الدوالرات وال 

يزالون يحافظون على زراعتهم.

اخـــتـــبـــاران نوعيّان  الـــيـــوم  ــدأ  يــب الــحــكــومــي  الـــشـــأن  فـــي 
مع  الــصــرف  بسعر  يتعلق  واحـــد  الــحــكــومــيــة،  لـــإجـــراءات 
العمل  لبنان  مصرف  بدء  مع  الصرافين  إضراب  فك  تزامن 
فعالية  مـــدى  حـــول  تــســاؤالت  ظــل  فــي  الــتــســعــيــر،  بمنصة 
إجراءات الضبط لضمان تخفيض تدريجي وعد به مصرف 
لبنان وصوال لتثبيت السعر عند الـ 3200 ليرة نهاية الشهر 
اتخذتها  التي  بالترتيبات  يتعلق  الثاني  واالختبار  الجاري، 
الغذائية  الـــمـــواد  تسعير  عــلــى  لــلــرقــابــة  االقــتــصــاد  وزارة 
بما  للتجار،  االستيراد  إجــازات  منحها  بدء  مع  المستوردة 
ليرة،  الـ3200  سعر  على  المدعوم  الــدوالر  شــراء  يخولهم 
كل  تــعــاون  بــضــورورة  الحكومة  لرئيس  تــأكــيــدات  ظــل  فــي 
الوازرات لتحقيق النجاح في االمتحانين اللذين يتيح النجاح 
فيهما، قطع الطريق على محاوالت النيل من الحكومة وإعادة 
عن  التعيينات  بند  تأجيل  تم  بينما  بوجهها،  الشارع  تحريك 
جلسة الحكومة هذا األسبوع أمالً بالتوصل لتفاهمات تتيح 

إدراجها على جدول األعمال األسبوع المقبل.
اليوم  الدولي  النقد  صندوق  مع  مشاوراته  اللبناني  الوفد  يعاود 
والتي من المرجح انها ستكون حاسمة، حيث ستعقد على مستوى 
المركزي،  المصرف  وحاكم  المال  وزير  فيهم  بمن  المعنيين  كبار 
حيث الترقب سيد الموقف عند وفد الصندوق للحصول على إجابات 
دقيقة حول االستفسارات التي طرحها الوفد في الجلسات السابقة 
ومصرف  الحكومة  من  كل  بين  الموّحدة  األرق��ام  غياب  أن  سيما  ال 
رده  سيعطي  الذي  الصندوق  وفد  انزعاج  أثار  والمصارف  لبنان 
من  طلبها  التي  االستيضاحات  حول  المقبل  األسبوع  الحكومة  على 

المعنيين.
مجلس  جلسة  خالل  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  أكد  ذلك  الى 
إلجراءات  وفًقا  إضرابهم  عن  غداً  سيعودون  الصرافين  أّن  الوزراء 
سعر  تثبيت  ال��ى  »البناء«  ل�  السراي  مصادر  واش��ارت  محددة، 
مصادر  تبدي  المقابل  في  الصرافين،  لدى  ليرة   3200 على  الدوالر 
اقتصادية عدم اقتناع بالخطة التي جرى التفاهم عليها في اجتماع 
والداخلية  المال  ووزراء  الحكومة  رئيس  مع  الصرافين  نقابة 

ومستشارين  لبنان  مصرف  وحاكم  اإلداري��ة  والتنمية  والبلديات 
ولجم  عالية  بنسبة  السوق  ضبط  الى  التوصل  صعوبة  ظل  في 
التحكم بسعر  الى  الذين سوف يلجأون  الصرافين  مخالفات بعض 
بالسلة  المشمولة  غير  االستهالكية  المواد  لمستوردي  الدوالر  بيع 

الغذائية.
العمل  رسمياً  لبنان  مصرف  اط��الق  مع  وتزامناً  بعيداً  وليس 
ستعاود  انها  امس،  الصرافين  نقابة  اعلنت  االلكترونية،  بالمنصة 
إلى  واح��دة  ولمرة  عمل  ي��وم  كل  صباح  وستعلن  العمل  مزاولة 
ال��دوالر  ش��راء  بين  الصرف  لسعر  متحرك  هامش  عن  الصرافين 
المعدل  السعر  عن  مجدداً  واإلع��الن  أقصى  بحد  وبيعه  أدنى  بحد 
لاللتزام  الصادق  السعي  إطار  في  وذلك  التطورات،  بحسب  يومياً 
حاكم  عن  الصادر   2020/4/27 تاريخ   553 الوسيط  بالتعميم 
وتدريجي  سريع  نحو  على  للصرافين،  والملزم  لبنان  مصرف 
األميركي  الدوالر  بيع  سعر  لبلوغ  توخياً  عينه،  الوقت  في  ومعقول 
األيام  غضون  في  ل.ل.   3200 أقصى  حداً  اللبنانية  الليرة  مقابل 
السعر  التام  الصرافة  ومؤسسات  شركات  التزام  وستؤكد  المقبلة، 
بيع  ترشيد  عن  فضالً  اليومية  ومبيعاتها  لمشترياتها  وفقاً  المعلن، 
على  المضاربة  عمليات  يمنع  بما  وحصره  الليرة  مقابل  ال��دوالر، 

اللبنانية. الليرة 
حسان  الحكومة  رئيس  فأشار  االقتصادي،  الوضع  خط  ام��ا 
30 نوعاً من السلع  دياب الى أن الئحة وزارة االقتصاد تشمل نحو 
أن  وإلى  السلع  األسعار  النخفاض  مشجعة  والمؤشرات  الغذائية 
سريعاً،  الغذائية  السلع  أسعار  بانخفاض  مشجعة  المؤشرات 
األمن  قوى  بمؤازرة  االقتصاد  وزارة  دوري��ات  تكثيف  إلى  داعياً 

الداخلي لضبط فلتان األسعار.
أعمالنا  جدول  رأس  على  يكون  أن  يجب  الموضوع  هذا  أن  وأكد 
أن  يجب  ال��وزارات  كل  وإنما  االقتصاد،  وزارة  فقط  ليس  اليومي. 
الميدانية.  بالمساعدة  أو  بالفكرة  سواء  الموضوع،  بهذا  تساهم 
والتي  الصعبة،  والمعيشية  االجتماعية  األوضاع  إلى  دياب  واشار 
والتحريض  الستهدافها  فرصة  الحكومة  خصوم  بعض  تعطي 
قطع  إلى  للعودة  أنصارهم  دفع  خالل  من  للشارع  النزول  على 
للصدام  األمنية  القوى  استفزاز  هدفها  تحركات  وتنظيم  الطرقات 
على  والتحريض  الشحن  لزيادة  دم  نقطة  كل  واستثمار  الناس  مع 
الحكومة. كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات 

المساعدات  هذه  وأن  أيام،  خالل  ستنطلق  للمواطنين  االجتماعية 
سيستمر دفعها شهرياً حتى نهاية السنة الحالية.

السلع  بعض  أسعار  انخفاض  أن  إلى  فلفت  االقتصاد  وزير  أما 
على  باتت  المدعومة  البضاعة  بعض  أن  إذ  أي��ام  خ��الل  سيظهر 

المرفأ.
الى  التعيينات  ملف  في  البحث  ال���وزراء  مجلس  أرج��أ  وفيما   
طلباً  امس  الوزراء  لمجلس  العامة  األمانة  أرسلت  المقبل،  االسبوع 
الفئة  من  الموظفين  ترفيع  مراسيم  مشاريع  إلعداد  ال��وزارات  إلى 

الثالثة إلى الفئة الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
يستبعد  التي  القضائية  التشكيالت  العدل  وزيرة  وقعت  وفيما 
القضاء  مجلس  رئيس  اعلن  الجمهورية،  رئيس  يوّقعها  ان  البعض 
بمشروع  متمسك  المجلس  ب��أن  ع��ب��ود  سهيل  القاضي  األع��ل��ى 
عن  نبحث  وال  علينا  بما  قمنا  »اننا  مؤكداً  القضائية،  التشكيالت 
مشاكل«. وقال عبود ل� »مستقبل ويب«: »لم أستسلم ولن أستسلم، 
المحافظة على مصداقيتنا«، مضيفاً: »ال أخاف من أحد،  فالمهم هو 
ألنني قمت بما يمليه عليه ضميري في موضوع التشكيالت الى جانب 
مجلس قضاء متحد ونحن نتحمل المسؤولية في ذلك«، موضحاً أن 
الكرة اصبحت في ملعب السياسيين بعد توقيع التشكيالت من قبل 
القضاء عن  العدل. وفي رده على سؤال، قال عبود: »دخلت  وزيرة 
ودعا  اخرى«.  غايات  لدّي  وليس  قناعة،  عن  قاضياً  وأموت  قناعة 
تكتل لبنان القوي الحكومة إلى »إجراء التعيينات الالزمة، ال سيما 
الكفاءة،  قاعدة  على  به  المتصلة  والمؤسسات  لبنان  مصرف  في 
ألن الوقت أصبح ضاغطاً والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلباً 
»تقديم  التكتل  وقرر  المعيشية«.  وبالتالي  المالية،  االوضاع  على 
القانونية  الخدمة  سن  بتعديل  تتعلق  قوانين  اقتراحات  مجموعة 
للتعيين في الفئة األولى من خارج المالك، وأخرى تتصل بالشفافية 
لجهة  الدينية  المؤسسات  بين  المساواة  وكذلك  الفساد،  ومكافحة 

موضوع اإلعفاءات الجمركية والرسوم«.
الى ذلك عاد ملف التهريب الى سورية الى الواجهة فحضر الملف 
بمسألة  المعنيين  ضم  دي��اب  حسان  الرئيس  رأس��ه  اجتماع  في 
المدير  بحضور  واالقتصاد،  الطاقة  وزيري  الى  والمازوت  البنزين 
هناك  تكون  لن  قال  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام 
الشركات  أن  والمشكلة  صرفت  فاالعتمادات  نفطية  مشتقات  أزمة 
تمتنع عن تسليم المواد الموجودة في خزاناتها وسنعالج المسألة 

الحكومة.  رئيس  لتوجيهات  بناء  الشركات  أصحاب  مع  اليوم 
التوزيع  وأن  محروقات  ازمة  ال  أن  المحطات  أصحاب  طمأن  وبينما 
كيفية  مفصل،  بشكل  النقابة  وفد  شرح  اليوم  من  بدءاً  سيتحسن 
تطرق  كما  محاسبتهم.  وكيفية  التهريب  عن  المسؤولين  مالحقة 
محاضر  تسطير  يتم  التي  الوقود،  محطات  موضوع  إلى  البحث 
للرئيس  التأكيد  وتم  للمحروقات.  احتكارها  بسبب  بحقها،  ضبط 

دياب أن »النقابة ال تغطي أي محطة تتالعب باألسعار أو بالكيل«.
عماد  الصناعة  وزير  قال  التنفيذ  حيز  قيصر  قانون  دخول  ومع 
حب الله: ال يجب ان يكون هناك تأثير لقانون قيصر على الحكومة 
وكل ما يمكن فعله لمساعدة اللبنانيين سنقوم به بما خّص موضوع 

