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تجمع  وملتقى  السورية  والقبائل  العشائر  ووجهاء  شيوخ  أكد 
سورية الواحدة في مدينة القامشلي وقوفهم خلف الجيش السورّي 
أبناء  جميع  داعين  والتركي  األميركي  واالحتاللين  اإلره��اب  ضد 
االحتاللين  مقاومة  إلى  السورية  الجزيرة  في  والقبائل  العشائر 

األميركي والتركي ألراضيهم.
على  أمس،  اجتماعهم  خالل  بيان  في  والوجهاء  الشيوخ  وشّدد 
أشكال  كل  ورفضهم  والجيش  السورية  القيادة  خلف  بثبات  وقوفهم 
على  اإلرهابية  العنصرية  المتحدة  الواليات  تمارسه  الذي  الحصار 
في  بوصلتهم  عن  يحرفهم  لن  الحصار  ه��ذا  أن  مؤكدين  شعبنا، 
كامل  على  السورية  السيادة  في  المتمثلة  الوطنية  بثوابتهم  التمسك 

التراب الوطني تحت راية الوطن.
السورية  الجزيرة  أبناء  وجميع  العشائر  أبناء  المجتمعون  ودعا 
الدنس  من  المقدس  سورية  ت��راب  لتحرير  االحتالل  مقاومة  إل��ى 
مراجعة  إلى  المحتلين  على  المراهنين  دعوا  كما  والتركي،  األميركي 

حساباتهم قبل فوات األوان.
المشروع  ف��ي  االن��خ��راط  م��ن  »ق��س��د«  مجموعات  البيان  وح��ّذر 
السياسي  الحل  ومنع  شعبنا  حصار  في  أهدافه  وتنفيذ  األميركي 
كل  يستهدف  التركي  األميركي  الحلف  أن  سيما  وال  اإلعمار  وإع��ادة 
سورية  ث��روات  ونهب  األراض��ي  من  مزيد  واح��ت��الل  سورية  أبناء 
الصف  خارج  المجموعات  هذه  بقاء  أن  إلى  الفتين  االستراتيجية، 
أي  ضياع  في  واألخالقية  التاريخية  المسؤولية  سيحملهم  الوطني 

شبر من أراضي سورية.
ومخاطر  انتهاكاتها  في  التمادي  من  المجموعات  تلك  البيان  ونّبه 
هذه االنتهاكات على السلم األهلي وضرورة وقف تجنيد أبناء المنطقة 

بالقوة لحماية االحتالل األميركي، داعين إلى توحيد البنادق للقضاء 
على اإلرهاب ودحر االحتالل.

أكد  القامشلي،  مدينة  في  الواحدة  سورية  تجمع  ملتقى  وخالل 
رئيس مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية الشيخ ميزر المسلط 
رفض السوريين لالحتالل األميركي غير الشرعي لألراضي السورية 
النفط  ونهب  مصالحه  تخدم  شرعية  غير  عسكرية  قواعد  وبناء 

السوري والحبوب وتجويع الشعب السوري.
من جهته أكد الشيخ بسمان العساف من وجهاء قبيلة طي ضرورة 
مناهضة كل أشكال التقسيم ألن سورية واحدة موحدة يرفض شعبها 
كل أشكال التفريق الذي تحرض عليه قوات االحتالل األميركي لنهب 

خيرات الوطن.
األميركي  لالحتالل  رفضهم  الملتقى  ف��ي  المشاركون  وج���ّدد 
االستعماري مؤكدين ضرورة خروج القوات األميركية والتركية فوراً 

من األراضي السورية.
وشّدد البيان الختامي للملتقى على أهمية المقاومة الشعبية ضد 
السورية  األراضي  من  شبر  كل  وتطهير  والتركي  األميركي  المحتلين 
بكل  ذاته  الوقت  في  مرحبين  كريم  بعيش  السوري  الشعب  لينعم 
أنواع الحوار بين أبناء سورية انطالقاً من إيمانهم بأن ذلك سينعكس 

إيجابياً على الحوار الوطني الشامل.
إيجابي  بدور  قامت  التي  االتحادية  روسيا  »جهود  البيان  وثّمن 
بين  للحوار  دائم  بشكل  وتسعى  المنطقة  في  واالستقرار  األمن  بدعم 
حضور  دون  باسمه  تتخذ  قرارات  أَي  ورفض  السوري  الشعب  أبناء 
أمن  تزعزع  التي  ال��دول  بعض  تطلقها  التي  المؤتمرات  في  ممثليه 

سورية.

تحذير »ق�سد« من خدمة م�سروع الحتالل واأهدافه بنهب ثروات البالد وتهديد ال�سلم الأهلّي

الع�سائر والقبائل ال�سورّية: نقف خلف الجي�ش

 

- يدور خطاب األطراف المناوئة للمقاومة في لبنان حول وندعو لمقاومة الحتاللين الأميركّي والتركّي
عنوان ربط مفتعل يريد تحميل المقاومة مسؤولية األزمة 
األميركيون  به  يقول  منطق  وه��و  والمالية،  االقتصادية 
معركة  ل��خ��وض  اللبناني  ال��داخ��ل  بعض  وي��دع��ون  ع��ل��ن��اً، 
أصداءها  الدعوة  هذه  وتجد  العنوان،  هذا  تحت  سياسية 
عليهم  تصعب  وإعالميين،  سياسيين  يضّم  فريق  ل��دى 
في  المالي،  واالنهيار  المقاومة  بين  السببية  الصلة  إقامة 
ظل وضوح الصلة بين َمن تولوا الحكم ورسم السياسات 
االستدانة  ع��ن  بمسؤوليتهم  االن��ه��ي��ار،  وب��ي��ن  ال��م��ال��ي��ة، 
في  الفوضى  وعن  الفساد  وعن  مرتفعة  بفوائد  المفتوحة 
المحاصصة  نظام  وع��ن  الدولة  مؤسسات  في  التوظيف 
اإلنتاجية، وربط  القطاعات  المرتفعة، وعن تدمير  وكلفته 
لبنان بتمويل ترتفع كلفته من سنة إلى سنة بينما يضمر 
فيلجأ  االنفجار،  إل��ى  وص��والً  سنة،  إل��ى  سنة  من  اإلنتاج 
محوره  خطاب  لصياغة  للمقاومة،  العداء  منطق  أصحاب 
هي  واح��دة  وجهة  له  ال��الزم��ة  األم���وال  على  الحصول  أن 
يشترطون  منها  وال��ق��ادرون  وال��ع��رب،  ال��غ��رب  حكومات 
األقل  على  أو  المقاومة  س��الح  سحب  ال��م��ال،  ه��ذا  لتقديم 

تقييد هذا السالح وإضعاف فعالية حزب الله السياسية.
األي��ام، ويعلم  العنوان ه��ذه  النقاش ح��ول ه��ذا  ي��دور   -
لنزعه،  ووصوال  السالح  بتقييد  المطالبان  النقاش،  طرفا 
والمدافعون عنه، أن ال نهاية لهذا النقاش وال جدوى ترتجى 
منه، والكل واقف عند موقف ال رجعة عنه، وليست الحجة 
من  يبدو  لذلك  تموضعه،  لتغيير  فريق  كل  ستدفع  التي 
المفيد أخذ النقاش من اآلخر مع أصحاب منطق استرضاء 
المقاومة  من  بالنيل  للمال،  طلباً  والعربي  الغربي  الخارج 
الجهد  أن  مفهوماً  يكون  أن  يجب  اآلخر،  ومن  وسالحها. 
تجدي  لن  محاولة  الدعوات  هذه  في  المستهلكين  والوقت 
في دفع جمهور عريض مؤيد للمقاومة وسالحها لتغيير 
قناعاته ومواقفه، ولن تؤثر في قوة المقاومة وحضورها، 
ولذلك فهما جهد ووقت ضائعان، ولن يجلب استهالكهما 
الذي  واإلع��الم��ي،  السياسي  التوتر  منسوب  رف��ع  س��وى 
سرعان ما يصير طائفياً ومذهبياً، وربما ينتقل إلى الشارع 
ويؤسس لما ال تحمد عقباه. فإن كان الغرض هو اإلنقاذ، 
ال  ألن  المطلوب،  الهدف  عكس  ستنتج  المتبعة  فالوسيلة 
في  غارقاً  البلد  يصبح  عندما  سياسة  وال  م��ال  وال  إنقاذ 
الفوضى الطائفيّة والمذهبيّة، منقسم الشوارع المتحاربة، 

بالحجارة والعصي أو بالسالح.
- الطريق اآلخر والممكن، هو أن يقتنع هؤالء بال جدوى 
ال  موّحد،  لبناني  خطاب  بلورة  بأن  ويؤمنون  مسعاهم، 
في  فئوية  سياسية  مكاسب  جني  محاولة  على  يستثمر 
قضايا الخالف المزمنة، من ثنايا األزمة المالية، وال يتبع 
ومجٍد،  ممكن  أمر  وروزنامته،  الخارج  تحريض  ببغائياً 
وقادر على تحقيق منسوب مقبول لمواجهة األزمة، ويرفع 
وليس  خ��ارج،  من  أكثر  مخاطبة  على  القدرة  صدقية  من 
خارجاً بعينه، ضمن منطق أولوية المصلحة اللبنانيّة بدالً 
من االنقسام على ضفاف متقابلة، فالعالقة بالعراق مثال 
قابل للنقاش، وهي محور رئيسي في أي توّجه مستقبلي 
وحتى  وتجاذبات،  محاور  لعبة  في  تقع  وال  اقتصادياً، 
العالقة بسورية تجب مناقشتها بعقالنية المصلحة، فماذا 
إال  مالياً  يساهما  لن  والخليج  »واشنطن  جماعة  سيقول 
معادلة  خرجت  إذا  الله«،  حزب  على  اللبنانيون  انقلب  إذا 
موازية قوامها »سورية ستقفل الحدود التجارية مع لبنان 
ولن تفتحها إال إذا انقلب اللبنانيون على الذين قالوا وفعلوا 
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من الآخر...!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

فيما انشغل اللبنانيون بنبأ فوز إبن بسكتنا لويس أبي نادر 
حول  التعليقات  يتبادلون  الدومينيكان،  جمهورية  برئاسة 
تسجيل  على  وقدرتها  االغتراب  بالد  في  اللبنانية  الكفاءات 
والطائفية  ال��وراث��ة  بقوة  مقفلة  غير  األب���واب  حيث  النجاح، 
أمام الكفاءات كما هو الحال في لبنان، كانت تداعيات تراجع 
وزير  إع��الن  مع  تتزايد،  الغربية  الضفة  ض��ّم  ق��رار  حظوظ 
أن  ألمانيا،  من  أشكنازي  غابي  االح��ت��الل  حكومة  خارجية 
أعلن  بينما  الحكومة،  أع��م��ال  ج��دول  على  ليس  الضفة  ض��ّم 
الحكومي  التحالف  في  الشريك  أبيض  أزرق  تحالف  رئيس 
هناك  أن  يعتقد  ال  أنه  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  مع 
فرصة لتطبيق بنود صفقة القرن إال دفعة واحدة، ضمن سلة 

تفاهمات تؤدي لقيام دولة فلسطينيّة.
القرن  صفقة  مستقبل  طليعتها  وفي  اإلقليمية  التطورات 
العام  وضم الضفة الغربية ستكون حاضرة في كلمة األمين 
لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطاللته مساء اليوم، كما 
المتاخمة  والنفط  الغاز  لحقول  االستثمار  قضية  ستحضر 
في  ال��ط��اق��ة  وزارة  أطلقتها  ال��ت��ي  اللبنانية  اإلقليمية  للمياه 
نصرالله  السيد  يتوقف  أن  المنتظر  ومن  االحتالل،  حكومة 

وتحاول  الله  ح��زب  تستهدف  التي  الحملة  أم��ام  بالتفصيل 
ت��ق��دي��م��ه ك��م��س��ؤول ع��ن األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة، وال��ت��ي بلغت 
ذروتها مع تصريحات السفيرة األميركيّة، وما نتج عنها مع 
اللبنانية  المؤسسات  أداء  وتقييم  مازح  محمد  القاضي  قرار 
الشؤون  األميركية في  التدخالت  القضائية والحكومية تجاه 
ال��داخ��ل��ي��ة، وق��ال��ت م��ص��ادر م��ق��ّرب��ة م��ن ح��زب ال��ل��ه إن السيد 
الرئيس  لحكومة  الله  ح��زب  دع��م  تظهير  سيتولى  نصرالله 
حسان دياب وتمسكه ببقائها، وعدم وجود أساس للشائعات 
التي تتحدث بين حين وآخر عن وجود بحث بتغيير الحكومة، 
سعد  السابق  والرئيس  الله  حزب  تفاهم  فرضية  إلى  وتشير 

الحريري على عودته إلى رئاسة الحكومة.
حرب الشائعات التي كانت قد استهدفت األسبوع الماضي 
مصير الحكومة تحولت هذا األسبوع نحو الوزراء بالمفرق، 
فبينما تحدث أنباء صحافية عن بحث بتغيير عدد من الوزراء، 
سرت  خمسة،  إنهم  آخر  بعض  وقال  ثالثة  إنهم  البعض  قال 
مساء أمس شائعة عن استقالة وزير التربية طارق المجذوب 
مسؤولياته  تحمل  ف��ي  مواصلته  م��ؤك��داً  الخبر،  نفى  ال��ذي 
المضاربات في سوق الصرف برفع  الوزارية، بينما نجحت 
سعر  الماضي  السبت  يوم  سجل  الذي  الدوالر  صرف  سعر 
أبي نادر محتفالً من خلف الكمامات مع زوجته وعدد من مؤيديه بفوزه المبدئي برئاسة الدومينيكان)التتمة ص8(

اأ�سكنازي وبني غانت�س ينعيان �سّم ال�سفة و�سفقة القرن... واأبي نادر رئي�سًا للدومينيكان 

عودة التالعب ب�سوق ال�سرف وحرب ال�سائعات انتقلت من الحكومة اإلى الوزراء 

ن�سراهلل يطّل اليوم: ال�سفيرة الأميركّية والحملة على حزب اهلل وم�سير الحكومة والغاز 

من تبعات كلمات ال�سّيد..

 

ما الذي يحدث في لبنان؟

 هل تنجح محاولت اإ�سقاط

ت�سوية درعا والجنوب ال�سورّي؟

 »الإ�سرائيلي« يهاب اإيران...الأ�سد لي�س نجيب اهلل

 والأميركي يتاآكل اأمام ال�سين...

ُق�سَي الأمر الذي فيه ت�ستفتيان!

 – ال��ل��ه  نصر  حسن  السيد  أطلقها  ال��ت��ي  للكلمات  ك��ان 
األمين العام لحزب الله في لبنان - الذي ينطلق من أرضية 
نحو  استمّر  الذي  أحاديثه  آخر  في  وذلك  قوميّة،  عروبية 
ودولياً،  إقليمياً  محلياً  شاملة  رؤي��ة  فيه  ق��ّدم  الساعتين، 
قواه  واستنفار  اللبناني  الشارع  تحريك  في  الكبير  األث��ر 
الشائعات،  المضاد، وإطالق  الحية. ولذلك وجدنا اإلعالم 
الشعبي  الحراك  قوى  عن  بعيداً  المضادة  القوى  وتحّرك 
أو  انتفاضة  س��واء  بأنه  السيد،  إليه  أش��ار  ال��ذي  الحقيقي 
للثورة  الحقيقية  القوى  الشعب. هذه  أو حراكاً، فهو  ثورة 
في لبنان، لم تتحّرك مرة أخرى، مع القوى المضادة التي 
كدمى  يتحّركون  ب��ل  لشعبه،  وال  للبنان  الخير  ترغب  ال 
وجّر  لبنان،  في  الفتنة  إلشعال  األجنبية  القوى  أي��دي  في 
البالد إلى الفقر، ثم الحرب، بإعادة إنتاج فترات سابقة من 

السبعينيّات في القرن الماضي!
لقد أطلقت الشائعات باستقالة أو تعديالت على الحكومة 
برئاسة د. حسن دياب، بقصد بث الفرقة والفتنة والعودة 
ب��ال��ح��ري��ري إلى  ل��ل��دف��ع م���رة أخ���رى  ال��م��رب��ع األول،  إل���ى 
والرأسماليّة  الفساد  خيارات  إنتاج  ليُعيد  المشهد  واجهة 

المتوّحشة!
ل��ق��د أط��ل��ق��ت أي����ادي ال��ج��ش��ع وال��ف��س��اد، ل��ض��رب الليرة 
في  وصلت  حتى  للبالد،  الوطنيّة  العملة  وه��ي  اللبنانية 
سابقة تاريخية لم تشهدها لبنان من قبل، إلى ما يتجاوز 
)التتمة ص9(

استهدفت  التي  الكونية  للحرب  األول��ى  الشرارة  كانت 
سورية تنطلق من درعا، وألبست الحراكات تلك يومها لباس 
الثورة التي تنفجر ضد الواقع السياسي والمعيشي حتى 
واألمني واالستراتيجي للدولة السورية. واستمّرت درعا 
ومنطقتها في موقع مميّز على خريطة الحراكات الميدانية 
إلى حرب تخوضها  أن تحّول ما أسمي ثورة  خاصة بعد 
إلى سورية  تقاطرت  التي  المسلحة واإلرهابية  الجماعات 
وضعت  محكمة  خطة  سياق  ف��ي  األرض  ري��اح  أرب��ع  م��ن 
وإقليمية  عربية  دول  من  وانتظام  أميركية  بقيادة  ونفذت 
ونظامها،  سورية  إسقاط  إلى  جميعها  تسعى  وأوروب��ي��ة 
واهن  ومذهبي  عرقي  طائفي  أساس  على  تركيبها  وإعادة 
ألميركا  التبعية  وتكون  الحل  جوهر  فيه  التقسيم  يكون 
سمته  الصهيوأميركي  المشروع  لمقتضيات  واالنصياع 

الرئيسية.
بيد اّن الحرب الكونية التي استهدفت سورية ونفذت فيها 
بخطط متتابعة واستراتيجيّات متتالية، لم تفلح في تحقيق 
إلى السيطرة   2015 العام  أنها توصلت في  � رغم  أهدافها 
لكن  س��وري��ة،  مساحة  % م��ن   70 إل��ى   65 م��ن  أكثر  على 
الحكومة السورية وبدعم من حلفائها في محور المقاومة 
وروسيا، أطلقت في العام 2015 خطة استعادة السيطرة 
على ما خرج من يدها وعاث فيه اإلرهابيون فساداً وأنزلوا 
)التتمة ص9(

المتصارعة  القوى  انتباه  مع  التاريخ  أفغانستان  دخلت 
المحاربة في هذا  قبائلها  المنطقة وتوظيف  لجغرافيا هذه 
بها  تطيح  أن  قبل  الغزنوّية  صعود  م��ع  سيما  ال  اإلط���ار، 

الموجات المغولية.
وم���ن ال���ق���وى ال��م��ب��ك��رة ال��ت��ي ان��ت��ب��ه��ت ل��ج��غ��راف��ي��ا هذه 
الذراع  الشرقية،  الهند  وشركة  القيصرية  روسيا  الدولة، 
والتي  الرأسمالية،  االستعمارية  لبريطانيا  االقتصادي 
)جدار  إلى  وتحويلها  أفغانستان  على  يدها  وضع  حاولت 
قبل  الصاعدة  الصين  وكذلك  الروس،  مواجهة  في  عازل( 
أن تغرقها بريطانيا بحرب األفيون، وكانت النتيجة هزائم 
الجبلية  الممرات  في  لجنودهم  ومذبحة  لإلنجليز  مدوية 
واألودية السحيقة حتى تعفنت جثثهم، مما أعطى الحركة 
سمعة  والشيعية(  )السنية  والقبائل  األفغانية  الوطنية 

واسعة ضّد األطماع البريطانية.
وستمضي عقود عدة قبل ان تترك التحّوالت المتسارعة 
الحركة  على  الكبيرة  تأثيراتها  والهند  وتركيا  إي��ران  في 
هذه  كّل  بين  المشترك  القاسم  وكان  األفغانية،  السياسية 
كمال  )مصطفى  األتاتوركية  عنه  عبّرت  ما  هو  التحّوالت 
وبناء  اإلص��الح��ات  فأصبحت  غيرها  من  أكثر  أت��ات��ورك( 
ع��الق��ات م��ت��وازن��ة بين روس��ي��ا وال��غ��رب سمة ع��ام��ة لهذه 
اّن حكم ظاهر شاه أرسى لعالقات قوية جداً  الحركة، بل 
مع روسيا االشتراكية، وتحّول ابن عمه األمير )السردار( 
داود الى واحد من أصدقاء موسكو األقوياء في كابول، كما 

سمح للقوى واألحزاب االشتراكية بالنشاط.
)التتمة ص9(

ال حرب في األفق وال مفاوضات تفضي الى صفقات..
وال ضّم أراٍض وال استحواذ على حقول غاز..

العملة  خالل  من  علينا  الخناق  وتشديد  الضغوط  وك��ّل 
التنازل عن  الى  إنما هدفها محاولة دفعنا  او رغيف الخبز 

بعض حقوقنا او االنزالق الى حروب داخلية...
معسكرنا  فيما  الداخل،  من  ويتآكل  مرعوب  معسكرهم 

متماسك وثابت ويملك رؤية واضحة لن يحيد عنها.. 
عالمهم يأفل نجمه فيما عالمنا يتحّول هالله الى بدر...

واليكم سير تآكل قّوتهم:
باالّدعاءات  المليء  الضجيج  وس��ط  وف��ي  باألمس   �  1
اخترقت  التي  العدو  ق��درات  حول  الهوليودية  والمزاعم 
إيران مرة بطائرات »أف 16«، ومرة بصواريخ التوماهوك 
انتهت  وال��ت��ي  السيبرانية  بالحملة  وأخ���رى  ال��ك��روز،  او 
بتمخض الجبل عن قنبلة يتيمة استطاع عميل أن يدخلها 
اْن  الى صومعة أجهزة طرد مركزي فيشعل حريقاً، هذا 
صدقت هذه الرواية... ومع ذلك وفجأة ومن دون اتساق 
»إسرائيل«  ب��ق��ّوة  ف��إذا  أع��اله  االستعراضية  الحملة  م��ع 
تعود  المقاومة  وم��ح��ور  إي���ران  مواجهة  ف��ي  وجبروتها 
لتأخذ حجمها الطبيعي بتصريح وزير الحرب اإلسرائيلي، 
الجنرال بني غانتس، وهو يتبرأ من كّل ما نسبه صحافيون 
)التتمة ص9(

 د. جمال زهران*

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 موفق محادين

 محمد صادق الحسيني

وال  األم��ان��ي  يسجل  ال  ال��ت��اري��خ 
والوقائع...  األفعال  بل  النيات، 
اّن أفعالنا ووقائعنا ستثبت حكم 

إرادتنا التي ال تعرف عجزاً.
سعاده
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العدوان على اليمن: من حلقات ال�صراع العربي ال�صهيوني
{ د. ميادة ابراهيم رزوق

والدولي  اإلقليمي  التنافس  احتدم  الماضي  القرن  ستينات  منذ 
المطامع  تلك  ضحية  اليمن  ووقعت  األح��م��ر،  البحر  في  للوجود 
تربط  التي  المائية  والممرات  البحرية،  الموانئ  أهّم  على  للسيطرة 
األوروب��ي  بالغرب  اآلسيوي  والشرق  األفريقي،  بالقرن  آسيا  شرق 
الصهيوني،  الكيان  أم��ن  هي  أساسية  سر  كلمة  ضمن  واألميركي 
الغربية،  االستعمارية  باألهداف  األحمر  البحر  في  أطماعه  وارتباط 
والتي تعود إلى األيام األولى إلنشاء كيان العدو الصهيوني في قلب 
الوطن العربي، واستمرار دعمه لعرقلة نهوض العرب والحيلولة دون 

تقّدمهم ووحدتهم.
ركز الكيان الصهيوني جهوده ومنذ نشأته في نظرية أمنه القومي 
طوله  يبلغ  والذي  عليه  ساحله  قصر  من  بالرغم  األحمر  البحر  على 
)11.2 كيلو متر(، وذلك بالسيطرة على جميع منافذه إلقامة ما يسّمى 
النيل، وقد  إلى  الفرات  الممتدة بحسب زعمهم من  الكبرى(  )إسرائيل 
عّبر عن ذلك ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، 
تمخر  داوود  بأساطيل  أحلم  »أنني   :1949 عام  بقوله  قادته  وأبرز 

عباب البحر األحمر«.
البحرية  قائد  كانستلون  قال  الصهيونية  الرؤية  هذه  إطار  وفي 
الماضي: نحن نملك أسطوالً بحرياً  القرن  الصهيونية في خمسينات 
ولهذا   ،1956 عام  عدده  وسيرتفع  العالم،  موانئ  جميع  في  يعمل 
فعلينا أن نعدَّ بالقوة العدة لمستقبل تستطيع فيه أساطيلنا البحرية 
الحصار  نفرض  وأن  علينا،  المفروض  الحصار  تحطم  أن  والحربية 
بدورنا على بعض الدول العربية بشكل أقوى مما فرضوه علينا، أّي 
أن  طريقها  عن  نستطيع  خطة  لدينا  تكون  أن  منا  مطلوب  باختصار 

نحّول البحر األحمر إلى بحيرة يهودية بالتدريج«.
لالستراتيجية  هدفاً  األحمر  البحر  على  السيطرة  كانت  هنا  من 
أفريقيا من حروب  العربية في شمال  الدول  الصهيونية، وما تشهده 
وبشكل  االستراتيجية،  تلك  ضمن  يندرج  وانقسامات  وأزمات  وفتن 
أساسي لنهب ثرواتها واستهداف أمنها القومي واإلمعان في التطبيع 
وخاصة  السيادي  قرارها  على  للسيطرة  الصهيوني  العدو  كيان  مع 
المقاومة  حلف  محور  إلى  انضمامها  دون  للحيلولة  والسودان  مصر 

نحو بناء المشروع القومي العربي.
مبكر،  وقت  منذ  ارتيريا  وخاصة  بأفريقيا  الصهيوني  االهتمام  بدأ 
ففي عام 1920 وخالل فترة االستعمار اإليطالي أقامت شركة زراعية 
ارتيريا  غرب  مشروعاً  يهودي  مال  SIAوبرأس  تدعى   صهيونية 
بواسطة   1970 عام  االرتيرية  الثورة  اخترقت  ثم  القاش،  منطقة  في 
شخص  طريق  عن  اسمرا  في  ستيشن(  )كانيوا  األميركية  القاعدة 
يدعى )اسياسي أفورقي( للحيلولة دون انتصار الثورة االرتيرية ذات 
خوفاً  وذلك  العربية،  الدول  بعض  من  والمدعومة  اإلسالمي  التوجه 
للكيان  السماح  ولضمان  عربية،  بحيرة  األحمر  البحر  يصبح  أن  من 

الصهيوني ببناء القواعد العسكرية، وإبعاد ارتيريا عن االنضمام إلى 
جامعة الدول العربية.

 كما احتّل كيان العدو الصهيوني بعد إعالن دولته المزعومة عام 
لتكون   1949 عام  إيالت(  )مرفأ  المصرية  الرشراش  أم  قرية   1948
الدول  مع  العالقات  إلقامة  األحمر  والبحر  العقبة  خليج  إلى  مدخله 

األفريقية واآلسيوية.
عنها،  إريتريا  انفصال  قبل  إثيوبيا  مع  عالقته  استثمار  في  ونجح 
1975 ليقيم أول  البحر األحمر عام  بالحصول على جزيرة دهلك في 
ثم  وفاطمة«،  »حالب  جزيرتي  استئجار  ذلك  وتال  عسكرية،  قاعدة 

سنشيان ودميرا.
ولم تتوقف األطماع الصهيونية عند هذا الحّد بل كانت العين على 
تأمين  الستكمال  المتمّيز  والجغرافي  الجيوسياسي  لموقعها  اليمن 
الكيان الصهيوني جيوسياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، وتمدده 
وهيمنته إقليمياً، واختراقه لمنظومة األمن القومي العربي، فتّم خالل 
حرب الخليج األولى زراعة ألغام بحرية في الممّر الدولي تهدف إلى 
مضيق  من  العابرة  النفط  ناقالت  حماية  في  اليمن  بقدرات  التشكيك 
األجنبي  العسكري  التواجد  إلبقاء  ذريعة  إيجاد  بهدف  المندب،  باب 
في الجزر اليمنية بذريعة حماية السفن المارة وتقديم خدمات اإلنقاذ 

وتسهيل مرورها.
قامت  الصهيوني  الكيان  م��ن  ودع��م  وب��إم��الء   1995 ع��ام  وف��ي 
إريتريا باحتالل جزيرة حنيش اليمنية، لتشهد بعدها منطقة جنوب 
المتحدة  والواليات  الصهيوني  للكيان  عسكرياً  نشاطاً  األحمر  البحر 
األميركية مع اتصاالت سرية صهيونية ارتيرية حول جزيرة حنيش 
الممّر  في  السفن  لمراقبة  فيها  السلكية  مراقبة  محطة  إنشاء  بهدف 
يضمن  استراتيجي  موقع  من  تملكه  لما  بإرتيريا  عالقتها  توطيد  إلى 

اتصاالت بحرية وجوية بأفريقيا والشرق األقصى.
الواليات  ع��ززت   ،2001 أيلول  من  عشر  الحادي  أح��داث  وبعد 
حماية  بحجة  األحمر  البحر  منطقة  في  ثقلها  األميركية  المتحدة 
ضّد  )الحرب  سّمي  ما  على  حملتها  إطار  في  الدولية  المالحة  طرق 
المخطط  ه��ذا  عن  بعيداً  الصهيوني  الكيان  يكن  ول��م  اإلره���اب(، 
جانب  إلى  صهيوني  تمركز  هناك  فأصبح  تفاصيله،  قلب  في  بل 
بعد  وخصوصاً  وجيبوتي،  الصومال  أرض  في  األميركي  التمركز 
كينيا،  في  مومباسا  في  الصهيوني  للكيان  المملوك  الفندق  تفجير 
لتوظيف  األفريقي  والقرن  األحمر  البحر  في  البقاء  ذريعة  أعطاه  مما 
الخط  وما  اإلره��اب،  مواجهة  بحجة  المستحدثة  التجهيزات  كّل 
الساحلية  والقرى  المدن  عن  بعيداً  اليمن  في  نفذ  ال��ذي  الساحل 
مسرحا  كان  وال��ذي  البحر،  من  غازية  قوى  أي  انتشار  ليسهل  إال 
لكسر   2017 عام  العظم«  كسر  »معركة  الغربي  الساحل  لمعركة 
األمر  سلطة  تحت  وجعله  وحصاره  وتجويعه  اليمني  الشعب  إرادة 

الصهيوني واألميركي والسعودي واالمارتي.
بعدوان  كانستلون  ورؤي��ة  غوريون  بن  حلم  سيناريو  ويكتمل 

السعودية  بقيادة  اليمن  على   2015 عام  الحزم(  )عاصفة  التحالف 
بريطاني  صهيوني  استخباراتي  عسكري  ودعم  بإمالءات  واإلمارات 
أميركي للسيطرة على مضيق باب المندب والسواحل والجزر اليمنية، 
للتواجد  اإلماراتية  وقبلها  األميركية  المتحدة  الواليات  وبمسارعة 
اليمنية وأبرزها ارخبيل حنيش  الجزر  القواعد العسكرية في  وإقامة 
جزيرة  بعد  ما  وفي  الدولية،  المالحة  ممرات  على  المشرفة  وميون 
سقطرى للسيطرة عسكرياً ونارياً على الممر الدولي للمالحة البحرية 
أهّم  من  أربعة  على  السيطرة  وبالتالي  وأفريقيا،  آسيا  شرق  بين 
المضائق المائية في العالم، وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب 
وقناة السويس ومضيق ملقا بين إندونيسيا وماليزيا، وليس ببعيد 
السعودية،  إلى  مصر  من  وصنافير  تيران  جزيرتي  انتقال  ذلك  عن 
المصرية  الشيخ  شرم  بمدينة  وربطه  نيوم  مشروع  رؤية  وإط��الق 
يرغب  اقتصادي  عسكري  إقليمي  بتعاون  صهيونية  أجندة  ضمن 
الكيان الصهيوني بتعزيزه مع دول أنظمة الرجعية العربية بعد إتمام 

السيطرة والهيمنة على اليمن.
التركيع  على  وعصّي  ال��غ��زاة  مقبرة  التاريخ  عبر  اليمن  أّن  إال 
تّم  تصاعدي  مسار  وفي  العدوان  سنوات  وخالل  ولذلك  والهيمنة، 
اليمني  للجيش  الردع  قدرات  وتنامي  العسكرية،  االمكانيات  تطوير 
كامل  وتحرير  العدوان،  هذا  لمواجهة  الشعبية  واللجان  الوطني 
التراب اليمني بالعديد من معارك التحرير وعمليات توازن الردع التي 
المملكة السعودية،  نفطية واقتصادية شرق وغرب  استهدفت أهدافاً 
ومع استمرار السعودية وحلفائها في عدوانهم وحصارهم على اليمن 
انطلقت عملية توازن الردع الرابعة في 24 حزيران 2020 بعدد كبير 
من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الهجومية، 
وعلى خالف عمليات توازن الرعب الثالث السابقة فقد طالت هذه المرة 
صواريخ قدس وذو الفقار وطائرات صماد 3 المسّيرة مواقع ومقرات 
الجغرافي  نطاقها  في  ومتباعدة  تحصيناً،  أكثر  وسيادية  عسكرية 
مستهدفة وزارة الدفاع السعودية ومقّر االستخبارات وقاعدة سلمان 
الجوية في العاصمة الرياض المليئة بالخبراء والجنود األميركيين، 
باإلضافة إلى أهداف عسكرية في نجران وجيزان، ومخازن األسلحة 
ومرابض الطائرات في قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، ويتّم 
زالت  وما  أهميتها،  بحسب  الضربات  وأولويات  األهداف  هذه  تحديد 
واصلت  حال  في  مزلزل  رّد  باستمرار  وعود  مع  بدايتها  في  العملية 
يعاني  الذي  اليمني  الشعب  على  وحصارها  عدوانها  التحالف  قوات 

من المجاعة وانتشار األوبئة.
ُيستهان  ال  قوة  اليمنية  المسلحة  القوات  باتت  أخيرة  وبكلمة 
إلى  الدفاع  من  وانقلبت  المواجهة،  ساحة  في  وجودها  فرضت  بها، 
وقد  االنتصارات،  زمن  وجاء  الهزائم  زمن  ولى  جديدة  ومرة  الهجوم، 
تكون القوات المسلحة اليمنية ويقيناً جزءاً من محور حلف المقاومة 
الكبرى،  الحرب  اندلعت  حال  في  الصهيوني  الكيان  عمق  تستهدف 

حرب زوال كيان العدو الصهيوني.

»الفدرالية الأميركية« 

نحو احت�ضار قريب!!

{ د. وفيق إبراهيم
الواليات المتحدة األميركية مهددة في هذه المرحلة التي يديرها 
بين  يجمع  كونفدرالي  نظام  إلى  بالتحّول  ترامب  دونالد  الرئيس 
جمهوريات متمايزة بالحد األدنى، من الفدرالية الحالية التي تربط 
بين واليات متماسكة باالقتصاد والجيش والتشريع والسياسات 

الخارجية والتعليم والثقافة.
الفدرالي  النظام  يدير  واحد  رأس  له  نظام  اآلن  األميركيين  لدى 
الكونغرس  في  قوية  جداً  واسعة  بصالحيات  األبيض  البيت  من 
واالقتصاد واألمن وكل ما له عالقة بالخارج مع إمكانات الستصداره 
والواليات،  التشريعية  المجالس  تناقشها  أن  قبل  مسبقة،  قرارات 
هناك ميزة إضافية وهي أن حكام الواليات الحادية والخمسين بعد 
إعالن واشنطن والية مستقلة يتمتعون بصالحيات داخل والياتهم 

وينّسقون مع البيت األبيض والكونغرس.
على  مفبرك  أميركّي  نظام  ازدهار  إلى  أّدت  التي  الممّيزات  هذه 
قياسات داخلية وعالمية، تتراجع بسرعة مخيفة جراء سياسات 
داخلية ينتهجها ترامب تؤدي إلى تصّدع نظام فدرالي يرقى إلى أقل 

من قرنين بقليل من الزمن.
الجنوب  بين  التاريخّية  للخالفات  حالً  النظام  هذا  عكس  لقد 
األميركي المحافظ والشمال األكثر انفتاحاً وبين مناصري االحتالل 
اإلنجليزي ألميركا وبين المستوطنين األوروبيين ومعظمهم من ذوي 
أصول انجلوساكسونية راغبين باالستقالل والتحرر، كما أوجد حالً 
وسطياً لمؤيدي نظام »الرقيق« والمطالبين بإلغائه، مؤسساً لنظام 

طبقي ذي خلفية تجمع بين الوضع االقتصادي واللون.
ما هي مظاهر هذا التهديد؟

يعتمد ترامب سياسات داخلية متعّمدة، يريد منها زيادة أحجام 
مؤيديه للتجديد له لوالية رئاسّية جديدة في االنتخابات المقبلة في 

تشرين الثاني المقبل.
لقد عرفت األجهزة العاملة للتجديد لترامب أن الجسم االنتخابي 
وأصفر،  وأسمر  وأسود  أبيض  إلى  األل��وان  حسب  مقّسم  األميركي 
ومبعثر حسب القوميات بين أوروبيين وأفارقة وعرب وجنسيات 

إسالمية أخرى ويهود.
أما »دينياً« فهناك إنجيلّيون بروتستانت وكاثوليك، ومسلمون 

ويهود وكثرة من المدنيين الليبراليين.
لغتها  ال��والي��ات  تشاطر  دولياً  خليطاً  إذاً  األميركيون  يشكل 
األص��ول  ذوو  ويشكل  األوروب��ي��ة،  اإلنجليزية  وه��ي  األساسية 
اإلنجليزية األيرلندية، معظم أصحاب اللون األبيض إلى جانب ذوي 

األصول الفرنسية، واأللمانية والسكوتلندية والشرق أوروبية.
بذلك وضعت ماكينة ترامب خطة انتخابية له، لم يكونوا على 
الواليات  في  الداخلي  السياسي  االستقرار  على  بتداعياتها  علم 
المتحدة، أو كانوا يستصغرون أي ردود فعل عدائية لخطتهم ضمن 

االحتماالت المتعددة.
كتلة  ألنهم  األميركيين  اليهود  كسب  بمحاولة  اب��ت��دأوا  لذلك 
وتمسك  المصرفي  األميركي  الرأسمال  قمة  إلى  تنتمي  متراّصة 

بوسائل اإلعالم.
فذهب ترامب مباشرة إلى قلوبهم بتأييد »إسرائيل« لجهة اإللغاء 
النهائي للقضية الفلسطينية واستهداف اإلسالم ألنه دين متطّرف 
يكره الغرب وثقافات االنفتاح كما وصفه، مضيفاً بأن الهوة الكبيرة 

بين الغرب واإلسالم غير قابلة للردم.
هذا ما أّدى إلى أكبر تحشد يهودي أميركي معاصر حول رئيس 

فيدرالي هو ترامب.
مالية،  إمكانات  يتطلّب  الخطة  من  األخ��ر  الجانب  أن  وبما 
الخليج  بلدان  في  نثره  ال��ذي  الذعر  استغالل  إلى  ترامب  فذهب 
من  دوالر  مليار   600 انتزاع  من  وتمكن  اإلس��الم  استهدف  حين 
لها. أميركّية  حماية  تأمين  في  لالستثمار  وإم��ارات��ه��ا  ممالكها 

 

الفئات  عن  الضرائب  لتخفيف  ترامب  ضّخه  المسروق  المال  هذا 
مستثيراً  الديمقراطي،  الحزب  عادة  تنتخب  التي  الفقيرة  البيضاء 

أيضاً تأييد بعض األفارقة والالتينيين.
ذوي  السود  أص��وات  خسارة  إل��ى  مضطراً  نفسه  وج��د  أن��ه  إال 
أن  أدرك  ألنه  والالتينّية  واإلسالمّية  والصينّية  األفريقّية  األصول 
الطبقتين  وأبناء  األغنياء  من  البيضاء  الغالبية  أص��وات  حيازته 
الوسطى والفقيرة، أكثر من كاٍف لربح االنتخابات، فبنى سياسات 

استعداء ألبناء الطبقات الفقيرة من أصول مكسيكية والتينية.
مستحضراً  السود،  على  تركيزه  في  تجّسد  خطورة،  األكثر  لكن 
على  اإلبقاء  على  مصّرة  تزال  وال  كانت  جنوبّية،  بيضاء  عنصرية 
البشرة  الملوني  احتقار  بسياسات  تمارسه  تزال  وال  الرقيق  نظام 

وبشكل عملي غير قانوني.
وتبين أن تلكؤ إدارة ترامب لمجابهته وباء الكورونا يعود إلى أن 
معظم الذي أصيبوا به قبل أشهر عدة في نيويورك ومناطق أخرى 
األصول  من  وآخرين  والتينيين،  آخرين  وملونين  السود  من  هم 

المكسيكية.
الفدرالية،  من  المتصاعد  األميركي  للنفور  أخرى  أسباب  هناك 
يتعلق برفض ترامب إعالن إنذار وطني فدرالي يشمل كامل الواليات 
لمكافحة وباء كورونا، فالكثيرون من حكام الواليات يصّرون على 
أن  يجب  ال  بشرية  لتفاعالت  الحريص  والتعامل  المنزلي  الحجر 

تكون كبيرة.
أن  يريد  بالده  في  االقتصادي  التراجع  من  المذعور  ترامب  لكن 
يعود النظام االقتصادي إلى سابق ذروته بذلك يمنع اإلفالس كما 
والسود  والملونين  الشعبية  الطبقات  أن  أيضاً  يعلم  لكنه  يرى، 
والالتينيين والصفر والمسلمين هم األفقر بين األميركيين، وإذا كانوا 
األميركيين  إلى األسواق لكسب معاشاتهم، فإن  مضطرين للعودة 
البيض من الطبقات العليا والوسطى يستطيعون تحجيم حركتهم 
في األسواق والعمل إلى أدنى مستوى، بذلك ال يصابون بالكورونا 
مقابل تفشي هذا الوباء في أوساط فقراء أميركا ومتوسطي الحال 

بينهم.
االنفتاح  إج����راءات  تؤيد  والي���ات  بين  ص��راع��اً  أنتج  م��ا  ه��ذا 
وبين  والقفازات،  الكمامات  لبس  حتى  تؤيد  ال  التي  الترامبية 
الواقية  السبل  وارت���داء  الحجر  إل��ى  تدعو  ت��زال  ال  أخ��رى  والي��ات 
اإلنتاجّية. التفاعالت  أن���واع  أدن���ى  وال��ت��زام  ال��وب��اء  م��ن  للحد 

 

هناك أيضاً صراع ثاٍن بين واليات متمردة على ترامب وبين البيت 
األبيض الترامبي بشكل مباشر، هنا يتلقى الرئيس األميركي سيالً 
حكام  صالحيات  على  والتطاول  العنصري  ب��األداء  االتهامات  من 
الواليات حتى وصل األمر بترامب إلى طلب إلغاء الشرطة األميركية 
ألنها حسب رأيه ال تعمل شيئاً لقمع التظاهرات المعادية له وأكالفها 

عالية.
هذا جزء بسيط من سياسات داخلية لترامب تزعزع الفيدرالية 
تؤسس  قد  كونفدرالية  إلى  السعي  نحو  األميركيين  تربط  التي 

جمهوريات مستقلة ترتبط بتحالفات سطحية.
لذلك يجب الربط بين ما أّدت إليه سياسات ترامب العالمية من 
تراجع أدوار بالده في الشرق األوسط والعالم اإلسالمي وصراعه 
مع الصين وروسيا وإيران ومناكفاته مع ألمانيا وفرنسا وتركيا، مع 
تراجع إنتاج النفط وأسعاره وما فعلته كورونا من تجميد لالقتصاد 

األميركي.
ك���ورون���ا يهدد  ال��ع��ن��اص��ر وت��ف��ش��ي  ب��ي��ن ه���ذه  ال��ت��زام��ن  إن 
ب��ت��ص��دع ن��ظ��ام ف���درال���ي ل��ط��ال��م��ا ت��ب��اه��ى ب���ه األم��ي��رك��ي��ون 
ك���ن���م���وذج ل���ل���ح���رص ع���ل���ى اه���ت���م���ام���ات ال���م���ك���ّون���ات.

