
كتب المحّرر السياسّي 

الله  العام لحزب  األمين  بتجاهل كلمة  أبيب منشغلون  تل  في 
االحتالل  كيان  في  الطاقة  وزارة  دع��وة  نصرالله  حسن  السيد 
لتلزيم التنقيب في بلوكات قرب المياه اإلقليميّة للبنان، وقلق من 
أن يكون وراء الصمت ما يخيف، وفي واشنطن منشغلون بما 
بّشر به السيد نصرالله من فرص للسيطرة على تداعيات مسار 
االنهيار، عبر ثنائية تحرير سوق المشتقات النفطية من االرتباط 
بالدوالر والحفاظ على احتياطات المصرف المركزي لسنوات، 
تتيح تحرير الودائع تدريجاً، من جهة، ومن جهة موازية تحويل 
إل��ى فرصة لموسم  ال���دوالر  أم��ام  لليرة  ال��ص��رف  ت��راج��ع سعر 
كما  قيادته،  الله  حزب  قّرر  وصناعي  زراعّي  ونهوض  سياحي 
خطر  لبنان  تجاوز  من  األميركّي  والقلق  نصرالله،  السيد  قال 
تخطى  األميركية،  للشروط  يخضعه  أن  يجب  ال��ذي  السقوط 
إيران،  مع  العالقة  عبر  اإلن��ق��اذ  يتحقق  أن  خطر  من  للقلق  ذل��ك 
الحكومة  بفتح  بل  حكوميّة  ب��ق��رارات  بالضرورة  تمّر  لن  التي 
المحروقات،  الحر في سوق  الباب لشركات تجارية لالستيراد 
وقيام شركات جاهزة للمجازفة بالتعّرض للعقوبات األميركية، 
المشتقات  استيراد  بعملية  المصرفية،  المعامالت  تعتمد  وال 
المالية  اللبنانية وتسديد موجبات  بالليرة  إيران،  من  براً وبحراً 

العامة عليها من ضرائب وجمارك وبيعها بسعر منافس لشركات 
يجعل  ما  النقدي،  التعامل  مقابل  الراغبة  والمحطات  التوزيع 
أثار غضب  ما  تعقيداً، وهو  أشد  العقوبات  وإن��زال  التتبع  عملية 
وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو، ليتحّدث عن نية تقديم 
وعدم  المالية،  الضائقة  مواجهة  في  للبنان  األميركية  المساعدة 
ترك لبنان يتحول تابعاً إليران في إشارة لكالم السيد نصرالله، 
بصورة بدا خاللها أن كلمات نصرالله قد حققت هدفاً جانبياً هو 
استدراج بومبيو إلى ملعب التنافس مع حزب الله وإيران، وهو 
المعنيّين  من  ترقب  موضوع  كان  إنه  متابعة  مصادر  قالت  ما 
للرّد األميركي على طروحات نصرالله، وتوقعت أن يلحق وزراء 

ومسؤولون في الخليج بمواقف تشبه موقف بومبيو.
بالتوازي شكل وصول رجل األعمال اللبناني المتّهم بتمويل 
اإلف���راج عنه من  إل��ى بيروت بعد  ال��دي��ن،  ت��اج  الله، قاسم  ح��زب 
حزب  لخصوم  بالنسبة  لبنانياً  حدثاً  األميركية،  السلطات  قبل 
الله،  حزب  مع  صارمة  أميركيّة  سياسة  على  راهنوا  الذين  الله 
األميركي  التحريض  أن  من  به  شعروا  مما  اإلحباط  فأصابهم 
أقرب للتوريط، وأن تحريم التعامل مع حزب الله يسري عليهم 
وليس على األميركيين، ولو تحت الطاولة وبطريقة غير مباشرة، 
)التتمة ص8(
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اّن إطال��ة أج��ل االس��تعمار يعن��ي 
إطالة أجل ال��ذّل والعبودية واآلالم 

الكبيرة.

سعاده

األولى  تجاهلهما،  ألحد  يمكن  ال  كبيرتان  ثابتتان   -  
رسمه  ال��ذي  والثقافي  والنفسي  الوجداني  األث��ر  حجم 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مؤسس  استشهاد 
ونيفاً، وبقاؤه  أنطون سعاده قبل سبعين عاماً  وزعيمه 
الملل  ن��ظ��ام  وخ��ي��ان��ة  خيبة  يفضح  ح��ي��اً  ملحمياً  ح��دث��اً 
تأسيسها  منذ  الوطنية  السيادة  دول��ة  لفكرة  والطوائف 
الزعيم  لقامة  ن��وران��يّ��ة  ص���ورة  وارت��س��ام  ال��ي��وم،  حتى 
الوجودّي  والسمو  الفكر  من  مصفاة  خالصة  كأيقونة 
وتجّسدها،  ال��ف��ك��رة  ف��ي  ال��ذوب��ان  لحساب  ال���ذات  على 
ما  وع��ب��ق��رّي��ة،  نابغة  ألي��ق��ون��ة  للقداسة  أق���رب  ب��ص��ورة 
الخالص، بحيث تصير  كالذهب  لمعاناً  إال  الزمان  زادها 
حضوراً  أش���ّد  عميقاً،  بها  ال��زم��ان  أوغ���ل  كلما  ال��ذك��رى 
النخب  من  الواسعة  الشريحة  حجم  والثانية  وتأثيراً، 
استشهاد  لذكرى  األي��ام  ه��ذه  فيهم  تثير  الذين  والناس 
فكره  حضور  لديهم  وتستعيد  خاصة،  مشاعر  سعاده 
عقيدته  ارت��ب��اط  بحجم  وتذّكرهم  القومي،  ومشروعه 
المؤمنة  الجماعة  إيقاع  يضبط  ونظام  يجّسدها  بحزب 
الوداع،  ساعة  في  الوحيد  ع��زاءه  هاتين  من  جاعالً  بها، 

ومصدر تفّوقه على جالديه بقياس التاريخ.
شخصنة  سعاده  لحزب  نظرتهم  تشوب  ال  الذين   -
من  بعقالنيّة  ينتقدونه  ش��خ��ص��يّ��ة،  ع��ق��دة  أو  م��ري��ض��ة 
حضوراً  وأق��وى  انتشاراً  أوس��ع  يكون  أن  تمني  موقع 
وأع��ل��ى ص��وت��اً وأك��ث��ر ت��أث��ي��راً، وه���م إذ ي��أس��ف��ون على 
عليها،  التخلف  وتخييم  بمجتمعاتهم،  العصبيات  تحكم 
الشافي  الجواب  وحده  يزال  ال  سعاده  فكر  أن  يدركون 
في  وح��داث��ة  تنويراً  بصفته  وتكاملها،  مفاهيمه  بكليّة 
الشخصيّة  لبناء  ومثابر  دؤوب  حفر  إلى  يرتكز  التفكير 
القوميّة للفرد والمجتمع من ضمن انخراطهما في حركة 
عابرة  عنفية  نزوة  وليس  المتعّددة،  بوجوهها  الصراع 
يدركون  وألنهم  التخلف،  أم��راض  وج��وه  من  وجه  ضد 
ذل���ك وي��ق��ي��م��ون ح��س��اب��ات أك����الف االن���ض���واء وجدية 
مسيرتها، يعلقون األماني ويوجهون النقد، ماذا لو كان 
الحزب الذي يحمل لواء عقيدة سعاده وفكره، في مكانة 
يتيح جعل  بما  المشرق،  األهم على ساحات بالد  الفعل 
فهمهم  يمكن  ه��ؤالء  فإن  لذلك  وأسهل،  أق��رب  الخالص 
النقد  بمزيج  المليء  صوتهم  رغ��م  وه��م  نقدهم،  وتقبّل 
بعَضها  يفسر  م��ّرة  حقائق  وج��ود  يتفهمون،  والتمني 
على  وإص���رار  ثبات  م��ع  لكن  ه��ن��اك،  وضعف  هنا  تعثر 
بإبرة  الجامد  التخلف  جبل  في  المثابر  الحفر  مواصلة 

العقيدة الحية.
التي  النظاميّة  المؤسسة  ي��ق��درون  ال��ذي��ن  يشهد   -
ينتقدونها،  والذين  وأف��ك��اره،  أحالمه  سعاده  بها  يربط 
بحضورها الدائم في ساحات المواجهة، التي رسمها فكر 
سعاده، وقرابة نصف قرن مضى تشهد للقوميين بموقع 
ريادي في ساحتي مقاومة االحتالل ومشاريع التفتيت، 
وإقدامهم،  وترّفعهم  القوميين  بمناقبية  شهادة  وفوقها 
لكن يبقى من أهم ما أنجزه سعاده عبر حزبه، هو أنه في 
زمن كان مطلوباً من المقاومة أن تحقق انتصاراً لتقول 
ممكنة،  واإلره��اب،  التطرف  وهزيمة  المحتل  هزيمة  إن 
المحتل  كيان  مواجهة  ف��ي  سيتّسع  لنهوض  فتؤسس 
وأدواته من تطرف وإرهاب، شارك القوميّون من موقع 
)التتمة ص8(

القومّيون والثامن من تموز 

والمّتحد الم�سرقّي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

تاج الدين في بيروت... واإحباط في جماعة ال�شفارة... وا�شنطن تحّر�ض وتوّرط وال تلتزم 

زًا من كالم ن�سراهلل: �سن�ساعد لبنان ولن نتركه يتحّول تابعًا لإيران بومبيو م�ستَفّ

عون يطعن بقانون التعيين... والحريري غير عائد لل�سراي... والحكومة ت�ستعيد التوازن

)عباس سلمان( تظاهرة حاشدة أمام مطار بيروت رفضاً للتدخل األميركي السافر بالشؤون اللبنانية  

 هل م�شر 

جاهزة للحرب؟

 بعد نهاية التاريخ

نهاية اأميركا... هكذا تكّلم فوكوياما!

 االإنترنت... 

من خدمة اإلى �شلطة؟

حالة االنك�شاف

عندما يقول التاريخ كلمته...!

طبول  دّق  عن  فيها  نتحّدث  التي  األول��ى  المرة  ليست 
الحرب التي بدأت تتعالى أصواتها في محيطنا المصري، 
فمنذ بداية أحداث الربيع العربي المزعوم في مطلع العام 
في  أو  المصري  بالداخل  س��واء  يحدث  ما  وكل   2011
محيطنا العربي ينبئ بأن هناك حرباً مقبلة ال محالة، وبما 
الجائزة  أن تكون مصر هي  العدو األميركي قد خطط  أن 
الشرق  عليه  يطلق  ال��ذي  المزعوم  مشروعه  في  الكبرى 
عندما  مبكراً  الحرب  بدأت  فقد  الجديد  أو  الكبير  األوسط 
والقفز  المشهد  لتصّدر  اإلرهابيّة  اإلخ��وان  جماعة  ساند 
اإلرهابي التنظيم  ه��ذا  م��ع  تحالفه  وك���ان  الحكم،  ل��س��دة 
)التتمة ص9(

لم يكد بريق الذهب يخطف عيني كريستوفر كولومبس 
باح  حتى  نسائهم  وزي��ن��ة  وبيوتهم  »ال��ه��ن��ود«  معابد  ف��ي 
اإلسبان  ينكّب  أن  ف��ي  رغبته  ع��ن   )1492( يومياته  ف��ي 
االنجلو  المستوطنين  ميليشيا  ثم  ومن  كاملة  سنوات   3
ساكسون من بعدهم برعاية ملكتهم إيزابيال ومعها البابا 
في حينه... على حصاد ذهب العالم الجديد... ليكون ضمن 
اورشليم،  تحرير  سبيل  في  إنفاقها  الالزم  والعتاد  العّدة 
الكبير  السوري  والمحقق  والمؤرخ  الكاتب  لنا  يوثق  كما 
البروفيسور منير العكش في كتابه - تلمود العم سام - 

عن أميركا المكتشفة صدفة من قبل كريستوفر...!
)التتمة ص9(

على  يتوّجب  الستعمالها  خدمة.  حاليّاً،  اإلنترنت، 
توزيعها.  حّق  تمتلك  التي  للجهة  رسماً  يدفع  ان  المرء 
اإلنترنت  بأّن  اإلع��الم  وسائل  إحدى  بّشرتنا  أيام  منذ 

سيغدو مجانياً، أّي متاحاً للعموم كالنور والهواء.
ويتسبّب  التنفس  يمنع  اإلن��س��ان  ع��ن  ال��ه��واء  م��ن��ع 
جورج  عن  الهواء  أميركا  في  الشرطة  منعت  بالموت. 
فلويد فقضى مختنقاً، وتظاهر ماليين الناس احتجاجاً. 
لماذا؟ ألّن الهواء شرط للحياة. هل يصبح اإلنترنت في 

قابل االيام مرادفاً للهواء والنور، اّي شرطاً للحياة؟
اكثر من ذلك: اإلنترنت يتحّول من خدمة الى سلطة. 
ب��ح��ي��ازت��ه ح��ق اس��ت��ع��م��ال االن��ت��رن��ت م��ت��ى ي��ش��اء وفي 
ونفوذاً،  ق��ّوة  اكثر  اإلن��س��ان  يصبح  وم��ك��ان  زم��ان  أّي 
اليساريين  ال��ث��وار  بعض  ك��ان  سلطة.  اكثر  وبالتالي 
اإلنترنت  مجانية  مع  للشعب«.  السلطة  »ك��ل  يهتفون 
دونما  السلطة  الناس  كل  يمتلك  وشموليته  وتعميمه 

ثورة.
ما تداعيات وانعكاسات هذه الظاهرة المستجّدة؟

تتجلّى  وه���ي  ك��ث��ي��رة،  وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا  ت��داع��ي��ات��ه��ا  إن 
وتشمل كل مجاالت الحياة. لعل مجالها األكثر عمومية 
وتأثيراً في حياة الناس ما يتصل بممارسة السلطة، اّي 

بالحكم وآليته األكثر شيوعاً ورسوخاً: الديمقراطية.
)التتمة ص9(

تمر العالقات الدولية عالمياً في حال متغيّرة، تفرضها 
من جانب قوانين التغير والحركة والتطور دائمة الدوران، 
كورونا  جائحة  منها  مساعدة  ع��وام��ل  آخ��ر  جانب  وم��ن 
المليون نفس بشرية،  التي تجاوز عدد ضحاياها نصف 
وعدد المصابين بالفيروس قد قفز عن حاجز االثني عشر 
الجائحة  مليوناً، واألع��داد في تزايد مستمر. ومع دخول 
طوراً ثانياً اعتبرته منظمة الصحة العالمية أكثر ضراوة، 
ن��الح��ظ أن��ه��ا ت��ج��اوزت ف��ي ع��دوان��ه��ا اإلن��س��ان وسالمته 
وتجارة  صناعة  من  االقتصادية  ال��دورة  وتعطل  لتصيب 
وزراع���ة ف��ي ط��ول العالم وع��رض��ه؛ األم��ر ال��ذي ق��اد إلى 
الصناعية  المجتمعات  في  حتى  مرتفعة  بطالة  معدالت 
النفط  أس��ع��ار  ف��ي  وان��ه��ي��ار  اق��ت��ص��ادي  وك��س��اد  النشطة 
ومعظم السلع وأثر بدوره على الرعاية االجتماعيّة والنظم 

الصحيّة الالهثة وراء الجائحة.
وإلى  دواخلها،  إلى  لالنكفاء  العالم  دول  ذلك  كل  دفع 
والتفكير  م��ن��ف��رد،  بشكل  تعانيه  لما  ح��ل��ول  ع��ن  البحث 
وإع��ادة  )ال��ذات��ي(  ال��داخ��ل��ي  واالك��ت��ف��اء  الحماية  بأساليب 
التفكير باتفاقيات التجارة الحرة وضريبة القيمة المضافة، 
كاالتحاد  للقومية،  العابرة  المنظمات  على  الوهن  وظهر 
الجائحة كاتحاد وترك  الذي فشل في معالجة  األوروب��ي 
إيطاليا وإسبانيا واليونان تعالج كل منها جراحها بشكل 

منفرد فيما رأت ألمانيا أن أولوياتها ألمانية بحتة، نتيجة 
)التتمة ص9(

شهد عالمنا عبر التاريخ حكاماً، طغاة، مستبّدين، خونة، بأشكال وألوان، منهم العميل والمرتزق، ومنهم العبد والمأجور، 
ومنهم الخادم والمأمور، ومنهم الظالم والحقود.

لقد عرفت أمتنا على مدى تاريخها كّل هذه األنواع من الحكام، على فترات متقطعة، فكانت تتحّكم ولو لوقت بشعوبها، 
أمة  ظّل  في  كريمة،  حرة  حياة  في  وحقه  والكرامة،  للحرية،  متعطش  إنسان  كّل  وتقتل  األح��رار،  أف��واه  تخمد  تبيد،  تستبّد، 

يريدها موحدة قوية.
 غالباً ما يظّن الطغاة أنفسهم، أنهم يحكمون باسم الشعب، ولخدمة الشعب واألمة على السواء، حتى إذا ما ذهبوا، وذهب 
معهم طغيانهم، انقشعت الحقيقة، ليصبح الطغاة الذين بغوا وفجروا على ألسنة األجيال الالحقة، تلعنهم وهم في قبورهم، 
وتنشد وتغنّي فكر المناضلين األحرار. فأين مانديال من أيان سميث العنصري الباغي في جنوب أفريقيا؟! وأين سلفادور 
الليندي من بينوشيه في تشيلي؟! وأين فيديل كاسترو من الدكتاتور باتيستا في كوبا؟! وأين باتريس لومومبا من تشومبي 

وجوزيف موبوتو في الكونغو كنشاسا...؟!
)التتمة ص9(

 محمد صادق الحسيني د. محمد سيد أحمد

 د. عصام نعمان �

 سعادة مصطفى ارشيد �

 د. عدنان منصور �

ا�شت�شهاد االأ�شير الغرابلي داخل �شجون االحتالل

بوتين وعبا�س يبحثان ملفات الت�سوية 
بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  بحث 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  مع  أمس،  هاتفياً 
م��ح��م��ود ع��ب��اس، م��ل��ف��ات ال��ت��س��وي��ة ال��ش��رق 
الوحدة  تعزيز  أهمية  على  وش��ّدد  أوسطية، 

الفلسطينية.
موقعه  ع��ل��ى  ب��ي��ان  ف��ي  الكرملين  وق���ال 
بها  بادر  التي  المكالمة  خالل  إن  اإللكتروني 
مستفيض  ت��ب��ادل  ت��م  الفلسطيني،  الجانب 
موقفه  الروسي  الجانب  وأكد  النظر،  لوجهات 
األمد  وطويل  عادل  حل  إليجاد  المؤيد  الثابت 
ألسس  وفقاً  الصهيوني  الفلسطيني  للصراع 
الدولي، وأشار في هذا السياق بشكل  القانون 

خاص إلى أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية.
كما بحث الطرفان مسائل التعاون الروسي 
التي  االتفاقات  االعتبار  في  وأخذا  الفلسطيني 
الرئيسان  إليها في أعقاب اجتماع  التوصل  تم 
واتفق  ال��م��اض��ي.  يناير  ف��ي  لحم  بيت  ف��ي 

في  التنسيق  مواصلة  على  أيضاً  الطرفان 
مكافحة تفشي فيروس كورونا.

أعلنت  الروسية،  الخارجية  وزارة  وكانت 
الخارجية  وزير  نائب  أن  أمس،  أول  بيان  في 
مع  الهاتف،  عبر  ناقش،  بوغدانوف  ميخائيل 
لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  أحمد  ع��زام 
الصهيونية  الفلسطينية  التسوية  آفاق  فتح 
الوطنية  الوحدة  الستعادة  الجهود  وتنسيق 

الفلسطينية.
المحادثة  خ��الل  »تمت  ال����وزارة:  وق��ال��ت 
المستمرة  المنسقة  الجهود  كذلك  مناقشة 
من  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  الستعادة 
والمنظمات  وحماس  فتح  بين  الحوار  خالل 
السياسي  المنبر  على  األخ��رى  الفلسطينية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اعترف بها 
الشرعي  الممثل  باعتبارها  الدولي  المجتمع 

الفلسطيني«. للشعب  الوحيد 

صباح  فلسطينية  مواقع  أعلنت  ذلك،  إلى 
سعدي  الفلسطيني  األسير  استشهاد  أم��س، 
إلى  مشيرًة  االحتالل،  سجون  داخل  الغرابلي 
احتجاجاً  الطعام  وجبات  أعادوا  األسرى  أن 

على استشهاده.
االح��ت��الل  أن  أع��ل��ن��ت  »واع�����د«  ج��م��ع��ي��ة 
األسيرة  الحركة  رسمياً  أبلغ  »اإلسرائيلي« 
الغرابلي«  خليل  »سعدي  األسير  باستشهاد 
بقطاع  الشجاعّية  حي  سكان  من  عاماً(   75(

غزة.
والمحّررين  األس��رى  ش��ؤون  هيئة  رئيس 
مرض  يكن  »لم  إنه  قال  بدوره  بكر  أبو  قدري 
السلطات  وطالب  متقّدماً  الغرابلي  األسير 
من  الطبي  »اإلهمال  وأضاف  بالعالج«.  مراراً 
حالته  تفاقم  إلى  أدى  االحتالل  سلطات  قبل 

استشهاده«. وبالتالي 
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ع�سائر ال�سرق ال�سورّي

 

تت�شّدى للم�شاريع الأميركّية الأخيرة!!

{ د. وفيق إبراهيم

ال  لكنها  لحركتها،  المناسبة  ال��ظ��روف  ع���ادًة  العشائر  تترقب 
تنسى بالدها، فتكمن وترصد بأعين مليئة بالتجارب إلى أن تجد 

أّن األوان حان.
هذا ما طبّقته العشائر السورية في شرق الفرات التي أعلنت قبل 
ومقاومته  األميركّي  االحتالل  رص��د  من  االنتقال  مرحلة  يومين 
بالمقاطعة إلى مستوى مقاومة شعبيّة مسلحة أعلنت التزامها بها 

ودعت كل المكونات السورية إلى االلتحاق.
سورية  »ق���وات  »ق��س��د«  منظمة  ف��ي  األك���راد  على  رّك���زت  لكنها 
نصائح  إليهم  فأسدت  األميركيين،  مع  المتحالفين  الديمقراطية« 
بالتخلّي ع��ن م��ش��روع ال��دول��ة ال��ك��ردي��ة ف��ي ال��ش��رق م��ع ض��رورة 
للعودة  دعوتهم  تنَس  ولم  األميركيين.  مع  حلفهم  من  االنسحاب 

إلى إطار الدولة المركزية في دمشق.
ما هي أبعاد حركة العشائر في الشرق السورّي؟

من  الممتدة  المناطق  في  السكان  غالبية  العشائر  ه��ذه  تشكل 
الحدود العراقية حتى الحسكة والقامشلي بشكل يظهر فيه الحجم 
الكردي  ال��م��ش��روع  اس��ت��ف��ادة  م��دى  ل��أك��راد، وينكشف  ال��م��ح��دود 

االنفصالي من الصمت السياسي السابق للعشائر.
الماضية،  المرحلة  في  الصمت  المنطقة  هذه  قبائل  التزمت  لقد 
وصعود  اإلره��اب��يّ��ة  التنظيمات  انتشار  أب��رزه��ا  متعددة  ألس��ب��اب 
السورية  الدولة  تكن  ولم  األميركي،  واالحتالل  الكردية  الحركة 
نحو  تحرير  ف��ي  نجح  ال��ذي  المضاد  بالهجوم  ب���دأوا  وتحالفاتها 

سبعين في المئة من األراضي السورية.
واإلماراتي  السعودي  بالدورين  تتعلق  أخ��رى  عناصر  هناك 
العشائر،  مع  مباشرة  محاوالت  األميركيين  من  بطلب  نّفذا  اللذين 
الخارجية  السعودي للشؤون  الدولة  المهمة بموجبها وزير  تولى 
والعراق،  السعودية  م��ن  عشائرية  ق��ي��ادات  ومعه  جبير  عبدالله 
فذهبوا بمروحيات أميركية إلى شرق الفرات في محاولة للضغط 
فعل  وكذلك  واألك���راد،  األميركيين  مع  ليتعاونوا  عشائرها  على 

مسؤولون إماراتيون ميدانياً في شرق سورية.
وس����ائ����ل اإلق�����ن�����اع ت����ج����ّس����دت ف����ي ت����ق����ارب األن�����س�����اب بين 
السعوديون  وزع���ه���ا  ال��ت��ي  ال�������دوالرات  م��الي��ي��ن  وب��ي��ن  ال��ق��ب��ائ��ل 
 واإلم�������ارات�������ي�������ون ع����ل����ى ال�����وج�����ه�����اء واألع�������ي�������ان ال���م���ح���ل���ي���ي���ن.

األشورية  األقليات  من  قيادات  أيضاً  المكرمات  ه��ذه  أدرك��ت  لقد 
والسريانية والمسيحية.

وتبّين أن انتقال الدولة السورية إلى مرحلة التحرر الذي ال يزال 
حتى  العشائر  لقيادات  وك��اٍف  مقنع  الشرق،  من  اآلن  حتى  بعيداً 

تنتقل إلى التحرك الصارم ضد المشروع األميركي.
ماذا يعني تحرك العشائر؟

يطلُق أوالً مقاومة شعبية في منطقة يحاول األميركيون فصلها عن 
 سورية ويسرقون نفطها ويحرقون محاصيلها ويشتتون شملها.

التي  المفرطة  األميركية  الثقة  إضعاف  إل��ى  ت��ؤدي  المقاومة  ه��ذه 
تسمح لهم حالياً بحرية الحركة على طول آبار النفط والغاز من دير 

الزور حتى عمق الشرق الشمالي السوري.
لكن لحركة العشائر من األبعاد ما ال يحَصى.

أحالمه  منه  تسحب  األميركي  االح��ت��الل  ضد  حركة  أوالً  فهي 
بتقسيم سورية وتعّطل حركة سرقته للموارد الوطنية.

ال��ذي��ن ك��ان��وا مع  ب���األك���راد  ي��ق��ل أه��م��ي��ة ويتعلق  ه��ن��اك ج���زء ال 
بناء  إل��ى  توصلوا  أميركية،  إدارة  عبر  واإلماراتيين  السعوديين 
يجمع  وهمي  سياسي  بناء  بتأسيس  وذل��ك  العشائر  لجذب  آليات 
األكراد والعشائر في إطار سياسي وعسكري واحد، جاذباً بعض 

األشوريين والسريان.
هذه البناءات انهارت بخطاب واحد ألقاه شيخ قبيلة »طي« دعا فيه 
أبناء العشائر إلى االنسحاب من هذه اآلليات السياسية والعسكرية 

التي ال تخدم حسب قوله إال مشروع تدمير الوطن السوري.
بذلك تكون عشائر سورية سّددت ضربة نوعية إلى المشروع 
للدور اإلسرائيلي  األميركي الكبير وفرعه الكردي، ووضعت حداً 

الداعم ل�«قسد«، وطرد التسلل السعودي اإلماراتي إلى مصادرِه.
دمشق  نحو  األك��راد  ج��ذب  على  العشائر  إص��رار  أيضاً  يضاف 
ب��إدارة موّسعة  األك��راد  إلى حلول ترضي  التوصل  سياسياً، عبر 

ترتكز على الوالء للوطن السوري الواحد ومن دون مواربة.
أما الدعوة إلى المقاومة الشعبية فهي من األهمية بحيث تشكل 
ونسفاً  األخير  العقد  هذا  في  السورية  الدولة  النتصارات  امتداداً 

نهائياً ألوبئة الفدرالية والتقسيم والتجزئة.
ومحاولة  األم��ي��رك��ي  ب��م��ق��اوم��ة  تكتفي  ال  ال��ع��ش��ائ��ر  دع����وة  إن 
التصدي  حدود  إلى  تذهب  بل  اإلسرائيلي،  وطرد  الكردي  إصالح 
والقبلية  االج��ت��م��اع��ي��ة  االن��ق��س��ام��ات  م��ن  يستفيد  ال����ذي  ل��ل��ت��رك��ي 
 وال��س��ي��اس��ي��ة ل��ي��ت��م��س��ك ب��اح��ت��الل ال���غ���رب وال���ش���م���ال ال���س���وري.

السورية  ال��دول��ة  أن  على  التأكيد  يمكن  ال��م��ن��اخ��ات،  ه��ذه  ضمن 
ماضية نحو استكمال تحرير ما تبقى من أراضيها عند األميركيين 

واألتراك.
إلى  اإلرهابية  بالتنظيمات  الدفع  إع��ادة  منع  على  ق��ادرة  وه��ي 
الشرق والبادية والشمال، إلعادة المشهد السوري إلى ما كان عليه 

قبل أقل من نصف عقد.
والنصرة  داع���ش  مكافحة  ف��ي  دور  الشعائر  ل��ه��ذه  أي��ض��اً  هنا 
حركتها  بعرقلة  وذلك  المسلمين،  اإلخوان  وكتائب  الدين  وحراس 
يخطط  كما  البادية،  عمق  ونحو  الغربي  الشمال  إل��ى  الشرق  من 

األميركيون واألتراك.
الدولة  شرعية  على  تؤكد  التي  الشعبية  المقاومة  عصر  إذاً  إنه 
عن  وال��دف��اع  واإلن��ج��ازات  باالنتخاب  شعبها  تمثل  التي  الشرعيّة 
والتي  لأميركيين  الموالية  الغربية  األنظمة  عكس  على  ال��دول��ة، 
من  العادل  القصاص  وتنتظر  عمالة،  وإم��ارات  فساد  ممالك  تحكم 
شعوب دولها التي تترقب بدورها الفرص المناسبة إلطاحتها من 

حركة التاريخ السوّي.

خفاياخفايا

دعت مصادر في وكاالت السفر إلى تدخل وزارة 
السياحة لخفض أسعار تذاكر السفر واإلقامة في 

الفنادق وتثبيتها بالليرة اللبنانية على سعر صرف ال� 
ألسعار السنة الماضية  بالقياس  للدوالر  3900 ليرة 

بالدوالر، قبل أن يضيع موسم الصيف بسبب بقاء كلفة 
السفر واإلقامة في لبنان من بين األغلى في المنطقة 

والعالم. 

{ أيهم درويش
ت��ب��ّدل��ت ع��ب��ر ال��ت��اري��خ أس��ال��ي��ب االح��ت��الل وأش��ك��ال التدخالت 
ب����ش����ؤون ال����ب����الد ال���داخ���ل���ي���ة وط����رق����ه، ح���ي���ث ل����م ت���ع���د ال�����دول 
أصبحت  ب��ل  ال��م��ب��اش��ر،  العسكري  للتدخل  تلجأ  االس��ت��ع��م��اري��ة 
فوائد  م��ن  السياسة  ه��ذه  أثبتت  لما  بالوكالة،  حروبها  تخوض 
 ل���ل���دول ال��م��س��ت��ع��م��رة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��س��ك��ري واالق���ت���ص���ادي.

المتحدة  الواليات  تنتهجها  التي  الجديدة«  »القديمة  السياسة  هذه 
الحرب  بعد  جلية  ظهرت  حيث  حلفائها،  على  حتى  استخدمتها 
من  مدّمَرتين  وأوروب���ا  اليابان  خ��روج  وعقب  الثانية،  العالمية 
من  األميركي  اإلنتاج  وقطاعات  شركات  تمكنت  حينها  الحرب، 
تعميق  في  وساهمت  واألوروبية،  اليابانية  األس��واق  في  التغلغل 
والءات  مستغلًة  األس���واق،  تلك  به  تمّر  كانت  التي  التخبّط  حالة 
بعض السياسيين وقوتهم العسكرية، باإلضافة إلى الدمار الناتج 
بعد الحرب، وعدم قدرة تلك الدول من محاربة التوسع األميركي 
في  مساعدتهم  عن  عوضاً  وإخضاعهم،  حلفائه  لسرقة  الطامع 

التعافي.
تأتي عودة استخدام سياسة حرب الوكالة األميركية بعد الفشل 
المباشر  العسكري  اجتياحها  بعد  األميركية  للسياسة  ال��ذري��ع 
للعراق، والتي حاولت فيه تغيير التوازن الدولي في منطقة الشرق 
الواحد. القطب  سياسة  عبر  غطرستها  على  وت��أك��ي��داً  األوس���ط 

 

الواليات  ب��دأت   2010 ع��ام  في  العربي  بالربيع  يسّمى  ما  فبعد 
األطماع  تاّم  وبشكل  أظهرت  التي  سياستها  باستخدام  المتحدة 
الغربية في الشرق األوسط وخصوصاً في ليبيا واليمن وسورية، 
الروسي واإليراني في الشرق األوسط،  التوسع  ومحاولًة وقف 
حيث دأبت الواليات المتحدة منذ اللحظة األولى على دعم حركات 
ال��ت��ط��رف وال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة ب��ال��س��الح وال��م��ال الالزمين 

عبر  س��وري��ة،  خصوصاً  اس��ت��ق��راره��ا،  وتقويض  األم���ن  ل��ض��رب 
حاول  المتكررة  اعتداءاته  عبر  ال��ذي  الصهيوني  األول  ذراعيها، 
إرهابيّي »جبهة  بعد فشل  السوري،  الجيش  تدمير عزيمة  جاهداً 
النصرة« في مهمتهم الموكلة إليهم، وال يخفى على أحد تسهيالت 
الذين  اإلرهابيين  لمعالجة  مشافيه  فتح  على  الصهيوني  العدو 
قضى عليهم الجيش السوري، وذراعها الثانية التركية، التي لعبت 
وتحّكمها  بالعرب  تربطها  التي  الدينية  ايديولوجيتها  أساس  على 
بحركات التطرف العربي مثل جماعة اإلخوان المسلمين الحاكمة 
بتحقيق  أردوغ���ان  حلم  ولتحقيق  العربية،  ال���دول  م��ن  كثير  ف��ي 
سلطانه وإحياء »الدولة العثمانية« واستغاللها لجوارها مع سوريا 
أنحاء  كّل  من  إرهابيين  دخول  في  تركيا  ساهمت  حيث  والعراق، 
دول العالم إلى سورية ووالدة تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، 
التنظيم  الليبية رأينا عودة ظهور  األزمة  التركي في  التدخل  ومع 

اإلرهابي في ليبيا وشمال وشرق القارة األفريقية.
وكانت الواليات المتحدة قد طّورت سياستها خاصًة في دول 
الخليج العربي، الذي يدفعون باستمرار الثمن على طبق من ذهب 
التي تمارس معهم سياسة رمي  المتحدة،  الواليات  لكسب رضا 
صنارة الصيد، فهي كلما احتاجت لتمويل مخططاتها االستعمارية 
تقوم برمي الصنارة عبر تهديد دول الخليج بخديعة أّن العدو هو 
القوانين  كّل  من  يتنّصل  الذي  الصهيوني  االحتالل  وليس  إيران 
الدولية التي تطالبه بالوقف الفوري لخطة االستيطان وانسحابه 
ستسحب  بأنها  تهديداتها  وت��ك��رر  الفلسطينية،  األراض���ي  م��ن 
قواعدها العسكرية وتتركها دون حماية، حيث كّرر وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو مزاعمه الكاذبة مراراً من خالل قوله »إْن لم 
تكن إيران تشكل تهديداً للسلم واألمن الدوليين، فأّي شيء يمكن 
أن نعّده تهديداً«، ليجتمع األمراء الخليجيون ويتمسكوا بالصنارة 
التعاون  اتفاقيات  مثل  تريد  ما  منها  وتأخذ  وتسحبها  األميركية، 

العسكري التي قّدرت قيمتها بأكثر من 600 مليار دوالر، تدفعهم 
السعودية في صفقة الدفاع منذ عام 2017، وعندما تنتهي، تعود 

الواليات المتحدة لترمي صنارتها من جديد.
استطاعت  فقد  سياستها،  االستعمارية  ال���دول  ط���ّورت  وكما 
من  والتحرر  األميركي  للخطر  االنتباه  سريعاً  السورية  الدولة 
مخططاتهم  جميع  فشل  األميركيون  الح��ظ  وعندما  مصيدته، 
سورية  على  بالضغط  األخيرة  ورقتهم  برمي  قاموا  العسكرية، 
مكانتهم  من  بعضاً  الستعادة  الجائر  »قيصر«  قانون  خ��الل  من 
الشرق  في  والدولي  اإلقليمي  وجههم  ماء  لحفظ  واستثماراتهم 
األوسط، حيث استطاعت سورية بمساعدة حلفائها من استعادة 
وقامت  اإلره����اب،  احتلها  ال��ت��ي  األراض����ي  ك��ام��ل  على  السيطرة 
بتفعيل قواعد جديدة لحلفائها لتمنع الدول االستعمارية من إعادة 
وهكذا  عسكرياً،  السورية  األراض���ي  ضمن  التوسع  محاولتهم 
والتركي  األميركي  الثالثي  الهجوم  استيعاب  من  دمشق  تمكنت 
ساهمت  التي  الداخلية  سياستها  وطورت  عسكرياً،  والصهيوني 
نهوضها  بعد  االقتصادي،  المستوى  على  السريع  تعافيها  في 
قيود  م��ن  وت��ح��رره��ا  المستويات،  ك��ّل  وع��ل��ى  وزراع��ي��اً  صناعياً 
العقوبات األميركية، واستغالل تلك العقوبات للنهوض اقتصادياً 
ُسبل جديدة لالستثمار واالستيراد من  عبر فتح  والتوجه شرقاً 
الصمود  بخيار  وتمسكها  الصيني،   – الروسي  واجهتيه  خالل 
العسكري  فالنصر  األزم��ة،  تجاوز  على  بقدرتها  الكاملة  وثقتها 
وبأنها  السورية،  الدولة  ثبات  أك��د  السوري  الجيش  حققه  ال��ذي 
سياسياً  التركي  االحتالل  مواجهة  على  القادرة  الوحيدة  الدولة 
ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي، وه��ي ق���ادرة على  واق��ت��ص��ادي��اً، ومجابهة 
القومية  ثوابتها  عبر  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  للقوة  ت���وازن  تحقيق 
المساومة  ورفضها  المشروعة  حقوقها  عن  ودفاعها  والوطنية، 

بالقضية بالفلسطينية مهما كانت األثمان.
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ضّد  أميركي  سياسي  تصعيد  م��ع  ترافقت  الفتة  زي���ارة  ف��ي 
في  الوسطى  القيادة  قائد  بيروت  في  أمس  حّط  والمقاومة،  لبنان 
الجيش األميركي الجنرال كينيث ماكينزي على رأس وفد عسكري 
وديبلوماسي، تحت عنوان دعم الجيش األميركي للجيش اللبناني 
حادثة  ذكرى  إلحياء  المطار  في  »احتفال«  سيتخللها  كان  والتي 
قرب  احتجاجي  تجّمع  حصل  أنه  إالّ  بيروت  في  المارينز  تفجير 

المطار رفضاً للزيارة.
والتقى ماكنزي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر 
بعبدا، في حضور السفيرة األميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، 

في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد.
وخالل اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، نّوه 
اللبناني واألميركي  القائم بين الجيشين  الرئيس عون ب�«التعاون 
في مجاالت التدريب والتسلح«، متمنياً »تطوير التعاون العسكري 

البلدين«. بين 
اللبناني  الجيش  لقيه  الذي  »الدعم  إلى  عون  الرئيس  وأش��ار 
ضّد  ال��ج��رود«  »فجر  معركة  خ��الل  األميركي،  الجيش  قبل  من 
اإلرهابيين«، مؤكداً أّن »الجيش نجح في القضاء على أفراد الخاليا 

النائمة في المجموعات اإلرهابية وهو يواصل مطاردتهم«.
العسكرية  القيادة  دع��م  »استمرار  ماكينزي  أك��د  جهته،  من 
لبنان  استقالل  ع��ن  ي��داف��ع  ال��ذي  اللبناني  للجيش  األميركية 
الجيش  بها  يتمتع  التي  الممّيزة  »القدرات  إلى  الفتاً  وسيادته«، 
والتي  والتدريبية  القتالية  المستويات  مختلف  في  اللبناني 

يعززها التدريب الجيد والمتواصل«. 
النيابي نبيه بّري  المجلس  المرافق رئيس  وزار ماكنزي والوفد 
في  دياب  حسان  الدكتور  الوزراء  مجلس  ورئيس  التينة  عين  في 
زينة  الدفاع  وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  بحضور  السرايا 
األسمر،  محمود  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمين  عكر، 
مستشاري رئيس الحكومة السفير جبران صوفان والعميد حسني 

ضاهر ومدير مكتب دياب القاضي خالد عكاري.
والواليات  لبنان  بين  الثنائية  العالقات  في  البحث  وج��رى 

المتحدة األميركية وفي الدعم األميركي للجيش اللبناني.
العماد جوزاف عون في مكتبه  الجيش  قائد  التقى ماكنزي   كما 

باليرزة وجرى البحث في العالقات الثنائية بين جيشي البلدين.
المطار،  طريق  على  المواطنين  من  ع��دٌد  تجّمع  وبالتزامن، 
ترددت  أن  بعد  وذل��ك  لبنان  إلى  ماكنزي  زي��ارة  على  احتجاجاً 

ذكرى  إلحياء  المطار  في  »احتفال«  تنظيم  إمكان  عن  معلومات 
حادثة تفجير المارينز في بيروت.