الصناعة والزراعة.
على صعيد آخر، قفز الى الواجهة ايضاً ملف التجديد لليونيفيل، 
اليوم،  ظهر  قبل  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  فيرأس 
الخارجية  ووزي��ر  دي��اب  حسان  ال��وزراء  مجلس  رئيس  بحضور 
والمغتربين، اجتماعاً يضم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية 
كوبيتش،  يان  المتحدة  لألمم  العام  االمين  وممثل  األمن  مجلس  في 
الجنوب.  في  العاملة  الدولية  للقوات  التمديد  موضوع  في  للبحث 
من  لبنان  موقف  عن  الحاضرين  السفراء  عون  الرئيس  وسيبلغ 
المسألة  هذه  درس  موعد  اقتراب  مع  ل�«اليونيفيل«  التمديد  مسألة 

في نيويورك.
 7( جديدة  إصابات   9 تسجيل  عن  الصحة  وزارة  أعلنت  وفيما 
إلى  اإلص��اب��ات  إجمالي  ليرتفع  بكورونا  لوافدين(  و2  لمقيمين 
حمد  الصحة  وزير  توقع  ال��وزراء،  مجلس  جلسة  وقبيل   .1242
منظمة  ان  طالما  إضافيين  أسبوعين  التعبئة  حال  »تمديد  حسن، 
أن  وطالما  الوقاية  بتدابير  باالستمرار  توصي  العالمية  الصحة 
بالتوازي  واالستنفار«.  الجهوزية  من  حالة  تستدعي  التدابير  هذه 
جلسة  مجلس  قبل  المقبل  الخميس  للدفاع   األعلى  يجتمع  المجلس 

الوزراء  لتمديد التعبئة العامة حتى آخر الشهر الحالي.
المغتربين  إع��ادة  خطة  من  رابعة  مرحلة  تحديد  تّم  ذلك،  الى 
اللبنانيين اعتباراً من 11 حزيران الجاري، وبموجب هذه المرحلة، 
بالعودة،  الراغبين  اللبنانيين  من  وافد   2500 حوالى  إعادة  ستتم 
5 أيام،  وذلك ضمن سلسلة رحالت تنظمها الميدل ايست على مدى 
الميدل  تصدر  ان  على  منه،   15 حتى  الحالي  حزيران   11 من  أي 

ايست في وقت الحق برنامج تلك الرحالت والمدن التي ستشملها.
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 2020  Ê«d�e�  2  w�  ¡U�ö��«  ÕU��   uL�«  VÒO�
 n�U�  bONA�«  bzUI�«  oO�d�«  W�Ë“  —uBM�  w�  WIO�d�«
 Îö�u�  ÎUM�“  ÷dL�«  X�ËU�  U�bF�  p�–Ë  ¨©dzU�®  n�b�«
 VKB��«  Ÿu� s� u�Ë ¨1984  ÂUF�«  cM� UN� Òr�√  b�  ÊU�
  U�bB�«Ë ‰UCM�« ‚UA� W�O�� UN�U�√ Íc�« w��uK�«
 UN�Ë“Ë  UNIO�—  Ÿu??�Ë  bM�  W�U�  UN�  X{ÒdF�  w��«
 1983  ÂU??�  w�uONB�«  ËbF�«  Èb??�  d??�_«  w�  n�U�
 “uL� w� …—uJ�«  W�dF� w� ÁœUNA��« Q�� UNGÒK�� bM�Ë

Æ1984
 ¨1955 WM� …—uJ�« sO�Ëd�O� …bK� bO�«u� w� WIO�d�«
 w� UN�b�«ËË —uBM� ”UO�« Âu�dL�« oO�d�« u� U�b�«Ë
 b�Ë  ¨—U�O�√  w�  WIOI�  UN�Ë  —uBM�  s�d�U�  WIO�d�«

ÆUN�—«b� w� XLÒKF�Ë …—uJ�« w� w�  QA�
 WM�  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  v�≈  XL��«
 ¨Íb�L�« p�œ rO�� w� WO��—b� …—Ëb� XI���«Ë ¨1971
 WO�UCM�«  ‰UL�_«Ë   ULO�L�«  s�  b�bF�«  w�  X�d��«Ë
 s� WO�U�b�« ‰UL�_« q�«d� rEF� w� sOK�UIL�« XI�«—Ë
 ¡U��  w�Ë  ¨tLOF�  ÊU��  dI�  bONA�«  W�U�Ë  …—uJ�«
 n�U� oO�d�« tOLAKF� s� …—uJ�« v�« ¡U� 1976 ÂUF�«
 W�U�d� VO�« b�Ë WO�u� W�uL�� ”√— vK� n�b�«
 ÂUL��ô« w� X�e��U� vHA��L�« v�« tKI� Òr�Ë Á—b� w�

 Æ¡UHAK� q�UL� Ê√ v�≈ WK�u� …d�� t�
 WIDM�  v�«  XKI��«  1976  WM�  …—uJ�«  ◊uI�  bF�
 w� UMJ�Ë ¨n�b�« n�U� bONA�« X�ÒËe� r� s�Ë q���«

Æs�d�� …bO�u�« UN�M�U� X�“—Ë vK�_« s�L�« WIDM�
 oO�d�«  œU�  ¨ÊUM�K�  åwKOz«d�ù«ò  ËbF�«  ÕUO��«  l�
 W��U�  UOKL� «ËcH� sOO�uI�« s� …dO�� W�uL�� n�U�
 w� sOLJ�« WOKL� U�dD�√Ë U�“d�√ X�U� ËbF�«  «u� Òb{
 dO�b� s� «uMÒJL� YO� w�Ozd�« o�dD�« vK� tO�U� WFK�
 sO�—UO�Ë  œuM��U�  ÎöÒL��  ÎU�U�Ë  åWOKOz«d�≈ò  W�U�œ
  Òe�  ËbFK�  Î «b�  WF�u�  WOKL�  X�U�Ë  ’U��«  ÊUI�«d�
 s�UFO�  q���«  v�«  ÊË—U??�  w�Q�  Ê√  X�b��«Ë  t�U�—√
 U�bN�  Òq�  ËbF�«   «d�U��   e�—  UL�  ¨ UOKLF�«  s�U�√
 «u�Ë ¡öL� „UM� ÊU� n�ú�Ë ¨WOKLF�« ÍcHM� nAJ�
 —UB�√ qI�F� w� r�d�√Ë rN�UI��« Òr�� tzUI�—Ë n�UF�

 ÆdONA�«
 ÂËUIL�«  Íd��«  qLF�«  w�  WIO�d�«  XF�U�  ¨p�–  bF�
 W�d��« Ÿ«e��« vK� XLÒL�Ë ¨UN�F�Ë UNM�Ë s� ÎU�U�œ
 «bO�  v�«  XN�u�  W�uL��   œUI�  Èd�ú�Ë  UN�Ëe�
 ¨w�uON� j�U{ d�√ s� XMÒJL�Ë ¨ËbF�« ◊uD� nK�
 o�UML�«  v??�«  t�  «u�d��  ÊQ??�  wCI�  WD��«  X�U�Ë
 gO��« sJ� ¨Èd�_« ‚ö�ù ‰œU�� WOKL� ¡«d�ô …—Òd�L�«
 U�  ¨q�UJ�U�  »uM��«  WIDM�  «uIK�√  Á¡öL�Ë  w�uONB�«
 XMJL�  sO�  w�  ¨w�uONB�«  j�UC�«  ŸdB�  v�«  v�œ√

 Æ‰U���« d�� WIDML�« …—œUG� W�uL�L�«Ë w�
 œuNO�«  ◊U�C�«  ÈÒb��Ë  —UB�√  qI�F�  w�  dzU�  Òq�
 WO��c� Ë« WOHzU� W�U�Ë ÒÍ« i�—Ë …e�Ë W�UN� ÒqJ�
 w�uI�  Ãd�√Ë  w�u�  ÂËUIL�  XK�œ  U�√  ‰U�Ë  ¨t�ö�ù
 dH�� WD� Èd�_« iF� l� Òb�√  bI� qFH�U�Ë Æq�UIL�
 nAJ�«  d??�_«  sJ�  ¨cOHM��U�  «Ë√b??�Ë  ÷—_«  X��  oH�
 v�≈  v�b��  t??�√—Ë  w�A�  rK�  vK�  ÁuF�—Ë  Áu�cF�
 pO�  ◊u���ò  ∫w�uON�  bOI�  t�  ‰U�  UM�Ë  ¨qH�_«
 Ê_  ◊u���  bO�√ò  ÎUz“U�  n�U�  t�U�Q�  åø»Òd��  U�
 œËU� …d�� bF�Ë Æåp�u�� s�Ë p�«— s� vK�√ w�U��
 WDO��   «Ëœ√  vK�  s�bL�F�  d�¬  oH�  dH�  Èd�_«  l�
 Í—uD�_«  ÃËd��«  s�  «uMJL�Ë  o�ö�Ë  —«—“√  vK�Ë
 bNA��U�  ‰UCM�«  v�«  «ËœU??�Ë  1983  WM�  »¬  8  w�
 ¨1984  “uL�  15  w�  …—uJ�«  W�dF�  w�  n�U�  oO�d�«
 w� „Ë—U��« q�� w� WOM���« ‰UC� oO�d�« bNA��« r�

ÆUN�H� WM��«
 Ÿu� UNOK� dNE� √b�� w� vK�  d�√ q�«uF�« Ác� Òq�
 …UO��U�  WJ�L��  XK�  p�–   r??�—Ë  ¨¡wD��«  qKA�«  s�
 UN�O� s�Ë ¨WOFO�D�« UN��U� v�« œuF�� UN�Q� WKzUH��Ë
  U��UML�« rOI�Ë w�e��« qLF�« l�U�� X�U� fK�«d� w�
 ÍuM� bOKI� vK� X�—œ UL�  ôUH��ô« Òq� w� „—UA�Ë
 s� w�U��« Êu�U� 6 w� n�U� bONAK� œöO� bO� W�U�S�

 Æ‰ULA�«Ë q���« s� Á¡UI�— tO�≈ u�b� ÂU� Òq�
 V??�«u??�«  ÂU???�Ë  UNM�  W??L??�Ë√  …b??�  »e??�??�«  UN�M�
  öH� …b� UN�  d�Ë Æv�d��« ÂU�ËË  U���« ÂU�ËË
 s�u�«  w� sOO�uI�«  W���Ë Â«d��«  l{u� w�Ë r�dJ�

Æ U�d�GL�«Ë
 WM� 15 s� d��« gOF� ô√ UN� ÊuF�u�� ¡U��_« ÊU�
 qCH�  WM�  36  X�U�Ë  t��ËU�  UNMJ�  ÷dL�«  «c�  l�
 UN�U��Ë  rz«b�«  U�dN�Ë  s�d�U�  WIO�d�«  UN�b�«Ë  W�UM�
 ¡U�ö��«  ÕU��  WOML�«  UN��«Ë  Ê√  v�«  ¨UNF�  ÍuMFL�«
 rKF� XÒH�Ë w�e� r�Q� UN�  rO�√  b�Ë ¨2020  Ê«d�e�  2
 jI��  w�  UNM�œË  UNFOOA�  Èd??�Ë  ¡«dL��«  WF�Ëe�«

Æ…—uJ�« sO�Ëd�O� UN�√—
 s�  dO��  œb??�  d���«  ·Ëd??�  r�d�  r�QL�«  dC�
 UO�UM�  »_«  “UM��«  W�b��  ÂU??�Ë  »—U??�_«Ë  sOO�uI�«
 s�U� —bO� f�u� »_«Ë sO�Ëd�O� …bK� s�U� V�dDI�«
  U�d�  ÍœU??�  W??�«–ù«  bOL�  qO�Ë  —uC��  ¨lO�  …bK�
 öN�  WIO�d�«  ¡«bNA�«  d??�√  W�U�—  W��R�  W�Oz—Ë
 rOK� sO�_« VzUM�« Îö�L� —uBM� r�d� —u��b�«Ë w�U�—
 fK�«d� w� »e��« w�ËR�� s� œb� dC� UL� ¨ÁœUF�

 ¡UC�√Ë —U�M�« ÊuD�√ sO�Ëd�� W�d�b� d�b� v�« W�U{≈
ÆW�d�bL�« W�O�

 —œU�  ‰UL�  sO�_«  vI�√  …öB�«  r�«d�  ¡UN��«  bF�
 ‰U�Ë ¨U�dL�Ë UN�UO� a�—U�Ë w� s� UNO� Àb�� WLK�
 ‰UL�_«Ë  ‰UCM�U�  …¡uKL�  …UO�  bF�  UN�Òœu�  ÂuO�«  UM�≈
 gOF�«  v{d� ô UN�U�� lKD� cM� X�U� wN� ¨…dO�J�«
 w�  —U�Ë ‰UD�_«Ë ‰U�d�« o�«d� Ê« XÒ��√ q� ÍœUF�«
 ¨¡U��Ë ÎôU�— UNKO� ¡UM�√ vK� UNO� X�ÒuH� W�F� »Ë—œ
 XI���U�  ¨rN�H�√  ‰UD�_«  UNM�  e�F�  ‰UL�Q�  X�U�Ë
 oO�—  v�«  X�ÒdF�Ë  ¨W�ËUIL�«   UOKLF�U�Ë   ULO�L�U�
 U�bM� ÎUCF� rNCF� «u��√Ë n�b�« n�U� bzUI�« U�dL�
 76 WM� Á—b� w� t��U�≈ d�« Îö�u� ÎUM�“ tOK�  dN�
 w�  t�I�«—Ë  ¨U�Ëe�  r�  Î̈U�UL�  wH�  Ê√  v�«  t�  XM��U�
 Òb{  WOM�u�«  W�ËUIL�«  s�“  W�U�  W�FB�«  ‰UL�_«  Òq�

ÆËbF�«
 ÍdJ�F�«  ’U��«  X�bN��«  w��«  WOKLF�«  —œU�  d�–Ë
 r� ¨tK� V�uL�« »d{ Òr� nO�Ë tO�U� w� åwKOz«d�ù«ò
 XKL� nO�Ë ¨—UB�√ qI�F� w� d�√Ë n�U� qI��« nO�
  UOKL� …bF� ÂUOIK� XDD�Ë W�K�_« V�dN� vK� w�
 j�U{ nD� WOKL� W�U�Ë tzUI�— l� t�«d� ‚ö�ù

Æ«bO� w� w�uON�
 WO�uI�« WCNM�« »e� v�« UNzUL��U� w� ÒÊ≈ —œU� ‰U�Ë
 u�Ë  ¨l�«u�«  d�ú�  Âö���ô«  bN�Ë  WOHzUD�«   “ËU��
 d��√Ë  WM�  80  cM�  »e��«  …u�b�  »U���«  UM�F�  ÒÊ«
 WOHzUD�«  t�dC� Ê« s� Îôb� t�«u�√ s��Q� ÂuO�«  ÊUJ�
 U�bF�  l�u���«Ë  —UI�ùU�  ÁuÒ�c�Ë  ÊuOHzUD�«  tLJ��Ë
 s�  „UM�  fO�Ë  ”U??M??�«   «d??�Òb??�Ë  WM�e��«  «u??�d??�
 rN�u�  r�d�Ë  UN�uK�  wL��  nz«uD�«  ÒÊ_  ¨V�U��

Æ¡«dL� U�uD�
 WCNM�« XMC��« w��« …—uJ�«Ë sO�Ëd�� s� ÀÒb��Ë
 …œU�Ë  sOK{UM�  UN�D�√Ë  UN�O�Q�  ‰Ë√  s�  WO�uI�«
 qI�F� s� W�d��« v�« dO�J�« ÃËd��« s� rKJ� r� Æ¡UM�√Ë
 w��«  …—uJ�«  W�dF�  w�  n�U�  œUNA��«  s�Ë  —UB�√
 w��«  »e��«  … Òu�  ôu�Ë  ¨—Òd��  dO�  qJA�  UMOK�  X{d�

 X�“— …—uJ�« X�UJ� p�– ôu� ¨ ULEML�«Ë ‰Ëb�« XK�–√
ÆsOO�«eF�ô«Ë sOOHzUD�« …Q�Ë X��

 r� ¡«bN� WF�—√ UM�HK� W�dFL�« pK� ÒÊ« —œU� `{Ë√Ë
  ËdO� s� ÃU� »UN�≈Ë b�U� s�� œU�“Ë n�b�« n�U�
 q�√  WIO�d�«  X{ÒdF�  UL�  ¨WK�M�«  s�  w�u�_«  ·—U�Ë
 Ÿ“u�  X�U�  UN�_  UN�O�  w�  lA�  qJA�  q�IK�  wBL��«
 Âu�N�« s� v�Ë_«  U�U��« w� ådO��« ÕU�� å ö��

Æ…—uJ�« vK�
 vK� b�b��« ÊUM�� ¡UM�Ë WOHzUD�« c�� v�« —œU� U�œË
 ¨ÂÒbI��«  o�d�  w�  dO��  wJ�  wLKF�«Ë  w�bL�«  ”U�_«
 X��  Õ“d�  t�F�Ë  qH�_«  „—b??�«  v�«  l�«—  t�S�  ô≈Ë
 Ã—U� Õö�ù« qB�� r� «–≈ W�U�L�« ÁœÒbN�Ë dIH�« j�

ÆWB�U�L�« oDM�Ë wHzUD�« oDML�«
 ô «c� UM�uI� s��Ë ¨åW�ú� ¡UI��«ò ∫ÎözU� —œU� r��Ë
 UMMJ� ¨Íb�√Ë w�“√Ë ‚U� tK�U� WON�ù« …eF�« vK� v�UF��
 w�Ë  ¡UMH�«Ë   uLK�  W{ÒdF�  UN�_  ¡UI��U�  UM��_  u�b�
 WOL�d�« UM�ÒO�� X�U� p�c�Ë ¨…UO��«Ë  uL�« sO� WH�«Ë
 Ác� ÒÊ√ ÎU�{u� ¨åW�ú� ¡UI��«ò UM��eF�Ë åW�_« UO��ò
 W�OMJ�«  w�Ë  a�—U��«  V��  w�  …—u�c�  W�—u��«  W�_«
 s�  ‚dAL�«  dzU�Ë  UO�UD�√  W�OM�  ·dF�  –≈  WO�dAL�«
 vLEF�«  UO�UD�√ò  qLA�  UN�≈  ‰uI�U�  UN�O�dD�  ‚UD�
 WO�dF�«Ë  WOK�U��«  UOIOMO�Ë  W�—u�  lOL�Ë  UOJOKO�Ë
 WO�dF�«  ÒÊQ�  d Ò��Ë  ¨ås�dNM�«  sO�  U�Ë  sOO�dJ�«  œö�Ë
 qO�b�  ¡«b�u��«Ë  Ê«—u??�  wMF�  w�U�Ëd�«  s�e�«  w�
 w�   «uM�  …bK�  s�  u�  w�dF�«  VOKO�  —u�«d��ô«  ÒÊ«
 wM� s� fO�Ë Í—u� u�Ë ¡«d�B�« s� fO�Ë ¡«b�u��«
 ¨W�—u� WO�U�d� t�G�Ë Í—u� tL�«Ë »dF� Ë« g�d�
 ‘d� v�« «uK�Ë  U�—u�Ë sO�—u� W�� s� b�«Ë u�Ë
 s� ”Ëd�ËU� ”Ë—bM�J�«Ë u� WO�U�Ëd�« W�—u�«d��ô«
 ”ËdOH�  ”uLO��O�Ë  UM�Ëœ  U Ò�¬Ë  UM�Ëœ  UO�u�Ë  —UJ�

ÆUM��√ WLE�Ë UM��—U�� d�� «c�Ë ¨hL� s� ôuGO�U�Ë
 v�« gFM�« ÊuO�uI�« qL� …öB�« r�«d� ¡UN��« bF�
 bF�Ë  ¨w�  WIO�dK�  WO�«œu�«  WO���«  «Ë Òœ√  YO�  s�«bL�«

ÆÍ“UF��« qÒ�I� Èd� p�–
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ثقافة وفنون10

ة.. الوجيزة واأخيراً.. الق�صّ

{ صبحي فحماوي*
بعد أن كان كل من يؤلف نصاً أدبياً حديثاً في القرن التاسع عشر 
أو بداية القرن العشرين، يكتب عليها »قصة« أو »قصة ومناظر« مثل 

رواية »زينب« لـ محمد حسين هيكل..
نسمع  كنا  فلقد  رواية،  تسمى  المسرحية  كانت  نفسه،  الوقت  وفي 
التي كانوا  إذاعة لندن )بي بي سي( مسمى؛ »روايات شكسبير«  من 

يذيعونها على حلقات..
إلى  توصلوا  والنقاد  الُكتاب  أن  إال  التسمية،  في  خلط  هناك  وكان 
االتفاق على اسم مشترك، فصار الكل ُيجِمُع على تحديد مسمى جنس 

هذا النص، بأنه »رواية«.. ولم ُيعد أحد يخالف في ذلك.. 
وإن اختلف القراء والنقاد قليالً على تسمية جنس الشعر الحديث، 
للفكرة  الشعر  أولوية  إعطاء  بحجة  المقفى،  وغير  الــمــوزون  غير 
تسميات  عليه  فأطلقوا  الجامح،  والخيال  المطلقة،  الشعرية  والصور 
مختلفة، مثل: » الشعر المرسل«.. والبعض قال إنه »شعر التفعيلة«.. 
وسماه آخرون »النظم المرسل المنطلق« أو »الشعر الجديد«، أما بعد 
عليه  المتفق  المسّمى  ليكون  المصطلح،  توحيد  تم  فقد  الخمسينيات 