 

إال أن هناك اعتقاداً يرى بإمكانية المحافظة على الفيدرالية، إذا خسر 
ترامب في االنتخابات األميركّية المقبلة ألن سلفه الديمقراطي كفيل 

بإعادة تصحيح أخطائه الوطنية والخارجية.
أميركا إلى أين؟!

تجزم  التي  ت��رام��ب  برحيل  مرتبط  الوطني  نظامها  مصير 
التوقعات أنه عائد إلى عالم البورصة والعقارات والتالعب بأموال 

األميركيين.

ن�شاطات

مقر  في  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل   �
الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الكويتي عبد 
العامة  لألوضاع  عرض  جرى  حيث  القناعي،  العال 
لبنان  بين  الثنائية  والعالقات  والمنطقة  لبنان  في 
واهداف  أسباب  عن  بّري  سئل  اللقاء  وبعد  والكويت. 
بعد  قريب  بخير  »آمل  فأجاب  الكويتي  السفير  زيارة 

لقاء سفير لبلد شقيق وصديق«.
� زار سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان 
النّواب  مجلس  رئيس  فيروزنيا  جالل  محمد  الدكتور 
الصحة  وزير  التقى   كما  التينة.  عين  في  بّري  نبيه 
ذات  شؤوناً  معه  وعرض  حسن  حمد  الدكتور  العامة 
ظل  في  للمساعدة  والجهوزية  المشترك،  اإلهتمام 

الحالية. وكانت مناسبة شكر فيها  الصعبة  الظروف 
الوزير حسن إيران لما قّدمته من هبات لوزارة الصحة 
العامة في سياق مواجهة وباء كورونا.   وزار فيروزنيا 
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في لقاء تعارف، وكان 

بحث في األوضاع العامة وفي قطاعات الوزارة.
� التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه 
في اليرزة، السفير الكوبي في لبنان ألكسندر موراغا، 
وجرى البحث في شؤون مختلفة. كما استقبل النائبين 
ل�«تيار  العام  واألمين  الله  عبد  وبالل  الحجار  محمد 
المستقبل« أحمد الحريري وأمين سر الحزب التقدمي 
اإلشتراكي ظافر ناصر وتناول البحث األوضاع العامة 

في البالد.

عون: للتم�صك بالأمل للعبور

اإلى �صفة النهو�ض وال�صتقرار

دياب التقى قنديل ونقيب ال�صحافة

الكعكي: طلبنا الوقوف اإلى جانب القطاع ودعمه

زار واأوهانيان و»كتلة الأرمن« دريان

بقرادونيان من ال�صراي: ندعم الحكومة

ونتمنى التعاون لحّل الم�صاكل

عون  ميشال  ال��ع��م��اد  الجمهورية  رئ��ي��س  دع���ا 
اللبنانيين إلى »التمسك باألمل وشحذ الهمم واإلبداع 
والصعوبات،  المعوقات  أم���ام  االس��ت��س��الم  وع���دم 
النهوض  ضفة  إلى  والعبور  الراهن  الواقع  لتخطي 

واالستقرار«.
أمس  من  أول  ليلة  الحياة«  »بانتفاضة  عون  ونّوه 
عاش  »حيث  بعلبك  قلعة  في  باخوس  معبد  داخ��ل 
اللبنانيون ومعهم العالم، أجواء موسيقية وفنية راقية 
وصاخبة بالفن والشعر والعزف والشغف، في مبادرة 
تحمل عنوان الصمود الذي يخوضه الشعب اللبناني 

اليوم«.
ووصف األمسية الموسيقية التي قاد بها المايسترو 
هاروت فازيليان األوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، 
التي  والمواجهة  التحدي  روح  عن  تعبير  »أبلغ  بأنها 
تحرك إرادة اللبنانيين في وجه وباء كورونا من جهة، 
واألزمة االقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ 
وطننا الذي يحيي المئوية األولى لوالدة لبنان الكبير 

من جهة أخرى«.
الفني  ال��ح��دث  لهذا  مين  »المنظِّ ع��ون  شكر  وإذ 
رأسهم  وعلى  القاتمة،  الظروف  هذه  في  االستثنائي 
لجنة مهرجانات بعلبك«، دعا اللبنانيين إلى »التمسك 
أمام  االستسالم  وعدم  واالب��داع  الهمم  وشحذ  باألمل 

المعوقات والصعوبات، لتخطي الواقع الراهن والعبور 
إلى ضفة النهوض واالستقرار التي نتطلع إليها«.

وفي لقاءات قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون  سفير 
النمسا المعتمد في لبنان ماريان وربا في زيارة وداعية 
لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان والتي 

امتدت أربع سنوات.
وشكر عون السفير وربا على »الدور الذي لعبه في 
تعزيز العالقات اللبنانية - النمساوية«، ومنحه تقديراً 

لذلك وسام األرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.
في  والمالية  االقتصادية  األوض��اع  عون  وع��رض 
البالد مع الوزير السابق رائد خوري ومستشار رئيس 
الجمهورية لشؤون الخليج فادي عسلي، واإلجراءات 

المطروحة لمعالجة هذه األوضاع.
كما التقى األمين العام ل�� » حركة النضال« النائب 
السابق فيصل الداود وتداول معه في الشؤون الوطنية 
وحاصبيا  الغربي  والبقاع  راشيا  منطقة  وحاجات 
اإلنمائية واالجتماعية واالقتصادية، والسبل اآليلة إلى 
توفير الخدمات الضرورية ألهالي المنطقة خصوصاً 
في الظروف الراهنة التي تمر بها البالد. واوضح الداود 
انه لمس لدى رئيس الجمهورية كل اهتمام في تفعيل 
لتثبيت  وحاصبيا  راشيا  لمنطقتي  اإلنمائية  البرامج 

المواطنين في أرضهم.

استقبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أمس 
نقيب الصحافة عوني الكعكي ورئيس تحرير جريدة 
حضور  في  قنديل،  ناصر  السابق  النائب  »البناء« 

مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
دولة  مع  »البحث  إن  الكعكي  ق��ال  اللقاء  وبعد 
كثيراً  تعاني  التي  الصحافة  موضوع  تناول  الرئيس 
األسعار  ارتفاع  بسبب  المؤسسات  كباقي  اليوم، 
بالتوقف  ويهدده  القطاع،  هذا  يؤّثرعلى  ما  والدوالر، 

كلياً.«
وأضاف »لقد طلبنا من دولة الرئيس الوقوف إلى 
الذي  بالدعم  إسوة  ودعمه،  الصحافي  القطاع  جانب 
البلد.  في  األساسية  القطاعات  لبعض  الدولة  تقّدمه 
مجال  في  األه��ّم  العربية  الدولة  بأنه  يتمّيز  فلبنان 

الصحافة. كما أّن الصحافة قّدمت الكثير للبنان، حتى 
الشهداء، كرياض طه وجبران تويني وسليم اللوزي 

ونسيب المتني.«
بالمعنيين  مباشراً  اتصاالً  أجرى  دياب  أّن  وأكد 
»للوقوف إلى جانب الصحافة اللبنانية، ومساعدتها 

على االستمرار«.
الذي  المتدّرجين  العدل  كتاب  وفد  دياب  والتقى 
تعيينهم  مراسيم  توقيع  على  الحكومة  رئيس  شكر 
بعد سنة ونصف من االنتظار. وأكد الوفد أّن »احترام 
رئيس الحكومة لتوقيع 21 من القضاة الذين أشرفوا 
على المباراة، يشكل ثقة بشخص الرئيس الذي يكّرر، 
لبناء  ودعمها  الكفاءات  على  حرصه  موقف،  كّل  في 

مستقبل أفضل للبنان«.

أمس  دياب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  بحث 
في السرايا مع األمين العام لحزب الطاشناق النائب 
آغوب بقرادونيان في األزمات والصعوبات المتعددة 

التي يواجهها لبنان ويعانيها المواطن.
الحكومة  »ندعم  اللقاء  بعد  بقرادونيان  وق��ال 
اللبنانية الحالية خصوصاً في هذه الظروف الصعبة 
على  يكون  أن  قبل  البلد  على  المفروض  والحصار 

الحكومة«.
وأضاف »تمنينا على دولة رئيس الحكومة اإلسراع 
الجزء  ك��ان  إن  المطلوبة  اإلص��الح��ات  تحقيق  ف��ي 
النيابي،  بالمجلس  المتعلق  أو  بالحكومة  المتعلق 
وشددنا على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس 
النيابي«، مؤكداً أن دياب »يدرك حجم األزمات ويتمنى 
في  والتكاتف  التعاون  السياسية  القوى  جميع  على 
هذا الوضع الصعب بعيداً عن اإلعتبارات السياسية 
البلد فلن نستطيع إعماره من جديد.  ألنه إذا خسرنا 
أو  ال���وزراء  رئيس  بشخصية  يتعلق  ال  الموضوع 

أعضاء الحكومة بل بالوضع الصعب عموماً«. 
عمل  تفعيل  الرئيس  دول��ة  على  »تمنينا  وختم 
مع  والتفاعل  ال����وزارات  عمل  وتفعيل  الحكومة 
المواطنين. نحن ككتلة نواب األرمن وحزب الطاشناق 

ندعم الحكومة ونتمنى التعاون لحّل المشاكل«.
والرياضة  الشباب  وزيرة  برفقة  بقرادونيان  وزار 
مفتي  األرم���ن«  »كتلة  ون��واب  أوهانيان  فارتينيه 
دار  ف��ي  دري���ان  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية 

الفتوى.
فقال  الوفد،  باسم  بقرادونيان   تحدث  اللقاء  بعد 
ونلتقي  ون��زور  نقف  أن  بد  ال  الصعبة  األوق��ات  »في 
وحدة  وقيمة  وطنية  قيمة  من  يمثل  بما  سماحته 

المواطن  التعايش، فهو بال شّك صوت  الشعب ورمز 
وصوت الوجع وصوت آالم وآمال المواطن«.

المعالي،  صاحبة  مع  األرمن  نواب  »ككتلة  أضاف 
أرضاً  البلد  وحدة  على  الحفاظ  ضرورة  على  شّددنا 
التشنج  أن��واع  كّل  عن  بعيداً  ومؤسسات،  وشعباً 
والكالم الطائفي، وضرورة رأب الصدع لعدم الوقوع 
في مطبات قد تؤدي إلى فتنة. والفتنة بال شك تؤدي 
إننا  أق��ول  لن  وأكيد  شّددنا  كما  الوطن.  انهيار  إلى 
ضرورة  على  سماحته،  ثوابت  من  هذه  ألّن  اتفقنا، 
الحرب  بين  نختار  أن  أردنا  إذا  وحيد  كخيار  الحوار 

والحوار، وقد شدد سماحته على كلمة المحبة«.
التاريخية  العالقات  موضوع  ناقشنا  »كما  وتابع 
األرمنية«،  والطائفة  الكريمة  السنية  الطائفة  بين 
التاريخية  العالقات  عن  نتحدث  »عندما  أنه  مؤكداً 
لبنان،  في  تبدأ  لم  عالقات  هي  واألرمن،  اإلسالم  بين 
بل تعود إلى القرون الماضية. وشددنا على ضرورة 
سمعناها  التي  الشاذة  األصوات  بعض  من  االبتعاد 
اإلب��ادة  موضوع  وتحويل  األرمنية،  الطائفة  ضد 
األرمنية إلى موضوع خالفي بين السنة واألرمن. فال 
مرة نحن بتاريخنا اعتبرنا أن ارتكاب وتنفيذ اإلبادة 
األرمنية كانت ألسباب دينية، ال بل قلنا ونكرر بأنها 
كانت ألسباب سياسية وال دخل لإلسالم وال للسنة، ال 
في اإلبادة وال في الجريمة، هذا الموضوع خارج إطار 
ما بين الطائفتين السنية واألرمنية في لبنان والخارج. 
ولم  السياسة،  في  ونناقشه  تاريخي  الموضوع  هذا 
ولن ننجر إلى أي من أنواع الفتنة وعلينا أن نتكاتف 
ونعود إلى العقل والعقالنية لنتمكن من إيجاد بعض 
الحلول أو ما تبقى منها إلنقاذ الوطن من هذا الوضع 

الصعب«.

)داالتي ونهرا( دياب مجتمعاً إلى الكعكي وقنديل بحضور طالب  )داالتي ونهرا(عون مستقبالً خوري وعسلي في بعبدا أمس  

خفاياخفايا

قالت مصادر قيادية في حزب بارز إن حكومة الرئيس حسان 
دياب باقية حتى االنتخابات النيابية عام 2022 وإن التعامل 

معها على هذا األساس يوفر قواعد استقرار في الحياة 
السياسية سواء بالنسبة لقوى المواالة أو المعارضة التي ال 

يزال يتصّرف بعضها بمنطق األيام التي رافقت تسمية دياب 
وكانت األجواء خاللها توحي أن عمر الحكومة لن يتعّدى 

شهوراً عدة. 
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بري وسفير إيران في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(
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دعا لالإ�سراع باإعادة العالقات مع �سورية 

»لقاء الأحزاب«: المطالبة  بتدخل خارجي في لبنان

 تنازل عن ال�سيادة ل ُيمكن القبول به 

هناأ �أبي نا�سر بانتخابه رئي�سًا للدومينيكان

فّواز: مليون مغترب �سياأتون اإلى لبنان 

وم�ستعدون لال�ستثمار في القت�ساد المنتج

ر�سالة من هنية لن�سر اهلل لتوحيد ال�سف

 في الت�سدي للمخططات ال�سهيونية

النابل�سي: الم�سيء لل�سي�ستاني

 م�ستاء من دور المرجعية الوحدوي 

��ستنكر تهديد �سيا لرئي�س �لحكومة

»تجّمع العلماء«: لتنظيم فعاليات

رف�سًا للتدخل الأميركي في ال�سوؤون اللبنانية

لجنة الدفاع �سدقت م�سروع اإعفاء محكومين

 من الغرامات تخفيفًا لالكتظاظ في ال�سجون 

لجنة الدفاع النيابية مجتمعة في ساحة النجمة أمس  )علي فواز(

 »�لر�بطة �لمارونية«: بعبد� وبكركي

تتكامالن في �لتوجه �لوطني
الخازن: الكيل طفح

وال�سكوت عن الو�سع الحالي جريمة

عبد  أحمد  لبنان  في  حماس«  »حركة  ممثل  سلّم 
الله  ح��زب  في  الفلسطيني  الملف  مسؤول  ال��ه��ادي، 
رئيس  من  رسالة  الله،  حب  حسن  السابق  النائب 
األمين  إلى  هنية،  إسماعيل  للحركة  السياسي  المكتب 
»قرار  حول  الله،  نصر  حسن  السيد  الله  لحزب  العام 
في  هنية  وأشار  القرن«،  وصفقة  الغربية  الضفة  ضم 
المحدقة  »األخطار  إلى  ص��در،  بيان  حسب  رسالته، 
بالقضية الفلسطينية والمنطقة جراء هذه المخططات«، 
لهذه  للتصدي  والجهد  الصف  »توحيد  إل��ى  داع��ي��اً 

المخاطر«.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من »حماس« برئاسة عبد 
الهادي، ل� حب الله، بحضور معاونه الشيخ عطا الله 
طه،  جهاد  للحركة  السياسي  المسؤول  نائب  حمود، 
الحليم،  عبد  مشهور  الفلسطينية  العالقات  مسؤول 
المجيد  عبد  واإلعالمية  السياسية  العالقات  مسؤول 
قاسم،  علي  بيروت  في  السياسي  المسؤول  العوض، 
فلسطين  في  األوض��اع  »آخ��ر  الجانبان  ناقش  حيث 

والمنطقة، والوضع الفلسطيني في لبنان«.
بضم  االحتالل  لقرار  »رفضهم  المجتمعون  وأك��د 
عدوان  هو  القرار  »هذا  أن  معتبرين  الغربية«،  الضفة 
على الشعب الفلسطيني، يستلزم من الجميع الوقوف 
الخطير«، مشددين  المخطط  لمواجهة هذا  واحداً  صفاً 
التصدي لهذه  قادر على  الفلسطيني  أن »الشعب  على 
المخططات«، داعين »الدول العربية واإلسالمية وأحرار 
االحتالل  اعتداءات  للجم  العاجل  التحرك  إلى  العالم 

وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني«.
وعن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار 
اقتصادية  أوضاعاً  يعيشون  »أنهم  إلى  الهادي  عبد 
المدنية  الحقوق  إق��رار  »ض��رورة  إلى  داعياً  صعبة«، 

واإلنسانية لشعبنا في لبنان«، وطالب »وكالة أونروا 
لالجئين  عاجلة  إغاثية  خطة  وإطالق  بدورها  بالقيام 

الفلسطينيين في لبنان«.
للشعب  الله  ح��زب  »دع��م  الله  ح��ب  أك��د  ب���دوره، 
التي  للمشاريع  التصدي  في  ومقاومته  الفلسطيني 
المشاريع  هذه  »مثل  أن  مؤكداً  حقوقه«،  من  تنتقص 
لن يكتب لها النجاح بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني 
حزب  »ب��ذل  أكد  كما  العالم«.  أح��رار  قبل  من  ودعمه 
للشعب  اإلنسانية  المعاناة  من  للتخفيف  جهوداً  الله 
والجهد  »بالموقف  منوهاً  لبنان«،  في  الفلسطيني 
الفلسطيني في تحييد الوجود الفلسطيني عن الدخول 
في التجاذبات اللبنانية الداخلية، وفي منع استخدام 

العنصر الفلسطيني مع طرف ضد اي طرف آخر«.
والتقى حب الله ، وفداً من قيادة الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين ضم: علي فيصل، محمد خليل وعلي 
محمود، بحضور حمود. وتم، حسب بيان صدر »عرض 
واألوض���اع  لبنان  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  اوض���اع 

الفلسطينية العامة«.
وعرض وفد الجبهة الديمقراطية »لتداعيات صفقة 
في  المشتركة  المواجهة  وض��رورة  نتنياهو  ترامب 
الميدانية  الوحدة  إلى »استثمار حالة  الميدان«، داعياً 
أماكن  جميع  في  الفلسطيني  الشعب  عنها  عبر  التي 
صمم  ال��ذي  األميركي  للمشروع  رفضه  في  تواجده 
والمنطقة  فلسطين  في  االسرائيلية  األطماع  ليخدم 

العربية«.
االق��ت��ص��ادي��ة  األوض����اع  معالجة  ض����رورة  وأك���د 
االنسانية  الحقوق  باقرار  لبنان  في  للفلسطينيين 
االجتماعي  الصمود  مقومات  يوّفر  ما  واالجتماعية 

للفلسطينيين.

»إقدام  النابلسي  عفيف  الشيخ  العالمة  اعتبر  
نشر  على  السعودية  األوس��ط«  »الشرق  صحيفة 
علي  السيد  لمرجعية  مسيء  كاريكاتيري  رس��م 
من  الحط  إل��ى  يهدف  شيطانياً  فعالً  السيستاني 
في  الدينية  للمرجعية  واإلسالمية  المعنوية  القيمة 
العراق التي لم تتواَن عن كل عمل يهدف إلى وحدة 

العراق والعراقيين والحفاظ على السلم األهلي«.
الرسم  هذا  نشر  َم��ْن  »أن  أمس  بيان  في  واعتبر 
المشين مستاء من دور المرجعية الوحدوي والوطني 

بين  العالقات  لحفظ  المتكررة  دعواتها  من  ومستاء 
ومستاء  األدي��ان   مختلف  وبين  أنفسهم  المسلمين 
من  ومستاء  واالضرابات،  الفتن  وأد  في  دورها  من 
ومستاء  والسياسي   اإلجتماعي  الواقع  تحصينها 
مع  العالقات  أفضل  إق��ام��ة  بشأن  توجهاتها  م��ن 

جيرانها«.
وخ��ت��م »ل��ذل��ك ك��ل��ه ي��ري��د ب��ع��ض ال��م��أج��وري��ن 
مهام  من  المرجعية  به  تقوم  ما  على  التشويش 

وطنية وإسالمية خّيرة«.

أن«ال��والي��ات  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  أك��د 
على  اإلرهاب  تمارس  أن  إالّ  تأبى  األميركية  المتحدة 
االنصياع  إما  عليها  فارضة  المستضعفة،  الشعوب 
لقراراتها وإمالءاتها أو التعّرض للحصار االقتصادي 
حكوماتها،  على  تنقض  ك��ي  الشعوب  وتجويع 
وإدخال البالد في الفوضى التي تدّمر أركان الدولة«، 
الواليات  سفيرة  تهديد  عن  ُنقل  »ما  أّن  إلى  مشيراً 
بشخص  للحكومة  شيا  دوروثي  األميركية  المتحدة 
التوجه  قراره  بسبب  دياب  حسان  الدكتور  رئيسها 
شرقاً نحو الصين والعراق وأي دولة أخرى مستعدة 
هذه  يؤكد  مأزقه،  من  الخروج  في  لبنان  لمساعدة 
األميركية  المتحدة  للواليات  االستكبارية  السياسة 
والتي تراعي مصالح الكيان الصهيوني مقدمة إياها 
أّي مصلحة أخرى، بل هي مستعدة لتدمير بلد  على 

بكامله إْن كان ذلك حماية لهذا الكيان الغاصب«.
السفيرة  »تهديد  أمس  بيان  في  التجّمع  واستنكر 
اتخذتها«،  جريئة  قرارات  بسبب  الحكومة  االميركية 
وطالب الحكومة ب�«المضي في هذه القرارات من دون 
تستطيع  لن  فهي  الجوفاء،  لتهديداتها  باالً  تعير  أن 

شيئاً معنا، كما لم تستطع سابقاً«.
إنكشاف  وبعد  المدني  المجتمع  »ق��وى  ودع��ا 

لذنب  ال  الشعب  تجويع  إلى  تهدف  التي  المؤامرة 
لسحب  ورفضه  للمقاومة  لتأييده  س��وى  ارتكبه 
عن  لإلعالن  مختلفة  فعاليات  تنظيم  إلى  سالحها، 
للواليات  خصوصاً  األجنبية  للتدخالت  رفضه 

المتحدة في الشؤون الداخلية اللبنانية«.
التي  الواسعة  والدهم  االعتقاالت  حملة  واستنكر 
مختلف  في  أمس  الصهيونية  االحتالل  قوات  شنتها 
المحتلة،  فلسطين  في  الغربية  الضفة  محافظات 
الضفة  شعب  إخافة  هدفها  الحملة  »هذه  أن  معتبراً 

الذي انتفض في وجه مؤامرة الضم«.
التراب  كامل  على  الفلسطيني  »الشعب  ودع��ا 
لهذه  المستنكرة  فعالياته  لتكثيف  الفلسطيني 
الخطوة« ودعا أيضاً »السلطة والفصائل الى خطوات 
قوات  واستنكر«إقدام  الضم«.  إجراءات  لوقف  عملية 
منظومة  نصب  على  العراق  في  األميركي  االحتالل 
في  الخضراء  المنطقة  في  »ب��ات��ري��وت«  ص��واري��خ 
هذه  رغبة  عدم  يؤكد  األمر  »هذا  أن  معتبراً  بغداد«، 
القوات في تنفيذ قرار البرلمان العراقي الذي يطالبها 

باالنسحاب من العراق«.
جعفر  محمد  الشيخ  أعضائه   أحد  التجمع  ونعى 

شمس الدين وتوجه بالعزاء الى أهله.

والداخلية  الوطني  الدفاع  لجنة  أمس  اجتمعت   
وحضور  الجسر  سمير  النائب  برئاسة  والبلديات 
روكز،  شامل  الطبش،  روال  خواجه،  محمد  النواب: 
علي  طرابلسي،  عدنان  عسيران،  علي  هاشم،  قاسم 

درويش، فادي سعد وأنور الخليل.
عام  منتدب  الجنوب  تحقيق  قاضي  حضر  كما 
لإلدارات  العام  المدير  زوني،  لبيب  نديم  بيروت  في 
فارس  العميد  الحسن،  أبو  فاتن  المحلية  والمجالس 
وزارة  ف��ي  السجون  ملف  متابعة  المكلف  ف��ارس 
العام للصرفيات  المدير  المالية  الداخلية، وعن وزارة 

لؤي الحاج شحادة.
الرامي  القانون  مشروع  مناقشة  اللجنة  وتابعت 
من  عقوبتهم  مدة  أمضوا  الذين  المحكومين  إعفاء  إلى 
الغرامات المالية، ومشروع القانون الرامي إلى تعديل 
إسم بلدة عرمتى قضاء جزين في محافظة جبل لبنان 
الجنوبي، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 
المرسوم  أحكام  بعض  عدل  الذي  القانون  من   5 و   4
المقدم  البلديات  قانون  من   1977/118 االشتراعي 

من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
القانون  مشروع  صدقت  اللجنة  أن  الجسر  وأعلن 
إعفاء  إل��ى  وال��رام��ي   6208 ال��م��رس��وم  ف��ي  ال����وارد 
السجنيه  عقوبتهم  م��دة  أمضوا  الذين  المحكومين 

عدم  بسبب  موقوفين  يزالون  ال  والذين  فيهم  المنزلة 
لمرة  وذلك  بها  للمحكومين  المالية  الغرامات  تسديد 

واحدة.
واوضح أن »الهدف من هذا القانون هو في األساس 
زمن  في  خصوصاً  السجون،  في  االكتظاظ  تخفيف 
المجلس  مكتب  هيئة  في  وسنعمل  كورونا،  جائحة 
للهيئة  جلسة  أول  في  القانون  مشروع  وضع  على 

العامة«.
ال��وارد  القانون  على  اللجنة  صدقت  »كما  وتابع 
بلدة  اسم  تصحيح  إلى  الرامي   6427 المرسوم  في 
في  إش��ك��االت  وخلقت  عرمتي،  كانت  التي  عرمتى 
درست  كما  العقاري.  والسجل  الشخصية  األح��وال 
ايلي  الرئيس  دولة  من  المقدم  القانون  اقتراح  اللجنة 
اللوازم  نفقات  سقوف  رف��ع  إل��ى  وال��رام��ي  الفرزلي 
واألشغال التي يأمر بصرفها كل من رئيس البلدية أو 
من  كّل  مطالعة  إلى  االستماع  وبعد  البلدي.  المجلس 
أن  أظهرت  التي  المالية  وزارة  وممثل  الداخلية  وزارة 
هكذا تعديل يقتضي معه رفع سقوف أخرى في مواد 
أخرى وقوانين اخرى. لذلك تقّرر إرجاء البت فيه إلى 
اللجنة  الزمالء أعضاء  جلسة أخرى ريثما توزع على 
المذكورتين،  الوزارتين  من  لكّل  الخطية  المطالعة 

الداخلية والمالية«.

عظة  أن  أمس،  بيان  في  المارونية  الرابطة  أكدت 
األحد  الراعي  بشارة  الكاردينال  الماروني  البطريرك 
من  »تنبع  الشرعية  تحرير  إل��ى  الداعية  الماضي 
اللبنانيون،  يكابدها  التي  بالمعاناة  عميق  إحساس 
والشعور بالمرارة الذي ينتاب رئيس الجمهورية، إزاء 
المستويات،  مختلف  على  لبنان  في  األوضاع  تفاقم 
الضاغط  واإلقليمي  الدولي  الصراع  احتدام  جراء  من 
خيارات  أم��ام  يضعه  ما  الصغير  الوطن  ه��ذا  على 

ُمّرة«.
يعني  ال  للبنان  اإليجابي  »الحياد  أّن  إلى  ولفتت 
إلمالءات  استسالمه  وال  معّين،  خندق  في  اصطفافه 
المركبة  لبنان  طبيعة  مع  ينسجم  هو  بل  محّددة، 
الخيارات  وك���ّل  وال��ت��ن��ّوع  ال��ت��ع��ّدد  على  والقائمة 
الشرعية وتعوق حركتها، وتحول دون  األخرى تقيد 
الحياد  أن  األكيد  علمنا  ومع  وازده��اره.  لبنان  تقدم 
وطنيا،  إجماعاً  يلقى  أن  ينبغي  المطلوب  االيجابي 
صرخة  فإن  للتطبيق،  قابالً  ليصبح  خارجيا،  ودعما 
الكاردينال الراعي، هي دعوة ملحة لمقاربة أكثر عمقاً 
للوضع اللبناني الراهن يجب أن تحظى بقدر كبير من 
أّن كالمه موّجه ضد رئيس  اإلهتمام. وليس صحيحاً 
فبعبدا  الموقع.  هذا  تحصين  هدفه  بل  الجمهورية، 
معا  والعمل  الوطني  التوجه  في  تتكامالن  وبكركي 

لمصلحة لبنان السّيد، الحر والمستقل«.

السابق  وديع  الوزير  الماروني   العام  رئيس  المجلس  أكد 
الكاردينال  الماروني  عظة  البطريرك  على  تعليقاً  الخازن ، 
بشارة الراعي  أول من أمس،  أّن »الكيل قد طفح وبات السكوت 
كصرخة  العظة  أتت  هنا  ومن  جريمة،  الحالي  الوضع  عن 
هو  الراعي  »كالم  أّن  معتبراً  الحروف«،  على  النقاط  لوضع 
بأن  لبنان،  في  السياسيين  للمسؤولين  األخير  اإلنذار  بمثابة 
إعادة  بهدف  السياسية  ومسؤولياتهم  رشدهم  إلى  يعودوا 
األمل إلى نفوس كل اللبنانيين واستنهاض  االقتصاد  وتحريك 
يداهمنا  أن  قبل  والسياسية  والتجارية  الصناعية  العجلة 

الوقت في ظل الظروف السوداوّية التي يعيشها لبنان«.
العماد  ميشال  الجمهورية  لرئيس  الراعي  مناشدة  وعن 
الوطني  والقرار  الشرعية  عن  الحصار  فّك  على  العمل  عون  
الحّر، أوضح الخازن، في خديث ل� »النشرة«، أن »ما يبتغيه 
المسؤولين  بين  اللحمة  إع���ادة  ه��و  ال��م��ارون��ي  البطريرك 
على  وحفاظاً  الموطن  خير  فيه  لما  بينهم  ما  في  والتوفيق 
صعيد  على  المؤسسات  عمل  وانتظام  العامة،  الحريات 
التشكيالت القضائّية واألمنّية والدبلوماسّية«، مشّدداً على أن 
»الراعي ضنين بنحاج عمل رئيس الجمهورية، خصوصاً في 
ظّل الملفات الثقيلة الملقاة على عاتقه، كما أنه ال يمكن االنتظار 

أكثر ألن الجوع كافر«.
 وحّذر من أن الناس لن تبقى مكتوفة اليدين.

وعن مطالبة رئيس الجمهورية بالعمل على الحوار وإيجاد 
الحلول في حين قاطعت بعض القوى اللقاء الوطني في بعبدا، 
المستوى  لقاء حواري على هذا  أن »أّي  التأكيد،  الخازن  جّدد 
يجب أن يتم العمل عليه مسبقاً، ويجب إقناع الجميع واإلتفاق 
معهم على جدول األعمال، ومن الواجب أن يتّم تحضير البيان 
المرجعيات  بين  عليه  واإلتفاق  اللقاء،  انعقاد  قبل  الختامي 
اإلقليمية  القوى  من  اإلتفاق  هذا  مباركة  يجب  كما  اللبنانية، 
أو  جديد  طائف  إلى  للذهاب  بمضطرين  لسنا  فنحن  المعنية، 

دوحة جديدة«.
إل��ى »إع��الن ح��ال ط��وارىء  الخازن  من جهة أخ��رى، دع��ا 
منعاً  الوضع  نستدرك  كي  البلد،  في  اإليقاع  لضبط  وطنّية 

لإلستمرار في اإلنزالق«.
األميركية،  الخارجية  وزارة  عن  الصادر  البيان  أن  واعتبر 
والذي يخّير لبنان بين »إيران و حزب الله  من جهة، واإلستقرار 
واإلزدهار من جهة أخرى«، »يحشر البلد، والتجارب الماضية 
علّمتنا أنه في كل مّرة نوضع بين خيارين تقع المشاكل، والحّل 

بالنسبة لنا هو أن نّتفق فيما بيننا لما فيه مصلحة لبنان«.

عندما ي�ستم بومبيو اإيران على منبر مجل�س الأمن!

{ عمر عبد القادر غندور*

ضّد  عنيفة  شتائم  حملة  بومبيو  األمــيــركــي  الخارجية  وزيــر  شــّن 
حظر  في  االستمرار  لمناقشة  الدولي  األمن  مجلس  اجتماع  في  إيران 
ترسانة  مــن  »اإلسرائيلية«  بالمخاوف  مدفوعاً  إيـــران،  عــن  األسلحة 
لصقها  إال  صغيرة  أو  كبيرة  سلبية  يــتــرك  ولــم  اإليــرانــيــة،  األســلــحــة 
المتحدة  بالواليات  إال  تليق  ال  اتهامات  وكلها  اإلسالمية،  بالجمهورية 

الصهيونية. وربيبتها 
الدوليين  واألمن  السالم  جانب  الى  للوقوف  الدولية  المنظمة  ودعا 
اشتباك  حالة  في  المتحدة  الــواليــات  بينما  العالم.  ســالم  على  حفاظاً 
وتضرب  تعاقب  الخمس  القارات  في  العالم  دول  من  العديد  مع  دائــم 
بومبيو  الخارجية  بوزير  الوقاحة  وبلغت  وتحاصر.  وتهّدد  وتحاسب 
بـ  يقوم  الذي  اإليراني  النظام  مع  التعاون  خطورة  من  الدول  حذر  أن 
تمكنه  حديثة  بطائرات  روسيا  تزّوده  وقد  الخطيرة«  المعارف  »تجميع 
وروما  والرياض  نيودلهي  ضرب  له  يتيح  ما  كلم  آالف  ثالثة  قطع  من 
والمتقّدمة  الجديدة  التقنيات  وشراء  تكديس  الى  باإلضافة  وأوسلو، 

الله وحماس والحوثيين. الى حزب  والتي يمكن توريدها 
القرصنة  لها  تتيح  إيران ربما حصلت على غواصات  اّن  أيضاً  وقال 

المالحة  وتهديد  العرب  وبحر  والخليج  المندب  وباب  هرمز  خليج  في 
الدولية.

أداء وصلة الشتم والتحريض توجه الى   وبعد ان انتهى بومبيو من 
بالقول: الدول  ممثلي 

»أنا ال أقول هذا الكالم من عندي، بل أردّد ما تقوله إسرائيل والدول 
الخليجية«.

الشيطان  وجــه  في  الصامدة  اإليرانية  االسالمية  الجمهورية  أمــا   
األكبر فهي ماضية ال تساوم وال تفاوض على سيادتها وحريتها، وال 

تعالى. الله  لوجه  صمودها  محتسبة  تتذّمر  وال  تشتكي 
 ومشكلة أميركا أنها لم تتعّود مثل هذا الشموخ والثبات على الموقف 
األساطيل  وال  الــجــزرة  وال  العصا  وال  التهديدات  معه  تنفع  ال  الــذي 
المتحدة  الواليات  تدرك  وقد  االصطناعية،  األقمار  وال  الطائرات  وال 
والمسلمين  العرب  من  النموذج  هذا  على  األيام  من  يوم  في  وتتعّرف 
سبحانه  قال  وفيهم  حسابه  إال  يخشون  وال  الله  إال  يخافون  ال  الذين 
ِخَرِة  الآْ َوِفي  نآْيَا  الدُّ الآَْحيَاِة  ِفي  الثَّاِبِت  ِل  ِبالآَْقوآْ آَمنُوا  الَِّذيَن  ُه  اللَـّ »ُيثَبُِّت 

ابراهيم«  )٢٧(ُ َيَشاء  َما  ُه  اللَـّ َوَيفآَْعُل  الِِميَن  الظَّ ُه  اللَـّ َوُيِضلُّ 
 *رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

أكدت هيئة تنسيق لقاء األحزاب والقوى والشخصيات 
لبنان  على  األميركية  »الهجمة  أّن  اللبنانية  الوطنية 
االقتصادية  األوض���اع  إليه  وصلت  م��ا  ف��ي  السبب  ه��ي 
واالجتماعية من انهيار«،  واستغربت »تصريح مرجعيات 
الداخلية  الشؤون  في  الخارجي  بالتدخل  خالله  طالبت 
تنازالً  تشكل  التصريحات  »هذه  أّن  معتبرًة  اللبنانية«، 
عن السيادة الوطنية ال يمكن القبول به من أي جهة أتت«. 
وشّددت على  أّن »الشرط األول إلخراج لبنان من أزماته هو 

االنفتاح على سورية«.
في  ال��دوري  اجتماعها  بعد  بيان،  في  الهيئة  وتوقفت 
له  تتعرض  ال��ذي  النزف  استمرار  »أم��ام  ببيروت  مقرها 
العدوانية  األميركية  التدخالت  نتيجة  الوطنية،  العملة 
اقتصادياً  اللبناني واإلصرار على محاصرته  الشعب  على 

ومالياً، خدمة للعدو الصهيوني لتنفيذ صفقة القرن«.
في  السبب  هي  لبنان  على  األميركية  »الهجمة  أن  ورأت 
ما وصلت إليه األوضاع االقتصادية واالجتماعية من انهيار 
وارتفاع أسعار السلع األساسية التي يحتاج إليها الشعب 
االقتصاد  وزي��ر  »ق��رار  مستهجنًة  اليومية«،  حياته  في 
)راوول نعمة( المتسّرع وغير المدروس، في الموافقة على 

رفع سعر ربطة الخبز، األمر الذي يشكل ضربة كبيرة آلمال 
المزيد  لجني  األف��ران  ألصحاب  وخدمة  اللبناني  الشعب 
أصحاب  أن  جميعاً  فيه  نعلم  الذي  الوقت  في  األرباح،  من 
األفران يستفيدون من دعم الدولة للطحين في استعماالت 

أخرى غير الخبز«.
الطحين  ع��ن  ال��دع��م  باستبدال  »الحكومة  وطالبت 
ووزنه  سعره  على  المحافظة  مع  للخبز،  تحديداً  وتوفيره 

األساسيين«.
والالمسؤولة  الرخيصة  »التصريحات  واستنكرت 
أثبت  ال��ذي  صفير(،  )سليم  المصارف  جمعية  لرئيس 
مطالبًة  ومعاناتهم«،  الناس  بأوجاع  استهتاره  للبنانيين 
»المسؤولين في الدولة باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقه 
والشعور  األخ��الق  عن  البعيدة  لتصرفاته  حد  ووض��ع 

بالمسؤولية«.
واستغربت »تصريح مرجعيات طالبت خالله بالتدخل 
أن  معتبرًة  اللبنانية«،  الداخلية  الشؤون  في  الخارجي 
»هذه التصريحات تشكل إساءة واضحة وصريحة للشعب 
به  القبول  يمكن  ال  الوطنية  السيادة  عن  وتنازالً  اللبناني، 

من أي جهة أتت«.

لبنان  مصلحة  على  الحريصة  القيادات  »بكل  ورب��أت 
خصوصا  األميركية،  والرغبات  لألوامر  االنصياع  عدم 
الويالت  إالّ  للبنان،  تجلب  ل��م  األميركية  السياسة  أن 

والخراب«.
وتابعت الهيئة ب�«اهتمام زيارة الوفد العراقي الوزاري 
البنى  مشاريع  في  بالمساهمة  الصينية  والرغبة  للبنان، 
التحتية المهمة والضرورية لتحسين الوضع االقتصادي«، 
الحصار  من  لبنان  في  للخالص  حل  يوجد  »ال  وقالت 
من  العديد  أن  خصوصاً  شرقاً،  باالنفتاح  إالّ  األميركي، 
الدول الشقيقة والصديقة أبدى استعداده لمساعدة لبنان 

في مواجهة أزمته االقتصادية الخانقة«.
من  لبنان  إلخ��راج  األول  »ال��ش��رط  أن  الهيئة  وأك��دت 
أزماته هو االنفتاح على سورية، التي تشكل بوابة العبور 
الزراعية  منتجاته  لتصدير  كما  المساعدات،  لوصول 
والصناعية، األمر الذي يمكن أن يساهم في تحسين وضعه 

االقتصادي«.
الخطوات  باتخاذ  اللبنانية  »الحكومة  طالبت  لذلك، 
الالزمة إلعادة العالقات مع سورية في أسرع وقت ممكن، 

وتنظيمها بما يحقق للبلدين مصالحهما الوطنية«.