وم��ن��ّددة  للمقاومة  م��ؤّي��دة  ش��ع��ارات  المشاركون  أطلق  وق��د 
بالعدو  التنديد  إلى  باإلضافة  لبنان  في  األميركية  بالسياسة 

»اإلسرائيلي«.
إلى ذلك، صدر عن سفارة الواليات المتحدة األميركية في لبنان  
بيان حول الزيارة جاء فيه أن ماكنزي أجرى زيارة ليوم واحد إلى 
»حيث  بعبدا  قصر  في  عون  ميشال  بالرئيس  خاللها  اجتمع  لبنان 
أكد مجدداً أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد 

على الشراكة القوية بين الواليات المتحدة والجيش اللبناني.
المنطقة  وضباط  مسؤولو  ماكنزي  الجنرال  »راف��ق  أض��اف 
لبنان  في  األميركية  السفيرة  إلى  باإلضافة  الوسطى،  المركزية 
هذه  ماين.  روب��رت  األميركي  العسكري  والملحق  شيا  دوروث��ي 
القادة  مع  لقاءات  أيضاً  شملت  لبنان  إل��ى  واح��د  ليوم  ال��زي��ارة 
عن  ممثلون  فيهم  بمن  الكبار،  اللبنانيين  والعسكريين  السياسيين 
وزارة الدفاع والجيش اللبناني، باإلضافة إلى لقاءات في السفارة 
أولئك  ذكرى  يكّرم  تذكاري  نصب  عند  قصيرة  ومحطة  األميركية 

الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم«، بحسب البيان.

تجّمع احتجاجي في المطار راف�ض للزيارة وداعم للمقاومة

ماكنزي التقى عون وبري ودياب وقائد الجي�ش

واأجرى اجتماعات في ال�سفارة االأميركية

عون مجتمعاً إلى الوفد األميركي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

حسان  الدكتور  الوزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
دياب  في السرايا الحكومية في حضور مستشاره 
خضر طالب، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
في  األسنان  أطباء  نقابة  من  ووف��داً  هاشم  قاسم 
بيروت  ف��ي  األس��ن��ان  أط��ب��اء  نقيب  ض��ّم  لبنان، 
األسنان  أطباء  نقيبة  ربيز،  روجيه  البروفيسور 
في طرابلس الدكتورة رلى ديب خلف، أمين السر 
وعضو  الحراش  ش��ارل  الدكتور  للنقابة  العام 

مجلس النقابة الدكتور وديع حصني.
بعد اللقاء قال هاشم »عرضنا مع الرئيس دياب 
هموم المهنة بسبب الظروف االقتصادية الصعبة 
والتي  البلد،  ف��ي  القطاعات  ك��ل  أص��اب��ت  التي 
أسعار  زيادة  نتيجة  المهنة  واقع  على  انعكست 
الدوالر.  صرف  سعر  ارتفاع  بسبب  الطبية  المواد 
ونطالب الحكومة بمساعدة هذه المهنة عبر شراء 

المواد الطبية بسعر صرف الدوالر الرسمي«.
على  دي��اب  الرئيس  ربيز  النقيب  شكر  ب��دوره 
العامة  الصحة  وزير  »تفهم  على  وأثنى  تجاوبه، 
ورأى  القطاع«،  هذا  لمطالب  حسن  حمد  الدكتور 

الصحة  ووزراء  دياب  الرئيس  بين  »بالتعاون  أن 
لبنان  مصرف  وحاكمية  واالق��ت��ص��اد  والمالية 

سيتجاوز أطباء األسنان محنتهم«.
وأملت  دي��اب،  الرئيس  خلف  النقيبة  وشكرت 
في »تحقيق مطالب أطباء األسنان ليتجاوزوا هذه 

المرحلة الصعبة«.
والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  غّرد  ذلك،  إلى 
على  حسابه  عبر  هاشم  قاسم  الدكتور  النائب 
التي  والتعاميم  اإلج��راءات  »كل  قائالً  »تويتر«، 
المتطلبات  لتلبية  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف  ي��ص��دره��ا 
وحتى  وال��دوائ��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 
على  ألنها  العيون،  في  للرماد  ذر  المحروقات 
حساب الناس ومن اموالهم والخطوة الصحيحة، 
هي باالفراج عن أموال المودعين المقبوض عليها 
وبعض  لبنان  مصرف  وتغطية  المصارف  من 

القيمين«.
وآن  الناس  بعقول  استخفافاً  »كفى  وأض��اف 
بحق  ارتكب  ما  لتصحيح  جريئة  لقرارات  األوان 

اللبنانيين في كل قضاياهم وحقوقهم«.

الثانية  الرئاسة  مقر  في  بّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  استقبل   
جرى  حيث  كيجيان،  وانغ  لبنان  في  الصيني  السفير  التينة  عين  في 

عرض لألوضاع العامة والعالقات الثنائية بين البلدين.
لجنة  رئيس  من  رسالة  ب��ّري،  الرئيس  الصيني  السفير  وسلّم 
الصيني،  الشعب  ن��ّواب  مجلس  في  اللبنانية  الصينية-  الصداقة 
مجلسي  بين  البرلمانية  العالقات  وتطوير  تعزيز  »أهمية  فيها  أكد 

المجلسين«.
في  معه  وب��ح��ث  الصمد،  ج��ه��اد  النائب  ب���ّري  الرئيس  والتقى 
وعرض  واالقتصادي.  المالي  والوضعين  السياسية  المستجدات 
اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  استقباله  خالل  األمنية  األوض��اع 

عباس إبراهيم.

بّري عر�ش االأو�ساع

مع كيجيان وال�سمد واإبراهيم

بري مستقبالً سفير الصين في عين التينة  )حسن ابراهيم(

)داالتي ونهرا( دياب مجتمعاً إلى هاشم ووفد نقابة أطباء األسنان  

دياب اطلع من ها�سم ونقابة اأطباء اال�سنان على م�ساكل المهنة االقت�سادية
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»الق�مي« و»الم�ؤتمر ال�صعبي النا�صري« في عكار:

ل��صع حل�ل ومنع االحتكار والحّد من الغالء

لقاء بين »الق�مي« وحزب اهلل:

لم�اجهة كّل ما ي�صتهدف عنا�صر ق�ة مجتمعنا

لقاء بين »الق�مي« والجبهة ال�صعبية »القيادة العامة«: 

المقاومة هي ال��صيلة ال�حيدة لتحرير فل�صطين

التقى نقابة المحّررين وبانو و�سفير المك�سيك

فهمي: نقاوم محاوالت خنق الدولة ولن ن�صت�صلم

الق�صيفي: لترتيبات ت�ّفر حرية التحرك لالإعالميين

السوري  الحزب  في  عكار  عام  منفذ  التقى 
في  ي��وس��ف،  ساسين  االجتماعي  القومي 
الدينية  الشؤون  مسؤول  المنفذية،  مكتب 
في المؤتمر الشعبي الناصري الدكتور أسعد 
وجرى  علوش.  اسماعيل  وأب��و  سحمراني، 
سيما  ال  المواضيع،  م��ن  ع��دد  ف��ي  ال��ت��دوال 
تثقل  التي  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 

كاهل أهلنا في عكار.
وطالب المجتمعون الدولة اللبنانية بتحّمل 
ضبط  ف��ي  المباشر  والتدخل  مسؤولياتها 
السوق ومراقبة األسعار وتفعيل دور مؤسسة 
حماية المستهلك والتشّدد في فرض العقوبات 
حّد  ووض��ع  االحتكار  ومنع  المخالفين  على 
في  المواطن  تستهدف  التي  السوداء  للسوق 

لقمة عيشه. 
حلول  وض��ع  ض��رورة  المجتمعون  ورأى 
جذرية لألزمات، ألّن فقدان المحروقات والمواد 
األساسية من غذائية وغيرها إلى جانب الغالء 
لألسعار،  الجنوني  واالرت��ف��اع  المعيشي 
يضغط على الناس، وهناك ارتفاع ملحوظ في 
عميات النهب والسلب والسرقة، وعلى الدولة 

ان تتحّمل مسؤولياتها .
استغالل  خطورة  من  المجتمعون  وح��ّذر 
في  والمعيشية  االقتصادية  األوض��اع  ت��رّدي 
منطقة عكار والشمال، لتنفيذ أعمال ومخططات 
مشبوهة، خصوصاً بعد ظهور دالئل على دور 
ما  وهذا  للبعض.  ُتدفع  تركية  وأم��وال  تركي 
الدور  هذا  من  الغاية  عن  السؤال  طرح  يحتم 

التركي وألية أهداف؟
ال��ن��ق��اط  أّن  ع��ل��ى  ال��م��ج��ت��م��ع��ون  وش����ّدد 
الحدودية مع سورية تشكل شرياناً اقتصادياً 
حيوياً للبنان والمطلوب فتحها لتسهيل حركة 
المنتوجات  وتصريف  والسياحة  التجارة 
ومختلف  سورية  الى  والترانزيت  الزراعية 

الدول العربية المجاورة.
بالتعازي  المجتمعون  توجه  الختام،  في 
جرود  في  العائلة  من  شابين  بوفاة  عقل  آلل 
للجريح  العاجل  الشفاء  وتمّنوا  مشمش، 
األجهزة  المجتمعون  طالب  كما  الخالدي، 
المالبسات  لكشف  التحقيقات  متابعة  األمنية 
للفتنة التي  وإنزال العقوبات بالمجرمين وأداً 

تحيكها األيادي السوداء.

السوري  الحزب  في  الخارجية  عميد  التقى 
مسؤول  عبيد،  قيصر  االجتماعي  القومي 
النائب  الله  ح��زب  في  الخارجية  العالقات 
عبيد  ورافق  الموسوي.  عمار  السيد  السابق 
في  العربية  واألح��زاب  السفارات  دائرة  مدير 

عمدة الخارجية حافظ يزبك. 
ب��ح��ث ال��م��ج��ت��م��ع��ون آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات 
التدخالت  عند  التوقف  وج��رى  السياسية، 
الداخلية  لبنان  شؤون  في  السافرة  األميركية 
الفتنة  على  تحريض  من  عليه  تنطوي  وم��ا 

وتهديد لالستقرار.

االقتصادي  الحصار  أّن  المجتمعون  ورأى 
لبنان  على  المفروض  األميركي  والمالي 
إج���راءات  ه��ي  س��وري��ة،  على  وال��ع��ق��وب��ات 
الدولية  القوانين  وتنتهك  ظالمة  أح��ادي��ة 

واإلنسانية.  
مواجهة  ض���رورة  على  ال��ج��ان��ب��ان  وأك���د 
كما  كافة،  المتاحة  بالوسائل  الجائر  الحصار 
المشتركة،  اللقاءات  أهمية  على  التأكيد  تّم 
األولية  حيث  المرحلة،  ه��ذه  في  خصوصاً 
لمواجهة التحديات والتصدي للمؤامرات التي 

تستهدف مجتمعنا وعناصر قوته.

الحزب  في  األعلى  المجلس  عضو  التقى 
مهدي  سماح  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
في  وهبي،  وهيب  السياسي  المكتب  وعضو 
مركز الحزب، وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين – »القيادة العامة« ضّم مسؤولها في 
كفاح  أب��و  السياسي  المكتب  عضو   – لبنان 
الجبهة  في  لبنان  إقليم  قيادة  وعضوي  غازي 

سليمان عبد الهادي وأبو موسى صبري.
الثابت  ال��م��وق��ف  على  المجتمعون  أك��د 
القرن«،  »صفقة  يسّمى  ما  ورفض  بمواجهة 
وكّل الخطوات المرافقة أو الممّهدة لها، ال سيما 
قرار االحتالل الصهيوني ضّم أجزاء من الضفة 

الغربية واألغوار.
بكافة  المقاومة  أّن  على  المجتمعون  شّدد 

تكفل  التي  الوحيدة  الوسيلة  هي  أشكالها 
تضافر  يتطلب  ال��ذي  األم��ر  فلسطين،  تحرير 
جهود كافة قوى وفصائل المقاومة على امتداد 

األمة.
توقف المجتمعون عند معاناة أبناء شعبنا 
الفلسطيني خاصة داخل المخيمات التي باتت 
بأمّس الحاجة إلى اهتمام خاص، ال سيما بعد 
أكثر  الذي جاء في  تراجع عمل وكالة األونروا 

الظروف االقتصادية صعوبة. 
الهدوء  ترسيخ  وجوب  المجتمعون  ورأى 
األهلي،  للسلم  خدمة  لبنان  في  واالستقرار 
كّل  ومواجهة  اللبنانيين  لوحدة  وتعزيزاً 
مواصلة  على  االتفاق  وتّم  الفتنة.  مخططات 

اللقاءات وإقامة نشاطات مشتركة.

العميد  والبلديات  الداخلية  وزير  استقبل 
أم��س،  ال���وزارة  ف��ي  مكتبه  ف��ي  فهمي،  محمد 
اللبنانية  الصحافة  محرري  نقابة  مجلس 
النقيب جوزيف القصيفي حيث كانت  برئاسة 
جرى  المطروحة،  الموضوعات  في  أفق  جولة 
خاللها البحث في كل ما تعّرض له الصحافيون 

واإلعالميون والمصورون في األيام الماضية.
»إن  وق��ال  النقابة  بمجلس  فهمي  ورح��ب 
متمنياً  اآلن«،  حتى  ومتماسك  ممسوك  األمن 
أن  أب��رزه��ا:  ع���ّدة  ألس��ب��اب  ك��ذل��ك  يبقى  »أن 
األحزاب السياسية ال تريد أن تخل باإلستقرار 
هذا  وفي  توفيره،  على  جداً  يساعد  األمر  وهذ 
كل  على  تتقدم  لبنان  مصلحة  ف��إن  المجال 
المصالح السياسية أو الفئوية ما يحّتم مد اليد 

إلى القوى واإلعالم«.
للدولة  خنق  م��ح��اوالت  وأض��اف«ه��ن��اك 
ولن  ن��ق��اوم  ونحن  معين  لسبب  اللبنانية 
أو  الموت  لمعادلة  نرضخ  أالّ  ويجب  نستسلم 
مسؤولياتهم  يعوا  أن  الجميع  وعلى  المغادرة 

الوطنية«.
ال��ن��ق��دي  ال��وض��ع��ي��ن  »إن  إل���ى  وأش����ار 
وبمن  اللبنانيين  جميع  أصابا  واإلقتصادي 
وأف��راد  رتباء  من  العسكريين  روات��ب  فيهم 
ما  األمن  على  سلباً  سيؤثر  الوضع  هذا  وإن 
وال  خائفاً  لست  ولكني  موقوتة  قنبلة  يشكل 
أعتقد أن أحداً يريد للوضع األمني أن يهتز«، 
معتبراً أن »ما حصل في 2020/6/6 اضطر 
على  حفاظاً  بقوة  للتدخل  األمنية  القوى 
الباقي،  هو  الوطن  ألن  الحكومة  قبل  لبنان 
الحكومة  القطوع بجهد  وقد استطعنا تجاوز 
والقوى  واألحزاب  األمنية  والقوى  والجيش 
التي  المدني  المجتمع  وهيئات  السياسية 
في  الفتنة  ل��وأد  استثنائية  ج��ه��وداً  بذلت 
مهدها وهذا ما نعمل على ترسيخه ألنه كفانا 
ما ابتلينا به من أحداث وما رأيناه منذ العام 

.»1975
في  ل��إع��الم  الكبير  »ب��ال��دور  فهمي  ون���ّوه 
العسكرية  ال��ق��وى  وح���ّض  السلطة  تنوير 
المشكالت  من  الكثير  على  لإضاءة  األمنية 
على  الحفاظ  من  تمكنها  التي  األم��ن  لتوفير 
الناس  وحماية  واألمني  السياسي  اإلستقرار 

القوى  أفراد  أن »عدد  إلى  ومصالحها«، مشيراً 
األول  تشرين   17 منذ  أصيبوا  الذين  األمنية 
في  إص��اب��ة   1193 بلغ  ال��ي��وم  إل��ى  الماضي 
صفوف العسكريين بينهم إصابات بالغة، وال 
أخفي عليكم أن من بينهم من أصيب بإعاقة أو 

فقد عينه«.
بعض  ف��ي  الح��ت  ال��ت��ي  »الفتنة  وت��وق��ف 
طابعاً  تتخذ  كادت  والتي  بيروت  في  األماكن 
هذه  إث��ارة  حاول  وقال«من  مخيفاً«،  مذهبياً 
 49  « عن  النقاب  كاشفاً  معروفاً«،  بات  الفتنة 
لألسف  لكن  للقضاء،   21 منهم  أحيل  شخصاً 
أن  المؤسف  ومن  قياسي  وقت  في  عنهم  أفرج 

يحصل ذلك«.
يكون  للدولة  الصحيح  اإلق��الع  وق���ال«إن 
ليس  وهو  لها  والهيبة  الثقة  عاملي  بتوفير 
مسؤولية  ب��ل  وح��ده��ا  الحكومة  مسؤولية 
السياسيين والمواطنين ألن المطلوب هو شبك 

األيدي فالبلد بأسره بخطر«.
اإلنتاج  على  مصممة  »الحكومة  أن  وأك��د 
بأسره  لبنان  تواجه  التي  لألزمات  والتصدي 
وال��ت��ي ت��ط��ال ال��م��واط��ن وه���ذا ق���رار صريح 

مصّر  وهو  الحكومة  رئيس  عنه  أعلن  وواضح 
يتعرض  »لبنان  أن  إل��ى  مشيراً  ذل��ك«،  على 
لحصار جائر وهناك أدلة كثيرة على ذلك منها 
لشراء  إعتماد  فتح  بعرقلة  معينة  جهات  قيام 
إطار  في  وذلك  لبنان  مصرف  لحساب  الفيول 
إيذاء  الى  أدت  ولو  المتعّمدة  الخنق  سياسة 

المواطنين في حياتهم اليومية«.
وكان القصيفي ألقى كلمة قال فيها »نزوركم 
في وزارة الداخلية اليوم، والبالد في أزمة خانقة 
تحسدون  وال  تداعياتها.  من  أحداً  تستثني  ال 
على الموقع الذي تشغلون، على خطورته، في 
زمن تتناسل فيه المشكالت، وتمتد لتشمل كل 

مساحة هذا الوطن المعّذب«.
األمني  الوضع  عن  نسألكم  أن  »قبل  أضاف 
تدهور  م��ن  خشية  ه��ن��اك  وه��ل  ال��ب��الد،  ف��ي 
لإيقاع  خطط  وج��ود  عن  ت��ردد  ما  ض��وء  في 
كان  إذا  وعما  الفتن،  واستيالد  األهلي،  بالسلم 
أمان  أن يواكب بشبكة  األمن يستقيم من دون 
إجتماعي، نود أن نسجل إعتراضاً على ما يظهر 
من خشونة تتوسلها القوى األمنية في التعامل 
والمصورين،  واإلعالميين  الصحافيين  مع 

وهي  والتحركات.  التظاهرات  تغطيتهم  أثناء 
القوة  إستخدام  حد  إلى  أحياناً  تصل  خشونة 
واألع���راف  القوانين  يخالف  بما  المفرطة، 

الدولية«.
وقوى  اإلعالمي  الجسم  أف��راد  »إن  وتابع 
الذي  الشعب  هذا  أبناء  من  جميعا  هم  األم��ن 
تحديات  ويتقاسم  واح���دة،  معاناة  يقاسي 
مواجهة  ف��ي  يكونوا  أالّ  وُي��ف��ت��رض  واح���دة، 
وحرصاً  ذل��ك،  من  وإنطالقاً  بعضاً.  بعضهم 
على عمل الصحافيين واإلعالميين والمصورين 
وسالمتهم، ندعو إلى ترتيبات توفر لهم حرية 
وتساعدهم  ال��س��الم��ة،  وش����روط  ال��ت��ح��رك، 
لخطر  تعريضهم  دون  من  مهماتهم  أداء  على 
أن  يجب  األمر  هذا  ضمان  آلية  وأن  االعتداء. 
توضع على نار حامية تحسباً لآلتي من األيام، 
وتكون  وقائعها،  تكذبنا  بأن  الحاّر  الرجاء  مع 
بالرزايا  المنكوب  البلد  هذا  على  وسالماً  برداً 

المتعاقبة عليه«.
الحكومة  لعبت  »هل  الوزير  مخاطبا  وسأل 
كل أوراقها، واستنزفت، وباتت غير قادرة على 
اإلنتاج؟ وأن المطالبة برحيلها من المعارضين، 
ومن هم محسوبون على داعميها، فتحت الباب 
أمام بحث جاد لتغييرها، إنطالقاً من أن النيات 
واح��داً  أم��راً  وأن  نجاحاً،  تصنع  ال  الحسنة 
ملموساً في إتجاه األحسن لم يتحقق بعد. فهل 
السماح  فترة  تجاوزت  التي  الحكومة  ستقدم 
بأنها  اللبناني  المواطن  يقنع  ما  طلبتها،  التي 
على  ق���ادرة  وأن��ه��ا  سابقاتها،  ع��ن  مختلفة 
تقديم إضافة نوعية، تبدد حال اإلحباط التي 
وحصدوا  نجاحها،  على  راهنوا:  الذين  تسود 

الخيبة؟«.
يئن،  بالجراح،  مثخن  لبنان  »إن  وختم 
اذا  النهوض  على  قادر  ولكنه  مغيث.  من  وال 
إال ظفرك، فتولى  أخذ بمقولة »ما حك جلدك 
هذا  من  الحكومة  فأين  أم��رك«.  جميع  أنت 

األمر؟«.
العميد  النائب  فهمي  التقى  أخرى  جهة  من 
العامة  األوض��اع  معه  وع��رض  بانو  انطوان 
لبنان  في  المكسيك  سفير  واستقبل  بالبالد. 
العالقات  في  البحث  وجرى  م��درازو  خوسيه 

بين البلدين على كل المستويات.

»االتحاد«: منحنا الحك�مة الثقة

لكن ال ن�ؤّيد االإع�جاج في عملها

»تجّمع العلماء«: االأميركي لن ي�صتطيع 

فعل ما يريد في لبنان

زغيب: المطلب االأ�صا�صي 

ه� و�صع حّد لناهبي البالد

»ندوة العمل«: لنتحد وطنيًا

والعمل لقيام نظام الم�اطنة
سأل رئيس »ندوة العمل الوطني« الدكتور وجيه فانوس »أما آن لنا 
اليوم، بل في هذه الساعات والدقائق التي نموت فيها ألف مرة، وبعد كل 
هذا االنهيار، المالي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي، الذي يعيشه 
النظام  إليه اعتماد هذا  التفكير ملياً في ما أوصلنا  اللبنانيون، أن نعيد 
القائم على الطائفية السياسية والمذهبية الدينية، والناهض على بازار 

المحاصصة المنطلقة منه؟«.
من  نعانيه،  الذي  المرار  هذا  كل  بعد  لنا،  آن  »أما  بيان  في  وأضاف 
أن ندرك أن هذا النظام الطائفي، بكل ما فيه، هو السبب األساس في ما 
وصلنا إليه من بؤس وعوز وانحطاط؟ أما آن لنا، ونحن نراجع العقل 
والمنطق والتاريخ، أن نؤكد لذواتنا، قبل أن نؤكد لآلخرين، أن استمرار 
من  )ج(  للبند  هدامة  مخالفة  سوى  ليس  الطائفي،  النظام  بهذا  العمل 
هدف  الطائفية  »إلغاء  أن  على  تنص  التي  اللبناني،  الدستور  مقدمة 
وطني أساسي«، وأن بقاء هذا النظام الطائفي فاعالً، بعد أربع وتسعين 
سنة من صدور الدستور، ليس سوى خطيئة تنتهك، بكل صراحة فاجرة 
95 من الدستور اللبناني الصادر، منذ سبع وسبعين  ومتعمدة، المادة 
سنة، 1943، وللقانون الدستوري الصادر، منذ ثالثين سنة، 1990، إذ 
الهدف واضح وجلي يفرض، منذ تلك السنين، اتخاذ اإلجراءات المالئمة 

لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية«.
وتابع »أما آن لنا، ولحكومة دولة الرئيس حسان دياب، هذه المتربعة 
سعيدة اليوم على عرش السلطة التنفيذية، من دون أن تتمكن من إنجاز 
المحاصصة  أن  ت��رى  أن  البؤس،  ه��ذا  كل  إص��الح  في  يساهم  أم��ر  أي 
السياسية المبنية على الطائفية والمذهبية، أصبحت من أكبر العوامل 
الفاعلة في هدم أركان الوطن وشرذمة طاقاته وإفشال كل مسعى حقيقي 
لنهضته؟ أما آن لنا، وألننا نسعى إلى حفظ مصالحنا وأرزاقنا ومستقبل 
أبنائنا وبناتنا، ونعمل على وجود لبنان، وطناً له القدرة العملية، بغناه 
المادي والمعنوي، وليس بإفالسه على اإلطالق، على مواجهة تحديات 
الغصب الصهيوني المجرم، ومواكبة المعاصرة المفهومية للزمن الراهن 
والمقبل، أن نعمل جميعاً، شعباً، بأبنائه البررة وهيئات مجتمعه األهلية 
ومنظمات الحق المدني فيه، لقيام نظام المواطنة التي تستجيب فعلياً 
للمادة السابعة من الدستور، إذ »كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم 
الفرائض  ويتحملون  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  بالسواء  يتمتعون 

والواجبات العامة دونما فرق بينهم؟«.
وختم »نعم، نعم، لقد آن األوان، فتعالوا، أيها اللبنانيون، مهما اختلفنا 
في ما بيننا سياسياً، ولنتحد وطنياً، يداً واحدة واعية ومسؤولة، وهيا 
للبند )د( من مقدمة الدستور  إلى العمل من أجل نظام المواطنة، وفاقاً 

»الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة«.

االأ�صعد: ال اإ�صالحات جدية

اإال بك�صف الفا�صدين ورفع الح�صانات 
»أن  األسعد  معن  المحامي  األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  أكد 
إال  والخارجي  اللبناني  العام  ال��رأي  من  وموثوقة  جدية  إصالحات  ال 
بإقرار قوانين اإلثراء غير المشروع ورفع الحصانات وكشف الفاسدين 
ظّل  في  لوطن  قيامة  ال  »أن  معتبراً  سلبوه«،  ما  وإع��ادة  ومحاسبتهم 

استمرار سياسة الفساد والمحاصصة ألنها أفلست الدولة«.
وقال األسعد: الغريب العجيب أن ال هّم عند مجلس الوزراء في جلسته 
سوى تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومن دون الهيئة 
التعيين  هذا  اّن  واألغ��رب  الطائفية.  المحاصصة  قاعدة  وعلى  الناظمة 
اللبنانيين  ومعاناة  الكهربائي  التيار  انعدام  ظّل  في  يأتي  التحاصصي 

والهروب من المسؤولية برفع سقف االشتباك السياسي على المغانم«.
السلطة  أفرقاء  بين  الكهربائية  التعيينات  على  »الخالف  وتابع: 
يشبه الخالف على تعيين موظفي السكك الحديد وهما ال وجود لهما«، 
متسائالً: »أال تخجل مؤسسة كهرباء لبنان من اإلعالن عن أنها تزّودت 

باشتراك المولدات 24/24؟«
ورأى األسعد »أّن االسوأ في الجلسة أنها وضعت بند الوضع النقدي 
والمالي في آخر البنود ومن دون حضور حاكم مصرف لبنان«. وسأل: 
ارتفاع  واستمرار  الدوالر  ضخ  سياسة  عن  مساءلته  األجدى  من  أليس 

سعر صرفه ودوره في هذا المجال؟
إدارة  مجلس  أعضاء  تعيين  من  الحكومة  ه��دف  ك��ان  »إذا  وق��ال: 
الكهرباء في هذا التوقيت وبعد عقود من التهّرب من المسؤولية إلرضاء 
صندوق النقد الدولي ال يعدو كونه مسرحية إعالمية، ونذكر بتصريح 
وهي  سياسية،  الصندوق  ش��روط  من   80% أن  من  الحكومة  رئيس 
لتلبية الشروط األميركية وخاصة لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559 

و1701 و1680 التي لها عالقة بصفقة القرن وقانون قيصر«.
ودعا األسعد إلى عدم »الرضوخ للتهديدات األميركية والتوجه شرقاً 
وقبول كّل دولة تعرض المساعدة من دون شروط«. وأكد »أن ال حّل وال 

قيامة للوطن إال بإسقاط منظومات الفساد والسمسرات«.

فهمي متوسطاً القصيفي ووفد نقابة المحررين

عبيد والموسوي خالل لقائهما أمس

وفد القيادة العامة في مركز الحزب

من اللقاء في منفذية عكار

اعتبر »حزب االتحاد«، أن »التعيينات التي أجرتها الحكومة، 
إدارة  هيئة  بتعيين  المتعلقة  األخيرة،  جلستها  في  خصوصاً 
الحكومة ما زالت خاضعة  أن  شركة كهرباء لبنان، تدل على 
الذي  األمر  السابقة،  الحكومات  المحاصصة ولتوازنات  لمبدأ 
كان  التي  التوازنات،  تلك  أسيرة  ويجعلها  أخطاءها  يراكم 
يقتضي أن تتحّرر منها، وتتخلص من أعباء المرحلة الماضية 

التي أوجدت خلالً كبيراً في اإلدارة واالقتصاد والنقد الوطني«.
أن  السياسي،   مكتبه  عن  صادر  بيان  في  الحزب  واعتبر 
»تجاوزها للقانون الذي أقر أخيراً في المجلس النيابي المتعلق 
بآلية تعيين الموظفين، ال يمكن االستناد فيه إلى المنطق الذي 
مجالس  على  وليس  الموظفين  على  يطبق  القانون  أن  يقول 
الوطني  للتوجه  خالفاً  جاء  التعيين  هذا  روحية  ألن  اإلدارة، 

تعيينات  ظل  في  يتحقق  ال  ال��ذي  اإلص��الح  بضرورة  العام 
الكفاءة  من  بعيداً  المحاصصة  منطق  وعلى  للمحاسيب، 

والنزاهة والشفافية«.
يمكن  ال  لكن  الثقة،  ومنحها  الحكومة  »أّي��د  انه  إلى  وأش��ار 
أقلقت  لتوازنات  وخضوعها  عملها،  في  اإلعوجاج  يؤيد  أن  له 
هذه  »ه��ل  متسائالً  ال��س��اح��ات«،  إل��ى  ودفعتهم  اللبنانيين 
التعيينات هي مقدمة لخصخصة هذا القطاع الحيوي، والذي 
اللبنانيين ومستوى عيشهم، والذي يعتبر من  يرتبط بحياة 
أسير  وتركه  بها  المساس  يجوز  ال  التي  الحيوية  القطاعات 
االحتكارات ونهب المواطن، وهل هو هروب من عملية إصالح 
حياة  في  ليتحكم  الخاص  القطاع  إل��ى  ورميه  القطاع  ه��ذا 

اللبنانيين؟«.

رأى »تجّمع العلماء المسلمين« في بيان، أن »األميركي 
يظن أنه يستطيع فعل ما يريد في أي بلد من بلدان العالم 
اإلسالمي، والسبب في ذلك أن حكام هذه البالد قد مكنوه 
معلقاً  مصيرهم  وبات  بالدهم  مفاصل  على  السيطرة  من 
بإرادته. أما في لبنان بلد المقاومة، فلم ولن يستطيع أن 
يفعل ما يريد ألن في هذا البلد مقاومة حّرة شريفة وشعباً 
احتلت  عندما  وهو  الضيم.  ويأبى  اإلذع��ان  يرفض  أبياً 
قصفت  أن  وبعد  فيه،  معسكرات  وأقامت  أرضنا  قواته 
يستطيع  أنه  ظن  قرانا،  »نيوجرسي«  المشهورة  بارجته 
ستزلزل  قوة  فينا  أن  وجد  ولكنه  وكرامتنا  حريتنا  سلبنا 
لوحده  اإلستشهادي  الشاب  ذل��ك  فكان  حكمه،  أرك��ان 
وبتفجير جسده الطاهر استطاع أن يكسر استكبار أميركا 
واليوم  قبل.  من  تعهده  لم  ذليالً  انسحاباً  عليها  ويفرض 
كينيث  األميركي  الجيش  في  الوسطى  المنطقة  قائد  يريد 
أن  األميركي،  في  عهدناها  التي  الصالفة  وبكل  ماكينزي 
يأتي ليؤّبن هؤالء المحتلين المجرمين، فتصدى له شباب 
أحرار أبطال ليمنعوه من ذلك وليعبروا عن إلتزام الشعب 
اللبناني بالمقاومة سبيالً، وبالصهيوني عدواً وباألميركي 

راعياً لإرهاب لن يستطيع فرض إرادته علينا«.
اللبناني«،  الشأن  في  األميركية  »التدخالت  رفض  وإذ 

موقع  أم��ام  اللبناني  للشباب  االحتجاجية  الوقفة  أي��د 
العملية االستشهادية البطولية قرب مطار بيروت الدولي، 
الزائر غير  اللبنانية بأن تطلب من هذا  وطالب »الحكومة 
المرحب به، عدم القيام بالخطوة المعلن عنها لما فيها من 

تحد لمشاعر اللبنانيين وإساءة لكرامتهم«.
السيد  الله  لحزب  العام  األمين  دع��وة  التجّمع  واي��د 
حسن نصر الله كتلة الوفاء للمقاومة الى أن تتقدم بطلب 
من وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حّتي دعوة السفيرة 
تدخلها  لبنان  رفض  وإبالغها  شيا،  دوروث��ي  األميركية 
أساسي  لمكون  إس��اءة  أية  وتوجيه  الداخلي  الشأن  في 
الندوة  في  وكبير  أساسي  وحضور  تمثيل  له  لبنان  في 

البرلمانية تحت طائلة اتخاذ قرارات بحقها.
اللبناني  الشعب  الله  نصر  السيد  دع��وة  أي��د  كما 
والعمل  وزراعتها  األرض  من  فسحة  أية  من  لالستفادة 
السلع  على  الحصول  عن  تغنينا  مصانع  إنشاء  على 
من  جديد  نوع  بحق  »هذا  أن  معتبراً  األخ��رى  ال��دول  من 
الجهاد والمقاومة جدير بأن يعتمد ليكون قدوة للشعوب 

المستضعفة«.
الدين  تاج  قاسم  اللبناني   األعمال  رجل  التجّمع  وهنأ 

على عودته إلى بيروت سالماً.

للعودة  »ال��دع��وة  أن  زغيب  عباس  الشيخ  المفتي  رأى 
يكون  أن  بد  ال  ولكن  مهمة،  خطوة  هي  الزراعة  نحو  والتوجه 
هناك خطة متكاملة«، وقال »ال يكفي أن ندعو الناس إلى زراعة 
أرضها من دون أي خطة تساعدهم، فالزراعة بحاجة الى تأمين 
وبذور  المحاصيل  لحماية  ومبيدات  قليلة  بكلفة  للري  مياه 
سوق  تأمين  إلى  الحاجة  عن  عدا  مقبولة.  بأسعار  وشتول 

لتصريف االنتاج«.
النوايا  توافرت  »إذا  زغيب  قال  العراقي،  الوفد  زيارة  وعن 
ايجابية  ثمار  عليه  تترتب  ان  يمكن  المضمار  هذا  في  الجدية 
خصوصاً على صعيد التبادل التجاري الذي تحدثوا عنه. وفي 
ما يخص اللواء عباس ابراهيم، فهو صاحب األيادي البيضاء 
فهو  الكثيرة،  االستحقاقات  صعيد  وعلى  عديدة  مجاالت  في 
يبادر دائماً إلى حل األزمة ألنه وطني يشعر بانتمائه إلى بلده 

وال بلد آخر له. علينا السعي والعمل للحفاظ على هذا البلد«.
نثق  وال  بالضعف  نشعر  دائما  أننا  »مشكلتنا  أن  واعتبر 
يشعرون  لبنان  في  والزعماء  البناء،  على  وبقدرتنا  بأنفسنا 

بأنهم في حاجة إلى وصاية من الخارج ألنهم سفهاء، والسفيه 
ال بد أن يكون عليه وصي ألنه عاجز عن تسيير أموره بنفسه 
فكيف يمكنه إدارة البلد؟ وهنا ال بد أن نسأل: ماذا حصل بالمال 
إلى  »التوجه  أن   ورأى  المحاسبة؟«.  غياب  ولماذا  المنهوب 
الشرق وحده ال يكفي فإذا لم يكن هناك تحصين للداخل ال ينفع 
التوجه شرقاً وال غرباً. المطلب األساسي هو وضع حد للذين 
البالد، والمشكلة ليست بأن نأتي بالموارد بل  نهبوا وسرقوا 
الدولة  وبناء  لبنان  حماية  الزعماء  هّم  كان  ولو  نحميها،  بأن 
لكانوا اكتفوا برواتبهم ولكان لبنان من أغنى الدول في العالم، 
محسوبين  أشخاص  وإيصال  النهب  همهم  زعماء  هناك  إنما 

عليهم«.
إستفهام  عالمات  عليه  الحكومي  »األداء  أن  إلى  وأش��ار 
المسماة  الحكومة  تلتزم  »أن  أسفه  عن  معرباً  جداً«،  كبيرة 
حكومة مقاومة، بقانون قيصر فنحن بحاجة الى فتح عالقات 
من  يتنفس  التي  الرئة  نعتبرها  ألننا  سورية  مع  شجاعة 

خاللها لبنان«.
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الوطن 4
تنفذ  المنظمة  حسن:  لقائه  بعد  رايكمان 
لـ باالستجابة  متصلة  برامج  الصحة  ووزارة 

COVID-19
تقريرها  في  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
كــورونــا  فــيــروس  مستجدات  حــول  أمـــس، 
بفيروس  جــديــدة  إصــابــة   39 تسجيل  عــن 
من  و15  المقيمين  من   24( لبنان  في  كورونا 
العدد اإلجمالي لإلصابات  الوافدين( ليصبح 

إصابة.  1946
 ولفتت الوزارة إلى أنه »استقر عدد الوفيات 
التي  الحاالت  عدد  وبلغ  وفاة،  حالة   36 على 

1368 حالة«. ُشفيت 
خالل  »أجــرت  أنها  إلى  ــوزارة  ال ــارت  وأش  
محلياً  فحصاً   2560 المنصرمة  ساعة  الـ24 
و998 فحصاً في المطار«. وتوزَّعت اإلصابات 

الجديدة على البلدات، وفقاً لآلتي:

المزرعة   ،)1( التينة  عين   ،)1( الحمرا   
)1(، البسطة )1(، طريق الجديدة )1(، راس 

النبع )1(.
 ،)2( البراجنة  بــرج   ،)2( الرمانة  عين   
 ،)1( الشياح   ،)1( بعبدا   ،)2( الغبيري 

بعبدا )1(، حارة حريك )1(، )بعبدا(.
بسكنتا )1(، رومية )1( )المتن(.