»الشعر الحر«.
ورغم كونهم اتفقوا أخيراً على مسمى واحد للشعر الحديث على أنه 
»الشعر الحر«، إال أنهم اختلفوا كثيراً على تسمية القصة األقصر طوالً، 

واألكثف داللة، واألسرع وصوالً إلى القارئ أو المتلقي أو الناقد..
وتقول آية حسن إن »األقصوصة« أو »الومضة« أو »القصة القصيرة 

جًدا«، جميعها مسّميات لنوع أدبي واحد شّيق.
إيجاًزا  أكثر  وتكون  بالتكثيف،  تتسم  قصة  هي  و«األقصوصة« 
بكثير من القصة العادية، المؤلفة من صفحات عدة، بينما األقصوصة 
يسميها  فالبعض  فقط...  أسطر  عدة  وحتى  معدودة  كلمات  من  تبدأ 
حسبما  جـــداً«،  القصيرة  »القصة  يكتب  والبعض  األقــصــوصــة.. 
قد  »الومضة«،  كلمة  ولكن  »الومضة«..  يسمونها  وآخرون  أسماها.. 
وتقدم  فكرة  تعطي  أدبية  مادة  على  وليس  النور،  وميض  على  تدل 
إدهاشاً ومتعة للقارئ، وبذلك المسّمى، يشترك وميض نور الكهرباء 
ُيفقد  وهــذا  المعالم،  محدد  غير  واحــد  مسمى  في  ــي  األدب العمل  مع 
الومضة معناها األدبي.. * وكان القاص الفرنسي )فليكس فينون( قد 
أسماها قصص السطور الثالثة... ونشر جبير المليحان قصصه تحت 
أو )ق.  مسّمى؛ )قصص صغيرة( والبعض أطلق عليها اسم )ققج(، 
)قصص  أوروبا  في  وسميت  اليد(،  راحة  بحجم  )قصص  أو  ج).  ق. 
السريعة(  )القصص  مثل:  أخرى  تسميات  وهناك  الحداثة(.  بعد  ما 
والبعض  المجهرية(..  و)القصص  جــداً(  الصغيرة  و)القصص 
أنها  ُيصّر على  يزال  ما  أسماها باسم مختصر وهو )قصة( والبعض 
الجديد..  النص  هذا  باستقاللية  االعتراف  دون  من  قصيرة(  )قصة 
ويطلق الروس على القصة القصيرة جداً مصطلح »النثر المصغر« أو 

»المنمنمة« وُيدَعى مسّماها في األرجنتين )السرد القصير(.
)كريستوفر  الدولية  البوكر  لجائزة  التحكيم  لجنة  رئيس  وقال 
الروائية  الكاتبة  أمام   2013 عام  في  اقيم  الذي  االحتفال  في  ريكس( 
األميركية )ليديا ديفيس( التي اشتهرت بهذه القصص القصيرة جداً، 
ونالت عنها جائزة البوكر الدولية في متحف )فكتوريا والبرت( بلندن 
أو  »المشاهد«،  أو  »المنمنمات«،  اسم  إطالق  »يمكنكم  للكاتبة:  تكريماً 
حتى  أو  »المالحظات«،  أو  »األمثال«،  أو  »الحكايات«،  أو  »المقاالت«، 
ضاعت  وهكذا  النتاجات«...  هذه  على  »األدعية«،  أو  »الخرافات«، 

الطاسة، ولم نعد نرسو على بر.
على  المختلفة  األسماء  من  بدالً  الحر،  الشعر  اسم  على  اتفقوا  وكما 
مسمى واحد، فقد وجدنا أنفسنا أمام حاجة ملحة لتوحيد المصطلح، 
التي  األسماء  تلك  كل  من  بدالً  المذكورة،  للقصة  واحد  مسّمى  تحت 
بصفته  هام  أنه  أعتقد  لجنس  التسميات  تتوه  أن  وبدل  سميتموها، 
فناً )قديماً جديداً(، شعرنا أننا بحاجة لترسيخ اسم موحد هو القصة 
الذي   « الوجيز  »األدب  كتاب  في  ذلك  عن  كتبت  قد  وكنت  الوجيزة.. 
لألدب  والجامع  الثاني  العربي  المؤتمر  عن  الماضي  العام  في  صدر 
الوجيز وذلك بعد أن دعا إليه الدكتور أمين الديب مشكوراً.. فكان أن 
ُعقد في الصيف الماضي، في بيروت، بحضور لفيف من الُكتاب والنقاد 
السواء..  األدب.. على  المختصين بهذا  اللبنانيين والعرب  واألساتذة 
بهذا  المهتمين  غالبية  بين  عليه  يتفق  اسم  توحيد  على  االتفاق  وتم 
الوجيز«  الجنس تحت عنوان »األدب  ُيرّسخ اسم هذا  أن  األدب، على 
بالقصيدة  منه  والشعر  الوجيزة«  »القصة  باسم  منه  النثر  واختص 
االسم  ليكون  الوجيزة«،  األدبية  »المقالة  بـ  منه  والمقالة  الوجيزة، 

تحت مظلة »األدب الوجيز«.
األدب  كتب  من  أول  أن  بمقولة  أومــن  ال  فإنني  االتفاق،  هذا  وبعد 
الوجيز، وأقصد »القصة الوجيزة« من روسيا هو إيفان تورجانيف أو 
أنطوان تشيخوف. والبعض يقول إنه من األرجنتين، وآخرون يقولون 
إنه من الواليات المتحدة األميركية مثل إيرنست همنجواي إذ يقال إن 
أدب األقصوصة بدأ معه وتبعه العديد من الكتاب، إذ يقول البعض إن 
هيمنجواي هو أول من نشر المصطلح عندما كتب قصة مكّونة من ست 

كلمات فقط، هي: «للبيع: حذاء طفل، لم يستعمل قط«.
محمد  يقول  إذ  كثر..  الحديثون  وكّتابه  العربي،  العالم  من  وأما 
ناقد  ل  بأوَّ ابتدأنا  »فإذا  اإللكترونية:  األلوكة  صحيفة  في  مختاري، 
يتناول هذا الفن بالدَّرس والتَّحليل، وهو أحمد جاسم الحسين، فإننا 
يتين بارزتين؛  نجده ُيعرِّف القصة القصيرة جّدًا بالتركيز على خاصِّ

وهما:
وخاصية  »قصة«،  لفظة  في  المتجلية  الجنسي  االنتماء  خاصية   
المتمظهرة في عبارة »قصيرة جّدًا«؛ ولذلك فالقوقجة، حسب  الكمية 
وتنتمي  وُروًحا،  ا  ونمّوً وتشويًقا  وحكايًة  حدًثا  للقصِّ  »تنتمي  الناقد 
للتَّكثيف ِفْكًرا واقتصاًدا وُلغًة وتقنيات وخصائص.. ولذلك فهو يعتبر 
مولوًدا  كونه  من  الرغم  على  حديًثا  أدبّيًا  جنًسا  جّدًا  القصيرة  القصة 

ِبْكًرا؛ نظًرا لقلَّة الدراسات التي اعتنت به. 
»جنس  بأنها:  جــّدًا  القصيرة  القصة  فُيعرِّف  حطيني  يوسف  أما 
ويعتمد  صغيرة،  معنوية  وحــدة  حول  يتمحور  جــّدًا  قصير  ســردي 
الحكائية، والتكثيف، والمفارقة، ويستثمر الطاقة الفعلية للغة لُيعبِّر 
تقنيات  من  ُيناسبه  ما  يستثمر  أن  له  ويمكن  الحاسمة،  األحداث  عن 
وتقنيات  عناصر  على  »يتوافر  أنه  كما  األخرى«،  األجناس  في  ْرد  السَّ
وبناًء  له،  تطويًرا  وُيعّد  القديم،  الحكائي  الشكل  على  يختلف  تجعله 
جّدًا  القصيرة  القصة  يعتبر  حطيني  يوسف  أن  نكتشف  ولهذا  عليه؛ 
القديم؛  ْرد  السَّ أنماط  بعض  عن  ًرا  تطوُّ أيًضا  ويعتبرها  أدبّيًا،  جنًسا 

كالحكاية والخبر والنادرة.
عباد  ابن  الصاحب  كتبه  ما  مثل  العرب  من  التوقيعات  ُكّتاب  ومن 

عام 550 هـ. ؛ »أيها القاضي بُقم، قد عزلناك فُقم.« ...
وكقوله في مناسبة أخرى بعد أن رفع أبو منصور ورقة إلى الصاحب 
فوّقع  السمع،  فيسترق  داره،  يدخل  أعدائه  بعض  أن  وفيها  عباد  بن 
الصاحب فيها: »دارنا هذه خان، يدخلها من وفى ومن خان«.. وغيره 
وغيره كثير من الكتاب والوالة العرب.. إذ إن الحاكم قد يستخدم كاتباً 
والقصيرة  التأثير،  والقوية  النسج،  المتقنة  النصوص  هذه  له  يكتب 
قصيرة  قصة  لكتابة  وقتاً  يملك  ال  أولئك  من  الحاكم  ألن  ذلك  المادة، 

للطرف اآلخر المرسل له.
 ورغم أنني كنت قد أصدرت ثالث مجموعات من هذا الجنس، احتوت 
وأقصوصة(  أقصوصة  )ألــف  مسمى  تحت  واحــد،  وعمل  ألف  على 
والمجموعة  للبيع«  شــيء  »كــل  بعنوان  ــى  األول المجموعة  وكانت 
الثانية بعنوان »مواقف« والمجموعة الثالثة بعنوان »قهقهات باكية« 
 ..2018  ،2017 – دار اآلن ناشرون وموزعون عام  صدرت من عّمان 
عنوان  وأن  االسم..  بهذا  يسمونها  كانوا  العرب  أن  مني  إيماناً  وذلك 
»قصة قصيرة جداً« هو عنوان مستورد طويل لقصة قد تكون بطول 
قلت:  فلو  اللغة..  في  ضعيفة  كلمة  هي  جداً  كلمة  أن  ثم  العنوان.. 
»أحبك«، لكانت كافية للتدليل على الحب، بدالً من عبارة »أحبك جداً« 
الداعية للتفكير في كلمة )جداً(، بدالً التفكير في رسالة الحب نفسه... 
ورغم ذلك المسمى »أقصوصة« إال أنني وجدت مثل زمالئي أن توحيد 
من  سبقها  ما  توحيد  تم  كما  قصوى،  ضرورة  هو  الجنس  هذا  مسمى 

أجناس أدبية أخرى..
ونحن نهتم بهذا الجنس األدبي لكونه صار يستحثنا على الظهور، 
خاصة في عصر السرعة، إذ إن الظروف تجعلك تقول لمحدثك: »مش 

فاضي لك.. هات من اآلخر« أي اختصر..
يكتب  صار  يكتب،  لم  وممن  األدب،  يقرأ  لم  ممن  الكثير  أن  ورغم 
القصة الوجيزة.. وصارت تكتبها بعض النساء المتسلّيات بها، وهن 
المائدة.. فصدرت قصص ال تحمل مواصفات القصة،  يحضرن طعام 
حياً..  وإبقائه  منها،  الُمبَدع  بتنقية  كفيل  الزمن  فإن  أدبــاً،  تعد  وال 

وإسقاط الغث الذي ال يحمل معنى ثرياً.
*عمان- األردن وفلسطين.