الثقافية  اللبنانية  للجامعة  العالمي  الرئيس  هنأ 
للجامعة  العالمي  المجلس  في  العضو  ف��واز،  عباس 
لجمهورية  رئيساً  بانتخابه  ناضر  أبي  لويس  الدكتور 
وأن  جانبه  إلى  »الوقوف  بيان  في  مؤكداً  الدومنيك، 
للبنان  مفخرة  انتخابه  يعتبر  اللبناني  االغ��ت��راب 

ولالغتراب ولشعب جمهورية الدومنيك«.
الذين  المغتربين  اللبنانيين  عدد  يصل  »أن  توقع  و 
الخير  يحملون  مليون  بحوالى  لبنان  إل��ى  سيأتون 
واآلمال غير آبهين بوباء كورونا«. وقال »إن لبنان كان 
و  الداخل  في  أبنائه  وسواعد  أبنائه  على  يتكل  يزال  وال 
الخارج، والمغتربون اللبنانيون كانوا دائماً على موعد 
هذا  في  والمعنوية  المادية  إمكاناتهم  لضخ  الوطن  مع 
سنة  كّل  في  متجّدد  بشكل  الجديد  الدم  واعطائه  البلد 
القطاعات السياحية  أموالهم في لبنان في شتى  وضخ 
ولكن  والخدماتية،  والتجارية  والزراعية  والصناعية 
علينا أن نعترف أن وجه لبنان االقتصادي تغّير، لبنان 
والسياحة  الخدمات  اقتصاد  أّي  القديم  االقتصادي 
الراقية أصبح  الدول  القائم على االستيراد من  والعيش 

من الماضي«.
وقال »يجب أن نعيش في الواقع، فالواقع اآلن هو أن 
يتحّول االقتصاد الريعي الخدماتي إلى اقتصاد إنتاجي، 
فنتوجه لإلنتاج في الصناعة، الزراعة، خدمات أخرى. 
اللبنانيين  وموارد  اللبنانيين  سواعد  على  مبنية  ولكن 
وتطويرها في الداخل والتوجه إلشباع السوق الداخلي 
إذا  فترة  بعد  الوضع  يستقر  وبذلك  اإلستيراد  من  للحد 
ونتوجه  الجديدة  اإلقتصادية  الخطة  هذه  في  دخلنا 
عمالت  على  للحصول  منتجاتنا  لتصدير  للخارج  ربما 
التي  المواد  بعض  الستيراد  اليها  بحاجة  نحن  أجنبية 

فيها  بما  المواد  معظم  انتاج  يمكننا  ولكن  ننتجها  ال 
المواد  بينما  األخرى.  والمواد  الغذائية  المواد  األدوية، 
والبنزين  كالنفط  انتاجها  يمكننا  ال  التي  الضرورية 
من  تأمينها  يمكننا  ولكن  استيرادها  يجب  والمازوت 
من  تأتي  التي  وعوائدنا  وانتاجاتنا  إمكاناتنا  خالل 

الخارج يمكننا تأمينها على المدى الطويل«.
خطة  تطبيق  في  بدأت  اللبنانية  »الحكومة  وأض��اف 
اإلنتاج ألنها دائماً تصّرح في اإلعالم أنه يجب التحّول من 
اقتصاد ريعي خدماتي إلى اقتصاد منتج )زراعي، صناعي 
وغيرهما(«، معرباً عن اعتقاده  »أن الحكومة بدأت العمل 
هذه  في  للمشاركة  الشوق  غاية  في  والمغتربون  بها، 
مشاريع،  هكذا  في  لالستثمار  استعداد   وعلى  الخطة 
والدوائية  الغذائية  والصناعة  والزراعة  الصناعات  في 
علينا  فرصة  فهناك  الكهرباء،  صناعة  في  وحتى  وغيرها 

استغاللها وتحويلها من مشكلة إلى فرصة«.
قال  المصارف،  في  العالقة  المغتربين  أم��وال  وعن 
فّواز »اتصلنا بالمصارف وبمصرف لبنان ووعدنا خيراً 
من  لإلستفادة  ووزراء  حكوميين  بمسؤولين  واتصلنا 
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وتحويلها إلى 
وأيضا  جداً.  جيدة  بيننا  اللقاءات  وكانت  انتاج  فرصة 
التي  الصناعات  من  الئحة  علينا  عرض  الصناعة  وزير 

يمكن اإلستثمار فيها«.
لمساعدة  اللبنانيين  تحويالت  زي��ادة  إمكان  وعن 
كانت  التحاويل  قيمة  أن  خصوصاً  ومالياً  نقدياً  لبنان 
تتعّدى المليار دوالر ، قال فّواز » ال يمكننا تحديد الرقم 
ألن هناك صعوبات بسبب كورونا في كل أنحاء العالم 
وليس فقط في لبنان، ما زال لبنان األقل ضرراً، رغم كل 

الظروف«.

األخرى  ال��دول  بها  تمّر  التي  »المصاعب  أّن  واعتبر 
لبنان  فيها  يمر  التي  المصاعب  من  س��وءاً  أق��ّل  ليست 
وتضخ  بمصاعب  تمر  والعظمى،  الراقية  الدول  فيه  بما 
تريليونات الدوالرات الستمرار اقتصادها للوقوف على 
باق  ولبنان  ليضخه  شيء  لديه  ليس  لبنان  رجليه. 
وهو  لبلده  حبه  مرة  من  أكثر  أثبت  اللبناني  والمغترب 

على استعداد ألي مساعدة ُتطلب منه«.



الوطن 4

»تسجيل  عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
 11 ك��ورون��ا  بفيروس  ج��دي��دة  إص��اب��ة   12
الوافدين«  من  واح��دة  وإصابة  المقيمين  من 
ولفت  إصابة.   1885 اإلجمالي  العدد  ليصبح 
 36 على  استقر  الوفيات  »عدد  أن  إلى  التقرير 
بلغ  شفيت  التي  الحاالت  وع��دد  وف��اة،  حالة 

1311 حالة«.
»كورونا«،  فيروس  مستجدات  آخر   وفي 
صدور  بعد  الكورة  قضاء  في  بإصابة  اشتبه 
 ،PCR �ال لفحص  متناقضتين  نتيجتين 
بإصابته  للمشتبه  آخ���ر  ف��ح��ص  وُي��ج��رى 
بعد  النتائج  ت��ص��در  أن  على  والمخالطين 
أي  تسجل  فلم  عكار  قضاء  ف��ي  أم��ا  يومين، 

إصابة اليوم.
وأعلن طبيب قضاء الكورة إيلي يوسف في 
للمواطن  كورونا  بحالة  االشتباه  »عن  بيان 
له  وأج����ري  راس��م��س��ق��ا،  س��ك��ان  م��ن  ف.ب. 
فحص PCR في مختبر الهيكلية وأتت النتيجة 
في  اآلخر  الفحص  نتيجة  أتت  فيما  ايجابية، 
»بعد  أنه  إلى  الفتاً  سلبية«،  المظلوم  مختبر 
النتيجتين المتناقضتين، أجرى فريق الترصد 
فحص PCR آخر  القضاء  وطبيب  الوبائي 
من  للتأكد  له  والمخالطين  بإصابته  للمشتبه 

النتائج التي تصدر بعد يومين«.
 أكدت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 
بفيروس  جديدة  إصابات  »ال  أن  تقريرها  في 
كورونا، واستقر عدد المصابين المسجلين في 

عكار منذ 17 آذار الماضي على 84.
الحاالت اإليجابية: 14

حاالت الشفاء: 70
حاالت الحجر المنزلي 92«.

أن  حسن  حمد  العامة  الصحة  وزير  وأعلن 
المتدني  العدد  هو  البلد  فتح  على  شّجع  »ما 
والذي    COVID-19�ب المسجلة  لإلصابات 
يشّكل نسبة %0،3 من سكان لبنان مع إشغال 
في  الفائقة  العناية  أس��رة  من  األدن��ى  للحد 

المستشفيات«.
عبر  بعد  ع��ن  ن���دوة  ف��ي  ج��اء  حسن  ك��ام 
من  عدد  بمشاركة  اإلسكوا  نظمتها  اإلنترنت 
وزراء الصحة العرب والمدير اإلقليمي لمنظمة 
المتوسط أحمد  ل��ش��رق  العالمية  الصحة 
للتنمية  العربي  التقرير  في  للبحث  المنظري، 
أه��داف  تحقيق  وع��وائ��ق   2020 المستدامة 
للجميع  والرفاه  الصحة  ضمان  لجهة  التنمية 

في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.
»التحديات  ع��ن  الصحة  وزي���ر  وت��ح��ّدث 

على  »تتمثل  أنها  إل��ى  فأشار  المستقبلية«، 
المجتمعي،  التفشي  من  بالحّد  القريب  المدى 
ومواكبة قرار الحكومة بفتح البلد بتفعيل عمل 
الوافدين  كل  من  عينات  ألخذ  الميدانّية  الفرق 
المصابين  وع��زل  المصابة  ال��ح��االت  وتتبع 
عوارض  لديهم  من  ونقل  المحافظات  بمراكز 

إلى المستشفيات الحكومية في مناطقهم«.
ورأى أن »االستمرار في تجهيز المستشفيات 
المستوى  على  الثاني  التحدي  هو  الحكومية 
المتوسط في األشهر الثاثة المقبلة في موازاة 
التحضير لعودة آمنة إلى الحياة الطبيعية في 
اإلعداد  يتم  ان  المفترض  من  حيث  الخريف، 
إلجراءات استثنائية تواكب احتماالت حصول 
أن  إل��ى  ولفت  ال��ف��ي��روس«،  من  ثانية  موجة 
تشكل  الخانقة  والمالية  االقتصادية  »األزم��ة 
الصحية  المستلزمات  لتأمين  كبيراً  تحدياً 
والطبية وغيرها في الوقت الازم«، وشّدد على 
»ضرورة حصول تنسيق مباشر مع المنظمات 
األممّية لدعم وزارة الصحة في مساعيها لحصر 
اإلصابات في مخيمات الاجئين الفلسطينيين 

والنازحين السوريين«.
حتى  للبنان  أت��اح  »م��ا  أن  حسن  وأوض��ح 
الوباء  مواجهة  في  متقدمة  نقاط  تحقيق  اآلن، 

يعود إلى العوامل التالية:
الصحي  للنظام  الموضوعي  التقويم   -  1-
تكن  ل��م  المعركة  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ع��ام 
وزارة  إمكانات  وبين  ال��وب��اء  بين  متكافئة 

الصحة العامة.
التقنية  اإلمكانات  عن  االستعاضة   -  2-
الحكومية  المستشفيات  ف��ي  المتواضعة 

باالعتماد على الكوادر البشرية الكفوءة.
الوبائي  المنحنى  تمديد  على  العمل   -  3-
وع���دم ح��ص��ول زي�����ادات ك��ث��ي��رة ف��ي أع���داد 
نظراً  ال��وق��ت،  كسب  على  حرصاً  المصابين 
والمعّدات  التجهيزات  في  الحاصل  للشح 

الطبية، أماً في اكتشاف اللقاح الخاص.
-4 - التسجيل المبكر لإلصابات عبر حمات 
فحوصات PCR  موّجهة في مختلف المناطق 
والمخيمات وعزل المصابين وتتبعهم في أماكن 

إقامتهم لعدم حصول ساسل عدوى.
أماكن  في  الوباء  حصر  على  العمل   -  5-
المناطق  من  عدد  في  وذلك  اإلصابات  تسجيل 
السوريين  الاجئين  ومخيمات  اللبنانية 
والفلسطينيين، وتفعيل التعاون مع المنظمات 
هذا  في  مشتركة  مسؤولية  لتحمل  األممية 

الخصوص«.

ش�����ارك وزي�����ر ال��س��ي��اح��ة وال���ش���ؤون 
االجتماع  ف��ي  مشرفية  رم��زي  االجتماعية 
السياحة  منظمة  للجنة  واألربعين  السادس 
دول��ة  برئاسة  األوس���ط،  للشرق  العالمية 
األمين  وبمشاركة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
زوراب  العالمية  السياحة  لمنظمة  ال��ع��ام 
الدول  من  السياحة  ووزراء  بولوليكاشفيلي، 
األعضاء في لجنة الشرق األوسط، ومسؤولي 
العاقة،  ذات  والدولية  العربية  المنظمات 
في  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  والمدير 

الميمان. المنظمة بسمة 
فيها  تمّر  التي  التحديات  االجتماع  وناقش 
قطاع  ف��ي  وال��ع��ال��م  األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة 

السياحة إثر جائحة »كورونا«.
فيها  قال  بالمناسبة،  كلمة  مشرفية  وألقى 
»ليس خافياً عليكم أّن لبنان يعاني من مشاكل 
جائحة  وأت��ت  كثيرة،  واجتماعية  اقتصادية 
»كورونا« لتزيد من حدة هذه المشاكل، وتضع 
اللبناني  الشعب  كاهل  على  إضافية  أعباء 
نعم  جائحة...  برّمتها.  الدولة  ومؤسسات 
انتشارها،  من  وال��ح��ّد  مواجهتها  من  تمّكنا 
العالمية،  الصحة  منظمة  وبشهادة  بكفاءة 
بفعل تضافر جهود الحكومة ووعي المواطنين 
الحياة  نمط  إلى  نعود  نحن  وها  والتزامهم. 
الطبيعية تدريجياً، مع االلتزام بكل اإلجراءات 
وزارة  توجيهات  م��ع  يتوافق  بما  الوقائية 

الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية«.
أهم  أحد  السياحي  القطاع  »يشّكل  وأردف 
الركيزة  واعتبره  الوطني،  االقتصاد  مقومات 
األساس النتشال لبنان من هذا الواقع الصعب 

الريادي  ودوره  المتمّيز  موقعه  إلى  وإعادته 
على خارطة السياحة اإلقليمية والدولية. كان 
الشرق  دّرة  الماضية،  العقود  مدار  على  لبنان 
ومركز  والدولية  العربية  السياحة  ومقصد 
تاقي الحضارات ومنطلق حوار الثقافات وبلد 
والعيش  لاعتدال  ونموذجاً  واالنفتاح  التنّوع 
المشترك. اليوم نتطلّع معاً إلى تنفيذ توصيات 
اآلثار  من  التعافي  تسريع  شأنها  من  عملية 
األكثر  القطاع  السياحي،  القطاع  على  السلبية 

تضرراً بسبب جائحة »كورونا«.
منظمة  تبذلها  التي  الجهود  عالياً  وثّمن 
االقليمية  اإلدارة  سيما  وال  العالمية،  السياحة 

للشرق األوسط، في إطار دعم جهود الحكومات 
وتسريع انتعاش هذا القطاع الحيوي، وتوفير 
الستئناف  العالمية  التوجيهية  ال��م��ب��ادئ 
السياحة من خال توصيات إدارة األزمة وتوفير 
الحوافز واالستعداد للغّد. وشكر المنظمة على 
مبادراتها ال سيما لجهة تقديم حزمة مساعدات 
السياحة  إلنعاش  األعضاء  ال��دول  إلى  تقنية 
والخبرة  والمعارف  الموارد  من  واالستفادة 
الصحيح  مساره  إلى  القطاع  إلعادة  المتاحة 
المصرف  مع  شراكة  إقامة  وكذلك  والطبيعي، 
التعاون  لدعم  والتعمير  لإلنشاء  األوروب���ي 

التقني للقطاع السياحي في لبنان.

ميشال  والنقل  العامة  األشغال  وزير  اجتمع 
وزارة  في  نعمة  راوول  االقتصاد  ووزي��ر  نجار 
االشغال، مع وفد من قطاع النقل البري برئاسة 
العام  المدير  بحضور  طليس،  بسام  النقيب 
القيسي،  الحفيظ  عبد  والبحري  البري  للنقل 
مدير عام االقتصاد محمد ابو حيدر، مدير مكتب 
بيار  ومستشاره  خ��وري  شكيب  نجار  الوزير 
بعقليني. وتّم البحث في  المستجدات المتعلقة 
بأوضاع القطاع واآللية التي يقتضي األخذ بها«، 
ولدراسة كل التحديات التي يمر بها قطاع النقل 

البري على المستويات كافة.
ولفت نجار الى أن »كل القطاعات في لبنان 
تواجه تحديات نتيجة األزمة االقتصادية الحادة 
أن  سابقاً  قاله  ما  مكرراً  الباد«،  تعيشها  التي 
»هذا القطاع هو شريان أساسي يصل لبنان من 

شماله الى جنوبه والى بقاعه وعاصمته، وهو 
يمثل البنى التحتية األساسية لتطوير االقتصاد 

وللخروج من المأزق الحالي«.
الهواجس  كل  »تناول  البحث  إن  نجار  وقال 
والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها، قمنا بوضع 
االعتبار  بعين  آخذين  االحتماالت،  لكل  دراسة 
عيش  وسائل  تأمين  وكيفية  المعيشي  الوضع 
المواطن ضمن إيجاد توازن بين السائق ومالك 
العدالة  »تأمين  مؤكداً  والمواطن«،  السيارة 
الى أن »اجتماعات  االجتماعية للجميع«، الفتاً 
الشاملة  الخطة  لبحث  الح��ق��اً  ستعقد  ع��دة 
جدول  على  وسنضعها  البري  النقل  لموضوع 
أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت لتطوير هذا 

القطاع بشكل عام«.
وأضاف: »أن الدراسة التي أعّدتها المديرية 

العامة للنقل البري والبحري بكل بنودها ال� 17 
فيها بنود ثابتة، ال تتغير وهناك بنود تعتمد على 
التطورات التي تحصل على مستوى الباد وتمر 
الى  تؤدي  استثنائي  واقتصادي  مالي  بوضع 
الى ان »الدراسة وضعت  غاء معيشي«، الفتاً 
ووزارة  ال��ب��ري  النقل  قطاع  ممثلي  بتصرف 
المدراء  من  كل  من  لجنة  وشكلت  االقتصاد 
حيدر  ومحمد  القيسي  الحفيظ  عبد  العامين 
الماحظات  البري، لوضع  النقل  وممثلي قطاع 
الى  للوصول  األرق��ام  لتحديد  عليها  النهائية 

تعرفة جديدة عادلة للجميع«.
االقتصاد  »وزارة  أن  ب���دوره  نعمة  وأك���د 
الى  وص��والً  النقل  وقطاع  النقل  وزارة  ستدعم 
حل شامل وعادل للمستهلك والسائق، والمدير 
ستضع  التي  اللجنة  ضمن  من  سيكون  العام 

الماحظات على الدراسة«.
وأشار طليس من جهته الى أن »البحث تناول 
نقل  خطة  من  البري  النقل  قطاع  مشاكل  كل 
وتعديات ومخالفات وغيرها من عناوين«، مؤكداً 
أن »التعرفة ستكون عادلة للسائقين والمواطنين 
قدمت  التي  الدراسة  على  ماحظاتنا  وسنضع 
من قبل المدير العام للنقل البري والبحري عبد 
وسنعلن  بدراستها،  وسنقوم  القيسي  الحفيظ 
العادلة والمنطقية  التعرفة  المقبل عن  األسبوع 

للتخفيف من معاناة السائق والمواطن«.
ووجه طليس سؤاالً الى الحكومة: »ماذا عن 
هل  والخاص،  العام  القطاعين  في  العاملين 
بأرقام  التعرفة  زي��ادة  حال  في  إمكانية  هناك 
للموظفين في  التعرفة  الدولة  ان تلحق  معينة 

القطاعين العام والخاص؟«.

تنظيم المناطق االقت�صادّية الخا�صة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها برئاسة النائب حسن 
الى  الرامي  القانون  اقتراح  مناقشة  وتّمت  الله،  حب  عماد  الصناعة  وزير  وحضور  حسن  الحاج 
بإنشاء  المتعلقين  القانونين  واقتراحي  لبنان،  في  الخاصة  االقتصادية  المناطق  وتنظيم  إنشاء 

المنطقة االقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل وفي قضاء زحلة.
واستمعت اللجنة الى آراء الحاضرين الذين أبدوا ماحظاتهم، وعلى ضوء النقاش طلب رئيس 
اللجنة من ممثلي وزارة االقتصاد والتجارة واإلدارة العامة للمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات 
في  مناقشاتها  اللجنة  تستكمل  أن  على  المطلوبة،  بالدراسات  اللجنة  تزويد  »ايدال«  لبنان  في 

الجلسة المقبلة.

ا�صطراب في خدمات اأوجيرو

أو انقطاعاً في حال  أعلنت هيئة »أوجيرو« أن خدماتها في بعض المناطق قد تشهد اضطراباً 
وذلك  بالطاقة،  االتصاالت  وغرف  محّوالت  بعض  تزويد  عن  الخاصة  المولدات  أصحاب  توقف 

بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت.

..ونقابة موظفي »اأوجيرو« 

ترف�ض مبداأ اإلغاء ال�صاعات االإ�صافّية

اوجيرو  موظفي  نقابة  من  وفداً  ال��وزارة،  في  مكتبه  في  حواط  االتصاالت طال  وزير  استقبل 
برئاسة النقيب ايلي زيتوني، الذي قال بعد اللقاء: »بحثنا خال اجتماعنا في أربع نقاط أساسية، 
مسارها  في  وهي  عليها  التوقيع  تّم  أنه  الوزير  لنا  أكد  التي   2020 و   2019 عن  العمل  عقود 
تُعد تناسب  لم  49 منه، ألنها  المادة  431 وتعديل  القانون  الى أوجيرو. كما تحدثنا عن  اإلداري 
وال تتماشى مع الوقت الحالي اذ مضى عليها اكثر من عشرين عاماً، وتطرقنا الى موضوع تعيين 
الهيئة الناظمة. والنقطة األهم التي تحدثنا فيها هي مفاعيل قرار مجلس الوزراء بإلغاء الساعات 

اإلضافية على الموظفين في اوجيرو«.
وإذ شدد زيتوني على ان قرار مجلس الوزراء سيغير من إنتاجية المؤسسة، اعلن رفض مبدأ 

الغاء الساعات اإلضافية، النه سيؤثر سلباً أيضاً على المردود المالي لخزينة الدولة.
سيكون  الوزراء  مجلس  جلسة  في  اليوم  عنا،  الدفاع  موقع  أخذ  حواط  »الوزير  ان  الى  واشار 

محامي الدفاع وسيطرح استثناء مؤسسة أوجيرو من هذا القرار«.

»الوزارة  أن  يمين  لميا  العمل  وزيرة  أعلنت 
تعمل على إعداد مشاريع قريبة وبعيدة المدى 
معاماتهم،  وتسهيل  المواطنين  خدمة  بهدف 
»إن  وق��ال��ت:  وال��رش��وة«.  الفساد  ومكافحة 
نقوم  الذي  العمل  وزارة  هيكلة  إعادة  مشروع 
ووزارة  األوروب���ّي،  االتحاد  مع  بالتعاون  به 
الى وضع رؤية جديدة  االدارية يرمي  التنمية 
مجال  في  خصوصاً  دوره��ا  وتفعيل  للوزارة 

تعزيز كوادر التفتيش«.
العمالة  أضافت في تصريح لها »أن تنظيم 
 500 من  اكثر  فهنالك  جداً،  ضروري  األجنبية 
نظامي  وغير  نظامي  بين  ما  أجنبي  عامل  الف 
ذلك  كل  السوريين،  الاجئين  الى  باإلضافة 
التي  اللبنانية  العاملة  لليد  منافسة  يشكل 
إصدار  في  نتشّدد  نحن  لذلك  حمايتها.  تجب 

إجازات العمل«.
تعيين  الى  قريباً  ستدعو  أنها  أعلنت  وفيما 
للربط  وستعمل  للضمان،  جديد  إدارة  مجلس 
يمكن  األم��ر  وه��ذا  والضمان  الصيدليات  بين 
نحن  يمين:  قالت  العاجل،  القريب  في  إنجازه 
الصندوق  إدارة  مجلس  م��ع  ت��واص��ل  على 
وضع  لتقييم  االجتماعي  للضمان  الوطني 
الصندوق ومشاكله اإلدارية والمالية والهيكلية 
من أجل إيجاد حلول على صعيد إعادة هيكلته 
آالف   3 من  اكثر  »هناك  وأضافت:  ومكننته. 
الدولة،  على  الضمان  مستحقات  ليرة  مليار 
وإذا بقي وضع الصندوق على حاله ولم تسّدد 
في  مصيره  فسيكون  المستحقات  هذه  الدولة 

خطر«.
أزم��ة  تعد  ل��م  »البطالة  أن  على  وش���ّددت 

على  يضاف  لبنان  وف��ي  دولية،  بل  داخلية 
 17 منذ  الباد  شهدتها  التي  األزم��ة  كورونا 
البطالة  نسبة  لتصبح   2019 األول  تشرين 

أكثر من %30 وهي على ارتفاع«.
قيمة  أي  حالياً  لألجور  يعد  »ل��م  وق��ال��ت: 
فعلية، وعندما يثبت سعر صرف الدوالر تجب 
ذلك  لكن  لألجور.  األدن��ى  بالحد  النظر  اع��ادة 
يجب أن يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائياً 
لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب 

والرواتب«.
وأضافت: »الوزارة تبّت بكل طلبات التشاور 
التي تقدم إلينا، ونحاول قدر المستطاع خفض 

عدد المصروفين وضمان حقوقهم«.
األجانب،  والعامات  العمال  مشكلة  وعن 
ال��ع��م��ال وال��ع��ام��ات  ق��ال��ت: »ع���دد كبير م��ن 
في  شرعية  غير  بطريقة  موجودون  األجانب 
لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة 
نحن  المشكلة.  ه��ذه  تفاقمت  ال���دوالر،  ش��ح 
نضغط للمساعدة على العودة الطوعّية لهؤالء 
سفاراتهم  مع  بالتنسيق  بادهم  إلى  العمال 

ووزارة الخارجية واألمن العام«.
العمل  أصحاب  ماحقة  »ستتم  انه  وأكدت 
الذين يثبت أنهم تركوا العامات أمام قنصلية 
على  أسماؤهم  ستوضع  كما  مؤخراً،  بادهن 
عامات  توظيف  من  تمنعهم  س��وداء  الئحة 

أجنبيات في المستقبل«.
في  أس��اس��ي  التقاعد  ن��ظ��ام  »ان  وق��ال��ت: 
مرحلة  في  حالياً  ونحن  االجتماعية،  الحماية 
متطّورة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع 
مسودة لهذا المشروع من خال اللجنة النيابية 

نقوال  السابق  والوزير  النائب  برئاسة  الفرعية 
التي  الجهة  حول  البحث  يتم  واآلن  نحاس، 
ضمن  من  يكون  أن  األغلب  والتوجه  ستديره، 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي«.
عدة  بمبادرات  تقوم  ال��وزارة  »ان  أضافت: 
واستبدال  للبنانيين  عمل  فرص  خلق  باتجاه 
هذه  من  باللبنانية.  األجنبية  العاملة  اليد 
على  لبنانيين  ش��ب��اب  ت��دري��ب  ال��م��ب��ادرات 
مع  بالتعاون  اآلس��ي��وي��ة  األط��ب��اق  تحضير 
السفارة اليابانية، وبتنفيذ هذه المبادرة نكون 

قد خلقنا فرص عمل كثيرة«.
وب��ال��ن��س��ب��ة ال���ى ال��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة 
هذه  »دور  العمل:  وزي��رة  قالت  لاستخدام، 
مكافحة  ف��ي  لتقوم  أس��اس��ي  أم��ر  المؤسسة 
عمل،  فرص  تأمين  كيفية  في  والنظر  البطالة 
نحاول  لذلك  متوفرة  غير  اإلمكانات  تكون  قد 

تأمين دعم لهذا المشروع«.
الوزارة  داخل  عمل  ورشة  »هناك  وقالت: 
اللبناني  العمل  قانون  وتعديل  لتحديث 
ونحن  الدولية،  العمل  منظمة  مع  بالتعاون 
ب��ص��دد ت��ق��دي��م م��ش��روع إلن��ش��اء ص��ن��دوق 
ت��رك��وا  ال��ذي��ن  ع��ل��ى  للتعويض  ال��ب��ط��ال��ة 
أعمالهم خال األزمة، ويفترض أن يكون هذا 
طاولة  على  المقبلة  األي��ام  خال  المشروع 

مجلس الوزراء«.
العام،  العمالي  االت��ح��اد  انتخابات  وع��ن 
الى النقابات للقيام  أعلنت أنها ستوّجه »كتباً 
مشّددة  العمالي«،  االتحاد  ومنها  باالنتخابات 
على أنها تريد ان تكون هناك »نقابات فعالة ال 

صورية«.

الحريري  رف��ي��ق  مستشفى  إدارة  ق���ّررت 
لترشيد  وتدابير  إج��راءات  »اتخاذ  الجامعي 
العمل  إيقاف  منها  الكهربائية  الطاقة  استهاك 
اإلدارية  المكاتب  كافة  في  التكييف  أجهزة  في 
للمرضى  األول��وي��ة  إلعطاء  الممرات  وبعض 

حرصاً منها على صحتهم وسامتهم.«
وأكدت في بيان أنه »لم يتوقف التبريد في 
الفائقة  والعناية  كالعمليات  الطبية  األقسام 
والطوارئ وغسيل الكلى وغيرها من األقسام«، 
85 في  الفتًة إلى أن »المستشفى يشغل اليوم 

المئة من طاقته االستيعابية للمرضى.«
وزارتي  في  بالمعنيين  »اتصلنا  وأضافت 
من  المستشفيات  الستثناء  والطاقة  الصحة 
االستجابة  سرعة  ونشكر  التقنين،  ج��دول 
أقل.  تقنين  لفترة  المستشفى  بإخضاع  لطلبنا 
ونشكر شركة توتال – لبنان التي ساهمت في 
من  الحرجة  الفترة  هذه  في  المستشفى  دعم 

خال تقديمها مادة الفيول.«
ستخفف  أن��ه��ا  ع��ل��ى  اإلدارة  وش�����ّددت 
بتغذية  المقدمة  التسهيات  وفق  »اإلج��راءات 
الفيول«،  مادة  توافر  ومدى  الكهربائية  الطاقة 
اإلج��راءات  لهذه  لتفهمهم  »اإلداري��ي��ن  شاكرًة 
القاسية لحماية المرضى وتثمن تضحياتهم«، 
المهني  واجبها  أداء  على  »حرصها  وأك��دت 

والوطني تجاه المرضى والمواطنين.«
على  أن  لبنان  كهرباء  مؤسسة  وأف��ادت 
المؤسسة  فيه  تمر  الذي  الحرج  الوضع  رغم 
لزوم  المحروقات  في  النقص  صعيد  على 
معامل اإلنتاج، فإن مستشفى رفيق الحريري 
الحكومي، وبناًء على طلب الجهات المعنية، 
 18 م��ن  الفائت  السبت  ي��وم  منذ  يستفيد 
ساعة تغذية يومياً، وذلك حفاظاً على حسن 
سامة  وعلى  المستشفى  ف��ي  العمل  سير 

المرضى.

12 اإ�سابة جديدة بكورونا واال�ستباه باإ�سابة مواطن من �سكان الكورة
ح�سن: نواكب قرار فتح البلد بتفعيل عمل الفرق الميدانّية

م�سرفية : القطاع ال�سياحّي االأكثر ت�سررًا ب�سبب كورونا

اأزمة الكهرباء ت�سيب »م�ست�سفى الحريري« تعرفة جديدة للنقل البرّي

يّمين: تجب اإعادة النظر بالحد االأدنى للأجور

مشرفيه في اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية

في  االستئنافية  العامة  النائبة  أنهت 
المطالعة  عون،  غادة  القاضية  لبنان  جبل 
من  المتفّرعة  الملفات  أح��د  في  باألساس 
االدع��اء  فطلبت  المغشوش،  الفيول  ملف 
فغالي  أورور  للنفط  ال��ع��ام  المدير  على 
النفط  م��ن��ش��آت  ل��ش��رك��ة  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر 

الوظيفّي  اإلهمال  بجرم  حليس  سركيس 
الذي تصل عقوبته الى سنتين سجن.

 zr energy على:  االدع���اء  طلبت  كما 
 zr energyو  bvi وسوناطراك   dmcc
الذي  االحتيال  بجرم   group holding
على  سجن،  سنوات  لثاث  عقوبته  تصل 

 ZR Energy لشركة  التنفيذّي  المدير 
سوناطراك  شركة  وممثل  ال��زوق  إبراهيم 
الجزائرية في لبنان طارق الفوال وصاحب 
االحتيال  بجرائم  رحمه  تيدي   ZR شركة 
تصل  ال��ت��ي  األم����وال  وتبييض  وال��غ��ش 

عقوبتها الى سبع سنين سجن.

موظفي  من  عدد  على  االدعاء  طلبت  كما 
والزهراني  عمار  دير  في  النفطية  المنشآت 
طالبة  رش��ى،  وتقاضي  التزوير  بجرائم 
محكمة  أم���ام  عليهم  ال��م��دع��ى  محاكمة 

الجنايات.

في  له  مستوى  أعلى  ص��وب  الذهب  تقّدم 
األسبوع  سجله  الذي  سنوات  ثماني  حوالي 
ال��م��اض��ي، إذ أب��ق��ى ت��زاي��د ح���االت اإلص��اب��ة 
اآلمنة  الماذات  على  الطلب  كورونا  بفيروس 

مرتفعاً.
وصعد الذهب في التعامات الفورية 0.44 
بالمئة إلى 1782.50 دوالر لألوقية )األونصة( 
جرينتش.  بتوقيت   1650 الساعة  بحلول 

 0.2 العقود األميركية اآلجلة  الذهب في  وربح 
بالمئة إلى 1793 دوالرا لألوقية.

للسمسرة  أواندا  لدى  األسواق  محلل  وقال 
إدوارد مويا« يتشكك المستثمرون في استمرار 
الصمود،  من  نفسه  القدر  على  التعافي  ه��ذا 
السريع...  التعافي  ذلك  نتوقع  جميعاً  ألننا 
وربما يكون لدينا تعاٍف يستغرق وقتاً أطول، 

وسيكون ذلك داعماً ألسعار الذهب«.

حاالت  بتزايد  األميركية  األسهم  تبال  ولم 
لتصعد  كورونا،  بفيروس  الجديدة  اإلصابة 
لقطاع  المتوقع  غير  على  نمو  خلفية  على 
تعاٍف  في  آمال  من  وبدعم  األميركي  الخدمات 
تقوده الصين من تراجع اقتصادي تسبب فيه 

تفشي فيروس كورونا.
بيانات  إن  ال��ت��وري��دات  إدارة  معهد  وق��ال 
األميركي  الخدمات  قطاع  نشاط  أن  أظهرت 

ليعود  حزيران،  يونيو  في  كبير  بشكل  تعافى 
كوفيد- جائحة  قبل  ما  مستويات  إلى  تقريباً 

.19
ارتفع  األخرى،  النفيسة  المعادن  بين  ومن 
دوالر   1927.70 إلى  بالمئة   0.2 الباديوم 
إلى  بالمئة   1.77 الباتين  وزاد  ل��ألوق��ي��ة، 
814.00 دوالراً لألوقية. وصعدت الفضة 0.9 

بالمئة إلى 18.20 دوالراً لألوقية.

يوم  قبل  أم��س،  مرتفعة،  دبي  بورصة  أغلقت 
التداول  قاعة  المالي  دبي  سوق  فتح  إع��ادة  من 
أمام المستثمرين بعد إغاق استمر ثاثة أشهر في 
حين واصلت بورصة مصر مكاسبها.وأغلقت قاعة 
التداول ومكاتب شؤون العماء مؤقتاً في سوق دبي 
كورونا.  فيروس  تفشي  الحتواء  آذار  منتصف  في 
وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.2 بالمئة 
 2.2 القيادي  العقارية  إعمار  سهم  ارتفاع  بفضل 

بالمئة وبنك دبي اإلسامي 1.3 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بفضل قفزة 6.8 
القطاع  أن  مسح  وكشف  غاز.  دانة  لسهم  بالمئة 
حزيران  في  نما  اإلمارات  في  النفطي  غير  الخاص 
للمرة األولى هذا العام بعدما عانى انكماشاً ألشهر، 

وذلك مع رفع قيود فيروس كورونا.
لمديري  ماركت  آي.إت���ش.إس  مؤشر  وارتفع 
العوامل  ض��وء  في  المعدل  اإلم���ارات  مشتريات 
الصناعات  قطاعي  يغطي  وال���ذي  الموسمّية، 
من  حزيران  في   50.4 إلى  والخدمات،  التحويلية 

الفاصل   50.0 مستوى  متخطياً  أيار،  في   46.7
بين النمو واالنكماش.

الى ذلك تقّدم المؤشر المصري 1.2 بالمئة مع 
صعود معظم األسهم، ومن بينها سهم جهينة الذي 
لألسهم  القياسي  المؤشر  وأغلق  بالمئة.   9.1 قفز 
في السعودية، التي أعلنت عن أكبر عدد من حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا بين دول مجلس التعاون 
دكتور  سهم  وهبط  مستقراً.  الست،  الخليجي 
سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.3 بالمئة بينما 

ارتفع سهم شركة النفط العماقة أرامكو السعودية 
0.5 بالمئة.

مطلعان  م��ص��دران  ق��ال  أخ���رى،  ناحية  وم��ن 
السعودية،  في  الطبية  النهدي  شركة  إن  لرويترز 
تدرس  المملكة،  في  صيدليات  سلسلة  أكبر  وهي 
مع  مبكرة  محادثات  وبدأت  أولي  عام  طرح  فكرة 

مستشارين محتملين.
وارتفع مؤشر قطر 0.1 بالمئة مدفوعاً بمكاسب 

بنك الدوحة 3.1 بالمئة.

عون طلبت االّدعاء على فغالي وحلي�س وzr energy dmcc و�سوناطراك واإبراهيم الزوق

الذهب يتقدم الأعلى م�ستوى له في ثماني �سنوات

دبي تتفوق على بور�سات الخليج

ّتنظيم المناطق االقت�صادّية الخا�صةتنظيم المناطق االقت�صادية الخا�صةتنظيم المناطق االقت�صادّية الخا�صة

موظفي  من  عدد  على  االدعاء  طلبت  كما 
والزهراني  عمار  دير  في  النفطية  المنشآت 
موظفي  من  عدد  على  االدعاء  طلبت  كما 
والزهراني  عمار  دير  في  النفطية  المنشآت 
موظفي  من  عدد  على  االدعاء  طلبت  كما 
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5 á°SÉ«°S / øWƒdG

á∏àëªdG ø«£°ù∏a
 Èd??�_«  ÊËR??�  W�O�  XMK�√  ˚
 dO�_«  œUNA?��«  ¨f�√  ¨s�—d�L�«Ë
 ¨…e??�  ŸU??D??�  s??�  wK�«dG�«  Íb??F??�
 W�UO�  W�O��  ¨åqA�≈ò  qI�F�  w�
 …—«œ≈  UNF���  w��«  w�D�«  ‰U??L??�ù«
 Èd???�_« o??�??� ‰ö???�???�ô« Êu??�??�

Æv{dL�«
 s�  ©ÎU�U�  75®  wK�«dG�«  bONA�«
 b�√  ¨…e??�  WM�bL�  WO�U�A�«  w??�
 vC�√Ë  ¨sOOMOD�KH�«  Èd�_«  Âb�√
 u�Ë  ¨‰ö��ô«  Êu��  w�  ÎU�U�  26

Æ…UO��« Èb� s���U� ÂuJ��
 W�uMLL�« wK�«dG�« WKzU� V���Ë
  «b�UM�  UN�K�Ë  bI�  ¨t�—U�“  s�
 qA�≈  s??�??�  q????�«œ  s??�  …—Òd??J??�??�
 `��√  Ê√  bF�  t�UO�  –UI�≈  …—ËdC�
 qÒJA�  U�U��Ëd��«  ÊU�d��  t{d�

Æt�UO� vK� Î«dD�
 ÂU� w??K??�«d??G??�« d??O??�_« q??I??�??�«Ë
 s� Íœ«dH�ô« ‰eFK� ÷ÒdF�Ë ¨1994
 U�bF�  √b??�Ë  ¨©2006≠1994®  ÂU�
 ÷d� UNM� WM�e� ÷«d�√ s� w�UF�
 lL��«  n??F??{Ë  j??G??C??�«Ë  dJ��«
 ÊU�d��  Î«d�R�  VO�√Ë  ¨dB��«Ë

ÆU�U��Ëd��«
 ‰ö��ô« Êu�� W�KB� XC�—Ë
 w� ÃöF�« wIK�� wK�«dG�« dO�_« qI�
 t�d�   bÒLF�Ë  ¨WK�d�«  s��  …œUO�
 …dO��  W�UJ��ô  ÈÒœ√  U�  ªÃö�  ÊËœ
 lO�U�_«  w�  w�B�«  tF{Ë  vK�

ÆWO{UL�«
 ‰ö??�??�ô«  U??D??K??�  d??D??�√ ˚
 ÎôeM�  30  ÂbN�  ¨f??�√  ¨w�uONB�«
 ”bI�U�  W�u�OF�«  …bK�  w�  …QAM�Ë

ÆWK��L�«
 W�u�OF�« WF�U�� WM�� uC� ‰U�Ë
 r�«u� Ê≈ ¨åU�Ëå?� hL��« u�√ bL��
 ¨”bI�U�  ‰ö??�??�ô«  W�bK��  WF�U�
 ÂbN�U�   «—U??D??�ô«   «dA�  X??�“Ë
 sOO�bILK�  ‰“U??M??�Ë   PAM�  vK�
 UNM�  ·d�  ¨…bK��«  ¡UO�√  nK���  w�
 ÍËU�OF�« d�U� dO�_« oOI� ‰eM�
  U�«d� X�b� Íc�« ÍËU�OF�« X�√—

Æ2013 ÂU� t�eM� ‰ö��ô«
  —u� WÒ�bK��« r�«u� Ê√ ∫·U{√Ë
 bF�  ‰“U??M??L??�«Ë   PAML�«  s??�  Î «œb???�
 ¡UA�ù«  bO�  u�  U�  UNM�  ¨UN�U���«

Æ‰u�Q� d�ü«Ë
 WKL�  v??�≈  W�u�OF�«  ÷ÒdF��Ë
 ¨qOJM��«Ë lLI�« s� W�NML�  U�UN��«
 l�u��«  s�  UNO�U�√  ‰ö��ô«  Âd��Ë

ÆrNO{«—√ w� w�«dLF�«

ΩÉ°ûdG
 rOKF��«  …œUN�  »ö??�  q??�«Ë  ˚
 WO�dA�«  W???�œ«b???�ù«Ë  Òw???�U???�_«
 ÂUF� rN�U�U���« WO�dA�« W�u�U��«Ë
 rOKF��«  »ö??�  Âb??I??�  YO�  2020
 WO�dA�«  W???�œ«b???�ù«Ë  w???�U???�_«
 WO�dF�«  WGK�«  …œU�  ÊU���ô  ¨f�√
 …œU�  ÊU���ô  WO�dA�«  W�u�U��«Ë

Æ`KDBL�«Ë n�dA�« Y�b��«
 rOKF��«   U??�U??�??�??�«  d??L??�??�??�Ë
 “uL� dN� s� s�U��«  v�� w�U�_«
  U�U���«  wN�M�  ULMO�  Í—U??�??�«
 W??�u??�U??�??�«Ë W??O??�d??A??�« W???�œ«b???�ù«

ÆtM� dA� l�«d�« w� WO�dA�«
 …œUL�  ‰Ë_«  tO�u��«  V�J�  sÒO�Ë
 Ê√  WO�d��«  …—«“Ë  w�  WO�dF�«  WGK�«
 ÂUE�Ë  r�b�  ÂUE�®  ÊU���ô«  WK��√
  «—UNL�  WO�uLA�«  X??�«—  ©Y�b�
  U�u���Ë  l??�—_«  WO�dF�«  WGK�«
 qOK���« Èu��� vK�  e�—Ë W�KD�«
 UL�  r�uI��«  v??�≈  Îôu??�Ë  VO�d��«Ë
  bM��«  WO�U�M��«  WK��√  XMLC�

ÆUOKF�« dOJH��«  «—UN� v�≈

¥Gô©dG
 WE�U��  s??�  V??zU??M??�«  d??�??�??�«  ˚
 ÂUO�  ¨f??�√  ¨U??�d??�??�«  bL�√  ÈuMO�
 vHDB�  ¡«—“u?????�«  fK��  f??O??z—
 U�œ  ULO�  ¨÷u??�d??�  t�Q�  wL�UJ�«
 vK� …d�UGL�« Âb� v�≈ ¡«—“u�« fOz—

ÆWE�U�L�« w� g�UF��«
 fOz— v�≈ò ∫ÊUO� w� U�d��« ‰U�Ë
 w�Ë   U�uKF�  UM�K�Ë  ∫¨¡«—“u???�«
  «u�  …œU??�≈  b�d�  p�Q�  …b�R�  t��
 iF�Ë —U�M� ¡UC� v�« W�dLAO��«

ÆåÈuMO� WE�U�� w�«u�
 d�_« «c� p� ‰uI� ÎU�bI�ò ∫·U{√Ë
 d�R�Ë  d�UG�  ô  Ê«  vML�√Ë  ÷u�d�
 WE�U��  w�  œu�uL�«  g�UF��«  vK�
 vK�  k�U��  Ê«  q??�√  s??�  ¨Èu??M??O??�

Æåp�BM�

¿OQC’G
 dL� —u��b�« ¡«—“u�« fOz— v�— ˚
  «dJ�F�  ÕU���«  qH�  ¨f�√  “«“d�«
 WOL�d�« 2020 ¡UM��«Ë qLFK� sO���«
  «dJ�FL�«   UOKL�  …—«œ≈  e�d�  w�

Æ»U�AK� sO���« WM�b� w�
 t� WLK� ‰ö� ¡«—“u�« fOz— qI�Ë
  UO��  ¨wzdL�«  ‰UB�ô«  WOMI�  d��
 bNF�«  w??�ËË  w�U��«  tK�«  b��  pKL�«
 ¨w�U��«  tK�«b��  s�  sO���«  dO�_«
 «c�   «dJ�FL�«  w??�  sO�—UALK�

ÆÂUF�«
 ÊË—u??�??� s??�??�ò ∫“«“d?????�« ‰U???�Ë
  √b�  w��«  sO���«   «dJ�F�  ÊQ�
 ¨·ËdE�«  q�  r�d�Ë  Î̈U�U�  50  q��
 «c�Ë ¨UM�U��Ë UM�U�A� ÂuO�« …bIFM�
 vK�  rJLOLB�Ë  r�—«d�≈  vK�  qO�œ

Æå⁄«dH�« s� Î«bOF� X�u�« —UL���«

âjƒµdG
 aOA�«  X??�u??J??�«  d??O??�√  ‰U???�  ˚
 q�«u��«  qzU�Ë  Ê≈  ¨bL�_«  ÕU��
 Ê√  dNE�Ë  X�uJK�  ¡w��  w�UL��ô«
 ?�« U�œË Æt� –ö�Ë œU�HK� l�d� U�bK�
 WL�UE�« WKL�K� ÍbB��« v�≈ åW�«e�ò

ÆWK�U��«  «¡U�œô«Ë
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áÑjô≤dG IôàØdG »a áeƒµëdG ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¢ù«d zº°†dG{ :∫ÓàM’G á«LQÉN ôjRh

záq«dhódG áq«YÉHôdG{ ájÉYôH äÉ°VhÉØªd ¿h qó©à°ùe :πcô«ªd ¢SÉÑY
 œuL��  ¨WOMOD�KH�«  WDK��«  fOz—  »d??�√
 ¡«d�ù wMOD�KH�«  V�U��« œ«bF��« s� ¨”U��
 ”U�√  vK�ò  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  l�   U{ËUH�
 WO�U�d�«  WM�K�«ò  W�U�d�Ë  ¨åWO�Ëb�«  WO�dA�«

ÆåWO�Ëb�«
 ”U��  sO�  wH�U�  ‰U??B??�«  ‰ö??�  p??�–  ¡U??�
 o�Ë  ¨q�dO�  öO��√  ¨WO�UL�_«  …—UA��L�«Ë

Æ©U�Ë® ¡U��ú� WOL�d�« WOMOD�KH�« W�U�u�«
 wMOD�KH�«  sO��U��«  sO�   U??{ËU??H??L??�«Ë
 ª2014  ÊU�O� Øq�d�√  cM� WH�u�� w�uONB�«Ë
 Ã«d�ù«Ë  ¨ÊUDO��ô«  n�Ë  VO�√  q�  i�—  ¡«d�
 q�  —UO�  s�  UNKBM�Ë  ¨v??�«b??�  sOKI�F�  s�
 WOMOD�K�  W�Ëœ  W�U�≈  v�≈  bM��L�«  ¨sO��Ëb�«
 ¨1967  Ê«d�e�  ØuO�u�  5  q��  U�  œËb??�  vK�

ÆWO�dA�« ”bI�« UN�L�U�Ë
 ”U��  Ê√  WOMOD�KH�«  W??�U??�u??�«   d???�–Ë
 »U�cK�  sOD�K�  W??�Ëœ  œ«bF��«  s??�  »d???�√ò
 ¨WO�Ëb�«  WO�dA�«  ”U�√  vK�   U{ËUHL�«  v�≈

ÆåWO�Ëb�« WO�U�d�« WM�K�« W�U�— X��Ë
 œU��ô« ¨…b��L�« r�_« s� WM�K�« Ác� n�Q��Ë

ÆUO�Ë—Ë ¨…b��L�«  U�ôu�« ¨w�Ë—Ë_«
  «b���L�« d�¬ò vK� ¨q�dO� ¨”U�� lK�√Ë
  UDD�L�  oKF��  U�  w�  W�U�  ¨WO�UO��«

ÆåWO�uONB�« rC�«

 Êœ—_« —u� WIDM� Òr{ ‰ö��ô« W�Ëœ Âe�F�Ë
 WK��L�«  WO�dG�«  WHC�U�   UM�u��L�«  lOL�Ë
 s� W�L�U� 30  u�� ‰œUF� U� u�Ë ¨UN�œUO� v�≈

ÆWHC�« W�U��
 WO�uONB�«  W�uJ��«  √b��  Ê√  Î «—d??I??�  ÊU??�Ë
 ¨Í—U��«  “uL�ØuO�u�  s�  ‰Ë_«  w�  rC�«  WOKL�
 q�  w�  ¨bF�  ÊQA�«  «cN�  —«d�  Í√  —bB�  r�  sJ�
 ¨jD�L�«  «cN�  w�ËœË  w�d�Ë  wMOD�K�  i�—

Æw�Ëb�« Êu�UI�« „UN��« t�Q� s� Íc�«
 W�Uz— U�œö� w�u� vK� q�dO� ¨”U�� QM�Ë
 ÎUOML��  ¨w�Ëb�«  s�_«  fK��Ë  w�Ë—Ë_«  œU��ô«
 Êu�UI�« r�œË —«dI��ô« oOI�� w� p�– rN�� Ê√

ÆWO�Ëb�« WO�dA�«Ë w�Ëb�«
 ‰ö�  w�Ëb�«  s�_«  fK��  UO�UL�√  ”√d��Ë
 «c� s� ‰Ë_« w� XÒ�u� ULO� ¨Í—U��« “uL�ØuO�u�

ÆdN�√ W�� …bL� w�Ë—Ë_« œU��ô« W�Uz— dNA�«
 r�«b�« UO�UL�√ n�u� q�dO� …—UA��L�«  b�√Ë
 Â«e��ô«Ë  ¨åsO��Ëb�«  q�ò  ”U�√  vK�  Âö�K�

ÆåU�Ëò V��� ¨w�Ëb�« Êu�UI�U�
 v�≈  sO��U��«  ”uK�  WOL�√  vK�   œÒb??�Ë

Æ U{ËUHL�« W�ËU�
 bI�  v�≈  ¨W��UM�  s�  d��√  w�  ¨”U��  U�œË
 …œbF��  WO�Ëœ  WO�¬  dI�  ¨Âö�K�  w??�Ëœ  dL�R�

Æ‰ö��ô« l� W�u���«  U�œU�� W�U�d�

 w�dO�_«  fOzd�«  …—«œ≈  ÊuOMOD�KH�«  rNÒ��Ë
 ¨w�uONB�« ÊUOJK� ÂU��« “UO��ôU� ¨V�«d� b�U�Ëœ
  U�œU�L� …œdHM� WO�dO�√ W�U�— Í√ ÊuC�d�Ë

ÆÂö�
 ¨Í“UMJ�√ w�U� ‰ö��ô« WO�—U� d�“Ë ÊU�Ë
 WO�dG�«  WHC�«  s�  ¡«e�√  år{ò  Ê≈  ¨f�√  ‰U�
 ‰UL�_«  ‰Ëb�  vK�  fO�  åqOz«d�≈å?�  WK��L�«

ÆW�uJ�K� V�dI�«
 o�Ë  ¨åXO�  XA�—ò  W??�«–ù  Í“UMJ�√  d??�–Ë
 30 s� d��√ l� ÀÒb�� t�√ ¨åUH�ò W�U�Ë WL�d�
 rN�UEH��  v�≈  lL��«Ë  ÎUO�Ë—Ë√  WO�—U�  d�“Ë
 rN�UE�ö�  c�QO�  t??�√Ë  ¨rC�«  …uD�  vK�

Æ—«dI�« –U��« W�U� ÊU����« w� rN�UEH��Ë
 WF�œ ÊdI�« WIH�ò tL�œ v�≈ Í“UMJ�√ —U�√Ë
 t�A�  U�  sOOMOD�KH�«  `M�  p�–  w�  UL�  ¨…b�«Ë
 sO�ö� 3 r{ WO�UJ�≈ s� hK��K� UÎOF� ªW�Ëb�«

ÆåWO�dG�« WHC�« w� ÊuAOF� wMOD�K�
 Ác� w� q�«u� t��uJ� Ê√ v�≈ f��U� XH�Ë
 t�√Ë  ¨rC�«  WD�  cOHM�  ‰u�  UN�«—ËUA�  ÂU�_«
 r{ WOKL�ò cOHM� r�O�� ª—«dI�«  –U��« ‰U� w�

ÆÁdO�F� o�Ë ¨åW�ËR��
 ¨b� bF� Ë√ «Îb� r�� s� rC�« …uD�ò ·U{√Ë
 w�—«“Ë  sJ�  ¨UÎO�U�   bF�Ô��«  U�  «–≈  ·d�√  ôË

ÆåWK�IL�«  «uD�K� bF���

 Íc�«  b�uL�«  ¨“uL�ØuO�u�  s�  ‰Ë_«  ÊU??�Ë
 ¨u�UOM�� sO�UOM� ‰ö��ô« W�uJ� fOz— ÁœÒb�
 WM�u��� 130  s� d��√ r{ WOKL� w� ŸËdAK�
 sO�  b�L�  Íc�«  Êœ—_«  —u�Ë  WO�dG�«  WHC�«  w�
 s�  d��√  q�L�Ë  ¨XOL�«  d���«Ë  U�d��  …dO��
 ¨w�uONB�« ÊUOJ�« v�≈ ¨WHC�« W�U�� s� 30%

ÆWO�dO�_« åÊdI�« WIH�ò —U�≈ w�
 v�� ÊQA�« «cN� —«d� Í√ —bB� r� u�UOM�� sJ�
 Èd�√Ë ¨t��uJ� q�«œ å U�ö�ò œu�u� ¨ÂuO�«
 qO�UH�Ë  XO�u�  ‰u??�  WO�dO�_«  …—«œù«  l�

ÆWO�uON� Âö�≈ qzU�Ë V��� ¨årC�«ò WOKL�
 Ê√  s�  —U??�√  Øu�U�  19  ¡U��  ”U��  sK�√Ë
 q� w� U����√ sOD�K� W�ËœË d�d���« WLEM�
 WO�dO�_«  sO��uJ��«  l�   UO�UH�ô«  lOL�  s�
 W��d�L�«   U�«e��ô«  lOL�  s�Ë  WO�uONB�«Ë

ÆrC�« ŸËdA� vK� « Îœ— ¨UNOK�
 ¨r�UF�«  ‰Ëœ  b�b�Ë  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  i�—Ë
 s�b�R�  ¨r??C??�«  ŸËd??A??�  ¨WO�dF�«  ULO�  ôË
 ’d�  vK�  wCI�Ë  åsO��Ëb�«  q�ò  d�Òb�  t�√

ÆÂö��«

 …—«“Ë  ¨f??�√  “«“d???�«  dL�  —u��b�«  ¡«—“u???�«  fOz—  —«“
 jOD���«  d??�“Ë  vI��«Ë  ¨w??�Ëb??�«  ÊËU??F??�??�«Ë  jOD���«
 wH�u�  —U��Ë  wC�d�«  ÂU�Ë  —u��b�«  w�Ëb�«  ÊËUF��«Ë
 fF�F�«  bL��  —u��b�«  WO�UL�«  d�“Ë  —uC��  ¨…—«“u??�«

ÆÊU�u� WM�“ …—«“u�« ÂU� sO�«Ë
 jOD���«  d�“Ë  s�  “U��≈  v�≈  ¡«—“u??�«  fOz—  lL��«Ë
 ¨WJKLLK� W�ÒbIL�« `ML�«Ë  «b�U�L�« ‰u� w�Ëb�« ÊËUF��«Ë
 WO�¬Ë WOM�u�« W�u�Ë_«  «– l�—UAL�« vK� UN�d� t�Ë√Ë

ÆUNOK� W�U�d�«Ë oO�b��«
 ¨dL���  Êœ—ú??�  ÂbIL�«  r�b�«  Ê«  ¡«—“u??�«  fOz—  b??�√Ë
 t�ËQ�  oKF��  U�  ¡«u�  WJKLL�U�  WOL�U�  WI�  vK�  d�R�Ë

ÆÎ«dO�√ XÒL� w��« b�u� Ë—uO�«  «bM� —«b�≈ Ë√ r�b�«
 «c�ò  ¡UIK�«  VI�  WO�U��   U��dB�  w�  “«“d??�«  ‰U�Ë
 UMF{u�Ë w�œ—_« œUB��ôU� WI��« Ác� vK� e�d� Ÿu��ô«
 ’U��«  ŸUDI�«  …—b??�Ë  …œu�uL�«  UM�U�UO��«Ë  ÍbIM�«
 ŸUDI�«  t���√  U� «c�Ë ¨∆—«uD�«  l� q�UF��«Ë w�UF��«  vK�

Æåt� ÊË—u�� s��Ë ¨’U��«
 W�–U� W�Ëœ Êœ—ô« ÊuJ� ÊQ� W�d� r�UFK� ÂbI� UM�√ b�√Ë
 WIDML�«  Èu���  vK�   U�b�Ë  lK�  r�bI��   «—UL���ö�
 s�d�¬  ¡«—“ËË  WO�UL�«Ë  jOD���«  Íd�“Ë  Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨qJ�
 s� Êœ—_« t�DI��� U� ‰u� WK�IL�« ÂU�_« ‰ö� Êu�b��O�

ÆU�Ë—u� W�zU� w� …dO�_« dN�_« ‰ö�  «—UL���«

 w??�œ—_«  œUB��ôU�  WOL�U�  WI�   «œUN�  Ác??�ò  l�U�Ë
 WI��«  Ác�Ë  ¨WO�Ëb�«  q�U�L�«  w�  pKL�«  W�ö�  UNM�  d�F�
 ÍœUB��ô«Ë  wLOK�ù«Ë  w�UO��«  tF�uL�  Êœ—ú�  WO�UF�«

ÆåwFL��L�«Ë
 WH�UJL�«Ë  WO�UHA�«  e�eF��  ¡«—“u???�«  fOz—  t?? Ò�ËË
 ¡«u�  Êœ—ú�  w�UL�«  r�b�«  t�Ë√  vK�  sOM�«uL�«  Ÿö�«Ë
 W�U�d�«Ë  UN�d�   UO�¬Ë  `M�  Ë√  …d Ò�O�  ÷Ëd�  qJ�  vK�

ÆUNOK�
 s�  WOK�«œ  W�U�—  œu�Ë  v�≈  œbB�«  «cN�  “«“d??�«  —U�√Ë
 WN��  W��U�L�«  Ê«u??�œË  »«uM�«  fK��  s�Ë  W�uJ��«
 ‰Ëb�«  UN�—UL�  w��«  W�U�d�«  s�  ÎöC�  WKI���  WO�U�—

Æ «b�U�L�« Ác� ‚UH�≈ t�Ë√ vK� W��UL�«  UN��«Ë
 …—U�“  Ê«  v�≈  w�Ëb�«  ÊËUF��«Ë  jOD���«  d�“Ë  XH�Ë
 ¨…—«“u�« w� qLF�« dO� vK� Ÿö�ö�  ¡U� ¡«—“u�« fOz—
 t�  ÂuI�  Íc??�«  bN��«Ë  U�Ë—u�  W�zU�  q�  w�  ULO�  ôË
 Ë√  `M�  ‰ö�  s�  ¡«u�   «b�U�L�«  W�«b��«  w�  …—«“u??�«

ÆÊœ—ú� …d Ò�O� ÷Ëd�
 ZN�  ŸU??�??�«  WOL�Q�  ¡«—“u????�«  fOz—   UNO�u�  b??�√Ë
 ·dB�«Ë  W�U�d�«   UO�¬  vK�  sOM�«uL�«  Ÿö�«Ë  WO�UHA�«
 q�uL� w� U�—ËœË ÷ËdI�«Ë `ML�« w� WF��L�« W�uEML�«Ë
 —u�_« Ác� s� dO�J�« dA� vK� ÂeF�« v�≈ Î «dOA� ¨l�—UAL�«

Æåw�œ—_« s�«uLK� UN�d�Ë ÎU��d�

 W�“U�  …dI�√ò  Ê√  ¨f�√  ¨WO�d��«  WO�—U��«  …—«“Ë   b�√
 s� ŸU�b�«  √b�� —U�≈ w� W�U� W�—ËdC�« dO�«b��«  –U��«  vK�
 WÒ�dO�b��«  WDA�_«  b{  ¨w�Ëb�«  Êu�UI�«  s�  o��ML�«  fHM�«
 UNM�√Ë  U�œËb��  …œbNL�«Ë  ¨WO�«dF�«  w??{«—_«  s�  WK�IL�«

ÆåU�—«dI��«Ë
 ¨ÍuB�√  w�U�  ¨WO�d��«  WO�—U��«  r�U�  Àb��L�«  ‰U�Ë
 åd�M�«  VK��ò  w�OKLF�  …bI�M�  WO�«d�   U��dB�  vK�  Î«œ—
 W�—ËdC�«   U�O{u��«  X�b�  …dI�√ò  Ê≈  ådLM�«  VK��åË
 b{  sO�OKLF�«  ‰u�  w�«dF�«  V�U�K�  V�UML�«  X�u�«  w�
 åTRTò …UM� V�� ¨å‚«dF�« w�UL� w�U�—ù« PKK rOEM�

ÆWO�d��«
 w�  ‚«dF�«  l�  ÊËUF�K�  U�œ«bF��«  Î «œb��  b�R�ò  ∫·œ—√Ë

Æåt�œUO�Ë tM�_ œÒbNL�« w�U�—ù« rOEM��« W��UJ�
 bL�√  ¨WO�«dF�«  WO�—U��«  …—«“Ë  r�U�  o�UM�«  ÊU??�Ë
  «¡«b��ô« vK� ÒœdK� …b�b� ÎU�«—Ë√ Áœö� „ö��« b�√ ¨·U�B�«

ÆW�œUB��ô« W�—u�« UNL�√ WO�d��«
 ‚«dF�«ò ∫åpOM�u��ò W�U�Ë l� WK�UI� w� ¨·U�B�« ‰U�Ë
 YO�  ¨W�œUB��ô«  W??�—u??�«  UNM�  …u??�  —œUB�  vK�  d�«u��
 W�—UL���ô«Ë  W�œUB��ô«   U�dA�«  s�   «dAF�«  b�«u��
 l� Í—U�� ‰œU�� Ê«eO� t� ÎUC�√ ‚«dF�« ÆÆÆ‚«dF�« w� WO�d��«
 WO�Ëb�«  sO�«uI�«  p�c� Î̈U�uM� —ôËœ —UOK� 16  “ËU��� UO�d�
 v�≈  ‚«dF�«  V�c�  Ê_  WO�UJ�≈  „UM�Ë  ‚«dF�«  o�  qHJ�  w��«
 «c� WA�UML� Wz—U� W�K� v�≈ Áu�b�Ë w�Ëb�« s�_« fK��
 WLEM�Ë Í—«“u�« Èu��L�« vK� WO�dF�« WF�U��« p�c�Ë d�_«

ÆåU�dO�Ë w�ö�ù« ÊËUF��«
 ¨w{UL�« Ê«d�e� ØuO�u� 17  w� ¨XMK�√ b� UO�d� X�U�Ë
 ¨‚«dF�«  w�UL�  sO�U�H�  w�  ådLM�«  VK�L�«ò  WOKL�  ‚öD�«
 ‰uI�  –≈  ¨åd�M�«  VK��ò  WOKL�  ‚ö�≈  s�  sO�u�  bF�  p�–Ë
 ÊuMA�  åw�U��œdJ�«  ‰ULF�«  »e??�ò  s�  d�UM�  Ê≈  …dI�√

ÆWO�«dF�« w{«—_« s� UÎ�öD�« w�d��« q�«b�« vK�  UL��

 ÂUF�«  s�_«  W�d�b�  w�  wzUM��«  Y���«  …—«œ≈  XMK�√
 nA�  s�  ¨Í—U��«  ÂUF�«  W�«b�  cM�  XMÒJL�  UN�√  ¨WO�œ—_«
  U�Ë√  w�  UN�UHK�  X�u�Ë  ‰uN��  b{   bÒO�  rz«d�  5

ÆWI�U�

 jD�  o??�Ë  WBB���  oOI��  ‚d??�  …—«œù«  XKJ�Ë
 U�UCI�«  qJ�  oOI���«  …œU??�ù  …b�b�   UO�O�«d��«Ë
 v�≈  WOM�√  —œUB�   —U??�√  Ê√  bF�  ‰uN��  b{  …bOIL�«
 ‰«e�  U�Ë  Â«u�_«   «dA�  UNOK�  XC�  rz«d�  „UM�ò  Ê√

ÆåÎôuN�� q�UH�«
 `��  …œU??�≈  Ê≈  w�d�F�«  bF�  b�UI�L�«  bOLF�«  ‰U�Ë
 ¨‰uN��  b??{  …bOIL�«  U�UCI�«  w??�  oOI���«   UHK�
 ÎUO�d� ÎöL� „UM� Ê√ vK� Ò‰b�ò q�I�« rz«d� w� ÎU�uB�
 ŸuM�« «cN� WB��L�« WOM�_«  «—«œù« œ«d�√ t� ÂuI� ÎUMI��

Æåw�UF�« wM�_« f��« vK� d�R� u�Ë U�UCI�« s�
 Êü«  lI�  UNO�J�d�  ·UA��«Ë  UN�F�U��ò  Ê√  ·U??{√Ë

ÆåwM�_« “UN��« qL�  U�u�Ë√ sL{
 ¡UIK��«  WF�U�  w�  ŸUL��ô«  rK�  –U��√  b�√  ¨t�N�  s�
 WL�d��«  ·UA��«  W���ò  Ê√  ¨w�«e��«  sO��  WOIO�D��«
 Î «b�  WO�UF�«  V�M�«  s�  w�Ë  ¨95%  “ËU���  Êœ—_«  w�

ÆåtO� d��H� ¡w� «c�Ë wL�U� Èu��� vK�
 ¨WOH��  qE�  WL�d�  Êœ—_«  w�  b�u�  ôò  t�√  ·U{√Ë
 «c�Ë  Æ…UM��«  W�dF�  r��  Â«u�_«   «dA�  bF�  u�  v��Ë

ÆåWOM�_« …eN�_U� sOM�«uL�« WI� s� b�e�

 áe qó≤ªdG íæªdGh äGóYÉ°ùªdG :RGRôdG

ÉfOÉ°üàbÉH ºdÉ©dG á≤K ≈∏Y π«dO

 ¥Gô©dG OÉ≤àfG ≈∏Y qOôJ É«côJ

 z™LGôàf ød{ :á qjôµ°ù©dG É¡JÉ q«∏ª©d

 ºFGôL 5 •ƒ«N ∂Øj q»fOQC’G øeC’G

äGƒæ°ùdG äGô°ûY òæe ∫ƒ¡ée ó°V äóq«b

á q«ë°üdG õcGôª∏d ¢ûYGOh q»cô«eC’G ∫ÓàM’G ô«eóJ ºZQ áµ°ùëdG á¶aÉëe ≈dEG á q«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG øe kÉæW 85 π°UƒJ á q«ªdÉ©dG áë°üdG á qª¶æe

ÉfhQƒc ¢Shô«Ød … qó°üàdG »a ájQƒ°S ºYóH I qôªà°ùe ƒµ°Sƒe :áq«°ShôdG áq«LQÉîdG

 r�bI� w� uJ�u� —«dL��« WO�Ëd�« WO�—U��« …—«“Ë XMK�√
ÆU�Ë—u� ”ËdO� —UA��« WN�«u� w� W�—u�� r�b�«

 sOMO�dO�  w�dO�  w�Ëd�«  WO�—U��«  d�“Ë  VzU�  ‰U�Ë
 U�  p�–  w�  UL�  W�—u��  UM�b�U��  Ê≈ò  ¨f??�√  sOO�U�BK�
 d��  …bOF�  …d��  cM�   d�  U�Ë—u�  ¡U�Ë  vK�  ¡UCI�«  Òh��

ÆåÎUI�ô qLF�« «c� q�«u�� ·u�Ë ÆÆWHK���  U�U��«
 ÂuO�« o�U� X�Ë w� XMK�√ WO�Ë— WO�ö�≈ —œUB� X�U�Ë
 dO�UIF�« s� WF�œ b�—u� W�Q�� ÊUA�UM� W�—u�Ë UO�Ë— Ê√

ÆW�—u� w� U�Ë—u� ”ËdO� ¡U�Ë W��UJL� W�U��« WÒO�D�«
 ‰UB�≈  s�  WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  XMÒJL�  ¨‚UO��«  w�Ë
 ‰UL�  WJ���«  WE�U��  v�≈  WO�D�«   U�eK��L�«  s�  ÎUM�  85
 w��«   UM�A�«  d��√  s�  w�Ë  ¨oA�œ  s�  WO�¬  W�—u�  w�d�
 w� …b�«e�L�«  WO�D�«   U�UO��ö� WO�K�  d��«  o�d� s� qB�

ÆW�—u��« …d�e��« WIDM�

W�Ëœ_« s� ÎUM� 85
 w� W�—u��« W�B�« …—«“Ë l� ÊËUF��U� WLEML�« X���Ë
 ‰UL�≈ …—u��b�« WI�d� WJ���« v�≈ oA�œ s� WM�A�« ‰UB�≈
 w� WOL�UF�« W�B�« WLEM� q�L�Ë W�F��« fOz— ¨U�uLO��U�
 w�d� ‰UL� v�≈ UNKO�u� Òr� WM�� d��√ ÒbF� w�Ë ¨W�—u�
 WO�B�«   U�UO��ô«  WO�K��  Î «b�  Ãd�  X�Ë  w�  Î «d�  W�—u�

Æ…b�«e�L�«
 WO�d�Ë  WO�dO�√  V�UD�  l??�  WM�A�«  ‰u??�Ë  s??�«e??�Ë
 WO�dFO�«  d�F�  ÕU���«  …œU???�ù  ¨r??N??�  sO�«u�  sO�K��Ë
 W�—u��«  W�uJ��«  tC�d�  U�  u??�Ë  ¨‚«d??F??�«  l�  ÍœËb??�??�«
 VKDL�«  «c�  ÊQ�  wMF�  UL�  ¨l�U�  qJA�  ÊuO�Ëb�«  U�ƒUHK�Ë
 dOO���   UI�«uL�«Ë  ¡«u??�_«  dO�u�  q�  w�  ÎöO����  `��√
 sO�  W�UF�«   U�dD�«  d��  WÒO�U��ù«Ë  WÒO�D�«  q�«uI�«  ‰u�Ë

ÆW�—u��«  UE�U�L�«
 wKA�UI�« WM�bL� WO�Ëb�« WLEML�« V�J� w� —bB� s� qI�Ë
 W�Ëœ_«  s� Ãö� W�U� ÊuOK� d��√  dO�u�� wHJ� WM�A�« ÊU�
 ¨W�U�≈  W�U�  4300  Ãö??�  v??�≈  W�U{ùU�  …UO�K�  …cIML�«
 W�bFL�« dO� ÷«d�_«Ë W�bFL�« ÷«d�_« ÃöF� W�Ëœ√ qLA�Ë
 jGC�«Ë  WO�Ë_«Ë  VKI�«  q��  WM�eL�«  ÷«d�_«Ë  ¨©NCD®
 WO�B�«  U�uL�L�«Ë ¨WO�«d��« Â“«uK�«Ë ¨ÍdJ��«Ë u�d�«Ë
 nK���Ë ¨W�b�—u�« qz«u��«Ë ¨ ôU�u�« sO� W�d�AL�« Wz—UD�«

Æ©NES® WO�B�« o�«dL�« UN�U��� w��« W�Ëœ_« Ÿ«u�√

 —UD�  v�≈  Î «u�  XK�Ë  W??�Ëœ_«  WM��  ÊQ�  —bBL�«  l�U�Ë
 —UD�  v??�≈  UNKI�  r�  r�  s�  ‚«dF�«  ‰UL�  w�  w�Ëb�«  qO�—√
 d��F�  U�  ¨WJ���«  WE�U��  v�≈  Î «d??�  XK�Ë  tM�Ë  ¨oA�œ
 ‰ULA�« v�≈ d��√Ë d��√  UM�� ‰u�u� »U��« `�HO� Î«“U��≈

ÆWK�IL�« …d�H�« ‰ö� Í—u��« ‚dA�«Ë

å Òw�—U�ò Òw�U��ù« l{u�«
 l{u�«  U�uLO��U�  ‰UL�«  …—u��b�«  XH�Ë  ¨`�dB�  w�Ë
 v�≈  tF�œ  r�  YO�  ¨w�—UJ�«Ë  d Ò�bL�U�  W�—u�  w�  w�U��ù«
 W�zU� W�O�� WO{UL�« dN�_« 6 w� ÎU�uB� W�ËUN�« W�U�
 WIDML�« w� Â“Q�L�« ÍœUB��ô« l{u�«Ë —UB��«Ë åU�Ë—u�ò

ÆåWDO�L�«
 w�  w�  W�—u�  w�  WO�U��ù«   U�UO��ô«ò  ÊQ�  X�U{√Ë
 —UB��«Ë  åU�Ë—u�ò  ”Ëd�U�  wAH�  W�O��  dL���  —u�b�
 „UM�ò ÊQ� WHOC� ¨åWIDML�« w� WDO�L�« W�œUB��ô« W�“_«Ë
 YK� Ê√Ë ¨WO�D�«Ë WO�B�« W�U�dK� W�U�� Í—u� ÊuOK� 12

Æå»d��« ·Ëd� W�O�� ÎUOK�«œ ÁdO�N� r� Í—u��« VFA�«
 „UM� W�—u� ‚d� ‰UL� o�UM� w�ò U�uLO��U� XF�U�Ë
 h�� n�√ 150 rNM� Î̈UOK�«œ ÁdO�N� Òr� h�� n�√ 550
 vK� hB�L�« UML�œ e�d��Ë ¨W�dH��  ULO�� w� ÊuAOF�

ÆW�u�U��«Ë WO�Ë_« WO�B�« W�UMF�«
  ULO��  W�ö�  W�—u��«  WJ���«  WE�U��  w�  b�«u��
 rO�L�  W�U{«  ¨©œu�«  q�  ≠  ‰uN�«  ≠  WA�dF�«®  w�Ë  ÕËeMK�
 108Ë  n�√  23  UNO�  sDI�  YO�  ¨W�d�«  n�—  w�  w�œuL�L�«
 qLF�«Ë  WO�UL��ô«  ÊËRA�«  W�d�b�  V���  ÆW�“U�  d�√
 w�UL� w� sOF�«  ”«— WM�b� s� Õe� sO� w� ¨WJ���«  w�
 ÎUH�√ 14 rNM� gOF� ¨h�� n�√ 47 s� d��√ WJ���« w�d�
 WE�U�� o�UM�Ë Êb� w� ¡«u�û� Î «e�d� 86 w� h�� 500Ë

ÆWJ���«
 vK�  ÊuKLF�  rN�Q�  ¨U�uLO��U�  ‰UL�«  —u��b�«  XF�U�Ë
 ¨UN�U��� sL�  U�b��« ÂbI� w��«  WO�B�«  U��RL�« r�œ
 WLEM�  d��F�  w��«  WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  qL�  sL{  p�–Ë
 WO�uD�«Ë  WO�öI��ô«Ë  W�œUO��«  dO�UF�  l���  W�ËR��
 ·bN�«  oOI���  ¨‰U�L�«  «c�  w�  …b��L�«  r�_«  l�  „—UA��Ë

ÆåWO�B�«  U�b��U� r�b�Ëe�Ë Êu�U��L�« ”UM�« u�Ë
  «Ëœ_«  lOL�Ë  ÈuBI�«  W�UD�«  qLF���  p�c�ò  WHOC�
 w�  UN��uI�Ë  W�d��«   UM�A�«  ‰u??�Ë  qON���  WMJLL�«

 ÊËUF��«  ‰ö�  s�  UNO�U���  v�≈  qB��  V�dI�«  q�I��L�«
 w��«  W�B�«  …—«“Ë  ‰ö�  s�  W�—u��«  W�uJ��«  l�  ¡UM��«
 s�_« qIM�«  ÎUC�√Ë  UI�«uL�«  vK� ‰uB��« w� UMF� ÊËUF��

ÆåsO�_«Ë
 WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  q�L�Ë  W�F��«  fOz—  X??�œË
 ¨q�U� w�UO� q� œU��ù W�—u��« W�“_« w� ·«d�_« lOL�

ÆÂö��« vK� ‰uB��«Ë

W Ò�K� WÒO�� V�UD�
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الفنزويلي نيكوالس مادورو  الرئيس  نّدد 
كراكاس،  تجاه  المتحدة  الواليات  بسياسة 
وباء  خالل  عدوانيتها  من  »تزيد  أنها  مؤكداً 

كورونا«.
االستقالل،  عيد  بمناسبة  خطاب  وخالل 
تكتف  لم  األميركية  »اإلدارة  أن  مادورو  أكد 
طالت  التي  اإلجرامية  العقوبات  بتصعيد 
إلى  األم��ر  ب��ل وص��ل بها  ال��غ��ذاء وال��وق��ود 
على  الحصول  م��ن  الفنزويليين  ح��رم��ان 
تفشي  خ��الل  الطبية  وال��م��ع��دات  األدوي���ة 

الوباء«.
في  باالنتشار  الوباء  بدأ  »عندما  وقال 
الواليات  أن  اعتقدنا  أخرى  ودول  فنزويال 
حصل  وما  عدوانيتها،  ستوقف  المتحدة 
العقوبات  ب��زي��ادة  فقامت  ال��ع��ك��س،  ه��و 
والطعام  الدواء  لمنع  وحملتهم  اإلجرامّية 
الشعب  معاناة  لزيادة  وسعت  والنفط، 

الفنزويلي«.
معركة  اآلن  شعبنا  »يخوض  وأض��اف: 
ش��رس��ة ض��د ال��وب��اء، ون��ح��ن ات��خ��ذن��ا كل 

القرارات الصائبة في الوقت المناسب«.
اإليراني  الرئيس  هّنأ  متصل،  سياق  في 

استقاللها،  بذكرى  فنزويال  روحاني  حسن 
االستراتيجّية  العالقات  »تعميق  إن  وقال 

بين إيران وفنزويال ضروري«.

حكومة  ال��م��ق��اوم��ة  »نتيجة  أن  وأك���د 
الحالية  مشاكلها  البالد  ستتخطى  فنزويال، 

وسنشهد نجاح الشعب الفنزويلي«.
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حاولت جهات دبلوماسية 

غربية في بيروت الحصول 

على معلومات أو تحليالت 

لمعرفة ظروف وسياق 

اإلفراج األميركي عن رجل 

األعمال المتهم بتمويل 

حزب الله قاسم تاج الدين، 

وما إذا كان ذلك يعني 

اتصاالت غير مباشرة 

بين واشنطن وحزب الله، 

بينما تحّرم إدارة الرئيس 

دونالد ترامب على حلفائها 

اي اتصال بحزب الله.
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ال�سعودية ت�ستري اأ�سلحة اأميركّية بما يعادل 3 اأمثال ميزانية اإيران الدفاعية

اإيران تك�سف تفا�سيل مدن ع�سكرّية عائمة تحت الأر�ض

والهدف الأميركّي اإحالة البرنامج النووّي اإلى مجل�ض الأمن

بكين توّبخ لندن وهونغ كونغ تعلن تفا�سيل جديدة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بالده على تعزيز العالقات وترسيخ عن قانون الأمن القومّي.. وهواوي منفتحة للمناق�سات 
بين  مستدامة  شراكة  إلقامة  المجاالت  شتى  في  إريتريا  مع  االستراتيجي  التعاون 

البلدين.
االتحادية  قصر  في  أفورقي  أسياس  اإلريتري  الرئيس  وبين  بينه  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
وعزف  الشرف  حرس  استعراض  وتم  الرسمي  االستقبال  مراسم  أقيمت  حيث  بالقاهرة، 

السالمين الوطنيين، بحسب موقع األهرام )حكومي(.
الثنائي بين مصر وإريتريا خالل  التعاون  وشدد السيسي على أهمية تطوير مشروعات 
الفترة المقبلة، مع تذليل العقبات في هذا الصدد، ال سيما قطاعات البنية التحتية والكهرباء 

والصحة والتجارة واالستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
الجانب  إلى  المقدمة  الفني  الدعم  برامج  تكثيف  جانب  »ض��رورة  إلى  السيسي  ولفت 
العسكري  المجالين  في  المشترك  التعاون  أطر  وتعزيز  تنويع  إلى  باإلضافة  اإلريتري، 

واألمني بين البلدين«.
الثنائية  العالقات  ل�»تطوير  المتبادل  بالده  تطلع  عن  أفورقي  الرئيس  أعرب  جانبه؛  من 
القرن  منطقة  فيه  تشهد  الذي  الراهن  الوقت  في  خاصًة  األصعدة،  مختلف  على  مصر  مع 
يفرض  الذي  األمر  متزايدة،  خارجية  وتدخالت  متالحقة  تحديات  األحمر  والبحر  اإلفريقي 
تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر 

في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم واألمن«.
القرن  منطقة  في  االستقرار  تحقيق  إلى  الهادفة  المصرية  ب�«المواقف  أفورقي  وأش��اد 

األفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير إلريتريا خالل المرحلة الماضية«.
وتطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات اإلقليمية ذات االهتمام المتبادل، خاصًة 

فيما يتعلق بملفات القرن األفريقي وأمن البحر األحمر وكذلك قضية سد النهضة.
وجرى التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، 

وذلك تدعيماً لألمن واالستقرار اإلقليمي.
وفي عام 1993 استقلت إريتريا عن إثيوبيا بعد استفتاء شعبي، ونتج عن هذا االستقالل 
موانئ  لها  يعد  لم  حيث  الحبيسة«  »الدولة  اصطالحاً  عليه  يطلق  ما  إلى  إثيوبيا  تحول 

بحرية وال تطل على البحر من أي جهة.
20 عاماً بسبب نزاع حدودي )1998 -  وقد وقعت بين الجارتين حرب عنيفة استمرت 
في بيان مشترك غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة  بإعالنهما  تنتهي  أن  قبل   )2018

اإلثيوبي آبي أحمد والرئيس اإلريتري أسياس أفورقي في أسمرة عن اتفاق للسالم.
وأعلن وزير اإلعالم اإلريتري يماني جبر أن »حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين 

انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السالم والصداقة«.

ال�سي�سي يبحث تعزيز التعاون الع�سكرّي مع اأريتريا 

»هدف  إن  عراقجي،  عباس  اإلي��ران��ي،  الخارجية  وزي��ر  مساعدي  كبير  قال 
األمن  مجلس  إلى  النووي  إيران  برنامج  إحالة  هو  األيام  هذه  المتحدة  الواليات 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حكام  مجلس  قرار  خلفية  على  وذلك  الدولي«، 

األخير بدعوة إيران رسمياً للسماح بتفتيش موقعين نوويين.
اإليرانية مع  الخارجية  وذكر عراقجي، في كلمة أمس، خالل اجتماع موظفي 
النائب األول للرئيس اإليراني، حسبما أفادت وكالة »إيسنا« الطالبية: »إن هدف 
األمن  مجلس  إلى  النووي  إيران  برنامج  إحالة  هو  األيام  هذه  المتحدة  الواليات 

الدولي«.
األمر هي استخدام  األميركيون هذا  بها  التي يفعل  الطرق  أن »إحدى  وأضاف 

مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وأشار إلى أنه »ال يجب أن نسمح للواليات المتحدة بإعادة تقديم إيران على 

أنها تهديد أمني للسلم الدولي«.
وأشار إلى أن »اللعبة اآلن في أرض أميركا وال يجب أن نعطي الفرصة للواليات 

المتحدة لتحويل إيران إلى حجة انتخابية في السباق االنتخابي األميركي«.
إن  أمس،  ظريف،  جواد  محمد  اإليرانية،  الخارجية  وزير  قال  أخرى،  جهة  من 
»الرئيس األميركي دونالد ترامب ينفذ علناً ضّد إيران ما كانت اإلدارات األميركية 

السابقة تنفذه وراء الكواليس«.
إن  ظريف  قال    ISPI المتوسطي  االفتراضي  االجتماع  خالل  حديثه  وفي 
أميركا  أن  حين  في  سنوياً،  دوالر  مليار   16 تبلغ  إلي��ران  الدفاعية  »الميزانية 

تبيع أسلحة بثالثة أمثال هذا المبلغ للسعودية كل عام«. 
ليس  به  قمنا  »ما  إن  قال  النووي،  باالتفاق  التزاماتها  طهران  خفض  وبشأن 
مخالفاً لالتفاق النووي، بل ضمن إطار هذا االتفاق، وإذا بدأت األطراف األوروبية 

بتنفيذ ما اتفقت عليه، فمن الممكن إنقاذ االتفاق«.
 وفي اجتماع آخر، حضره النائب األول لرئيس الجمهورية بمشاركة جمع من 
كبار مسؤولي وزارة الخارجية، أمس، قال ظريف إن »شموخ واقتدار بالده أثار 

قلق أميركا والكيان الصهيوني، وكان ذلك السبب وراء االصطفاف ضدها«، وفق 
قوله.

وأضاف: »ربما لم يسبق ألي دولة )مثل إيران(، أن تعّرضت إلى ضغوط كهذه 
من جانب بعض القوى وال سيما الواليات المتحدة والكيان الصهيوني«.

اإليراني  الثوري  الحرس  في  البحرية  القوة  قائد  كشف  منفصل،  سياق  في 
صاروخية  وأنظمة  عائمة«  »مدناً  بالده  امتالك  تنكسيري،  رضا  علي  األدميرال 
وبحر  الفارسي  الخليج  منطقة  تغطي  اإليرانية،  السواحل  على  األرض«  »تحت 

ُعمان.
أمس،  أول  ُنشرت  األسبوعية،  الصادق«  »الصباح  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
ُمضيفا:  الفارسي،  الخليج  في  أميركا«  »كابوس  تعد  إيران  أن  تنكسيري  اعتبر 
والحرس  للجيش  )تابعة(  األرض  تحت  عائمة  ُمدًنا  هناك  أن  عدونا  »يعرف 
دقيقة،  ليست  معلوماته  لكن  الفارسي،  الخليج  ساحل  أنحاء  جميع  في  الثوري 

يمكنني قول شيء آخر، هو أننا في كل مكان في الخليج الفارسي وبحر عمان«.
هو  كما  اإلسالمية،  الثورة  لحرس  التابعة  البحرية  »في  تنكسيري:  وتابع 
الحال في المجال الجوي. لدينا مدن عائمة تحت األرض وصواريخ )ُموجهة( من 

الشاطئ إلى البحر.. وسنعرضها كلما رأى كبارنا )ذلك( مناسًبا«.
وأشار تنكسيري إلى أن إيران شكلت »تعبئة بحرية على طول الساحل البالغ 

طوله 2200 كيلومتر«، وذلك بقوة قوامها أكثر من 23 ألف جندي.
جميع  تعزيز  وتم  ُمسلح،  كله  »ساحلنا  الثوري:  الحرس  بحرية  قائد  وقال 
مدن الجيش والحرس الثوري تحت األرض بأنظمة دفاعية مختلفة على جميع 

السواحل الجنوبية، والساحل مسلح بالكامل«.
وتابع أن »طهران تقوم بمتابعة استخباراتية كاملة لمنطقة الخليج الفارسي، 
نعلم  نحن  خروجها،  حتى  هرمز  مضيق  عبر  دخولها  بداية  من  سفينة،  كل  وأن 
مدى  لديها  صواريخنا  المباشر...  مرمانا  في  وهي  تفعله،  وما  مكانها،  بالضبط 

كبير«.

