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  u�Ëd�√   uF�b�  WHO��  l�u�  d??�–
 √b�  w�uONB�«  ÊUOJ�«  Ê√  ¨f�√  ¨WO�uONB�«
 WLJ��  —«b�≈  WO�UJ�≈  l�  q�UF�K�  ÒbF���
 WÒ�d�  ‰UI��«   «d??�c??�  WO�Ëb�«   U�UM��«
 WOHK�  vK�  ◊U�C�«Ë  sO�ËR�L�«  —U��  b{
  U�UN�ô«  w�  UN�d���  w��«   UIOI���«

Æ»d� rz«d� »UJ�—U� r�b{ WN Ò�uL�«
 W�bONL��«  WM�K�«  ÊS�  ¨l�uL�«  V���Ë
 Ÿu��_«  «c�  ‰ö�  dAM��  WO�Ëb�«  WLJ�LK�
 ÊU�  «–≈  U�  w�  ÊQA�  U�—«d�  tOK�  Íc??�«  Ë√
 «œu�M�  u�U�  W�UF�«  WO�bLK�  WDK�  „UM�
 ÊUOJ�«  b??{  »d??�??�«  rz«d��  oOI���«  w??�
 w��«  WOLOK�ù«  œËb��«  b�b��Ë  ¨w�uONB�«

ÆoOI���«  UNO� Íd�O�
 w�  …dO��  WEI�  „UM�  Ê≈  ¨l�uL�«  ‰uI�Ë
 wzUNM�«  —«dI�«  dA�  q��  w�uONB�«  ÊUOJ�«
 w�  oOI��K�  WLJ�L�«  ’UB��«  ÊQ??A??�
 WIDM�  U�—U���U�  WOMOD�KH�«  w???{«—_«
 U�UCI�«  q�  Ê√  vK�  o�«u�  „UM�Ë  WK���

ÆUÎO�UO� UNK� r�� UN� WIKF�L�«
 vIK��  Ê√  w�uONB�«  ÊU??O??J??�«  l??�u??�??�Ë
 WM�K�«  —«d???�  —Ëb???�  q��  «Îd??O??B??�  « Î—U??F??�≈
 WFL��« Âu� —bB� Ê√ l�u�� Íc�« ¨WOzUCI�«
 v�≈  q�RO�  c���  r??�  ‰U??�  w??�Ë  ¨q�IL�«

Æq�IL�«  Ÿu��_«
 ÊS�  ¨WO�uONB�«   UF�u��«  V���Ë
 bF�  U�  v�≈  UNLJ�  qO�Q�  —U���  b�  WLJ�L�«

 Ød�L�u�  w�  WO�dO�_«  WO�Uzd�«   U�U���ô«
 r�  «–≈  ULO�  W�dFL�  ¨q�IL�«  w�U��«  s�dA�

ÆWO�U� W�ôu� V�«d� b�U�Ëœ »U���«
 vK�  w{UL�«  dNA�«  w??�  V??�«d??�  l??�ËË
  U�uI�  ÷d??H??�  `L��  w??�U??z—  Âu??�d??�
 UN��ËU�L�  ¨WO�Ëb�«  WOzUM��«  vK�  W�œUB��«
 WO�dO�_«   «u??I??�«  W??L??�U??�??�Ë  »«u??�??�??�«

ÆÊU���UG�√ w� »d� rz«d� UN�UJ�—ô
 w�uONB�« ÊUOJK� X�L� WLJ�L�« X�U�Ë
 l??�«d??�« v??�??� W??O??C??I??�« s??� t??H??�u??� q??I??M??�
 ¨w{UL�«  Ê«d�e�  ØuO�u�  s�  s�dAF�«Ë
 UNKL�Q�   «¡«d???�ù«  XF�U�  VO�√  q�  Ê√  ô≈
 V���  ÆUNOK�  WO�d�  Í√  ¡UH{≈  XC�—Ë