�إ�ضاءة
الثقافة ال�صورّية في ظالل الحجر ال�صحّي... 

جوني �صاحي: وزارة الثقافة �صتكثف م�صاعيها للو�صول اإلى محبي النتاج الثقافّي ال�صورّي 

موت د. عبد اهلل لزيق في �صفعة في هوية وطن ورثاء للمحا�ص�صة والكذبة !

ريم البارودي ت�صتاأنف ت�صوير »جمع �صالم«»المركز الثقافي الرو�صي« في دم�صق ي�صتاأنف ن�صاطه

الإعالن عن فتح التر�صيح لجائزة الدولة الت�صجيعّية لعام 2020

{ رانيا مشوِّح
ألنها بوابة العلم ومركز المعرفة والمدخل لعشاق 
باتباع  السورية  الثقافة  وزارة  قامت  واآلداب  الفنون 
المقررة  الحكومية  واالحترازية  الوقائية  اإلجــراءات 
 ،19 كوفيد  وباء  لمكافحة  الصحي  الحجر  فترة  في 
وامتثاالً لذائقة جماهير الفّن واألدب كانت هناك وقفات 
التواصل  وسائل  استثمار  خالل  من  الكترونية  فّنية 
على  للحفاظ  جماهيرها  إلــى  للوصول  االجتماعي 
صفحة  عبر  السورية  والحضارية  الفنية  الــذاكــرة 

»الفيسبوك« وقناتي اليوتيوب والتلغرام. 
المكتب  مدير  مــع  لــقــاٌء  لـ«البناء«  كــان  هنا  مــن 
الصحافي لوزارة الثقافة جوني ضاحي والذي حدثنا 
استمرت  قائالً:  الفترة  تلك  في  الــوزارة  نشاطات  عن 
التواصل  صفحات  عبر  نشاطاتها  تقديم  في  الوزارة 
االجتماعي وتقديم المهرجانات التي أقامتها في جميع 
أصدرتها  التي  الكتب  وتحميل  السورية،  المحافظات 
الهيئة العامة السورية للكتاب، والمجالت، والدوريات 
)المعرفة، شامة، أسامة( بصيغة إلكترونية، وقّدمت 

األفالم التي أنتجتها المؤسسة العامة للسينما.
العامة  المديرية  أطلقت  كما  ضاحي:  وأضــاف 
الثقافي  المتحف االفتراضي للتراث  لآلثار والمتاحف 
أثرية  لقطع  نماذج  على  يحتوي  والــذي  الــســوري 
ولمواقع  المختلفة  السورية  المتاحف  في  معروضة 
مجموعة  الرسمي  موقعها  على  كذلك  وحملت  أثرية 
سورية  بــآثــار  المتعلقة  االختصاصية  الكتب  مــن 
أطلقتها  التي  المسرحية  والــعــروض  وحضارتها، 
مديرية المسارح والموسيقا، ومجموعة حفالت أحيتها 
دار األسد للثقافة والفنون. وقامت كذلك عبر الوسائل 

المذكورة، بإطالق معرض فن تشكيلي افتراضي ألهم 
اللوحات المقتناة من قبل مديرية الفنون الجميلة. 

عن  الثقافية  المراكز  توقف  على  ضاحي  علّق  كما 
لقد قدمت وزارة  العمل وتعليق نشاطاتها حيث قال: 
مباشراً  عرضاً  الثقافية  المراكز  لمتابعي  الثقافة 
التي  والقصصية  الشعرية  األمسيات  من  لمجموعة 
أقامتها هذه المراكز الثقافية في مختلف المحافظات، 
كما كان لجماهير الوزارة من الفئات العمرية المختلفة 
الصحي  الحجر  فترة  خالل  الــوزارة  خطة  في  نصيب 
الكبار  تعليم  مديرية  قّدمت  ضاحي:  عنها  قال  حيث 
تعليمية،  فيديو  مقاطع  عبر  بعد  عن  للتعليم  مبادرة 
مواهبهم  الجمهور  يشاركوا  أن  لألطفال  أتاحت  كما 
عبر  مسرحية  ــروض  وع وقصائد  لوحات  بــإرســال 

مديرية ثقافة الطفل ومجلَتي »أسامة« و«شامة«.
وعن الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي 
النشاطات  من  العديد  لدينا  ضاحي:  قال  سورية  في 
األحمد  محمد  الثقافة  وزير  سيقوم  وقريباً  بالتأكيد 
مع  يتناسب  بما  للعمل  خطة  لوضع  اجتماع  بعقد 
اتباع  على  والــحــرص  الثقافي  النشاط  اســتــمــرار 
السالمة  على  للحفاظ  الالزمة  الوقائية  اإلجـــراءات 

العامة.
وفي كلمة أخيرة له عّبر ضاحي قائالً: هذا النشاط 
الذي تقوم به وزارة الثقافة ليس غريباً وليس جديداً 
وسيلة  كــل  الستغالل  دائــمــاً  تسعى  فهي  عليها، 
إليصال إنتاجها إلى أكبر شريحة من الجمهور، ولكن 
الظروف الصحية التي نمر بها أملت على الوزارة أن 
على  تبقى  لكي  مساعيها  وتكثف  جهودها،  تضاعف 
تواصل ال ينقطع مع محبي ومتابعي اإلنتاج الثقافي 

السوري.

{ جهاد أيوب 
خضر  الله  عبد  الدكتور  شبابه  على  المأسوف 
رغم  المبادرة  وصاحب  اللماح،  المهذب،  ذاك  لزيق 
شبابه  يجد  كي  الغربة  ضريبة  يدفع  عمره  ربيع 
وطموحاته، ويرفع علمه ويفتح صفحات وجودنا في 

وطن لم يعد فينا إال من خالل جواز السفر!
عن  الغربة  من  يأتينا  موجع  خبر  كل  مع  الوطن 
وتتالشى  أكثر،  بنا  يضيق  هناك  نخسرهم  شباب 
ذاك  الله  عبد  الزمان.  خارج  تغيب  حتى  صورنا  فيه 
بالتحية  الولوج  االبتسامة قبل  الذي تسبقه  الطموح 
كان األمل في أن تستمر طموحات شبابنا رغم قسوة 

نواطير المزارع!
بنا،  تليق  ثقافة  عن  الباحث  صديقي  الله  عبد 
زرع  الــذي  البار  وبــاالبــن  الصديق،  بلقب  والجدير 
وفي  والدته،  احالم  داخل  الطفولة  دروب  في  الورود 
في  خلسة  الموت  غيبه  ــده  وال وقلق  أهله،  نظرات 
نيام  ونحن  جهارة  الموت  سرقه  وجودنا،  فوضى 
الوطن  ويشتت  كياننا  يغزو  والطمع  الصالة  نتعّمد 
فينا، خطفه الموت باكراً حتى يعطينا درساً في حياة 

أصعبها أنك تعيش في لبنان!
لم  عمر  باقة  لزيق  خضر  الله  عبد  الشباب  ربيع 
ذمة  في  وطموحات  الحلم،  يحقق  لم  وشباب  تكتمل، 
الله  عبد  الرعية.  يستغلون  ورعيان  الطوائف،  حكام 
وسجن  بالحصص،  تاه  وطن  في  المفقود  األمل  ذاك 
أن  حاول  وشاب  الزعيم،  ظل  في  العيش  قــارورة  في 
يصنع مساحته خارج المعمعة فسقط سهواً في غرفة 
اللبنانية...  الشعوب  على  والمكتوبة  األبدية  الغربة 

عفواً على شباب مجتمعات الشعوب اللبنانية.
نعتقد  ونحن  األوطان،  يشبه  ال  الله  عبد  يا  وطنك 
أحالمك...  حمل  من  يتمكن  لم  وطن  في  نعيش  بأننا 

وطن ال يستطيع استيعاب أهله، وال يؤمن بشبابه ال 
يستحق أن يكون وطن الجميع، ونتغرب ألجله! وطن 
ال يحافظ على طموحات شبابه من المعيب أن نرسمه 

وطن الطموحات، ولكنه وطننا الذي يتألم معنا!
محاكمة،  دون  بفسادهم  يتغّزلون  حّكامه  وطن 
ويشجعون بيارق المستقبل إلى هجرة دون اكتراث ال 
يستحق أن نهدر الدماء ألجله، ولكن ترابه يدعونا كي 

نحافظ على وجودنا!
وطن ال يميز بين العميل والشهيد المقاوم ويصرون 
فيه  ستتكرر  زعيماً  الــســارق  ينصبوا  أن  على  فيه 

الحروب والهجرة!
العميل  خيانة  لتبرير  فيه  القرار  أهل  يسعى  وطن 
و  الطائفية  بحجة  الدولة  في  وظيفة  له  ويؤمنون 
المشترك ال يشبه األوطان،  العيش  6/6 مكرر بكذبة 
أبناء  قتل  في  ساهم  من  ونعين  فيه  ننتخب  وطن 
الوطن في مراتب ذات شأن، ونتبع رجال دين شركاء 
الفاسد والقاتل ال يستحق أن نشبهه باألوطان، ولن 
يدخل التاريخ إال من خالل الفساد وتزايد هجرة أبناء 
األبناء كمرض السرطان، وتبقى نجاحات وإبداعات 
شبابه خارجه وبتفوق متميز يدهش العالم ويضيع 

فيه!
تتكرر  وزعــامــات  عمره،  هوية  فيه  الهجرة  وطــن 
يصبح  الواقع  األمر  خالل  من  إال  مسؤولية  دون  من 
مجرد اسم على جواز سفر غايته الهروب نحو الهجرة 
والبحث عن الذات في غربة مريرة يعتقدون أنها نعيم 

الحياة رغم قسوتها وجحود ساعاتها كأنها الدهر!
هذا هو وطنك يا دكتور عبدالله خضر لزيق المتوفى 

في بيالروسيا فجأة كصفعة أكبر من وطن...
الكالم يا دكتور عبد الله يعجز على رسم طموحاتك، 
بعض  مع  غريباً  رحيلك  في  الوطن  رثاء  تركنا  فقط 

المفردات المنكسرة بحزن يتكرر!