الشويفات )1(، حي السلم )1( )عالية(.
جدايل )1( )جبيل(.

)طرابلس(. المعرض )1(، طرابلس )1(، 
كفرعقا )1( )زغرتا(.

 تعلبايا )4(، ضهور زحلة )1( )زحلة(.
 البابلية )2(، الخرايب )2( )صيدا(. 

 )1( ــرف  ــش م ــة  ــزرع م  ،)1( الــعــبــاســيــة 
)صور(.

 عيناتا )1( )بنت جبيل(.

الى. ذلك استقبل وزير الصحة العامة حمد 
العامة،  الصحة  وزارة  في  مكتبه  في  حسن، 
الرئيس الجديد لبعثة منظمة أطباء بال حدود 
البرامج  البحث  وتناول  رايكمان،  جوليان 
في  المنظمة  تنفذها  التي  الصحية  والخدمات 
والبقاع  الشمال  في  المنتشرة  الرعاية  مراكز 
وتفعيل  استمرار  وسبل  بيروت،  والعاصمة 
هذا  في  العامة  الصحة  وزارة  مع  الشراكة 

المجال.
وبالتعاون  »المنظمة  أن  رايكمان  وأوضح 
مع وزارة الصحة العامة تنفذ في الوقت الراهن 
 COVID-19لـ باالستجابة  متصلة  برامج 
سبلين  في  الصحي  الحجر  مركز  خــالل  من 
ومستشفى بر الياس التابع ألطباء بال حدود، 
والمشاركة في حمالت الفحوص الهادفة التي 
تنظمها وزارة الصحة العامة في األماكن التي 

تسجل فيها بؤر وبائية، باإلضافة إلى مواكبة 
 COVID-19الناس المعرضين لإلصابة بـ
حماية  على  وتدريبهم  إصابتهم  أماكن  في 

أنفسهم«.
البرامج  إلى »أهمية المضي قدماً في  ولفت 
في  جــديــدة  أساليب  تعتمد  التي  الصحية 
السالمة  تأمين  شأنها  من  الطبية،  العناية 
االستشفائية  الكلفة  تخفيض  مع  المطلوبة، 
الشراكة  غــرار  على  الــدوائــيــة،  والــفــاتــورة 
الحكومي  الحريري  مستشفى  مع  القائمة 
إلى  اللجوء  على  ترتكز  والــتــي  الجامعي 
بدالً  الوالدة  عمليات  في  القانونيات  القابالت 
إيالء  »أهمية  على  ــّدد  ش كما  األطــبــاء«.  من 
وال  الــالزم  االهتمام  النفسية  الصحة  برامج 
التي  الخانقة  المالية  ــة  األزم ظل  في  سيما 

لبنان«. يشهدها 

بالتنسيق  والمياه،  الطاقة  وزارة  بــدأت 
اإلنماء  ومجلس  واإلعــالم  البيئة  وزارتــي  مع 
مشروع  عن  حوارية  جلسات  بعقد  واإلعمار، 
بمشاركة  الحكومية،  السرايا  في  بسري  سد 
واإلعالم  غجر  ريمون  والمياه  الطاقة  وزيري 
اإلنماء  مجلس  ورئيس  نجد  الصمد  عبد  منال 
واإلعمار نبيل الجسر، وبحضور المدير العام 
العام  المدير  هاتشيان،  بيرج  البيئة  لوزارة 
العام  المدير  خوري،  سركيس  اآلثار  لمديرية 
جان  لبنان  وجبل  بــيــروت  مياه  لمؤسسة 
الجنوب  مياه  لمؤسسة  العام  المدير  جبران، 
ثابت  جاد  المهندسين  نقيب  ضاهر،  وسيم 
ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات، 
وعمداء جامعات وخبراء وأكاديميين وممثلين 

عن المجتمع المدني.
خصصت  األولـــــى  ــســتــان،  جــل وعـــقـــدت 
ــة  ــي ــزال ــزل لـــلـــدراســـات الــجــيــولــوجــيــة وال
أما  الــســد.  لمنطقة  والــهــيــدروجــيــولــوجــيــة 
البيئي  األثــر  عن  ــات  دراس فعرضت  الثانية 
المطروحة  والبدائل  األيكولوجي  والتعويض 

لمشروع السد.
أعلنت  األولـــى،  الجلسة  انــتــهــاء  وقبيل 
الحوار،  من  انسحابها  الصمد  عبد  الوزيرة 
تنّوع  وجــود  »عــدم  على  اعتراضها  مسجلة 
تمثيل  فــي  ـــوازن  وت السد  مــن  الــمــواقــف  فــي 
معظم  مقاطعة  لوحظت  أن  بعد  المشاركين، 

المعارضين لمشروع السد«.

افتتحت  الــصــمــد  عــبــد  الـــوزيـــرة  ــت  ــان وك
»اللقاء  أن  إلى  فيها  اشارت  بكلمة،  الجلسات 

هو في إطار الحوارات التشاركية«. 
قرارها  تأخذ  لم  »الحكومة  أن  وأوضحت 
بإنشاء السد أو عدمه حتى تاريخه«، وقالت: 
لألسف  السد،  إلنشاء  معارضة  آراء  »هناك 
أن  هو  هدفنا  ألن  المشاركة  معظمهم  رفض 
نفسه  الوقت  وفي  اآلخر،  والرأي  الرأي  نسمع 
هدفنا وضع كل اوراقنا على الطاولة وإيصال 
»األساس  أن  على  وشّددت  الجميع«.  اصوات 
هو المصلحة العامة وما يمليه علينا ضميرنا 
ــروج  ــخ ــن«، آمــلــة »ال ــي ــوان ــق وقــنــاعــاتــنــا وال

بتوصيات تخدم المصلحة العامة«.
وقال الوزير غجر: إن »الوزارة حرصت على 
بالمشروع  المهتمين  من  كان  أي  إغفال  عدم 
الموقع  على  عامة  دعوة  إطالق  الى  فعمدنا 
وحددنا  والمياه،  الطاقة  لـــوزارة  الرسمي 
سعينا  كما  الطلبات.  لتلقي  الكترونياً  بريداً 
عدد  دعــوة  عبر  المشاركة  مروحة  لتوسيع 
والدوليين  المحليين  االختصاصيين  من  كبير 
والجمعيات  واألكــاديــمــيــيــن  والمهندسين 
والجهات  المشروع  من  المستفيدة  والجهات 
ويعطى  الجميع  يتمثل  حتى  له  المعارضة 

الحق بالتعبير عن الرأي والمشاركة«.
الطاقة  وزارة  عمل  صلب  »من  أن  وأوضح 
والمياه، ال بل من واجبها، تأمين المياه اآلمنة 
بأدنى  الوطن  مساحة  على  اللبناني  للمواطن 

أثناء  حرصنا  وقــد  مستدام،  وبشكل  كلفة 
تضمينه  على  الجديد،  المياه  قانون  إعدادنا 
تصبح  ولكي  عليها  نؤكد  لكي  المبادئ  هذه 
يطالب  مواطن  كل  يد  في  القانوني  السالح 
األساسي  العنصر  على  الحصول  في  بحقه 

للحياة«.
انطلقت كل االستراتيجيات  وقال: »من هنا 
هذه  مصادر  تحديد  وتــم  بالمياه  المتعلقة 
كلفة  واألدنــى  توفراً  األكثر  من  ابتداء  المياه 
واألغــلــى كلفة ما  ــل وجـــوداً  األق الــى  وصــوالً 
قائمة  أعلى  في  الطبيعية  الينابيع  وضــع 

عبر  السطحية  المياه  تخزين  يليها  المصادر 
السدود والبحيرات ثم المياه الجوفية وصوالً 

الى المصادر غير التقليدية«.
في  الكبرى  المشاريع  تنفيذ  »ان  أضــاف: 
التأثيرات  من  يخلو  ال  العالم  من  مكان  أي 
في  والمجتمع  البيئة  على  السلبية  الجانبية 
المشرعين  دفع  ما  وهو  المجاورة،  المناطق 
ـــات األثــر  والــحــكــومــات لــفــرض إجـــراء دراس
التعويض  وخــطــط  واالجــتــمــاعــي  البيئي 
الشروع  قبل  المرافقة  واإلجــراءات  المطلوبة 
لم يمنع هذه  لكن ذلك  المشاريع.  بتنفيذ هذه 

المشاريع من االستمرار خصوصاً حين يتبين 
جدواها  وأن  مضارها  من  أكثر  منافعها  أن 
المباشرة،  خسائرها  من  أهــم  االقتصادية 
البلدان  اقتصاديات  على  انعكاساتها  وان 
تبرر  السكان  معيشة  مستوى  تحسين  وعلى 

وجودها«.
البيئيين  الناشطين  معارضة  »ان  واعلن 
كبرى  لمشاريع  المدني  المجتمع  وجمعيات 
أدت في العديد من األحيان الى تصويب األمور 
التعويض  لخطط  االولــويــة  اعطاء  لناحية 
اتخاذ  في  وساهمت  واالجتماعي  االيكولوجي 
على  السلبي  التأثير  من  للحد  جذرية  تدابير 

البيئة«.
وشدد على »أهمية المشروع لناحية تأمين 
جزين  من  تمتد  واسعة  لمناطق  الشرب  مياه 
%40 من سكان  حتى بيروت، وتضم أكثر من 
كبير  شح  من  حالياً  يعانون  الذين  لبنان 
بحس  التمتع  الجميع  على  نتمنى  بالمياه. 
الصادقة  االرادة  واظهار  الوطنية  المسؤولية 
التداعيات  كافة  معالجة  بغية  سوية  للعمل 
مشاريع  بجميع  أسوة  المشروع  عن  الناجمة 
السدود الكبرى التي أنشئت في العالم وكانت 
موضع نقاش وتجاذب من دون أن يمنع ذلك 
من االنتهاء منها على قاعدة التقليل من آثارها 

الجانبية«.
نعمل  »نحن  فقال:  الجسر  المهندس  أما 
الطاقة  ووزارة  ــوزارات،  وال اإلدارات  لصالح 

هي أم الصبي لهذا المشروع«.
بدأت  بسري  سد  مشروع  فكرة  »إن  اضاف: 
في  واستمرت  الرابعة،  النقطة  مع   1953 عام 
انتقلت  ثم  العال  عبد  إبراهيم  مع  الستينيات 
أواسط  الموضوع  وتوقف  الليطاني،  إدارة  إلى 
البحث  أعــدنــا   2012 وعـــام  التسعينيات. 
بالمشروع مع البنك الدولي الذي زودنا بأفضل 
الخبراء الذين قاموا بدراسات بيئية، اجتماعية 
وبتقييم األثر البيئي واالجتماعي. وهذا المشروع 
صرف عليه الكثير من المال وإن شاء الله يؤدي 

الحوار إلى اتخاذ القرار الصائب«.
مجلس  قبل  من  المشروع  مدير  ــرض  وع
تفاصيل  موصللي  ايــلــي  ــار  ــم واإلع اإلنــمــاء 
الدراسات  لناحية  المفاصل  واهم  المشروع، 
تغذية  زيـــادة  عــن  بإسهاب  متحدثاً  عنه، 

منطقة بيروت الكبرى بالمياه.

مداخالت
حملت  للمشاركين  مـــداخـــالت  ــت  ــان وك
تساؤالت عن الدراسات التي تحذر من إمكانية 
أخرى  مصادر  وجود  وإمكانية  زالزل  حصول 
شبكات  تصحيح  إلى  ودعــت  السد،  من  بــدالً 

المياه وإزالة المخالفات والسرقات.
حلقة  في  الجمعة  غداً  الجلسات  وتستكمل 
الحفاظ  وإجراءات  االجتماعي  األثر  عن  ثالثة 
على اآلثار واإلرث الثقافي المتصل بالمشروع 

ومحيطه. يليه مؤتمر صحافي.

اإلدارية  التنمية  لشؤون  الدولة  وزير  أكد 
بتسريع  الحكومة  »التزام  قطار  دميانوس 
التي  الوطنية  االستراتيجية  لتنفيذ  الخطى 
الحكومة  خطة  مــن  يتجزأ  ال  جـــزءاً  تعتبر 
لمجابهة  وطــنــيــة  ــــرورة  وض اإلصــالحــيــة 
تشهدها  التي  والمتعددة  العميقة  التحديات 
البالد«، مشيراً إلى أن »االستراتيجية جاءت 
من  أكثر  فيها  ــارك  ش تراكمية  جهود  ثمرة 
السنوات  خالل  وناشط  وخبير  مسؤول  مئة 
مشدداً  لتنفيذها«،  ننطلق  واآلن  األخــيــرة، 
في  رئيسي  شريك  المدني  »المجتمع  أن  على 

تحقيق أهداف االستراتيجية«.

وكان اجتمع أمس، ممثلون عن 18 منظمة 
المتخصصة  المدني  المجتمع  منظمات  من 
الحوكمة  ومسائل  الفساد  مكافحة  مجال  في 
شــؤون  وزارة  مــقــّر  فــي  عــمــومــاً،  الــرشــيــدة 
قطار  الــوزيــر  مــن  بــدعــوة  ـــة  اإلداري التنمية 
بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة 
مع  بالشراكة  الفساد،  لمكافحة  الــوزاريــة 
خاللها  وتّم  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج 
كما  ومضامينها،  لالستراتيجّية  ــرض  ع
اتخاذها  تّم  التي  الخطوات  مناقشة  جرت 
بعد  االستراتيجية  تنفيذ  عملية  لبدء  مؤخراً 
إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 أيار 

.2020
المتحدة  األمــم  برنامج  ممثل  وتــحــّدث 
إيالء  »أهمية  عن  السبالني،  أركان  االنمائي، 
الفساد  مكافحة  لموضوع  الكافي  االهتمام 
متكاملة«،  كمنظومة  معه  التعامل  وضرورة 
من  المستقاة  ــــدروس  »ال أن  إلــى  مــشــيــراً 
التجارب المقارنة تؤكد أن ارتفاع مستويات 
المستدامة  التنمية  تحقيق  من  يجعل  الفساد 
تهديد  إلى  محالة  ال  ويؤدي  مستحيالً،  أمراً 
االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي«، 
وهي  الوطنية،  »االستراتيجية  واضـــاف: 
توفر  لبنان،  تاريخ  في  نوعها  من  ــى  األول

بطريقة  الفساد  لمكافحة  وعلمياً  عملياً  إطاراً 
األمم  اتفاقية  مع  يتوافق  وبما  ممأسسة، 
أنها  معلناً  الــفــســاد«،  لمكافحة  المتحدة 
من  ــدد  وع المتحدة  ــم  األم بدعم  »ستحظى 
شركاء لبنان الدوليين من أجل تنفيذها على 

أرض الواقع«.
كما استعرض النائب السابق غسان مخيبر 
تفاصيل فرق العمل األربعة التي »تم تشكيلها 
لمتابعة تنفيذ عدد من األولويات التي كان قد 
رئيس  مع  لقائه  بعد  قطار  الوزير  عنها  أعلن 
 24 الدكتور حسان دياب في  الوزراء  مجلس 
بما يلي: مؤازرة تعيين  حزيران، وهي تعنى 

الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  وتفعيل 
الوصول  في  الحق  قانون  تنفيذ  دعم  متابعة 
حماية  قانون  تنفيذ  دعــم  المعلومات،  الــى 
اللبنانية  القوانين  مواءمة  الفساد،  كاشفي 
من  الجودة  ومعايير  الدولية  االتفاقيات  مع 

منظور مكافحة الفساد«.
النظر »بشأن  المشاركون وجهات  وتبادل 
ورّحبوا  وأفكار،  مستجدات  من  طرحه  تّم  ما 
بإقرار االستراتيجية بعد طول انتظار وأبدوا 
»رغبتهم  عن  عبروا  كما  عليها«،  مالحظاتهم 
في  مترجماً  الفساد  مكافحة  نهج  رؤية  في 
لناحية  سيما  ال  الــدولــة،  عمل  ــه  أوج كافة 

العام  الــشــراء  قوانين  إقـــرار  فــي  ـــراع  اإلس
التزام  لناحية  وكذلك  القضاء،  واستقاللية 
بمعايير  مجتمعة  والحكومة  الوزراء  جميع 
الشفافية والمساءلة على مستوى التعيينات 

وإدارة المال العام والشأن العام«.
»آلية  على  المجتمعون  اتفق  الختام،  في 
على  المدني  المجتمع  ممثلي  اطالع  لضمان 
لتنفيذ  تشكيلها  يتّم  التي  العمل  فرق  نشاط 
المساهمة  مــن  وتمكينهم  االستراتيجية، 
قطار  دميانوس  الوزير  وأكد  أعمالها«،  في 
المدني  للمجتمع  دوري  لقاء  »بعقد  التزامه 

بغية متابعة وتنسيق الجهود«.

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة 
لتقديم  اتفاقاً  إنترناشونال«  »سوليداريتي 
لمشروع  يــورو  مليون   12 بقيمة  منحة 
الكوارث الطبيعّية، ال  خاص بإدارة مخاطر 

سيما مخاطر الفيضانات في لبنان.
أنها  إلـــى  ــان  ــي ب ــي  ف ــة  ــال ــوك ال ولــفــتــت 
المحلية،  المجتمعات  حماية  إلى  »تسعى 
ال سيما أكثرها قابلية للتضرر، من المخاطر 
خالل  من  الطبيعية،  بالكوارث  المرتبطة 
وقائية  ـــراءات  إج اتــخــاذ  عمليات  تمويل 
على  لــلــكــوارث،  لالستجابة  وإجـــــراءات 

المحلي والوطني«. المستويين 
برونو  لبنان  في  الفرنسي  السفير  وقال 
األزمـــة  ـــار  إط »فـــي  للمناسبة:  فــوشــيــه، 

تكون  لبنان،  منها  يعاني  التي  االقتصادية 
الخدمات  وعلى  آمن  مسكن  على  المحافظة 
باإلضافة  األســاســيــة،  التحتية  والبنى 
الفئات  ألكثر  عمل  فــرص  استحداث  إلــى 
لتخفيف  رئــيــســيــة  ــل  ــوام ع اســتــضــعــافــاً 
يهدف  المشروع  وهذا  االجتماعية.  الصدمة 

إلى رفع هذه التحديات كلها«.
ممّول  »المشروع  أن  الى  البيان  وأشــار 
الفرنسية  الوكالة  قبل  من  مشترك  بشكل 
للتنمية  الدنماركية  والــوكــالــة  للتنمية 
المشروع  إدارة  مهمة  إسناد  تم  الدولية. 
إنترناشونال«  »سوليداريتي  منظمة  إلى 
ــي ســتــخــصــص جـــــزءاً مـــن الــتــمــويــل  ــت ال
األحمر  والصليب  الفرنسي  األحمر  للصليب 

اللبناني«.
الدنماركية  السفيرة  أفــادت  جهتها،  من 
المشروع  هذا  تصميم  »تّم  أنه  جول  ميريت 
المؤسسية  الفاعلة  الجهات  مع  بالتعاون 
الــكــوارث  مخاطر  إدارة  ووحــدة  اللبنانية 
وهو  العلمية،  للبحوث  الوطني  والمجلس 
اللبناني  األحمر  الصليب  خبرة  من  يستفيد 
على  الـــكـــوارث  مــخــاطــر  إدارة  حــيــث  ــن  م
إلى  المشروع  ويهدف  الوطني.  المستوى 
وتحضير  الفيضانات  خطر  وتقليص  تفادي 
الجهات  قــدرات  وبناء  للكارثة  االستجابة 
عند  األمامية  الصفوف  تحتل  التي  الفاعلة 
إدارة مخاطر الكوارث، من بينها وحدة إدارة 
مخاطر الكوارث والصليب األحمر اللبناني«.

ــــــاد الـــمـــديـــر الـــقـــطـــري لــمــنــظــمــة  وأف
لبنان  في  إنترناشونال«  »سوليداريتي 
المشروع  هذا  من  »الهدف  أن  نابو،  ماتيو 
الخاصة  الوطنية  االستراتيجية  دعم  هو 
ووضــع  ــوارث  ــك ال مخاطر  إدارة  بــوحــدة 
نموذج فعال لإلدارة المتكاملة للمخاطر في 
أحواض األنهار، مع إمكانية اعتماده نفسه 
أن  يجب  أخــرى.  مناطق  في  المستقبل  في 
والجهات  للمجتمعات  النموذج  هذا  يسمح 
الصمود  على  قدرتها  ببناء  المحلية  الفاعلة 
حيث  ــن  م ــا  ــه ــدرات وق أساليبها  وتــعــزيــز 
ال  للكوارث،  االستجابة  وتحضير  الوقاية 
النهريين  الحوضين  في  الفيضانات  سيما 

المستهدفين«.

وصّرح المدير اإلقليمي للوكالة الفرنسية 
أوليفيه راي إن  للتنمية في الشرق األوسط 
المشروع هو  »ما يتّم تعزيزه من خالل هذا 
مختلف  بين  والعالقات  االجتماعي  الرابط 
لمخاطر  المعرضة  المحلية  المجتمعات 
ضمن  ــدرج  ــن ي ــا  م الطبيعية.  الـــكـــوارث 
الفرنسية  للوكالة  االستراتيجية  األولويات 
منذ  األوســط«.  الشرق  منطقة  في  للتنمية 
حوادث  تضاعفت  األلفين،  سنوات  بداية 
والبقاع،  عكار  منطقتي  فــي  الفيضانات 
الغزيرة  ــار  ــط األم هــطــول  ازديـــاد  نتيجة 
الحضري  التوسع  تنظيم  وقلة  الجارفة 
والحضرية  المبنية  المساحات  )توسيع 
مجاري  على  والبناء  تخطيط  أي  دون  من 

 2019 ــام  ــع ال اتــســم شــتــاء  الــمــيــاه...(. 
من  بأكثر  األذى  ألحقت  عنيفة  بفيضانات 
التدخل  اســتــلــزم  مــا  شــخــص،  ــف  أل  200
وحكومّية  إنسانّية  فاعلة  لجهات  الطارئ 
المخاطر  هذه  تتفاقم  أن  الممكن  من  عدة. 
الذي  المناخ  تغير  بفعل  القريب  المدى  في 

سيزيد من حدة األمطار الغزيرة«.
وشرحت الوكالة أن »هذا المشروع يشكل 
جزءاً من مبادرة »Minka« للشرق األوسط 
الفرنسية  الوكالة  تساهم  خاللها  من  التي 
أوجه  تقليص  في   2017 سنة  منذ  للتنمية 
لسورية  المجاورة  البلدان  في  الهشاشة 
امتداد  مخاطر  تقليص  أجل  من  والعراق، 

النزاع إلى هذه البلدان«.

كورونا.. 39 اإ�صابة جديدة والعدد الإجمالي 1946

�ن�سحاب وزيرة �لإعالم من �لجل�سة �لحو�رّية حول �إن�ساء �سد ب�سري.. 

غجر: لإظهار �لر�دة �ل�سادقة بغية معالجة �لتد�عيات

منحة من �لوكالتين �لفرن�سّية و�لدنماركّية للتنمية للبنان بقيمة 12 مليون يورو لتقلي�ص مخاطر �لكو�رث �لطبيعّية

قّطار في لقاء عن ��ستر�تيجية مكافحة �لف�ساد: 

ملتزمون بتنفيذها و�لمجتمع �لمدنّي �سريك في تحقيق �أهد�فها

من الجلسة

تر�شيق الإنفاق بين وزني وعطيه

المركزي  التفتيش  هيئة  رئيس  مع  وزني  غازي  المالية  وزير  بحث 
القاضي جورج عطيه سبل ترشيق اإلنفاق في اإلدارة ومراقبة ومحاسبة 
ووزارة  المركزي  التفتيش  بين  التعاون  وتوثيق  الدولة  إدارات  موظفي 

المالية لمكافحة الفساد وضبط اإلنفاق العام.
والتقى الوزير وزني نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، بحضور 
المدير العام لمديرية الشؤون العقارية جورج معراوي ومدير الواردات 

والضريبة على القيمة المضافة بالتكليف لؤي حاج شحادة.
وتّم خالل االجتماع عرض آلية تسوية مخالفات البناء. وشّدد النقيب 
تابت على استعداد النقابة تخصيص مهندسين لمساعدة وزارة المالية 
في عملية مسح أراضي الدولة. وأعطى وزني تعليماته بإصدار الحواالت 
الالزمة للسير بصرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام 2019 

بقيمة 96،7 مليار ليرة.

تعميم من م�شرف لبنان

الرقم  لبنان رياض سالمة تعميماً وسيطاً حمل  أصدر حاكم مصرف 
564 تاريخ 2020/7/8 للمصارف والمؤسسات المالية يتعلق بتأمين 
الغذائية  المواد  ومصّنعي  مستوردي  لحاجات  تلبية  األجنبية  العمالت 

األساسية والمواد األولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات 
المخصصة للبيع للمزارعين، المحددة في الالئحة التي تصدرها وزارة 

االقتصاد والتجارة.

تعديل قانون المياه

برئاسة  عقدتها  جلسة  في  أمس،  المشتركة  النيابية  اللجان  تابعت 
اقتراح  ومناقشة  درس  الفرزلي  ايلي  النواب  مجلس  رئيس  نائب 

المياه(  )قانون   2018/77 رقم  القانون  تعديل  الى  الرامي  القانون 
وفق الصيغة التي أقّرتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية 

المشتركة.
باقي  واقرار  درس  تستكمل  أن  على   ،55 حتى   24 من  المواد  فأقّرت   
المقبلة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر  المواد في جلستها 

األربعاء المقبل.

القطاع ال�شياحي متروك

في  والباتيسري  والمالهي  والمقاهي  المطاعم  أصحاب  نقيب  اعتبر 
اللبنانية، وقاطرة  لبنان طوني الرامي أن »السياحة أيقونة القطاعات 
دعمها  تم  حال  وفي  القطاعات.  وكل  والصناعي  الزراعي  القطاعين 
وبقيت المؤسسات ستكون الركيزة األساسية التي يعتمد عليها الناتج 
جهوزيتها  بكامل  ألنها  األيام  هذه  في  سّيما  ال  الدولة،  لخزينة  المحلي 
وليست بحاجة إلى وقت لتنطلق وتنتج، كما أنها صناعة العلم والفن 

واإلبداع«.
وإال  اإلعفائّية  السياحّية  والخطة  السياحّي  الدوالر  »أعطونا  وأضاف 

على كل القطاعات السالم«.
وللمستوردين  والزراعي  الصناعي  للقطاعين  »مبروك  الرامي:  وختم 

الدوالر المدعوم أما القطاع السياحي، فمتروك«.

اإقفال مراكز المعاينة اليوم

قرار  أن  لبنان  في  البري  النقل  قطاع  ونقابات  اتــحــادات  أكــدت 
اليوم  صباح  من  اعتباراً  لبنان  في  الميكانيكية  المعاينة  مراكز  إقفال 
الخميس ال يهدف إال إلى تطبيق القانون والحفاظ على خزينة الدولة. 
األحمر  الخط  فهم  الميكانيكية،  المعاينة  مراكز  عمال  الى  بالنسبة  أما 
وضمان  السير  إدارة  بهيئة  إلحاقهم  األولى  ومعركتنا  إلينا  بالنسبة 

. مستقبلهم
المراكز،  أمام  والتصليح  الصيانة  محال  أصحاب  الى  بالنسبة  أما 
فأملت االتحادات أن ُتحَسم الحكومة الموضوع في أقرب فرصة. وفي كل 

األحوال الكرة في ملعبها.

ت�شطير محا�شر �شبط

وزارة  في  المستهلك  حماية  مصلحة  مراقـــبي  من  دورية  جالت 
واألعالف  البناء  ومواد  الطحين  بيـــع  محال  من  عدد  على  االقتصاد 
أمن  مديرية  من  دوريــة  بمـــصؤازرة  عكار،   - الدريب  منطقة  في 
الدولة في محافظة عكار. وتّم تسجيل محاضر ضبط بحق عدد من 
مادة  فواتير  إبراز  وعدم  المواد  بعض  احتكارهم  بسبب  المخالفين 

الطحين.

اأخبار اقت�صادية
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

أمس،  األوروب���ي  االت��ح��اد  أعلن   {
من  ي���ورو  مليون   22.7 تقديم  ع��ن 
الفئات  إل��ى  اإلنسانية  المساعدات 
والذين  فلسطين،  في  ضعفاً  األكثر 
بسبب  متزايد  لتهديد  يتعّرضون 
واالفتقار  الصعبة  واألوض��اع  العنف 

إلى الخدمات األساسية.
وأوض����ح االت��ح��اد األوروب�����ي في 
من  زاد  كورونا  فيروس  أن  له،  بيان 
الغربية  الضفة  في  اإلنسانية  األزم��ة 
من  تعاني  كانت  التي  غ��زة  وق��ط��اع 
قبل  الحركة  على  المفروضة  القيود 
هدم  استمر  ق��د  كما  ال��وب��اء،  انتشار 
المباني الفلسطينية، التي مّول االتحاد 
تفشي  ب��دء  منذ  بعضها،  األوروب����ي 

كورونا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مفّوض شؤون إدارة األزمات، 
جانيز لينارتشيتش: »في هذه األوقات 
األوروب��ي  االت��ح��اد  يلتزم  العصيبة، 
الضعفاء  الفلسطينيين  بمساعدة 
على  تؤثر  التي  التهديدات  درء  على 
وي��واص��ل  عيشهم.  وس��ب��ل  حياتهم 
وتقديم  الفلسطينيين  حماية  االتحاد 
الرعاية  مثل  لهم  الحيوية  المساعدة 
اآلمنة  والمياه  والتعليم  الصحّية 
بصفته مانحاً إنسانياً يقف إلى جانب 
أضعف الفلسطينيين منذ فترة طويلة. 
الخطيرة  االن��ت��ه��اك��ات  وق���ف  ي��ج��ب 
تؤدي  التي  الدولي  اإلنساني  للقانون 
إلى النزوح القسري للمدنيين أو التي 
الحصول  على  قادرين  غير  تجعلهم 
على الخدمات األساسية وسبل كسب 

العيش«.
ل��دى  فلسطين  س��ف��ي��رة  ق��ال��ت   {
النرويج انطوانيت سيدن »إن النرويج 
لخطة  رفضها  واض��ح  بشكل  أعلنت 
الضم اإلسرائيلية التي تنتهك القانون 
ومنها  الموقعة،  واالتفاقيات  الدولّي، 

اتفاقية أوسلو«.
وأوضحت السفيرة سيدن ل�«وفا«، 
وتسعى  تعمل  زال��ت  ال  النرويج  »أن 
والحفاظ  السلمّي  المسار  إنجاح  الى 
على عملية السالم، وااللتزام بدعم حل 
الدولية،  الشرعية  وقرارات  الدولتين، 
للسلطة  الممّولين  أك��ب��ر  م��ن  وه��ي 
مؤسسات  ب��ن��اء  ف��ي  الفلسطينية، 
التعليم  قطاعي  في  خصوصاً  الدولة، 
والصحة، كما وترأس مجموعة الدول 

المانحة لفلسطين«.

ال�سام

مدير  علي  عمار  المهندس  أك��د   {
ص��ن��اع��ة ط���رط���وس ف���ي ت��ص��ري��ح 
أهمية  االق��ت��ص��ادي��ة  س��ان��ا  ل��ن��ش��رة 
المعنّية  ال��وزارات  مع  الجهود  تضافر 
عبر  االقتصادي  للحصار  للتصّدي 
التنمية  تعيق  التي  القوانين  تعديل 
المناسبة  الظروف  وتهيئ  الصناعية 
شرط  وخاصة  المحلية  لالستثمارات 
الحراج  عن  والبعد  التربة  تصنيف 
المحافظة  أراض��ي  معظم  أن  باعتبار 
زراعية والباقي حراج، الفتاً إلى أهمية 
مشاريع  إلنجاز  الالزم  التمويل  تأمين 
المناطق الصناعية والحرفية ووضعها 
باالستثمار بالسرعة القصوى وتأمين 
المشروعات  ألصحاب  المادي  الدعم 

المرخصة لتنفيذها.
} منح المصرف الزراعي التعاوني 
النصف  خ��الل  بالسويداء  وف��روع��ه 
إنمائية  قروضاً  الحالي  للعام  األول 

للمزارعين بقيمة 175 مليون ليرة.
المهندس  المصرف  مدير  وكشف 
شملت  ال��ق��روض  أن  حديفة  نسيم 
مختلف الغايات الزراعية وبمدد سداد 
التريث بمنحها  أنه تم  مختلفة، مبيناً 
تعاود  أن  على  أسبوعين  نحو  منذ 

االستئناف خالل الفترة المقبلة.

العراق

} طالبت لجنة االتصاالت واإلعالم 
النيابية، أمس، رئيس الوزراء مصطفى 
عقود  تجديد  ق��رار  بإلغاء  الكاظمي 

تراخيص شركات االتصال النقال.
»عدم  ان  بيان،  في  اللجنة  وأك��دت 
محاسبة الشركات على مخالفاتها يعد 

مخالفة قانونية واضحة«.
النيابية،  النزاهة  لجنة  أعلنت   {
أمس، رفضها لقرار الحكومة العراقّية 
بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، 

مشترطة وضع شروط لتمرير القرار.

الأردن

} بحث وزير الداخلية سالمة حماد 
أمس،  بالوزارة  مكتبه  في  لقائه  لدى 
المملكة  في  األوروب��ي  االتحاد  سفيرة 
تمتين  سبل  دوسيو،  هادجيثيو  ماريا 
أواصر التعاون الثنائي بين الجانبين، 
التنموية  ال��م��ج��االت  ف��ي  س��ي��م��ا  ال 

واالقتصادية.
تعزيز  آل��ي��ة  ال��ج��ان��ب��ان  ون��اق��ش 
التحديات  التعامل مع  االستجابة في 
التي  ال��ل��ج��وء  أزم���ات  ع��ن  الناجمة 
تتعّرض لها المملكة من ناحية، وكيفية 
دعم المجتمعات المحلية المستضيفة 

لالجئين من ناحية اخرى.
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي بداية  وأك���د وزي���ر 
آفاق  ال��وزارة على فتح  اللقاء، حرص 
االتحاد  للتعاون والتشبيك مع  أوسع 
األوروبي، مشيداً بدور االتحاد في دعم 
المشاريع التنموية واالقتصادية التي 
مناطق  مختلف  في  تنفيذها  يجري 

المملكة.

الكويت

} أشاد ممثل الغرف اإليطالية بدور 
القطاع الخاص الكويتي الرئيسي في 
معرباً  االقتصادي،  النمو  عجلة  دفع 
االيطالية  االمتياز  شركات  تطلع  عن 
أه��داف  لتحقيق  والشراكة  للتعاون 

التنمية الطموحة.

اأخبار الوطن
مو�سكو تنتقد تقريراً اأممّيًا ب�ساأن انتهاكات لحقوق الإن�سان وتعّد م�سروعًا لقرار جديد.. ورو�سيا وال�سين ت�ستخدمان الفيتو �سد م�سروع قرار لنقل م�ساعدات ل�سورية 

دم�سق وطهران توقعان اتفاقية ع�سكرّية �ساملة لتعزيز التعاون الع�سكرّي والأمنّي

حزب اهلل العراقّي يعتبر التهامات لالأطراف المناه�سين لالحتالل باغتيال الها�سمّي توؤّكد اأن اأداة القتل والتهام واحدة.. وت�سكيل لجنة للتحقيق 

الكاظمّي: �سنمنع تحويل العراق لدولة ع�سابات

م�سدر اأميركي: هناك فر�سة لل�سّم هذا ال�سهر.. و�سحيفة �سهيونّية: بع�ض العرب �سيكتفون باإدانات رمزّية 

الأردن وم�سر وفرن�سا واألمانيا: لن نعترف باأّي تغيير في حدود 67 

وّقع وزير الدفاع السورّي علي أيوب ورئيس 
اتفاقية  باقري  محمد  االي��ران��ّي  الجيش  أرك��ان 

شاملة للتعاون العسكري في ما بينهما.
وت��ن��ّص االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
القوات  عمل  م��ج��االت  ف��ي  واألم��ن��ي  العسكري 
تأتي  أنها  كما  التنسيق،  ومواصلة  المسلّحة 
تتويجاً لسنوات من التنسيق والتعاون، وظهرت 

نتائجها بالعمل المشترك لمكافحة اإلرهاب.
سورية  في  األوض��اع  تناولت،  المحادثات   
وضرورة انسحاب القوات األجنبية التي دخلت 

بطريقة غير شرعية.
المؤتمر  في  تحّدث  ال��س��وري  ال��دف��اع  وزي��ر 
القيادة  مقّر  في  أم��س  انعقد  ال��ذي  الصحافي 
السورية،  المسلّحة  والقوات  للجيش  العامة 
في  السوريين  يحارب  قيصر  قانون  إن  وق��ال 
السعي  مؤّكداً  أطفالهم،  وقوت  ودوائهم  غذائهم 
أن  إلى  وأش��ار  القانون.  هذا  تبعات  لمواجهة 
االستسالم  ف��ات��ورة  م��ن  أق��ل  الصمود  ف��ات��ورة 
والخنوع، وقال »لو استطاعت اإلدارات األميركية 
لما  المقاومة  ومحور  وإي��ران  سورية  إخضاع 

تأخرت للحظة«.
أيوب أّكد أن الجيش السوري الذي صمد منذ 
على  هو  الدولة  بنية  على  وحافظ   2011 عام 
موعد حتمّي مع النصر، مشيراً إلى أن »إسرائيل« 
شريك قوي في الحرب على سورية، والعصابات 

اإلرهابية جزء من العدوان الصهيوني.
اإليراني  الجيش  أرك��ان  رئيس  جانبه،   من 
تعزز  الموقعة  »االتفاقية  إن  قال  باقري  اللواء 
في  المشترك  التعاون  على  وتصميمنا  إرادتنا 
بالده  أن  مؤّكداً  األميركي،  الضغوط  مواجهة 
السورية  الجوية  الدفاع  أنظمة  بتقوية  ستقوم 
بين  العسكرية  ال��ع��الق��ات  توطيد  إط���ار  ف��ي 

البلدين.
سورية،  في  لتركيا  العسكري  الوجود  وعن 
تنفيذ  في  قليالً  متأّخرة  »تركيا  أن  باقري  اعتبر 
الجماعات  إلخراج  استانة  بتفاهمات  التزامها 
اإلرهابية من سورية«، مشيراً إلى أن على تركيا 
أن تدرك أن حّل أي من مشاكلها األمنية هو عبر 
وال  السوري،  الجانب  مع  والتفاهم  التفاوض 

يكون عبر التمركز في األراضي السورية.