Æw�uONB�« l�uL�« h�

 á qjô°S ∫É≤àYG äGôcòe QGó°UE’ qó©à°ùJ zá«dhódG á«FÉæédG{
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 ÁU�� WO�dO�_« …d�M�«  w� Îôb�� „UM� Ê√ u� X�U��«  ≠
 w�  ‰b���«  s�  W���Ë  ¨tO�  ÍœUB��ô«  l{u�«Ë  ÊUM��
 w�u�  w??�d??O??�_«  n�uLK�  Î U??�U??�??�  rOI�  ‰Ëœ  „u??K??�
 ¨V�d��«  —u�  w�  ‰«e�  ô  WO�U��≈   «uD�  v�≈  ‰ Òu���U�
 lC�  ô  UL�  W�d���«  œËb��«  rO�d�  —U�L�  Î UJ�d��Ë
 p�—b�d�  WD�  Ác??�  ¨W�bOKI��«  WOzUM��«  sL{  —u???�_«
 Ê√  Î UC�√  X�U��«Ë  ÆrO�d��U�  Y��  ô  Ë√  U�uK��U�  ·u�
 »UD�  w�  WO�U�  W�bOFB�  …d��  VI�  ¡U??�  ‰b���«  «c??�
 tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« Âö� Õu{u� tM� d�� W�ËUIL�«
 Î UC�√ X�U��«Ë ÆÎ U�ö� q�I�« W�œUFL� tK�«dB� s�� bO��«
 w��« W�œUFL�« Î̈ U�d� t�u��« WL�d�  «d�R� Ê√ Î UC�√Ë
 l�  WODHM�«   UI�AL�«  ‰œU??�??�  u��  tK�«dB�  UNO�≈  U??�œ
 l�  dO��  ÊËUF��  »U??�??�«  `��Ë  ¨WO�UM�K�«  …dOK�U�  Ê«d??�≈
 W�—u� l� œËb��« d�� WF�«Ë  ôœU�� W�U�≈Ë ¨sOB�«
 ¨tO�≈  U�œ  Íc�«  w�U��ù«  œUN��«  l�  Í“«u��U�  ¨‚«dF�«Ë
 ¨Èd�� WO�O�«d��« …—U�� s� w�dO�_« oKI�« XKF� b�
 ¨ÊUL�KO� ÍdHO� o�U��«  w�U�uK�b�«  UNM� —c�Ë o��
 WO�uJ��« W�U�b�ô« s� sJ�√ U� bOL��� „d���U� r�d��
 ¨…b�U�LK�  œ«bF��ôU�  ¡U��ù«  d��  ¨ U�U��ô«  ÁcN�
 ¨uO��u�  p�U�  WO�dO�_«  WO�—U��«  d??�“Ë  ÂöJ�  Î U??I??�Ë
 WO�dO�_«  …dOH��«  qO�UH�Ë  Õu??{u??�  t�KI�  U??�  u??�Ë
 Îôu�Ë  ¨»U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOzd�  UO�  w??�Ë—Ëœ
 UNzUI�  w�  œËb��«  rO�d�  vK�  ÷ËUH��«  nK�  p�d���

ÆÍd� tO�� »«uM�« fK�� fOzd�
 sO�  ¨iF��«  UNKÒO���  UL�  ¨q�_U�  —u??�_«  sJ�  r�  ≠
 Ë√  W�ËUIL�«  —u��   «—U??B??�??�«  ZzU�M�  w�dO�√  rOK��
 nK� `�H� Îôu�Ë w�UL�« jGC�« t�«uM� w�dO�√ Âu��
 ¨ÊUM�� w� q�UA�« —UON�ö� Èœ√ u�Ë ¨W�ËUIL�« Õö� Ÿe�
 w�  …—œU�L�«  ÂU�“  …œUF��ô  Îôu�Ë  W�—u�  w�  tK��Ë
 …dOG�L�«  »Ëd��«  XKA�  U�bF�  ¨W�—u�  q�I���  r�—
 Êu�dF� Êu??ÒO??�d??O??�_U??�  ¨p????�–  ÷d???�  w??�  …œb??F??�??L??�«Ë
 ◊uGC�«  …—b�  ‚uH�  ·«b�_«  Ác�  q��  ÊQ�  Êu�d�F�Ë
 i�d�� r????�— r??N??� p???�c???�Ë ¨U??N??I??O??I??�??�  v??K??� W??O??�U??L??�«
 q�I���  Õd??�  Ê«u??M??�  X??�??�  „Òd??�??�??�«  v??K??�  rN�U�UL�
 WO�ËR��  tKOL���  r??N??�??�—U??A??�Ë  ¨W??�ËU??I??L??�«  Õö???�
 WÒO{ËUH��«  ·«b�_«  r�— w� sO�{«Ë «u�U� ¨ U�“_«
 s�  w??�Ë  ¨W??�—u??�Ë  ÊUM��  vK�  w�UL�«  jGC�«  WKL��
 ¨dJM� bOH�œ WO�—U��« d�“Ë ÊËUF� ‰U� UL� v�Ë√ WN�
 Î UI�Ë  W�d���«  œËb��«  rO�d�  ‰u�I�  …u�b�«  ÊUM��  w�
 ‰ö��ô« ÊUO� `�UB� VÒKG� Íc�« ·u� p�d�b�d� j��
 Íd��«  rO�d��«  nK�  `�H�  Îôu�Ë  ¨ÊUM��  `�UB�  vK�
 qOHO�uO�« WLN� q�bF�� Î «bONL� UL�—Ë ¨d���« ZzU�M� Î UI�Ë
 ÍœUB��ô«  s??�_«  s�   UI�D�«  …œbF��  WJ��  dO�u��
 ‰U�  UL�  WO�U�  WN�  s??�Ë  Æ‰ö??�??�ô«  ÊUOJ�  ÍdJ�F�«Ë
 …œuF�«  ¨ÍdHO�  fLO�  W�—u�  v�≈  w�dO�_«  ÀuF�L�«
 W�Ëb�«  …œUF��U�  rOK��  ¨2011  W�œUF�  v??�≈  W�—u��
 UL� œËb��«  v�� …dDO�K� UNAO�Ë UN�Oz—Ë W�—u��«
 »U���U� w�dO�√ »U���« WC�UI� q�UI� ¨UN�u� X�U�
 p�   U�O�d�  e�eF��  bONL��«Ë  ¨W�ËUIL�«  Èu??�Ë  Ê«d??�≈
 sLC� ÒÍ—u� 1701  t�A� UL� ¨Êôu��« w� „U���ô«
 WOKLF�«  W�u�_«Ë  Æ‰ö��ô«  ÊUOJ�  WO�U{≈  ÊU�√  WJ��
 ¨ÊU{u�d�  sO{dF�«  Ê√  w??�  ¨s??D??M??�«Ë  UN�IK�  w??�??�«
©9’ WL���«®

 Iƒ£N ƒëf áMhGôªdGh ø£æ°TGh
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 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 «c�  s�  vI��  U??�Ë  ¨p�c�  ÊUM��Ë  ¨V�d�  ‰U??�  w�  WIDML�«
 l�d�  n�Ë  «cJ�  Æ`??{Ë√  qJA�  …—uB�«  —uK�O�  dNA�«
 Ëb��  WIDML�«  wH�  ¨w�UM�K�«Ë  wLOK�ù«  s�bNAL�«  dO��  wM�√
 ¨t�U�—œ  vK�√  vK�  VO�√  q�Ë  sDM�«ËË  Ê«dN�  sO�  d�u��«
 b�bN��«Ë ¨WO�«d�≈ W�Ëu�  PAM� X�bN��« w��«  «dO�H��« bF�
 q�UI�  ¨UNO�  t??�—u??�  X���  s?? Ó�  q??�  vK�  r�U�  œd??�  w??�«d??�ù«
 Í—U����«  ÊËUF�  s�  åWOKOz«d�≈åË  WO�dO�√  d�—UI�  V�d��
 sDM�«Ë  U??N??�Q??A??�√  WOLOK�≈Ë  W??O??�Ëœ   U??H??�U??�??�  t??O??�  X??�—U??�
 oKO�  bzU�  ÊU��  vK�  ÊU�  w�«d�ù«  b�b��«Ë  ¨Ê«d??�≈  WN�«uL�
 r�U�  ‰«dM��«  nK�  Íc??�«  w�P�  qO�UL�≈  ‰«dM��«  ”b??I??�«
 ‰U�Ë ¨œ«bG� w� WM��« lKD� ÊuO�dO�_« t�U��« Íc�« w�ULOK�
 U�  Ê≈  ¨WIDML�«  w�  W�ËUIL�«  —u��  …œUI�  t�UL��«  bF�  w�P�
 ÊU� Q�d� w� œ—UA��— ”√ ”√ u� WO�dO�_« W�—U�K�  Èd�
 W�uJ��«  UN�J�d�  w��«  rz«d��«  vK�  WON�≈  W�uI�  u�  uGO�œ
 Î «eL� ¨wM�_« l�dLK� Î UI�Ë ¨ÁdO�H� sJL� U� u�Ë ¨WO�dO�_«
 ·«bN��ô  t�UAL�«  W�—U��«  o�d�  ·Ëd??�  ‰u??�  ¡U��ùU�
 ô  WO�¬  W�OB�  ÎU�U�√  Ê√  q�UIL�U�  Î UMKF�  ¨WO�«d�≈  W�Ëu�  e�«d�
 U� Ê√Ë ¨WIDML�« w� ‰ö��ô« ÊUO�Ë sOO�dO�_« —UE��U� ‰«e�

 ¨WO�¬ w�Ë ¨bF�  Q� r� W�FB�« ÂU�_U� ¨W�«b��« ô≈ fO� Èd�
 d�uD�� ÊËUF��U� qB��  U�UH�« lO�u� l� w�P� Âö� s�«e�Ë
 fOz— …—U�“ ‰ö� ¨Ê«d�≈ q�� s� W�—u��« W�u��«  U�U�b�«
 W�—u�� Íd�U�  bL�� ¡«uK�«  WO�«d�ù«  W�K�L�«   «uI�«  ÊU�—√
 ŸU�œ   U�uEM�  dAM�  dOC���«  s�   U�uKFL�«Ë  ¨ÂU??�√  q��

Æ…b�b� W�—u� o�UM� w� …—uD�� Íu�
 w�UM��  V�d�  t��«u�  ¨WO�U��«  …uD�K�  WIDML�«  w�  V�d��«
 bF�  ·dB�  r�  w�U��ù«  w�dO�_«  ÂöJ�U�  ÆWO�U��«  …uD�K�
 WO�d�  «b�U�� s� l�u�� u� U� ‰U�� w� ô ¨WOKL�  «uD�
 w�  ôË  ¨w??�d??O??�_«  d??C??�_«  ¡u??C??�«  dE�M�  W�dD�Ë  WO��u�
 ôË ¨UNCF� Ë√ W�—u� vK�  U�uIF�« s� ÊUM�� ¡UM���« ‰U��
  œU�√ w��« W�d���« œËb��« rO�d� ◊ËdA� WOKL� WK�K� w�
 ÷ËUHL�«  b�u�«  ‰UI��«  w� ôË ¨UNHK� `�� WO�dO�_« …dOH��«
 ◊Ëd�Ë ÊËUF��« WD�� Î UOKL� Y���« v�≈ w�Ëb�« bIM�« ‚ËbMB�

Æ…b�U�L�« r�bI�
 WIDML�« w� ŸU{Ëú� wKFH�« —U�L�« W�dFL� W�uIFL�« WKNL�«
 ‰uI�  UL�  w�U��«  dNA�«  W�UN�  s�  d��√  X�O�  ¨ÊUM��  w??�Ë
 s� ÊUM�� n�u�� s� …d�H�« Ác� ‰ö�Ë ¨dO�J�« wM�_« l�dL�«
  ôU�� w� Ë√ Î̈ U�d� t Ò�u��« Ê«uM� X�� ¡«u� Á√b� UL� dO��«
©8’ WL���«®©«dN�Ë w�ô«œ®   f�√ «b�F� w� »U�œ —uC�Ë Êu� W�Uzd� Î UFL��� ¡«—“u�« fK��
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 w�uONB�« œU�uL�« “UN� fOz— b�R� sOIO�«Ë WI��« qJ�
 åi24newsò …UM� vK� t� `�dB� w� ¨sO�u� wK�≈ d�“u�«
 vD�� dO�� WO�dF�« ‰Ëb�« s� b�bF�« l� t�UO� »—UI� ÒÊ√
 U� WN�«u� u� „d�AL�«  r�UI�«  ÒÊ_ ¨Î…u??�  œ«œe??�Ë W�O��

 ÆWIDML�« w� w�«d�ù« œÒbL��«Ë b�bN��U� ÁUL�√
 Æ`O�� «c�Ë Î «b�b� Ë√ Î U�dG��� sO�u� Âö� Ëb�� ô b�
 Î U��UN�  d��_«  w�  ’uB��«  t�Ë  vK�  WO�OK��«  ‰Ëb�U�
 W�U�≈ U�dOC� ôË ¨ÊUOJ�« l� lO�D��« t�Ë√ s� b�eL�« u��
 sO�Ë  UNMO�  „d�AL�«  ÒÊ√  n��  r�  wN�  ÆtF�   UH�U���«
 ÆWIDML�«  w�  W�ËUIL�«  Èu??�Ë  Ê«d??�≈  WN�«u�  u�  ¨ÊUOJ�«
 n�u� sDM�«Ë w� w�«—U�ù« dOH��«  tO�≈  V�– U� «c�Ë
  uF�b�ò WHO�� UN�dA� w��« W�zU��« t��UI� w� W�O�F�«
 YO�  ¨ålO�D��«  Ë√  ÒrC�«  U�≈ò  Ê«uMF�  W�d�F�«  å u�Ëd�√
 ¨t�«—U�≈ W�ƒ— ÒÊ√ò W�u��� dO� WO�UO� W�U�u�Ë ÀÒb��
 t�√  vK�  ¨w�uONB�«  ÊUOJK�  w�dF�«  r�UF�«  rEF�Ë  q??�
 WO�ö�ù«  W�—uNL��«  WN�«u�  w�  Î̈ «Ëb??�  fO�Ë  W�d�
 t�√  t??K??�«  »e??�??�  Áœö???�  nOMB�  w??�  tO�U��Ë  ÆåW??O??�«d??�ù«
 Íc�« i�d���« V�A� Î UC�√ Áœö� ÒÊ√Ë ¨åWO�U�—≈ WLEM�ò

ÆÊUOJ�« Òb{ ”UL� W�d� t�—UL�
 WG�U� W??�U??�— s??� tKL� U??� s??O??�u??� Âö???� w??� b??�b??�??�«
 s�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  t�  ÷ÒdF��  U�  Òq�  w�  ¨Õu{u�«
 ¨åÊdI�«  WIH�ò  ?�  UN�OHB�  ·bN���  d�U��Ë   U�b��
©9’ WL���«®

 vK�  U??H??K??L??�« d??D??�√ s??� Î U??H??K??� U???�Ë—u???� W????�“√  d??�??�
 —ËœË  ¨WO�Ëb�«   ULEML�«  nK�  u??�Ë  ¨wL�UF�«  Èu��L�«
  ULEML�«  Ác??�  …—«œ≈  w??�  Èd??�??J??�«  W??�—U??L??F??�??�ô«  Èu??I??�«
 ¨UNOK�  UN�MLO�  ÷d??�Ë  ¨UN��UB�  oOI���  U�dO���Ë
 ¨ ULEML�« Ác� WO�u{u� Âb� bO�Q�� UM�u� Ò̀ Ô� U� Î «dO��Ë
 ¨qO�UJL� ÊUO�_« iF� w�Ë sO�UOJL� qOJ� U� Î ULz«œ UN�√Ë
 d��_« WL�U�L�« W��U�Ë wL�UF�« –uHM�«  «– ‰Ëb�« Ê√Ë
 w�Q�Ë  ¨—«dI�«  W��U�  w�  ÊuJ�  U�  Î ULz«œ  ¨UN�O�«eO�  w�
 …b��L�«  r�ú�  W�UF�«  WOFL��«   ULEML�«  Ác??�  WL�  vK�
  ULEML�«  Ác??�  sO�  s??�Ë  ¨WHK��L�«  WO�uM�«  UN�ULEML�
  U�ö��« UNK�«b�  b�UB� w��« ¨WOL�UF�« W�B�« WLEM�

ÆU�Ë—u� W�“√ l�
 –U��ô  V�«d�  b??�U??�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  U??�œ  U�  u??�Ë  
 Î UOL�— ”dG�uJ�« —UD�≈ bF� WLEML�« s� »U���ô« —«d�
 v�≈  ÂULC�ô«  bM�  ”dG�uJ�«  —«d??�  Òh�  b�  ÊU??�Ë  ¨p�c�
 …b��L�«   U??�ôu??K??�  sJL�  t??�Q??�  1948  ÂU??�  w??�  WLEML�«
 Òr��  Ê√  ◊dA�  ¨—U??D??�_«  bF�  UNM�  »U���ô«  WO�dO�_«
 WO�UL�« WM�K� q�UJ�U� WO�dO�_« WO�UL�«  U�«e��ôU� ¡U�u�«
 —b�√  ¨w{UL�«  —U�√  Øu�U�  dN�  w�Ë  ¨WLEMLK�  WO�U��«
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 جامع �آيا �صوفيا

ح�صان �أردوغان �لإ�صالمّي و�لدولي!

{ د. وفيق إبراهيم
ليبرالية  على  الحرب  أردوغ��ان  رجب  التركي  الرئيس  يعلن 
مصر  بمواكبة  والخليج  العالمية  والكنائس  واألوروبيين  تركيا، 
الستحضار عثمانية قديمة يأمل منها تطويبه سلطاناً على العالم 
اإلسالمي وسيداً للبحر المتوسط، بما يكتنزه من ثروات في باطن 
مياهه وأراضي دولته ومطالباً شرعياً بمقعد للمسلمين في مجلس 

األمن الدولي.
وعسكرية  سياسية  آليات  على  يعتمد  الذي  أردوغ��ان  هو  هذا 
الذي  الحلف األطلسي  لتنفيذ مشروعه، وأولها عضوية تركيا في 
– أوروبياً للسيطرة على العالم، إلى جانب  يشكل تحالفاً أميركياً 
المتبادلة لروسيا وتركيا  الهدنة الجديدة التي أنشأتها الحاجات 
في سورية وأنتجت أنبوب غاز ضخماً ترسله موسكو عبر البحر 
األسود إلى أنقرة وعبرها إلى أوروبا، كما أن الصين ليست بعيدة 
أن  دون  من  بإيران  حالياً  منشغلة  لكنها  التركي  الجذب  خط  عن 

تنسى تركيا.
ال بد من التذكير بأن األتراك يمتلكون أقوى جيش بري في الحلف 
األطلسي بعد األميركي، وهم األقوى أيضاً في محيطهم السوري – 
والقبرصي  األرميني  البلغاري   – اليوناني   – الكردي   – العراقي 
تنتشر  تركمانية  أصول  ذوي  من  أقليات  ولديهم  واألذربيجاني، 
والصومال  وتونس  ومصر  وليبيا  والعراق  ولبنان  سورية  في 
تزال  وال  واقتصادية  تاريخية  بعوامل  بهم  يربطونها  وجيبوتي، 
حتى اليوم تشكل آليات للخلفيات العثمانية لألتراك المعاصرين.

بفدرالية  تتعلق  األردوغانية  للسياسة  أق��وى  عوامل  هناك 
تجعل  التي  اإلسالمي  العالم  في  خصوصاً  المسلمين،  األخ��وان 
حزب أردوغان اإلخواني »العدالة والتنمية« التركي رأس اإلخوان 

في كل مكان ومحّركهم في كل االتجاهات.
بهم  التركمان  بربط  البيولوجيا  من  األت���راك  يستفيد  بذلك 
واإليدلوجيا التي تبيح لهم قيادة اإلخوان المسلمين. كما يقّدم لهم 
النفوذ األميركي – األطلسي حركة مغطاة بكل االتجاهات، فحتى لو 
غضبت أوروبا من طيش أردوغان فإن اعتراضها ال يخرج من أدب 
االنتقاد السياسي في بيانات ورقية قد ال يقرأها اإلعالم التلفزيوني 

ألثرها الركيك.
هذه األسباب سمحت لتركيا باحتالل ثلث قبرص ذي األكثرية 

التركية من 1974، علماً أن قبرص بلد أوروبي.
دولي،  صمت  وسط  بالده  في  األكراد  ضرب  ألردوغ��ان  وأتاحت 
واحتالل الغرب والشمال السوريين وقسم من شمالي العراق وغرب 
على  وتعمل  اليمن،  في  وحضرموت  م��أرب  أنحاء  وبعض  ليبيا، 