السورية،  الحرب  نتيجة  سنوات  دام  توقف  بعد 
»المركز الثقافي الروسي« في دمشق يستأنف نشاطه 
في  الروسي«  الثقافي  »المركز  أعلن  حيث  تدريجياً، 
دمشق عن عودة نشاطه تدريجياً بعد توقفه لسنوات 

نتيجة االزمة.
افتتاح  إن  سوخوف  نيكوالي  المركز  مدير  وقــال 
تدريجية  عــودة  بمثابة  هو  الروسية  اللغة  دورات 
اتخاذ  مع  وذلــك  الحقاً،  كامل  بشكل  المركز  لنشاط 

اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس »كورونا.
أنه  لــه  صحافي  تصريح  فــي  أوضــح  ســوخــوف 
عدة  بمستويات  الروسية  للغة  دورات  هناك  سيكون 
الموسيقى  في  دورات  إلى  إضافة  األعمار،  ولمختلف 

والرسم والمجاالت األخرى. 
خــارج  المركز  نشاط  نشر  على  العمل  يتم  كما 
دمشق ليشمل المحافظات كمعارض فنانين سوريين 

وروس.

على  ـــارودي  ـــب ال ريـــم  الــفــنــانــة  ــرت  ــش ن   
صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات 
تصوير  كــوالــيــس  مــن  ـــوراً  ص »إنــســتــغــرام« 
ــون  ــارث ــم ال ـــالل  خ ســالــم«  ــع  ــم »ج مسلسل 
الفنانة  ببطلته  تجمعها  المنقضي  الرمضاني 
زينة وكذلك بالفنان محمد عالء وعلّقت عليها: 

وحشتوني.
درامي  إطار  في  سالم«  »جمع  مسلسل  يدور 

األســرة  داخــل  والمشكالت  التبّني  قضية  عن 
القلب  دكتور  قصة  خالل  من  وذلــك  المصرية، 
مريم التي تواجه أموراً شتى في حياتها العملية 

والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.
البارودي،  ريم  زينة،  بطولة  سالم«  »جمع 
عادل،  محمد  شاهين،  محمد  العزيز،  عبد  دالل 
ناير  محمد  تأليف  ومن  صيام  أحمد  قورة،  ملك 

وإخراج إيمان حداد.

{ شذى حمود
باب  فتح  السورية  الثقافة  وزارة  أعلنت 
للعام  التشجيعية  الدولة  لجائزة  الترشيح 
الحالي  الشهر  من  األول  من  اعتباراً  الحالي 
آب  والــثــالثــيــن مــن شهر  ــادي  ــح ال وحــتــى 

المقبل.
الترشيح  أن  إعالن  خالل  الوزارة  وبّينت 
من  الفنون  مجاالت  لمختلف  متاح  للجائزة 
تشكيلية  وفنون  وسينما  ومسرح  موسيقى 
جانب  إلــى  بصرية  واتــصــاالت  وتطبيقية 
قصيرة  وقــصــة  وروايـــة  شعر  مــن  اآلداب 
الجائزة  عن  فضالً  أطفال،  وأدب  ومسرحية 
والدراسات  والفني  األدبي  بالنقد  المتعلقة 
األدبـــيـــة الــلــغــويــة والــتــرجــمــة والــعــلــوم 

اإلنسانية.
يكون  أن  المتقّدم  في  الــوزارة  واشترطت 
البحث  مجال  في  وأمضى  ســوريــاً  عربياً 
وأن  سنوات  عشر  عن  تقّل  ال  مدة  ــداع  واإلب
يكون إنتاجه منشوراً وذا قيمة متمّيزة يسهم 
في تطوير الواقع البحثي النقدي أو األدبي أو 
مماثلة  جائزة  على  حاصالً  يكون  وأال  الفني 
من  الخمسين  تجاوز  قد  يكون  وأال  مسبقاً 

العمر بتاريخ تقديمه لطلب الترشيح.
يذكر أن الفائز بجائزة الدولة التشجيعية 
يمنح مبلغاً قدره خمسمئة ألف ليرة سورية 

إضافة إلى ميدالية تذكارية مع براءتها.
شهر  ــالل  خ الفائزين  أســمــاء  وستعلن 
حفل  ضمن  الحالي  العام  من  األول  كانون 

تسلم فيه الجوائز للفائزين.
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11ريا�سة / ت�سلية
عائلة »ال�سّلة« تثني على قرار اإلغاء المو�سم

قرار منطقي وواقعي ومنتظر فر�سته الظروف

الدوري الألمانّي بكرة القدم 

ليبزيغ ثالثًا بفوزه على كولن

رحيم �ستيرلنغ يميل اإلى ريال مدريد

مدرب �سان اأنطونيو �سبيرز بوبوفيت�ش:

دونالد ترامب اأحمق ومدّمر لبالده

عودة هدير محركات الفورمول وان بعد �سهر

{ ابراهيم وزنه
في ضوء إنسداد األفق أمام إمكانية استئناف 
أب��واب  كافة  س��ّدت  وبعدما  السلّوي،  الموسم 
كرة  لعبة  إدارة  على  القّيمين  بوجه  الحلول 
لتخفيف  سعيه  منطلق  ومن  لبنان،  في  السلة 
إتساع  ظل  وف��ي  األن��دي��ة،  على  المادية  األعباء 
رقعة الضائقة االقتصادية الخانقة، مضافاً إليها 
المخاطر الصحية جّراء إنتشار وباء كورونا في 
جهات العالم األربع، إتخذ االتحاد اللبناني لكرة 
السلّة قراره النهائي القاضي بالغاء بطوالته في 
ودعا   ،  2020  �  2019 لموسم  الدرجات  جميع 
إلى تشكيل لجنة  الذي أصدره مؤخراً  في بيانه 
العداد  الخبرة  وأهل  والمعنيين  االخصائين  من 
الموسم  مالمح  رس��م  إل��ى  تهدف  شاملة  خطة 
ستؤول  ما  مراعاة  مع  بالواقعية  تتصف  المقبل 
السياق  هذا  وفي  المستقبل،  في  األح��وال  اليه 
والمدربين  األندية  إدارات  جميع  االتحاد  دع��ا 
والالعبين والغيارى للتعاون لما فيه خير اللعبة 

ومستقبلها. 
{ تفاعل المعنيين مع القرار؟

التي  االس��ت��ص��راح��ات  م��ن  جملة  ض��وء  ف��ي 
عام  بشكل  الرياضية  الفعاليات  مع  أجريناها 
وثناًء  إجماعاً  لمسنا  خاص،  بشكل  والسلّوية 
االتحاد  بها  ق��ام  التي  الخطوة  صوابية  على 
ذلك  في  سبقه  قد  وك��ان  السلّة  لكرة  اللبناني 
معدودة،  أيام  منذ  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد 
الشباب  وزارة  عام  مدير  علّق  السياق  هذا  وفي 
والرياضة زيد خيامي قائالً: »إلغاء الموسم بكل 
مفاعيله أمر منطقي فرضته الظروف الضاغطة، 
بشكل  اللعبة  بأوضاع  النظر  العادة  األوان  وآن 
الخارجية  المشاركات  لجهة  وخصوصاً  عام 
وتحديد  العقود،  ونظام  األجانب  والالعبين 
أن  وكفى  واالح��ت��راف،  الهواية  بين  ما  الهوية 
ن��اٍد  حساب  على  محترف  الع��ب  هناك  يكون 
أيضاً  مرتبط  المقبل  الموسم  وأرى  محترق. 
وقوانينه  ومّدته  طبيعته  لتحديد   بالظروف 

المالئمة«.
{ إجماع األندية على صوابية الخطوة

بطولة بال أجانب وعقود بالعملة الوطنية
أثنى رئيس نادي هومنتمن لكرة السلة رافي 
مومجوغليان على خطوة إلغاء الموسم السلّوي، 
واص��ف��اً م��ا ق��ام ب��ه االت��ح��اد »خ��ط��وة طبيعية 
والتعبئة  الظروف  حّتمتها  ومنطقية  ومدروسة 
عن  الالعبين  فتوّقف  االقفال،  وعمليات  العامة 
أوزانهم،وهم  إلى تراخيهم وزيادة  أّدى  التمارين 
وضعهم  إل��ى  للعودة  أشهر  ثالثة  إل��ى  بحاجة 
جهتنا  من  المطلوبة،  وجهوزيتهم  الطبيعي 
أقفلنا النادي لحين إنتهاء موجة كورونا، فصحة 
مشاركة  أي  من  أه��م  ال��ن��ادي  وأب��ن��اء  الالعبين 
وبطولة. وأرى الموسم المقبل غير واضح المعالم 

وال أحد يستطيع أن يرسم مالمحه مسبقاً«.
يحشوشي  ايلي  الحكمة  ن��ادي  رئيس  ولفت 
االتجاه  في  خطوة  هو  االتحاد  به  قام  ما  ان  إلى 
يقوم  أن  االت��ح��اد  يقدر  »ال  مبّيناً:  الصحيح، 
على  القّيمون  حسم  صائب  ق��رار  ذل��ك،  بغير 
نهائي  بشكل  الالعبين  مصير  بموجبه  اللعبة 
فكفاهم البقاء في منطقة ضبابية »ال معلّقين وال 

مطلّقين«. 
أما بالنسبة للموسم المقبل، فأراه حتماً من دون 
المالية  األوضاع  بسبب  أجانب  العبين  مشاركة 
ستكون  المعلنين،  وه��روب  المفروضة  والقيود 
الرياضة  بأن  وأجزم  البطوالت،  كل  غير  بطولة 
من  عجاف  بسنوات  ستمر  عام  بشكل  اللبنانية 
ثالث إلى خمس سنوات، وفي حال مشاركة اندية 
ببطوالت خارجية على االتحاد أن يرى الصيغة 
المناسبة لتدعيم صفوفها باألجانب وهذا األمر ال 

بّد ان يدرس بروية وتفّهم من الجميع«.
وم���ن ج��ان��ب رئ��ي��س ن���ادي ه��وب��س جاسم 
قانصوه، فهو أّكد على أن القرار المتخذ أكثر من 
من  البّد  »كان  السياق:  ذات  في  مضيفاً  طبيعي، 
المأزوم على  الوضع  الموسم، في ظل هذا  إلغاء 
كورونا،  وب��اء  بسبب  صحّياً  صعيد،  من  أكثر 
ومادياً بسبب الوضع االقتصادي الصعب وغير 
المسبوق، عندما تصعب عملية استئناف الموسم 
ويشوبها التراجع من كافة الجوانب، كالتنافس 
والحضور الجماهيري وتأمين الرعايات المطلوبة 
أما  إلغاء الموسم، وهذا ما توّقعناه.  من األفضل 
فتتركز  المقبل،  الموسم  في  ألولوياتنا  بالنسبة 
الصعوبات  وت��ج��اوز  األخ��ط��ار  مواجهة  على 
والعوائق، وأؤّكد بأن الموسم المقبل بال أجانب، 
السريري،  الموت  مرحلة  في  تمر  فالرياضة 
واستمرارها سيكون بشكل محدود ودروس وبناء 

على المعطيات واألجواء العامة«.
فيرست  بيروت  نادي  رئيس  إلى  وباالنتقال 
كلوب، األستاذ نديم حكيم، فأفادنا باآلتي: »قرار 