ترصد  المسلحة  »القوات  إن  حاتمي،  أمير  اإليراني  الدفاع  وزي��ر  قال  فيما 
السياسية  الصعد  مختلف  على  ل��ب��الده  المناهضة  األميركية  النشاطات 

واالقتصادية واالجتماعية«.
وأضاف حاتمي أن »النشاطات األميركية المناهضة إليران على مختلف الصعد 
وزعزعة  الشعب  مقاومة  كسر  تستهدف  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
األمن في البالد، لكن األميركيين سيمنون بالهزيمة على يد الشعب اإليراني هذه 

المرة، كما حصل في المرات السابقة«، وفق قوله.
اإلمام  الثورة  قائد  توجيهات  وفق  تعمل  اإليرانية  المسلحة  »القوات  أن  وأكد 
جميع  بوعي  وترصد  والبالد  الشعب  عن  والدفاع  اقتدارها  تعزيز  في  خامنئي 

نشاطات األعداء اليائسة وترد عليها بحزم« بحسب وكالة مهر.

ب�«التدخل  أمس،  بريطانيا  لندن  لدى  الصيني  السفير  اتهم 
بكين  فرض  بشأن  مسؤولة  غير  بتصريحات  واإلدالء  السافر 
إن »ذلك قد يلحق  أمنياً جديداً في هونغ كونغ«، قائالً  تشريعاً 

الضرر باالستثمارات الصينية في المستقبل«.
واضح  »انتهاك  بأنه  األمني  القانون  بريطانيا  وتصف 
بموجبه  أعادت  والذي   1984 لعام  المشترك  لإلعالن  وخطير« 
»لندن  إن  وقالت  عاماً،   13 مضي  بعد  الصين  إلى  مستعمرتها 
لنحو  البريطانية  الجنسية  على  الحصول  إلى  سبيالً  ستقدم 

ثالثة ماليين من سكان هونغ كونغ«.
توبيخ  أقوى  في  للصحافيين،  مينغ  شياو  ليو  السفير  وقال 
األمني،  القانون  بريطانيا  انتقدت  منذ  للندن  بكين  توجهه 
غير  بتصريحات  اإلدالء  المتحدة  المملكة  حكومة  »تواصل 

مسؤولة عن شؤون هونغ كونغ«.
سفر  جوازات  حاملي  منح  بريطانيا  بعرض  يتعلق  ما  وفي 
سبيالً  كونغ  هونغ  في  الخارج(  في  البريطانيين  )المواطنين 
الخطوة  ه��ذه  »تمثل  السفير  ق��ال  الجنسية،  على  للحصول 
تدخالً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وتدوس عالنية على 

المعايير األساسية التي تحكم العالقات الدولية«.
وقال ليو إنه »بالرغم من أن الصين ترغب في عالقات ودية 
مع بريطانيا، فإّنه قد تكون هناك تداعيات كثيرة إذا عاملت لندن 

بكين كعدو أو بارتياب«.
شريكاً  نكون  أن  نريد  لكم.  صديقاً  نكون  أن  »نريد  وأضاف 
عليكم  فسيكون  معادياً،  بلداً  الصين  جعل  أردتم  إذا  لكن  لكم. 

تحمل العواقب«.
إضافية  تفاصيل  أمس،  كونغ،  هونغ  أص��درت  جهتها،  من 
في  الصين  فرضته  الذي  الشامل  الجديد  القومي  األمن  لقانون 
سلطة  األمن  »لقوات  إن  قائلة  السابقة،  البريطانية  المستعمرة 
ومنع  أدلة  عن  بحثاً  العقارات  وتفتيش  دخول  لها  تتيح  عليا 

السكان من مغادرة المدينة«.
 ،1997 تموز  من  األول  في  الصين  إلى  كونغ  هونغ  وعادت 
استقالالً  تضمن  التي  ونظامان(  واحدة  )دولة  صيغة  بموجب 
الرئيسي  البر  سكان  بها  يتمتع  ال  واسع  نطاق  على  وحريات 

وتشمل سلطة قضائية مستقلة.
لكن عقوبة الجرائم المتعلقة بمساعي االنفصال والتحريض 
تصل بموجب التشريع الجديد الذي سنته الصين إلى السجن 
إلى  نشطاء  وخ��رج  ال��م��خ��اوف.  أج��ج  م��ا  وه��و  الحياة،  م��دى 
شوارع هونغ كونغ، لمعارضة القانون الجديد، على الرغم من 
ضد  المياه  خراطيم  الشرطة  واستخدمت  االجتماعات،  حظر 
المتظاهرين المتجمعين خارج مبنى محطة اإلطفاء على طريق 

هينيسي.
عموم  لمجلس  الدائمة  اللجنة  وافقت  ح��زي��ران،   30 وف��ي 
في  التنفيذ  حيز  ودخ��ل  القانون،  على  الشعب  لنواب  الصين 

اليوم نفسه.
ويحدد القانون القواعد المتعلقة بمنع وقمع ومعاقبة أربعة 
أنواع من الجرائم المرتكبة في هونغ كونغ، بما في ذلك األنشطة 
واألنشطة  ال��دول��ة،  سلطة  تقويض  وم��ح��اوالت  االنفصالية، 
في  الموجودة  القوات  أو  األجنبية  الدول  مع  والتآمر  اإلرهابية، 

الخارج من أجل تعريض األمن القومي للخطر.
في سياق متصل، قالت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، 
أول أمس، إنها »ما زالت منفتحة إلجراء مناقشات مع الحكومة 
طرق  إليجاد  عمالئها  مع  كثب  عن  تعمل  وإنها  البريطانية، 
بريطانيا  تتمكن  حتى  المقترحة  األميركية  القيود  مع  للتعامل 
الجيل  شبكات  مجال  في  الحالية  قيادتها  على  الحفاظ  من 

الخامس«.
وأعلنت وزارة التجارة األميركية أنها ستفرض قيوداً جديدة 
منتجاً  تعد  التي  الموصالت  أشباه  على  هواوي  حصول  على 

مباشراً لبعض البرمجيات والتكنولوجيا األميركية.
قاطع  بشكل  »تعارض  إنها  سابق  بيان  في  الشركة  وقالت 
قاعدة  على  األميركية  التجارة  وزارة  أجرتها  التي  التعديالت 
منتجاتها األجنبية المباشرة، التي تستهدف هواوي على وجه 

التحديد«.
خططها  عن  الثاني،  كانون  في  البريطانية  الحكومة  وأعلنت 
التي  الخطط  وهي  البالد،  في  االتصاالت  شبكة  لحماية  الجديدة 
ُينظر إليها على نطاق واسع على أنها موافقة على دور مقيد لشركة 

هواوي في المساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في البالد.
لكن الحكومة البريطانية تستعرض في الوقت الراهن تأثير 
القيود األميركية على هواوي وستدلي ببيان بشأن هذه القضية 
في وقت الحق من الشهر الحالي، وفقاً لوسائل اإلعالم المحلية.

وقال فيكتور تشانغ، نائب رئيس الشركة، في بيان أول أمس: 
المقترحة،  القيود  تأثير  تحديد  ألوانه  السابق  من  أنه  »نعتقد 

والتي ال تتعلق باألمن، ولكن بالوضع السوقي«.
وأوضح تشانغ: »تستخدم جميع منتجاتنا وحلولنا الرائدة 
صارمة  لرقابة  تخضع  التي  والمكّونات  التكنولوجيا  عالمياً، 
على  بالفعل  تقنيتنا  وُتستخدم  البريطانية.  الحكومة  قبل  من 
نطاق واسع في شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البالد 

وساعدت على التواصل بين األشخاص طوال فترة اإلغالق«.
وتعمل شركة هواوي في السوق البريطانية منذ نحو عقدين. 
وتوفر  بريطانيا  في  شخص   1600 لديها  الشركة  وتوظف 
لجميع  االتصاالت،  شركات  تحتاجها  التي  الشبكات  معّدات 
الرئيسيين  العريض  المحمول والنطاق  الهاتف  مقدمي خدمات 

في البالد.
في  متطوراً  م��رك��زاً  ستبني  أنها  م��ؤخ��راً  ه���واوي  وأعلنت 
والتطوير  البحث  على  سيركز  والذي  بريطانيا،  في  كامبريدج 

والتصنيع في ما يخص األجهزة والوحدات البصرية.

شّنت طائرات األباتشي التابعة للتحالف السعودّي، قصفاً صاروخياً 
محافظة  جنوبّي  الفقيه  بيت  مديرية  في  األعلى«  »الجاح  منطقة  على 

الُحديدة.
على  الجوّية  غاراتها  تكثيف  السعودي  التحالف  طائرات  وتواصل 
بين  عنيفة  معارك  وقع  على  مأرب،  محافظة  جنوبي  العبدية  مديرية 
قوات حكومة صنعاء وقوات الرئيس عبد رّبه منصور هادي المسنودة 

بطائرات التحالف السعودّي في المديرية نفسها.
كما استهدفت طائرات التحالف مناطق عديدة في محافظة البيضاء، 

إضافًة إلى محافظات الجوف وصعدة. 
يذكر أّن أمين سر المجلس السياسي األعلى في اليمن ياسر الحوري، 

أكد أن اليمن »في معادلة استراتيجية قوّية جداً مع السعودية وتحالف 
العدوان«.

الحوري أشار إلى أن »العدوان يحاول من خالل التصعيد والغارات 
الجوية فرض معادلة سياسية جديدة عبر ما يسمونها بمبادرة السالم«، 
مبرزاً أن هذه المبادرة »تتضمن خطوات حددت من قبلهم وربما يحملها 

المبعوث الدولي قريباً«.
بوقف  االلتزام  وعدم  »التحالف«  قبل  من  العسكري  التصعيد  ويأتي 
صحّي  بنظام  كورونا  فيروس  اليمن  فيه  تواجه  وقت  في  النار،  إطالق 
هّش، حيث سّجلت البالد حتى اآلن 1،265 إصابة و338 حالة وفاة، مع 

قـــال حـــزب الــنــهــضــة اإلســـالمـــي، وهو تحذيرات من تأزم الوضع الصحّي.
حــزب رئــيــســي فــي االئــتــالف الــحــاكــم في 
موقفه  مراجعة  »ينوي  إنه  أمــس،  تونس، 
مـــن الــحــكــومــة بــســبــب شــبــهــة تــضــارب 
مــصــالــح رئــيــس الـــــوزراء الــتــي قـــال إنها 
أضــــّرت بــصــورة االئـــتـــالف الـــهـــّش«، في 
ــد عــلــى تـــزايـــد الــشــكــوك في  مــؤشــر جــدي

الحكومة. مصير 
الفخفاخ  إلياس  الوزراء  رئيس  ويواجه 
ــه بـــ«االســتــقــالــة«  مــطــالــب مـــن مــعــارضــي
بسبب شبهة تضارب مصالح، مما وضع 

حكومته في قلب العاصفة.
لالستقالة  »مستعّد  إنــه  الفخفاخ  وقــال 
إذا ثبتت مخالفته للقانون ورفض اتهامات 

بالفساد«.
كشف  قد  العياري  ياسين  النائب  وكان 

رسميّة  وثـــائـــق  عـــن  الــمــاضــي  األســـبـــوع 
أسهماً  الفخفاخ  يملك  »شركات  أن  تظهر 
 15 بقيمة  الدولة  مع  بصفقات  فازت  فيها 

مليون دوالر«.
إنــهــا تتابع  بــيــان  الــنــهــضــة فــي  ــت  وقــال
المصالح  تضارب  »شبهة  في  التحقيقات 
التي تالحق رئيس الحكومة والتي أضّرت 
بصورة االئتالف الحكومي بما يستوجب 
الحكومة  مــــن  الـــمـــوقـــف  تـــقـــديـــر  إعــــــادة 
واالئتالف المكّون لها وعرضه على أنظار 
مجلس الشورى التخاذ القرار المناسب«.
التفاصيل  من  مزيداً  النهضة  تعط  ولم 
حول الموقف المتوقع، لكن مصادر مقّربة 
بما  مطروحة  الخيارات  »كل  إن  قالت  منها 
فيها سحب وزرائها من الحكومة أو سحب 

الثقة من الحكومة في البرلمان«.

جدالً  المصالح  تضارب  شبهة  وفّجرت 
تحقيقاً  القضاء  وفتح  تونس.  في  واسعاً 
العمومية  الوظيفة  وزير  عبو  محمد  وقال 
والــحــوكــمــة ومــكــافــحــة الــفــســاد إنـــه »كلف 
الموضوع  في  للتحقيق  عامة  رقابة  هيئة 
وتقديم تقرير في غضون ثالثة أسابيع«.

وزراء  رئيس  منصب  الفخفاخ  ُيشغل 
منذ شباط بعد أن أسفرت انتخابات أيلول 
أي  فــيــه  يــحــصــل  ــم  ل بــرلــمــان منقسم  عــن 
حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أدى 
إلى جدل دام أشهراً عدة لتشكيل ائتالف.

تفككاً  بـــالـــفـــعـــل  االئــــتــــالف  ويـــعـــانـــي 
وانقساماً بين أحزاب عدة مكونة له بسبب 
بخصوص  وحــتــى  أيديولوجية  خــالفــات 
التي  ســيــاســة اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة 

البالد. تحتاجها 

تكثيف الغارات الجوّية ال�سعودّية على الُحديدة وماأرب

النه�سة تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة التون�سّية

 ب�سبب �سبهة ت�سارب الم�سالح

 �سيول ت�سعى لإحالل ال�سالم الدائم

في �سبه الجزيرة الكورّية
 أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أمس، أنها »ستسعى إلجراء 
محادثات بين كوريا الشمالية والواليات المتحدة في أسرع وقت ممكن«.

وقال المتحدث باسم الوزارة يو سانغ - غي، في مؤتمر صحافي، إن 
على  العمل  بشأن  القائم  بموقفها  تتمّسك  الجنوبية  الكورية  »الحكومة 
السالح  نزع  تحقيق  بهدف  وواشنطن  يانغ  بيونغ  بين  محادثات  إجراء 

النووي وإحالل السالم الدائم في شبه الجزيرة الكورية«.
تشوي  الشمالية  كوريا  في  الخارجية  لوزير  األولى  النائبة  وكانت 

الماضي بأنه ال داعي للجلوس وجهاً  سون - هي، صّرحت يوم السبت 
الشمالية  وكوريا  بينها  الحوار  تعتبر  التي  المتحدة،  الواليات  مع  لوجه 

ليس إال أداة لمعالجة أزمتها السياسية.
الجانب  من  طلباً  تتلق  لم  سيئول  أن  المتحدث  أكد  آخر،  جانب  من 
األميركي للقاء بين نائب وزير الخارجية األميركي ستيفين بيغون الذي 
المرشح لمنصب وزير  9 تموز، وبين  إلى   7 الجنوبية من  سيزور كوريا 

الوحدة لي إن - يونغ.

مادورو يّتهم وا�سنطن بت�سعيد �سيا�ستها العدوانّية

وروحانّي يهنئ فنزويال في ذكرى ا�ستقاللها



7الوطن
اأنطون �سعاده: البطل القومي

{ د. ادمون ملحم
أنطون سعاده هو واحد من أولئك الرجال األبطال الذين تنجبهم العناية اإللهية من 
حين إلى آخر وتضعهم على مسرح الحياة الكبير. رجالً عظيماً ظهر في هذا الوجود 
كهبة كبيرة جادت بها السماء على هذا الوطن الخصيب زرعاً والبديع جماالً... هبة 
تموضعت كوكباً إنسانياً يرسل وميضاً إلى قلوب الناس ويبعث شعاعاً وألالء في 
الغايات  في  التفكير  إلى  ومحاقرها  األم��ور  بصغائر  التفكير  من  وينقلهم  نفوسهم 
العامة الكبيرة ومطالب الحياة السامية النبيلة ويزّودهم بقوة اإلرادة واإليمان للسير 

على طريق النهوض والمجد.  
والحديث عن هذا الرجل - البطل يعني الحديث عن عقل جبار عظيم اختصَر تاريخ 
أمة حافل بالبطوالت وانَدَمجت فيه عقولها مجتمعة فرأت هذه األمة نفسها في عقله 

وروحه وأخالقه.
يدلُّ  بمتناقضاته«،  الغريب  النفسي  اللغز  »ه��ذا  القومي،  البطل  ه��ذا  ظهور  إّن 
إلى  السائرة  الواهنة  األم��م  األم��ة وق��وة صلبها وتكوينها ألن  على سالمة عضوية 
اإلضمحالل يندر فيها ظهور العظماء، والقوة الكامنة في عقل سعاده وشخصيته 
دليل قوة األمة وعنوان حيويتها وجمال نفسيتها وهذا مما يمأل قلوبنا بالفرح ويغمر 

نفوسنا بنور األمل الوضاء.
الخالدة  الواسعة وعطاءاته  الكبير وروحه  بعقله  العظيم  الرجل  وفي وجود هذا 
ورغائبه العالية، نحسُّ أننا جميعا عظماء وعقالء ألنه ينبّه منا خامد عقولنا ويثير في 
قلوبنا هاجع حميتنا ويوقظ فينا قوة الوجدان. فهو قد شقَّ الطريق لحياة األمة ونبّه 
ووقف  الشاملة  نهضتها  وبعَث  مصلحتها  وعيَّن  األسمى  ومقصدها  حقيقتها  إلى 
نفسه لها وقدم دمه في سبيل حريتها وانتصار نهضتها في وقفة عز ال مثيل لها 

في التاريخ.
وفي مسيرة هذا الرجل التي ختمها بقيمة الفداء نرى البطولة تغدو وتروح بين 
ظهرانينا، نراها في كلماته الواضحة وفي كّل نبرة من نبرات صوته، في دروسه 
وشروحاته وأقواله البليغة، في جرأته وإرادته وفي كّل مواقفه: في المدرسة، في 
السجن، في المحكمة، وفي صبيحة الثامن من تموز، على رمال بيروت، وهو يتلقى 

داً أسطورة الفداء. رصاصات الغدر مجسِّ
عن  العامة،  إرادتها  عن  واألصفى  األوف��ى  بالُمعبّر  األم��ة  في  ماثلة  البطولة  نرى 
أمانيها ومثلها وتطلعاتها. نراها في شخصية هذا الفيلسوف، باعث النهضة القومية، 
بإسمها:  األصلي  والناطق  الجريء  قائدها  نهوضها،  حركة  ومؤسس  األمة  معلّم 

الزعيم الخالد خلود الحياة. 
نرى البطولة متجلية في سلوك هذا الرجل - القدوة الذي أعرب عما يخالج نفسيتنا 
من آمال وميول ومطامح نبيلة والذي امتألت نفسه العظيمة نوراً ومعرفة وحكمة 

وعزيمة وطفحت روحه الكبيرة حباً وإيماناً وإخالصاً ومقاصد نبيلة.
الكاذبة  واإلش��اع��ات  الدسائس  تزعزعه  لم  ال��ذي  الرجل  ه��ذا  مواقف  في  ونراها 
والطغيان  والظلم  اإلره��اب  سلطات  وال  الخبيثة  واألص���وات  والمكائد  واألضاليل 
مشعوذي  وال  والقبائح  الرذائل  تنين  وال  سجٌن  وال  نفٌي  يزحزحه  ولم  وتهديدها 
المنهزمين،  والعار،  والرجعية  الخنوع  طائفة  وال  المتعيّشة،  المنافقة،  الصحافة 
الذل  مستنقعات  في  والساقطين  والمارقين  والناقمين،  المنافقين،  المتعيشين، 
الغادرين  أولئك  وبخبائث  األه��وال  هذه  بكل  استّخَف  والعار.  والعبودية  والخيانة 
ورّحب  المقدس  القومي  الواجب  سبيل  في  الفظائع  تلك  آالم  واستلَذ  وسفالتهم 
داً قوله »إّن الحياة كلها وقفة عز فقط«1 ومؤكداً أننا »جماعة ال يبيعون  بالموت مجسِّ

الشرف بالسالمة وال العز بتجنب األخطار.«2
ونرى من الواجب علينا ان ننبّه الغافلين إلى هذه البطولة الخالدة ومزاياها، إلى 
من  البطولة  خصائص  فكّل  بها.  واالق��ت��داء  وإجاللها  وتقديرها  احترامها  وج��وب 
الرجولة الحّقة والصراحة التامة النقيّة ونصوع الحجة والبرهان واإلخالص العميق 
واإليمان الكبير الراسخ والصدق القومي واليقين والوضوح والثقة بالنفس ومضاء 
العزيمة والمثابرة والثبات والجرأة واإلقدام.. كل هذه الصفات متوفرة في شخصية 
هذا الرجل الذي أرسلته األقدار إلى هذه األرض ليكون منقذاً ومعلماً وهادياً لشعبه 

»ومخططاً وبانياً للمجتمع الجديد..« 3 
وإذا أردنا الخالص من ويالتنا وأزماتنا فخليق بنا ان نسير على نهج سعاده: نهج 
البطولة المؤمنة، وأن نهتدي بهديه ونقتدي بأخالقه، بمحبته، بصدقه، بصراحته، 
الدائمة،  وحركته  العالية  بهمته  واآلالم،  المشقات  وتحمله  بصبره  القوية،  بإرادته 
خالدة  دروس��اً  شّكلت  التي  البطولية  وبمواقفه  القومية  للنهضة  الجريئة  بقيادته 

لألجيال. 
حرّي بنا ان نقتدي بمسيرة هذا الرجل الذي جاهد وكافح في سبيل شعبه متخلياً 
عن العظمة الشخصية والجاه الخاص ومتحّمالً آالم المرض وعذاب السجون مراراً 

عديدة حباً بأمته.
حري بنا أن نقتدي ببطولة هذا الرجل الذي كّرَس حياته لخدمة شعبه وتحرير 
الغيابية  والمحاكمة  للنفي  ومتعرضاً  عائلته  وهناء  وراحته  بوقته  مضحياً  ب��الده 
الحق  كان  الذي  الرجل،  هذا  ولكن  م��راراً،  بالقتل  والتهديد  والوشايات  وللدسائس 
مطلبه ومجد أمته غايته، لم ييأس  يوماً ولم يتراجع عن مهمته الرسولية.. كان دائماً 
شديد الثقة بنفسه وكان إيمانه بشعبه كبيراً فواجه التحديات  بإرادة صلبة وعمل 

متواصل وعطاء سخي فكراً وأدباً وإبداعاً ومناقب جديدة.
حري بنا أن نقتدي بهذا الرجل صاحب النفس األبية الذي رفض المجد الزائف 
األم��ة فبعث فيها نهضة قومية هي من أروع  لمجد  الحق عامالً  ومشى في طريق 
نهضات العالم كله وأوجّد حركة الشعب القومية التي أطلقت »قوة روحية عظيمة ال 
حد لممكناتها«4 فجذبت »ألوف الشبان والشابات إلى اإليمان القومي المحرر النفوس 
بحوادث  حافالً  جديداً  »تاريخاً  و«صنعت  الراهنة«5  للحال  االستسالم  عبودية  من 

اإلخالص والبطولة والتضحية.«6
»ليكن لنا قدوة في الزعيم الذي مشى في الحق، ودعا إلى الحق«7، وشق الطريق 

لتحيا األمة ولتسير نحو مثالها األعلى!
ليكن لنا قدوة في الزعيم الذي سالت دمائه على رمال بيروت بعد ان قال: »كلنا 

نموت، ولكّن قليلين منّا يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة.«8

.1948/10/3 الزعيم في بشامون  2 خطاب  ـ ملحق رقم   1
المرجع ذاته. ـ   2

.1947/1/10 الزعيم للقوميين  ـ رسالة من   3
 ،9 العدد   ،3 المجلد  بيروت،  اإلذاعة،  عمدة  نشرة  سورية،  لتحيا  الطريق  شق  ـ   4

.1947/10/31
المرجع ذاته. ـ   5

 ،62 الــعــدد  آيـــرس،  بيونس  الــزوبــعــة،  المغترب،  فــي  واألريــحــيــة  الوطنية  ـ   6
.1943/7/1

المرجع ذاته. ـ   7
ـ سعيد تقي الدين، حدثني الكاهن الذي عّرفه.  8

خطة ال�سّم ال�سهيونية تاأتي في �سياق �سفقة القرن وال خيار �سوى المواجهة والكفاح الم�سّلح 

عة  طارق خوري: معاهدات الإذعان اأو�صلتنا اإلى ما نحن فيه وجلبت الويل على الدول الُموقِّ

ناأمل اأن ن�صهد ترجمة فعلية للموقف الأردني بخطوات تجبر العدو ال�صهيوني على التراجع 
النائب  األردنــي  النواب  مجلس  عضو  اعتبر 
طارق سامي خوري أّن الخطة الصهيونية بضّم 
أراٍض فلسطينية »تأتي في سياق صفقة القرن 
ولألهداف عينها، وهي جعل األرض الفلسطينية 

أرضاً بال سكان«.
ورأى خوري »أّن معاهدات اإلذعان الموّقعة 
مع هذا العدو والتي ُتسّمى اتفاقيات سالم هي 
تجلب  لم  وهي  فيه  نحن  ما  إلى  أوصلتنا  التي 
من  والمزيد  الويل  سوى  الموقعة  الــدول  على 
واالقتصادي  والسياسي  الجغرافي  التراجع 
والعسكري واالجتماعي«، مشّدداً على أّن العدو 
يوماً،  الدولي  القانون  يحترم  »لم  الصهيوني 
لغة  ســوى  يفهم  وال  بالقوانين  يؤمن  ال  وهــو 

واحدة هي لغة القّوة«.
وأكد خوري في حديث لوكالة »مهر« اإليرانية 
»أن ال سبيل وال خيار أمام الفلسطينيين سوى 
المواجهة والكفاح المسلّح دفاعاً عن فلسطين، 
طويل  مسار  بعد  المريرة  التجارب  أثبتت  وقد 
هذا  أّن  واالستجداء  والمفاوضات  الرياء  من 
التضحيات،  بلغت  ومهما  األصوب  هو  الخيار 
فإّن المقاومة هي السبيل الوحيد لحفظ الكرامة 

وتحرير األرض من االحتالل«.

الكيان الصهيوني يسعى 
للحصول على اعتراف دولي

عنها  أعلن  التي  الخطة  إلى  خــوري  وتطّرق 
شرق  مناطق  بضّم  وتقضي  الصهيوني  الكيان 
الخليل  وبين  الضفة  ووســط  واألغـــوار  القدس 
وبيت لحم. وقال: »فعلياً هذه المناطق هي تحت 
فقد  طويلة،  سنوات  منذ  الصهيونية  السيطرة 
فرض العدو هيمنته بشكل تدريجي على الجزء 
واقع،  كأمر  الغربية،  الضفة  أراضــي  من  األكبر 
وكانت مستعمراته تتوّسع بشكل متدرج وممنهج 

ومتواصل على حساب األراضي الفلسطينية.
بمثابة  هو  الضفة  على  االستيالء  أّن  وبما 
ربما  سنوات،  منذ  قائم  وواقــع  حاصل  تحصيل 
الحديث  عبر  اليوم  الصهيوني  السعي  يكون 
العدو  وزراء  رئيس  كان  والتي  الضّم  خطة  عن 
بنيامين نتنياهو قد حّدد لها موعداً في األول من 
األمر  هذا  تكريس  األساسي  هدفه  يوليو،  تموز/ 
دولة  بسيطرة  دولــي  اعتراف  على  والحصول 
المذكورة،  المناطق  على  الصهيوني  االحتالل 
دولة  أراضي  من  كجزء  السياسية،  الناحية  من 
الصهيوني  الكيان  مطالبة  غرار  على  االحتالل، 
على  بسيادته  بــاالعــتــراف  الــدولــي  المجتمع 
منذ  يحتله  أنه  علماً  المحتّل،  السوري  الجوالن 

العام 1967«.

األردن يستطيع اتخاذ 
قرارات موجعة للصهاينة

وشرح خوري موقف األردن من خطة الضّم 
»وهو واضح وجلّي حيال هذا الموضوع، وهو 
يرفض بشدة ضّم أجزاء من الضفة الغربية. هذا 
الثاني  الله  عبد  الملك  جاللة  عنه  عّبر  الموقف 
قبل أسبوع لرئيس »الموساد« الصهيوني. كما 
سبق له أن عّبر عن الموقف نفسه في مقابلة مع 
مجلة »ديرشبيغل« األلمانية، حين قال جاللته 
بضّم  خطوات  أّي  الصهيوني  العدو  اتخاذ  إّن 
صدام  إلى  »سيؤدي  الغربية  الضفة  من  أجزاء 

كبير«. 
وإذ اعتبر خوري أّن »قرار الضّم هذا هو بمثابة 
فلسطين«،  في  شعبنا  أبناء  على  حرب  إعالن 
األيــام  في  نشهد  »أن  األردنــي  البرلماني  أمــل 
األردنية  المملكة  لموقف  فعلية  ترجمة  المقبلة 
بخطوات تجبر كيان االحتالل الصهيوني على 
وجود  إلى  الفتاً  الخطوة«،  هذه  عن  التراجع 
حال  في  »ستكون  األردن  أمام  كثيرة  خيارات 
وتابع:  للعدو«.  موجعة  بل  قاسية  اتخاذها 
»يجب إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة وما 
تالها من خطوات تطبيعية مع كيان االحتالل، 
على الصعيد األمني والسياسي والدبلوماسي، 
المسروق من  الغاز  إلى صفقة استيراد  وصوالً 

فلسطين المحتلة«. 
في  أساسي  طــرف  »األردن  أّن  إلــى  ــار  وأش
الوصاية  ننسى  وال  الفلسطينية،  المسألة 
في  المقّدسات  على  للهاشميين  التاريخية 
مختلفة  بمراحل  مّرت  والتي  المحتلة  القدس 
منذ العام 1924. كما أّن أبناء شعبنا في األردن 
بالموقف  ويشيدون  ملكهم  جانب  إلى  يقفون 
الُمشرِّف والهام الذي أعلنه في هذا الشأن، رغم 
هذه  في  ويساندونه  والمؤامرات،  الضغوط 
الخطوة وال نزال نشهد تحرُّكات شعبية وحزبية 

واجتماعية منّددة بخطة الضّم تعّم األردن«.

يتعّرض  »األردن  أّن  إلــى  خــوري  لفت  كما 
ُسمِّي  مــا  عــن  ـــالن  اإلع منذ  كثيرة  لضغوط 
صّرح  وقد  الماضي،  العام  القرن«  بـ«صفقة 
الملك عبدالله بذلك أمام األردنيين في مناسبات 
تسهيل  أجل  من  تنازالت  تقديم  رافضاً  عديدة، 
تمرير الصفقة المزعومة. األردن يتوّجس أيضاً 
حق  إسقاط  وهو  الجديد  القديم  المخّطط  من 
العودة للفلسطينيين وجعل األردن وطناً بديالً 

لهم بعد االستيالء على أرضهم وطردهم منها«.
القدس خارج البحث 

بالنسبة إلى الكيان الصهيوني 
على  الخطة  تداعيات  حول  سؤال  على  ورّداً 
الدولة الفلسطينية  وعلى الفلسطينيين، أجاب 
جميع  ضــّم  نتنياهو  خطة  »تتضّمن  ــوري:  خ
ما  وهــو  الغربية،  الضفة  فــي  المستوطنات 
»دولة  إلقامة  إمكانية  أية  األغلب  على  سُينهي 
الذي  المفهوم  تقويض  يعني  ما  فلسطينية«، 
»حّل  مفهوم  وهو  عقود  منذ  له  التسويق  يتّم 
الدولتين«، ألّن هذه المستوطنات تفصل عملياً 
بعضه  عــن  الفلسطيني  الجغرافي  االمــتــداد 
والجغرافية،  األمنية  امتداداتها  مع  وتستولي، 
الغربية.  الضفة  من  شاسعة  مساحات  على 
ومعروف أّن الكيان الصهيوني أنشأ منذ العام 

أما  استيطانّياً.  موقعاً   440 من  أكثر   1967
إلى  بالنسبة  باتت  فقد  القدس،  إلى  بالنسبة 
مباحثات  أّي  في  البحث  خارج  االحتالل  دولة 
الفلسطيني،  الجانب  مع  مقبلة  مفاوضات  أو 
خاصة بعد أن اعترف الرئيس األميركي دونالد 

ترامب بالقدس عاصمة للكيان الغاصب«.

فلسطين هي كّل فلسطين
الضّم تأتي  أّي حال، فإّن خطة  وقال: »على 
عينها،  ولــألهــداف  القرن«  »صفقة  سياق  في 
وهي جعل األرض الفلسطينية أرضاً بال سكان 
وتقويض كل فرص »السالم« المزعوم مع العدو 
وما ُيسّمى »حّل الدولتين«، وهذه المصطلحات، 
أنا شخصياً ال أؤمن بها جملة وتفصيالً، ففلسطين 
من  التاريخية  فلسطين  كّل  هي  إلّي  بالنسبة 
البحر إلى النهر وعاصمتها القدس كّل القدس، 
وُحماتها  أبناؤها  هم  وسكانها  وغربها،  شرقها 

والمدافعون بأرواحهم ودمائهم عن أسوارها«.
السلطة  بيد  كثيرة  أوراقــــاً  هناك  أّن  ورأى 
الفلسطينية لمقاومة خطة الضّم الصهيونية أهّمها 
الرئيس  أعلنه  بما  مذّكراً  األمني،  التنسيق  وقف 
عندما  الماضي،  مايو  أيــار/  في  عباس  محمود 
قال »إّن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في 
حّل من االتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع دولة 
الضفة  من  أجــزاء  ضّم  عزمها  بسبب  االحتالل«، 
من  مهّم  السلطة  »موقف  خوري:  وقال  الغربية. 
حيث المبدأ لكنه يحتاج إلى أّن ُيستكمل بالقانون 
من  الكثير  لديها  الغاصب  الكيان  فدولة  الدولي 
المعاهدات،  لقانون  »فيينا«  التفاقية  الخروقات 
من  نفسها  تحّل  أن  بموجبها  السلطة  وتستطيع 
في  هذا  الدولي.  للقانون  وفقاً  المعاهدات  هذه 
المبدأ، لكّننا لألسف أمام عدو لم يحترم القانون 
يفهم  وال  بالقوانين  يؤمن  ال  عــدوٌّ  يوماً.  الدولي 
سوى لغة واحدة هي لغة القّوة. ولألسف ال يوجد 
إّن  الصراع.  القوة بين طرفي  أو تكافؤ في  توازن 
والتي  العدو  هذا  مع  الموّقعة  اإلذعان  معاهدات 
ما  إلى  أوصلتنا  التي  هي  سالم  اتفاقيات  ُتسّمى 
نحن فيه وهي لم تجلب على الدول الموقعة سوى 
الويل والمزيد من التراجع الجغرافي والسياسي 

واالقتصادي والعسكري واالجتماعي«. 

المقاومة هي الخيار الوحيد
وتابع: »أمام هذا الواقع المرير وترك فلسطين 
الغطرسة  من  مصيرها  تواجه  وحيدة  جريحة 
الصهيونية ومن خلفها الواليات المتحدة وبعض 
العرب المسوِّقين والمموِّلين لخططها وتسوياتها 
أمام  خيار  وال  سبيل  ال  أمتنا،  ضــّد  ومؤامراتها 
المسلّح  والكفاح  المواجهة  سوى  الفلسطينيين 
دفاعاً عن فلسطين، وقد أثبتت التجارب المريرة بعد 
مسار طويل من الرياء والمفاوضات واالستجداء أّن 
هذا الخيار هو األصوب ومهما بلغت التضحيات، 
الكرامة  لحفظ  الوحيد  السبيل  هي  المقاومة  فإّن 
وتحرير األرض من االحتالل، ولمن يرون ما أقوله 
النصر  أقــول:  الخيال  ضروب  من  ضرباً  أو  حلماً 
عام  أيار  نصر  في  ولنا  مستحيالً  وال  بعيداً  ليس 
2000 في لبنان خير مثال، حيث تمّكنت المقاومة 
اللبنانية من تحطيم أسطورة »الجيش الذي قيل 
إنه ال ُيقهر« ودحر المحتل الصهيوني عن الجنوب 
اللبناني، فخرج يجّر أذيال الخيبة والهزيمة وفلوالً 

من العمالء الخونة«.

عضو مجلس النواب األردني النائب طارق خوري

ـ المقاومة هي ال�سبيل الوحيد لتحرير االأر�ض 

ولنا في ن�سر اأيار 2000 في لبنان خير مثال

ـ فل�سطين هي كّل فل�سطين التاريخية 

وعا�سمتها القد�ض كّل القد�ض �سرقها وغربها
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الإرهاب ومعادلته ال�صتراتيجية... نظريات ال�صيطرة والنفوذ
{ د. حسن مرهج

 يعّد مصطلح اإلرهاب من أكثر وأشّد المصطلحات جذباً 
لالنتباه، على المستوى الشخصي أو على المستوى الدولي، 
وأجنداتها  توجهاتها  بمختلف  ــالم  اإلع وسائل  تغّص  إذ 
غير  األخيرين،  العقدين  خالل  وتحديداً  المصطلح،  بهذا 
للحروب  إثــارة  األكثر  المصطلح  نفسه  الوقت  في  بات  أنه 
المفاهيم  في  تبايناً  ــدّ  واألش واالصطفافات،  والصدامات 
جعبته  في  تحالف  أو  طرف  فكّل  واالجتهادات،  والتفسير 
تعريفه ومفهومه وتفسيره لمعنى اإلرهاب، وكذلك مبّرراته 
للحسابات  وفقاً  لــه،  التصدي  أو  لممارسته  ومسوغاته 
التحالف.  ذاك  أو  الطرف  بذلك  أو  به  الخاصة  والمصالح 
وحيث أّن الحسابات والمصالح الخاصة بكّل طرف نسبية 
ويمكن أن تتباين أو تتقاطع مع حسابات ومصالح طرف ثان 
أو ثالث، فإّن زاوية النظر والرؤية والموقف منها بالضرورة 
حولها،  المواقف  بالتالي  تتباين  التي  األهداف  أجندة  تعّزز 
ويصبح العمل المشروع لدى طرف معّين، باطالً لدى طرف 

آخر.
ــن كلمة  ــك ــب، ول ــائ لـــإرهـــاب غ الــدقــيــق  والــتــعــريــف 
تعني ترويع ورعب وخوف شديد واضطراب   terrorism
عنيف، وأنه بمثابة القتل واالغتيال واالختطاف والتخويف 
والسطو  القنابل  وتفجير  الرهائن  واحتجاز  والتدمير 
عام  وبشكل  العامة،  والمنشآت  المباني  وإحراق  والنهب، 
األرواح  يعّرض  عنيف  عمل  هي  سمات  إرهابي  فعل  لكّل 
او  مؤسسات  او  ــراد  أف إلــى  وموجه  للخطر  والممتلكات 
الى تحقيق أهداف  مصالح تابعة لدولة ما، وأيضا يسعى 

سياسية.
في  منه  لالنطالق  معياراً  نضع  أن  يمكننا  ذلــك،  ضمن 
وعسكرياً،  سياسياً  وتوظيفه  ـــاب  االره استراتيجيات 
من  عشر  الحادي  بعد  ما  بأّن  قلنا  إْن  الحقيقة  نجافي  وال 
أيلول/ سبتمبر ليس كما قبله، إذ دأبت مراكز األبحاث وكذا 
السياسيين والمحللين، على األخذ من التاريخ السابق نقطة 
في  والعسكرية  السياسية  المسارات  طبيعة  في  مفصلية 
ذريعة  واشنطن  استخدمت  فقد  تحديداً،  العربية  المنطقة 
محاربته،  بغية  العربية  المنطقة  قلب  إلى  للولوج  اإلرهاب 
وفي هدف استراتيجي بعيد المدى، سعت اإلدارة األميركية 
فصائل  في  وتوظيفهم  جديد  من  اإلرهابيين  استنساخ  إلى 
جغرافية  مساحات  في  يدهم  ــالق  وإط إرهابية،  وسرايا 
لمعروف  األميركي  المشروع  إطالق  بغية  بعناية،  درست 

بإسم »الشرق األوسط الجديد«.
المنطقة  الحتالل  األميركية  الخطة  توضيح  بصدد  لسنا 
المسار  فهذا  اإلرهــاب،  محاربة  مضامين  على  ترتكز  بطرق 
على  الضوء  تسليط  نحاول  نحن  بل  للجميع،  واضحاً  بات 
استراتيجية اإلرهاب وتوظيفه من قبل الغرب، لتأمين وجود 
أّن مفهوم  مستدام ذي طبيعية سياسية وعسكرية، خاصة 
اإلرهاب في الغرب واستثماراته، ال تعّد حديثة العهد، إذ أن 
التاريخ يذكر الكثير من تفاصيل توظيف اإلرهاب في أوروبا 
وأفريقيا، للحصول على مكاسب سياسية، فضالً عن احتالل 
تخطيط  وفق  اإلرهــاب،  ضربها  ألماكن  مباشرة  غير  بطرق 

وهندسة من قبل أجهزة االستخبارات الغربية.
أبحاثه  ومراكز  الغرب  ساسة  اشتغل  الحال،  بطبيعة 
وإعالمه، على تعميم مصطلح اإلرهاب وفق وسائل متعّددة، 
األوســط،  الشرق  نحو  اإلرهــاب  مفردات  توجيه  تّم  وعليه 
لضمان السيطرة عليه وفق المفاهيم العسكرية، عطفاً على 
صنع  التي  الدول  مواطني  مباشر  بشكل  تمّس  قوانين  بناء 
ماهية  حــول  كثيرة  أسئلة  تــرد  وهنا  اإلرهـــاب،  أجلها  من 
المسعورة  الغرب  حملة  غاية  وحول  اإلرهاب،  على  الحرب 
مصطلح  إطــالق  على  ــرار  اإلص ذلــك  وحــول  المنطقة،  على 
اإلرهابي«، مع علم صانع  أو »اإلسالم  »اإلرهاب اإلسالمي« 
أّن مثل هذه التوصيفات ال أساس لها من  القرار في الغرب، 
بيلجر  جون  األسترالي  الصحافي  به  أدلى  ما  وهو  الصحة، 
بقوله: »أسجل اعترافاتي للتاريخ، لتقرأها األجيال القادمة، 
نحن في الغرب مصدر اإلرهاب في العالم.. والمسلمون هم 

الضحايا«.
مركزاً  تعّد  واإلسالمية  العربية  الــدول  أّن  الواضح  من 
جهة،  من  االستراتيجي  لموقعها  نظراً  الدولي  للتنافس 
ومن جهة ثانية نظراً الحتوائها على ثروات نفطية وزراعية 
هائلة، من هنا نجد أّن اإلرهاب ينتشر في تلك البلدان بحرفية 
استخباراتية هائلة، كما هو الحال في سيناء وليبيا وتونس 

والصحراء الغربية ومالي والصومال وكينيا وغيرها.
اإلرهاب ليست  أّن نسخ  وفي جانب آخر يمكننا مالحظة 
واحدة، بمعنى أّن معادلة اإلرهاب تختلف باختالف الهدف 
الغربي  المخطط  حجم  مــع  لتتناسب  واالستراتيجية، 
المطلوب إنشاء نظام عالمي جديد، فإّن  وماهيته، فإذا كان 
ونوعية  يتناسب  مساراً  يشكل  أن  يجب  المفترض  اإلرهاب 
يحقق  عالمي  إرهابي  حدث  هندسة  كـ  المطلوب،  الهدف 
صدمة عالمية، من هنا نعود إلى أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 
احتالل  فـ  األميركي،  الهدف  تحقق  تداعياتها  كانت  والتي 
عالمي  نظام  تشكيل  إطــار  في  يأتي  وأفغانستان  العراق 

جديد.
تمثل  اإلرهــاب  استراتيجية  تكون  قد  السياق،  ذات  في 
بمصالح  ترتبط  إقليمية،  دولة  حماية  حول  يتمحور  هدفاً 
إال  لحمايتها  سبيل  وال  العظمى،  ــدول  ال مع  استراتيجية 
بغية  حمايتها  أحدهما  لهدفين  محيطها،  في  اإلرهاب  بزرع 
مراكز  إقامة  والثاني  »معاناتها«،  لـ  الدولية  األنظار  جذب 
رعب تضرب يميناً وشماالً الدول المحيطة بها، ولعّل ظهور 
داعش قد حقق جزئياً هذه الغاية، فـ سبي النساء وبيعهم، 
إنتاجه  األســرى بشكل سينمائي موثق يضاهي في  وحرق 
وإخراجه صناع األفالم األميركية، كل هذا يؤكد بأن اإلرهاب 

خرج وما زال في العباءة األميركية.
 بناء على ما سبق، ال بّد من قراءة الواقع بشكل متأّن، في 
تحت  يتّم  والتي  الغربية،  الحرب  هذه  ماهية  لفهم  محاولة 
ممنهج  وتشريد  قتل  مع  المنطقة،  دول  على  التهّجم  مظلتها 
ومستمر؛ في هذا اإلطار ال بّد من مالحظة أّن الحملة المزعومة 
الــدول  تعامل  في  نوعياً  تــحــّوالً  شكلت  »اإلرهـــاب«  على 
والمنظمات والمؤسسات المرتبطة بها مع القضايا العالمية 
والمحلية على حّد سواء، ما يعّبر عن كونها سياسة عالمية 
هذا  في  المؤثرة  ــدول  ال مخططات  مع  تتناسب  متناسقة 

العالم، التي باتت تستعمله كذريعة رخيصة لتبرير وتمرير 
سياساتها.