السيطرة على مياه البحر األبيض المتوسط وسواحل بلدانه.
استغل  الذي  أردوغ��ان  تشبع  لم  القوية،  العناصر  هذه  أن  إال 
الحصار األميركي على إيران لالنتفاع من محدودية حركتها خارج 

الشرق األوسط.
على  تنفعُه  وال  الغرائز،  تثير  مسرحية  يفتعل  اليوم  هو  فها 

مستوى وظيفتها المباشرة.
أن  علماً،  جامع  إلى  صوفيا«  »آيا  متحف  تحويل  على  ويقدم 
هذا  أن  يؤكد  بما  والمصليات،  المساجد  بآالف  تزخر  تركيا  بالده 
التحويل ليس ألسباب تتعلق بضيق سعة المساجد التركية أمام 

المصلين.
لإلشارة فإن متحف آيا صوفيا كان كنيسة بيزنطية تحّولت بعد 
الفتوحات العثمانية في مرحلة السلطان محمد الفاتح جامعاً، إال 
أن أب الدولة التركية الحديثة أتاتورك، قّرر في عشرينيات القرن 
الماضي جعله متحفاً مباحاً، والمعروف أن أتاتورك هو الذي نقل 
الثقل  الوطنية مركز  إلى جمهورية ليبرالية، تشّكل أحزابها  تركيا 

إلى جانب قوى إسالمّية على منوال حزب العدالة والتنمية.
للمفهوم  انتصاراً  أردوغ��ان  حركة  اعتبار  على  يشجع  ما  هذا 
العثماني – السلطاني لمحمد الفاتح على حساب تراجع ليبرالية 
أتاتورك، وقد يدفعها نحو إعادة إنتاج نظام يجمع بين الليبرالية 
المخففة للزوم جذب الغرب واألطلسي وروسيا وإسالمية لضرورات 

إحياء األبعاد العثمانية وتسهيل قيادة العالم اإلسالمي.
صوفيا  آيا  تحويل  على  كبرى  اعتراضات  تظهر  ال  اآلن  حتى 

جامعاً.
بيانات  يطلقون  العرب  والمسيحيون  واليونانيون  القبارصة 
األوروبية  البلدان  أم  والفاتيكان،  أوروبا  على  معتمدين  خجولة، 
وجه  في  الدولي  الموقف  تسخير  أمل  على  قوية  صرخات  فتطلق 

أردوغان.
كذلك فإن روسيا تكتفي بإدانة صديقها أردوغان الحتواء نغمة 
كنيستها التي تعتبر آيا صوفيا كنيسة أرثوذكسية، وهناك أيضاً 
أصوات أميركية من الحزب الديمقراطي تدين أردوغان إلى جانب 

أصوات من الكنائس اإلنجيلية والكاثوليكية واألرثوذكسية.
كذلك فإن دول الخليج تطلق أصواتاً خافتة ال يفهم من يستمع 
إليها إذا كانت تستهدف السياسيات العامة ألردوغان أم موضوع 

آيا صوفيا.
أما جامعة الدول العربية فتبدو كأنها موجودة في المريخ تصل 

همهمتها إلى األرض وكأنها زقزقة عصافير.
المسجد  تحول  لعلها  تصمت  التي  »إسرائيل«  أيضاً  هناك 

األقصى إلى هيكل سليمان.
لماذا يغامر أردوغان بتأليب القوى العالمية على سياساته؟

قوته  شحن  إع���ادة  ب��ض��رورة  تتعلق  داخلية  أه���داف  لديه 
وهذا  والكردية.  الوطنية  األحزاب  وجه  في  التركية  لإلسالموية 

يعزز من الزعامة الحصرية والدائمة ألردوغان.
للرئيس  العثمانية  باألبعاد  ارتباطات  فله  الثاني  السبب  أما 
التركي، الذي بدأ باحتالل أراٍض من معظم الدول العربية المجاورة 
له وحتى البعيدة مثل اليمن وليبيا، وله أدوار سياسية قوية في 

مصر وتونس وشمالي لبنان ووسط العراق والسودان.
قيادة  أردوغان  بواسطته  يريد  األهمية،  كثير  ثالث  سبب  هناك 
منه  تجعل  صوفيا  آيا  خطوة  مثل  أن  متوهماً  اإلسالمي،  العالم 
رئيساً شجاعاً تؤمن شعوب العالم اإلسالمي بشجاعته السحرية، 
هذه  أن  تعتبر  التي  السعودية  مع  مفتوح  صراع  في  يضعه  بما 