لغاية  ننتظره،  كنا  بل  ال  مفاجىء  غير  االتحاد 
اليوم لم تفتح المالعب ، والالعبون في بيوتهم، 
تصّور  وف��ي  األن��دي��ة«.  ولمصلحة  صائب  ق��رار 
الحديث  المبكر  »من  حكيم:  قال  المقبل  للموسم 
على  وغامضة  صعبة  ت��زل  ل��م  ف��األم��ور  عنه، 
عادت  حال  وفي  والصحي،  المادي  الصعيدين 
األمور إلى طبيعتها سنعود لنبني من جديد، فما 
كنا ننعم به لم يعد بالمتناول، وعدم الوضوع ال 
اليه  ستؤول  عما  واضحة  صورة  نرسم  يجعلنا 

اللعبة في المستقبل«.
مازن  الرياضي  النادي  رئيس  أّكد  جهته،  من 
القرار  صوابية  لجهة  زمالئه  كالم  على  طّبارة 
االتحادي، فقال: »هو قرار منتظر، فرضته الظروف 
المتواصلة،  والتأجيالت  والصحية  االقتصادية 
األندية رّحلت العبيها األجانب، وأجواء البطولة 
وعن  النفق«.  في  دخلت  بل  ال  أفق  بال  أصبحت 
تصّوره للموسم المقبل وما يقترحه القالع اللعبة 
للمحافظة  جهدنا  »سنواصل  ق��ال:  جديد  من 
على فريقنا القوي من منطلق سعينا البقاء راية 
ما  وه��ذا  الخارجية  المحافل  في  خّفاقة  لبنان 
تفرضه علينا انجازاتنا األخيرة، عربياً وآسيوياً، 
واعتقد أن عدم الوضوح سيحدد بطولة تناسب 
هناك  سيكون  وطبعاً  والطموحات،  االمكانات 

تغيير بالنسبة لمشاركة الالعبين األجانب«.
الفرزل   � أطلس  ن��ادي  رئيس  جانب  من  أم��ا 
مع  متطابقة  رؤيته  فجاءت  فرح،  رشيد  األستاذ 
المثار  الموضوع  على  فعلّق  األندية،  في  زمالئه 
طبيعي،  غير  وضع  ظل  في  طبيعي  »قرار  قائالً: 

لم  ربما  ودروس  حكيم  قرار  فترة،  منذ  انتظرناه 
يعجب بعض الالعبين لكنه في محله، فالمالعب 
االتجاهات،  كافة  في  قاسية  واالج��راءات  مقفلة، 
ولذلك كان االلغاء هو الحل األمثل«. وعن رؤيته 
للموسم المقبل، قال: »أوالً ادعو إلى إقامة بطولة 
من دون أجانب، مع وضع آلية للفرق التي تمّثل 
لبنان خارجياً، كما على األندية أن تبرم عقودها 
مع الالعبين المحليين بالعملة الوطنية، ومسألة 
مرهونة  ستكون  تنافسي  بشكل  البطولة  تنظيم 
بحجم المساعدات والرعايات، وهنا أود ان اشير 
إلى أننا في نادي أطلس أخذنا مساعدة مالية من 
عشر  منذ  واحدة  لمّرة  والرياضة  الشباب  وزارة 
االنجازات  بأن  تدرك  ال��وزارة  أن  علماً  سنوات! 
التي تسّجل في أي رياضة هي للبنان ومجتمعه 
العمرية  الفئات  على  للتركيز  وأدع��و  وشبابه، 

مستقبل لبنان«.
ايلي  السابق  لبنان  منتخب  ق��ائ��د  ليختم 
ظل  »ف��ي  قائالً:  االستصراح  سلسلة  مشنتف، 
هذا الوضع الصعب في كل االتجاهات كان ال بّد 
استهلت  فاألندية  وبطوالته،  الموسم  إلغاء  من 
اليه في  موسمها بصورة مختلفة تماماً عما آلت 
الفترة األخيرة، دخلت مدّعمة بنخبة من الالعبين 
كل  أجانبها!  دون  من  حالياً  لتصبح  الجانب 
وقبل  الموسم،  إلغاء  لمصلحة  صّبت  المعطيات 
أدعو  مستقبالً،  نريده  موسم  أي  عن  الحديث 
الخطط  فيه  توضع  تأسيسي  مؤتمر  عقد  إل��ى 
المناسبة ألننا لم نعد أن نكمل مواسمنا كما كنا 

في السابق«.

حقق فريق اليبزيغ فوزاً عريضاً على مضيفه 
كولن بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما 
الدوري  من  ال�29  الجولة  منافسات  ختام  في 

األلماني لكرة القدم »البوندسليغا«. 
وافتتح أصحاب األرض باب التسجيل مبكراً 
الكولومبي  طريق  عن  السابعة  الدقيقة  عند 
الطاولة  اليبزيغ  يقلب  أن  قبل  كوردوبا،  جون 
ويسجل ثالثة أهداف متتالية عن طريق كل من 
كريستوفر  والفرنسي  تشيك  باتريك  التشيكي 
نكونكو وتيمو فيرنر في الدقائق 20 و38 و50 

على الترتيب. 

الفرنسي  طريق  الفارق عن  كولن  وقلّص 
الثاني  الهدف  سجل  عندما  موديست  أنطوني 
لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من 
خارج منطقة الجزاء، لكن اليبزيغ عاد لتوسيع 
طريق  عن  الرابع  الهدف  بتسجيله  النتيجة 
لتنتهي   ،57 الدقيقة  في  أولمو  داني  اإلسباني 

المباراة لمصلحة الضيوف 2-4. 
 58 إلى  رصيده  اليبزيغ  رفع  الفوز،  وبهذا 
توقف  فيما  الثالث،  المركز  إلى  وصعد  نقطة 
ال�11  المركز  في  نقطة   34 عند  كولن  رصيد 

على جدول ترتيب »البوندسليغا«

كشف تقرير صحفي إنكليزي أمس، عن تفكير الالعب رحيم سترلينغ مهاجم نادي مانشستر 
سيتي، في الرحيل عن صفوف الفريق، إذا لم يتمكن النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
وكان االتحاد األوروبي لكرة القدم، قد قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة قاريا لموسمين، 

بسبب كسر قواعد اللعب النظيف. 
وبحسب صحيفة »إندبندنت« اإلنكليزية، فإن سترلينغ يريد الرحيل عن السيتي واالنتقال إلى 
ريال مدريد، والذي سبق أن ارتبط اسمه باالنضمام بالميرنغي لعدة مرات. ولم ُيخف سترلينغ 
رحيم  أن  يذكر  رائع.  ناد  الميرنغي  بأن  المرات  من  العديد  في  صّرح  حيث  مدريد،  بريال  إعجابه 

سترلينغ مرتبط بعقد مع السيتي حتى صيف العام 2023. 

السلة  كرة  دوري  في  المنافس  سبيرز  انطونيو  سان  نادي  مدّرب  بوبوفيتش  غريغ  وصف 
األميركي للمحترفين الرئيس الميركي دونالد ترامب باألحمق، كما اتهمه بسوء قيادة البالد داعياً 
األميركي األسود جورج  اإلفريقي  لمقتل  اندلعت استنكاراً  التي  التغيير في ظّل االحتجاجات  إلى 

فلويد. 
نايشن«  »ذي  مجلة  مع  حديث  في  لترامب  الدائمة  بانتقاداته  المعروف  بوبوفيتش  واعتبر 
األسبوعية، أن القضايا المتعلقة بعنف الشرطة والعنصرية في الواليات المتحدة والتي لم تتم 
لياٍل  لثالث  المدن  من  العديد  في  اندلع  الذي  العنف  أمام  الطريق  مهدت  الماضي،  في  معالجتها 

متتالية. 
وقال المدرب األسطوري الذي قاد سبيرز إلى خمسة ألقاب إّن »األمر الذي يذهلني هو أننا رأينا 
أّي شيء«. وتابع: »لهذا السبب كانت  جميعاً عنف الشرطة والعنصرية من قبل ولكن لم يتغّير 
المشكلة، لن يكون هناك تغيير  م لماهية  االحتجاجات عنيفة، ولكن من دون قيادة حقيقية وتفهُّ

أبداً«. 
واعتبر بوبوفيتش أّن ترامب »لم يكن فقط مسبباً للخالفات، بل مدّمر أيضاً«. وكان بوبوفيتش 
من بين مدربين عدة ومساعديهم الذين وقعوا على بيان صادر عن الرابطة الوطنية للمدربين، تفيد 

أنهم سيتحدثون نيابة عن أولئك الذين ال صوت لهم. 
والتنميط  الشرطة  كعنف  المنصرمة،  األسابيع  شهدتها  التي  »األح��داث  البيان:  في  وجاء 
العنصري وتسليح العنصرية، هي مخزية وغير إنسانية وغير مقبولة، بصفتنا مجموعة متنوعة 
من القادة، تقع على عاتقنا مسؤولية التحدث نيابة عن أولئك الذين ال صوت لهم والذين يشعرون 

أّنه من غير اآلمن لهم القيام بذلك«.
المحليين  القادة  مع  مدننا  في  بالعمل  ملتزمون  »نحن  المدربين:  عن  صادر  بيان  في  وجاء   
والمسؤولين والهيئات المشرفة على تطبيق القانون إلحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا، لدينا 

القوة والمنبر للتأثير على التغيير، وسوف نستخدمهما«.

كشف منظمو سباقات فورموال وان امس الثالثاء عن برنامج القامة 8 سباقات في افتتاح بطولة 
العالم لهذا الموسم، على أن تكون هذه السباقات بدون حضور جماهيري، وذلك اعتباراً من سباق 

الجائزة الكبرى النمساوي المقرر في الخامس من تموز المقبل. 
وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين 
في الخامس من تموز و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 من الشهر عينه، وسباقين متتاليين 
على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من آب والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 

أيلول.  30 منه، وإيطاليا في السادس من 
دون  من  الموسم  ينطلق  أن  نتوقع  »بينما  كاري  تشايس  للبطولة  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
مشجعين في سباقاتنا، نأمل أن يتيح لنا الوضع خالل األشهر المقبلة بالترحيب بهم مجدداً عندما 

يصبح القيام بذلك آمنا«. 
وأضاف »لكننا نعلم أن عودة الفورموال 1 ستشكل دفعاً لمشجعي الرياضة حول العالم«. وكان 
من المقرر أن تنطلق بطولة 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن األسترالية، قبل ان يتم 
إلغاء السباق بسبب »كوفيد19-«. والقت السباقات العشرة األولى التي كانت مقررة في جدول 

البطولة، مصير اإللغاء أو التأجيل. 
وستكون عودة بطولة العالم بارقة أمل للفرق العشرة المشاركة، والتي اضطر بعضها مؤخراً 
التخاذ إجراءات تقشف مالي في ظل توقف اإليرادات. كما دفعت آثار »كوفيد19-« الى اتخاذ الفرق 
السيارات  على  واسعة  تعديالت  اعتماد  وتأجيل  المقبلة،  لألعوام  موازناتها  سقف  خفض  قرار 

والمحركات.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،573619428  ،826347951  ،149582367
 ،467823519  ،281975643  ،935461782

612794835  ،398256174  ،754138296
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
يتساير،   )  3 يعتب  نوميديا،   )  2 سيمون  ميشال   )  1
فالفل 4 ( اا، بهاما، يرا 5 ( اهين، الهور 6 ( مالين، اهمس 7 ( 
قمر، اوسلو، اق 8 ( ما، النفس، دكي 9 ( حمانا، يعاون 10 ( 

ايد، دل، دللت 11 ( اي، وجودنا، يم 12 ( تامران، امن. 