الروسي  الخارجية  وزي��ر  ص��رح  ذل��ك،  إل��ى 
باألزمة  المتعلقة  الملفات  بأن  الفروف  سيرغي 
وحقائق  أس���اس  على  حلها  يجب  ال��س��وري��ة 
المستقلة  باللجنة  ُيسّمى  ما  أن  فيما  ملموسة، 

المعنية بسورية ال تستجيب لهذا المعيار.
صحافي  مؤتمر  خالل  الف��روف  تصريح  جاء 
مزاعم  على  تعليقه  معرض  في  أمس،  افتراضي 
صدرت الثالثاء عن لجنة األمم المتحدة للتحقيق 
الحكومية  ال��ق��وات  وتتهم  بسورية  المعنية 
»قد  جرائم  بارتكاب  الروسية  والقوات  السورية 

ترقى إلى جرائم حرب« في شمال سورية.
تطلق  »التي  اللجنة  أن  إل��ى  الف��روف  ولفت 
يتم  لم  المستقلة«،  التحقيق  لجنة  نفسها  على 
إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضالً عن 

أساليب عملها، يثير العديد من األسئلة.
تمريره  تم  اللجنة  هذه  إنشاء  »ق��رار  وق��ال: 
ال  وهي  األولى،  بالدرجة  الغربية  الدول  قبل  من 
التصويت في  تخفي ذلك، حيث جرى من خالل 
المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 
وهو  مسبقاً  محدد  هدف  لها  آلية  تشكيل  على 
وم��ن  دم��ش��ق  ض��د  مستمسكات  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

يصفونهم بحلفاء دمشق«.

تذهب  لم  اللجنة  تلك  أن  إلى  الفروف  وأشار 
ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع 
شبكات  في  ال���واردة  التقارير  إل��ى  المعلومات 
التي  المصادر  وبعض  االجتماعي  التواصل 
»العتبارات  هويتها  عن  اإلفصاح  ع��دم  تطلب 

أمنية«.
الحاجة  من  »ننطلق  الروسي:  الوزير  وتابع 
تتعلّق  قضايا  أي  وبحث  حل  إلى  االستثنائية 
أساس  على  آخ��ر،  ن��زاع  وأي  السوري  بالنزاع 
أساس  على  فقط،  وملموسة  م��ح��ّددة  حقائق 
المعنية  للجهة  يمكن  التي  المعلومات  تقديم 
اللجنة  وه��ذه  صحتها.  عن  المسؤولية  تحمل 
المستقلة ال تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها، 

وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة«.
وهذه ليست المرة األولى التي توّجه فيها لجنة 
التحقيق الدولية بشأن سورية اتهامات لروسيا 
وأكدت  البلد،  هذا  في  ح��رب«  جرائم  »بارتكاب 
التي تعتمد  أن مثل هذه االتهامات  موسكو مراراً 
أساليب  من  جزءاً  إال  ليست  واهية،  إف��ادات  على 

الحرب اإلعالمية التي تخاض ضد روسيا.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة 
لمجلس  ستقدم  روسيا  أن  نيبينزيا،  فاسيلي 

األمن الدولي مشروعاً آخر لقرار نقل المساعدات 
اإلنسانية لسورية.

»سنقدم  الثالثاء:  له  بيان  في  نيبينزيا  وقال 
نقل  آلية  بتمديد  يقضي  الذي  للقرار،  مشروعنا 
الحّد  مع  عام،  نصف  لمدة  الراهنة  المساعدات 
المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل،  من عدد 

وهو باب الهوى«.
الروسي  الموقف  األذهان  إلى  نيبينزيا  وأعاد 
المساعدات  آلية نقل  أن  إلى  الشأن، مشيراً  بهذا 
إلنهاء  الوقت  وح��ان  أص��الً،  مؤقتة  كانت  ه��ذه 

عملها نظراً للتغيرات على األرض في سورية.
ويوضح نيبينزيا أن موسكو على قناعة بأن 
المساعدات  لنقل  كافياً  سيكون  واح��داً  معبراً 
سيطرة  تحت  المتبقية  المساحة  تقلص  بعد 
وتلبية   ،30% بنسبة  إدل��ب  ف��ي  اإلرهابيين 
 14% احتياجات المدنيين هناك. وأشار إلى أن 
باب  معبر  عبر  نقلها  تم  المساعدات  من  فقط 

السالم.
المعنية  األط����راف  جميع  نيبينزيا  ودع���ا 
اإلنسانية  المساعدات  نقل  في  المساهمة  إلى 
إل��ى س��وري��ة، كما دع��ا األع��ض��اء اآلخ��ري��ن في 
المساعدات  ملف  تسييس  »لعدم  األمن  مجلس 

اإلنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن 
استمرار تقديم المساعدات لسكان إدلب«.

المساعدات  لنقل  األممية  اآلل��ي��ة  أن  يذكر 
اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود بدأت بالعمل 
منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر 

لنقل المساعدات.
حق  استخدمتا  قد  والصين  روسيا  وكانت 
النقض الفيتو أثناء تصويت مجلس األمن الدولي 
على مشروع قرار لنقل المساعدات اإلنسانية إلى 

سورية عبر حدودها مع تركيا.
جانب  إلى  اآلخ��رون  ال�13  األعضاء  وص��ّوت 

مشروع القرار خالل الجلسة، الثالثاء.
مجلس  على  طرح  الذي  القرار  مشروع  وكان 
األمن الدولي ينص على تمديد الموافقة على نقل 
السورية  الحدود  على  المعابر  عبر  المساعدات 

التركية لمدة 6 أشهر.
الموافقة  سريان  ينتهي  أن  المتوقع  وم��ن 
القائمة الجمعة، وبالتالي ال يزال هناك وقت أمام 

أعضاء المجلس لتقديم مشروع قرار جديد.
إلى  ل�«رويترز«  دبلوماسية  مصادر  وأشارت 
معبر  إبقاء  على  توافقان  والصين  روسيا  أن 

واحد فقط على الحدود السورية التركية.

الراحل  اسم  إطالق  العراقية،  الحكومة  قّررت 
الخبير األمني هشام الهاشمي، على أحد شوارع 

العاصمة بغداد.
خالل  أكد  »الكاظمي  أن  حكومي،  بيان  وذكر 
اجتماع مجلس الوزراء على إطالق اسم الشهيد 
العاصمة  ش��وارع  أح��د  على  الهاشمي،  هشام 

بغداد«.  
وأضاف نقالً عن الكاظمي قوله إن »العراق لن 
ارتكبوا  بما  للقضاء،  القتلة  أن يخضع  ينام قبل 
من جرائم، وأن من تورط بالدم العراقي سيواجه 
العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا 
أبداً، ولن نسمح ألحد أن يحول العراق الى دولة 

للعصابات«.  
من  نبذل  أن  يستحق  »شعبنا  أن  إلى  وأشار 
ألن  األوان  وآن  الحقيقي،  العمل  من  المزيد  أجله 

يظهر اإلنجاز والعمل«.
مليء  ظرف  في  تشكلت  »الحكومة  أن  وتابع 
وأمنية  سياسية  حلول  حكومة  وهي  باألزمات، 

واجتماعية واقتصادية وصحية«.  
أعلنت كتائب حزب الله العراق، أّن »مسلسل 
عبر  األميركي  للوجود  المعارضين  استهداف 
اإلعالم  نهج  في  واضحاً  بات  االتهامات  قذف 

المعادي«.
توّجه  المعادية  اإلعالم  وسائل  أّن  وأضافت 
العراقيين  م��ن  للنيل  المتصهينة«  »األب���واق 

الشرفاء عبر تلفيق التهم لهم.
اغتيال  إث��ر  العراق  الله  ح��زب  بيان  ويأتي 
الذي  الوقت  في  الهاشمي،  هشام  األمنّي  الخبير 

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة.
تجهيز  »سرعة  أّن  بيانها  في  الكتائب  وأكدت 
لمشروع  المناهضين  ل��ألط��راف  االت��ه��ام��ات 
واحدة«،  واالتهام  القتل  أداة  أن  يؤكد  االحتالل، 
ما  في  والصهاينة  األميركيين  تورط  »تبّين  كما 
تظاهرات  خالل  بشعة  بأساليب  قتل  من  حدث 

تشرين«.
اإلجرامي  أميركا  »ت��اري��خ  أّن  البيان  وذك��ر 
واإلجرام  الغدر  أساليب  يفضح  معها  يقف  ومن 

ويكشف خسة ودناءة صانع قرارها«.
المجاهدين  أّن  على  شددت  الله  حزب  كتائب 
والمبادئ  الفرسان  بأخالق  يتحلّون  المقاومين 
أّن  إل��ى  مشيرة  الشرعية،  والقيم  ال��راس��خ��ة 
عن  المقاومين  تثني  لن  السفاحين  »تخّرصات 

أداء واجبهم الشرعي واألخالقي والوطني«.
وكان مجلس القضاء األعلى في العراق، أعلن 

الثالثاء، تشكيل لجنة مختصة للتحقيق بجرائم 
االغتياالت.

وقال المجلس في بيان مقتضب، إن »مجلس 
اليوم تشكيل هيئة تحقيقية  األعلى قرر  القضاء 
عام  ادع���اء  وعضو  قضاة  ثالثة  م��ن  قضائية 

تختص بالتحقيق في جرائم االغتياالت«.
جرائم  ف��ي  ستحقق  »اللجنة  أن  وأض���اف 
االغتياالت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات 

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية«.  
دراج��ت��ي��ن  ي��رك��ب��ون  مسلحين  أن  وي��ذك��ر 
النار على الخبير األمني هشام  ناريتين، أطلقوا 
العاصمة  شرقي  زيونة  منطقة  في  الهاشمي 

بغداد، االثنين.
بعد  الحياة  ف��ارق  »الهاشمي  أن  وأض���اف، 
من  المزيد  ذكر  دون  من  المستشفى«،  إلى  نقله 

التفاصيل.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن رصاص 
الرأس  منطقتي  في  المغدور  أصاب  المهاجمين 
في  كاتم  بسالح  تمت  العملية  وأن  والبطن، 

منطقة زيونة بالقرب من منزله.
مكان  طوقت  األمنية  القوات  أن  إلى  وأشارت 
الذوا  الذين  الجناة  عن  البحث  وبدأت  الحادث 

بالفرار.
كلية  خريج   1973 مواليد  من  والهاشمي 
بالسجن  عليه  وحكم  اعتقل  واالقتصاد،  اإلدارة 

من قبل نظام صدام حسين السابق.

الوطني  األم���ن  ب��رن��ام��ج  ال��ه��اش��م��ي  وأدار 
عضواً  وك��ان  »آك��د«،  بمركز  اإلره��اب  ومكافحة 
ومتابعة  تنفيذ  لجنة  م��س��ت��ش��اري  ب��ف��ري��ق 

المصالحة الوطنية.

واألردن  مصر  من  كل  خارجية  وزراء  أعلن 
ب��«أي  تعترف  لن  بالدهم  أن  وألمانيا،  وفرنسا 
عليها  يوافق  ال   1967 عام  حدود  في  تغييرات 
لألراضي  ضّم  »أّي  أن  مضيفين  الصراع«،  طرفا 
للقانون  انتهاكاً  سيكون  المحتلة  الفلسطينية 

الدولي«. 
اجتماع  خالل  جاءت  المذكورة  الدول  مواقف 
عبر الفيديو، دعا إليه األردن عبر وزير خارجيته 
أيمن الصفدي، وضّم وزراء خارجية مصر سامح 
وألمانيا  دري��ان  لو  إي��ف  ج��ان  وفرنسا  شكري 
للجهاز  العام  األمين  إلى  إضافة  ماس،  هايكو 

األوروبي للعمل الخارجي.
االجتماع  ف��إن  أردن��ي��ة  إع��الم  وسائل  ووف��ق 
الفلسطينية  القضية  في  المستجدات  »بحث 
أكد  حيث  السلمية«،  للعملية  الراهنة  والحالة 
الوزراء المشاركون أن خطوة الضّم »ستكون لها 

عواقب خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها«.
وأكدت مصر واألردن وفرنسا وألمانيا التزامها 
استناداً  المفاوضات  خالل  من  الدولتين  ب��«حل 

إلى القانون الدولي«.
إن  عبرّية  إعالم  وسائل  قالت  السياق،  وفي 
نتنياهو  بنيامين  الصهيونية  الحكومة  رئيس 
بنظيره  جمعته  التي  المحادثة  في  »أوض��ح 
كيانه  أن  ج��ون��س��ون،  ب��وري��س  ال��ب��ري��ط��ان��ي 

على  مفاوضات  إلج��راء  مستعد  االستعماري 
أساس خطة السالم للرئيس )دونالد( ترامب«، 
إبداعّية  »خطة  بأنها  نتنياهو  وصفها  والتي 
وواقعّية وال تكّرر الصيغ الفاشلة في الماضي«. 

المحادثة بين نتنياهو وجونسون تأتي بعد 
السيادة«  »فرض  االحتالل  لعزم  األخير  انتقاد 

على األراضي المحتلة.
اليوم«  »إسرائيل  صحيفة  قالت  بالتزامن، 
واإلم��ارات  والسعودية  »مصر  إن  الصهيونية 
خطوة  أن  مفادها  »إسرائيل«  إلى  رسالة  نقلوا 
غير  والمعنى  اك��ت��راث،  بعدم  ستقابل  الضّم 

المباشر: ضوء أخضر لخطة ترامب«.
»في  أن��ه  الصهيونية،  الصحيفة  وأض��اف��ت 
عرب،  زعماء  م��ؤخ��راً  أج��راه��ا  مغلقة  أح��ادي��ث 
على  )اليد  سياسة  مع  يكونوا  أن  عليهم  إن  قيل 
إزاء  دولهم  في  الواسع  الرد  خّص  فيما  الزناد( 
ذلك  مع  نّفذت.  حال  في  الصهيونية  الخطوة 
وسيكتفون  للعملية،  مكترثين  غير  أنفسهم  هم 

بإدانات رمزية«. 
أميركي  مصدر  أع��رب  متصل،  سياق  وف��ي 
مطلع عن اعتقاده أن عملية ضم المستوطنات ال 

تزال متاحة خالل شهر يوليو/تموز الحالي.
ب��وس��ت«  »ج���روزال���ي���م  صحيفة  ون��ق��ل��ت 
طاقم  إن  ق��ول��ه  ال��م��ص��در  ع��ن  الصهيونية 

في  اجتماًعا  سيعقد،  األميركية  السالم  خطة 
المقبلة،  الخطوات  في  للنظر  األبيض؛  البيت 
على  الصهيونية  السيادة  بسط  بينها  وم��ن 

المستوطنات.
وضم  ال��س��ي��ادة  بسط  أن  المصدر  واعتبر 

المستوطنات هذا الشهر ال يزال ممكناً.
الصهيونية  »م��ع��اري��ف«  صحيفة  وذك���رت 
إليه  وسينضّم  عدة،  مرات  سيجتمع  الطاقم  أن 
مراحل  في  ترامب  دون��ال��د  األميركي  الرئيس 
األميركية  اإلدارة  تنشغل  حين  في  متقدمة، 
حالياً في معالجة انتشار فيروس كورونا بشكل 

خاص.
الذي  الموعد  يوليو/تموز،  من  األول  وك��ان 
حّدده رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، 
للشروع في عملية ضم أكثر من 130 مستوطنة 
في الضفة الغربية وغور األردن، ويمثل أكثر من 
%30 من مساحة الضفة إلى كيان االحتالل، في 

إطار »صفقة القرن« األميركية.
الشأن  بهذا  قرار  أي  يصدر  لم  نتنياهو  لكن 
حكومته،  داخل  »خالفات«  لوجود  اليوم؛  حتى 
توقيت  ح��ول  األم��ي��رك��ّي��ة  اإلدارة  م��ع  وأخ���رى 
وتفاصيل عملية »الضم«، بحسب وسائل إعالم 

صهيونية.
»إسرائيل«  ض��م  األميركية  اإلدارة  وت��ؤي��د 

أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم 
بالتنسيق معها.

ويرفض االتحاد األوروبي وعديد دول العالم، 
مؤكدين  ال��ض��م،  م��ش��روع  العربية،  والسيما 
فرص  على  ويقضي  الدولتين«  »حل  يدّمر  أنه 

السالم.
جيمي  األس��ب��ق  األم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي��س  وأدان 
أصدره  بيان  في  وقال  الضم،  خطة  أيًضا  كارتر 
سيكون  المتوقع  »الضم  إن  الماضي،  األسبوع 

بمثابة مصادرة ضخمة وغير قانونية لألراضي 
الفلسطينية«.

بقوة  أميركية  كنائس  دخلت  السياق،  وفي 
من  االحتالل  حكومة  لمنع  المواجهة  خط  على 
حتى  عليها  وقع  عريضة  عبر  وح��ذرت  الضم، 
أميركي، من استمرار صمت  ألف   200 اآلن نحو 
التي  »إسرائيل«  نيات  على  الكونغرس  أعضاء 
وع���ادل،  ش��ام��ل  س��الم  تحقيق  دون  ستحول 

بحسب تعبيرها.

عن  الثالثاء،  صباح  االحتالل  جيش  وزارة  أعلنت 
دخول وزير الجيش بيني غانتس للعزل الصحّي، بعد 

مخالطته مصاباً بكورونا قبل أيام.
سيدير  غانتس  أن  الصهيوني  »واال«  موقع  وذكر 
أمور وزارته من عزله في مكتبه، بانتظار خروج نتائج 
إلى  المخالط، باإلضافة  الوبائية للشخص  الخريطة 

نتائج فحص كورونا الذي أجري لغانتس.
ودخل المئات من جنود جيش االحتالل الصهيوني 
بمخالطتهم  لالشتباه  أم��س،  الصحي،  الحجر  إل��ى 

ل�«ُمجّندة« مصابة بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة »إسرائيل اليوم« الصهيونّية، على 
موقعها اإللكتروني، إنه تّم إخضاع جميع جنود وحدة 
»نحشون« إلى الحجر الصحي، في قاعدة للجيش في 

مرتفعات الجوالن )شمال(.
حفلة  في  شاركوا  الجنود  بعض  أن  إلى  وأش��ارت 
إلى  قاد  ما  كورونا،  بفيروس  مريضة  فيها  تواجدت 
إخضاعهم  بعد  ولكن  الصحي،  الحجر  إلى  إدخالهم 

للفحص تبينت إصابة بعضهم بالفيروس.
اتصال  على  كانوا  الذين  الجنود  »دخل  وأضافت 
إصابتها،  من  التحقق  تّم  التي  المجندة،  مع  مباشر 

إلى الحجر الصحي، وسيتم إجراء فحوصات على من 
تظهر عليهم أعراض الفيروس وفقاً للمبادئ التوجيهية 

الطبية«.
الكتيبة،  في  كبير  مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت 
الحجر  إلى  أدخلت  بأكملها  »الكتيبة  اسمه  تنشر  لم 

الصحي«.
جيش  في  »غفير«  للواء  التابعة  الوحدة،  وتنتشر 

االحتالل، في الضفة الغربية.
حتى  فإنه،  باإلجمال  أن��ه  إل��ى  الصحيفة  ولفتت 

الثالثاء، كان هناك 7809 جنود صهاينة بالحجر.

هناك 7809 جنود �سهاينة بالحجر ال�سحّي

عزل غانت�ش ووحدة كاملة من جي�ش الحتالل 
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عربيات / دوليات 6
تركز اهتمام وسائل 
اإلعالم العبرية على 
تجاهل األمين العام 

لحزب الله في خطابه 
لبدء حكومة االحتالل 

التنقيب عن النفط 
والغاز في مقاطع 

بحرّية مجاورة 
لمياه لبنان اإلقليمية 

والمناطق المتنازع 
عليها وأبدى العديد من 

المحللين خشيته من أن 
ُيخفي الصمت تدبيراً 

عملياً يثير القلق قّرره 
الحزب في مواجهة 

الخطوة.

كوالي�سكوالي�س ظهور جديد لكيم اأون.. وكوريا الجنوبية ُت�ضدر حكمًا ق�ضائيًا �ضّده.. 

وترامب م�ضتعّد لعقد قمة جديدة!
أمرت محكمة في كوريا الجنوبية، رئيس كوريا 
تعويضات  بـ«دفع  أون  جونغ  كيم  الشمالية 
عقوداً  أمضيا  اللذين  الحرب  سجناء  من  الثنين 

عدة في األشغال اإلجبارية في بيونغ يانغ«.
ويعتبر القرار، »األول الذي يصدر عن محكمة في 
كوريا الجنوبية، ويّدعي بالسلطة القضائية على 

بيونغ يانغ، ويصدر طلب تعويض ضد رئيسها«.
اللذين  الرجلين  عن  ــام  اإلع وسائل  ونقلت 
تطالب المحكمة بيونغ يانغ بتعويضهما، واألول 
اسم  والثاني  عــامــاً(،   87( ــان،  ه عائلته  اســم 
خال  اعتقالهما  »تم  إنه  عاماً(،   90( رو،  عائلته 
إلى   1950 بين  ما  الفترة  في  الكورية  الحرب 
بعد  وطنهما  إلى  إعادتهما  تتم  لم  ولكن   ،1953

وقف الحرب«.
على  إجبارهما  تم  ذلك  من  »بــدالً  ويتابعان، 
أخرى  منشآت  وفــي  الفحم  مناجم  في  العمل 
كوريا  من  الهرب  من  تمكنا  حتى  عــدة  لعقود 

الشمالية إلى الصين«.
 ،2000 وعاد رو إلى كوريا الجنوبية في عام 

بينما عاد هان في العام الذي يليه.
ورفــــع االثـــنـــان دعــــوى قــضــائــيــة فــي عــام 
أضرار  من  »عانا  إنهما  فيها،  يقوالن   ،2016
كوريا  في  مكوثهما  فترة  خال  وجسدية  نفسية 

الشمالية«.
أول  سيول،  في  المركزية  المحكمة  ــرت  وأم
مليون   21 بدفع  الشمالية  كوريا  رئيس  أمس، 
ذكرته  ما  وفق  منهما،  لكل  دوالر(   17500( وان 

المتحدثة باسم المحكمة.
ورّحب المحامون الذين يمثلون الرجلين بقرار 
المحكمة، وقالوا: »المحكمة في كوريا الجنوبية 
أعمال  على  قضائية  سلطة  األولى  للمرة  تمارس 

غير قانونية قام بها كيم جونغ أون«.
 80 »نحو  أن  إلــى  مطلعة،  مــصــادر  وتشير 
من  تمكنوا  الجنوبية،  كوريا  من  حرب  سجين 
بادهم  إلى  وعــادوا  الشمالية،  كوريا  من  الفرار 

بعد عام 2000«.
ــام  اإلع وســائــل  أعلنت  مّتصل،  سياق  فــي 
»زيارة  عن  أمس،  الشمالية،  كوريا  في  الرسمية 
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون لضريح 
سونغ  إيل  كيم  الدولة  ومؤسس  الراحل  جده 

بمناسبة ذكرى وفاته«.
وزار كيم جونغ قصر الشمس »كومسوسان«، 
حيث يوجد ضريح والده الراحل والزعيم السابق 
كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ، بحسب ما 

نشرته وكالة »يونهاب«.
السادسة  الذكرى  بمناسبة  الزيارة  وتأتي 

وافته  الــذي  سونغ  إيــل  كيم  لوفاة  والعشرين 
المنية عام 1994.

إن  الكورية  المركزية  األنباء  وكالة  وقالت 
»المساعدين الرئيسيين رافقوه في الزيارة، بمن 
والنائب  هيه  رونــغ  تشوي   2 رقم  رئيس  فيهم 
األول لرئيس لجنة شؤون الدولة بارك بونغ جو 

ورئيس الوزراء كيم جيه ريونغ«.
زيارة  مع  الضريح  إلى  كيم  زيــارة  وتزامنت 
إلى  بيجون  ستيفن  األميركي  النووي  المبعوث 
األسلحة  نزع  سبل  لمناقشة  الجنوبية  كوريا 

النووية من كوريا الشمالية.
تنوي  »ال  إنها  مــراراً  الشمالية  كوريا  وقالت 
رافضة  الــمــتــحــدة«،  الــواليــات  ــع  م الــجــلــوس 
»إمكانية استئناف الحوار مع الواليات المتحدة 

قبل وصول بيجون إلى كوريا الجنوبية«.
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أعرب  فيما 
عن استعداده لـ«عقد قمة أخرى مع رئيس كوريا 

الشمالية، كيم جونغ أون«.
وقال ترامب، خال مقابلة مع برنامج »غريتا 
أول  غراي،  تلفزيون  قناة  على  سوسترين«  فان 
وسنقوم  االجتماع  يريدون  أنهم  »أتفهم  أمس: 
بذلك بالتأكيد«، مضيفاً: »سأفعل ذلك إذا اعتقدت 

أنه سيكون مفيداً«.

ولفتت الوكالة إلى رد ترامب على سؤال حول 
مفيداً،  سيكون  وهل  االجتماع  هذا  مثل  جدوى 
بالقول: »ربما. لدّي عاقة جيدة جداً معه، لذلك 

من المحتمل أن يكون كذلك«.
عدم  قمة  منذ  النووية  المحادثات  وتوقفت 

األميركي  والرئيس  أون  جونغ  كيم  بين  االتفاق 
دونالد ترامب في شباط 2019، حيث لم يتوصل 
الثنائي التفاق على كيفية مطابقة خطوات بيونغ 
يانغ لنزع الساح النووي مع تنازالت واشنطن، 

بما في ذلك تخفيف العقوبات.

أزمة  أســوأ  سنوات  منذ  اليمن  يشهد 
األمم  تقول  حسبما  العالم،  في  إنسانية 
المتحدة. وقد قتل وأصيب عشرات اآلالف 
بدء  منذ  منازلهم  عــن  المايين  ونــزح 
 2014 منتصف  في  السلطة  على  النزاع 
من  حملتهم  »أنــصــارالــلــه«  أطلق  حين 
صنعاء  العاصمة  على  وسيطروا  الشمال 

ومناطق أخرى.
من  مجاعة  حافة  على  اليمن  أن  ويبدو 
أمواالً  المتحدة  األمم  تملك  ال  بينما  جديد، 
تجنبها  تّم  التي  الكارثة  لمواجهة  كافية 
الغارق  البلد  هــذا  فــي  شــهــراً    18 قبل 
كما  ســنــوات،   5 مــن  أكثر  منذ  بالحرب 
للشؤون  الدولية  المنظمة  منسقة  قالت 

اإلنسانية ليز غراندي.
دولة  أفقر  »اليمن  غراندي  وأضافت 
على  يعتمد  العربية،  الجزيرة  شبه  في 
فــيــروس  يتفشى  بينما  الــمــســاعــدات، 
متابعة  دون  ــن  م المستجد  كــورونــا 
حقيقية، ويعاني مايين األطفال من سوء 
من  الكثير  وضع  أن  إلى  مشيرة  تغذية«، 
على  »الــقــدرة  من  يتحّول  قد  العائات 

الصمود إلى االنهيار«.
المساعدات  ــج  ــرام »ب أّن  وتــابــعــت، 
والرعاية  الصحي،  الصرف  تشمل  التي 
بسبب  بالفعل  تغلق  والغذاء،  الصحية 
ــدو الــوضــع  ــب نــقــص األمــــــوال، فــيــمــا ي
لما  مخيف،  بشكل  مشابهاً  االقتصادي 
حين  األزمــة  مراحل  أســوأ  في  عليه  كان 
قبل  المجاعة  خطر  السكان  مايين  واجه 

نحو 18 شهراً«.
»ال  أّنـــه  األمــمــيــة  المسؤولة  ـــرت  وذك
تنقذ  قد  بمواد  المحّملة  للسفن  ُيسمح 
تتراجع  والعملة  بــالــدخــول،  ــــاً  أرواح
البنك  أمـــوال  أن  كما  كــبــيــرة.  بسرعة 
الغذاء  سلة  سعر  وارتفع  جّفت،  المركزي 
في  الــمــئــة  ــي  ف  30 بنسبة  األســاســيــة 

الماضية«. القليلة  األسابيع 
»نحن  قائلة:  تخّوفها،  عن  وأعــربــت 
الباد  دفعت  التي  نفسها  العوامل  أمام 
ليس  لكن  المجاعة،  خطر  نحو  سابقاً 
لمحاربتها  نحتاجها  التي  الموارد  لدينا 
للقلق  يدعو  أمر  إنه  المرة..  هذه  ودحرها 

العميق«.

بتعطيل  الوقود  في  حاد  نقص  ويهّدد 
والبنية  المياه  وإمدادات  الكهرباء  شبكة 
المستشفيات،  مثل  الرئيسية  التحتية 
والحكومة  المتمّردون  يتبادل  وقت  في 

االتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

نصف  حوالى  المتحدة  األمم  وجمعت 
والبالغ  اليمن  لمساعدة  المطلوب  المبلغ 
2،41 مليار دوالر في مؤتمر للمانحين في 
حزيران استضافته السعودية التي تقود 

حرب التحالف على اليمن.

بينغ،  جين  شي  الصيني  الرئيس  قــال 
على  عــازم  الصيني  »الــجــانــب  إن  أمــس، 
في  الــروســي  الجانب  مع  العمل  مواصلة 
التخريب  ـــض  ورف ــوة،  ــق ب ــم  ــدع ال ــادل  ــب ت

والتدخل الخارجيين«.
مع  هاتفية  محادثة  خــال  بينغ  ــد  وأك
أن باده  الروسي فاديمير بوتين،  الرئيس 
العمل مع روسيا لدعم  »مستعّدة لمواصلة 
الحفاظ على حقوق السيادة واألمن والتنمية 
مصالحهما  وحماية  بالبلدين،  الخاصة 

المشتركة«.
الخارجية  وزيــر  قــال  آخــر،  صعيد  على 

األميركي مايك بومبيو، أمس، إن »واشنطن 
أوروبــا  في  شركائها  مع  حــوار  بدء  تعتزم 
يشكلها  التي  للتحديات  التصدي  لبحث 

الحزب الشيوعي الصيني«.
أمس:  صحافي،  مؤتمر  في  بومبيو  وقال 
بشأن  الهند  خارجية  وزيــر  مع  »تحدثت 
كانوا  فالصينيون  الــصــيــن،  مــع  ــزاع  ــن ال
مضيفاً:  معهم«،  تعاملت  والهند  عدائيون 
تنتهي  أيــن  يعلم  للصين  جــار  ثمة  »ليس 

سيادته وأين تبدأ سيادة الصين«.
إننا  للصين  نقول  أن  »حاولنا  وتابع: 
شركائنا  مع  ــواراً  ح نبدأ  وســوف  جديون، 

الذي  التصدي  كيفية  لبحث  األوروبــيــيــن 
يشكله الحزب الشيوعي الصيني«.

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الصينية، تشاو لي جيان، قد أعلن يوم أمس 
الثاثاء، أنه لن يضيع الوقت على التعليق 
األميركي،  الخارجية  وزير  تصريحات  على 
هونغ  فــي  الــوضــع  ــول  ح بومبيو،  مــايــك 

كونغ.
وقال المتحدث خال مؤتمره الصحافي: 
هذا  مـــراراً  ــرت  ذك الماضي  األســبــوع  »فــي 
حتى  الوقت  أضيع  أن  أرغب  ال  السياسي. 

أقول شيئاً جديداً«.

ــات  ــوالي ــدد أن ال ــص ــي هـــذا ال ــر ف ــذك وي
المتحدة تهدد الصين بـ«العقوبات«، متهمة 
والجماعات  األُيــغــور  أقلية  بـ«قمع  بكين 
اإلسامية األخرى، وانتهاك حقوق اإلنسان، 
شينجيانغ  ومنطقة  التبت  في  ذلك  في  بما 
أن  إلى  مشيرة  الحكم«،  الذاتية  اإليغورية 
»مشروع القانون الذي يحمي برلمان هونغ 
استقاليتها  على  القضاء  إلى  يهدف  كونغ 
الصينية  السلطات  ورفــضــت  العالية«. 
إلى  داعية  واالنتقادات  االتهامات  جميع 
»عدم التدخل في الشؤون الداخلية للباد«.

البريطاني  آي«  إيست  »ميدل  موقع  أكد 
اإلمــاراتــيــة  الــعــاقــات  ـــارات  ـــس »م أن 
والتطور  التنامي  في  اآلخذة  اإلسرائيلية 
زواج  مجرد  مــن  أكثر  هــي  ســنــوات،  منذ 
يصورها  كــمــا  الــطــرفــيــن  بــيــن  مصلحة 

البعض«.
»حقيقة  عن  البريطاني  الموقع  وكشف 
بكيان  اإلمـــارات  تربط  التي  الــمــســارات 
تشمل  »إنها  وقال  اإلسرائيلي«،  االحتال 
واألمني  والعسكري  السياسي  التعاون 
األيدولوجية  تقاطعاتها  وأيضاً  والصحي، 

وسعيهما لمواجهة عدو مشترك«.
تل  بين  »العاقة  أن  الموقع  ــح  وأوض
بسياسة  رهينة  ليست  وأبوظبي  أبيب 
)إسرائيل( إزاء القضية الفلسطينية خاصة 
يبذلها  التي  الحثيثة  المساعي  ضوء  في 
لتفعيل  نتنياهو  بنيامين  الــوزراء  رئيس 

خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور 
البلدين  بين  »العاقات  أن  مؤكداً  األردن«، 
المستويات  على  عمقها  عن  فضاً  تتسم، 
واألمنية،  والتجارية  الجيوستراتيجية 
أيديولوجية  تقاطعات  على  مبنية  بكونها 

متينة وقابلة للصمود«.
الركائز  »إحــدى  أن  إلى  الموقع  وأشــار 
األساسية للتقارب بين تل أبيب وأبوظبي، 
تعبرانها  ــا  م لــمــواجــهــة  سعيهما  ــي  ه
الجمهورية  فــي  يتمثل  مشتركاً  ـــدواً  ع
 ،2009 ــام  ع ففي  اإليــرانــيــة.  اإلســامــيــة 
الرئيس  تنصيب  من  وجيزة  فترة  وبعد 
تعاونت  أوباما،  باراك  السابق،  األميركي 
للمرة  واإلماراتية  اإلسرائيلية  الحكومتان 
التخاذ  واشنطن  على  الضغط  في  األولــى 
غيرت  أنها  غير  ــران،  إي ضد  أقــوى  موقف 
نهجها في 2019 بعد صمت واشنطن على 

الضربات التي تعّرضت لها منشآت أرامكو 
السعودية«.

دوراً  لعبت  »)إسرائيل(  أن  الموقع  وأكــد 
تجسس  كقوة  ــارات  اإلم صعود  في  محورياً 
وتحليل  التجسس  مــجــال  إن  إذ  إقليمية، 
البيانات شهد تعاوناً وثيقاً بين الطرفين، حيث 
بقدرات  أبوظبي  اإلسرائيلية  الشركات  زودت 

متخصصة خدمة لمصالحهما المشتركة.
الرغم  فعلى  العسكري،  المجال  وفــي 
تــزال  ال  البلدين  بين  »الــعــاقــات  أن  مــن 
وتبادل  المشتركة  التدريبات  على  تقتصر 
آلخر،  وقت  من  االستخبارية  المعلومات 
االستعانة  عديدة  مناسبات  في  تّمت  فقد 
ــن عــســكــريــيــن وأمــنــيــيــن  ــي ــي ــائ ــص ــأخ ب
الشركات  لصالح  سابقين  إسرائيليين 

العسكرية واألمنية اإلماراتية الخاصة«.
بالقوات  سابقون  عناصر  تحول  كما 

مدربين  ــن  م »اإلســرائــيــلــيــة«  الــخــاصــة 
لتعقب  أبوظبي  بيد  أسلحة  إلى  ومرتزقة 
حليف  لدعم  أو  اليمن،  فــي  اإلساميين 
»خليفة  المتقاعد  اللواء  بليبيا  ــارات  اإلم
المعترف  الحكومة  ضد  قتاله  في  حفتر« 

بها دولياً في طرابلس.
التعاون  هــذا  »كــل  أن  الــمــوقــع  وأكـــد 
دون  ليتحقق  يكن  لم  الطرفين  بين  األمني 
األمنية  لألجهزة  العليا  القيادة  موافقة 
»أبوظبي  أن  على  مشدداً  اإلسرائيلية«، 
التي  الكيفية  بشأن  ما  نوعاً  قلقة  تكون  قد 
تأييدها  إلى  اإلماراتي  الداخل  بها  ينظر  قد 
حكامها  لكن  اإلسرائيلية،  الضم  لخطة 
للخطوة  الــظــاهــري  الــرفــض  أن  يفهمون 
عمق  على  بالحفاظ  وحده  كفياً  سيكون 
زواج  مجرد  من  أكثر  أنه  يبدو  ما  ومتانة 

مصلحة بين البلدين«.

ميركل  أنغيا  األلمانّية  المستشارة  دعت 
فأكثر  أكثر  »االعتماد  إلى  األوروبية  الدول 
ظل  في  الداخلي  وتماسكها  طاقاتها  على 
على  الحفاظ  مع  بالتوازي  متغير،  عالم 

الشراكات عبر األطلسي«.
وجاء تصريح ميركل في خطاب لها أمس، 
أولويات  لعرض  ــي،  األوروب البرلمان  أمام 
حتى  ستمتد  والتي  لاتحاد  بادها  رئاسة 

نهاية عام 2020.
العمل  »ضـــرورة  على  ميركل  وشـــّددت 
على تعزيز القيم األوروبية وحقوق اإلنسان 
وسيادة القانون خارج حدود دول االتحاد«، 
مشيرة إلى »ضرورة أن يجد التكتل الموّحد 

مكانه وسط عالم مضطرب ومتغير«.
في  االســتــمــرار  »ضـــرورة  على  ـــدت  وأك
بريطانيا  مع  األطلسي،  عبر  الشراكات  عقد 
القمة  عقد  إمكانية  عدم  فرغم  الصين،  ومع 
األوروبية – الصينية في أيلول المقبل، يجب 

االستمرار في الحوار مع بكين«.
الشق  تعزيز  »ضـــرورة  عــن  وتحّدثت 
ــوار مع  ــح االجــتــمــاعــي والــقــانــونــي فــي ال
ــق الــتــجــاري  ــش بــكــيــن بــالــتــوازي مــع ال

واالقتصادي«.
للحمات  التصدي  أهمية  إلى  وتطّرقت 
مع  التعامل  في  الكاذبة  واألخبار  المغرضة 
األزمات خاصة وباء كوفيد19-، حيث رأت 

أن أوروبا بحاجة للحقيقة والشفافية«.
األلمانية،  الرئاسة  أولويات  وتتمحور 
مخطط  تمرير  »ضــرورة  حول  ميركل  وفق 
تداعيات  مع  للتعامل  األوروبـــي  التعافي 
 750 البالغ  االقتصادية  كوفيد19-  وبــاء 

مليار يورو«.
أما في ما يتعلق بملف الهجرة، فقد أكدت 
على  سينصّب  الرئاسة  »عمل  أن  ميركل 
إلى  تستند  أوروبية  هجرة  سياسة  وضع 

القانون ومبادئ اإلنسانية معاً«.