الغرب ضّد اإلرهاب، تمثل  التي يشّنها  المزعومة  الحرب 
مظلة واسعة للتنافس الدولي، فكّل الذرائع والمبررات التي 
ذلك،  خالف  كان  وإن  عالمي،  توافق  نتاج  هي  إنما  تسوق، 
من  ضد  الخطط  هذه  لفضح  فرصة  الــدول  بعض  لوجدت 
ينافسها، لكن جميع الدول الغربية في ذات المسار، وهنا ال 
نقول بأن التنافس بين الدول قد انتهى، فهذا غير وراد إطالقاً 
بينهم  ما  في  وتوظيف  اإلرهاب،  مع  التعاطي  لطبيعة  نظراً 
وفق مصالح سياسية، وتظهر هذه الحالة بأشكال مختلفة، 
أو دخول في  أو توسع عسكري  أزمات اقتصادية  على نحو 
أحالف أمنية وسياسية واقتصادية، واألمثلة على ذلك كثيرة 
منها، أزمة الواليات المتحدة مع أوروبا والصين بما يتعلق 
روسيا  بين  والمعقدة  الشائكة  والقضايا  الدولية،  بالتجارة 
وبريطانيا  ألميركا  الملحوظ  العسكري  والتوسع  وأوروبا، 
وفرنسا في شمال أفريقيا والقرن األفريقي والشرق األوسط 

وغيرها.
الحرب على اإلرهاب تعّد ذريعة مناسبة للدول للتوسع 
يستخدم  فتارة  األجندات،  تنفيذ  عن  فضالً  النفوذ،  وبسط 
الوصول  دون  تحول  آمنة  بيئة  لها  يؤّمن  ستار  كـ  اإلرهاب 
المستهدفة  الدولة  مع  المباشر  العسكري  الصدام  لحاالت 
باإلرهاب، ثم تبدأ بوضع الخطط ورسم السياسات والدخول 
في بازارات سياسية، لعقد صفقات وشراكات خبيثة، ودون 
ويحول  سينتشر  الغرب،  بأيدي  المصّمم  االرهاب  فإن  ذلك 
كّل  ودولية،  إقليمية  معارك  ساحة  إلى  المستهدفة  الدولة 
الكبرى  الدول  فهمت  هكذا  اإلرهاب.  على  الحرب  باسم  ذلك 
وصارت  باحتراف،  يمارسونها  وصاروا  اللعبة،  وأتباعها 

وسيلة رائجة وسهلة االستخدام.
وما  واضحة،  أنها  نعتقد  السابق  التوصيف  في  األمثلة 
يحدث في سورية أبرز مثال على ذلك، حيث احتلت أميركا 
المصّنف  داعش«  »تنظيم  على  الحرب  بحجة  عملياً  ثلثها 
يسرح  سنتين  برمته  العالم  تركه  أن  بعد  عالمياً،  إرهابياً 
مرأى  على  والــعــراق،  سورية  في  يشتهي  كيفما  ويمرح 
وأقامت  سورية  شمال  تركيا  اجتاحت  فيما  الغرب،  ومسمع 
العمال  تنظيم  على  القضاء  بذريعة  واسعاً  أمنياً  حزاماً 
أميركا،  تدعمها  التي  اإلرهابية  وملحقاته  الكردستاني، 
في  علناً  منتشرة  والفرنسية  البريطانية  القوات  تجد  كذلك 
القواعد  عن  فضالً  الذريعة،  بنفس  سورية  في  مناطق  عدة 
العسكرية التي باتت منتشرة لجميع هذه الدول في سورية 

بنفس الحجة.
تتسع  اإلرهــاب  كرة  أّن  الواضح  من  بات  القول،  صفوة 
رأسهم  وعلى  الكبرى  الــدول  مقتضيات  حسب  وتصغر 
هي  ــاب  اإلره على  الحرب  فــإّن  وعليه  المتحدة،  الواليات 
الغطاء  الكبرى  القوى  تمنح  بامتياز،  غربية  استراتيجية 
خبيثة  استراتيجية  أنها  كما  سياساتها.  لتمرير  المطلوب 
ممارسة  في  »الحق«  بها  والمرتبطين  الكبرى  الدول  تمنح 
العالم  هذا  في  وتمريرها  السياسية  البلطجة  أنــواع  أسوأ 
أو  الشكل  في  لتمر  تكن  لم  التي  السياسات  تلك  رادع.  دون 

المضمون دون وجود مثل تلك الذريعة. 
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سّجلت الكاميرات التحصين الذي أنشأه الجيش العراقي حديثاً على قّمة جبل على الحدود 
مع تركيا بالقرب من باطوفا شمال العراق.

الجيش  أقامها  التي  الجديدة  الحدودية  التحصينات  من  العديد  من  واحد  التحصين  وهذا 
العراقي، في أعقاب الضربات الجوّية التركّية على النقاط الساخنة المشتبه بها لحزب العمال 
الخميس  آخرين   6 وإصابة  مواطن  استشهاد  عن  أسفرت  والتي  المنطقة،  في  الكردستاني 

الماضي.
طمأنة  إلى  تهدف  الجديدة  التحصينات  هذه  إن  زاخو  إسماعيل  المحلي  المسؤول  وقال 

الناس في القرى القريبة من الحدود حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. 
سيادة  تنتهك  التركية  االعتداءات  أن  أكد  الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  وكان 
واستقراره ووحدة أراضي العراق وأمن شعبه، في إشارة إلى عملية »مخلب النمر« التي تقوم 

بها تركيا شمالي البالد.
وأشار المتحّدث باسمه أحمد مال طالل في بيان صحافي السبت، أن »القوات التركّية تقوم 
األعمال  هذه  بشدة  وندين  نرفض  لذا  العراقية،  األراضي  تجاه  متكررة  باعتداءات  مدة  ومنذ 

التي تسيء للعالقات الوثيقة، الراسخة وطويلة األمد بين الشعبين الصديقين«.
وأشار، إلى أن »الحكومة العراقّية سلمت سفير تركيا لدى بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، 
شديدتي اللهجة، تؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق 

في رفض هذه االعتداءات ووقفها«.

الفرنسي  الخارجية  وزي���ر  أك��د 
الضم  ق��رار  أن  ل��ودري��ان  اي��ف  ج��ان 
للقانون  انتهاًكا  سيشكل  الصهيوني 
لحل  فيه  رجعة  ال  وتهديًدا  الدولي 
عواقب  دون  من  يمّر  ولن  الدولتين، 
على العالقات بين االتحاد األوروبي 

و«إسرائيل«.
في  ي��ص��ب  ال  ال��ض��م  إن  وق����ال 
الصهاينة،  أو  الفلسطينيين  مصلحة 

أو األوروبيين، والمجتمع الدولي.
جوابية  رس��ال��ة  ف��ي  ذل���ك  ج���اء 
التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  تسلمها 
من  عريقات  صائب  التحرير  لمنظمة 
رسالة  على  رًدا  ل��ودري��ان،  ال��وزي��ر 
أط��ل��ع��ه خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات 
التدميرية  واالنعكاسات  األخيرة، 
حكومة  أعلنته  الذي  الضم  لمخطط 
االستيطان  في  والتوّسع  نتنياهو 
ع��ل��ى ح��ل ال��دول��ت��ي��ن وال��س��الم في 

المنطقة.
»لقد  لودريان:  رسالة  في  وجاء 
التحرير  منظمة  قلق  أبلغتموني 
ضم  إم��ك��ان��ي��ة  إزاء  الفلسطينية 
فلسطينية،  أراض���ي  »إس��رائ��ي��ل« 
وتمسك منظمتكم بالسعي إلى سالم 
ومبدأ  ال��دول��ي  القانون  على  يقوم 

الدولتين«.
كما  فرنسا  ت���زال  »م��ا  وأض���اف 
سبيل  في  بالعمل  ملتزمة  تعلمون 
ت��ح��ق��ي��ق ت��س��وي��ة ع��ادل��ة ودائ��م��ة 

الفلسطيني،  الصهيونّي  للصراع 
تقوم على حل الدولتين وفق القانون 

الدولي والمعايير المتفق عليها«.
وتابع »سيظل هذا الحل بالنسبة 
تلبية  على  القادر  الوحيد  المسار  لنا 
تطلعات الفلسطينيين واإلسرائيليين 
جنب  إلى  جنًبا  تعيشان  دولتين  في 
على  بها  ومعترف  آمنة  ح��دود  في 

أساس خطوط عام 1967«.
تحركها  تواصل  فرنسا  أن  وأك��د 
ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض 
ال  ال��م��ف��اوض��ات،  استئناف  ظ��روف 

سيما سياسة االستيطان.
االحتالل  سلطات  فرنسا  ودع��ت 
إل��ى اإلح��ج��ام ع��ن أي ق��رار أح��ادي 
جزء  أي  ضم  عليه  يترّتب  الجانب، 

من األراضي الفلسطينية.

وق����ال ل���ودري���ان ف��ي رس��ال��ت��ه: 
رئيس  عليه  أك���د  م��ا  غ���رار  »ع��ل��ى 
لفلسطين  زيارته  خالل  الجمهورية 
ك��ان��ون  ف��ي  الصهيوني  وال��ك��ي��ان 
على  فرنسا  تقف  الماضي،  الثاني 
الجهود  لمواكبة  االستعداد  أهبة 
استئناف  ات��ج��اه  ف��ي  تصب  ال��ت��ي 
في  المصداقية،  ذات  المفاوضات 
واستعدادنا  الدولي،  القانون  إطار 
االت��ج��اه،  ه��ذا  ف��ي  لالنخراط  ال��ت��ام 
شركائنا  مع  العمل  على  وانفتاحنا 

األوروبيين والعرب«.
ستواصل  ف��رن��س��ا  أن  وأوض����ح 
ال����وق����وف إل����ى ج���ان���ب ال��س��ل��ط��ة 
في  التحرير،  ومنظمة  الفلسطينية 
واالتفاقات  ال��دول��ي  القانون  إط��ار 

الموقعة.

 العراق يقيم تح�صينات 

على الحدود مع تركيا

حاملتا طائرات اأميركّيتان ُتجريان تدريبات 
في بحر ال�صين الجنوبّي

باري�س: ال�صّم لن يمّر من دون عواقب 

على العالقات الأوروبّية ال�صهيونّية

التعليق ال�سيا�سي

 وا�صنطن والكهرباء في لبنان 
الطريق  الطاولة،  على  الكهرباء  أزمة  لمواجهة  وحكومته  لبنان  أمام  متالزمة  طرق  ثالث 
لبنان كمية من  التعاقد على استجرار  لتمديد  السورية  الحكومة  اتفاق مع  األولى هي توقيع 
مع فصل  التقنين، خصوصاً  أكثر من ضرورية لعدم بلوغ مستويات عالية من  الكهرباء هي 
الحكومة  تورط  بعدم  نصيحتها  الحكومة  في  المعنيين  أبلغت  األميركية  والسفيرة  الصيف، 

بالتمديد، ألن هذا التعاقد سيكون مشموالً بالعقوبات األميركية.
الطريق الثانية هي فتح اعتمادات الستيراد الفيول الالزم لتشغيل معامل اإلنتاج، وهو أمر 
روتيني يتواله مصرف لبنان عبر مصارف أوروبية مراسلة من الدرجة األولى، جرت العادة 
أن تتم العملية من خاللها بأقل من اربع وشعرين ساعة، وللمرة األولى يواجه لبنان صعوبة 
في فتح االعتمادات رغم توافر المال الالزم لذلك، وتبلغت الحكومة من مصرف لبنان أن وراء 

التأخير تعقيدات أميركية جديدة باالعتمادات المصرفية الواردة من لبنان.
الكهرباء  إنتاج  السير بالتعاقد مع جهات عالمية تقوم بتوريد معامل  الثالثة هي  الطريق 
المتكاملة بشروط تتيح استرداد االستثمار خالل عدد  العملية  وتركيبها وتشغيلها، وتمويل 
هي  االستعداد  هذا  أبدت  التي  األبرز  والجهة  التشغيل،  عائدات  من  السنوات  من  عليه  متفق 
الواجهة بدأت حملة  الشركات الصينية بدعم من حكومتها، وبمجرد أن ظهرت الفرضية إلى 
بيروت،  في  سفارتها  ومن  واشنطن  من  األميركية  الخارجية  وزارة  رموز  فيها  شارك  شرسة 

تستهدف أي عالقة بين لبنان والشركات الصينية.
فرص  أي  من  لبنان  لحرمان  الهادفة  المركبة  الحملة  هذه  تستوقفه  أن  إال  لعاقل  يمكن  ال 
لترتيب ملفه الكهربائي، ليبدو الهدف األميركي أبعد من ظاهره في كل عنوان بمفرده، بحيث 
يصير واضحاً أن المستهدف هو بقاء لبنان من دون كهرباء ومن دون أمل بالحصول على حل 
الشارع  إلى  المناطق  كل  في  اللبنانيين  بإنزال  كفيل  وحده  هذا  أن  إلدراك  الكهرباء،  لمشكلة 
بوابة  من  األميركي  الهدف  تبدو  التي  الفوضى،  طريق  ويفتح  الشغب،  أحداث  يفجر  بغضب 

ملف الكهرباء.
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
سهام  عن  بوكالته  الدغلي  حسن  علي  عن 
هاني الدغلي بوكالتها عن خليل محمد علي 
سندات  الدغلي  علي  محمد  لمورثه  الدغلي 

بدل ضائع للعقارين 251 و252 ديركيفا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
مشتري  بصفته  ف���واز  حسين  أده���م  ع��ن 
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقار 2248 
ج��وي��ا ب��إس��م ك��ل م��ن ن��ج��اح وه��ن��اء أوالد 

حسين فواز.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
علي  لمورثه  ب��داح  ج��واد  علي  محمد  عن 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سندات  بداح  جواد 
للعقارات 106 و166 و443 و400 و1486 
من منطقة عيتيت العقارية و335 من منطقة 

وادي جيلو العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
عن أحمد عارف رميتي لموكله كمال محمود 
محمود  الحاج  كميل  اسمه  ال��وارد  رميتي 
حسن رميتي على الصحيفة العقارية سند 

بدل ضائع للعقار 262 مجادل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
دعد علي فنيش بصفتها مشترية سند بدل 
ضائع للعقار 6 من منطقة معروب العقارية 

بإسم سميرة عبد المجيد فنيش.
للمراجعة. للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

كلود  وكيل  صوما  م��ارون  خالد  طلب 
حبيب القزي المشترية من حبيب طانيوس 
القزي سند ملكية بدل ضائع للمالك حبيب 

طانيوس القزي في العقار 330 الجية
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب سعد الدين محمد الخطيب بوكالته 
نفسه  ه��و  ال���ذي  سعد  خليل  ح��س��ان  ع��ن 
حسان خليل محمد سعد وبصفته أحد ورثة 
سليمه  نفسها  هي  التي  سعد  محمد  سليمه 
محمد سليم سعد سندي ملكية بدل ضائع 
وعن  سعد  خليل  حسان  موكله  حصة  عن 

حصة مورثته في العقار 2621 برجا 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

شركة الس بيرالس السياحية ش.م.ل.
 دعوة لعقد جمعية عمومية

عادية وغير عادية
بيرالس  الس  شركة  إدارة  مجلس  يدعو 
برقم  طرابلس  ف��ي  المسجلة  السياحية 
لحضور  المساهمين  ال��س��ادة   85/400
المختلطة  العمومية  الجمعية  جلسة 
العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدها 
الساعة  تمام  في  بيرالس  الس  منتجع  في 
الواقع  الخميس  ي��وم  م��ن  الظهر  بعد   4
2020/7/23 وذلك للمشاركة في األعمال 

الواردة في الجدول التالي:
عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  مناقشة   -  1

فترة إدارته السابقة.
2 - تعيين مفوض مراقبة إضافي

حسابات الشركة عن  على  تصديق   -  3
  2019  -  2018  -  2017  -  2016 سنين 
أعماله  فترة  عن  اإلدارة  مجلس  ذمة  وإبراء 

السابقة.
إدارة إنتخاب مجلس   - 4

5  -موضوع تسوية األمالك البحرية مع 
الدولة اللبنانية.

أمور متفرقة.  - 6
رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام 
فؤاد عدنان العمري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  كرم  ابي  كرم  ربيع  طلب 
ضائع  ب��دل  سند  نعمه  يوسف  م��وري��س 

للعقار 1467 متريت.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب كارلوس سمير رحمه بالوكالة عن 
المعروف  ابراهيم  بطرس  حبيب  ورثة  احد 
جوزيف بطرس ابراهيم سندات بدل ضائع 
و437  و2068  و2066   626 للعقارات 

حصرون.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى بالشمال

أحد  بصفته  ريما  حسين  فاضل  طلب 
ورثة حسين أحمد ريما سند بدل ضائع في 

العقار 39 المقسم 7 الميناء 12.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

 دعوة لحضور إجتماع
جمعية عمومية

الجمعية  إدارة  م��ج��ل��س  ي��ت��ش��رف 
لإلسكان  النجاة  سيدة  السكنية  التعاونية 
الجمعية  إجتماع  لحضور  بدعوتكم  م.م 
في  الواقع  اإلثنين  يوم  العادية  العمومية 
2020/08/03 الساعة الرابعة بعد الظهر 
مطرانية  في  الكائن  التعاونية  مركز  في 

سيدة النجاة،
وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

 2018 عام  ميزانية  على  اإلط��الع   .  1
 2018/12/31 ب��ت��اري��خ  ال��م��وق��وف��ة 
بتاريخ  الموقوفة   2019 ع��ام  وميزانية 
بتصرف  والموضوعتين   2019/12/31

األعضاء في مركز الجمعية وتصديقها.
اإلدارة. . تبرئة ذمة مجلس   2

بيع  صالحية  اإلدارة  مجلس  إعطاء   .  3
أعضاء  أس��م��اء  على  وتسجيلها  الشقق 

التعاونية.
تعقد  القانوني،  النصاب  يتوفر  لم  وإذا 
تمام  في  وذل��ك  حضر،  بمن  ثانية  جلسة 
اإلثنين  يوم  من  مساًء  السادسة  الساعة 
نفس  ف��ي   2020/08/03 ف��ي  ال��واق��ع 

المكان.
رئيس مجلس اإلدارة
المطران عصام درويش

 »القومي« ينعى الرفيق المنا�صل
غ�صان ابراهيم هارون

ينعى الحزب السوري القومي االجتماعي 
الرفيق المناضل غسان ابراهيم هارون الذي 
تــوفــي )مــســاء أمـــس( فــي أبــيــدجــان عاصمة 

ساحل العاج عن عمر ناهز الـ 68 عاماً.
»القومي«  فــي  أبــيــدجــان  مــديــريــة  وكــانــت 
ديفوار(،  )الكوت  العاج  ساحل  في  والجالية 
له  كان  الذي  الراحل،  الرفيق  وفاة  عن  أعلنتا 
أوساط  وفــي  القوميين  بين  متميّز  حضور 

الجالية.
الحزب  الــــى  انــتــمــى  الــــراحــــل،  والـــرفـــيـــق 
منتصف  فــي  االجتماعي  القومي  الــســوري 
ــمــاضــي، وكــــان مثاالً  ال الـــقـــرن  ســبــعــيــنــيــات 

للقومي االجتماعي المناقبي والملتزم. 
البقاء لألمة

الـ  عتبة  تجاوز  نحو  ارتفاعاً  ويسجل  ليعود  نــزوالً،  ليرة   7000 الـــ  عتبة  تخطى 
الدوالر سجلت مصادر مالية، وقوع  ظل عمليات شراء  في  صعوداً،  ليرة   9000
أغلبها خارج احتياجات التصدير، التي يفضل أصحابها انتظار فرصهم بالحصول 
على دوالر مدعوم عبر مصارفهم، بعد وضع آلية دعم االستيراد االستهالكي قيد 

التنفيذ.
والنصف  الثامنة  عند  له  كلمة  خالل  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  ويطّل 
مساء. ويستحوذ الملف اللبناني الحّيز األكبر في كلمته ال سيما الحملة الداخلية والخارجية 
الى  الحريري  سعد  الرئيس  تعيد  جديدة  وتسوية  استقالتها  عن  والحديث  الحكومة  على 
الحريري كّرر  أن  ل�»البناء«، مشددة على  الحريري  الذي نفته مصادر  األمر  الحكومة،  رئاسة 
موقفه أكثر من مرة بأنه ال يرغب بالعودة الى رئاسة الحكومة فال الظروف الداخلية ناضجة 
حكومة  أولها  عنها  تحّدث  شروط  فلديه  عاد  وإن  لذلك،  تؤشر  دولية  إقليمية  معطيات  وال 

مستقلة محددة األهداف اهمها معالجة الوضع االقتصادي وإنقاذ لبنان من أزمته المالية. 
تغيير  حول  جّدي  حديث  أي  ل�»البناء«  الحر  الوطني  التيار  في  نيابية  أوس��اط  ونفت 
الحكومة، مشيرة الى أنه ال يمكن حصر الموضوع بأشخاص بل هناك أزمة مزمنة ال تتحّمل 
موضع  اإلصالحات  ووضع  وإنتاجيتها  عملها  تفعيل  من  ُيعفيها  ال  لكن  الحكومة  مسؤوليتها 

التنفيذ واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي«.
واذ سيعلن السيد نصرالله دعمه خيار بقاء الحكومة وضرورة التعاون بين الجميع إلنقاذ 
لبنان  على  المفروض  االميركي  والحصار  والحياتية  االجتماعية  االزمات  الى  ويتطرق  البلد، 
وسالح  الله  حزب  على  والحملة  الداخلية  بالشؤون  بيروت  في  األميركية  السفيرة  وتدخل 
المقاومة وإعالن الكيان الصهيوني البدء بتلزيم بلوكات نفطية قريبة من البلوكات اللبنانية 
في المياه اإلقليمية، كما يتناول سبل اإلنقاذ في ضوء المبادرتين الصينية والعراقية وزيارة 
وفدي البلدين الى لبنان وضرورة االستفادة من هذه الفرص لكسر الخناق والحصار الخارجي 
على لبنان. كما يتناول السيد نصرالله التطورات األمنّية واألحداث في الشارع وعمليات قطع 
لمخططات  والتحضير  للشارع  الخارجي  االستغالل  من  ومخاوف  المواطنين  على  الطرقات 
عن  فهمي   و البلديات   محمد  الداخلية  وزير  كشف  مع  معالمها  برزت  خارجية  سياسية  أمنية 
توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية والسورية، كانوا على متن طائرة خاصة قدمت 
ان لديهم شركة صيرفة. متحدثاً  4 ماليين دوالر، وقد دخلوا على أساس  من  تركيا  وينقلون 

عن تعليمات تصل من تركيا عبر »الواتس أب« لبعض أطراف  الحراك الشعبي .
واستمرت الحملة اإلعالمية المبرمجة على الحكومة في سياق الحديث عن إقالتها، وأمس 
أشيعت استقالة وزير التربية طارق المجذوب، األمر الذي نفته مصادر السرايا الحكومية كما 
نفاه المكتب اإلعالمي لوزير التربية مؤكداً في بيان أن »الوزير يمارس مهامه في الوزارة بكل 

مسؤولية، وأنه مستمر في هذه المهام بإذن الله لبلوغ األهداف النبيلة«.
حول  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  لكالم  استغرابها  سياسية  مصادر  أبدت  ذلك  إلى 
 OTV �استرجاع الشرعية، ورد عضو كتلة لبنان القوي النائب أالن عون على الراعي عبر ال
بأن »ال مشكلة شرعية في لبنان إنما إشكاليات مع الخارج والمهم اليوم ان نتحاور ونتفاهم 

في ما بيننا عليها لكي نتمكن من معالجتها مع اآلخرين«.
وتتجه األنظار اليوم الى بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية 
كهرباء  مؤسسة  إدارة  مجلس  تعيينات  بنوده  أبرز  دسم  أعمال  بجدول  عون،  ميشال  العماد 
لبنان وتعيين خلف لمدير عام وزارة المالية المستقيل أالن بيفاني وموضوع شركة التدقيق 
المالي للحسابات والوضع المالي واالقتصادي والنقدي وإعادة النظر بقرار رفع ربطة الخبز 

الى 2000 ليرة.
جبهات  عدة  على  تعمل  الحكومة  أن  الى  ل�»البناء«  الحكومية  السرايا  مصادر  وتشير 
وتبذل أقصى طاقتها لمحاولة معالجة األزمات المزمنة التي ورثتها عن العهود والحكومات 
منها  تعاني  التي  الصعبة  الظروف  رغم  وجه  أكمل  على  المسؤولية  وتتحّمل  المتعاقبة، 
لتبرير  المسؤولية  الحكومة  تحميل  المنطقي  غير  من  لذلك  أيضاً،  والعالم  والمنطقة  البالد 
الحكومة«،  على  ورميها  مسؤولياتهم  من  لبنان  بخراب  المتوّرطين  وتنّصل  اآلخرين  فشل 
واالقتصادية  المالية  االصالحات  من  رزمة  الطاولة  على  وضعت  »الحكومة  أن  على  مشددة 
»إنجاز  أن  موضحة  الكهرباء«،  مقدمها  في  وقت  بأسرع  إنجازها  على  ستعمل  واالجتماعية 
سيعّزز  وبالتالي  الدولي  النقد  صندوق  لدى  أساسياً  مطلباً  ستعزز  الكهرباء  في  التعيينات 
المفاوضات«. وإذ نقل زوار رئيس الحكومة حسن دياب ل�»البناء« اهتمامه  موقف لبنان في 

رغم  المواطنين  كاهل  عن  اإلمكان  قدر  والتخفيف  والحياتية  المعيشية  باألوضاع  البالغ 
التعقيدات الداخلية والخارجية وإمكانات الدولة المتواضعة، داعياً جميع القوى السياسية 
داخل الحكومة أو من المعارضة للتفكير بمصلحة البلد ومعالجة األزمات الحياتية بعيداً عن 

السياسية«. االعتبارات 
تؤجل  وربما  اليوم  جلسة  في  التعيينات  ستقر  الحكومة  فإن  »البناء«  معلومات  وبحسب 
لمزيد من التشاور، بينما سيتم استبدال شركة كرول بشركة اخرى نظراً لوجود عالقة لهذه 

الشركة مع العدو االسرائيلي. 
وأفادت معلومات أخرى الى أن الشبهات حول شركة »كرول« لن تطيح بالتدقيق الجنائي. 
ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب يصران على التعاقد مع شركة 
للتدقيق المالي. كذلك، سيبادران مع الوزراء المؤيدين إلى اقتراح شركات بديلة، مع التشديد 
المتردي  الوضع  وراء  الكامنة  األسباب  كشف  ضرورة  على  إنما  كرول  على  إصرار  ال  أن  على 
مجلس  موافقة  رسمي  كتاب  في  وزني  غازي  المالية  وزير  وطلب  البلد.  إليه  وصل  الذي 
 FTI Forensic Technologies شركة  مع  التفاوض  المالية  وزير  تفويض  على  الوزراء 
حسابات  في  التدقيق  إجراء  أجل  من  معها  العقد  وتوقيع   International consulting

مصرف لبنان.
في غضون ذلك تشتّد وطأة االزمة على المواطنين فما ان تحتجب أزمة حتى تظهر أخرى، 
وبعد أزمات الكهرباء والمحروقات والدوالر وارتفاع األسعار، أعلنت هيئة »أوجيرو« أمس، أن 
خدماتها »في بعض المناطق قد تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات 
ساعات  زيادة  بسبب  وذلك  بالطاقة،  االتصاالت  وغرف  محّوالت  بعض  تزويد  عن  الخاصة 

التقنين ونفاد مادة المازوت«.
وطمأن مدير عام هيئة  أوجيرو   عماد كريدية  إلى انه »ال توجد مشكلة في اإلنترنت«، كاشفاً 
كل  في  المازوت  توزيع  ويتم  أوجيرو  لهيئة  المخصصة  الديزل  كوتا  رفع  من  تمّكنا  إن  »أننا 
سنتراالتنا ويفترض ان تنتهي العملية مساء الغد )اليوم( ونكون بالتالي على جهوزية تامة 

لتقديم الخدمة على غالبية األراضي اللبنانية لألشهر ال�3 المقبلة«.
مسبوق  غير  كثيفاً  واقباالً  تهافتاً  صيدا  مدينة  في  الغاز  تعبئة  ومحطات  مراكز  وشهدت 

للمواطنين والتجار على تعبئة قوارير الغاز.
ارتفاعاً ملحوظاً  الدوالر في عطلة نهاية األسبوع، عاد وسجل  وفيما انخفض سعر صرف 
وصل الى 9300 ليرة للدوالر الواحد ما فّسره خبراء على أنها لعبة جديدة من قبل محتكرين 
أرباح  لتحقيق  مرتفعة  معدالت  على  بيعه  وإعادة  شرائه  ثم  الصرف  سعر  لخفض  ومافيات 

اضافية.
وأعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتأمين المبالغ الالزمة بالعمالت األجنبية تلبية لحاجات 
الصناعات  في  تدخل  التي  األولية  والمواد  األساسية  الغذائية  المواد  ومصّنعي  مستوردي 
ثابت  صرف  سعر  أساس  على  األساسية«(،  االحتياجات  ب�«سلّة  يعرف  بما  )أي  الغذائية 
بالليرة  نقداً  قيمتها  وتسديد  للمصارف  الطلبات  تقديم  يتم  أن  على  للدوالر،  ل.ل.   3900
بتحويل  األخير  هذا  ويقوم  لبنان  مصرف  إلى  بدوره  سيسلمها  الذي  المصرف  إلى  اللبنانية 

قيمتها بالدوالر إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.
اإليطالية  العاصمة  لقاءاته في  الخارجية والمغتربين ناصيف حتي  الى ذلك واصل وزير 
روما حيث التقى وزير الدفاع اإليطالي لورينزو غويريني. وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأنه 
اإليطالية  العسكرية  المساعدات  واستمرار  لبنان  استقرار  ضرورة  اللقاء  خالل  تأكيد  »تم 
للجيش اللبناني، كذلك عدم المساس بمهام وعديد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب 
حتي  وكان  روما.  في  المعتمدين  العرب  السفراء  مع  حتي  اجتمع  كما  اليونيفيل«.   - لبنان 

أنهى زيارته الى األردن وعقد لقاءات مع المسؤولين فيها.
في  باخوس  معبد  داخل  )االحد(  أمس  ليلة  الحياة  »بانتفاضة  عون،  ميشال  الرئيس  ه  نوَّ
وصاخبة  راقية  وفنية  موسيقية  أجواء  العالم،  ومعهم  اللبنانيون  عاش  حيث  بعلبك،  قلعة 
الشعب  يخوضه  الذي  الصمود  عنوان  تحمل  مبادرة  في  والشغف،  والعزف  والشعر  بالفن 
اللبناني اليوم«. ووصف األمسّية الموسيقية بأنها »أبلغ تعبير عن روح التحّدي والمواجهة 
التي تحّرك إرادة اللبنانيين في وجه وباء كورونا من جهة، واألزمة االقتصادية والمالية غير 
المسبوقة في تاريخ وطننا الذي يحيي المئوية األولى لوالدة لبنان الكبير من جهة أخرى«. 
المعوقات  أمام  الهمم واإلبداع وعدم االستسالم  »التمّسك باألمل وشحذ  إلى  اللبنانيين  ودعا 
نتطلع  التي  واالستقرار  النهوض  ضفة  إلى  والعبور  الراهن  الواقع  لتخطي  والصعوبات، 

إليها«.

ضد سورية بأكثر مما قال وفعل حزب الله ضد أميركا وحكومات الخليج«؟
والخليجي،  لألميركي  بالقول  اآلخــر،  من  هي  واللبنانيين  لبنان  مصلحة   -
اللبنانية،  الــدولــة  مــواقــف  هــو  عليه  المحاسبة  لــلــدول  يحق  مــا  أن  خـــارج،  ولكل 
برئيس  جاء  بأنه  الله  حزب  يتهم  التي  اللبنانية  والدولة  فقط،  اللبنانية  والدولة 
سورية  ال  جمهوريتها  رئيس  يُزر  لم  دولة  هي  حكومتها،  ورئيس  جمهوريتها 
وال إيران، وكانت أول زيارة له للسعودية، وبقي رئيس حكومتها ممتنعاً عن أي 
الدولة  تقول  ذلك  السعودية، ورغم  لزيارة  يأت  لم  بانتظار موعد  للخارج  زيارة 
السورية إنها ترحب بأي رغبة جدية للتعاون تلقاها من الدولة اللبنانية، متجاهلة 
األذى الذي لحقها من أطراف سياسية كان منهم رئيس الحكومة السابق، وكانت 
الدعوات للتعاون قائمة خالل رئاسته للحكومة، بينما تلقى طلبات الدولة تجاهالً 
يعتقدون  لبناني، والذين  الغضب من فريق  بداعي  الخليج والغرب  من حكومات 
مع  مفتوحة  لــحــدود  حاجته  مــن  أكــثــر  والــغــرب  الخليج  لــدول  بحاجة  لبنان  أن 
عما  الصفحات  وليقلبوا  والتاريخ،  االقتصاد  علم  في  األغبياء  أغبى  هم  سورية، 
كان  وكيف  الخمسينيات،  منذ  الحدود  تقفل  سورية  كانت  يوم  الحال  عليه  كان 

لبنان؟ يختنق 
اللبنانيون التصرف كمجرد عمالء ينفذون إرادات خارج تربطهم  إذا لم يرد   -
بوطنية،  التصرف  وأرادوا  مقابل،  لبناني  طرف  مع  خصومة  ظل  في  عالقة،  به 
الدول  حق  يحصر  خطاب  توحيد  فعليهم  العمليّة،  وموجباتها  العلمي  بمعناها 
برسم سياساتها تجاه لبنان، بما يصدر عن الدولة اللبنانية، وأن يضعوا لمواقف 
انفتاح متوازن على كل  الدولة سقوفاً موحدة، تعبر عن مصلحة جامعة، عنوانها 
جهات األرض بمنطق أولوية المصلحة اللبنانية، وسيكتشفون أن ما يظنونه أبواباً 
موصدة كان وهماً يتغذى من رهان الخارج على استعمال اللبنانيين في مواجهة 
بعضهم البعض ال أكثر وال أقل، وطالما أن ال جدوى من اتباع وصفة هذا الخارج 
الطريق  جــدوى  نختبر  ال  فلم  الداخلي،  باالحتراب  تنتهي  طريق  على  يدلنا  الــذي 
االستقالل  عن  بالحديث  يزعمون  كما  اللبنانيين  بيد  الــقــرار  كــان  إذا  المعاكس، 

والسيادة والقرار الوطني الحر؟ 

ت���واص���ل ح��ام��ل��ت��ا ط��ائ��رات 
بحر  ف��ي  ت��دري��ب��ات  أميركيتان 
على  المتنازع  الجنوبي  الصين 
أج���زاء م��ن��ه ت��ح��ت أن��ظ��ار سفن 
رصدت  التي  الصينية  البحرية 

قرب األسطول.
كيرك،  جيمس  األميرال  وق��ال 
»نيمتز«  الطائرات  حاملة  قائد 
للطيران  تدريبات  تجري  التي 
طائرات  حاملة  مع  المائي  بالممر 
األس���ط���ول ال��س��اب��ع »رون���ال���د 

ريغان«: »لقد رأونا ورأيناهم«.
وذكر كيرك، أمس، أن  »التواصل 
أي  يشهد  لم  الصينية  السفن  مع 

احترافياً  تفاعالً  دائماً  »نتوقع  وأض��اف:  ح��وادث«، 
وآمناً بيننا... نعمل في مياه مزدحمة جداً، بها الكثير 

من حركة المالحة البحرية من كل األنواع«.
حامالت  قبل  م��ن  األميركية  البحرية  وجلبت 
لكن  المنطقة،  في  القوة  استعراض  أجل  من  طائرات 
تدريبات العام الحالي، التي بدأت في يوم االستقالل 
في  تأتي  تموز،  من  ال��راب��ع  يوافق  ال��ذي  األميركي 
بكين  واشنطن  تنتقد  حيث  متزايدة  توترات  خضم 
كورونا  فيروس  جائحة  مع  تعاملها  طريقة  بسبب 
المستجد وتتهمها باستغالل الجائحة لفرض مطالب 

بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى.
»الواليات  إن  الصينية  الخارجية  وزارة  وقالت 
الصين  بحر  إل��ى  ع��م��داً  سفنها  أرس��ل��ت  المتحدة 
بمحاولة  واتهمتها  عضالتها  الستعراض  الجنوبي 

دق إسفين بين دول المنطقة«.
من جانبه، قال البنتاغون عند اإلعالن عن تدريبات 
جميع  حق  عن  »الدفاع  تريد  إنها  الطائرات،  حاملتي 
يسمح  حيثما  والعمل  واإلبحار  الطيران  في  ال��دول 
تحمل  اللتين  السفينتين  ووصفت  الدولي«.  القانون 

90 طائرة بأنهما »رمز للعزيمة«. كل منهما نحو 
سفن  متن  على  بحار   12000 حوالي  ويوجد 

الطائرات. مجموعتي حاملتي 
بحر  من   90% على  بالسيادة  الصين  وتطالب 
عبره  تمر  والذي  بالموارد  الغني  الجنوبي  الصين 
سنوياً.  دوالر  تريليونات  ثالثة  نحو  حجمها  تجارة 
وت��اي��وان  والفلبين  وماليزيا  ب��رون��اي  ل��دى  لكن 
وفيتنام أيضاً مطالب منافسة بالسيادة على أجزاء 

منه.
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به الدمار برعاية أميركية أوروبية تركية عربية مستفيدة مما أسمي تحالف دولي تحت اسم ملفق هو »أصدقاء 
سورية« وهو تحالف مارس أبشع أنواع السياسات العدوانية ضّد سورية شعباً وأرضاً ونظاماً وثروات.