عموديا:
1 ( منيا القمح، ات 2 ( يوتاه، مامايا 3 ( شمس، يمر، اي 
4 ( ايابنا، اندور 5 ( لديه، الال، جا 6 ( سيراليون، دون 7 
( يا، مانسفيلد 8 ( فاه، لسع، نا 9 ( ويل، واو، ادام 10 ( 

نعايره، دول 11 ( تفر، ماكنلي 12 ( ابل السقي، تمل.
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ترامپ واأب� ن�ؤا�س

{ يكتبها الياس عّشي

قــال لــي أحــد األصــدقــاء فــي دردشـــة حــول الرئيس 
األميركي ترامپ:

رئاسته،  فترة  من  والنصف  الثالث  سنواته  خالل  ـ 
كان اإلعالم يراقب، ويتتبّع، ويالحق الرئيس األميركي 

ترامپ، حالماً بموقف واحد ُيحمد عليه، فأعياه ذلك .
ابتسمت ورويت له الطرفة التالية:

فقالوا  جماعة،  في  يصلّي  نــؤاس  أبــا  بعضهم  رأى  ـ 
خبر  السماء  إلــى  يرتفع  أن  أردت  فــقــال:  هــذا؟  مــا  لــه: 

طريف.

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.

اأَبِعدوا الم�سبوهين ونّظفوا ال�سفوف...

{ جهاد ذبيان*

ال شّك في أّن كّل صوت يحاول المّس بسالح المقاومة، ال سيما من خالل 
الحديث مجّدداً عن القرار 1559 الذي طواه النسيان، هو صوت مشبوه ألنه 
أجنبية  دول  من  يدعمه  وَمــن  »اإلسرائيلي«  العدو  أجندة  يخدم  بساطة  بكّل 
وعربية، خاصة أّن هذا العدو لم يستطع أن يحقق أّي هدف من أهدافه في كّل 
حروبه واعتداءاته التي لم يعد يجرؤ على تكرارها بعد الدروس القاسية التي 
التحرير  إلى  1982 وصوالً  العام  األشــّداء منذ  المقاومين  أيدي  تلقاها على 

عام 2000 وبعده انتصار عام 2006. 
لذلك ال بّد من وضع ضوابط وثوابت وأولويات وطنية، تشكل منطلقاً ألّي 
الهدف  عن  التحّركات  هذه  تخرج  ال  كي  المدني،  الحراك  لمجموعات  تحرك 
األساسي لجهة العمل على مكافحة الفساد وكشف عورة الطبقة السياسية 

الحاكمة منذ عشرات السنين.
إذ إّن تحرك بعض مجموعات الحراك المدني تحت عنوان المطالبة بتطبيق 
1559 المعروف المنشأ والهدف، وربط تنفيذه بوقف الفساد ومنع  القرار 
مع  يتزامن  أنه  خصوصاً  الوقت،  هذا  في  الريبة  يثير  الشرعّي  غير  السالح 
قوات  مهام  تعديل  الى  األميركي  والمسعى  المقاومة  تستهدف  التي  الحملة 
»اليونيفيل« في الجنوب والمطالبة بنشرها على الحدود مع سورية، بينما لم 
نسمع من هؤالء أّي مطالبة بتطبيق القرار 1701 من أجل وقف االنتهاكات 

»اإلسرائيلية« للسيادة اللبنانية.
ضّد  األميركي  قيصر«  »قانون  ُسّمي  ما  دخــول  مع  ذلــك  يتزامن  وأيضاً 
ملتبساً  يزال  ال  الرسمي  اللبناني  الموقف  أّن  خاصة  التنفيذ،  حيّز  سورية 
حتى اآلن تجاه هذا األمر، رغم أن ال نقاش في أّن مصلحة لبنان العليا تقتضي 
موقفاً حاسماً برفض االلتزام بمثل هذه »القوانين« البعيدة كّل البعد عن كّل ما 
للكلمة من معنى ترتكبها  القانون، بل هي جريمة بكّل ما  له عالقة بمفاهيم 
لبنان  ضّد  نفسه  الوقت  وفي  وشعبها  سورية  ضّد  عنصرية  أميركية  إدارة 

وشعبه ألن ال متنّفس للبنان إال من خالل سورية.
إّن آخر َمن يحق له الحديث عن قوانين هنا وهناك هو هذه اإلدارة األميركية 
الجريمة  بعد  المتحدة،  الــواليــات  شــوارع  في  اليوم  صورتها  تتمّرغ  التي 
البشرة  األميركي من ذوي  المواطن  التي ذهب ضحيتها  البشعة  العنصرية 
لمزيد  مرشحة  األميركية  التطورات  أّن  في  شّك  وال  فلويد.  جورج  السوداء 
أّي إجراء من شأنه التخفيف  التفاقم ألّن ترامب وإدارته لم يبادروا إلى  من 
كّل  إذ مع  ذلــك،  العكس من  بل على  الــعــارم،  الشعبي  الغضب  هــذا  من حــّدة 
أّن رئيس  إلى درجة  الشعبي حــّدة،  الغضب  يــزداد  ترامب  به  يدلي  تصريح 
شرطة هيوستن خرج عن طوره ودعا رئيس الواليات المتحدة إلى أن يبقي 

فمه مقفالً.
 ما هو مؤكد أّن مواجهة ما تقّرره أميركا ليست باألمر الصعب، إذا توفرت 
لدى  بالطبع  متوفر  القرار  وهــذا  بالمواجهة،  القرار  التخاذ  الصلبة  اإلرادة 
وشعبها  الحكيمة  بقيادتها  سورية  أّن  في  مطلقاً  شّك  وال  المقاومة،  محور 
للنيل منها مهما  أّي محاولة  العزم والصالبة والقدرة على صّد  لديها  األبي 

بلغت الصعوبات والتحديات.
والمقاومة في لبنان بسيّدها ومجاهديها وجمهورها العريض على امتداد 
الساحة اللبنانية، أثبتت للمرة المليون أنها عصية على التطويع، وأنها قادرة 

على الصمود في مواجهة الشدائد.
البحار  تعبر  نفطها  ناقالت  هي  فها  إيــران  في  اإلسالمية  الجمهورية  أما 
عليها،  المفروض  األميركي  الحصار  وتكسر  فنزويال  إلى  وتصل  الخمسة 
من  آخــر  عــدد  وعلى  فنزويال  على  المفروضة  األميركية  الهيمنة  وتكسر 
في  اإليرانية  الناقالت  مشهد  فــإّن  وبالتأكيد  حق.  وجه  أّي  دون  من  الــدول 
عصر  أّن  مفادها  واضحة،  سياسية  رسالة  طياته  في  يحمل  فنزويال  مياه 
الهيمنة األميركية ولّى إلى غير رجعة، وأّن هناك موازين قوى جديدة باتت 
تفرض نفسها على الساحة الدولية بعيداً عن العنجهية األميركية، التي بدأت 

بالسقوط مع تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم.
الذين  أولئك  من  مجّدداً  التحذير  من  بّد  ال  اللبناني  الداخل  إلى  وبالعودة 
بمعظمه  بات  الذي  اللبناني  للشعب  المحقة  المطلبية  الثورة  حرف  يريدون 
باتت  مشبوهة  أجندات  لصالح  الحقيقية  وجهتها  غير  إلى  الفقر،  خط  تحت 
واضحة ومكشوفة على المأل بما تحمل من أهداف غير وطنية، وهذا ما يجب 
أن يتنبّه له الثوار الحقيقيون الذين ال بّد أنهم حريصون على تحقيق األهداف 
الحقيقية للتحرك الذي انطلق في 17 تشرين األول لمكافحة الفساد ومحاسبة 
الفاسدين والقضاء على هذا النظام الطائفي المهترئ، باتجاه الدولة المدنية 

العادلة التي يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات.
*رئيس تيار صرخة وطن.   

اآخر الكالم

اأكتافهّن ترفع االقت�صاد والبيوت حياة

)تصوير: عباس سلمان(

يرغب الكثير منا باألغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات 
األطعمة  بعض  نأكل  ما  غالًبا  ولكن  صحتنا،  على  للمحافظة 
المغّذية بشكل غير صحيح وينتهي بها األمر إلى فقدان قيمتها 
الغذائية. وفقاً لموقع »بينك فيال« فإن هناك العديد من األطعمة 

التي نتناولها بطريقة خاطئة، من بينها:
{ بذور الكتان:

تعتبر بذور الكتان طعاماً رئيسياً وتجب إضافتها إلى نظامك 
وأوميغا3   األلياف  مثل  حيوية  مغذيات  على  تحتوي  الغذائي. 
النباتية وغيرها. ومع ذلك، ال تستطيع  والقشريات والمغذيات 
أجسامنا هضمها عند تناولها كاملة. لذى يجب طحنها لتصبح 
يفقدها  فقد  ذلك  دون  من  وتناولها،  الطعام  تناول  قبل  سحيقاً 

خصائصها المفيدة.
{ الكيوي:

هل تقوم بإزالة جلود الكيوي وتناولها؟ ثم ال يجب أن تحتوي 
القشرة على تركيز عاٍل من العناصر الغذائية، بما في ذلك حمض 

الفوليك وفيتامين إي.
 E وفيتامين  األلياف  من  يزيد  بقشورها  الكيوي  ثمار  تناول  

ومحتوى الفوالت بنسبة 50 % و 32 % و 34 %.
{ الطماطم:

نيئة،  يأكلوا  أن  ويفضلون  الطماطم  طهي  يحب  ال  منا  كثير 
الطماطم  تؤكل  أن  ويجب  الصحيحة  الطريقة  ليست  هذه  لكن 
المطبوخة للحصول على فوائد العناصر الغذائية مثل الليكوبين 

الذي يحمي من األورام وأمراض القلب. تزيد العناصر الغذائية 
إذا قمت بتسخين الطماطم.

{ البروكلي:
أو على البخار. إذا قمت بغليها  يجب أن يؤكل البروكلي نيئاً 
ج  فيتامين  ذلك  في  بما  الحيوية،  مغّذياتها  فستفقد  قليها  أو 
والكلوروفيل ومضادات األكسدة والمركبات المضادة للسرطان 

وغيرها.
{ الثوم:

يحتوي الثوم على األليسين، وهو إنزيم مهم تزداد قوته فقط 
عند تعّرضه للهواء. لذا يجب قطع الثوم وتركها للهواء لمدة 10 

دقائق على األقل قبل استخدامها.

5 �أغذية نتناولها ب�شكل خاطئ
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