تحذير اأممّي من مجاعة جديدة في اليمن

بينغ يوؤكد ا�ضتعداد بالده لم�ضاركة رو�ضيا في تبادل الدعم ورف�ض التدخل الخارجّي.. 

وبومبيو يبحث كيفية الت�ضّدي لل�ضين مع الأوروبّيين! 

موقع بريطانّي يك�ضف م�ضار العالقات بين الإمارات و«اإ�ضرائيل« 

ميركل تدعو الأوروبّيين لالعتماد على اأنف�ضهم اأكثر وا�ضتمرار الحوار مع بكين

دعوة اأميركّية في مجل�ض الأمن 

لتمديد حظر الأ�ضلحة على اإيران

فيديو لغارات م�ضرّية في ليبيا يثير �ضّجة...

وغوتيري�ض يعلن دخول ال�ضراع الليبّي مرحلة جديدة 

بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  حّث 
حظر  »تمديد  على  الــدولــي  ــن  األم مجلس  ــس،  أم

األسلحة المفروض على إيران«.
والقوات  المتحدة  »الواليات  إن  بومبيو  وقال 
سفينة  الماضي  الشهر  ضبطت  معها  المتحالفة 
في  الحوثيين  المتمردين  ــى  إل أسلحة  تحمل 

اليمن«.
مؤتمر  خال  اعتبر  األميركي  الخارجية  وزيــر 
حظر  يمدد  أن  األمــن  لمجلس  بد  »ال  أنه  صحافي 
في  الصراعات  من  مزيد  لمنع  إيران  على  األسلحة 
بأن  االعتقاد  جاد  شخص  أي  يسع  ال  المنطقة... 
عليها  تحصل  التي  األسلحة  ستستخدم  ــران  إي

ألغراض سلمية«.
بــإيــران،  الــخــاص  األمــيــركــي  المبعوث  وكــان 
ستواجهان  والصين  »روسيا  إن  قال  هوك،  برايان 
قدماً  المضي  واصلتا  إذا  المتحدة  األمم  في  العزلة 
حظر  لتمديد  المتحدة  الواليات  مسعى  عرقلة  في 

الساح المفروض على إيران«.
روسيا  بين  متسعة  فجوة  »نــرى  هــوك  وذكــر 
»روسيا  أن  مضيفاً  الدولي«،  والمجتمع  والصين 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  في  عزلتا  والصين 

األسبوع الماضي، وسيتم عزلهما في مجلس األمن 
إذا واصلتا السير في طريق الواقع المرير هذا«.

وفي وقت سابق، أكد مندوب الصين في مجلس 
دفاعي  برنامج  امتاك  في  إيران  »حق  على  األمن 

صاروخي«.
وفي جلسة دعت لها الواليات المتحدة لمناقشة 
مشروع قرار »لتمديد حظر بيع األسلحة التقليدية 
االنسحاب  الصيني  المندوب  وصــف  ـــران«،  إلي
المنفردة  والعقوبات  النووي  االتفاق  من  األميركي 
العالم«،  يواجهها  التي  الفعلية  »المشكلة  بأنها 
قراراتها  عن  »العودة  المتحدة  الواليات  من  طالباً 

وأفعالها بهذا الخصوص«.
األمن،  مجلس  في  روسيا  مندوب  قال  بــدوره، 
أحادية  سياسة  تنتهج  المتحدة  »الــواليــات  إن 
أن  معتبراً  اإليراني«،  الشعب  على  الضغط  هدفها 
إيران  على  األميركية  القصوى  الضغوط  »سياسة 

غير مقبولة«.
بشأن  األميركي  القرار  »مشروع  أن  ــاف  وأض
الذي  إيران  على  المفروض  األسلحة  حظر  تمديد 
لديه  وليست  خيالي  هــو  الخريف،  فــي  ينتهي 

فرصة للتحقق ولن يمر«.

المتحدة  ــم  األم لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  أعلن 
دخل  الليبي  »الصراع  أن  غوتيريس،  أنطونيو 
المتحدة  »األمم  أن  إلى  مشيراً  جديدة«،  مرحلة 
في  الساح  منزوعة  منطقة  إلنشاء  جهوداً  تبذل 

الباد«.
وقال غوتيريس في اجتماع لمجلس األمن حول 
المتحدة  »األمم  أمس:  ليبيا،  في  األوضاع  تطور 
في  الساح  منزوعة  منطقة  إلنشاء  جهوداً  تبذل 
والتدخل  جديدة  مرحلة  دخل  والصراع  ليبيا... 

األجنبي صار في مستوى غير مسبوق«.
العسكري  الحشد  مــن  قلقه  عــن  أعــرب  كما 
المتحدة  ــم  »األم ــال:  وق الساح،  حظر  ــروق  وخ
لجنة  تأسيس  حول  األمن  مجلس  بقرار  ترحب 
تقصي حقائق حول االنتهاكات ضد اإلنسانية في 
ليبيا... واألمم المتحدة مستعّدة لتقديم المشورة 

في التحقيق حول المقابر الجماعية«.
ضجة  فيديو  مقطع  ــار  أث متصل،  سياق  في 
التواصل  مواقع  على  بقوة  انتشاره  عقب  كبيرة 
غارات  ويظهر  العربية،  اإلعام  وسائل  وبعض 
وبين  بينها  بعضهم  وربــط  ليبيا،  في  مصرية 

قصف قاعدة الوطية.
الفيديو  مقطع  ليبية  إخبارية  مواقع  وتداولت 
فيما  الــوطــيــة،  قــاعــدة  قصف  للحظة  ــه  أن على 
أيضاً  أنه  على  مصرية  فضائية  قنوات  نشرته 

الوطية. لقاعدة 
 فيما  كشفت وكالة »فرانس برس« أن »مقطع 
الفيديو فعاً لغارات مصرية في ليبيا، ولكن قبل 

3 سنوات تقريباً«. قصف الوطية بنحو 
عدسة  من  ملتقط  تسجياً  الفيديو  في  ويظهر   
بصواريخ  استهدافه  يتم  لموقع  حربية  طائرة 
عن  ناجمة  انفجارات  لمعان  يظهر  وثم  جوية، 

الصواريخ.
على  الواقعة  العسكرية  الوطية  قاعدة  وكانت 
العاصمة  غربي  جنوب  كيلومتراً   140 مسافة 
ليل  جوي  لقصف  تعّرضت  قد  طرابلس  الليبية 

السبت.
مجهولة  طــائــرات  الــوفــاق  حكومة  واّتهمت 
عن  تفاصيل  تقّدم  أن  دون  من  القاعدة،  بقصف 
األهداف،  وماهّية  الهجوم  شّنت  التي  الطائرات 
استهدفت  ــارات  ــغ »ال أن  إلــى  تقارير  وأشـــارت 

منظومات دفاع جوي تركية«.
التي  الليبية  الوفاق  حكومة  قوات  وتوّعدت 
قصف  على  بـ«الرد  لها،  مقراً  طرابلس  من  تتخذ 
شرقي  االستراتيجية  الجوية،  الوطية  قاعدة 

الليبية طرابلس«. العاصمة 
الوفاق،  حكومة  قوات  باسم  المتحدث  وذكر 
استهدفت  الــتــي  ــارات  ــغ »ال أن  قنونو،  محمد 
قبل  من  نفذت  طرابلس  جنوب  الواقعة  القاعدة 
الذي يقوده  طيران أجنبي داعم للجيش الوطني 

المشير خليفة حفتر، بهدف رفع معنوياته«.
لكن وحدة التحقق من األخبار المزيفة التابعة 
يعود  المقطع  أن  اكتشفت  ــرس«  ب لـــ«فــرانــس 
 3 قبل  ليبيا  في  المصرية  القوات  نفذتها  لغارات 

سنوات تقريباً.
صفحة  على  األصــلــي  الفيديو  مقطع  ونشر 
وزارة الدفاع المصرية عبر موقع »يوتيوب« يوم 
لشهداء  تأثر  الجوية  »القوات  بعنوان  أيار،   27
في  المخّططة  األهــداف  تدمير  في  وتنجح  مصر 

ليبيا«.
تلك  في  تستهدف  المصرية  القوات  وكانت 
عناصر  وتدريب  تمركز  مناطق  تدمير  الغارة 
أقباط  من  قبطياً   29 قتل  عن  مسؤولة  إرهابية 

مصر.
القوات  باسم  الرسمي  المتحدث  حينها  وقال 
من  عــدداً  نّفذت  الجوية  »القوات  إن  المسلّحة 
الضربات المرّكزة نهاراً ولياً استهدفت عدداً من 
بعد  الليبية  األراضي  داخل  اإلرهابية  العناصر 

التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات«.
وبذلك يظهر من هذا الفيديو أنه ليس له عاقة 

على اإلطاق بقصف قاعدة الوطية.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري
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عبير حمدان
ب��ح��ض��ور ح��ش��د م���ن ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن 
والقوى  األح��زاب  ومسؤولي  والناشطين 
نّفذت  اإلع��ام،  وسائل  ومندوبي  اللبنانية 
استنكارية  وقفة  المقاوم«  اإلعام  »جبهة 
وحصار  األميركية  بالسياسات  تنديداً 
األميركية  السفيرة  لتدخات  ورفضاً  لبنان، 
في لبنان دوروثي شيا وإدارتها في شؤون 
التصريحات  خلفية  وعلى  الداخلية،  الباد 
التي أدلت بها السفيرة واتهمت فيها فئة من 
االنهيار  ومسؤولية  باإلرهاب  اللبنانيين 
»الساحة«  قرية  ف��ي  وذل��ك  االق��ت��ص��ادي، 

التراثية في بيروت.
شارك في الوقفة الوزير والنائب السابق 
جريدة  تحرير  رئيس  نعمان،  عصام  د. 
»البناء« النائب السابق ناصر قنديل، عضو 
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي 
المكتب  وعضو  مهدي  سماح  االجتماعي 
المجلس  عضو  وهبي،  وهيب  السياسي 
زينب،  أبو  غالب  الله  حزب  في  السياسي 
عضو المجلس االستشاري في حركة »أمل« 
زكي جمعة، عضو المجلس الوطني لإلعام 
غالب قنديل، المحامية بشرى الخليل، مدير 
التحرير المسؤول في جريدة »البناء« رمزي 
عبد الخالق، مسؤول العاقات مع األحزاب 
التيار  في  الفلسطينية  والفصائل  اللبنانية 
أمين  دسوم،  رمزي  المحامي  الحر  الوطني 
عام »التجمع العربي واإلسامي لدعم خيار 
واإلعامي  المنتج  غدار،  يحيى  المقاومة« 
زياد الشويري، األمين العام لحركة »األمة« 
جمعية  رئيس  ج��ب��ري،  الله  عبد  الشيخ 
حبلي،  صهيب  الشيخ  للتقريب«  »أل��ف��ة 
حسن  الشغيلة  رابطة  في  اإلعام  مسؤول 
اللجنة  في  األوسط  الشرق  مفّوض  حردان، 
هيثم  السفير  اإلن��س��ان  لحقوق  ال��دول��ي��ة 
وط��ن«  »ص��رخ��ة  تيار  رئيس  سعيد،  أب��و 
الساتر،  عبد  فيصل  اإلعامي  ذبيان،  جهاد 
بهجة،  أحمد  االقتصادي  والخبير  الناشط 
وحشد  ح��درج  قاسم  القانوني  المستشار 

من أهل الصحافة واإلعام والمهتّمين.
الخليل  المحامية  أّك��دت  الوقفة،  خ��ال 
على حرية الصحافة المكّرسة في الدستور، 
مازح  محمد  القاضي  حكم  »أن  إلى  مشيرة 
إنما  الشخصي،  في  السفيرة  يتناول  لم 
تناول جرائم الخطر الناتجة عن تصريحات 
ومعلومات واّتهامات غير مثبتة قد تعّرض 
للخطر،  قانوناً  المحمية  الوطنية  المصلحة 
على  فعلياً  اع��ت��داًء  ُتعّد  نشرها  وبمجرد 
ومن  ال��ع��ام.  ب��األم��ن  وإخ����االً  المصلحة 
ضمنها االعتداء على معتقد إحدى الطوائف 
اعتداء  في  لبنان  في  والشيعة  الدينية، 
السفيرة  وبتصريح  معتقداتهم.  على  يومي 
ما  الجريمة،  هذه  أركان  تحّققت  األميركية 
درءاً  قراره  اتخاذ  إلى  مازح  بالقاضي  دفع 
من  اإلعامية  الوسائل  فيه  يمنع  للخطر 

السفيرة«. استصراح 
أن  دسوم  رمزي  المحامي  أّكد  جهته،  من 
ما تقوم به السفيرة األميركية في لبنان »هو 
على  وتحريض  شؤونه  في  واضح  تدّخل 
في  ممثلة  اللبنانيين  من  واسعة  شريحة 
مشيراً  والتشريعية«،  التنفيذية  السلطتين 
ليس  لبنان  في  األميركي  التدخل  »أن  إلى 
جديداً، وأن ما يحصل في لبنان من ضائقة 
الناعمة  الحرب  سياق  في  تأتي  اقتصادية 
بالحرب«.  أخ��ذه  من  يتمكنوا  لم  ما  ألخ��ذ 
»الواضح  التيار  موقف  إلى  دسوم  وأش��ار 
أتت  وقد  اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  من 
لبنان  لخنق  قيصر  بقانون  مؤخراً  أميركا 

وسورية، البلد الذي يمثل رئة لبنان«. 
فتح  إل��ى  ليس  التيار  »يتطلّع  وت��اب��ع: 
الحدود مع سورية فحسب، بل مع فلسطين 
المحتلة لنصلي جميعاً في المسجد األقصى 

وفي كنيسة المهد وكنيسة القيامة، مؤكداً أن 
ليس في عهد الرئيس ميشال عون من يأتي 

ليملي علينا كيفية التصرف كلبنانيين«.
أم��ل«،  »حركة  كلمة  جمعة  زك��ي  وألقى 
مفتوحة  مواجهة  ف��ي  لبنان  »أّن  م��ؤك��داً 
األميركية،  المتحدة  الواليات  مع  ومباشرة 
فيها  تلجأ  التي  األول��ى  المرة  ليست  وهذه 
لتدخل  الوكاء  وج��ه  تخفيف  إل��ى  أميركا 
مباشرة بذاتها. تحاصر أميركا لبنان، البلد 
المقاوم، بأدواتها الناعمة وقواها المباشرة 
اإلع��ام  وس��ائ��ل  وتفتح  المباشرة،  وغير 
للتضليل  االجتماعي  التواصل  ووسائط 
جانب  إل��ى  الشائعات  وب���ّث  والتشويه 
سنوات  منذ  تدّرج  واسع  اقتصادي  حصار 

وصوالً إلى ضرب العملة الوطنية«.
السياسي  المكتب  عضو  رأى  جهته  من 
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  في 
األم��ي��رك��ي��ة  ال��س��ف��ي��رة  أّن  وه��ب��ي  وه��ي��ب 
»تتدخل بوقاحة في شؤون لبنان الداخلية 

والمطلوب وضع حّد لهذه التدخات«.
أّن السفيرة األميركية دوروثي  إلى  ولفت 
لدى  بادها  سفارة  في  تعمل  »كانت  شيا 
فريق  من  وه��ي  الصهيوني،  العدو  كيان 
البعد  كّل  بعيد  عملها  وأّن  بولتون،  جون 
عن العمل الدبلوماسي، ال بل تتبع لألجهزة 
قيامها  وأن  األم��ي��رك��ي��ة،  االس��ت��خ��ب��اري��ة 
عمل  هو  لبنان،  في  الفتنة  على  بالتحريض 

بامتياز«. مخابراتي 
وأضاف: »نقول لهذه السفيرة األميركية، 
على  اللبنانيين  ت��أل��ي��ب  م���ح���اوالت  إّن 
فالمقاومة  فاشلة،  محاوالت  هي  المقاومة، 
معادلة  وشكلت  واألس��رى  األرض  ح��ّررت 
الصهيوني،  اإلره��اب  من  لبنان  حمت  ردع 
هو  ال���ذي  ال��داع��ش��ي  االره����اب  خطر  وم��ن 

صناعة أميركية بامتياز«.
وأش����اد وه��ب��ي ب��ال��ق��رار ال���ذي أص���دره 
من  »ع��ّب��ر  وال���ذي  م���ازح،  محمد  القاضي 
وكرامة  لبنان  بسيادة  التمسك  عن  خاله 
موقفاً  ح��زب��ن��ا  أص���در  وق���د  اللبنانيين. 
لقراره  تقديراً  مازح  القاضي  بدعم  واضحاً 

الشجاع«.
التدخات  من  نحّذر  »إننا  وهبي:  وختم 
السافرة في شؤون لبنان، وننّبه  األميركية 
السفراء  وبعض  األميركية  السفيرة  أّن  إلى 
الذين تدور دولهم في فلك أميركا، يواصلون 
من خال لقاءاتهم التحريض على المقاومة 
الخارجية  وزارة  ندعو  ولذلك  وساحها. 
السفراء  هؤالء  وإلزام  التشّدد  إلى  اللبنانية 
الدولية،  والقوانين  بالمعاهدات  التقّيد 
تعد  التي  المشبوهة  تحركاتهم  وضبط 

اللبنانية«. للسيادة  خرقاً 
أميركا  أّن  جبري  الله  عبد  الشيخ  ورأى 
»هي التي قتلت الشباب العربي في العراق 
على  وعملت  واليمن،  وفلسطين  وسورية 
تقسيمه وتشتيته وزرع بذور الفتنة بينه«، 
الوطن  أبناء  من  »البعض  أن  إلى  مشيراً 
يساعد أميركا في تنفيذ أجندتها، والقاضي 
مازح تجّرأ واّتخذ قراراً مناسباً ووطنياً وما 

حصل معه مخٍز جداً«.
»أّن  على  غ��دار  يحيى  ش��ّدد  جهته،  من 
التي  الحربة  رأس  هي  األميركية  اإلدارة 
إلى  ال��وق��وف  م��ؤك��داً  لبنان«،  تدمير  تريد 
وم��وج��ه��اً  م���ازح  محمد  ال��ق��اض��ي  ج��ان��ب 
دياب،  حسان  الحكومة  لرئيس  مطالبته 
ضربه،  تريد  السفيرة  هذه  أّن  يعلم  »الذي 
بأن ال يقف مكتوف األيدي ونحن نرى كيف 
حّد  إلى  الباد  في  األميركية  السفيرة  تلعب 
ال يقبله عقل. على رئيس الحكومة أن يتخّذ 
قراراً حاسماً تجاه السفيرة وبعض وسائل 
اإلعام تجاه هذا االستعمار، لتحرير قرارنا 

كما حررنا أرضنا«.
ول��ف��ت ح��س��ن ح�����ردان ب��اس��م راب��ط��ة 
أميركياً  عدواناً  »نواجه  أننا  إلى  الشغيلة 

عن  للتخلّي  لبنان  خنق  إلى  يهدف  شرساً 
 – »ج��ي��ش  الذهبية  ومعادلته  مقاومته 
– مقاومة«، وهي التي حققت المجد،  شعب 
الذي  الصهيوني  العدوان  من  لبنان  وحمت 
ويواجه  وج��واً.  وبراً  بحراً  يوم  كّل  يهّددنا 
لبنان تمادياً أميركياً في استباحة سيادته، 
أقدمت  حتى  السفور  من  بلغ  التدخل  وهذا 
تحريض  على  اإلعام  وسائل  عبر  السفيرة 
وتحميل  البعض  بعضهم  على  اللبنانيين 
الوطنية  العملة  ضرب  مسؤولية  منهم  فئة 
عليها«،  الدوالر  حرب  بادها  خاضت  التي 
النتهاكها  لبنان  بمغادرة  السفيرة  مطالباً 

الدولية.  المعاهدات والمواثيق 
واعتبر السفير هيثم أبو سعيد أّن مشكلة 
»بدأت  لبنان  في  األميركية  السفيرة  تدخل 
وقد  األول،  تشرين   17 تحّرك  تبّنت  أن  منذ 
زوايا  إلى  وصلت  حتى  تدخلها  في  تمادت 
إلى  أبرقُت  وقد  لبنان،  في  الداخلية  األمور 
األمين العام لألمم المتحدة بأّن هناك حواراً 
نقاط،  ثاث  تبّني  لطلب  بعبدا  في  جارياً 
في  التدخل  على  تصّر  األميركية  السفيرة 
مراحل  ثاث  هناك  ولكن  الساح،  مسألة 
التي  الجهات  َم��ن  عليها:  االت��ف��اق  يجب 
تسليم  بعد  للبنان  ض��م��ان��ات  ستعطي 
أن  اللبناني  للجيش  يحّق  هل  ال��س��اح؟ 
كالصواريخ  األسلحة  من  النوع  هذا  يمتلك 
الجهة  ومن  البالستية؟  وغير  البالستية 
التي ستتسلم الساح الذي أشار اإلسرائيلي 

إلى أنه خطير جداً«؟
زي��اد  واإلع��ام��ي  المنتج  أش��ار  ب���دوره، 
فعل  كرّد  دائماً  نتحّرك  »أننا  إلى  الشويري 

المبادرة  إلى  السّباقين  نكون  أن  دون  من 
يشهد  الصعبة.  األوقات  إلى  الوصول  قبل 
مباشراً  حصاراً  طويلة  سنوات  منذ  لبنان 
الهموم  لكن  قصير،  بقانون  ال��ي��وم  ت��ّوج 
الصراعات  على  تطغى  ت��زال  ال  الداخلية 
االستراتيجية التي يجب أن تأخذ األولوية، 
الوجود  تجاه  تصعيدية  خطوات  باتخاذنا 
األميركي في لبنان. ما حصل مؤخراً خطير 
الدقيقة  المرحلة  هذه  في  خصوصاً  ج��داً، 

التي يمّر بها لبنان«.
جهاد  وطن«  »صرخة  تيار  رئيس  ووّجه 
الذي  القاضي محمد مازح  إلى  ذبيان تحية 
الشعب  باسم  ق��راراً  باتخاذه  ج��اّداً  »ك��ان 
وسائل  في  حصلت  والمفارقة  اللبناني، 
تتّم  ول��م  القضاء  تحترم  لم  التي  اإلع��ام 
هي  المقاومة  “أّن  على  مشّدداً  مساءلتها«، 
عنوان الكرامة في هذا البلد بل في هذه األمة، 
السماح  األح��وال  من  ح��ال  ب��أّي  يجوز  وال 
الداخلية،  شؤوننا  في  التدخل  سفير  ألّي 
ال  التي  المتحدة  الواليات  سفيرة  وتحديداً 
العدو  لمصلحة  كان  إذا  إال  عمل  بأّي  تقوم 

اإلسرائيلي”.  
واعتبر الشيخ  صهيب حبلي أّن دوروثي 
إنما  المتحدة،  الواليات  شيا »ليست سفيرة 
إسرائيل،  يعني  وترامب  ترامب،  سفيرة 

وهذا ما يجب توضيحه أوالً«. 
»نحن  الدين:  زين  أحمد  الصحافي  وقال 
كنا  عندما  أميركا  هزمنا  لقد  ضعفاء،  لسنا 
أضعف من اليوم بكثير، من عام 1949 إلى 
اآلن وال يزال باستطاعتنا االنتصار. نحتاج 
مستوى  ف��ي  لنكون  إعامنا  تطوير  إل��ى 

االنتصارات التي حققتها المقاومة«.
تحرير  لرئيس  بكلمة  الوقفة  واختتمت   
ناصر  السابق  النائب  »ال��ب��ن��اء«  ج��ري��دة 
تتحّكم  »ال  أن  يجب  أّن��ه  رأى  ال��ذي  قنديل 
مع  التعامل  ف��ي  السياسية  التوجهات 
انتهاك  أن يحكم في ذلك  السفراء، بل يجب 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولو جاءت 
نراها  سنبقى  وال��س��ل��وى،  بالمّن  أميركا 
»حيطها  اللبنانية  الدولة  األكبر.  الشيطان 
تسائلها  ولم  للسفيرة  توّسلت  وقد  واطي« 
ترتقي  أن  يجب  الدولة  هذه  كامها.  بشأن 

والعرب  األجانب  السفراء  مع  التعامل  في 
إل���ى م��س��ت��وى االن��ت��ص��ارات وال��ب��ط��والت 
في  السفراء  ومقاومته.  لبنان  حققها  التي 
مزرعة  لبنان  باعتبار  يتصرفون  لبنان 
ومن  سيادتها.  تحمي  أن  يجب  الدولة  فيما 
تجول  األميركية  السفيرة  نرى  أن  المعيب 
على المرجعيات الدينية وعلى السياسيين 
السفيرة  عّينا  نحن  مستوياتهم.  بمختلف 
مفّوضاً سامياً في لبنان، وهذا أمر يجب أن 

ُيعاَلج«. 

»جبهة الإعالم المقاوم« نظمت وقفة رف�شًا لتدّخالت ال�شفيرة الأميركّية واإدارتها في ال�ش�ؤون اللبنانّية

وهبي: محاوالت تاأليب اللبنانيين على المقاومة فا�شلة وما تقوم به �شيا عمل مخابراتي بامتياز

قنديل: التخاذ الحكومة االإجراءات القانونية لحماية �شيادة لبنان من تدخالت �شفراء اأميركا وال�شعودية واالإمارات

قنديلوهبي

الخليل

غدار

حبلي

زين الدين

جمعة

ذبيان

الشويري

عريفة اللقاء

بو سعيد وحردان
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 Ã«d�ù« vK� r�UH��« WL�� ÊU� s�b�« ÃU� s� Ã«d�ù« Ê≈ X�U�  öOK�� q� w�
 Î U�u�u� ÊU� Íc�« U�“ —«e� w�UM�K�« ¨WO�dO�_«  «d�U�LK� W�ULF�U� rN�L�« s�

ÆÊ«dN� w�
 XK��«  w��«  sO�UMH�«  n??�«u??�   √b??�  ¨w??K??�«b??�«  w�UO��«  ÊQ??A??�«  w??�
  b�Ë ¨dOOG��« l�—UA�Ë w�uJ��« ÊQA�« UN�«uM� ÊU�Ë ¨w{UL�« Ÿu��_«
 —uN�  ¡b��  WI�  vK�Ë  ¨U??�¡«—Ë  ¡UHK��«   U���  WI�  vK�  UN�Oz—Ë  W�uJ��«
 w�  —UF�_«  ŸUH�—«Ë  lDI�«  ‚u�   U�«dD{«  WN�«u�  w�  UN�«—«d�  ZzU��
 pA�«  Íd�d��«  bF�  o�U��«  fOzd�«  r��  ULMO�  ¨WÒO�öN��ô«  ‚«u??�_«
 w�  UL�UH� s�  UFzU� bF� ¨Í«d��« w� Î U��d� w�Ëd� s� ¨t�uI� sOIO�U�
 fOz— —«d� œU�√ ULMO� ¨W�uJ��« W�Uz— v�≈  t�œu� sLC� ÃuCM�« o�d�
 fK�L�«  ÂU�√  sOOF��«  WO�¬  Êu�UI�  sFD�U�  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«
 ¨WN� s� W�uJ��«  U� ÒuJ� sO� W�öF�« W�U� v�≈  ôƒU���« ¨Í—u��b�«
 w��«  ¨Íd??�  tO��  »«u??M??�«  fK��  fOz—Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  Î U�uB�Ë
 ÂU�_«  nAJ�  Ê√  —UE��U�  ¨W�UL��  ÊU�dD�«  UNM�  d��  WO�u�  WKI�   bN�
 œ— s� wI�«u��« q�b��« u� sFD�« Ê√ s� WF�U�� —œUB� t��U� U� W�œ WK�IL�«
 Á«d� U� W�œUO�� —dI� Í—u��b�« fK�L�« „d�Ë ¨»«uM�« fK�� v�≈ Êu�UI�«

ÆÊu�UI�« ‰u� s�U���« W�H� wD�

  U�ôuK� tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« UNN Ò�Ë w��« qzU�d�« …«b�Ë
 UN�dOH� q Ò�b�Ë ÊUM�� vK� w�UL�«Ë ÍœUB��ô« U�—UB� V��� WO�dO�ô« …b��L�«
 YOMO� ‰«dM��«  WO�dO�_«  vD�u�«  …œUOI�«  bzU� Òj� ¨WOK�«b�«  ÊËRA�U�  ËdO� w�

 Æ1982 ÂUF�« w� eM�—UL�« ÒdI� dO�H� Èd�c� t� …—U�“ w� p�–Ë  ËdO� w� ÍeMO�U�
 …dOH��« tI�«d� «b�F� w� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— ÍeMO�U� vI��«Ë
 —«dI��«Ë s�√ vK� ÿUH��« WOL�√ vK� Î «œb�� «b�F� s� ÍeMO�U� b�√Ë ÆUO� w�Ë—Ëœ
 Æw�UM�K�« gO��«Ë …b��L�«  U�ôu�« sO� W�uI�« W�«dA�« vK� œÒb�Ë ¨t�œUO�Ë ÊUM��

 Æ»U�œ ÊU�� ¡«—“u�« fK��Ë Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« w�Oz— vI��« UL�
 o�KL�«Ë  ¨vD�u�«  W�e�dL�«  WIDML�«  ◊U�{Ë  u�ËR��  ÍeMO�U�  ‰«dM��«  o�«—Ë
 Ác�ò  ÊS�  WÒO�dO�_«  …—UH��«  ÊUO�  V���Ë  Æs�U�   d??�Ë—  w�dO�_«  ÍdJ�F�«
 sO�dJ�F�«Ë sOO�UO��« …œUI�« —U�� l�  «¡UI� XKL� ÊUM�� v�≈ b�«Ë ÂuO� …—U�e�«
 v�≈  W�U{ùU�  ¨w�UM�K�«  gO��«Ë  ŸU�b�«  …—«“Ë  s�  ÊuK�L�  rNO�  sL�  ¨sOO�UM�K�«
 Èd�c�  ÎUL�dJ� Í—U�c��«  VBM�«  bM� …dOB� WD��Ë ¨WO�dO�_«  …—UH��«  w�  «¡UI�

Æår�bK� W�b� w� rNH�� «uI� s�c�« p��Ë√
 …—U�“  vK�  ÎU�U���«  ¨—UDL�«  o�d�  vK�  sOM�«uL�«  s�  œb�  lÒL��  q�UIL�«  w�
 W�UO��U�  …œbM�Ë  W�ËUILK�  …b�R�   «—UF�  Êu�—UAL�«  oK�√  b�Ë  ÊUM��  ÍeMO�U�

ÆwKOz«d�ù« ËbF�U� b�bM��« v�« W�U{ùU� ÊUM�� w� WO�dO�_«
 q�� dO�_« t�UD� w� tK�«dB� s�� bO��« UNN�Ë w��« qzU�d�« XOI� ¨p�– v�≈
 iF�   «—UH�Ë  WOK�L�«  W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«  ◊U�Ëô«  b�—Ë  WF�U��Ë  ÂUL��«
 tK�«dB�  bO��«  d�c��  ULO�  ô  Æ ËdO�  w�  WO�OK��«Ë  WO�dF�«Ë  WO�dG�«  ‰Ëb??�«
 w�  sDM�«Ë  ¡UHK�  ·UF{≈  v�«  ÍœRO�  ÊUM��  —UB�  w�  rN�œUL�  ÊQ�  sOO�dO�_«

 ÆÎU�œUB��« r�–UI�ù tK�« »e� v�« ¡u�K� sOO�UM�K�« VK�√ l�œË ÊUM��
 bF� WO�ö�ù«  U��dB��« ‚ö�≈ s�  ËdO� w� WO�dO�ô« …dOH��« n�u� k�u�Ë
 vK� WFKD� —œUB� X�H� ¨UNI�� wzUCI�« —«dI�«Ë WO�—U��« …—«“Ë q�� s� UNzU�b��«
 sÒLC� tK�« »e�� ÂUF�« sO�ú� dO�_« »UD��«ò Ê√ v�≈ å¡UM��«å??� tK�« »e� n�u�
 Î«d�R�  œUL� w��« WO�dO�ô« …b��L�«  U�ôuK� ULO� ô …b�  U�U��U� WL�U� qzU�—
 WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«Ë  WOM�_«Ë  WO�U�uK�b�«  bFB�«  vK�  ÊUM��  vK�  UN�«¡«b��«  w�
 Âö�ò Ê√ v�« X�H�Ë ¨åWO�UM�K�« W�ËbK�Ë w�UM�K�« lL��LK� q�UJ�« oM��« b� XK�Ë
 WO�dO�_«  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  »d��«  WN�«uL�  WO�œ—  o�d�  WD�d�  qJ�  bO��«
 W�UMB�U�  WO�U��ù«   U�UDI�«  WOLM�  U�œUL�  …œUC�  W�œUB��«  W�ËUI�  Êö�≈  d��
 Ã—U��«  s�  œ«dO��ö�  ÊUM��  W�U�  hKI�  w�«–  ¡UH��«  oOI��  w�U��U�Ë  W�«—e�«Ë
 …dO�_« lO�U�_« ‰ö� ÁU�b�U� U�ò Ê√ X�U{√Ë Æå—ôËb�« WKL� vK� jGC�« nH��Ë
 iF�  b�bN�Ë  —UB��«Ë  oM��«  W�UO�  d��  ÊUM��  vK�  WF�«Ë  WO�dO�√  WMLO�  u�
 Íc�« d�_« q�U� qJA� lL��L�« —UON�« b�d� U�dO�Q� ¨ÊUM�� …b�U�� s� UNOM�� ‰Ëb�«
  U�  Íc�«  w�UM�K�«  VFA�«  q�Ë  W�ËUIL�«  Èu�Ë  »«e�√  q��  s�  Î «d�U��  Î «œ—  VKD��
 q� jI� ÊUM�� w� fO� »«d��« ”U�√ u� w�dO�_« ÊQ� vC� X�Ë Í√ s� d��√ ÎUFM�I�
 »e��« —UN�≈ v�« ·bN� tK�« »e� vK� WKL��«ò Ê√ —œUBL�«  √—Ë ÆåqJ� WIDML�« w�
 WO�UM�K�« W�O��« VKI� ÊUM�� w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« ŸU{Ë_« ÍÒœd� V�� tÒ�√ vK�
 Ÿe�Ë WOK�«b�« U�UCI�« s� ¡UHJ�ö� tF�œË t�UF{≈ w�U��U�Ë Î̈ «b�b�� WÒOFOA�«Ë tOK�
 w� UN�UI�ù Î«bONL� WO�U��« W�uJ�K� ÁƒUHK�Ë »e��« Ád�u� Íc�« w�UO��« ¡UDG�«
 p�c� ¨WOK�«b�« ÈuI�« s�“«u� dOOG� w�U��U�Ë ¨ U��RL�« w� ⁄«dH�« rOLF�Ë Ÿ—UA�«
 W�O��« q� W�ËUIL�« fO� bK��« —UON�« s� ‰ËR�L�« Ê√ vK� bO�Q��« tK�«dB� bO��« œ«—√
 U�dO�√  U�UO� v�« W�U{≈ œuI� d�� bK��« XLJ� w��« W�bOKI��« WOHzUD�« WO�UO��«

Æåw�UL��ô« —U�H�ô« œËb� v�« d��√ W�“_« XH�U{ w��« ÊUM�� ÁU��
 ‰UL�_«  q�— q�Ë ¨ÂUNH��« W�ö� s� d��√  XL�— …uD� w�Ë ¨p�– ÊuC� w�
  ËdO� —UD� v�≈ ÂuO�« s�b�« ÃU� r�U� …b��L�«  U�ôu�« w� ÎöI�F� ÊU� Íc�« w�UM�K�«
 Ì”UL��U�  XÒL�  r�U�  ÃU��«  …œu�ò  ∫ÊUO�  w�  X�U�Ë  t�œuF�  t�KzU�  X� Ò�—Ë  Æf�√
 Êu�UI�«  v�«  Î «œUM��«  sDM�«Ë  w�  WO�«—bOH�«  WLJ�L�«  ÂU�√  Áu�U��  t�Òb�  Òw�U��≈
 ”ËdO�   «bOIF�  dD�  tÒM�  V���  t�«u�  s�  Õ«d�  ‚ö�S�  `L��  Íc�«  w�dO�_«
 Ê√ UL�Ë ÆlL��L�« vK� Î «dD� qÒJA� ôË ¨t�O�uJ�� s� ÎULN� Î «¡e� vC�√Ë ¨U�Ë—uJ�«
 …bIF�  UO�P� WD��d� X�U�  ËdO� v�« t�œu� ÊS� Î̈UO�dO�√ ÎUM�«u� fO� r�U� ÃU��«
 d Ò�uÓ� v�� …œuF�« Ác�  d Ò�√ w��« ¨WO�U��« dH��« ŸU{ËQ�Ë w�u�UI�« tF{Ë V���
 WO�dO�_«  UDK��«ò WKzUF�«  dJ�Ë ÆåÊUM�� v�« …b��L�«  U�ôu�« s� t�KI� …dzU�
 s�ú� ÂUF�« d�bL�« W�U� ÊUM�� w�Ë ¨…œuF�« Ác� qON�� vK� WO�UM�K�«  UDK��«Ë

ÆårO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« ÂUF�«
 V�dN�Ë s�b�« ÃU� Õ«d� ‚ö�≈ sO� W�ö� Í« å¡UM��«å?� WFKD� —œUB� XH� ULO�Ë
 s�  Ã«d??�ù«Ë  s�b�«  ÃU�  ‚ö�≈  sO�  U�  XD�—  ¨s�dN�  q��  Í—u�UH�«  d�U�  qOLF�«
 v�«   U�uKFL�«   —U�«Ë  Æ…b�  cM�  Ê«d�≈  vK�  f����U�  Ê«bL�«  w�dO�_«  s�«uL�«
 U�“ ‚ö�S� XC� sDM�«ËË Ê«dN� sO� nKL�« «c� w� rO�«d�≈ ¡«uK�« UN� ÂU� W�U�Ë

 Æs�b�« ÃU� ÎUI�ôË
 l�  q�UF��  w�dO�√  Í√  ‰UD��   U�uIF�«  Ê√  WO�dO�_«  WO�—U��«  …—«“Ë  XMK�√Ë

ÆWLJ�L�« —«d� Â«d��«  b�√ UN�√ ô« ¨tM� Ã«d�ù« W{—UF� …b�R� ¨s�b�« ÃU� r�U�
 WO�—U��« d�“Ë È√— YO� ¨tK�« »e� vK� rN�KL� ÊuO�dO�_« Êu�ËR�L�« q�«ËË
 tHOMB��  ‰Ëb�«  q�  U�œË  WO�U�—≈  WLEM�  åtK�«  »e�ò  Ê√  uO��u�  p�U�  WO�dO�ô«
  U�ôu�«ò Ê√ v�« Î «dOA� d�U�� dO� qJA� tK�«dB� bO��« vK� uO��u� œ—Ë ÆÎUO�U�—≈
 W�Ëœ  ÊUM��  ‰u���  Ê√  q�I�  ôò  ∫‰U�Ë  ¨åt��“√  s�  ÃËd�K�  ÊUM��  b�U���  …b��L�«