وضعت الخطة السورية الستعادة المناطق إلى كنف الدولة وقامت على ركنيين رئيسين، العفو والمصالحة 
أوالً، فإْن فشلت المحاولة يكون الثاني متمثالً بالعمل العسكري الذي يخرج اإلرهابيين من األرض التي يسيطرون 
مناسبة  تنفيذية  خططاً  السورية  القيادة  ووضعت  اإلجرامية.  قبضتهم  من  السوريين  المواطنين  ويحّرر  عليها 
لكّل من هذين المسارين، وسجل المسار األول أّي المسار التصالحي نجاحاً منقطع النظير وحقق تحرير مناطق 
شاسعة في سورية من غير قتال. ونجح مع المسار القتالي في تحرير بسط سلطة الدولة على أكثر من %80 من 

األرض السورية اآلن.
بيد أّن المصالحات التي نّفذت، كانت محكومة بقواعد وضعتها الدولة تراعي بحزم المصلحة الوطنية أمننا 
عن  العفو  إلى  المصالحة  تؤدي  كانت  وعليه  المصالحة،  فيها  تجري  التي  المناطق  في  العامة  الحياة  وانتظام 
كّل مسلّح أراد أن يعود إلى حياته المدنية العادية في كنف الدولة مواطناً عادياً، ويتخلّى عن سالحه وارتباطه 
ويخضع ألحكام القانون كافة منذ لحظة دخول المصالحة حيز التنفيذ، أما َمن ال يرتضي ذلك فيخرج مع سالحه 
السكان  وحماية  األمن  بسط  شريك  دون  ومن  واألمنية  العسكرية  القوى  عبر  الدولة  تتمكن  حتى  المنطقة  من 

وحقوقهم ونشر سيادة الدولة كلياً على المنطقة المساعدة.
لكن المصالحة في درعا لم تراع مبادئ المصالحة التي اعتمدت في بقية المناطق، حيث إنه وبتدخل مباشر من 
الحليف الروسي ومن أجل تسهيل المهمة التي هي على وجه من التعقيد والخطر، صيغت لتلك المنطقة منظومة 
التصالحي،  المسار  المناطق األخرى في إطار  المسلحين مكاسب لم ينلها أحد سواهم في  قواعد وأحكام أعطت 
الخطر  صفحة  طي  في  اإلس��راع  في  السورية  الدولة  من  ورغبة  درعا  خصوصية  بسبب  التساهل  هذا  وكان 
بما  تذكر  مباشرة  إسرائيلية  برعاية  انفصالي  كيان  إقامة  إلى  والرامي  الجنوب  في  الجاثم  األميركي  اإلسرائيلي 
صنعت »إسرائيل« في لبنان وأقامت »المنطقة األمنية« وجّندت ما أسمته »جيش لبنان الجنوبي« ليكون قناعها 

الستمرار احتاللها للمنطقة. 
في  المصالحة  قواعد  تطبيق  في  المرونة  فرض  »إسرائيل«  ترعاه  الذي  واالنفصال  االحتالل  خطر  فإّن  وهكذا 
درعا ومنطقتها، ولذا اعتمدت للمنطقة قواعد خاصة قضت بقبول َمن يرغب من المسلحين في البقاء في درعا مع 
سالحهم وانتظام من يرغب أيضاً منهم في الفيلق الخامس الذي أّسسته الدولة في السنوات األخيرة ليكون جزءاً 
الفيلق  الحق بهذا  السوري، وله خصوصية معينة، وهكذا شكل لواء خاص بمسلّحي درعا  العربي  الجيش  من 

تحت تسمية اللواء الثامن الذي انتظم إفرادياً فيه ما بين 1500 إلى 1700 مسلّح. 
وكانت الدولة ومعها روسيا التي تولي عناية خاصة للفيلق الخامس تنظيماً وتسليحاً حتى وإدارة عمليات، 
تعّول على ترويض هؤالء المسلحين سواء في الفيلق او في إدارات الدولة األخرى التي أدخلوا اليها وحملهم على 

التخلي عن ماضيهم اإلجرامي بحق الشعب والوطن، والعمل بنفس وطني خالص ال شائبة فيه.
بيد أن كثيراً من المسلحين الذين احتفظوا بسالحهم في دوائر الدولة أو خارجها خّيبوا الظّن السورّي والروسّي 
بهم وعاد بعضهم إلى ارتكاب األعمال اإلرهابّية ضّد الجيش العربي السوري ومراكزه المنتشرة في المنطقة كما 
وضّد المدنيين، وراحوا يبدون من التصرفات ما بات ينذر بسقوط التسوية خاصة بعد أن أعلن من تولى قيادة 
يذكر  )ما  السوري«  الجنوب  »جيش  إقامة  إلى  سعيه  درعا(  مسلحي  )لواء  الخامس  الفيلق  في  الثامن  اللواء 
بجيش لبنان الجنوبي( ورغبته في إقامة كيان خاص بدرعا ومنطقتها مستقالً ذاتياً عن الحكومة المركزية في 
دمشق. وهنا ُيطَرح سؤاالن: األول لماذا هذا التحرك المناهض للدولة ووحدتها اآلن بعد عامين تقريباً من إتمام 

المصالحة؟ والثاني هل تنجح المحاولة؟ 
في اإلجابة على السؤال األول نرى أن المصالحة في درعا تعثرت وباتت مهّددة بالسقوط لألسباب التالية:

وترك  بالمصالحة  الجديين  الوطنيين  فئة  أربع:  فئات  بين  المصالحة  بعد  توّزعوا  الذين  المسلحين  واقع 
السالح، وفئة المكابرين المتمسكين بحمل السالح في صيغة ترعاها روسيا، وفئة معتزلي العمل المسلح كلياً 
واالنكفاء، وفئة الخاليا النائمة التي ال زالت على ارتباط بالخارج وتتحّرك بأوامره وهي مع الفئة الثانية األخطر 
على األمن واالستقرار خاصة بعد أن تحّولت اآلن من نائمة إلى عاملة فاعلة وشجعت عناصر الفئة الثانية على 

التفكير باالنقالب على المصالحة. 
إنشاء  نحو  والسير  الصراع«  أمد  »إطالة  باستراتيجية  تعمل  التي  اإلسرائيلية  األميركية  األجنبية  اليد  تأثير 

الكيانات االنفصالية، كما هو حال الكرد في الشمال او السعي التركي في إدلب. 
الكورونا وتعاظم مع قانون قيصر وما فرضه من  بدأ بالحرب وتفاقم بسبب  الذي  الصعب  المعيشي  الواقع 

حصار متشدد على سورية.
مشاعر  دغدغ  ما  الفرات  وشرقي  إدلب  تحرير  وتعثر  المسلحين  وخشية  السورية  لألزمة  النهائي  الحل  تأخر 
المسلحين للعودة إلى الميدان ضد الدولة مع الخشية من تطبيق أحكام التجنيد اإلجباري بحقهم واضطرارهم 

إلى قتال رفاقهم باألمس.
كل هذه العوامل تضافرت معاً ودفعت بعض مسلحي الفئة الثانية والرابعة إلى ان تتوق للعودة عن المصالحة 
واستعادة الوضع الذي كانوا فيه قبلها وحتى السير قدماً نحو االستجابة للسعي اإلسرائيلي ضد وحدة سورية 

واستقرارها ومنع استعادة السيطرة التامة وبسط السيادة على كامل أراضيها؟
أما اإلجابة على السؤال الثاني، فنرى فيها أن محاولة االنقالب على المصالحة وإخراج درعا من سيطرة الدولة 
القدرة على  لديها  اليوم  أن سورية  لن تنجح خاصة  أنها محاولة  أميركية إسرائيلية،  بأوامر  العمل  إلى  والعودة 
مواجهة الخطر بما يقتضيه الموقف من عمل أو تدابير يبدو أنها وضعت موضع التنفيذ وفقاً لخطة عالج مركب أوالً 
من تدابير تنظيمية وأمنية واستخبارية الحتواء الخطر ثم منع تفاقم الخطر واجتثاثه في مرحلة ثانية عبر العمل بما 
يلزم أمنياً وعسكرياً على السواء وهنا نرى أّن قرار حّل اللواء الثامن وإخراجه من الفيلق الخامس وتحويل من يرغب 
من عناصره إلى قوات الدفاع الوطني هو خطوة أولى ستعقبها خطوات أشّد أثراً وأكثر فعالية ما يمكننا من القول 
إن محاوالت نشر الفوضى واإلرهاب في درعا لن تنجح وأن الدولة واعية لما يجري كما أّن الرأي العام الشعبي في 

المنطقة هو في معظمه متمسك بالدولة ولن يوفر البيئة الحاضنة لإلرهابيين الراغبين بالعودة إلى الوراء..
� أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

{ د. خليل حمدان* 

الخامس من تموز من العام 1975، محّطة شّكلت منعطفاً ومتحّوالً 
على  »اإلسرائيلية«  االعــتــداءات  لمواجهة  واالستعداد  اإلعــداد  آلية  في 
السيّد  المغيّب  اإلمــام  إّن  إذ  خــاص،  بشكل  وجنوبه  عام  بشكٍل  لبنان 
للدفاع  الجنوب  باّتجاه  للسالح  البوصلة  اتجاه  حــّدد  الصدر  موسى 
عن حدود الوطن من األطماع الصهيونية، وإْن كانت مقتضيات العمل 
المقاوم تتطلّب درجة عالية من السرّية طبقاً لمقتضيات المرحلة. فإّن 
الحركة  هــذه  مجاهدي  من  آخرين   43 وجــرح  مجاهداً   26 استشهاد 
استدعى نقلهم إلى مستشفيات لبنان من بعلبك إلى زحلة إلى بيروت 
الــدورات  اللثام عن  إلــى إماطة  ودمــشــق. كــّل ذلــك دفــع اإلمــام الصدر 
العسكرية، وأعلن والدة أفواج المقاومة اللبنانيّة أمل لقتال »إسرائيل«. 
وخالصة األمر أّن أحد المدّربين كان يشرح للمتدّربين على مواصفات 
األلغام المضادة للدروع، وهو يحمل بين يديه أحد هذه األلغام، وأثناء 
ما كان،  اللغم وكان  انفجر  ما،  المتدّربين حوله ولسبٍب  األخوة  تحلّق 
بعضهم  إسعاف  يحاولون  وجرحى  باريهم،  الى  شهداء  ارتفع  حيث 
بعضاً. وكانت الوصية: »كونوا مؤمنين حسينيين«... جاء هذا االنفجار 
في ظروف لبنانية داخليّة بالغة التصعيد، إذ إّن نزف جراح الوطن باتت 
تهّدد الوحدة الوطنية. وبقيت عين اإلمام الصدر على الوحدة الوطنية 
التي هي حسب تعبيره، أفضل وجوه الحرب مع »إسرائيل«، بدءاً من 
القضاء على الفتنة الداخلية. سبق انفجار لغم عين البنيّة اعتصام اإلمام 
الصدر في العامليّة في 26 حزيران 1975 حيث انتهى هذا االعتصام 
اإلمام  غادر  المطالب.  من  عدد  تحّقق  بعد   1975 تموز  من  الثاني  في 
االعتصام ليداوي جراح الوطن من الفتنة التي عصفت، وكانت وجهته 
البقاع الذي أحّب على أثره تدهور الوضع في دير األحمر وغيرها من 
المناطق. وعمل على بلسمة الجراح رافضاً االقتتال الداخلي الطائفي. 
فبقي اإلمام ألياّم متنقالً من بعلبك إلى دير األحمر، ومن حوش األمراء 
إلى الفرزل، ومن العين إلى عرسال إلى القاع، ثّم جوالت لمصالحات 
داخلية في النبي شيت وسواها وهو يطفئ لهيب نار الفتنة في البقاع. 
وتجلّد،  بصبٍر  الصدر  اإلمــام  استقبله  الــذي  البنيّة  عين  لغم  خبر  جاء 
إّن  يقول  ان  الــصــدر  اإلمـــام  أراد  المبين.  بالنصر  كبيٍر  وأمــل  وبــألــٍم 
التهابه  فــإّن  للجسد،  الجلد  بمثابة  هي  التي  الحدود  لصيانة  األولوية 
لحمل  الدعوة  وكانت  الموت.  حتى  المرض  من  الجسم  باقي  يعفي  ال 
أبناء  بين  باستخدامه  الداخل  في  وجــوده  أّمــا  األعـــداء.  لقتال  السالح 
وموضوعية  واقعية  قــراءة  من  بّد  ال  وهنا  نعمة.  وليس  نقمة  الوطن، 
لمواقف رجٍل نذر نفسه من أجل المحرومين والمعّذبين على مساحة 
لبنان، حتى بات أمل هؤالء المعذبين وصرخة في وجه الطغاة. ولذلك 
كانت هذه المرحلة عصيّة على االختزال، لما فيها من غزارة في العطاء 

وسمّو في التضحيات. 
 ومن هنا نورد المالحظات اآلتية:

انفجار  بمناسبة  أمــل  اللبنانية  المقاومة  أفـــواج  والدة  إعــالن  إّن  ـ 
إعداد كوادر  التي شهدت  األولى  الــدورة  أّنها  البنية، ال يعني  لغم عين 
عسكريين بإشراف اإلمام الصدر والشهيد مصطفى شمران وعدد من 
اليمونة  إّنما سبقها دورات كثيرة في  كوادر الحركة في تلك المرحلة، 
وجنتا، ودورات داخل القرى والمدن، وخاصة في الشياح. وكان من 
المقّرر سّرية اإلعداد والتدريب. ولكّن انفجاراً بهذا الحجم أماط اللثام 

عن هذا الحراك العسكري.
ـ ثانياً: إّن المقاومة انطلقت بشكل مبكٍر وبطريقة احترافية واستباقيّة 
على احتالل األرض، حيث يؤكد اإلمام الصدر في كالمه في بلدة الطيبة 

وشقيقه  الدين  شرف  فالح  عامل  جبل  مؤسسة  تلميذ  استشهاد  عند 
ووالده والشهيد محمود قعيق في اليوم األول من العام ،1975 اعتبر 
الكومندس  مواجهة  في  كان  المقاومة  لهذه  األول  المدماك  أّن  اإلمــام 
االعتداءات،  وباستمرار  الطيبة  بلدة  على  اعتدائه  عند  »اإلسرائيلي« 
وفي  المشتي  وتلة  شلعبون  تلة  جبيل،  بنت  في  الحركة  تموضع  كان 
الطيبة وفي القنطرة عام 1977، يؤكد استمرار عمل المقاومة قبل العام 
1978ومن بعد العام 1982. وما مواجهات تلّة رّب ثالثين والطيبة في 
شهداء كبار وفقدان أحد األخوة نتيجة لمسافة  1977وسقوط  آذار   3
أثناء  وكــذلــك  وعــمــالئــه.  الصهيوني  الــعــدو  مــع  القريبة  االشــتــبــاكــات 
االجتياح 1978 وبعده، حيث سّطر مجاهدو حركة أمل بطوالٍت رائعًة، 
خلف  بطوليًة  بعملياٍت  قــام  الــذي  بــّداح،  موسى  الشهيد  رأسهم  على 
المقاومة  العدّو. جاءت تضحيات حركة أمل من الشهداء قادة  خطوط 
أروع  ســّطــروا  الــذيــن  واألخــــوات  األخـــوة  ســائــر  إلــى  واستشهادّييها 
القرى  باتت  حتى  هــذا،  يومنا  وحتى  خلدة  من  والبطوالت،  المالحم 
بقبضته  العدّو  يرهبهم  لم  الذين  والمقاومين  للمقاومة  معاقل  والمدن 
الحديدية، وال المعتقالت التي زّج بها المئات من إخواننا وأخواتنا في 
من  واإلسالمية  الوطنية  القرى  وسائر  أمل  اللبنانية  المقاومة  أفــواج 

لبنان وفلسطين وأخوة عرب أيضاً.
إّننا اليوم، اذ نتحّدث عن المقاومة وتاريخها ليس على سبيل الذكرى 
الذي  باقية بماضيها  المقاومة  أّن هذه  لنؤّكد  الى ماٍض، بل  الحنين  او 
وبــذر وقته وراحته على  لله  نذر نفسه  والحنين إلمــاٍم  لنا  ذاكــرة  بات 
شّكلت  المقاومة  هذه  لبنان.  كّل  لبنان،  أجل  ومن  المحرومين،  درب 
في فكر اإلمام الصدر خياراً استراتيجياً درءاً لخطر العدو الصهيوني 
الفكري اإلجرامي وأحالمه التوّسعية. وإذ كانت هذه المقاومة ضرورة 
شماله.  الى  الجنوبية  حــدوده  من  لبنان  تستهدف  تحّدياٍت  على  كــردٍّ 
وان كان االستهداف عاّماً من كفرشوبا ومسجدها إلى المخيّمات إلى 
ولذلك  قائماً.  زال  ما  االستهداف  هذا  فــإّن   ،1968 عام  بيروت  مطار 
المجتمع  لمكّونات  دعــوة  هــي  أمــل  شهيد  يــوم  تموز   5 مناسبة  فــإّن 
األسباب  المقاومة، ألّن  للتمّسك بخيار  اللبناني ومؤّسساته وهيئاته، 
العدّو  تطوير  مع  المخاطر  تضاعفت  بل  هــي،  هي  زالــت  ما  الموجبة 
هذا  نوعية  الى  إضافة  تهديداته،  منسوب  وارتفاع  العسكرية،  آلليته 
االستهداف تحت عنوان صفقة القرن، الذي هو محاولة لتوجيه صفعة 
الى القضية الفلسطينية، وصوالً الى تصفية هذه القضية برّمتها، وتالياً 
باتت  حتى  المتهالك،  العربي  التضامن  من  األدنــى  الحّد  على  اإلجهاز 
تتنازل بعض الدول العربية إلى أبعد بكثيٍر مّما تطلبه اإلدارة األميركية، 
الصهيوني.  الكيان  مطامع  لمواصفات  مطابقة  التنازالت  هذه  لتأتي 
المجاهدين  أحد  كتب  الــذي  أمل  وجريح  شهيد  يوم  وبمناسبة  ولذلك 
تؤّكد  المناسبة  هذه  في  حسينيين«.  مؤمنين  »كونوا  ورقة:  على  بدمه 
شّر  »إسرائيل  الصدر:  موسى  السيّد  المغيّب  اإلمام  قال  كما  الحركة، 
مطلق، ومواجهة العدو واجبة، وفلسطين هي المكّون الجمعي للعرب 
المسيحي عن  او  المسلم  العالم، واذا تخلّى  والمسلمين واألحــرار في 
التي  الحركة  وهذه  واإلنجيل«.  القرآن  عن  التخلّي  بمثابة  فهذا  القدس 
شهداء  سقط  الدرب  فعلى  باألقوال،  ال  باألفعال  األمثلة  أروع  ضربت 
من أخوة وأخوات وجرحى ومعّوقين، فإنها مستمّرة على هذا الدرب 
ليستبشر الشهداء بالذين لم يحلقوا بهم، معاهدين المضّي على درب 
المقاومة ورفع الحرمان عن أهلنا من الماضي الى الحاضر، والمقاومة 
رئاسة  ســّدة  من  بــّري  نبيه  الرئيس  األخ  أعلن  كما  باقية،  باقية  باقية 

المجلس النيابي، وهي ثقافتنا وخّطنا في هذه الحركة الرائدة.
*عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل

وتأثير  بحكم  سواء  الفج،  الربط  هذا  على  واإلصرار  الدوالر!  مقابل  ليرة  آالف  ال� )10( 
قوى الفساد على حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سالمة، والموّجه لهم اتهامات 
المضادة  القوى  صفوف  في  وأط��راف  الحكم  في  أط��راف  من  حماية  وسط  لها،  حدود  ال 

للشعب!
اللبنانية،  بالليرة  الدوالر  معادلة  على  الحكومة  فيه  تحرص  الذي  نفسه  الوقت  في 
بسعر )1500( ليرة، للتحكم في سعر المواد األساسية للشعب من خبز، ومن غاز وكهرباء 

ودواء، وهو نجاح ال شك فيه.
الدولي، ووراء ذلك  النقد والبنك  المحادثات مستمرة مع صندوق  فإّن  ذاته  الوقت  في 
أميركا بالطبع، لعدم تمكين لبنان من الحفاظ على استقالليته ومحاولة فرض شروطهما 
واالتصاالت،  »الفيول،  ملفات  وتحريك  السوق،  قوى  بإطالق  اللبنانية  الحكومة  على 
والخبز، والدواء... الخ(، في اتجاه متطلبات الصندوق والبنك. إال أن الحكومة اللبنانية 
ترفض هذه الشروط، وترفض االستجابة بما يضر الشعب اللبناني الذي كان له الفضل 
التمييزات  وضرب  العدالة،  وانعدام  الفساد،  على  للثورة  وصل  شعبّي  حراك  إنجاز  في 
والوفاء  الشعب  بمساندة  دي��اب  د.  برئاسة  الحكومة  تعّهدت  وقد  وغيرها.  الطائفية 

بمتطلباته.
 إال أّن الحادث فوق كل ذلك، هو ذلك التدخل السافر بين السفيرة األميركّية في بيروت، 
)دوروثي شيا(، وهي عسكرية األصل، وتّم نقلها من تل أبيب في مطلع عام 2020، بهدف 
األميركّية في شأن قانون  القرارات  الرقابة على تنفيذ  تأزيم األوضاع في لبنان، وفرض 
فهذا  ورجاله.  الله  وحزب  اللبنانّية  المقاومة  على  العقوبات  وفرض  سورية،  ضد  قيصر 
محمد  بالقاضي  دفع  الداخلي،  الشأن  في  المتغطرس،  ترامب  لسفيرة  السافر  التدخل 
القيود على حركتها، تنفيذاً التفاقية الحصانات  إلى إصدار قراره القضائي بفرض  مازح 
اللبنانّي،  الشأن  في  التدخل  ممارسة  من  ومنعها   ،1962 لعام  والقنصلية  الدبلوماسية 

لبنان،  التحريض على  وأنها تمارس  اللبنانّية،  السيادة  أّن ذلك هو عدوان على  باعتبار 
اللبنانيين،  بوجه  الحصار  راية  ورفعت  اللبنانية،  القوى  صفوف  بين  الفتنة  وإحداث 

وهّددت الجميع إذا ما لم يلتزموا بأمرها، وطالبت الحكومة اللبنانية بذلك!
على  المحسوبة  المتأمركة  القوى  ومن  إعالمية  انتقادات  توجيه  ذلك،  شأن  من  وكان 

لبنان، لهذا القاضي الوطني، أن تّم الدفع به لالستقالة والغريب تّم قبولها فوراً!
الملفات  في  الحسم  يتّم  لم  ما  اللبناني،  الداخل  في  صعوبة  ي��زداد  الموقف  اآلن 
الحساسة، وفي المقدمة التخلي عن الحوار مع الصندوق والبنك، وإعطاء ظهر الحكومة 
كانت  أياً  وطردها  فيه  مرغوب  غير  شخصاً  األميركية  السفيرة  واعتبار  األميركيين،  إلى 

النتيجة. ثم التوجه فوراً نحو الشرق وفقاً للترتيبات التالية:
� فتح الحدود مع سورية والعراق، وتبادل السلع والمنتجات الغذائية والبترولية،   1

بالليرة اللبنانية والسورية والدينار العراقي.
الظالم  من  لبنان  ينقذ  بما  فوراً  والنفط  الغاز  لتقديم  إي��ران،  نحو  شرقاً  االتجاه   �  2

والعتمة، والمواد الغذائية، مقابل الليرة اللبنانية، والعملة اإليرانية.
� االتجاه شرقاً نحو الصين التي وافقت على تقديم ثالثة مشروعات عاجلة وفوراً في   3
مجال السكك الحديدية، والبيئة والسياحة وغيرها. وقد التقى رئيس الحكومة اللبنانية 

بالسفير الصيني وبعدد من ممثلي الشركات الصينية العمالقة وتّمت الموافقة على ذلك.
نجد  أال  أخشى  شرقاً،  واالتجاه  الحساسة  الملفات  في  الحسم  دون  من  فإنه  وختاماً، 

لبنان – واحة الحرية في الوطن العربي، وبالله التوفيق.
 *أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
 واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

تحتية  بنية  تدشين  من  موسكو  من  وخاصة  دولية  بمساعدات  أفغانستان  وتمكنت 
حديثة، وأطلقت حركة تعليمية وثقافية واسعة، كما ازدهرت الزراعة، ولم يعد الخشخاش 
الرجعية  القوى  ومعها  األميركية  المخابرات  اّن  غير  االقتصاد،  في  األساسية  الوسيلة 
الباكستانية والعربية وتحت تأثير أكثر من عامل )خطوط الغاز، جغرافيا البافر ستيت 
األفغانية( بدأت تدّس أنفها في الشأن األفغاني انطالقاً من الحلقات االجتماعية المحافظة 
وأجبرت  العالم  ثقافات  على  واالنفتاح  الفتيات  أمام  التعليم  توسيع  يعجبها  لم  التي 
مع  وتشبيكها  )طالبان(  الدينية  المدارس  إقامة  في  التوسع  على  داود  السردار  حكومة 
مثيالتها في الباكستان .كما راحت تعزز مراكز القوى الموالية للغرب وتضعف التيارات 

المقّربة من االتحاد السوفياتي .
وبدالً من أن يتمكن التحالف الموضوعي لقوى التقدم واإلصالح من تمتين عالقاته راح 
يتفّسخ تحت الضغط السياسي والمالي واإلعالمي األميركي – الرجعي، فانتهت األحداث 
بموجات راديكالية متسّرعة أطاحت باألمير )السردار( داود لمصلحة الجنرال حفيظ الله 

أمين )1981-1979(.
أمام  أنفسهم  األفغان  المرحلة بداية لعهد جديد، وجد  أن تصبح هذه  من  ايضاً، وبدالً 
محور  أكبر  تشكل  من  الرجعي   – األميركي  التحالف  خوف  فيها  ساعد  خطيرة  تداعيات 
آسيوي ضد المصالح االمبريالية في التاريخ فمن اندالع الثورة اإليرانية ونجاح موسكو 
في تقريب وجهات النظر بين سورية )حافظ األسد( والعراق )أحمد حسن البكر( وبوجود 
من  المتوسط،  البحر  الى  الوسطى  آسيا  من  يمتّد  محور  تشكل  الهند،  في  صديقة  سلطة 
»كامب  في  الصهيوني   – الرجعي   – األميركي  التحالف  بناه  ما  كّل  يبّدد  أن  أيضاً  شأنه 

ديفيد« ويمنع هذه االتفاقية من التمّدد.
وإقليمية  دولية  صراعات  من  جزءاً  أفغانستان  أصبحت  والمناخات  الظروف  هذه  في 
السوري  الجيش  على  الصهيوني  العدوان  منها  الداخلية،  صراعاتها  من  بكثير  أوسع 
والمقاومة في لبنان وتنحي البكر أو تنحيته وانهيار التعاون العراقي السوري، واندالع 
– اإليرانية، وإغراق سورية بأعمال تخريبية على يد الجناح العسكري  الحرب العراقية 

من االخوان المسلمين.
تكفيرية  أصولية  حملة  مع  ترافق  األعمال  هذه  انطالق  أّن  للنظر  والفتاً  مالحظاً  وكان 
الوطني،  األفغاني  الجيش  يد  على  األول��ى  موجاتها  تكّسرت  أفغانستان،  في  مسلحة 
من  اآلالف  عشرات  وتجنيد  – الرجعي  – الباكستاني  – الصهيوني  األميركي  الدعم  لكن 
األصوليين باسم الجهاد ضد الشيوعية، اضطر االتحاد السوفياتي الى إرسال قوات الى 

أفغانستان بحكم اتفاقية التعاون العسكرية الموقعة من أيام العهد الملكي.
اليساري،  األفغاني  الحكم  داخل  التغييرات  من  سلسلة  التطورات  هذه  تداعيات  ومن 
فبعد الجنرال حفيظ الله، جاء بابراك كارمال، الذي استقال )بسبب السرطان( ثم محمد 

نجيب آخر رؤساء الجمهورية الوطنية التقدمية.
1996 تحت حكم العمالء  وما يجدر االنتباه اليه هنا، هو اّن أفغانستان منذ سقوطها 
اسوأ  تعيش  وهي  تقريباً،  قرن  ربع  منذ  اي  والخشنة،  الناعمة  الرجعية  من  واألميركان 

أيامها، فقد دّمرت البنية التحتية بالكامل، وعادت الى زمن األمية وفقدت النساء في مناطق 
حياتها  في  األساسية  السمة  )األفيون(  وصار  والتعليم  الحياة  من  األدنى  الحق  واسعة 
التي  التكفيرية،  االصوليات  سيطرة  مناطق  يكون في  ما  أقوى  وجوده  وكان  االقتصادية 
التي تخضع  المناطق  الكلمة فيما تحّولت  الظالم بكل معنى  الى عصور  البلد  أعادت هذا 
للفساد  مسبوقة  غير  بؤرة  الى  الليبرالية  مّدعي  من  العنق  وربطات  البذالت  ألصحاب 

وغسيل العملة.
غورباتشوف  بقايا  على  محسوبة  أصواتاً  أّن  يبدو  الذي  اآلخر  ال��درس  أما  وبعد.. 
والمتنفذين اليهود في اإلعالم الروسي تقف خلفه، فهو محاولة دفع البعض في موسكو 
إلعادة أوهام )محمد نجيب الله( في سورية هذه المرة، ولمن ال يذكر أو ال يعرف فإّن آخر 
رواسب  صنعته  الذي  الله،  نجيب  محمد  الدكتور  وهو  ألفغانستان،  الوطنيين  الرؤساء 
االنهيار السوفياتي بديالً عن الرئيس الشجاع، بابراك كارمال، بالغ في أوهام التعديالت 
الدستورية بمقتضى اتفاق روسي – أميركي، وفي أوهام جذب جزء منه المعارضة بدمج 
جزء منها في إصالحات )حقيقية( وصلت حّد تشكيل حكومة محايدة برئاسة مير حسن 

الذي كان مفضالً أكثر من نجيب الله .
دعم  من  والمزيد  الجيش،  على  واالعتداءات  الهجمات  من  المزيد  النتيجة،  كانت  فماذا 
التكفيرية،  األصولية  اإلرهابية  للجماعات  والنفطية  والباكستانية  االميركية  المخابرات 
ساغر ضّد  وبصواريخ  الطائرات،  ضّد  باين  وبلو  ستينغر  بصواريخ  تزويدهم  ومنها 
المخابرات  الحديثة وتسهيالت واسعة الستقدام مجاهدي  المعدات  الدروع، وغيرها من 
األميركية عبر المطارات والموانئ والحدود المعروفة؛ وليس هذا الدرس وحده برسم كل 
مناهضي السياسات االميركية الرجعية، فثمة ما يستحق الوقفة في قول شهير لبنوبارت 
)الجنرال الذي يقف في منتصف الطريق يحفر قبره بنفسه( ونتذكر على سبيل المثال كيف 
انتهت )وقفة المراجعة( التي أعلنها السادات خالل حرب تشرين، سواء كانت مشبوهة 
الدفرسوار على  الى الجبهة السورية وثغرة  العدو قواته  أو غير ذلك، فقد أعقبها تحويل 

الجبهة المصرية.
على  واالنفتاح  الدائمة  النقدية  المراجعة  الى  بحاجة  ليست  سورية  أّن  ذلك  يعني  ال 
الحوار، بل والتفاهمات والتسويات، لكنها تدرك أكثر من اّي طرف وال تحتاج لمن يعلمها 
الصفوف  بخلخلة  كان  ألّي  تسمح  أن  دون  ومن  الزناد،  على  ويدها  ذلك،  بكّل  تقوم  كيف 

لحظة االشتباك السياسي – االقتصادي كما العسكري .
بعث  الذي  بوتين  فإّن  لموسكو(  جديدة  )أجواء  حول  ُيقال  ما  كّل  من  وبالرغم  أيضاً، 
السوفياتي  االتحاد  أسقطت  التي  العصابات  رموز  غير  األوراسية،  روسيا  في  ال��روح 
نجيب  درس  جيداً  ويتذّكر  وراءهما(،  ومن  اليهودية  والمافيا  ويلتسين  )غورباتشوف 
الله الذي لم يسقط وحده، بل سقطت معه أفغانستان الوطنية وعّمق األزمة الروسية في 

الداخل والخارج.
*كاتب ومحلل سياسي ورئيس رابطة الكتاب األردنيين سابقاً.

بلسان  او  الصهيوني  الكيان  في  ســواء  دبلوماسيون،  أو 
إسرائيلي في العالم العربي، للكيان ليقول:

ليس كّل ما يحدث في إيران تقف وراءه »إسرائيل«...!
الرجل؟  يعنيه  ما  أدركنا  فهال  ـ   2

إنه يقول، وبشكل صريح، ان ال قدرة لـ »إسرائيل« هذه 
معها  عسكري  صراع  في  الدخول  او  إيــران  استفزاز  على 

ومع حلفائها.
انه يأتي كرّد غير مباشر على عنتريات نتن ياهو،   كما 
قــبــل أيــــام وبــحــضــور مــســؤول مــلــف إيــــران فــي اإلدارة 
على  ينطوي  بكالم  تفّوه  الــذي  هــووك،  برايان  األميركية، 

تهديد إليران.
فما قاله غانتس، عملياً هو أّن زمن التهديد إليران قد أكل 

الدهر عليه وشرب.
وإشــاعــات وتحليالت، في  أنــبــاء  مــن  يــتــرّدد  مــا  أمــا   .3
وسائل االعالم الصهيونية واألميركية ونشرات التواصل 
كــونــه حادثاً  يــعــدو  فــال  مــفــاعــل نطنز  االجــتــمــاعــي، حـــول 
أنه  إال  جسيمة،  المادية  أضراره  كانت  واْن  بائساً  تخريبياً 
يدور بين أن يكون داخلياً او تكون جهة مثل مفتشي وكالة 
أنه ال يمكنه أن  الدولية متوّرطة فيه، لكن األهّم هو  الطاقة 
قــدرات أطراف  إيــران وال في  قــوة  يؤثر في شــيء، ال في 

حلف المقاومة األخرى.
افترضنا اّن من يقف وراءه  لو  وحتى  حدث،  ما  إّن  ـ   4
وتل  واشنطن  المقدس،  غير  الثالوث  أّي  إيــران،  أعــداء  هم 
الذي  الشديد  الوهن  على  إال  يــدّل  ال  فإنه  والــريــاض،  أبيب 

يعاني منه هذا المحور وليس على قوة يستعرضها.
القرن  تسعينيات  فــي  قــويــاً،  المحور  هــذا  كــان  فعندما 
الماضي وبداية األلفية الحاليّة، قام هذا المحور بمحاصرة 
المليون جندّي وشّن حرباً  العراق وحشد مليون ونصف 
 1991 القوة العسكرية سنة  عليه، تراوحت بين استخدام 
العراق  الى احتالل  الحصار االقتصادّي، ووصل  ومن ثم 

وتدميره بشكل كامل سنة 2003.
فهل الواليات المتحدة قادرة على فعل ذلك اآلن ضّد  ـ   5

إيران!؟ 
الواليات  تعانيه  ومـــا  االســتــراتــيــجــيــة  الــقــوى  ــن  ــوازي م
االقتصادي  والعجز  واألوبئة  البطالة  ويالت  من  المتحدة 

)االنكماش( تقول إّن ذلك غير ممكن على اإلطالق.
الدخول في  على  قادرة  هذه  المتحدة  الواليات  وهل  ـ   6
وغرب  الصين  بحار  في  الصين،  ضــّد  عسكرية  مواجهة 

المحيط الهادئ!؟ كال وثم كال.
إرســـال حاملتي  عــن  اإلعـــالن  مــن  الــهــدف مثالً  فما  اذن 
طائرات أميركيتين الى بحار الصين، من دون اإلعالن عن 

منطقة العمليات التي تتجهان إليها بالتحديد؟
انه عملياً ال يتعّدى كونه بروباغندا وحملة خداع لليابان 
اآلخرين  أميركا  لحلفاء  تخويف  وحملة  الجنوبية  وكوريا 
في المنطقة كفيتنام والفلبين وذلك بهدف فرض المزيد من 
الخضوع على هاتين الدولتين وغيرهما من أعضاء منظمة 

آسيان، التي تديرها واشنطن.
واشنطن  قــدرة  انتفاء  أسباب  هي  ما  تعرفون  وهــل  ـ   7

على الدخول في صراع مسلح ضّد الصين؟
انهما سببان اثنان:

الواليات  اقــتــصــاد  اّن  فــي  ويتمثل  اقــتــصــادي،  األول: 
الياباني،  االقتصاد  أضعاف  عشرة  يساوي  كان  المتحدة 
عــنــدمــا دخــلــت واشــنــطــن الــحــرب ضـــّد الــيــابــان، بتاريخ 
على  الياباني  للهجوم  التالي  اليوم  في   ،1941/12/8

ميناء بيرل هاربور في جزر هاواي األميركية.
 Dong -( د   21 فينغ  دونـــغ  صـــاروخ  هــو  والــثــانــي: 
 1700 مداه  يبلغ  والذي  للسفن  المضاد   )Feng 21 D
كيلومتر ويحمل رأساً متفجراً يزن 600 كيلوغرام، حسب 
المركز الوطني األميركي لالستخبارات الجوفضائية. وهذا 
يعني ان جميع القطع البحرية كلها، العاملة في المسطحات 
الباكستانية  اإليرانية  البحرية  الحدود  من  الممتدة  المائية 
غرباً، مروراً بجنوب الهند في عمق المحيط الهندي جنوباً، 
وباتجاه اندونيسيا وماليزيا )مضيق ماالقا( في الجنوب، 
غوام  )جزيرة  الهادئ  المحيط  وغــرب  شمال  الى  وصــوالً 
والقواعد الجوية والبحريه األميركية الموجودة فيها(، نقول 
اّن جميع القطع البحرية تكون في مرمى هذه الصواريخ. 
علماً ان صاروخاً واحداً منها يكفي لتدمير حاملة طائرات، 

بما عليها، تدميراً تاماً وإغراقها فوراً.
المستوى  عــلــى  ـــك  ذل يــعــنــي  مــــاذا  تــعــلــمــون  وهـــل  ـ   8

االستراتيجي وعلى صعيد الحروب المستقبلية؟ 
السيطرة االستعمارية من خالل  انتهاء عصر  إنه يعني 
التي  الــطــائــرات،  حــامــالت  رأســهــا  وعلى  البحرية  الــقــوات 
أصبحت تشكل عبئاً على األساطيل البحرية ولم تعد تشكل 
العسكريون  المخططون  دفــع  مــا  وهــو  الفقري.  عمودها 
األميركيون للبدء بدراسة إمكانية اعتماد األسلوب الصيني 
واإليراني في استخدام القدرات البحرية وذلك اعتماداً على 
القادرة  نسبياً،  الصغيرة  ــزوارق  وال السفن  من  كبير  عدد 
على نقل القوات والمناورة بها بمرونة أكبر وبفاعلية أعلى، 
تعني  ــدة  واح أميركية  طــائــرات  حاملة  خسارة  أّن  خاصة 
خسارة %10 من القّوه البحرية األميركية الضاربة، بينما ال 
تشكل خسارة سفينة إنزال متوسطة الحجم خسارة كبيرة 
للقوة البحرية المقاتلة، حسب الخبراء االستراتيجيين في 

سالح البحرية األميركي.
ـــّد مـــن طـــرح الـــســـؤال الــتــالــي األهـــّم  مـــن هــنــا فـــال ب ـ   9

واألخطر: 
هل يمتلك حزب الله مثل هذه الصواريخ المضادة للسفن 
والتي يمكنه، من خاللها، ضرب ما يشاء من أهداف بحرية 
إسرائيلية، سواء في المياه اإلقليمية الفلسطينية المحتلة او 
في أعالي البحر األبيض المتوسط، اذا ما تخطت »إسرائيل« 
او  العراق  او  او سورية  لبنان  أحمر معيناً، سواء في  خطاً 

اليمن او إيران؟
10 ـ واآلن يمكننا إدراك ما الذي يقف وراء تصريح وزير 
الحرب اإلسرائيلي الذي نشره موقع »تايمز اوف إسرائيل« 
االلكتروني؟ لقد قال بوضوح: نحن لسنا بمستوى الدخول 
في مواجهة مع حلف المقاومة. فال تحّملوننا ما ليس لنا قدرًة 
على حمله...! المعركة إذن والمواجهة في إطار موازين قوى 
حملها...  عن  عاجزتين  الكيان  ودولــة  أميركا  باتت  ميدانية 
وقاعدتها  وقــدرة  قــوة  متآكلة  باتت  العظمى  القوة  فأميركا 
باتت  وأراضينا  مياهنا  في  المزروعة  المتقّدمة  العسكرية 
أوهن من تحّمل اّي مواجهة مع حلف المقاومة... وأقصى ما 
بقي لدى »الكمشة« من العمالء من يتامى ترامب هو محاوالت 

يائسة لمشاغلتنا ومناكفتنا هنا او هناك...!
الداخل  فــي ضــعــف وهــــوان ويــتــآكــل مــن  إذن  الــمــركــز 
والخارج وما زرعه بيننا بات كياناً خائفاً واهناً يحاول طرد 
الخوف بالصراخ، وببعض طوابير اإلزعاج بواسطة بقايا 

بقاياه، ليس أكثر...!
قضي األمر الذي فيه تستفتيان.

بعدنا طيبين قولوا الله...



ثقافة وفنون10

�شارع الموت المعتم!!..

الشاعر: بيتر باول فيبلينغر*
ترجمة د. إشراقة مصطفى حامد

انظر إلى الليل المرصع
بالنجوم..

انظر عبر المياه إلى الضفة
األخرى

ملصقات رينوار بيكاسو ماتيس

الموت المبكر طفل بال مالمح
األلواح الخشبية البنية

باذخة األناقة
وعلى الباب عالمة البريد اإللكتروني البيضاء

الخط األسود عند مدخل المرحاض
الفجوة بين إطار الباب

ومقبضه
النار تزأر وكل شيء احترق وأضحى رماداً

دائماً السؤال نفسه من هنا من اآلن
شارع الموت المعتم حتى الختام

حنين
الرثاء

األرض تحترُق
المنسية المنسكبة المكبوتة

مغتصبة
األم

ُقتل األب والطفل
ضحايا مدى الحياة

فراق لألبد

كانت الليلة صافية عندما
تّم قبرهم

أرتال من الجثث المجهولة
فوقها قطعة قماش بيضاء
طووها بأغطية بالستيكية

ثم دفنها
اللهب األحمر الذي احترقوا عليه

أقدامهم المربوطة بسالسل من الحديد
وفى لحظة الموت كانوا يصرخون ألجل الحياة

وضاع كل شيء كانوا يملكونه
محاصرين بالعنف الوحشي

ثم هّبت الريح
البرد

والثلج
ثم بهدوء مات الطفل الذي ال مالمح له

هناك في الغابة مازال الكثير ينتظرون
بينما القتلة يجوبون القرى

يرتدون أقنعة سوداء فوق رؤوسهم
رشاشات في أيديهم

وفي المنزل يخضر العشب ويزهر الياسمين
لكن في نهاية المطاف يحترق الرجاء

تحترق الكتب
وتصير محض رماد وهباء.

* شاعر نمساوّي.

ب�شبب »كورونا«... 

»ملتقى فل�سطين للرواية 

العربية« اأونالين 

يبدأ »ملتقى فلسطين للرواية العربية الثالث« غداً األربعاء 
فيروس  تفشي  مكافحة  إج��راءات  بسبب  مباشر  بث  جلسات 

»كورونا«.
وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن جلسات الملتقى ستقام 
 11 حتى  وتستمر  تموز   8 من  بدءاً  اإلنترنت،  عبر  العام  هذا 

منه.
لوزير  بكلمة  صباحاً   11 الساعة  الملتقى  أعمال  وتفتتح 
يخلف  يحيى  للروائي  كلمة  تعقبها  سيف،  أبو  عاطف  الثقافة 
عبر تطبيق »زووم« والبث المباشر على صفحة وزارة الثقافة 

على »فيسبوك«. 
في  المكان  »دالالت  عنوان  الملتقى  جلسات  أول��ى  وتحمل 
شاور  أب��و  رش��اد  بمشاركة  والفلسطينية«  العربية  ال��رواي��ة 
حين  في  رفيق،  وأحمد  البوجي  بكر  وأبو  السعافين  وإبراهيم 
»أدب  بينها  من  متنّوعة  موضوعات  التالية  الجلسات  تتناول 
األسرى« و«فلسطين في السرد العربي« و«السرد الفلسطيني في 

رواية اللجوء والشتات« و«صور الهوية في الرواية العربية«.
يذكر أن الدورة األولى من الملتقى أقيمت في العام 2017.

ق�صيدة
ليلة �ضاحرة من معبد باخو�س اإلى العالم... ال�ضورة الحقيقّية للبنان الح�ضارة 

�ضالف فواخرجي مثيرة للغمو�س والغرائبّية في �ضارع �ضيكاغو

الكاتبة ميريام اأبو حيدر خات�ضيكيان 

»Lou  ُت�ضدر اأولى رواياتها الملهمة بعنوان »لو

{ رنا محمد صادق
تشارك  وال��ص��م��ود  الثبات  موسيقى  وق��ع  على 
اللبنانيون مهرجان بعلبك الدولي تحت شعار »علّي 
الموسيقى« التي صدحت مساء األحد من جدران معبد 

باخوس في مدينة الشمس – بعلبك.
تناقلت كاميرات التلفزيونات بين العازفين وعزمت 
على تقديم ساعة من التألق الموسيقي الطربي القديم، 
والكالسيكي والعصري بأبهى إخراج لباسم كريستو، 

بغياب الحضور.
مقطوعة  مع  االنطالقة  كانت  الوطني،  النشيد  بعد 
ال��ق��َدر«،  ��ة  ربَّ »ي��ا   )1982  -  1895( أُورف  ك��ارل 
للكورال  )تأْليف  المسرحية  الكانتاتا  فاتحة  وهي 
 24 مجموعة  )وهي  بورانا«  »كارمينا  والموسيقى( 
كارل  أَطلقها  عشر(،  الثالث  القرن  من  مغّناة  قصيدة 
فرنكفورت.  أُوپ����را  مسرح  على   1935 سنة  أُورف 
مسرحيتهما  فاتحة  رحباني  األَخوين  موسيقى  تلْتها 
ثم   ،)1966 )بعلبك  ال��دي��ن«  فخر  »أَي���ام  الشهيرة 
بعد  فيما  وتتالت  لفيروز  تكريماً  الليل«  »عطر  أغنية 

المقطوعات الموسيقية الفريدة العالمية.
ساعٌة من معبد باخوس، ساحرٌة بتألقها وألحانها، 
بذلك أحيت ذاكرة لبنان الحضارة والمجد. على مدار 
هذه الساعة الموسيقّية العذبة تمكنت مدينة النور من 
يعيشون  الذي  الخانق  الوضع  اللبنانيين  تنسي  أن 

فيه في ظل تدهور الوضع االقتصادي...
بعلبك  قلعة  مرتضى  عباس  الثقافة  وزي��ر  زار  كما 
األثرّية، واستمع برفقة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر 
إلى مقطوعة عزفتها األوركسترا الفليهارمونية اللبنانية 
المايسترو هاروت فازليان، من معزوفات حفل  بقيادة 
»صوت  الموسيقي  الدولية  بعلبك  مهرجانات  لجنة 
الصمود » The Sound of Resilience، الذي يقام 
هذه األمسية في معبد باخوس من دون جمهور، وينقل 
والعالمية،  اللبنانية  التلفزة  شاشات  عبر  مباشرة 
ويعرض على واجهة متحف بيروت، بمناسبة المئوية 
 250 مرور  وذك��رى  الكبير،  لبنان  دولة  إلعالن  األول��ى 

سنة على ميالد الموسيقار بيتهوفن.
وتحدث مرتضى، فقال: »العنوان الكبير الذي ُيقام 
في ظله هذا االحتفال هو الذكرى المئوية األولى إلعالن 
دولة لبنان الكبير، وهذه الذكرى عزيزة على قلب كل 
على  بعلبك  قلعة  من  نؤكد  اليوم  نحن  لذلك  لبناني، 

الحياة والفرح وعلى األمل بهذا الوطن، ونقدم نموذجاً 
الظروف  بسبب  بيوتهم  إلى  يدخل  للبنانيين،  رائعاً 
واألوضاع الصحية التي حالت دون إحياء المهرجان 

بحضور الجمهور«.
التاريخ  بعلبك  في  هنا  اليوم  يجتمع  وأض��اف: 
والفن والثقافة التي نتمسك بها، وندعو كل اللبنانيين 

إلى مواكبتنا عبر النقل التلفزيوني المباشر.
ال��ظ��روف الصعبة، ورغ��م كل  أن��ه رغ��م ك��ل  وأك��د 
الفرح  البلد، نحن شعب يحب  الموجودة في  األزمات 

الجبار  العمل  هذا  كل  أن  للبنانيين  وأؤكد  والحياة، 
رغم  مقابل.  دون  من  مجانية  هي  المبذولة  والجهود 
أن  البلد، هناك ناس تحب  الضاغطة في  الظروف  كل 
اللبنانيين  قلوب  إلى  الفرح  لتدخل  وتقدم،  تضحي 

مهما كانت الظروف والتحديات.
ولجنة  الثقافة،  وزارة  اليوم  خضر:  ق��ال  ب��دوره 
التي هي أعرق مهرجانات  الدولية  مهرجانات بعلبك 
في الشرق األوسط، يوجهان من أعرق صرح ثقافي في 
لبنان قلعة بعلبك، رسالة أمل إلى نفوس اللبنانيين، 

ونحن اليوم بأمّس الحاجة إلى األمل وإلى أي مؤشر 
والمرهقة  الصعبة  الظروف  ه��ذه  ظل  في  إيجابي، 

واألليمة التي نمر بها.
واح��دة،  لليلة  ول��و  األل��م  نخفف  اليوم  وأض���اف: 
بأن  الظروف  لهذه  نسمح  لن  بأننا  رسالة  لنوّجه 
تقهرنا، بل نحن سنقهرها وننتصر عليها، وكما أشار 
معالي الوزير مرتضى بأن هذا الحفل من دون أي كلفة، 
ونتمّنى أن يقدم كل منا من موقعه ما يستطيع تقديمه، 

حتى نتمكن من تخطي هذه المرحلة الصعبة.

{ دمشق - آمنة ملحم 
تواصل الفنانة سالف فواخرجي تصوير مشاهدها في مسلسل »شارع 
شيكاغو« مع المخرج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض، حيث تجّسد 
في العمل دور البطولة بشخصية تعتبر  المحرك األساسي لألحداث وهي 
بما  الجميع  سيفاجئ  مختلف  بدور  عبرها  وتظهر  »ميرامار«  شخصية 

يحمله من خصوصية عالية وما يتطلبه مهارات خاصة جداً في األداء.
»ميرامار« فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي في حقبة الستينيات، 
قتل  بجريمة  الصراع  وينتهي  شيكاغو،  ش��ارع  في  تياترو  إلى  فتلجأ 
غامضة تتكشف خيوطها في الوقت المعاصر على يد محقق يعثر صدفة 
تعكسان  مرآتين  إلى  الزمنيتان  الحقبتان  فتتحول  القضية،  ملف  على 

قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.
مثلما  الزمنيتين  الفترتين  في  ستظهر  الشخصية  هذه  أن  والالفت 
ستكون  فواخرجي  فإن  وبالتالي  سابقاً،  الصحافي  المؤتمر  في  صرحت 
الحلقة  منذ  حلقاته،  كامل  عبر  العمل  في  ستطل  التي  الوحيدة  الممثلة 
األولى وحتى األخيرة، أي من عام 1959 إلى عام 2009، من دون االعتماد 

على ممثلة ثانية رغم الفوارق الزمنية والعمرية.
بدءاً  ومضموناً  شكالً  مختلفة  كاركترات  وراءه  سيخبئ  الظهور  هذا 
فإن  ولذلك  للشخصية،  العامة  بالمالمح  انتهاًء  وليس  الشعر  لون  من 
على  حفاظاً  التصوير  مواقع  من  صورها  على  متحفظة  تبقى  فواخرجي 
من  ولكثير  والغرائبية  للغموض  المثيرة  الشخصية  هذه  خصوصّية 
التساؤالت، والتي توحي بأنها عميقة وغنية فكرياً وثقافياً، قبل أن تسّرب 

صورتان مؤخراً باالتفاق مع المخرج والجهة المنتجة.
المجتمع السوري،  سالف فواخرجي مؤمنة بتقديم عمل متميز يشبه 
العزيز  عبد  محمد  المخرج  كاميرا  أمام  بوقوفها  ومتفائلة  مرتاحة  وتبدو 
الذي وصفها خالل المؤتمر الصحافي للعمل ب�«نجمة سورية األولى«، في 

وقت تعتبر فيه أن كل الممثلين السوريين نجوم وفي الصفوف األولى.

كشفت الروائية اللبنانية ميريام أبو حيدر خاتشيكيان 
المصنفة    »Lou النقاب عن أول رواية لها بعنوان »لو   
– لتضعها بين أيدي  ضمن إطار المغامرات الرومانسية 
عشاق الخيال األدبي الراغبين بعيش أحداث ممتعة هذا 

الصيف.
ت��دور أح���داث ال��رواي��ة ح��ول حياة »ل��وان��ا ك��ري��م« - 
المتقلبة  بتفاصيلها   - الرواية  في  المحورية  الشخصية 
والمثيرة، حيث تحّولت من ابنة دبلوماسي بارز إلى فتاة 
احتضنتها إحدى دور رعاية األيتام ثم الى أحد أهم أفراد 

العائالت الملكية.
بعد حياة قاسية ظللتها الخسارة والخيانة والحسرات 
وظيفة  على  الحصول  في  »ل��وان��ا«  نجحت  المتتالية، 
استشارية مرموقة في إحدى الشركات العالمية. وبينما 
عادت  الصحيح،  مسارها  في  أخيراً  حياتها  تسير  كانت 
وأخذت منحًى غير متوقع حيث احتدم الصراع بينها وبين 
ذكرياتها المريرة. تختصر شخصية »لو - Lou« الممّيزة 
الغوص في تفاصيلها:  القارئ على  عناوين شيقة تحّث 
روسي  جنرال،  سلطان،  اغتيال،  مؤامرة  دول،  خمس 

أوليجارشي، وامرأة واحدة تتحدى الصعاب بال كلل.

تعد الرواية األولى للكاتبة ميريام أبو حيدر خاتشيكيان 
تكريماً لألبطال الذين تمكنوا من االنتصار على معاركهم 
الشخصية على أرض الواقع. اذ يحتفي هذا العمل األدبي 
 324 عبر  الممتعة  األح���داث  من  مجموعة  يسرد  ال��ذي 
صفحة بالثبات والصمود، ويخاطب الشجاعة الكامنة في 

النفوس ودورها في مواجهة سهام اليأس واإلحباط.
أرادت الكاتبة خاتشيكيان من بطلة الرواية ان تجّسد 
على  شاهدة  كانت  عدة  معارك  من  المستخلصة  الِعَبر 
قلبي،  في  خاصة  مكانة  الرواية  لهذه  وتقول:  أحداثها. 
ليس ألنها أولى مؤلفاتي فحسب، بل أيًضا ألنني استلهمت 
أحداثها من بصيرة القلوب الشجاعة التي واجهت الواقع 
التي  والذهنية  الصحية  التحديات  على  وتغلبت  بثبات 
طرأت على حياتها. شكلت معايشتي إلصرارهم وسعيهم 
من  المتغيرات  مع  التكّيف  على  قدرتهم  لتعزيز  الدائم 
حولهم، مصدر إلهام لي ساعدني في رسم خطوط بعض 
هذه  أهدي  أن  »يسرني  وأضافت:  الرواية«.  شخصيات 
إلى  اليأس  يتسرب  لم  الذين  األبطال،  جميع  إلى  الرواية 
اإلدمان،  ضد  معاركهم  في  االنتصار  واستطاعوا  قلوبهم 
بر  إلى  وصلوا  حتى  العون  يد  لهم  مّد  من  كل  الى  وكذلك 

األمان. لقد استمتعت كثيراً وأنا أسّطر كلمات هذه الرواية 
وأتمنى أن تستمتعوا بقراءتها«.

أدبي  عمل   »Lou  - »لو  رواي��ة  أن  إلى  اإلش��ارة  تجدر 
يهدف الى إحداث تغيير إيجابي في حياة أفراد المجتمع 
في  حكومية  غير  منظمات  لدعم  التبّرعات  جمع  وكذلك 

لبنان تساعد المرضى على التعافي من اإلدمان.
الرواية دعوة عامة موّجهة إلى جميع القراء لدعم هذه 
القضية. العمل متاح بنسختيه الورقية واإللكترونية عبر 

موقع »أمازون«.
{ ُنبذة عن الكاتبة:

ولدت  لبنانية،  روائية  خاتشيكيان  حيدر  أبو  ميريام 
في أبيدجان - ساحل العاج، في يونيو 1984. عادت مع 
والديها إلى وطنها األم لبنان في عام 1990، حيث أتمت 
عام  في  قطر  في  للعيش  وتنتقل  تتزوج  أن  قبل  دراستها 

.2009
هي أم لطفلين، حاصلة على ماجستير إدارة األعمال في 
االتصال  التسويق وتتمتع بخبرة مهنية في مجال  إدارة 

والتسويق.
استوحت فكرة أولى رواياتها الرومانسية الخيالية »لو 

- Lou« من عملها المجتمعي الذي استمر لسنوات، واُنجز 
هذا العام للمساهمة في دعم  نشاطات تخدم إعادة تأهيل 

فئة من الشباب في المجتمع. 
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11ريا�سة / ت�سلية
الحلبي ي�سّن حربًا على »المت�سّلقين«

ويدعو المخل�سين لتقييم عمله واأدائه

»�ستاد الريان« من تحف مونديال 2022 

ي�سّجل 20 مليون �ساعة عمل بال اإ�سابات

خ�سر االإنتر .. فلم ي�ستفد من خ�سارة الت�سيو
هدفاً  نابولي  قائد  إنسيني  لورينتسو  أحرز 
ضيفه  على   1-2 الفوز  فريقه  ليمنح  متأخرا 
لكرة  اإليطالي  األولى  الدرجة  دوري  في  روما 
القدم بينما عاد العب الوسط الموهوب نيكولو 
بعد  العاصمة  فريق  صفوف  إل��ى  زانيولو 

إصابة في الركبة. 
منطقة  حافة  عند  ال��ك��رة  إنسيني  وتلقى 
البعيدة  الزاوية  في  تسديدة  وأطلق  الجزاء 
جينارو  مدربه  مع  احتفل  ثم   82 الدقيقة  في 
رصيد  في  نابولي  تساوى  أن  بعد  جاتوسو 

النقاط مع منافسه ولكل منهما 48 نقطة.
بفارق  الخامس  المركز  ف��ي  روم��ا  وبقي   
سجل  في  الفريقين  تساوي  ظل  في  األه��داف 

المواجهات المباشرة. 
التقدم  كايخون  منح  فقد  التفاصيل،  وفي 
الشوط  بداية  من  دقائق  عشر  بعد  لنابولي 

الثاني عندما تفوق على رقيبه ليحّول تمريرة 
ماريو روي العرضية في الشباك.  

بعد  النتيجة  مخيتاريان  هنريك  وع��ادل 
إيدن  من  تمريرة  تلقيه  إثر  تماماً  دقائق  خمس 
شباك  في  ويسدد  األم��ام  إل��ى  لينطلق  جيكو 
منطقة  داخ��ل  م��ن  ميريت  أليكس  ال��ح��ارس 

الجزاء مباشرة. 
في  إلصابة  عاما(   21( زانيولو  وتعرض 
الدقيقة  الثاني، واشترك في  الركبة في كانون 
66 لكن إنسيني كانت له الكلمة األخيرة ليلحق 

بروما ثالث هزيمة على التوالي. 
وفي باقي المباريات فاز بولونيا على االنتر 
 ،0-2 فيرونا  هيالس  على  وبريشيا   ،1-2
على  وفيورنتينا   ،0-1 كالياري  على  واتاالنتا 
3-0 فيما  2-1، وسمبدوريا على سبال  بارما 

تعادل لودينيزي مع جنوى 2-2.

فوز ليفربول وخ�سارة ال�سيتي

رئي�س اتحاد التايكواندو  

يزور نادي »الن�سر االأ�سود«

رئي�س الليغا االإ�سبانية ينتقد »الملكي«

لطريقة تعاطيه مع الحّكام و»الفار« 

باالأرقام .. رونالدو االأف�سل في العام 2020

للمحافظة  االصالحية  معركته  خضم  في 
على  األندية  ومساعدة  السلة  كرة  لعبة  على 
تجاوز الحواجز والصعوبات المتعددة، وفي 
ظل سيل االنتقادات التي تطال طريقة عمله، 
السلة  لكرة  اللبناني  االتحاد  رئيس  يصر 
الطرشا«  »األذن  إدارة  على  الحلبي  أك��رم 

لمنتقديه. 
سألناه عن تقييمه للفترة التي أمضاها على 
فأجاب:  وايجابياتها؟  سلبياتها  اللعبة،  رأس 
بل  عملي،  أو  نفسي  تقييم  على  يوماً  أعتد  »لم 
التقييم واالنتقاد للناس، وطبعاً  أترك عمليات 
هّم  ال  الذين  ألولئك  وليس  منهم  للمخلصين 
ثغرات  عن  والتفتيش  الحرتقة  سوى  عندهم 
حمل  بمثابة  ورثناه  ما  أص��الً،  موجودة  غير 
من  العديد  تجاوزنا  ذل��ك  وم��ع  وثقيل،  كبير 
المطبات بالتعاون وشبك األيدي والقلوب مع 

كثير من المهتمين الفعليين باللعبة«. 
االنتخابات  على  تعليقه  م��ع��رض  وف��ي 
أحب  »ال  قال:  الجاري،  العام  نهاية  المرتقبة 
حالياً،  االنتخابات  عن  الحديث  في  الخوض 
احتراماً  االنتخابات  ب��ازار  لفتح  بكير  بعد 
لجهة  بكثير  أه��م  شغل  عندنا  ل��أول��وي��ات، 
مواجهة األزمات المتالحقة واألوضاع الصعبة 
الرياضية في لبنان وعلى  العائلة  على جميع 

لغاية  وبصراحة  بكامله،  اللبناني  المجتمع 
من  بالترشح  النهائي  ق��راري  آخ��ذ  لم  اليوم 
أراه  حالياً  االنتخابات  عن  والكالم   ... عدمه 

حرقاً للمراحل ». 
ولما سألناه عن مضمون برنامجه في حال 
في  »االستمرار  قال:  ثانية  لوالية  الترشح  قرر 
تنفيذ ما سبق وأعلنته تحت عنوان وحيد هو 

إنهاض كرة السلة من جديد«.
والمنتقدين  المحرتقين  على  الحلبي  ورد 
أن  على  الله  »نشكر  للعبة:  ادارت��ه  لطريقة 
منتقدينا هم من المشهود لهم باالنتقاد الفارغ 
يعرف  السلة  كرة  ومجتمع  المجدي،  وغير 
أهدافهم،  ويعرف  السياق  هذا  في  تاريخهم 
التي  األي��دي  بكسر  الدعاء  محترفي  من  فهم 
صحن  في  »وما   ... لمساعدتهم  امتدت  طالما 
اال وبصقوا فيه«، ال يحق لمثل هذه  أكلوا منه 
أن تتكلم فشل آخرين، ألن  البشر  النوعية من 
المقام  في  ومصلحتهم  عدسات  بال  منظارهم 
في  معيارهم  اعتمدنا  اذا  بصراحة   ... األول، 
انتقاد عملنا لكان علينا أن نجدد 4 واليات! ... 
الذنوب،  يغسل  ال  الوجوه  غسل  لهم،  وأقول 
ومن  نعرفكم،  فنحن  وجوهكم  غسلتم  ومهما 
يعرف واقع كرة السلة يدرك اخطائكم والزمن 

كفيل بكشف حقيقتكم ونواياكم الزائفة«.

سّجل مشروع استاد الريان، أحد استادات 
 ،2022 العالم FIFA قطر  ك��أس  بطولة 
والسالمة،  األمن  صعيدي  على  هاماً  إنجازاً 
بعد إتمام 20 مليون ساعة عمل دون وقوع 
وذلك  البناء،  أعمال  لسير  معيقة  إصابات 

للمرة الثانية منذ انطالق العمل. 
 40 لالستاد  االستيعابية  الطاقة  وتبلغ 
في  مباريات  وسيستضيف  مشجع،  أل��ف 
بطولة قطر 2022 من دور المجموعات حتى 
ربع نهائي، وجرى تشييده في موقع استاد 
الريان  لنادي  السابق  المقر  علي،  بن  أحمد 
 90% من  يقرب  ما  استخدم  وقد  الرياضي، 
االستاد  بناء  في  القديم  االستاد  م��واد  من 
المقرر  ومن  به،  المحيطة  والمنطقة  الجديد 
العام  من  الحق  وقت  في  به  العمل  اكتمال 

الجاري.
الفيحاني،  الله  عبد  المهندس  وع��لّ��ق 
هذا  بتحقيق  »ف��خ��ورون  المشروع:  مدير 
اإلنجاز، فصحة وسالمة جميع من يعملون 
ما  وه��و  أولوياتنا،  قمة  على  تأتي  معنا 
يسجلها  التي  واإلن��ج��ازات  األرق��ام  تؤكده 

المشروع«. 
في  العمل  معدالت  أن  الفيحاني  وأك��د 
االستاد تسير على قدم وساق وفق الجدول 
بخطوات  »نتقدم  وق��ال:  المقرر،  الزمني 
خالل  االستاد  في  العمل  اكتمال  نحو  ثابتة 
العام الجاري. ويترقب الكثير من مشجعي 
كرة القدم في قطر، وخصوصاً جماهير نادي 
الريان، بكل شغف حضور المباريات في هذا 

االستاد المذهل«.
 ويعكس تصميم استاد الريان وواجهته 
الثقافة  ج��وان��ب  المتموجة  ال��خ��ارج��ي��ة 
وأوجه  القطرية،  الصحراء  كجمال  القطرية 
الحياة البرية، عالوة على شكل الدرع المميز 
الذي يجمع بين العناصر المختلفة في رمز 
للقوة والوحدة في قطر، وما تجّسده منطقة 

الريان. 
يشار إلى أن استاد الريان يمتاز بموقعه 
وال��م��راك��ز  المعالم  م��ن  ع��دد  م��ن  ب��ال��ق��رب 
التجارية الشهيرة، ومن المتوقع أن يصبح 
االستاد وجهة رياضية مميزة ألهل المنطقة 

وسكان قطر.

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يسير في طريقه لتحطيم رقم مانشستر سيتي 
100 نقطة في موسم واحد بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أكد  القياسي بحصد 

أن تركيز فريقه ال ينصب على تسجيل أرقام جديدة. 
ويحتاج ليفربول، الذي فاز بنتيجة -2 صفر على فريق أستون فيال بفضل هدفي ساديو 
ماني وكيرتس جونز، إلى 12 نقطة من آخر خمس مباريات الجتياز الرقم القياسي للسيتي 

في موسم 2018-2017. 
خالل  أنفيلد  في  أرضه  على  مباراة   17 في  فوزا   17 فريق���ه  حقق  الذي  كلوب  وأوضح 
في  التفكير  بسبب  تحققت  التي  األرق��ام  ونح��قق  هنا  إلى  نحضر  »لم  الجاري:  ال��دوري 
وهذا  المباراة  على  بالمئة   100 بنسبة  دائما  تركيزنا  ينصب   ... القياسية  األرقام  تحطيم 

األمر لن يتغير«. 
المباريات  بكل  الفوز  يعني  فهذا  النقاط  من  قياسي  رقم  تحقيق  نريد  كنا  »إذا  وأضاف: 

وهذا أمر غير معقد. يعرف الالعبون ذلك وال نحتاج إلى تذكير المجموعة بهذا األمر«. 
بعد   ،15 المركز  صاحب  ألبيون،  هوف  آند  برايتون  ضيافة  في  ليفربول  وسيلعب  هذا، 

غٍد األربعاء. 
 ،1-1 شيفيلد  مع  برنلي  تعادل  األخيرة،  المرحلة  خالل  التالية  النتائج  ُسجلت  وكانت 

ونيوكاسل مع ويستهام 2-2 وفاز ساوثمبتون على مانشستر سيتي بنتيجة -1 0 .

الدكتور  للتايكواندو  اللبناني  االتحاد  رئيس  زار  اللعبة،  أندية  الى  التفقدية  زياراته  اطار  في 
حبيب ظريفة نادي »النسر األسود � بعبدا، حيث استقبله رئيس النادي الغراند ماستر أالن نجم 
والمدربون نستيرعون وعابد عمسي وشادي رزق الله وهامبيك صوصاني وطالل العرب وايلي 

نصرالله وأنيس برباري . 
لعبة  لتطوير  ظريفة  بها  يقوم  التي  الكبيرة  بالجهود  نجم  نّوه  اللبناني  الوطني  النشيد  بعد 
التايكواندو التي تحقق نتائج جيدة جداً على الصعيد العربي والقاري والدولي مضيفاً ان نادي 
البطوالت  في  مميزة  نتائج  يحققون  الذين  والبطالت  االبطال  من  العديد  يخّرج  األس��ود  النسر 

والمسابقات. 
وتحدث نجم عن التزام  ارشادات الوقاية في تدريب الالعبين وشرح آلية التدريبات المعتمدة 
من قبل مدربي النادي . بدوره تحدث الدكتور ظريفة عن األزمة االقتصادية الصعبة التي يعيشها 
انتشار  بسبب  الحقاً  يحّدد  موعد  الى  للكبار  آسيا  بطولة  تأجيل  ظروف  وعن  الرياضي  القطاع 
ضمن  الفاعل  وبدوره  نجم   ماستر  الغراند  برئاسة  األسود«  »النسر  بنادي  منوهاً  الكورونا  وباء 
ان  مضيفاً  الكفوئين  المدربين  بارشادات  االلتزام  على  والالعبات  الالعبين  وحّض  اللعبة،  عائلة 
لعبة التايكواندو تحقق النتائج المميزة على كافة الصعد وانها شمعة تنير ظلمة الوضع الراهن 
الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة آمالً ان تعود األمور الى نصابها وتعود العجلة الرياضية الى 

الدوران بصورة طبيعية.
الحاضرين.  اعجاب  نالت  التايكواندو  لعبة  في  شّيقة  عروضاً  النادي  والعبات  العبو  قّدم  ثم   
عائلة  من  وتقدير  محبة  عربون  النادي  ناشئي  من  والعبة  العب  من  ورد  باقة  ظريفة  وتسلّم 

النادي.

انتقد رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، طريقة استخدام تقنية الفيديو 
»VAR« في الليغا، حيث شدد على ضرورة تحسين استخدام التكنولوجيا. 

االتحاد  أجراه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، برئيس  األذهان اتصاالً  إلى  وأعاد تيباس 
إدارة  في  المستخدمة  الفيديو  تقنية  عن  للحديث  روبياليس،  لويس  القدم،  ك��رة  اإلسباني 

المباريات. 
أمام ضيفه ريال  الفيديو بعد خسارة فريقه  وتحدث بيريز مع روبياليس النتقاد حكام تقنية 
الموسم  الملكي »سانتياغو بيرنابيو«، خالل  الفريق  سوسييداد بهدفين من دون رد، على ملعب 

الماضي. 
وكان تيباس قد أكد، في كانون الثاني الماضي، على أن قرارات حكام الفيديو »VAR« اختلفت 
تماماً بعد تلك المكالمة. وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة »سبورت«: »يجب تحسين 
الدائر، هناك إخفاقات شديدة« وأضاف »عندما يقوم  الجدل  أن نغفل عن  الفيديو، ال يمكن  تقنية 
فريق مهم في إسبانيا مثل ريال مدريد بإجراء مكالمة مع االتحاد المحلي بعد 20 دقيقة من نهاية 

المباراة، فهذا ليس مناسباً لعالم التحكيم، ويتسبب في المزيد من التوتر بين الحكام«. 
واختتم »يجب أن نحاول جعل التحكيم أقل مشاركة في الجدل، ولكن اإلعالن عن حديثنا مع 
الدوري  من  األخيرة  األسابيع  وشهدت  بالطبع«.  يساعد  ال  الفيديو  تقنية  عن  مدريد  ريال  رئيس 
الفيديو  تقنية  استخدام  طريقة  بشأن  وانتقادات  للجدل،  المثيرة  الحاالت  من  العديد  اإلسباني، 
على  مدريد  ريال  تساعد  التقنية  أن  يعتبر  الذي  برشلونة  قبل  من  وخصوصاً  الليغا،  في  »فار« 

تصدره للدوري، وتظلم بعض األندية.
{ الريال يستغني عن 5 العبين:

يخطط  وال  العبيه،  من   5 لبيع  يسعى  الريال،  أن  اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  وكشفت  هذا، 
الستقطاب العبين جدد في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة. وأبرزت الصحيفة إنه سيتخلى عن كل 
من، الجناح الويلزي غاريث بيل، والمهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز، والمهاجم إبراهيم دياز، 
والعب خط الوسط الكولومبي جيمس »خاميس« رودريغيز، والعب خط الوسط داني سيبالوس، 

المعار إلى أرسنال اإلنكليزي، ويخطط لكسب حوالي 200 مليون يورو. 
ولفتت إلى عدم تعاقده مع أي العب جديد، بسبب الخسائر المالية جراء تفشي وباء كورونا. 

ويعتبر غاريث بيل وخاميس رودريغيز من بين الالعبين األعلى أجرا في النادي.

أظهرت إحصائيات لشبكة »Opta« المختصة 
في رصد أرقام ومردود العبي كرة القدم، أن مهاجم 
هو  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  يوفنتوس، 
الالعب األكثر تسجيالً لأهداف في العام 2020. 

وذكرت الشبكة العالمية، أنه في العام الحالي، 
لم يسجل أي العب في الدوريات الخمسة الكبرى، 

أهدافاً في الدوري أكثر من رونالدو. 
هذا  سجل  البرتغالي،  النجم  أن  وأوضحت 
ال��دوري  في  يوفنتوس  لفريقه  هدفاً   15 العام، 
مشيرة  مراحل،  ثماني  منه  تتبقى  الذي  اإليطالي 
المتألق في صفوف نادي بايرن  المهاجم  إلى أن 
سجل  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  ميونيخ، 
أيضاً 15 هدفاً في الدوري األلماني الذي اختتمت 

منافساته قبل أيام، وتّوج البايرن باللقب.
35 عاماً، يحتل حاليا  يذكر أن رونالدو البالغ 
الدوري  هدافي  ترتيب  قائمة  في  الثاني  المركز 
اإليطالي برصيد 25 هدفاً، ويتخلف بفارق أربعة 
أهداف عن متصدر القائمة، الدولي اإليطالي شيرو 

إيموبيلي، مهاجم التسيو روما.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
شعوب  من  النهضة،  عصر  فناني  من  إيطالي  نحات  1 .

أميركا الوسطى
للندبة، زّينا الذي نرتديه، يبس الخبز 2 .

نهمل، مدينة إيطالية 3 .
شفق وعطف، ما تخلف من إحتراق المواد، حادث ليالً 4 .

يعتب عليه، توّبخ 5 .
فزع شديد، نهر في ألمانيا، خيال 6 .

ضربه برجله، إستفسرت من 7 .
تجيء، أداة جزم، يحّل 8 .

لإلستفهام، نبارحه، غير مطبوخ 9 .
قليل السعرات الحرارية )باألجنبية(، تليان 10 .

دولة أوروبية، أمر عظيم 11 .
خشبة الحائك، ضمير منفصل، يقرأ 12 .

عمودياً: 
- 1 .1605 بين  سرفانتس  ألفها  إسبانية  رواية 

الفروسية  م��غ��ام��رات  ق��ص��ص  م��ن   1616
الساخرة، حرف نصب

مدينة بلجيكية، من األبراج 2 .
إقتصدت، رجاء 3 .

الجود، دولة أفريقية 4 .
قطع، متروك دون عناية، سحره 5 .

بلدة لبنانية، تقال للترحيب )بالعامية(، بحر 6 .
مخدتي، من القديسات 7 .

غلى القدر، إنقادت 8 .
مدينة في شرق المانيا، عطايا 9 .

مدينة إيطالية، إنصاف 10 .
يرقد، تكلمنا بصوت عالي 11 .
ركيزة، غزال، من األشجار 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،241837569  ،369512874  ،758964132
 ،124659387  ،693478251  ،587321946

832796415  ،975143628  ،416285793
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( قصر البنات، يا 2 ( نابلس، دمار 3 ( اف، باريس، 
حين 4 ( طين، نوميديا 5 ( رتباها، كلمنا 6 ( ااسر، بسمت، 
بل 7 ( نير، همام 8 ( ديانا، ديار 9 ( لم، اسباب، حان 10 ( 

تودع، ابار، مي 11 ( الرمان، لبينا 12 ( اب، اتمي، نح. 

عموديا:
نبسنا،  رب،   )  3 يموال  صافيتا،   )  2 الدلتا  قناطر   )  1
درب 4 ( الب، ار، ناعم 5 ( لسانه، ناس، اا 6 ( روابي، بانت 
7 ( نديم، سرداب 8 ( امسيكم، يبالي 9 ( تا، دلتها، رب 10 

( رحيم، مرح، ين 11 ( يانبا، امنح 12 ( امن، المانيا.
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معًا �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.

نحن بانتظار الحجاج!

{ يكتبها الياس عّشي

صار العالم العربي قافلة من العبيد، بدءاً من البيت، 
وامتدادات  باهتة،  وتقاليد  مهترئة،  بأفكار  مـــروراً 
ويجول  يصول  الــذي  »نتنياهو«  بـ  وانتهاًء  جاهلية، 

على أجساد شهدائنا .
نحن نصنع العبودية :

منذ أن تحبل المرأة العربية ُتعّد ولدها ليكون عبداً،
ويذهب إلى المدرسة ويبقى عبداً،

ويــتــوجــه إلـــى الــجــامــعــة يـــــراوده حــلــم واحــــد: من 
سيخدم عندما يتخّرج )أو يخرج( من حرم الجامعة،

ثم ينخرط في الحياة العامة الهثاً وراء لقمة عيش، 
والغاز،  الــنــفــط  مــن  بــحــيــرات  عــلــى  نــائــم  فيما وطــنــه 

وثروات لم يعلن عنها بعُد،
ثقافته  كانت  قبل  ومن  هجينة،  بثقافات.  يتغرغر 

، وانتصاراِت، ومالحَم . سيفاً صقيالً، ووقفاِت عزٍّ
ماذا جرى لنا؟ هل صرنا، جميعاً، مخصيّين؟

على األرجح صرنا كذلك؛ فوطن يتحّول إلى سوق 
نخاسة ال بّد أن يكون شعبه مخصياً!

ونحن بانتظار الحّجاج!

درد�صة �صباحية

فُة الموِت الحمراْء ُلبنان... اأر�سِ

{ حنان سالمة
منذ نعومة أظافرنا ونحن نصارع ونحارب. نبحث عن بصيص أمٍل ينقلنا من عالمنا الممزوج 

بالفساد والّتعّصب إلى عالم الحّق والخير والجمال.
يكثر الّصخب حولنا، وأحياناً تضيق بنا الّدنيا وتحفل أّيامنا بالّضياع واالستسالم بدالً من 
العزم على المواجهة، فنتناسى أّن الحياة ثمينة ال يجب أن نهدرها بالخمول والّرضوخ للواقع 
أو العيش الّنمطّي، بل علينا الّتحّدي والّتمّسك بالبوصلة اّلتي توصلنا إلى الّطريق الّصحيح. 
فكلّما وقعنا في مأزٍق سنخرج منه أقوى وأكثر حكمة، شرط أن نتحلّى بالقناعة اّلتي تجعلنا نبدو 
دوماً أغنياء بحضورنا وفي عالقاتنا مع اآلخرين، حيث نترّفع عن العديد من األمور الّسطحّية، ما 
يجعلنا نشعر باالستقرار والّطمأنينة، ونقي أنفسنا من اليأس، حيث نمنح أرواحنا جماالً رائعاً 

تغمره الّراحة الّنفسّية.
عندما يصبح الجوع آّفة، علينا أن نحشد الموارد المالّية واإلرادة الّشعبّية والقوى الّسياسّية 
لمكافحته ومحاربته. وإلنجاح هذا العمل ال بّد من إعالء صوت الحّق؛ ونجاحنا في تحقيق الهدف 
يرتبط بمدى إيماننا وقّوة اعتقادنا بأّننا قادرون على الّتغيير بإرادتنا الّصلبة ومواقفنا الّثابتة. 
فنحن لنا الحّق في الخالص، بدايًة، من القيد الّطائفي والمذهبّي لنتجاوز سائر العقبات واألزمات، 
ولتعزيز مستقبل الوطن. فحّل الّنزاعات لن يكون سهالً إذا ما سبق ذلك عملنا على الوحدة لجمع 

أوصال البلد.
 إّن العنصر األساسّي لحّل الّنزاع وكافة األزمات هو الحوار األصيل القائم على إذكاء الوعي 
االجتماعّي. فهذا الّنهج هو الّسبيل األمثل لخالصنا من الّتشرذم في ظّل الّتنّوع الّطائفّي والّتمييز 
الهائل بين أفراد المجتمع. وبهذا نتجّنب خسائر فادحة، ونساهم في تعزيز وتوجيه الفرد ليتمّكن 
قدراٍت  لبناء  الّتعاون  خالل  من  المواطن  حقوق  فتعزيز  االقتصادّي.  االنهيار  خطر  مواجهة  من 
شعبه،  وحدة  على  قائٍم  وطٍن  ببناء  األمل  يعيد  الّراهنة،  لألزمات  والّتصّدي  وجماعّية،  فردّيٍة 

فتكون الّركيزة صلبًة ال تتزحزح مهما عصفت المصاعب والمحن..
فعندما نضع هدفاً نصب أعيننا، علينا أن نفّكر في كيفّية تحقيقه، فنسلّط الّضوء على نقاط 
المرجّو.  الهدف  تحقيق  نحو  باالنطالق  المباشرة  قبل  مدروسة  خّطٍة  أمام  لنفّعلها  فينا  القّوة 
وألّننا أبناء الحياة، وألّننا تعّودنا أن نبّث الحركة في الجماد لنراه يتجّمل، وألّننا ما عرفنا يوماً 

االستسالم، ال بّد من أن يكون لصوتنا صدى.
لكن، وسط الّصراع القاسي مع الحياة، هناك َمن تغلبه الّصعاب، فيقّرر الّرحيل بصمٍت، ليترك 
وصمة عار على جبين الحاكم. ليس ضعفاً أو استسالماً، إّنما عدم القدرة على تحّمل العيش في 

عالم يشوبه ظلٌم ووهٌن وجوع.
على الّرصيف كان مرمّياً وكأنه ورقة اقتلعت من شجرة... مرمّياً كزجاجة عطٍر فارغة ينظر 
الماّرة إليها لمعرفة اسمها... مرمّياً كالّشعب اللّبنانّي اّلذي يذّل على أبواب األفران حيناً ومحّطات 

الوقود أحياناً. ُيذّل أمام الّرفوف في المتاجر تعتليه صدمة االرتفاع الفاحش لألسعار.
او  سارق  سياسّي  بسبب  جّثة  تحّول  اّلذي  اإلنسان  هذا  األرض  على  بقي  وساعات  ساعات 

مسؤول أصّم.
قتلوك يا عزيزي...

قتلوك بجشعهم وفسادهم
قتلوك بكفرهم وانعدام اإلنسانية

قتلوك باللّهو عنك وعّنا
قتلناك يا عزيزي

قتلناك بصمتنا ورضوخنا
قتلناك بعدم وحدتنا واّتحادنا

قتلناك عندما فّضلنا الّطائفية على الوطن
أنت عشت ألم الموت مّرة، 

وها نحن نرى الوطن ُيقتل كّل يوٍم مذبوحاً بسكين حاّدة مسنونة بالخطابات اّلتي تدعو إلى 
الّتفرقة...

وطني يرفرف كعصفوٍر يتلّفظ أنفاسه األخيرة وال سبيل إلنقاذه إاّل بثورٍة نسحق فيها الباطل 
ويتالشى فيها االنتماء الطائفي ويبقى فقط االنتماء للوطن.

يا باحثاً عن الحّرّية تحّرر 
ِل من قيد الّطائفّية األوَّ

قد تحّرر الغماُم فأمطر 
حّرّيًة على تقّدم الدُّوِل
ٍة  أدِّ صالَة االنِتماِء أِلمَّ

فخير الّصالِة لألّمِة األجمِل.

اآخر الكالم
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ما »البيتا كاروتين« وفوائدها ال�صحّية؟..

»اختبار اللعاب« هل يجعل »م�سحة« 

الك�سف عن كورونا من الما�سي؟
تكثف غالبية الدول جهودها إلجراء أكبر عدد ممكن من 
المستجد،  كورونا  فيروس  عن  المبكر  الكشف  اختبارات 
للتعرف على المصابين ومنعهم من مخالطة آخرين حتى 
لمرض  المسبب  الفيروس  انتشار  سرعة  من  الحّد  يمكن 

»كوفيد - 19«.
طريق  عــن  يــجــري  الــفــيــروس  عــن  الكشف  أن  ورغـــم 
عن  أخذها  يتم  الحلق  من  لعينة  مسحة  على  الحصول 
طريق الفم أو األنف، إال أن هناك طريقة أخرى أقل انتشاراً 
هي اختبار اللعاب، الذي يقلل من مخاطر إصابة العاملين 

في مجال الصحة.
المستجد  كورونا  فيروس  عن  الكشف  اختبار  ويتعّمد 
على تفاعل سلسلة بوليميراز )PCR( للتعرف على المادة 
الوراثية للفيروس، بحسب موقع »ذا كونفرسيشن«، الذي 
أوضح أنه يتم إجراؤه في الغالب على مسحة مأخوذة من 
في  الرئتين(  من  )المخاط  البلغم  من  أو  والحنجرة  األنف 

المصابين.
ولفت الموقع إلى أن بعض الخبراء يتجهون إلى إجراء 
من  العديد  تشير  حيث  اللعاب،  على   »PCR« اختبار 

الدراسات إلى أنه سيكون أمراً جيداً.
{ المزايا والعيوب:

أهم مزايا اختبار اللعاب للكشف عن فيروس كورونا 
بصورة  العينة  على  الحصول  يمكن  أنــه  المستجد، 
يقلل  كما  الطبية،  األطقم  إصابة  خطر  ويقلل  أسهل 
والمسحات،  الشخصية  الوقاية  معدات  استهالك  من 
دقته  الختبار  تــجــري  مــقــارنــات  هــنــاك  مــازالــت  لكن 
الفيروس  عينات  فيها  تكون  التي  بالمساحات،  مقارنة 
للمصابين أكثر تركيزاً وبالتالي أكثر قدرة على الكشف 

المبكر عن المرض.
ويقول التقرير: »لكي يتم التأكد من دقة اختبار اللعاب 
بنتائج  نتائجها  ومقارنة  مصابين  من  عينات  أخذ  يجب 

مسحات من األشخاص أنفسهم للتأكد من دقتها.

{ متى يتم استخدامه؟
الطبية  األطقم  عدد  قلة  حالة  في  متاحة  وسيلة  يكون 
والحاجة إلجراء عدد كبير من االختبارات، كما يعد وسيلة 
مناسبة في األماكن التي تعاني من نقص األجهزة الطبية، 
إضافة إلى إمكانية استخدامه مع األشخاص الذين يصعب 

إخضاعهم للمسحات مثل األطفال.
ويقول الموقع: »أصدرت إدارة الغذاء والدواء األميركية 
مؤخراً موافقة طارئة على اختبار تشخيصّي يتضّمن عّينات 
لعاب تّم جمعها في المنزل، كما تجري دراسة تجريبية في 

المملكة المتحدة الختبار 14 ألف عامل صحي«.
للمتابعة من هنا:

https://youtu.be/d2tlEjmYbjQ

»بيتا كاروتين« هو صبغة حمراء برتقالية موجودة في 
النباتات والفواكه خاصة الجزر والخضار الملونة، وتحمل 

هذه الصبغة فوائد صحية مهمة لجسم اإلنسان.
بيتا  اسم  يأتي  تــوداي«،  نيوز  »ميديكال  لموقع  ووفقاً 
أو   »carota« والالتينية  »بيتا«  اليونانية  من  كاروتين 
يعطي  الــذي  البرتقالي  أو  األصفر  الصباغ  وهو  الجزرة 

الخضار والفواكه ألوانها الغنية.
المصادر الطبيعية

والمتنوع  الصحي  الغذائي  النظام  يوفر  أن  يمكن 
متطلبات بيتا كاروتين للشخص.

جسم  ويقوم  كاروتين  لبيتا  ممتازاً  مصدراً  يعد  فالجزر 
فبيتا  أ،  فيتامين  إلــى  كاروتين  بيتا  بتحويل  اإلنــســان 
كاروتين هو مقّدمة لفيتامين أ، وجسم اإلنسان يحتاج إلى 
أ للحصول على بشرة صحية وأغشية مخاطّية،  فيتامين 

ونظام المناعة جّيد وصحة جيدة للرؤية والبصر.

ــروت،  ف جــريــب  بــروكــلــي،  المشمش،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
األعشاب والتوابل مثل مسحوق الفلفل الحار واألوريجانو 
الفلفل،  البسله،  بصل،  كرنب،  والبقدونس،  والبابريكا 

برقوق، سبانخ، قرع، البطاطا الحلوة.
فوائدها

-1 مضادة لألكسدة وترفع كفاءة أجهزة المناعة وتقلل 
من خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب.

باحثون  أفاد  حيث  المعرفي،  التدهور  من  يبطئ   2-
الذين  الــرجــال  بــأن  ــارد،  ــارف ه بجامعة  الطب  كلية  مــن 
أو أكثر أقّل  15 عاماً  يتناولون مكّمالت بيتا كاروتين لمدة 
عرضة بشكل كبير لإلصابة بالضعف المعرفّي من الذكور 

اآلخرين.
مع  الرئة  بقوة  االحتفاظ  على  السن  كبار  يساعد   3-

تقدمهم في العمر.
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