ÆåtK�« »e�� ÂU��« jHM�« lO� s� Ê«d�≈ lM� ‰ËU��Ë ¨Ê«d�ù WF�U�
 ÿu�K�  l�«d�  l�  »U�œ  ÊU��  fOzd�«  W�uJ�  ◊UI�≈  WF�Ë“  XF�«d�  ULO�Ë

 XK�L� W��ô WO�uJ� W�U�b�«  XE�u� ¨W�uJ��«  vK� WO�UO��«Ë WO�ö�ù«  WKL�K�
 W�uJ�K�  WM{U��«  WO�UO��«  ÈuI�«  n�u�  bO�u�  …œU�≈  U�“d�√   UODF�  WKL��
 WN�«uL�  UNKL�  qOFH�Ë  U�—«dL��«  …—Ëd{  vK�  bO�Q��«Ë  W�uJ��«  ◊UI�≈  i�d�
 v�« w�«dF�«Ë wMOB�« s�b�u�« …—U�“ v�« W�U{« ¨WL�«b�«  U�UI���ô«Ë  U�b���«
 ¡U�dN�  W��R�  w�   UMOOF��«  s�   «—«d�  WKL�  U�–U��«Ë  W�uJ��«  p�UL�  V�U�
 dL�R� ‰ö� W�u�bL�« WOz«cG�« WK��« s� Êö�ù«Ë  U�ö�≈ W�—Ë ‚ö�≈ v�« ÊUM��
 —ôËb�« ·d� dF� ÷UH��« l� —uNE�U� tKO�UH�  √b� U� «c�Ë Æ‰Ëô« f�« w�U��
 s�  WO�uJ��«  U�«d��«  ◊U�Ë√   d��Ë  Æ…dO�  9000  s�  q�«  v�«  ¡«œu��«  ‚u��«  w�
 UN�√ å¡UM��«ò ?� …b�R� ¨W�uJ��« WO�U��≈ qOFH�Ë w�uJ��« p�UL��« …œU�ù UN�UO�—«
 q� w� …œu�uL�«   U�UJ�ô«  sL{Ë t�Ë qL�√  vK� UN�UO�ËR�� qL�� w� …dL���
 Àb��  w��«  WO�U��ù«  ¡«u�_«  v�«  …dOA�  ¨åÊUM��  UNN�«u�  w��«  W�FB�«  ·ËdE�«
 X�Ë  ‰ö�  UN�LK��  ÊuM�«uL�«  √b�O�  YO�  ¨»U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  UNM�
 W{—UFL�«  w�Òb�  w��«  WO�UO��«  ÈuI�«  iF�   ôËU�L�  UN�«dG��«  W�b��  ÆdOB�
 UNOK�  WO�UO�Ë  WO�ö�≈   UL��  Òs�Ë  W�uJ��«  o�d�  ÂU�√  qO�«d�  l{u�  …¡UM��«
  U�uJ��« w� rN�U�—UL� ‰ö� s� ŸU{Ë_« tO�« X�¬ U� WO�ËR�� ÊuKÒL��� r� ULO�
 UN� ÂuI� œuN� s� WO�UO� ◊U�Ë« XHA� œbB�« «c� w�Ë ÆåWI�U��« œuIF�«Ë œuNF�«Ë
 Í« ‰UA�ù ‚«dF�«  w� ULN�U�ö� ‰ö� s� w�UIO� VO��Ë …—uOM��«  œ«R� ÊU�Ozd�«
 “U��≈ Í√ q��� ô wJ� p�–Ë ¨wDHM�«  ‰U�L�« w� ULO� ô ÊUM��Ë ‚«dF�« sO� ‚UH�«
 …Q�Ë s� nH��Ë ÊUM�� UNM� fHM�� Ê√ sJL� …c�U� Í« b��Ë »U�œ fOzd�« W�uJ��

 ÆsOM�«uL�« s� W�“_«
 n�«  ÊU�  w��dH�«  WO�—U��«  d�“Ë  ÊU��  vK�  w��d�  n�u�  “d�  Í“«u��U�Ë
 oK� wM�≈ò ∫‰U�Ë ¨ÊUM�� w� ŸU{Ëô« —u�b� ¡«“≈ oOLF�« tIK� s� d�� YO� ÊU�—œu�
 X��  ÊuAOF�  sOO�UM�K�«  ÊUJ��«  nB�  Æs�e�Ë  ¨w�UM�K�«  l{u�«  ÊQA�  W�UGK�
 r�  U�ö�ù« Ác� sJ�Ë ¨WO�UM�K�« W�uJ��« q�� s�  «bNF� „UM� ÊU�Ë ÆdIH�« j�

ÆåqB��
 WH�R� WFK� 300  qLA� w��«Ë ÂU�√ ‰ö� WOz«cG�« WK��« sKF� Ê√ l�u�L�« s�Ë 
 pL��«Ë Âu�K�«Ë „öN��ö� …e�U� …œ—u��� lK�Ë WO�UM�Ë WO�«—“ WO�Ë√ œ«u� s�
 …uNI�«Ë  q�d��«Ë  “—_«Ë  ”bF�«Ë  W�KFL�«Ë  W�“UD�«  —UC��«Ë  W�KFL�«Ë  W�“UD�«
 dF�  V���  p??�–Ë  WO�—u�«  Â—U�L�«Ë   «“UHI�«Ë  nOEM��«  oO�U��Ë  ¨ÍUA�«Ë
 w�Ëd�J�ô«  l�uL�«  vK�  —UF�_«  `z«u�  dAM�  Ê√  vK�  ¨—ôËbK�  WO�Ëd�J�ô«  WBML�«
 ‚«u�_« w� √b�O� dÒOG��« ÊS� å¡UM��«ò ?� WO�uJ� —œUB� V���Ë ÆœUB��ô« …—«“u�
 —œUB�  Ê√  ô«  Æ ËdO�  o�d�  v�«  WOz«cG�«  œ«uL�U�  WKL��  …d�U�  ‰Ë√  ‰u??�œ  cM�
 d�“Ë —U�√Ë ÆdN� q�� dNE� s� ‚UH�ô« qO�UH� Ê√ v�« «Ë—U�√ s�œ—u��L�«Ë —U���«
 W�«—e�« w�—«“Ë l� ÊËUF��U� œUB��ô« …—«“Ëò Ê√ v�« å¡UM��«å?� WLF� ‰ËË«— œUB��ô«
 v�« r� —U���« v�« r� „—UL��« d�� UN�u�œ cM� —UF�ô« W��«d� vK� qLF�� W�UO��«Ë
 b�b��« ‚UH�ô« «c� ÍœR� Ê« WLF� l�u�Ë ¨åpKN��L�« v�«  Îôu�Ë W�—U���«  ‰U�L�«
 ·—UBL�U� œ«dO��ô«  «—ôËœ dB� V��� p�–Ë ¨—ôËb�« ·d� dF�� ÷UH��« v�«
 …—«“u�«  —«d� s� l�«d� ô Ê√  WLF� sK�√Ë ¨åœ«dO��ô« dO�«u� vK� …œbA� W�U�— l�
 UN�d�√ w��« WOLKF�« W�«—bK� ÎUI�Ë ‰œU� p�– Ê_ …dO� 200 v�« e���« WD�— dF� l�—

Æå…—«“u�«
 ·—UBLK�  ÎUDO�Ë  ÎULOLF�  W�ö�  ÷U??�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  —b??�√  ¨f??�√Ë
 Íœ—u���   U�U��  WO�K�  WO�M�ô«   öLF�«  sO�Q��  oKF��  WO�UL�«   U��RL�«Ë
  U�UMB�«  w�  q�b�  w��«  WO�Ë_«  œ«uL�«Ë  WO�U�_«  WOz«cG�«  œ«uL�«  wFMB�Ë
 U�—bB� w��« W�zö�« w� …œb�L�« ¨sO�—«eLK� lO�K� WBB�L�«  U��ML�«Ë WOz«cG�«

Æ…—U���«Ë œUB��ô« …—«“Ë
 ‰ö�  s�  ÊUM��  v�«  —ôËb�«  ‰u�Ë  s�  Òb��«  vK�  qLF�   UN��«  iF�  Ê√  bO�√Ë
 w� w� sOB�� ¡«d�S� rN�«e�≈ d�� bK��« v�« ÕUO��« ÂËb�Ë sO�d�GL�« …œu� WK�d�
 ¨WO�U� WN� s� dH��« d�«c� —UF�√ l�—Ë WN� s� —ôËb�U�Ë ’U��« rN�U�� vK� —¬
 —UF�√ò ∫ÎözU� åd��u�ò vK� qO�U� Ê«d�� VzUM�« åd��« wM�u�« —UO��«ò fOz— œÒd�
 s�dA�ML�«  …—U�“  ÂU�«Ë  ÊUM��  v�«  ÕUO��«  ¡w��  ÂU�√  ozU�  w�  MEA  ?�«  d�«c�
 W�U�  ¨W�UO��«  ÷UNM��ô  W�U��  u�Ë  t�dA�ML�  ‚U�A�  ÊUM��  ¨nOB�«  ‰ö�
 —UF�_«  «uCH�  ÆÆÆW�FB�«   öLF�«  ‰U�œ≈Ë  œUB��ô«  ÷UN�ù  WKO�Ë  Ÿd�√  UN�√

ÆåW�d�� ÒdL� X�u�«Ë “uL� 8 ?� U�d� ÆÆÆÎUO�u� sOK�«b�« œb� …œU�e� «u�L�«Ë
 Y���«  UNO� qLJ��O� WO�uJ��«  U�«d��«  w� W�K� ÂuO�«  ¡«—“u�«  fK�� bIF�Ë

Æw{UL�« ¡U�ö��« W�K� w� UNL��� r� w��« œuM��« w�
 ŸËdA� ∫U�“d�√ Î «bM� 19  s� ‰UL�« ‰Ëb� w� W�K��« w� ¡«—“u�« fK�� Y���Ë
 s�  q�RL�«  wzUCI�«  gO�H��«  W�O�  Èb�  sOA�H�  sOOF�Ë  qI�  v�«  w�d�  Âu�d�

Æ‰bF�« …d�“Ë t��d� Íc�«Ë ¡U�ö��« W�K�
 W�—uH�«Ë  WO�ü«  dO�«b��«  sL{  œ—«u??�«  ”œU��«  dO�b��«  ‰bF�«  …d??�“Ë  ÷d�  ≠
 w��«  ‰u??�_«Ë  dO�UFL�  WN��  ¨tM�  WO�Q�L�«  ‰«u??�_«  …œUF��«Ë  œU�H�«  W��UJL�
  «Ëd��  q�U�  `��  ¡«d�≈  v�u���  w��«  WM�K�«  ¡UC�√  sOOF��  U�œUL��«  wC�I�
 W�dJ�� Ë« WOzUC� Ë« W�—u��œ V�UM� ÊuKGA� Ë« «uKG� s�c�« ’U��_« lOL�

ÆW�—«œ« Ë«
  U�ö�ù« w� ÂbI��« —U�L� wM�u�« ŸU�b�« …d�“Ë W�uJ��« fOz— W�zU� ÷d� ≠

ÆWO�uJ��«
 W�«d��«   U�dA�  ÁUC�IL�  `L�Ô�  Íc�«  w�u�UI�«  —U�û�  W�O��«  …—«“Ë  ÷d�  ≠
 W��  vK�  WE�U�L�«Ë  rzUI�«  w�O��«  qK��«  `O�B�  t�Q�  s�Ë  ¨qLF�«  WLzUI�«

ÆWDO�L�«  UFL��L�«
 Íc�« Íd�d��« bF� o�U��« W�uJ��« fOzd� åW�œUN�ò n�«u� XK Ò�� q�UIL�« w�Ë
 W��«d�  —œUB�   d Ò��Ë  Æq�UF�«  V�dI�«  w�  W�uJ��«  W�Uz—  v�«  œuF�  s�  t�√  sK�√
 w� l{u�«  «—uD�Ë WOK�«b�« ÈuI�« s�“«uL� …¡«d� W�O�� v�√ t�Q� Íd�d��« Âö�
 w�  w�uJ�  dOOG�  À«b�ù  W�u��  Ë«  WO�Ëœ –  WOLOK�≈   «d�R�  Í√  »UO�Ë  WIDML�«
 w� W�uJ��« vK� W�ËUD�« VKI� …dO�_« WO�dO�_« W�ËU�L�« qA� bF� ULO� ô ÊUM��

 Æ—ôËb�« ·d� dF� l�— W�dC�Ë Ÿ—UA�«
 n�ú�ò ∫ÎUHOC� ¨å…dO�� WO�UO�Ë WO�UL��« W�œUB��« W�“√ w� bK��«ò ÒÊ« d���«Ë
 ÂËdK� UNF�«u�Ë  ËdO� XO�u�Ëd�� tzUI� bF� ‰U�Ë Æå d�� …—u��« W�uJ��« Ác� l�
 V�� ÊUM��Ë W�“_« s� ÃËd�K� n�UJ�� Ê√ V��ò ∫…œu� ”UO�« Ê«dDL�« f�–u�—_«
 WO�UJ�ù« t�b� ÊuJ� Ê√ V�� W�uJ� fOz— Í√ò ÒÊ« v�≈ Î «dOA� ¨åÎ«dO�√Ë ÎôË√ ÊuJ� Ê√
 È√—Ë Æå «—«“u�« w� ¡«d�� œu�Ë UNM� …Òb� q�«u� v�« ÃU��� WO�UJ�ù« Ác�Ë qLFK�
 u�Ë  œË—U�K�  ÎU�«d��«  fO�  d�_«  «c�Ë  ÆÎUOLK�  ÊuJ�  Ê√  V��  Õö�ù«ò  ÒÊ«  Íd�d��«
 ◊ö�M�Ë U�√ UÒM� Òq�ò ∫ÎözU� r��Ë ÆåbK��« w� l{u�« s Ò��� ÊUJ�  U�ö�ô« XIÒ��
 l�F� U�√ ¨◊ö�M� l� rz«œ oO�M� vK� U�√Ë t�I�d� vK� W�uJ��« ÷—UF� l�F�Ë

ÆåÍ«d��« w� ÎU��d� w�Ëd� s�Ë ¨tF� ‰UB�« qB� bI�
 fK�L�«  ¨Êu??�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  V�U�  ¨d??�¬  bOF�  vK�  
 v�Ë_«  W�H�«  w�  sOOF��«  WO�¬  b�b���  oKF�L�«  c�UM�«  Êu�UI�«  ‰UD�S�  ¨Í—u��b�«
 o�K� w� dA� Íc�«Ë ¨W�UF�«  U��RL�« w� UOKF�« e�«dL�« w�Ë W�UF�«  «—«œù« w�
 Ê√ d���«Ë tFO�u� ÊËœ s� ¨t�H� a�—U��U� —œUB�« 28 r�d�« WOL�d�« …b�d��« œb�
 ôË ¨—u��bK� n�U�� w{UL�« —U�√ 28 w� »«uM�« fK�� ÁÒd�√ Íc�« —u�cL�« Êu�UI�«

ÆÎUOK� t�UD�≈ ”U�_« w�Ë t�uFH� oOKF� ÎU��U� 66Ë 65Ë 54 œ«uL�« ULO�

 «Ëd�UH� Ê√ rN� o��Ë t� ÊËœÒdH�� Íc�« r�“U��≈ Ê√ ô≈ ¨Âb�U� WO�dFL�« WL�U�L�« Ác� r�bI� w� ÒwFOK�
 Ì‰U�  Òw�UO�  Òw�UL��«  ÊUO�  œu�Ë  WO�UJ�≈Ë  WOF�«Ë  vK�  ·dF��«  W�d�  lL��LK�  «u�b�  rN�√  u�  ¨t�bB�
 dO� œ«d�√ qÒO�� sJLL�« s� q� ‰«R� s� VO�� Íc�« ¨rN�H�√ sOO�uI�« lL��� u� ¨WO�BF�«Ë WOHzUD�« s�
 ¨rN�H�√  ÊuO�uI�«  r� U�b�U� ¨W�u� rFM�  ¨wHzUD�«  d�FL�U�  dL�  ô WO�UO�Ë WO�UL��«   U�ö�Ë sOOHzU�
 rN�U�ö� dL� ôË sOOHzU� dO� ¨œ«d�√Ë lL��� b�Ë Ê√ ÎöF� l�Ë b�Ë ¨Ÿu�u�« u� ÊUJ�ù« qO�œ Ê√ …b�U� vK�

Ænz«uD�« d�UF� d�� WO�UO��«Ë WO�UL��ô«
 Íc�« —UB��« …uI� UNL�— W�ËU�L� w�dO�_« Òq��L�« œuF�Ë ¨uJO� fJ�U� œËb� v�«b�� U� w�Ë ¨ÂuO�« ≠
 fJ�U� œËb� w�«b� Ê√ „—b� u�Ë ¨Âd�� W�uIF�« ◊U��—ô ¨WO�ö�√ WH� t�ML� ¨ U�uIF�U� Î «—Ë“ tO ÒL��
 s�  WOA��«  X�U�Ë  ¨œËb�K�  …d�UF�«  »U??�—ù«   U�UO�  ŸËdA�  uLM�  UN��H�  t�U���  t�HO�Ë  Èœ√  b�  uJO�
 œ—«u� s� t�_ ÁUA�� UNMO� q�UJ� ¡uAM� ¨‚dAL�«   U�UO� sO� œËb��«  ◊UI�ù W�d� v�≈  w�«b��«  ‰Òu��
 W�u�Ë_« bOF� WO�u� ÕË— tF� uLM� Ê√ s� t�u��Ë ¨…uI�U� tKB� Òr� Íc�« ÒwFO�D�« Òw�UO��« ŸUL��ô« …u�
 ÷uN� Ê√ Õu{u� sOO�uIK� Ëb�� ULO�Ë ¨W�ËUIL�« —UO� `�UB� s�“«uL�« t� q���Ë ‰ö��ô« ÊUO� l� Ÿ«dBK�
 s� d��Q� Êu��UD� rN� ¨rN�bOI� w� Î U�uOM� Î «bF� t�u� ‚u� ÍœUB��ô« Íb���« vK� œd�« u� w�dAL�« q�UJ��«
 ‰U�L� ¨a�—U��« Õd�� vK� ÁËœ√ Íc�« qFH�« —«dJ�� Êu��UD� ¨q�UJ��« «c� s� WHK��� ‰UJ�_ …u�b�«Ë wF��«
  U�UO� œöO��U� Î̈ö�UL� Î «—Ëœ UO�«dG��« Õd�� vK� «ËœR� ÊQ� ¨ UO�BF�« vK� l�d��Ë nz«uDK� d�U� ÊUOJ�
 q�� w� Î̈ UOFL���Ë Î U�œd� WM�UJ�« …uI�« WIOI� b�R� ¨uJO� fJ�U� œËb�� …d�U� WO�UI� WO�UL��« W�œUB��«

Æw�UL��ô« w�uI�« b�Ò�L�« «c�

 (1¢U áªàJ) ... RƒªJ øe øeÉãdGh ¿ƒ q«eƒ≤dG

?Iô«∏dÉH äÉ≤à°ûªdG Éæjôà°TG ƒd GPÉe

 sO�Q�Ë WO�UM�K�« …dOK�U� Ê«d�≈ s� WODHM�«  UI�AL�« ¡«dA� tK�«dB� s�� bO��« …u�œ Ê√ ÷d�H� Ê√ sJL� ≠
 Ê√ s� rN�ËU�� Õd�Ë U�u�� „Òd���« vK� sOO�UM�K�« s� ZOK��« ‰Ëœ ¡UHK�  eH� b� ¨VKD�« vK� Ê«d�≈ WI�«u�
 «u��M� ¨sOO�UM�K�« ÊuOF� Ê«d�≈ …—u� q�UI� ZOK��« ‰Ëœ …—u� vK� dO�Q��«Ë rN�—U� s� rN�eF� p�– ÍœR�

Æ…uD��U� r� ÂUOI�U� rN� ÕUL��U� w�dO�_« ŸUM�S� «u��� r�—Ëb� s�c�« ZOK��« ÂUJ� ŸUM�S�
 —bBL�U� Î «dB� X�O�Ë ¨WO�UM�K�« …dOK�U� WODHM�«  UI�AL�« ¡«dA� UM��� u� «–U� ”U�_« w� w� WOCI�« ≠
 bO�u�  VB�Ë  W�«—e�«  VB�  w�Ë  œUB��ô«  w�  tF�u�Ë  qIMK�  VB�  w�  WODHM�«   UI�AL�U�  ¨UNM�R�  Íc�«
 ·dBL�«   U�UO��«  s�  —ôËb�U�  UN�ODG�  Òr��  w��«   UI�AL�«  WHK�Ë  ¨…UO��«Ë  œUB��ô«  w�  UNF�u�Ë  ¡U�dNJ�«
  «œ—u��L�« r�� l�«d� bF� œ«dO��ô« vK� ÊUM�� UNIHM� w��«  «—ôËb�« WOL� nB�Ë YK� sO� U� qJA� Íe�dL�«
 U� r�� X��O� WO�UL�«  U�UO��« UN�d Ò�œ w��« t��UM�Ë t��«—“ ¡UO�S� ÊUM�� `�� «–≈Ë ¨—ôËb�« dF� ŸUH�—« l�

ÆÎU�uM� ÊUM�� s� ·eM� w��«  «—ôËb�« WOL� nB� vK� WODHM�«  UI�AL�« tK�L�
 »U��« `�H� …œuF�«Ë ¨dH��«Ë W�U�ù« WHK� VO�d�� W�UO��« lO�A�Ë sJLL�« œËb�� d�bB��« …—u�U� sO���� ≠
 UN�U��√ ‰u�u� ÕUL��«Ë UNOK� bO�« l{Ë ÊËœ s� ·—UBL�«Ë q�u���«  U�d� d�� —ôËb�U� …Òd�  ö�u���
 ‚u��« UN�U��� w��«  «—ôËb�« WOL� s� w�U��« nBM�« ÎU��dI� ‰œUF� U� ·dB�« ‚u� w� ÊuJO� —ôËb�U� UNO�≈
 ·uI� X�� tzUI� ÊULC� ·dB�« dF� W�U�—Ë ¡«Ëb�«Ë `LI�« …—u�U� WODG� Íe�dL�« ·dBL�« vK� ÊuJO�Ë

 œ«dO��ô« —ôËb� w�U��« wL�d�« dF��« »—UI�
 ÊU�  w��«   «—ôËb??�«  s�  ¡e�  hOB��Ë  WN�  s�  ·dB�«  dF�  XO����  U�bM�  »U��«  `��  ÎU�U��  ÊuJO�  ≠
 dO��Ë  ÷uLG�«  UNHK�  w��«  sO�œuL�«  ‚uI�  s�  W�b�UB�  V��  WODG��  WODHM�«   UI�AL�«  ¡«d�  UN�eM���

Ær�_« w�UL�« ‚“QL�« qJA�Ë „uJA�«
 W�UO��« w� UN�uL�U�� rN�_ ¨Ê«d�≈ s� WO�UM�K�« …dOK�U� WODHM�«  UI�AL�« ¡«d� vK� sO{d�FL�« vK� ≠
 ¨Ê«d�≈  s�  Îôb�  p�–  qF�  vK�  rN�uF Ò�A�  ZOK��«  ÂUJ�  v�≈  «u�dN�  Ê√  ZOK��«  ‰Ëb�  rN�U�ö�  ÊuOF�  v�d�
 qFH�  Â«e��«  sL{  ¨t�O�U�  ÊUM��  bOF���  v��  ¨ÊUM��  ·dB�  w�  WF�œË  WO�UM�K�«  …dOK�U�  q�U��«  «uFCO�Ë
 vK� eJ�d� ÷uN� WD� r�—Ë WO�UL�« W�“_« s� ÷uNMK� ”U�√ d��� ÎUO�U� p�– ÊuJO�Ë ¨ «uM� fL�� p�–

Ær�U��« s�d�« «c�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
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3276  œb??F�«  Ø  2020  “u9  9  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 rOK��« b�� bL�� rN�L�« vK� 2020Ø3Ø10
 «bO� t��U�≈ q�� w�UM�� t�O�M� w�«d�b�«
 t�b�«Ë «bO� sOF�—_« ‰U�—Ø 106  tK��
 —U� a�—U�� ÎUO�UO� n�Ë√ 1974 ÁdL� ÂUN�
 W�L�  WO�U��«  W�uIF�U�  W�«bF�«  t�Ë  s�

ÆW�U� _UG�√ WM� dA�
 W�K�√  72   U�uI�Ø560  œ«uLK�  ÎUI�Ë
 q��  W�UM�  t�UJ�—ô  Æ U�uIF�«  Êu�U�  s�

   W�K�√Ë
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø19 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 dO�“  w??K??�  rN�L�«  v??K??�  2020Ø3Ø2
Ø©6®  q���«  r�—  w�UM��  t�O�M�  d�O�“

 b�  W�«u�b�«  t��U�≈  q��  W�d�u��«  b�
 n�Ë√  1986  ÁdL� VM�“ t�b�«Ë W�d�u��«
 W�uIF�U�  2018Ø1Ø16  a�—U��  ÎUO�UO�
 WO�UM�� …dO� ÊuOK� sO�L�Ë bÒ�R� WO�U��«

ÆW�«d�
 Êu�U�  s�   «—b��  125  œ«uLK�  ÎUI�Ë

 «—b�� W�UM� t�UJ�—ô Æ U�uIF�«
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø10 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 d�O�“  —cM�  wK�  rN�L�«  vK�  2020Ø3Ø2
 q��  U��—Ø24  q��  w�UM��  t�O�M�
 ÁdL� ‰«b��≈ t�b�«Ë W�d�O�e�« —UMH�« t��U�≈
 2018Ø1Ø16 a�—U�� ÎUO�UO� n�Ë√ 1980
 ÊuOK�  sO�L�Ë  bÒ�R�  WO�U��«  W�uIF�U�

ÆW�«d� WO�UM�� …dO�
 Êu�U�  s�   «—b��  125  œ«uLK�  ÎUI�Ë

 «—b�� W�UM� t�UJ�—ô Æ U�uIF�«
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø10 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�

 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 dO�“  wK�  rN�L�«  vK�  2020Ø3Ø4
Ø©6®  q���«  r�—  w�UM��  t�O�M�  d�O�“

 b�  W�«u�b�«  t��U�≈  q��  W�d�u��«  b�
 n�Ë√  1986  ÁdL�  VM�“  t�b�«Ë  W�d�u��«
 W�uIF�U�  2016Ø12Ø1  a�—U��  ÎUO�UO�
 WO�UM�� …dO� ÊuOK� sO�L�Ë bÒ�R� WO�U��«

ÆW�«d�
 Êu�U�  s�   «—b��  125  œ«uLK�  ÎUI�Ë

 «—b�� W�UM� t�UJ�—ô Æ U�uIF�«
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø10 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 bL��  b��√  rN�L�«  vK�  2020Ø3Ø10
 w�UM��  t�O�M�  wMO���«  dO�_«  ‰ö??�
 «bO� Í«d��« 95 tK�� «bO� t��U�≈ q��
 ÎUO�UO�  n??�Ë√  1973  ÁdL�  r�d�  t??�b??�«Ë
 W�uIF�U�  W�«bF�«  t??�Ë  s�  —U??�  a�—U��

ÆW�U� _UG�√ WM� dA� W�L� WO�U��«
 W�K�√  72   U�uI�Ø560  œ«uLK�  ÎUI�Ë
 q��  W�UM�  t�UJ�—ô  Æ U�uIF�«  Êu�U�  s�

   W�K�√Ë
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø19 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 b��  —bO�  rN�L�«  vK�  2020Ø3Ø10
 q��  w�UM��  t�O�M�  w�«d�b�«  rOK��«
 ‰U??�—Ø  106  tK��  «d��Ø«bO�  t��U�≈
 1967  ÁdL�  ÂUN�  t�b�«Ë  «bO�  sOF�—_«
 W�«bF�«  t�Ë  s�  —U�  a�—U��  ÎUO�UO�  n�Ë√
 _UG�√  WM�  dA�  W�L�  WO�U��«  W�uIF�U�

ÆW�U�
 W�K�√  72   U�uI�Ø560  œ«uLK�  ÎUI�Ë
 q��  W�UM�  t�UJ�—ô  Æ U�uIF�«  Êu�U�  s�

   W�K�√Ë
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø19 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
  ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 sO��  ÍœU�  rN�L�«  vK�  2020Ø3Ø10
Ø «bO� t��U�≈ q�� w�UM�� t�O�M� œ«u�

 ·UB�√  t�b�«Ë  «bO�  Ø  202  tK��  «d��
 s�  —U�  a�—U��  ÎUO�UO�  n�Ë√  1972  ÁdL�
 dA� W�L� WO�U��« W�uIF�U� W�«bF�« t�Ë

ÆW�U� _UG�√ WM�
 W�K�√  72   U�uI�Ø560  œ«uLK�  ÎUI�Ë
 q��  W�UM�  t�UJ�—ô  Æ U�uIF�«  Êu�U�  s�

   W�K�√Ë
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WKO�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

 ÆÁ—«d�
2020Ø3Ø19 w�

 ËdO� w�  U�UM��« WLJ�� fOz—
w�b� w�U� w{UI�«
659 ∫nOKJ��«
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إج��راء  قوامها  عليه  المتعارف  ومبناها  معناها  في  الديمقراطية 
مجلس  في  )ن��واب��ه(  ممثليه  اختيار  من  الشعب  لتمكين  انتخابات 
ثقة  حائزة  هي  طالما  السلطة  في  تبقى  حكومة  منه  تنبثق  )برلمان( 

غالبية أعضائه.
ال ُينتخب النواب الى أبد الدهر بل لمدة معينة، لعلها في غالبية الدول 
ذات األنظمة الديمقراطية ال تتجاوز الخمس سنوات. والحكمة من تحديد 
وظروف  زمان  في  الشعب  ممثلي  النتخاب  هي  النيابية  للمجالس  مدة 
الظروف  وألن  ومتطلباتها.  حاجاتها  لها  واجتماعية،  سياسية  معينة، 
آمالهم  عن  ناهيك  ومتطلباتهم،  الناس  حاجات  فإن  وتتبّدل  تتحّول 

وأحالمهم، تتبّدل وتتغّير أيضاً.
تتبدل  والمطالب  الحاجات  وبالتالي  الظروف  أن  يحدث  ما  كثيراً 
نشوء  ال��ى  ي��ؤدي  ما  النواب  لمجلس  المقررة  القانونية  المدة  اثناء 
شعور، وأحياناً قناعة راسخة، لدى جمهور الناخبين بأن النواب الذين 
انتخبوهم ال يعّبرون عن إرادتهم وال عن حاجاتهم ومطالبهم المستجدة 
الى  ي��ؤدي  او  جديدة  انتخابات  بإجراء  المطالبة  الى  تالياً  ي��ؤدي  ما 
اندالع احتجاجات وربما ثورة اذا امتنعت المنظومة الحاكمة عن إجراء 

االنتخابات المطلوبة.
ما صلة اإلنترنت بهذه الظاهرة المستجّدة؟

االجتماعي  التواصل  وسائل  شيوع  ع��ّزز  اإلنترنت  أن  الثابت  من 
وسائل  شيوع  في  الواسع  ودوره  اإلنترنت  ذلك:  من  أكثر  وفعاليتها. 
التواصل االجتماعي يجعل اإلنسان، وبالتالي الناخب، أكثر قوة وسلطة 
ورسوخ  السياسي  االستقرار  يجعل  قد  بدوره  ذلك  وحضوراً.  وتأثيراً 

المنظومة الحاكمة في السلطة مضطربين وقابلين للتغيير.
ليس أدل على دور وسائل التواصل االجتماعي وفعاليتها من ظاهرة 
عموماً.  لبنان  في   2019 اكتوبر   / االول  تشرين   17 انتفاضة  ان��دالع 
التعددي  اللبناني  المجتمع  عمق  من  تنبثق  ان  يتخّيل  لم  أحداً  أن  ذلك 
عابرة  شعبية  انتفاضٌة  والمذهبية  الطائفية  بعصبياته  دائماً  المنشغل 

للطوائف والمناطق وقادرة على رفع شعارات موّحدة متفق عليها.

لكن  زخمها،  وفقدت  وتراخت  تصّدعت  االنتفاضة  هذه  أن  صحيح 
ظاهرات وانتفاضات مماثلة تنبثق وتتوالد حالياً في شتى دول الغرب 

والشرق وتترك آثاراً ومفاعيل عميقة في حاضر المنظومات الحاكمة.
هذه اآلثار والمفاعيل تجعل من الديمقراطية نظاماً متزعزعاً اذ يصبح 
الناس  مطالب  الى  الرضوخ  متناقضين:  خيارين  يواجه  بأن  محكوماً 
الظروف  تغّيرت  كلما  جديدة  انتخابات  بإجراء  والمطالبين  المنتفضين 
والتمسك  انتخابات  إجراء  رفض  أو  جديدة،  ومطالب  حاجات  ونشأت 
بالسلطة حتى لو ادى ذلك الى االصطدام بالناس الساخطين واالنزالق 

الى االستبداد وإراقة الدماء.
االنشغال  معضلة  من  الخروج  يكون  كيف  سؤاالً:  بدوره  يطرح  ذلك 
الناس  وأم��زج��ة  ال��ظ��روف  تبّدل  بسبب  متواصلة  شبه  بانتخابات 
وحاجاتهم ومطالبهم، او االنزالق الى حالة االستبداد والتمسك بالسلطة 

مهما كان الثمن؟
تراودني، في هذا السياق، فكرتان.

ظروف  تلح  عندما  او  دوري��اً  الشعب  استفتاء  قاعدة  إرساء  االول��ى، 
نتيجة  بقبول  ملزماً  جراءها  النواب  مجلس  يكون  استثنائية  وحاجات 

االستفتاء وتكريسها في تشريعات وأنظمة نافذة.
من  العلماء  الحكماء  كبار  من  مجموعة  اختيار  إلى  ُيصار  أن  الثانية، 
في  وذلك  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  في  رئيسة  مجاالت  عشرة 
الحكماء  هؤالء  ويؤّلف  سنوات،  خمس  كل  يجري  عام  شعبي  استفتاء 
وادارة  تكوين  على  مشرفاً  والرعاية  للحكم  مجلساً  اختيارهم  بمجرد 
إدارة  وعلى  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  الثالث،  السلطات 

مؤسسات البالد والعباد وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة.
الحل  إيجاد  وكذلك  أزم��ة،  في  التقليدية  الديمقراطية  باختصار، 
المواطن، ناهيك عن اجتماع  الذي جعل من  المناسب في زمن اإلنترنت 

المواطنين، سلطًة لعلها أقوى السلطات.
*نائب ووزير سابق
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الحدود  يعني  ال  »ال��وط��ن  ب��أن  الجماعة  ه��ذه  إيمان  أس��اس  على  مبنياً 
الجغرافية وال التخوم األرضّية إنما االشتراك في العقيدة« على حد تعبير 
)صفحة  البنا«  حسن  الشهيد  اإلمام  »رسائل  كتابه  في  الجماعة  مؤسس 

.)26
ومن هنا وجد العدو األميركي ضالته في تقسيم مصر وتفتيتها بواسطة 
كامل  استعداد  ولديها  الوطنّي  التراب  بفكرة  تؤمن  ال  إرهابّية  جماعة 
للتفريط في األرض وهي عقيدة منحرفة مخالفة للعقيدة الوطنية السليمة 
وبالطبع  الوطني.  التراب  عن  للدفاع  كثيرة  حروب  لدخول  دفعتنا  والتي 
هذه العقيدة متجذرة وثابتة وراسخة لدى جموع الشعب المصري بشكل 
عام ولدى جيشنا البطل بشكل خاص. ومن هنا بدأت طبول الحرب تدق في 
الداخل المصري على شكل حرب أهلية، لكن الجيش المصري العظيم حسم 
الشعب  جموع  خرجت  عندما   2013 يوليو  و3  يونيو   30 في  برّمته  األمر 
مطالبة بإسقاط الجماعة اإلرهابية من سدة الحكم، فأعلن انحيازه للوطن 
ودخل في معركة مباشرة مع الجماعة اإلرهابّية التي حشدت أعضاءها في 
الداخل، واستدعت أعوانها بالخارج لالنتشار على كامل جغرافية سيناء، 
وكرداسة،  والنهضة  رابعة  في  الداخل  معركة  حسم  من  الجيش  وتمكن 
تمّكن  سنوات  لسبع  استمرت  شرسة  معارك  وخاض  سيناء  إلى  وتوّجه 

خاللها من تجفيف منابع اإلرهاب على أرض سيناء.
جديد  من  تدق  الحرب  طبول  بدأت  اإلرهاب  مع  الحرب  هذه  حسم  ومع 
عبر البوابة الغربية لمصر حيث ليبيا العربية التي وقعت فريسة للعدوان 
الغربي حيث تّم اجتياحها بواسطة قوات الناتو في العام 2011 وأصبحت 
وفي  مباشر،  بشكل  المصري  القومي  األمن  يهدد  ما  وهو  للصراع  ساحة 
حيث  لمصر،  الجنوبية  البوابة  عبر  تدق  الحرب  طبول  بدأت  نفسه  الوقت 
مباشراً  تهديداً  يشكل  والذي  النهضة  سد  بناء  مشروع  عن  أثيوبيا  أعلنت 

لشريان حياة المصريين وهو نهر النيل.
 وبعد أن أطاح الجيش المصري بالجماعة اإلرهابية بدأت مصر في إدارة 
ملف األمن القومّي المشتعل عبر حدودها الغربية والجنوبية وهى تدرك أن 
األعداء يترّبصون بها وبكل خطوة تخطوها نحو تأمين حدودها المشتعلة، 
فالجميع ينتظر موقف مصر من ليبيا وأثيوبيا وهي الملفات التي يمكن أن 
تتورط مصر في حرب بسببها وهي غير جاهزة بسبب حربها مع اإلرهاب 

بالداخل.
قد  ليبيا  أن  تعلم  فهي  وه��دوء  بوعي  الملفين  إدارة  مصر  ق��ّررت  وهنا 
اغتيال  بعد  مسيطرة  واحدة  قوى  توجد  وال  دولي  صراع  لساحة  تحّولت 
الشهيد معمر القذافي، لذلك كان على مصر أن تختار الوقوف بجانب إحدى 
حفتر  خليفة  للمشير  داعمة  وقفت  وبالفعل  األرض،  على  الموجودة  القوى 
الذى يسعى للسيطرة من أجل القضاء على الجماعات اإلرهابّية والحفاظ 

على ليبيا موّحدة على الرغم من شراسة المعركة، وكان خيار مصر بدعم 
حفتر من منطلق سيطرته على المنطقة الشرقية الليبية المتاخمة للحدود 
الغربية المصرية، وعندما تدخلت تركيا لدعم السراج وجماعاته اإلرهابّية، 
تحركت مصر سريعاً وأعلنت عن مبادرة للحل السياسي وقّدمتها للمجتمع 
الدولي، وأعلنت أن دخول القوات التركية إلى سرت والجفرة خط أحمر وهو 

ما يجعل تدخلنا مشروعاً للحفاظ على أمننا القومّي.
تعاملت  فقد  وإثيوبيا  السودان  مع  يتقاطع  والذي  النهضة  سد  ملف  أما 
المشتعلة  النيران  إطفاء  دائماً  فحاولت  شديد،  وه��دوء  بوعي  معه  مصر 
وعندما  إثيوبيا  مع  التفاوض  مراحل  كل  واستنفدت  السوداني  بالداخل 
قّررت إثيوبيا ملء السد بشكل منفرد من دون التوقيع على اتفاق دولي ملزم 
قررت  الحرب  قيام  يعني  ما  وهو  السد  ضرب  بضرورة  األصوات  وتعالت 
األمن  على  العدوان  هذا  ليوقف  األمن  مجلس  إلى  بالقضية  الذهاب  مصر 
القومي المصري وإال سيكون أي تدخل عسكري مصري مشروعاً وال يمكن 

أن يواجه بإدانة دولية.
القومي  األم��ن  ملفات  تدير  وهي  مصر  هل  هو  اآلن  المطروح  والسؤال 
دبلوماسياً وبهدوء وحكمة كبيرة مستعّدة وجاهزة للحرب إذا استنفدت كل 

الوسائل السلمية ولم يعد أمامها خيار غير الحرب؟
 30 أعقاب  ففي  الحلول،  لكل  جاهزة  مصر  إن  تقول  القاطعة  واإلجابة 
يونيو 2013 بدأ الجيش المصري عملية بناء جديدة حيث تنوعت مصادر 
الجيش  جعلت  للغاية،  متطورة  أسلحة  على  مصر  وحصلت  السالح، 

المصري يتقّدم للمرتبة التاسعة عالمياً.
من  مقبل  خطر  أي  لمواجهة  واالستعداد  الغربية  مصر  حدود  ولتأمين   
البوابة الليبية قام الجيش المصري بتشييد قاعدة محمد نجيب العسكرية 
والتي  مطروح  مرسى  في  الحمام  مدينة  في  فدان  ألف   18 مساحة  على 
والتي  األوس��ط  والشرق  أفريقيا  في  عسكرية  قاعدة  أكبر  بأنها  وصفت 
حدود  لحماية   2017 يوليو   22 في  وافتتحت  عامين  تشييدها  استغرق 

مصر الغربية.
 ثم قام الجيش المصري بتشييد قاعدة برنيس العسكرية على مساحة 
150 ألف فدان في جنوب شرقي البحر األحمر لتصبح أكبر قاعدة عسكرية 
في أفريقيا والشرق األوسط على اإلطالق وقد تم تشييدها خالل عام واحد 

فقط وتم افتتاحها في 15 يناير 2020 لحماية حدود مصر الجنوبية.
وهدوء  بوعي  القومي  أمنها  مع  مصر  تتعامل  كيف  يتضح  هنا  ومن   
مع  لكن  العسكرية،  الحلول  على  والسلمية  السياسية  الحلول  وتقديم 
االحتفاظ بحقها في استخدام القوة المشروعة في أي وقت للدفاع عن أمنها 

القومي. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

اليوم  ضدها  ينتفض  التي  أميركا  هي  هذه 
مواطنوها الجدد وهم من كل األعراق واأللوان 
االنجلو  البيض  )ع��دا  تقريباً  واالن��ت��م��اءات 
ضّد  هدمهم  معاول  يصّوبون  وهم  ساكسون( 

تماثيل الرموز المؤّسسة!
فقد جاء في األخبار في الساعات المنصرمة 

ما يلي: 
قام متظاهرون في مدينة بالتيمور في والية 
لكريستوفر  تمثال  برمي  األميركية،  ماريالند 
قاموا  ذل��ك  وبعد  قاعدته،  م��ن  كولومبوس 
بدحرجته إلى الخليج ورموه في مياه المحيط 

األطلسي.
حدث ذلك على خلفية إطالق األلعاب النارية 
في المدينة، بمناسبة عيد االستقالل. وُيعّد هذا 
في  الثالثة  كولومبوس  تماثيل  أحد  التمثال، 

المدينة.
من  أكثر  في  متكّرر  بشكل  األم��ر  هذا  حدث 
لدى  المقدس  الرمز  ه��ذا  مع  أميركية  مدينة 
بات  الذي  الرمز  لكنه  ألميركا  المؤسس  الجيل 
إن لم يكن مثيراً لالشمئزاز أيضاً  للجدل  مثيراً 
تحّول  وهو  األميركيين،  من  واسعة  فئة  لدى 

مهّم في العقيدة الوطنية األميركية..! 
األبيض  البيت  من  بالقرب  واشنطن  وفي 
بعد  المتحدة  الواليات  علم  متظاهرون  أحرق 

خطاب احتفالي للرئيس دونالد ترامب.
المتظاهرين  سي«  بي  »إن  شبكة  وأظهرت 
العلم  يحرقون  وه��م  األب��ي��ض،  البيت  ق��رب 
واإلب��ادة  »العبودية  ضّد  هتافات  وي���رّددون 

الجماعية والحرب«...
وأميركا »لم تعد عظيمة على اإلطالق...«!

هذان الخبران ينبغي ان يجعالنا نتنبه ألمر 
هام ونوعي بدأ يتدحرج كالمدحلة في الالوعي 
والوعي األميركي ال بد من مراقبته بدقة خطوة 

خطوة...
أميركا  ف��ي  االجتماع  علماء  دف��ع  م��ا  وه��و 
العظمى  القوة  أميركا  بان  يجمعون  والعالم 
كل  رغم  لها  التاريخية  األف��ول  مسيرة  ب��دأت 
تحتفظ  زال��ت  ال  التي  الشكلية  قوتها  مظاهر 

بها...
السقوط  وش��ك  على  ليست  أميركا  نعم 
أميركا  تعد  لم  لكنها  البرق،  وبسرعة  قريباً 
نفسها،  عن  هي  عّرفت  أو  سابقاً  عرفناها  التي 

كيف...!؟
األصل  الياباني  األميركي  الفيلسوف  يقول 
نهاية  وكتاب  مقولة  صاحب  وهو  فوكوياما 
ونيف  عقد  نحو  قبل  اشتهرت  التي  التاريخ 
من الزمان، وخالصتها أن تجربة الديمقراطية 

البشرية تنتهي عند التجربة األميركية. 
البشرّي  والنبوغ  اإلنجاز  نهاية  باعتبارها 
هو  م��ا  ي��ق��ّدم  أن  للعالم  يمكن  ال  وب��ع��ده��ا 

افضل...!
الحوادث  بعد  نفسه،  ه��ذا  فوكوياما  ع��اد 
األخيرة في أميركا )التي أعقبت جورج فلويد( 

ليقول:
ثالثة  على  تعتمد  العالم  في  ق��وة  كل  إن 

إمكانات الستمرار بقائها 
األول نظام الدولة وهو ما سقط بشكل كامل 

فيروس  تحدي  مقابل  )أم��ي��رك��ا(  ب��الدن��ا  ف��ي 
مثل  دول  ف��ي  حصل  م��ا  عكس  على  ك��ورون��ا 
دولها  صمدت  التي  والصين  واي��ران  اليابان 
مشجعاً،  نموذجا  وقّدمت  التحّدي  هذا  أم��ام 

والكالم لفوكوياما.....!
وهو  الشعبية  الثقة  وهي  الثانية  اإلمكانية 
الشعب  عند  وينتهي  ينعدم  يكاد  أنه  ظهر  ما 
األميركي كما حصل في مواجهة حادثة جورج 

فلويد...!
والهيمنة،  القيادة  وهي  الثالثة  اإلمكانية 
سيطرتها  فقدت  األميركية  المتحدة  فالواليات 
األصعدة  كل  على  للعالم  وقيادتها  وهيمنتها 
وعسكرياً  وأم��ن��ي��اً  وس��ي��اس��ي��اً  اق��ت��ص��ادي��اً 

ومعنوياً...!
انتهى كالم فوكوياما...

بكل  االّخيرة  األميركية  التحوالت  يتابع  من 
المستويات سيالحظ التالي:

1 - أن الشعب األميركي المنتفض ال يهاجم 
الشرطة وال الجيش وال مؤسسات الدولة إال ما 
ندر جداً، لكنه يجمع على مهاجمة الرموز التي 
كنا  التي  أميركا  لنا  وصورت  وخلقت  صنعت 
نراها ونعيشها، وآخر المؤشرات على ذلك هو 

الخبر أعاله...
أي تماثيل كولومبس والعلم األميركي وقبل 

ذلك جورج واشنطن وووو...
والحرب  وال��خ��داع  والزيف  العبودية  أي 
واالس��ت��ك��ب��ار وال��ش��ي��ط��ان ال���ذي ف��ي داخ��ل 

»اسرائيل« األولى أي أميركا...
الناحية  من  األميركي  النظام  فشل  لقد   -  2
الماضية  سنة  السبعين  خ��الل  البنيوية 
يقدم  ان  الثانية  العالمية  الحرب  أعقبت  التي 
المراهنة  يمكن  اجتماعياً  حضارياً  نموذجاً 
المختلفة  المجتمع  طبقات  عن  دفاعاً  عليه 
بعدما حّطم الطبقة األميركية الوسطى تحطيماً 
الطبقة  تحكمه  أقلوي  نظام  الى  وتحّول  كامالً 
األنجلوساكسونية البيضاء الثرية والمتسلطة 
على ما يزيد على نحو 70 في المئة من السكان 
ال  اجتماعية  ومجموعات  ألع��راق  المنتمين 
االبيض،  ساكسوني  االنجلو  للعرق  تنتمي 
الثراء  مع  بالمقارنة  معدمة  شبه  باتت  حتى 

الفاحش المتكدس بيد األقلية األوليغارشية..
على عكس الصين الشعبية التي نجحت في 
مليون   800 نحو  مستوى  رفع  او  شأن  إعالء 
مواطن صيني من الفقر لتضعهم على مستوى 

الطبقة الوسطى..!
األميركي  ال��ح��ض��ور  مستوى  على   -  3
لم  مرة  وألول  فأميركا  الدولية  الموازين  في 
من  حتى  وال  العالم  في  االول  االقتصاد  تعد 
اليها  يشار  التي  النموذجية  االق��ت��ص��ادات 

بالبنان...
بطريقة  النفطية  خاماتها  تبيع  ب��دأت  لقد 
ما  وهو  إيراداتها؛  لتعديل  متهافتة  تنافسية 
اكثر  مقداره  ما  زي��ادة  في  خاص  بشكل  ظهر 
للحاق  محاولة  في  يومياً  برميل  ماليين   3 من 
في  لها  المنافسة  ال���دول  وس��ائ��ر  بالصين 

األسواق العالمية...
وحيويتها  نضارتها  أميركا  فقدت  لقد   -  4

السياسية كنظام وقدرتها على العطاء او تقديم 
الديمقراطية  المثل  في  حتى  جديد  شيء  أي 

التي ظلت تتغنى بها لعقود طويلة...
يمكن  مما  ي��ج��ري  لما  فاحصة  ن��ظ��رة  ان 
تسميته بالطائفية الحزبية مثالً بين الحزبين 
السياسي  النظام  إن  القول  يمكننا  الحاكمين 
سباقات  يتخيل  ان  حتى  قادراً  يعد  لم  الحاكم 
معتبرة  وقانونية  سلسة  ومنافسات  حزبية 
بشكل  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  بين 
الفرصة  إتاحته  أو  طبيعي ناهيك عن سماحه 
لبروز او تبلور تيار او حزب او مرشح ثالث...!

النظام األميركي اذن بدأ يتآكل ويتصدع في 
أوهامه  كل  عليها  بنى  التي  االساسية  بنيته 

وأطماعه..
نعم قد ال يسقط أمامنا سريعاً..

وباعتراف  بالفعل  ب��دأت  أفوله  رحلة  لكن 
السياسي  االج��ت��م��اع  ع��ل��م��اء  ك��ل  وإج���م���اع 

العالمي..
وترضع  تتغّذى  وهي  عرفناها  التي  أميركا 
بقواتها  تخوضها  التي  ال��ح��روب  حليب  من 
المقتحمة لألراضي والبحار لم تعد تقوى على 
كل  فقدت  أن  بعد  الحرب  ودعت  لقد  الحروب، 
أنواع المناعات التي تؤهلها لخوض أي حرب 

جديدة...
عرفناه  ال��ذي  األميركي  السياسي  النظام 
والعاصفة  التحدي  عين  في  بات  اآلن  حتى 

داخلياً وخارجياً...
عصا  ن��خ��رت  ال��ت��ي  »األرض����ة«  ستنخره 

سليمان من الداخل...
اللحظة  ف��ي ه���ذه  أم��ي��رك��ا  ه���ذا ه��و ح���ال 

التاريخّية...
أميركا«  »فكرة  ظلت  قرون  أربعة  مدى  على 
ألهدافها  وتطّوعها  الشرائع  كل  روح  تخطف 
لقاعدتها  ورثتها  التي  الثالثة  االمبراطورية 

المتقّدمة »إسرائيل« أال وهي:
الغزو(. الغير)  1 - اجتياح أرض 

المحتلة بسكان  -2 استبدال سكان األرض 
جدد.

البلدان  تلك  وتاريخ  ثقافة  استبدال   3-
بثقافة المحتلين الغرباء وتاريخهم.

محطتها  الى  وصلت  األميركية  الفكرة  هذه 
مسدود  طريق  الى  اي  يبدو،  ما  على  األخيرة 
وبدأت تفقد بريقها في الداخل قبل الخارج كما 

يقول فوكوياما.
بدايات  تظهر  أن  الطبيعي  من  ك��ان  لذلك 
مقدمتهم  وفي  الرموز  ضد  شعبية  انتفاضة 
األصليين  السكان  بذهب  طمعوا  الذين  اولئك 

وذهب العالم..
أي كريستوفر كولومبس.

قاعدة  إلى  قريباً  يمتد  ان  يتوقع  ما  وه��ذا 
الثانية  »اس��رائ��ي��ل«  أي  المتقّدمة  أم��ي��رك��ا 
ومياهنا  يابستنا  على  زرعوها  التي  الصغيرة 

الفلسطينية العربية...
لقد حان وقت سقوط السامري الذي عبدوه 

لمدة قرون. 
انتهت صالحّية أميركا السامرية أو تكاد.

بعدنا طيبين قولوا الله.

عن  بمعزل  القديمة  القومية  طرقها  تتلمس  االتحاد  دول  أخذت  لذلك 
القوميات الشريكة لها في االتحاد األوروبي. فبدأت الدولة اإليطالية طريق 
ألمانيا بمعزل عن  إلى إسبانيتها وكذلك  إلى إيطاليتها وإسبانيا  العودة 

المشروع اإلقليمي.
وإذا كان العالم يمّر في هذا المخاض المأزوم، فإن العالم العربي يمّر 
قومي  أمن  وأب��واب  السيولة  من  مسبوقة  غير  حاله  وأم��ّر.  أدهى  هو  بما 
مشّرعة ال حارس لها، في المشرق العربي استطالت األزمة السورية، وإن 
كانت مالمح نهايتها بادية، إال أن األعداء ال زال لديهم من األوراق ما يطيل 
في عمرها. ولبنان يترّنح تحت ضغط سعر صرف الليرة مقابل الدوالر، 
سفيرة  من  بالطلب  القانون  أنفذ  الذي  الفاضل  القاضي  تعاقب  والدولة 
الواليات المتحدة عدم التدخل في شؤونه الداخلية. العراق يعيش حالة 
بالضفة  اإلسرائيلي  التغول  من  يعاني  واألردن  للعيان،  بادية  تقسيم 
الغربية. األمر الذي يمثل تهديداً وجودياً له، فيما تكشف تصريحات رئيس 
الحكم، ولمن  السياسي لبعض جماعة  العقل  وزراء أسبق عما يدور في 
عربة(،  وادي  )اتفاقية   1994 عام  بعد  ما  مرحلة  في  األردن  شكل  رسم 
وفلسطين التي تعارض رسمياً قرار نتنياهو بضّم ثلث الضفة الغربية، إال 
أنها ال تملك من اآلليات وأدوات الضغط ما يحول دون ذلك، هذا وإن تفاءل 
البعض من المؤتمر الصحافي المشترك لقياديين من فتح وحماس، إال أن 
المؤتمر الصحافي لم يتطرق للبحث في اآلليات أو في إنهاء حالة االنقسام 
البشع أو االتفاق على برنامج حد أدنى واقتصر على مجامالت متبادلة. 
ثالثة  إلى  الغربية  الضفة  من  تبقى  ما  تقطيع  شأنها  من  الضّم  وعملية 
معازل منفصلة بالواقع االستيطاني الذي سيتم ضمة ويحول دون قيام 
دولة أو شبه دولة في الضفة الغربية. اليمن يصمد ويقاوم بأكالف عالية، 

فيما الكورونا والفساد يضربان كل هذه المجتمعات.
العربي تفوق خطورة وتهافت األوضاع في  العالم  األوضاع في غرب 
المشّرعة،  القومي  مشرقه على صعوبتها، فحالة السيولة وأبواب األمن 
مفتوحة  وساحة  مسرح  اليوم  ليبيا  والسودان.  ومصر  ليبيا  في  خاصة 
من  بدالً  بالفرنسيين  ملحقاً  دوراً  مصر  تلعب  فيما  واألت��راك  للفرنسيين 
ليبيا مصدر خطر على مصر من خاصرتها  العكس، وأصبحت  أن يكون 
الغربية التي لم تكن عبر تاريخ مصر الطويل تمثل تهديداً ألمنها القومي، 
فلم يحدث أن ُغزيت مصر من الغرب إال مرة واحدة على يد المعز لدين الله 

الفاطمي.
التي  وهي  القومي،  األمن  بمسائل  االهتمام  مصر  تحاشت  عقود  طيلة 
واالستراتيجية  السياسية  الجغرافية  نظريات  مالمح  أول��ى  رسمت 
وضرورات األمن القومي باالشتراك الصدامي مع اتحاد الدول الكنعانية 
وذلك في القرن الخامس عشر قبل الميالد في معركة مجدو الشهيرة بقيادة 
مملكتي قادش ومجدو، حيث رأى الفرعون المصري أن أمن بالده يبدأ من 
مرج إبن عامر، فيما رأى التحالف الكنعاني أن أمن اتحادهم يبدأ من غرب 
سيناء. تطّورت نظرية األمن القومي المصري الحقاً لتضيف عنصراً ثانياً 

وهو نهر النيل وفيضانه ومنابعه. هذه الرؤية االستراتيجية سكنت العقل 
السياسي المصري وعقل كل َمن توالى على حكم مصر منذ تحتمس الثالث 

حتى عهد الرئيس األسبق أنور السادات.
منذ تسلم السادات حكم مصر بدأ العمل على إخراج مصر من عالمها 
العربي، وقد أخذت مالمح هذا الدور تتبّدى خالل حرب تشرين، بمحادثات 
عام  الصريح  شكله  أخذ  أن  لبث  ما  ثم  دمشق،  عن  بمعزل  االرتباط  فك 
1977 في زيارة السادات المشؤومة للقدس وتوقيع اتفاقية كامب دافيد 
في العام التالي، ثم الترويج لذلك االنقالب على االستراتيجيا بالتنظير أن 
العالم العربي كان عبئاً على مصر التي تستطيع بالتخفف منه االنطالق 
ولم  الرخاء،  وتحقيق  واالزده��ار  والتطور  الرأسمالي  السوق  عوالم  في 
تلتفت تلك التنظيرات إلى أن عالقة مصر مع العالم العربي تكاملية يحتاج 
فيها كل منهما أن يكون ظهيراً لآلخر. هذه المدرسة أنتجت ورثة السادات، 
الجناح  على  وتواطأ  واحتالله،  العراق  تدمير  بحماس  أّي��د  َمن  ومنهم 
الشرقي لألمن القومي في سورية، وافتعل معارك ال لزوم لها حول منطقة 
بدولة  االعتراف  لخطورة   – زال  وال   – يلتفت  ولم  السودان،  مع  حاليب 
بعالقات  واستمر  األبيض،  النيل  أراضيها  من  يمّر  التي  السودان  جنوب 
يستقبل  ولم  األزرق،  النيل  هضبتها  من  ينبع  التي  إثيوبيا  مع  عدائية 
إثيوبيا  مع  للتفاهم  أو  النهضة  سد  مشروع  إليقاف  استدبر  ما  أمره  من 
بالدبلوماسية أو بغيرها طيلة عقد من الزمن كانت الشركات اإلسرائيلية 
واألميركية تنفذ خالله مشروع بناء ذلك السد، ولم تستشعر أجهزة أمنه أن 
خمس مؤسسات مالية مصرية قد استثمرت في السندات اإلثيوبية التي 
مّولت بناء السد الذي قد يحرم مصر من سّر وجودها، وقد قيل قديماً أن 

مصر هبة النيل.
في شرق مصر تم إهمال الخاصرة الشرقية التي حددها تحتمس الثالث 
وسار على هديها كل من أتى من بعده، فلم يتم ايالء شبه جزيرة سيناء 
الحكومية، هذا  التنمية والرعاية  اهتمام وتّم استثناؤها من مشاريع  أي 
اإلهمال والتجاهل الذي هدف إلى إفراغها من كثير من سكانها إرضاء لتل 
أبيب عاد على مصر بنتائج عكسية إذ خلق بيئة رطبة ومناسبة لجراثيم 
اإلرهاب والتطرف، في حين انصّب اهتمام الدولة في مرحلة ما قبل الربيع 
بحاجاتها  غزة  إمداد  دون  يحول  األرض  تحت  حاجز  بناء  على  الزائف 
األساسية، وفي العهد الحالي تم إغراق األنفاق الغزّية بمياه البحر وإقامة 
جدار مكهرب فوق األرض، وكأن المهم أمن »إسرائيل« ال أمن مصر القومي.

مصر التي نحّب في خطر، وهذا الخطر ال يصيبها منفردة وإنما بالشراكة 
الجهات  وال  واألعداء  الغرباء  يهزمها  لم  مصر  العربي،  المحيط  كامل  مع 
البقاء في  المؤامرات األجنبية، وإنما هزمها َمن قّدم أولوية  أو  الخارجية 
الحكم على حسابات االستراتيجية واألمن القومي، ومن جعل األمن القومي 

ضحّية ألمن النظام.
لك الله يا مصر.

*سياسّي فلسطينّي مقيم في جنين - فلسطين المحتلة

حسني  من  سعاده  أنطون  النهضة  مفكر  أين  العربي،  مشرقنا  وفي 
الزعيم؟! وأين قافلة الشهداء المناضلين المقاومين لالحتالل الصهيوني، 
على  تآمروا  الذين  العمالء  الطغاة  الحكام  من  لوجوده،  والمناهضين 

أمتهم وشعوبهم، وباعوا قضاياها في بازار السياسة الدولية؟!
نهضة  أجل  من  عمل  بارز  ومفكر  كبير،  مناضل  إعدام  يوم  ذكرى  في 
ذاكرة  في  بقَي  من  نتساءل:  ومستقبله،  ذاته  على  والتأكيد  المشرق، 
أراد الحياة الحرة  األحرار، أنطون سعاده الذي بقَي حياً في نفوس من 
الكريمة، واستشهد على يد الطغاة من أجل عزة أمة ووحدتها وكرامتها، 
والمساومين  األوطان  وبائعي  والسفاحين،  والمجرمين،  القتلة  زمرة  أم 

عليها على أعتاب الدول الكبرى؟!

محازبين،  من  أّمته،  في  األحرار  يرّدد  سعاده،  أنطون  رحيل  يوم  في 
وحكمه،  ومقوالته  لفكره  ومحترمين  ومعجبين،  ومحّبين،  ومتعاطفين، 
وهم في مواجهة العدو الصهيوني وخططه، الذي حذر منه األجيال. أما 
القتلة والطغاة سيبقون وصمة عار، تصّب عليهم لعنة الشعوب الحرة 

وهم في قبورهم، لعنة تتوارثها األجيال من جيل الى جيل.
تاريخ  يشّرفون  الشهداء،  األحرار،  المناضلون،  المقاومون،  وحدهم 
بلدانهم، لتبقى ذكراهم أنشودة تحيي النفوس وتنعشها، وتحرك ضمائر 

الجماهير، من اجل إحياء امة، وبعث نهضتها من جديد.
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

االغتي�الت اآخر حروب اأميرك� الم�أزومة

من عنده بدائل فليتف�ضل...

{ شوقي عواضة 
يشهد العراق ارتفاعاً في وتيرة األحداث المتسارعة ال سّيما بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 
تطالب  إذ  الّشعبية  االحتجاجات  حركة  اندالع  أثر  على  المواجهة  واحتدمِت  الحالي.  العام  مطلع  المهندس  مهدي  أبي  الّشعبي  الحشد 
كورونا  جائحة  انتشار  بداية  مع  بالتزامن  استثمارها  األبيض  البيت  إدارة  حاولت  والتي  العراق،  في  المعيشّية  األوض��اع  بتحسين 
للّتحريض على الحشد الّشعبي الذي شّكل سياجاً منيعاً للعراق، وكان الحصن الذي تحّطمت على أعتابه أحالم واشنطن والرياض من 
خالل االنتصارات الكبيرة التي حّققها األحرار من الشعب العراقي والحشد والّشرطة االتحادية والقوى األمنية بالقضاء على داعش ووأد 
المؤامرة الّشيطانية في مهدها لتحّول إدارة ترامب المعركة إلى معركٍة سياسّيٍة مارست خاللها المزيد من الضغوط على حكومة عادل عبد 
الكاظمي رئيسا للحكومة،  إلى تعيين مصطفى  أّدى  األميركية في ظّل كرٍّ وفٍرّ ديبلوماسيٍّ  للّشروط  الخنوع  المهدي إلسقاطها بعد رفضه 
تعيين لم يغّير من سياسة الواليات المتحدة وعدائيتها للعراق ولحشده الذي أصبحت بعض فصائله قّوًة كبيرًة لمحور المقاومة، إذ شّكلت 
تهديداً حقيقّياً للواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني وعلى رأس تلك الفصائل كتائب حزب الله من أوائل الفصائل التي أدرجتها 
اإلدارة األميركّية على قوائم اإلرهاب في ظّل اعتبار تلك الفصائل للتواجد األميركي على أرض العراق هو احتالل وسيتّم التعامل معه على 
البرلمان العراقي ببرنامٍج زمنيٍّ واضٍح  البلدين وبعد مطالبة  أساس ذلك في حال لم يعلن برنامج انسحابه وفقاً لالتفاقية األمنّية بين 
لالنسحاب األميركي الذي لم يستجب لذلك بدأت إدارة ترامب وحلفاؤها بتحريك بعض المجموعات الداعشّية في محاولة لقلب الموازين 
وتغيير قواعد االشتباك لتبرير استمرار وجودها تحت عنوان محاربة اإلرهاب ومع إدراك فصائل الحشد لألهداف األميركية بدأت عملية 
االستهداف للقواعد والمصالح األميركية بالّصواريخ مّما دفع ترامب إلى شّن حرٍب على الحشد دون تقديمه أّية خسائَر عسكرّيٍة أو مادّيٍة 
في محاولة منه للرّد على الهجمات وإليجاد شرٍخ بين الحشد الشعبي الذي هو جزء من المؤّسسات العسكرّية والحكومية العراقّية وبين 
بغداد،  في  الّدورة  منطقة  في  الله  حزب  كتائب  من  شخص   14 اعتقال  على   2020  _6  _  25 بتاريخ  أقدم  الذي  اإلرهاب  مكافحة  جهاز 
وهي عملية استدعت استنفار فصائل الحشد وتطويق المنطقة الخضراء ومن ضمنها الّسفارة األميركية، وبعد إجراء العديد من االتصاالت 
تّم االفراج عن المعتقلين لتتحّول الفتنة التي أرادها األميركي بين أبناء الخندق الواحد إلى صفعٍة وهزيمٍة جديدٍة لم تيأس واشنطن من 
تكرارها لتستعمل أسلوباً شيطانّياً جديداً مستهدفة رأس الهرم المتمّثل بسماحة آية الله الّسيد علي السيستاني الذي كان له دوٌر أساسيٌّ 
في تأسيس الحشد الشعبي من خالل فتواه الشهيرة فلجأت أدوات ترامب لإلساءة إلى المرجعية من خالل نشر رسٍم كاريكاتوريٍّ يسيء 
للمرجعّية في صحيفة »الشرق األوسط« السعودية في عددها الّصادر في 3_ 7_ 2020، إساءة وّحدِت الّشارع العراقي بكّل مكّوناته 
وأشعلته فخرجت مسيرات الغضب منّددًة بإساءة اإلعالم السعودي للمرجعّية، موقف استدعى ترامب إلى المحاولة مجّدداً إليجاد شرٍخ 
يضرب مشهد الوحدة العراقّية ويضع العراق في دائرة الفوضى وعدم االستقرار بعد الفشل الذريع في عملية االغتيال المعنوي للمرجعّية، 
الجاري،  الّشهر  من  الّسابع  في  الهاشمي  هاشم  االستراتيجي  والخبير  الباحث  اغتيال  عملّية  إلى  وأدواتهم  باألميركيين  دفع  الذي  األمر 
واكبتها تغطيٌة إعالمّية واسعٌة أطلقتها أبواق واشنطن والرياض موّجهة االتهام لكتائب حزب الله بعد أقّل من ساعة على عملية اغتيال 
عملية  والّسعودية،  واإلسرائيلّية  األميركّية  السفارات  ومرتزقة  والمحلّلين  اإلعالميين  ببعض  ومستشهدًة  الّتحقيقات  مستبقًة  الهاشمي 
اغتيال بتخطيٍط أميركيي وتمويٍل سعودّي وتنفيذ بعثيين سابقين دّربوا في معسكرات »بالك ووتر«. يبرز ذلك من خالل دّقة رصد الهاشمي 
وتتّبعه واستغالل اللّحظة المناسبة لتنفيذ العملية بأعصاٍب باردٍة تدّل على وجود مجموعاٍت داعمٍة للقتلة في محيط منطقة االغتيال كانت 
على استعداد للتدّخل في حال وقوع أّية مفاجأة لحماية القاتلين وتغطيتهم لالنسحاب أو حتى تصفيتهم بعد التنفيذ، سيناريو هوليودي 
الهدف منه صناعة قضية رأي عام كما حصل في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان الستثمار الّدم سياسّياً ومن ثّم اتهام حزب 

الله باالغتيال كمقّدمٍة لتجريده من سالحه.
هو أسلوب واحد ألّم اإلرهاب في العالم تجّدد باغتيال الهاشمي في بغداد لتلصق التهمة بكتائب حزب الله وتصنيفها بمنظمٍة إرهابّية 
إلضعاف قّوتها وإجبارها على تسليم سالحها رّداً على استهداف قّوات االحتالل األميركي في العراق، تلك الكتائب التي كان وال يزال هدفها 
ال  ومهزوٌم  مأزوٌم  احتالٌل  أّنها  أساس  على  إاّل  معها  التعامل  يمكن  ال  التي  وقّواتها  األميركية  الغطرسة  وجه  في  واألّمة  العراق  عن  الّدفاع 

محال.

{ عمر عبد القادر غندور*
 سخر األمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في إطاللته التلفزيونية مساء أول أمس من األصوات التي تّدعي اّن التوجه 
اّن التوجه شرقاً ال يعني قطع  الى الشرق غايته تغيير نظام لبنان االقتصادي الغربي واستحضار النموذج االقتصادي اإليراني! موضحاً 
العالقات مع الغرب، وأّي دولة ما عدا دولة االغتصاب في فلسطين لديها استعداد لمساعدة لبنان على شكل ودائع وقروض وغيره فلتتفّضل 

ونحن نؤيد ذلك.
    وأعلن سماحته تاريخ 2020/7/7 هو إعالن الجهاد والمقاومة والنهضة على الصعيدين الزراعي والصناعي واّن أّي ارض صالحة 
للزراعة في أّي مكان أو حتى المدن سنزرعها ويجب ان نتحّول الى مزارعين حتى ننقذ لبنان كله وسنزرع السطوح إذا لزم األمر وال يجوز أن 

يبقى لبنان مجتمعاً استهالكياً يستورد 80 بالمئة مما يأكل.
     وأسف لصمت الدولة اللبنانية على تحركات سفيرة الواليات المتحدة ومخالفتها لمعاهدة جنيف، وتدخلها السافر في الشؤون المحلية 
قّدم  الذي  مازح  القاضي  تجاه  فعله  برّد  النظر  اللبناني  القضاء  يعيد  ان  وتمنى  أمثاله،  من  والقضاة  مازح  محمد  القاضي  وحّيا  واإلدارية، 

نموذجاً في الجرأة والوطنية، وهو ما نعتّز به.
    ودعا اللبنانيين الى الصمود في مقاومة الجوع الذي يصيب كّل لبنان، وقّدم حلوالً وقد حان الوقت لنأكل من زرعنا ونلبس من جهد 

أيادينا.
   ومن عنده من البدائل غير التي طرحها سماحته فليقّدمها، بدالً من ترداد ما يرّوجه أعداء لبنان من غير وعي وتفكير.

*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي
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راحت »النديم« فمع ال�سالمة

{ سمير رفعت
مع  التعامل  من  سنة  ثالثين  بعد  مكتبتها  عادل  أم  أغلقت   

الكتاب والقلم والجريدة والحرف والحب.
مكتبة  اسم  تحمل  كانت  المكتبة  عن  أزيلت  التي  الالفتة 
عايشهم  الذي  نديَمهم  الظريف  منطقة  سكان  وسيفتقد  النديم 
بكل حب طوال هذه السنين وعايش أم عادل المربية واألديبة 
والسيدة واألم والمواطنة.. المواطنة ألنها بادرتني حين دخلت 
مكتبتها أول مرة ألشتري جريدة البناء.. قالت: كنت في صباي 
أحضر حلقات إذاعية عند هاني بلطجي. أتعرفه! أجبتها طبعاً 
أعرفه جيداً، رحمه الله.. ومن يومها اعتادت أم عادل أن تتصل 
الكالم  حلو  من  عشي  الياس  األمين  يكتب  بما  لتناقشني  بي 
الثابتة في الصفحة األخيرة من جريدة  كل صباح في زاويته 
البناء: تقول لي: صديقك بل رفيقك اليوم قال كذا وكذا وكالمه 

كان موجعاً..
التي  القهوة  رشفة  معها  وجّفت  مكتبتها  ع��ادل  أم  أغلقت 
ألكثر  تتسع  تكن  لم  التي  الحديقة  في  لجاراتها  تقدمها  كانت 
من كرسيين في متر ومتر نصف، ولكنها كانت حديقة أين منها 

حديقة الصنائع على اتساعها، فقد كانت تنضح حباً وكرماً.
أغلقت أم عادل مكتبتها وحرمتني اقتناء »البناء« كل صباح 
النوع  هذا  مع  تتعامل  التي  الظريف  منطقة  في  الوحيدة  ألنها 
»النديم«  مكتبة  يتمتني  ان  بعد  ورحت  الجرائد  من  العقائدّي 
االشتراك  غير  »البناء«  بجريدة  بها  أتصّبح  طريقة  عن  أفتش 
هذا  في  ونقداً  عداً  كبيراً  مبلغاً  أدفع  أن  يلزمني  الذي  السنوي 
الظرف العصيب، واألجدى واألجدر أن توضع »البناء« في كل 
مكتبة من مكتبات الوطن وتكون واسعة االنتشار وفي متناول 
مع  التعامل  يعتدوا  لم  الذين  أمثالي  القراء  خاصة  قارئ  كل 

وسائط التكنولوجيا الحديثة.
ذكرتني هذه الحادثة بسبعينيات القرن الماضي حين كنت 
البناء وكانت تصدر أسبوعياً مساء كل سبت،  لتحرير  رئيساً 
وكنت أكلف عدداً من الرفقاء والرفيقات من الطلبة الجامعيين 
أخذ كمية كبيرة من المطبعة واالنطالق بها الى شارع الحمراء 
مقهى  خاصة  والمثقفين  األدب���اء  ملتقى  حينها  ك��ان  ال��ذي 
واألحد  السبت  مساء  العدد  يعرضون  كانوا  شو«.  »الهورس 
أنسي  أن  حتى  اللبقة  الطريقة  بهذه  النسخ  مئات  نبيع  فكنا 
يرأس  كان  ال��ذي  النهار  ملحق  في  كتب  الله،  رحمه  الحاج، 
تحريره يقول: »سمير رفعت استطاع أن يحّول شارع الحمراء 

يومي السبت واألحد من ماخور الى شارع عقائدي«.
اسم  تحمل  التي  الالفتة  وراح��ت  مكتبتها  عادل  أم  أغلقت 
»مكتبة النديم« وأنا ما زلت أفتش في المنطقة التي تحمل أيضاً 
فال  العقائدية«،  »الصحف  تتعاطى  مكتبة  عن  الظريف  اسم 
أسف على مقهى يغلق أبوابه بعد أن شّرع نرجيلة »المعسل«.. 
أو مطعم يقدم »السوشي« ألصحاب اليد الطولى، أما أن تغلق 
والحبر  والحبر  الورق  من  أطناناً  وزعت  بعدما  أبوابها  مكتبة 

والحبر.. يا لها من كارثة بيئّية.
أغلقت أم عادل مكتبتها وخسرت الظريف ملجأ دافئاً

مع الكتاب والقلم والجريدة والحرف والحّب.

خيانُتك ا�شتهاٌء

{ جهاد الحنفّي
 

حبيبي لم تخيِّْب فيَك ظّني
حبيبي لسُت أرضى بالتجّني

تمنَّى القلُب أن يحياَك دوماً
فكنَت النبَض في قلِب التمنِّي

أرى يشكون من هجٍر وبعٍد
وأشكو الموَت قبلَك... ال تلُْمني

لقد أهديَت أعماقي ضجيجاً
فطاَب الرقُص للقلِب الُمِسنِّ

وعاَد إليه جنيُّ الليالي
َم في ضلوعي كلَّ حصِن وحطَّ

حبيبي كلّما يِبسْت دمائي
نداَك يعيُدها روضاً يغني

وإن جفَّ الضياُء بليِل دربي
ْل بالصباِح الحلِو جفني ُتكحِّ

وإن َمحِت الرياُح صروَح حلمي
حنيُنك وحَده يبني ويبني

َك حين تغمُرني اشتياقاً كأنَّ
تقوُل لروحَي الحيرى... اطمِئنِّي

على شفتيَّ من شفتيَك كْرٌم
لغيِرَك ليس يحلو... قْم لتجني

وفي عينيَّ من عينيَك حلٌم
مضيٌء ينطُق األسراَر عني

وفي كفيَّ من كفَّيَك عطٌر
تاله الورُد حسناً فوق حسِن

حبيبي بلِّغ األياَم عني
بأنَك كلَي األبهى... وأني...

وأحسُدني عليك... أرى جنوني
فنوناً فيك يا مجنوُن ِزْدني

اِد حباً تخوُن تعّجَب الحسَّ
تخوُن شكوكَي العميا وظنِّي

تخوُن البعَد إذ أشتاُق قرباً
تخوُن العمَر إذ تغفو بحضني

َك إذ تخوُن توقُّعاتي أحبُّ
خياَنُتك اشتهاءاتي ... فُخنِّي

�إ�ضاءة
انتهاء ت�شوير »بورتريه«... واإيمار ال�شام تطلق الإعالن الترويجّي للعمل 

مهرجان فيني�شيا ال�شينمائّي 

يك�شف تفا�شيل ن�شخته الـ77 

ل الموبقات  مرتِّ

يارا تطرح اأغنيتها الجديدة »الهروب«  اآ�شر يا�شين مر�شح لبطولة م�شل�شل »Suits« بن�شخته الم�شرّية

{ دمشق - آمنة ملحم 
المفترض  من  ك��ان  ال��ذي  عرضه  تأجيل  بعد 
انطالقه خالل موسم رمضان الفائت إثر اإلجراءات 
فيروس  م��ن  للوقاية  ات��خ��ذت  التي  االح��ت��رازي��ة 
تصوير  السلكا  باسم  المخرج  استكمل  كورونا، 
أخيراً،  التصوير  انتهاء  معلناً  »بورتريه«  مسلسل 
الترويجي  اإلع���الن  إي��م��ارال��ش��ام  شركة  لتطلق 
على  الخطيب،  تليد  الكاتب  ألفه  الذي  للمسلسل، 
أمل بأن يحظى بفرص عرض الئقة قريباً، تبرز ما 
اجتهد به صّناعه خالل األشهر الماضية من  نّص 

وصورة وأداء، وإنتاج.
السلكا  باسم  المخرج  ُيلفت  اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي 
الفترة  خالل  فعلياً  تّم  »بورتريه«  تصوير  أّن  إلى 
الشركة  مع  البداية  منذ  عليها  المتفق  الزمنّية 
ونصف  لشهٍر  توقف  فترة  إليها  ُتضاف  المنتجة، 
جائحة  من  الوقائية  اإلج��راءات  فرضتها  تقريباً، 
كورونا، إال أّن ذلك لم يؤثر بحاٍل من األحوال على 
والفّنانين  الفّنيين  تقديم  ظل  في  العمل،  ج��ودة 
والدعم  التفهم،  مع  وبالتوازي  جهودهم،  أقصى 

الكامل من »إيمار الشام« لتحقيق هذا الهدف. 
على  »بورتريه«  في  الشام«  »إيمار  وتراهن 
سردّية  خ��الل  من  جديد،  وفّني  حكائي  مقترح 
أول  في  الخطيب  تليد  يقّدمها  لألحداث،  جديدة 
الفت  حضور  بعد  منفرداً،  يكتبه  تلفزيوني  نٍص 

وش��راك��ات  ع��دة  سينمائية  ن��ص��وٍص  ف��ي  حّققه 
بصري  مقترٍح  على  الشركة  تعّول  كما  تلفزيونية، 
تجاربه  أول  في  السلكا،  باسم  للمخرج  جديد 

خاض  بعدما  الطويلة،  التلفزيونية  اإلخراجية 
النظر  بلفت  عبرها  نجح  سابقة،  إخراجية  تجارب 

لموهبٍة شاّبة ودؤوبة.

العمل  مخرج  مع  الشام«  »إيمار  تخوض  كما 
عبر  واإلنتاجي،  اإلبداعي  المستويين  على  تحّدياً 
وكسر  البطولة،  أدوار  في  جديدة  وج��وه  تقديم 

نمطّية األدوار بالنسبة للممثلين المعروفين. 
أيضاً:  أبطاله  قائمة  على  »بورترية«  ويضّم 
أكثم حمادة، ترف  فادي صبيح، مديحة كنيفاتي، 
جالل  سبيعي،  الدين  سيف  حمدي،  هافال  التقي، 
خليل،  يزن  يوسف،  ن��وار  يونس،  جفرا  شموط، 
علي،  مريم  زينو،   ريم  البكري،  تولين  غرة،  لين 
إيناس  خاوندي،  محمد  قدور،  نادين   ملص،  أمية 
رضا،  همام  شباط،  خالد  الطويل،  سارة  زري��ق، 
القديرين:  والفّنانين  دي��ب،  رغد  إبراهيم،  طيف 
كثر  وممثلون  سفكوني،  ونجاح  صبري  سليم 

آخرون.
اجتماعي  إط��ار  في   « »بورتريه  أح��داث  ت��دور   
و«حازم«،  »ريما«  بين  حب  قّصة  حول  تشويقي، 
تبدأ فصولها من لقاٍء عابر في ظروٍف غير عادية، 
عائلي  م��اٍض  أح��ق��اُد  ستثقلها  القصة  ه��ذه  لكّن 
شيئاً،  عنه  يعلمان  يكونا  لم  بينهما،  مشترك 

وسيلقي بظالله على مستقبل عالقتهما.
الماضي  رواسب  يزيل  أن  نقي  لحٍب  يمكن  فهل   
ال��غ��ائ��رة؟  ج��روح��ه  وي����داوي  العائلتين،  بين 
يحيط  م��ا  ك��ل  ي��دم��ر  ج��ارف��اً  س��ي��الً  سيتحول  أم 
لم  الذي  السابق  الحب  لعنة  بسبب  بالعاشقين، 

يكتمل؟

الدولي  السينمائي  فينيسيا  مهرجان  كشف 
السنوي،  الفني  للحدث  ال�77  النسخة  تفاصيل 
أيلول   12 إلى   2 من  الفترة  خالل  إقامته  والمقّررة 
شديدة  احترازية  وتدابير  إجراءات  وسط  المقبل، 

بسبب تفّشي فيروس كورونا المستجد.
للمهرجان،  الفّني  المدير  باربيرا،  ألبرتو  أعلن 
تقليل  من  الرغم  على   - أن��ه  صحافي،  بيان  في 
االجتماعي  التباعد  لقواعد  تنفيذاً  المشاركين  أعداد 
جوهر  أن  إال   - األخ��رى  الصحية  والبروتوكوالت 
سواء  سليماً،  يظل  للمهرجان  الرسمي  االختيار 

إلى  باإلضافة  الرسمية،  التشكيلة  هيكل  حيث  من 
التي سُتعرض ألول مرة على مستوى  األلقاب  عدد 

العالم في الليدو باقسامه الرئيسية.
في  المشاركة  األف��الم  ع��دد  إن  »باربيرا«  وق��ال 
  55-50 بين  ما  سيتراوح  الرسمّية  المسابقات 
من  يقرب  ما  ع��رض  سيتّم  ط��وي��الً،  روائ��ي��اً  فيلماً 
تسمى  التي  الرئيسية،  المسابقة  في  منها   20
العناوين  بقية  إطالق  وسيتم   .»Venezia 77«
إما في قسم »آفاق« المخصص، أو خارج المسابقة 

الرسمية.

{ محمد إقبال حرب
عصر  راكمها  التي  همومه  بين  الفراش  في  تململ 
وبين  واألمنية،  واالجتماعية،  االقتصادية،  االنهيارات 
واالقتصاديين  السياسيين  المحللين  نظريات  وب��اء 
بمقتل  إنسانيته  بانهيار  أصابه  وب��اء  المتضاربة. 
وُيقرأ  ُيسمع  ما  فكل  الجنون.  ح��ّد  متوتًرا  فأضحى 
متناقض متضارب، ممزوج بروائح فتيل متفجرة يرافقه 
نوعية  تحّدد  لم  كوابيسه  معهود.  غير  كارثة  هسيس 
إلى أسباب مقنعة. فأنصار  القاتم ولم تركن  المستقبل 
الدول الطامعة ومأجوريهم  الحكم وأربابه، كما عسس 
يبثون سمومهم المتضاربة في عقول المواطنين الذين 
أصابهم تلّبك فكري يشبه مرض القولون العصبي، الذي 

ُيبقي صاحبه في المرحاض يعتصر ألماً وقذارة. 
انتفض في سريره أرًقا، رفس الغطاء القطني، ورمى 
ببعض  فارتطمت  الحائط،  ناحية  بعنف  ال��وس��ادة 
سيمفونية  أفرزت  جلبة  محدثة  الزجاجية  المقتنيات 
عاٍل  بصوت  يصرخ  أخذ  بؤسه.  تراتيل  واكب  انكسار 
على  البشر  أرى  أن  أري��د  حوله:  وم��ن  بما  مباٍل  غير 
حقيقتهم، بل أريد أن أعرف حقيقة الوجود. َمن يقدر أن 

يبوح؟ َمن يستطيع؟
خرج من داره هرًبا من كوابيسه. ما أن حّطت قدمه 
على الرصيف وانفتحت أبواب نظره حتى رأى الشارع 
قطعان  تزاحمهم  الحمير،  من  وفيرة  بأعداد  مزدحًما 
وسط  في  الحيوانات  ه��ذه  وج��ود  استغرب  األغ��ن��ام. 
المدينة الراقي، التي لم يزرها أحد من ذوات األربع لعقود 
خلت. أخذ يجول بناظريه بحًثاً عن البشر. لمح بعضهم 
القليل، وهم بكامل أناقتهم. أسرع يكلمهم ليعلم حقيقة 
بنظرة  حدجه  أحدهم  من  اقترب  كلما  لكنه  يحصل  ما 
قاسية تنّم عن استعالء وسخرية. وبينما هو كذلك مّر 
على مقربة منه ثور هائج، فنطح بضع حمير وغرز قرنيه 
في نعجة. لم تخف باقي الحيوانات، ولم يبِد أي بشري 
ردة فعل قط. أحاطه الذهول، جحظت عيناه وهو يرى 
جماعة البشر يقتربون من الثور بهدوء، يكلمونه كبشري 

منهم حتى هدأ وعاد أدراجه متبختًرا.
ما هذا؟ أين أنا؟ عالم دخلت عالماً ساحراً في مدينة ويزرد 
 أوف أوز؟ أم انتقلت إلى بعد آخر بعد تحطم مرآة جدتي؟
نظر إلى السماء مردًدا: سألتك عن الحقيقة، ال الجنون!!!

لم يأته الرد رغم ترديده السؤال على َمن في السماء. 
لم يستطع تحمل هذا الجنون فأمسك بيد بشري وقال: 

أرج��وك  الحيوانات؟  ه��ذه  ما  بل  أنتم؟  من  أن��ت؟  من 
أخبرني، أنا ضائع، تائه.

بلؤم  ذبابة  يبعد  كمن  بوجهه  ونفخ  يد،  الرجل  ابعد 
شديد وقال: هؤالء الذين تظنهم حيوانات ما هم إال بشر، 
صورة  فبانت  البشرية  المهرجين  مالبس  عن  تخلوا 
نفوسهم الحقيقية. وها أنت ترى أشكالهم كما يجدر بهم.

يكون  أن  لبشر  أيمكن  ه��ذا؟  ي��ا  جننت  ه��ل  م���اذا؟ 
حيواًنا؟

معرفة  طلبت  بعدما  نفسك  إلى  أنظر  بل  أجيبك،  لن 
الحقيقة. أنت واحد منهم.

ارت��ب��ك ل��وه��ل��ة وه���و ي��الح��ظ ك��ب��ر اذن���ي���ه. شعر 
على  ي��ق��َو  ل��م  أرب���ع.  على  يقف  ب��أن��ه  وأدرك  بذيله 
ينهق. أن  وك���اد  كالجمل  ف��ب��رك  الحقيقة   اح��ت��م��ال 

حميًرا  مسخنا  ال��ذي  الساحر  هو  من  السحر؟  هذا  ما 
أنفسكم  فمّيزتم  هذا  فعلتم  من  أأنتم  وثيراًنا؟  ونعاًجا 

باإلبقاء على كلكم البشري؟
قال الرجل باشمئزاز واضح: ألم تطلب الحقيقة؟ هذه 
هي حقيقة معظم البشر. بعضهم نعاج أمام الثور الكبير 
لعلفهم.  وثمًنا  لرضاه  اضحية  أكبادهم  فلذات  يقدمون 

والبعض اآلخر حمير يتبعون أوامره من دون تفكير.

أيها المنافق الكاذب، أال ترى في بني البشر شريًفا.
عهده  واإلنسانية  ديدنه  الفكر  اتخذ  من  لكن  بلى، 
سلَّطنا عليه أبناء بجدته من مزرعة السلطان، فيتكفلوا 
بتحويله إلى علف يزكي أمسياتهم في حضرة الطاغية. 

وأنت؟ تتكلم وكأنك سيد المكان والزمان! 
أنا الفساد المتحّول المتنقل عبر العصور. أنا الوباء 
أنا  الفساد،  عصارة  أنا  اإلنسانية.  على  يقتات  ال��ذي 
الحاكم الفعلي للبالد. أنا صديق الطغاة، مرتِّل الموبقات. 
أنا الحذاء الطاغي الذي ينتعله الحاكم ليدوس به على 
مشاعر البشر. أنا خادم مصاصي الدماء، قاتل الشرفاء، 
الكبير.  الثور  يرضى  حتى  والحمير  النعاج  صديق 
حتى  والسلطان  أرّوض���ه،  حتى  األكبر  الثور  أص��ادق 
الطاغي،  الفساد  أنا  أشكِّكه.  حتى  الدين  ورجل  أفسده 
حكمهم.  ركيزة  فأكون  الناسوت  أساطين  يباركني 
ويتخذني رجال الدين أيقونة وقارهم فتبجلني النعاج 

ويتبعني الحمير ويطلب مشورتي الثور الكبير. 
لكنك بشري الشكل!

التي  وحيوانيتك  أب��وي��ك،  م��ن  ورث��ت  ال��ذي  جبنك 
تراني  جعلتك  األكبر  الثور  أمام  لمذلتك  طريًقا  اخترتها 

سيًدا بشرًيا.

اسم  تحمل  أغنية  يارا  اللبنانية  الفنانة  طرحت 
ال�«lyrics clip«  عبر موقع  »الهروب« على طريقة 

الفيديوهات »يوتيوب«. 
صمت،  وألحان  مجد،  كلمات  من  »الهروب«  أغنية 

توزيع شريف قاسم.
الخليجية  باللهجة  مؤخًرا  طرحت  يارا  أن  يذكر 

قناتها  خ��الل  من  وذل��ك  عالبال«،  خطر  »م��ا  أغنية 
بن  أحمد  كلمات  »اليوتيوب«من  على  الرسمية 
هشام  وت��وزي��ع  العطار،  أس��ام��ة  وأل��ح��ان  ف��ارس، 
»حبيبي  اسم  تحمل  أغنية  طرحت  وقبلها  السكران، 
حاتم  وتوزيع  البحر،  ألحان  أصايل،  كلمات  من  يا« 

منصور.

بعد أن كان المنتج طارق الجنايني يستعّد لتقديم 
ثالث  منذ   ،»Suits« الشهير   األميركي  المسلسل 
العمل،  أجل  أخرى،  بأعمال  انشغاله  أن  إال  سنوات 
قريباً،  للجمهور  بتقديمه  فعالً  المضي  ق��ّرر  أن  إلى 
والذي من المتوقع أن تكون إجمالي عدد الحلقات 44 
حلقة، بواقع حلقة كل أسبوع سيتّم عرضها للجمهور 

سواء على اإلنترنت أو شاشة التليفزيون.
لبطولة  ياسين   المصري  آسر  الممثل  ترشيح  وتم 

المسلسل الذي سيكون من تأليف ورشة محمد أمين 
أنه لم يوقع ياسين  إال  راضي، وإخراج خالد مرعي، 

حالياً لحين االستقرار على تفاصيل التعاقد كافة.
خالد  المخرج  مع  المنتجة  الجهة  تعاقدت  كما 
جلسة  مرعي  عقد  حيث  المسلسل،  إلخ��راج  مرعي، 
تحضيرية للوقوف على التفاصيل المبدئية وترشيح 
يبدأ  أن  المقّرر  للمسلسل،  العام  والشكل  األبطال 

تصويره خالل شهر آب على أقصى تقدير.
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11ريا�سة / ت�سلية
انطالق تمارين »�شباب البرج« بقيادة الجوهري

عالمة: ثقتنا بكم كبيرة رغم الأجواء ال�شعبة

عودة األون�شو اإلى الحلبات مجّددًا عبر »رينو«

زفيريف يغيب عن دورة ودّية في برلين
زفيريف،  الكسندر  األلماني  التنس  العب  أعلن 
من  مشاركته  عدم  عن  عالمياً،  سابعاً  المصّنف 
دورة برلين الودية، مفضالً عدم خوض مباريات 

في الفترة الراهنة. 
شاركوا  العبين  مجموعة  ضمن  زفيريف  وكان 
مؤخرا في دورة »أدريا تور« التي نظمها المصنف 
أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في دول 
منهم  أربعة  إصابة  بعد  جدال  وأث��ارت  البلقان، 

بفيروس كورونا المستجد. 

المصابين،  دائ��رة  خارج  زفيريف  كان  وبينما 
شريط  انتشار  إث��ر  انتقادات  محط  نفسه  وج��د 
مصور له وهو يحتفل في مكان عام، رغم تعهده 
بالخضوع لعزل منزلي بعد مخالطته في الدورة 

ألشخاص ثبتت إصابتهم ب�«كوفيد19-«. 
مواقع  على  حساباته  عبر  األلماني  وكتب 
التواصل االجتماعي أمس: »كنت أخطط للعب هذا 
الشهر في برلين، لكنني اتخذت قرار عدم التحرك، 
واالكتفاء بالتمرين مع فريقي وعدم المشاركة في 

أي دورات في الوقت الراهن«. 
أمرا  ليس  أرض��ي  على  اللعب  »ع��دم  وت��اب��ع: 
أنه  التأكيد  مجدداً  قريباً«،  سأعود  لكنني  جيدا، 
غير مصاب ب�«كوفيد19-«، وخضع لفحص ثالث 
جاءت نتيجته سلبية. والدورة التي من المقرر أن 
تنطلق اإلثنين المقبل في برلين، ستكون عبارة عن 

لقاء ودي استعراضي. 
المتوقع  فمن  زفيريف،  غياب  من  الرغم  وعلى 
مشاركة  تأكدت  حال  في  اهتماما  الدورة  تثير  أن 

المثير  واألس��ت��رال��ي  تييم  دومينيك  النمساوي 
للجدل نيك كيريوس فيها، بعد تبادلهما االنتقادات 

الالذعة في اآلونة األخيرة. 
وكان كيريوس أحد أبرز منتقدي زفيريف بعد 
بالسؤال  إليه  متوجها  تداوله،  تم  الذي  الشريط 
عبر مواقع التواصل »إلى أي حد يمكنك أن تكون 
أنانيا؟«.  ورد تييم المصنف ثالثا على كيريوس، 
معتبرا أن انتقاداته لأللماني البالغ من العمر 23 

عاماً كانت »رخيصة«.

اللبنانّية تغلب الي�شوعّية بال�شطرنج عن ُبعد
ال�شفاء يطلق تمارينه بقيادة غ�شان اأبو دياب

الكرة ال�شورّية تخ�شر هيثم برجكلي

والتون�شّية توّدع هّدافها التلم�شاني

كلوب يمدح للنا ويبعده عن الفريق!

م�شرع بطل العالم للتزلج على الثلج غرقًا

الحذرة  والمتابعة  ال��رك��ود  م��ن  فترة  بعد 
لألجواء الكروية واالجتماعية، عادت الروح إلى 
التمارين  إطالق  خالل  من  البرج  شباب  نادي 
على ملعب الوقف الجعفري، واستبقت باجتماع 
االداريين والالعبين والجهاز  ميداني جمع بين 
الفني الجديد بقيادة المدرب يوسف الجوهري. 
كان  الجوهري  المدرب  ان  إلى  االش��ارة  مع 

ضمن حسابات النادي منذ العام الماضي. 
رئيس  توّجه  األولى  التمرينة  إنطالق  وقبل 
الجهاز  فيها  خاطب  بكلمة  عالمة  نادر  النادي 
كبيرة،  بكم  »ثقتنا  فيها:  جاء  والالعبين،  الفني 
أن  آملين  المتاحة،  االمكانات  وسندعمكم ضمن 
واحد،  قلب  على  وفنيين،  العبين  معاً،  تكونوا 
المرحلة  في  األس��اس  هو  البدني  والتحضير 
األولى نظراً للتوقف القسري الذي لحق بالحياة 
بأن  شك  وال  خاصة،  والكروية  عامة  الرياضية 
لذلك  االصابات،  عليكم  سيوفر  البدني  االرتقاء 
القوة  مع  اللياقة  واكتساب  بحذر  اللعب  عليكم 
كأس  مسابقة  إنطالق  قبل  تصاعدي  بشكل 
بدفعها  االتحاد  يقوم  لو  نتمنى  وكنا  التحدي، 
التوفيق  لكم  أتمنى  االم���ام،  إل��ى  ألسبوعين 
بعضكم  مع  والتعاون  واح��دة  ب��روح  واللعب 

البعض بمحبة وجدية«. 
وعند سؤاله عن تدعيم الفريق، أجاب عالمة: 
»سنترك هذا األمر وحرية االختيار للجهاز الفني 
وخصوصاً  الجوهري،  يوسف  الكابتن  بقيادة 
المتاحين،  والالعبين  المناسبة  المراكز  لجهة 

ومتابعة  رصد  عمليات  يتطلب  بالطبع  وه��ذا 
وتشاور بين الجميع«. 

وعن اختيار الجوهري للمهمة الفنية أوضح 
عالمة: »كان الجوهري ضمن خياراتنا منذ العام 
حافل  الكروي  وتاريخه  شاب  مدرب  الماضي، 
باالنجازات مع األندية والمنتخبات وحائز على 
الشهادات التي تخّوله للنجاح والتطّور ويتمتع 
بعقلية منتفحة وفكر كروي نظيف، معه سنبني 

فريقاً للمستقبل«.
إلى  الجوهري  المدرب  توّجه  جانبه،  من 
»آم��ل  ق��ائ��الً:  التمرين  خ��وض  قبل  الالعبين 
التفاصيل  وبكافة  بالتمارين  االل��ت��زام  منكم 
العديد  بينكم  أرى  ولناديكم،  لكم  المنفعة  ذات 
وال  العالية،  وال��ق��درات  الطيبة  الخامات  من 
بالخطط  والتقّيد  التمارين  خ��الل  م��ن  ش��ك 
للفريق،  الفني  المستوى  سيرتقي  المطلوبة 

تقع  منكم  كل  وعلى  وعصبه  الفريق  نواة  أنتم 
في  وخصوصاً  متفاوتة  بنسب  المسؤولية 
أنها  الدوري،  عن  االجانبب  الالعبين  غياب  ظل 
فرصتكم ألثبات وجودكم ومواهبكم تحت سقف 

االخالص والتعاون«.  
شباب  ن��ادي  سر  أمين  رّح��ب  كلمته،  وف��ي 
الفني  بالجهاز  ملكي  ال��ن��اص��ر  عبد  ال��ب��رج 
والتقيد  الحذر  اعتماد  إلى  ونّبههم  والالعبين، 
الموسم  خوض  سياق  في  الالزمة  باالجراءات 
وضع  اللعبة  »اتحاد  كورونا،  مخاوف  وسط 
شروطاً في هذا السياق وصحتكم هي األساس 

وأتمنى لكم التوفيق«.
فقد  للفريق،  التدعيمية  الصفقات  أولى  وفي 
قادماً  ملحم،  عدنان  اللبناني  المهاجم  استقدم 

من فريق التضامن صور، بعقد حر. 
لبنان  مهاجمي  أب��رز  أح��د  ملحم  وي��ع��ّد 
الراسينغ  ألن��دي��ة  لعب  حيث  المحليين، 
عاليه  األه��ل��ي  واإلخ����اء  زغ��رت��ا  وال��س��الم 
وصّرح  سابق.  وقت  في  صور،  والتضامن 
من  جديدة  سطور  لكتابة  يطمح  بأنه  ملحم 
البرج تحت  الكروية مع فريق شباب  حياته 

قيادة المدرب يوسف الجوهري.
اللبنانيين  المهاجمين  »ن��درة  وت��اب��ع:   
مميزا،  أك��ون  أن  علّي  تحتم  الموسم  ه��ذا 
ممكن  ع���دد  أك��ب��ر  تسجيل  إل���ى  وأس��ع��ى 
أجل  م��ن  فريقي  وم��س��اع��دة  األه����داف  م��ن 
البطوالت«.  كل  في  متقدمة  مراكز   تحقيق 

سيعود فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين 
سن  في  للسيارات  وان  فورموال  سباقات  إلى 
39 عاماً مع رينو، الذي حقق معه لقبيه، بعد 

عامين من ابتعاده عن البطولة. 
أن  األربعاء  أمس  الفرنسي  الصانع  وأعلن 
للفرنسي  شريكا  سيكون  اإلسباني  السائق 
الذي  بالفريق  عاما(   23( أوك��ون  استيبان 

أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس. 
 24 ل��وم��ان  سباق  بطل  ألونسو،  وحقق 
 39 عامه  يبلغ  والذي  مرتين  للتحّمل  ساعة 
لقب  السابق،  ف��ي��راري  وس��ائ��ق  الشهر  ه��ذا 
2005 و2006 وكانت فترته  فورموال وان في 
موسم  في  مكالرين  مع  بالبطولة  األخ��ي��رة 

 .2018
وقال في بيان للفريق: »رينو عائلتي وأعز 
ذكرياتي في فورموال 1 مع هذا الفريق وحققت 

لقبين معه لكنني اتطلع لألمام«. 

وأضاف: »أعود بكثير من الفخر والعواطف 
في  الفرصة  منحني  ال��ذي  للفريق  الجياشة 
بداية مسيرتي واآلن يعطيني الفرصة للعودة 

للمنافسة بأعلى مستوى«. 
رينو،  مع  الثالثة  فترته  ألونسو  ويخوض 
بعد  و2009   2008 في  سيارته  قاد  أن  بعد 
ليغلق   ،2007 في  مكالرين  مع  ناري  موسم 
بطل  فيتل  سيباستيان  أم���ام  ج��دي��دا  ب��اب��اً 
غموضاً  فيتل  وي��واج��ه  م��رات.  أرب��ع  العالم 
السائق  أن  فيراري  إعالن  بعد  مستقبله  حول 
الجاري  العام  نهاية  مع  سيغادر  األلماني 
وسيحل محله اإلسباني كارلوس ساينز الذي 

كان يعتبر ألونسو مثله األعلى. 
في  سناً  األكبر  السائق  ألونسو  وسيكون 
الذي  رايكونن،  كيمي  يكمل  لم  اذا   1 فورموال 
لموسم  روميو  ألفا  مع  حالياً،  عاماً   40 يبلغ 

جديد.

حقق فريق الشطرنج في الجامعة اللبنانية فوزاً صريحاً على نظيره في جامعة القديس يوسف 
بطريقة  وأجري  ُبعد،  عن  نّظم  الذي  الودي  اللقاء  في  وذلك   ،21-164 نتيجته  بلغت  )اليسوعية( 
الدوري من دور واحد، بإشراف مسؤول اللعبة والنشاط الرياضي في الفروع الثانية الياس خيرالله. 
واستغرقت كل جولة 3 دقائق اضافة الى ثانيتين لكل نقلة.  وأقيم اللقاء في سياق المباريات 
التنشيطية التي يخوضها فريق الجامعة اللبنانية إلكترونياً، وسيلتقي نظيره في جامعة سيدة 

اللويزة  السبت المقبل 11 تموز الجاري. 
وسبق أن فاز على فريق الجامعة األميركية بنتيجة 49 – 23. وتألف فريق اللبنانية من رالف 
خيرالله وعبدالله خلوف وعيسى وهبة ومحمد حمد وعبد الرحمن ايعالي وكريكور بازارباجيان.                                           

أطلق نادي الصفاء تمارينه، أمس األربعاء، 
في  ب��ري  نبيه  الرئيس  مجمع  ملعب  على 
نجم  وبغياب  العباً،   18 بحضور  حسن،  بئر 
الفريق عمر الكردي، الذي انتقل بشكل رسمي 

إلى النجمة.  
في  الفريق،  مدير  بعلبكي،  يوسف  وأشار 

السابقة  »الفترة  لالعالميين:  تصريحات 
أصبحت خلف ظهور الالعبين، ولمسنا تماماً 

بأن تجاوبهم أكثر من جيد«. 
النجمة،  إلى  الكردي  عمر  »انتقال  وتابع: 
المادي،  المستوى  على  إيجابيا  سينعكس 
الالعبين  بعض  باستقدام  فنياً  وسنعّوضه 

الجدد.. هناك أمور كثيرة نعمل عليها، وخالل 
أسبوعين ستكتمل الصورة بشكل أوضح«. 

المرتقبة،  التنشيطية  البطولة  وح��ول 
باالستفادة  فريقه  اهتمام  على  بعلبكي  شدد 
الفوز  حسابات  عن  بعيدا  اإلمكان،  قدر  الفنية 

والتأهل، معتبراً أن األداء هو األهم. 

أبو دياب »على  بأنه والمدرب غسان  وأكد 
قلب رجل واحد«. 

واإلدارة  البلد،  ظروف  مع  »نتماشى  وأتم: 
في  الفريق  ملعب  الستكمال  جاهدة  تعمل 
االستعداد  هو  المصيطبة، واألهم حالياً  وطى 

لالستحقاقات المقبلة بشكل جيد«.

أمس  سورية،  في  الرياضية  األوساط  نعت 
األربعاء، العب نادي الشرطة ومنتخب »نسور 
وافته  الذي  برجكلي  هيثم  السابق،  قاسيون« 
قلبية  نوبة  إثر  عاماً   66 ناهز  عمر  عن  المنية 

مفاجئة. 
في  البارزين  الالعبين  من  برجكلي  وك��ان 
بلقب  معه  وت���ّوج  ال��ش��رط��ة،  ن���ادي  ص��ف��وف 
كما   ،1980  1979- م��وس��م  ف��ي  ال����دوري 
كأس  لقب  الفريق  نيل  في  كبير  بشكل  ساهم 

الجمهورية عامي 1979 و1980. 
مع  برجكلي  شارك  الدولي،  الصعيد  وعلى 
العام  في  القنيطرة  كأس  في  سورية  منتخب 
وال���دورة   ،1975 فلسطين  وك��أس   ،1974

العربية 1976. 
تصفيات  قاسيون«  »نسور  مع  خاض  كما 
شباك  في  هدفاً  سجل  حيث   ،1978 مونديال 

منتخب السعودية.
أمس  ن��ادي ال��ت��رج��ي،  أعلن  ت��ون��س،  وف��ي 

األربعاء، عن وفاة الهداف األسطوري للفريق، عبد المجيد التلمساني عن 83 عاما. 
ويعد التلمساني واحدا من نجوم كرة القدم العربية في الخمسينيات والستينيات، ومن أفضل 

المهاجمين في هذه الفترة، وهو والد المهاجم السابق للترجي والمنتخب زياد التلمساني. 
الرقم  ويحمل  الهجوم  خط  في  الترجي  صفوف  في  العبا  وكان   1938 العام  مواليد  من   وهو 
القياسي في عدد األهداف في موسم واحد، إذ أكمل البطولة سنة 1959 برصيد 32 هدفا، ليصبح 

الهداف التاريخي للدوري التونسي.

أل��وان  الالن��ا  آدم  الوسط  الع��ب  يحمل  »ل��ن 
اي  م��ن  لحمايته  اآلن،  بعد  ليفربول  فريق 
آخر«،  فريق  إلى  الحر  إنتقاله  تعّكر  قد  إصابة 
بهذه الكلمات وّدع مدرب الريدز يورغن كلوب 

العبه الذي أصبح على وشك المغادرة. 
حتى  عقده  مدد  قد  عاماً(   32( الالنا  وكان 
نهاية الموسم الذي امتد بسبب تفشي فيروس 
كورونا المستجد، بنية ترك النادي االحمر في 
الى  المنضم  الالعب،  استعاد  وفيما  نهايته. 
 ،2014 العام  في  ساوثمبتون  من  ليفربول 
كلوب  يريد  ال  لالصابة،  تعرضه  بعد  لياقته 
لياقته »من  التشكيلة حفاظا على  الزج به في 

الواضح ان آدم يريد الرحيل في الصيف. 
احترم  لكنني  صعب،  وضع  أمام  اآلن  نحن 
االتفاق عليها«.  تّم  األمور معه  آدم كثيراً، وكل 
وتابع المدرب الفذ : »لياقته جيدة جداً، يتدرب 

وكل األمور جيدة. والمستقبل أمامه، واذا أردنا 
مساعدته في أرض الملعب يمكننا الحصول عليها. فهو موجود«. 

في  هاماً  العباً  كان  الذي  الدولي  وسطه  بالعب  دورتموند  لبوروسيا  السابق  المدرب  وأشاد 
صفوف فريقه في الموسمين األخيرين و«محترفاً رائعاً«. 

لقي بطل العالم للتزلج على الثلج باأللواح »سنوبورد« األسترالي أليكس بولين، مصرعه غرقاً 
أثناء الغوص في الماء بالقرب من بلدة غولد كوست األسترالية. 

وكان بولين، البالغ من العمر 32 عاماً، يقوم بصيد األسماك غوصا تحت الماء. ووفقاً للمتحدث 
باسم الشرطة المحلية، كريس تريتون، فقد تم العثور على الرياضي من قبل غواص آخر. 

وأفاد بأنه تم تقديم اإلسعافات األولية لبولين لمدة 45 دقيقة، ولكن من دون جدوى. ووفقاً ألحد 
المواقع الرياضية، فقد كان الرياضي يمارس الغوص من دون قناع األوكسجين. 

ولم يكن معه أي شخص آخر، كان بعيداً عن الغواصين اآلخرين«. يذكر أن أليكس بولين أحرز 
لقب بطل العالم للتزلج على الثلج باأللواح »سنوبورد« في عامي )2011 و 2013(. 

مدينة  استضافتها  التي  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  في  األوسترالي  للعلم  حامالً  وكان 
سوتشي الروسية في العام 2014.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مخترع أندلسي حاول الطيران برداء من ريش 1 .

مرفأ في قبرص، ضمير متصل 2 .
شمال  في  مدينة  األردن،  في  قمة  أعلى  الحنظل،  طعم  3 .

المكسيك
ماركة سيارات، ما بقي من آثار البناء 4 .

قادم، مدينة بلجيكية، منزل 5 .
حصل على، ندهنا على 6 .

إستنشقا الهواء، من الحبوب، حمت 7 .
بلدة لبنانية، بيت 8 .

أوطان، متشابهان، فازا بالشيء 9 .
موجع، أطول أنهر فرنسا 10 .

عملة آسيوية، أنغام، مسكن الرهبان 11 .
وقت وحين، فقدتما عقليكما 12 .

عمودياً: 
بلدة لبنانية، للنداء 1 .

عاصمة عربية، مدينة إيطالية 2 .
أحد الوالدين، مرفأ في البرازيل 3 .

جزيرة في أستونيا، مذاهب 4 .
ضحك من دون إصدار صوت، جزيرة إيطالية،  5 .

ضجر
االماكن  زيارة  نجمع،  عائلة،  بحرية،  عاصفة  6 .

المقدسة
دولة عربية، بلدة لبنانية 7 .

الصافي، در 8 .
نكشا الصوف، مزيالً الرطوبة من الجلد 9 .

تنجبين، نهدم البناء 10 .
عمري، أخذ بالثأر، للنداء 11 .

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

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3
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11

12

:Sudoku حل
 ،375948216  ،198526374  ،264137859
 ،853762491  ،746819532  ،921354687

617483925  ،582691743  ،439275168
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( دوناتلو، مايا 2 ( وا، لباسنا، نس 3 ( نترك، التينا 4 
( كر، رماد، سامر 5 ( يلومه، تأنب 6 ( خوف، ماين، وهم 7 
( ركله، سألت 8 ( تأتي، لما، يفك 9 ( هل، نفارقه، ني 10 ( 

دايت، تتبعان 11 ( المانيا، اد 12 ( نول، هم، يتلو. 

عموديا:
1 ( دون كيخوته، ان 2 ( واترلو، الدلو 3 ( وفرت، امل 
4 ( الكرم، كينيا 5 ( تب، مهمل، فتنه 6 ( الال، اهال، يم 7 ( 
 )  10 هبات  مايسن،   ) وسادتي، مرتا 8 ( نت، انساقت 9 

نابولي، عدل 11 ( ينام، هتفنا 12 ( اس، ريم، كينا.

حلول العدد ال�سابق
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الوبـــــــــاء

في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي االجــتــمــاعــي إلى 
مع  أطلقتها  التي  الوباء»  ضّد  »معاً  حملة  دعم 
واإلنسانية  االجتماعية  المؤسسات  من  عدد 
لتأمين  تبّرعات  جمع  إلى  وتهدف  والشبابية، 
ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

الل�سان العبري 

في القامو�س الأميركي

{ يكتبها الياس عّشي

في  »إرهـــــاب«  كلمة  أّن  واضــحــاً  بـــات 
من  كّل  على  تطلق  األميركي،  القاموس 
كلمة،  أو  حجراً،  أو  وردة،  وأطلق  تجّرأ 
من  جــاء  يهودّي  أّي  على  رصاصة،  أو 
أقــصــى الــمــعــمــورة لــيــقــيــم فـــي »أرض 
عــلــى شــعــب بكامله  الــمــيــعــاد«، حــاكــمــاً 

بالشتات واإلبادة.
كــمــا فهمها  »الـــمـــقـــاومـــة«،  كــلــمــة  ــــا  أّم
حلفائهم،  على  وعّمموهها  األميركيون 
الذي  المختار«  الله  »شعب  على  فتطلق 
بـ  الــمــطــالــبــيــن  الفلسطينيين  »يـــقـــاوم« 
فلسطين  أرض  بــاســتــعــادة  »وقـــاحـــة« 

والقدس... والوطن!

نبع الحا�سبانّي من معالم لبنان ال�سياحّية بامتياز درد�صة �صباحية
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{ سعيد معالوي 
نبع الحاصباني الغني بالثروة الزراعيّة والطبيعيّة غني أيضاً بالمطاعم والمنتزهات على 
مسافة ثالثة كيلومترات من مجراه باتجاه الجنوب وفلسطين إلى أحواض الزهور وبساتين 

الفاكهة التي تتميّز بطعمها البلدّي البعيد كل البعد عن أية أدوية أو كيماويات. 
منذ  هناك  الموجود  الحاصباني  نبع  ومطعم  الحاصباني  فوار  منتزه  ومنها  المطاعم  هذه 
فجر التاريخ، ترابط عند إحدى زواياه الى جانب الشالالت كرسي للسياسي اللبناني الراحل 
شمس  بهجت  برئاسة  الحين  ذلك  في  حاصبيا  بلدية  ثبتتها  مجيد ارسالن منذ العام 1947 

تكريماً الرسالن الذي لم ينقطع عن زيارة هذا النبع أسبوعياً. 
كان  الذي  البحصاصة  هو  نجوم(  )خمس  شهادة  على  والحائز  جاذبية  األكثر  المطعم  أما 
شكا  فقد  اليوم  أما  اللبنانية،  المناطق  مختلف  من  الماضية  السنوات  في  إليه  يأتون  رّواده 
منذ  الجنوبية  المنطقة  تشهدها  لم  معاناة  من  لـ«لبناء«  الحمرا  أمين  ماجد  السيد  صاحبه 
باتجاه  الصوت  ترفع  أن  السياحة  وزارة  على  الحمرا  واقــتــرح  لها،  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
المغتربين اللبنانيين أن يأتوا ليمضوا صيفيتهم في لبنان عّل وعسى، خاصة أننا أصبحنا أقل 

شأناً في المجال السياحي من أثيوبيا ودول فقيرة أخرى.
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