الزعامة ملكاً صرفاً لها بتفويض من األميركيين.
تركيا  بين  كبير  صراع  إلى  يؤدي  لن  صوفيا«  »آيا  فإن  لذلك 
والغرب وروسيا، لكنه يذهب نحو تفجير صراعات واسعة بين آل 
سعود وأردوغان، يفرض على السعودية المزيد من الدعم لألكراد 
واألرمن والقبارصة، وقد تصل إلى حدود دعم الحشد الشعبي في 
تتهيأ  التي  السورية  والدولة  التركي،  لالحتالل  المناوئ  العراق 

لمنازلة السلطان العثماني الجديد.
والرئيس  الله  وحزب  الشعبي  الحشد  أن  تعرف  فالسعودية 

األسد ال يزاحمونها على قيادة العالم اإلسالمي.
األردوغ��ان��ي  التقدم  إرب��اك  إل��ى  ي��ؤدي  ما  فيهم  تجد  قد  لذلك 

اإلسالمي.
ويبدو أن أردوغان يريد حصر صراعه بالسعودية مقابل حصر 
المتبقية أمام  آيا صوفيا، وفتح األقسام  وظيفة الجامع بقسم من 

الزوار من كل الطوائف.
فهل ينجح أردوغان في تحقيق طموحاته؟

ويستعّدان  كبيرين  عاتقين  وسورية  روسيا  على  أن  الواضح 
لنزع الورم من رأس سياسي تركي يريد إعادة التاريخ إلى ثالثة 

قرون إلى الوراء.

خفاياخفايا

قال مصدر نيابي إن ما قام به األميركيّون من إيحاء 
بتبّدل سياسي ومالي نحو لبنان هو تجميد للهجوم لم 

ينقلب نحو التعاون بعد وحتى نهاية الشهر ستظهر 
النيّات األميركيّة الفعليّة من خالل نوع وحجم نتائج 

بعض الوعود الماليّة التي تنتظر الضوء األخضر من 
واشنطن ومن خالل ما تحمله السفيرة األميركية حول 

ترسيم الحدود.

Twelfth year / Wednesday / 15  July 2020 / Issue No. 3281
3281 العــدد   /  2020 متوز   15  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 

الحّل لي�س با�ستجداء الم�ساعدات... بل باقت�ساد الإنتاج وا�ستعادة المال المنهوب والمهّرب

بّري تابع مع زّو�ره �ش�ؤونًا مالية و�إنمائية و�أمنية 

كرامي: بع�س الأمل والتفاوؤل القت�سادي

»اللقاء الت�ساوري«: اأّي تلميح اأو ت�سريح

 حول �سرعية �سالح المقاومة هو انتحار للبنان

دارة  في  ال��دوري،  اجتماعهم  التشاوري«  »اللقاء  نواب  عقد 
الرئيس عمر كرامي في بيروت، حضره النواب: عبد الرحيم مراد، 
طرابلسي،  عدنان  سكرية،  الوليد  هاشم،  قاسم  كرامي،  فيصل 
في  المجتمعون  وتداول  ناجي،  طه  مراد،  حسن  السابق  الوزير 

الراهن. الوضع  مستجدات 
أّن  إلى  المجتمعون  فيه  أشار  بياناً،  كرامي  تال  االجتماع  بعد 
الحدث  لبنان  شهد  عاماً،  عشر  أربعة  قبل  األيام،  هذه  مثل  »في 
حرب  عبر  الصهيوني  العدو  مع  صراعه  تاريخ  في  المفصلي 
تدميرياً  ع��دوان��اً  إسرائيل  أرادت��ه��ا  الحرب  ه��ذه   .2006 تموز 
صمود  ملحمة  إل��ى  المقاومين  ودم��اء  إرادة  وحولتها  شامالً، 
في  نوعه  من  األول  هو  العدو  مع  ردع  ت��وازن  أرس��ت  وانتصار 
لتأكيد  مناسبة  وه��ي  اإلسرائيلي،   - العربي  الصراع  تاريخ 
نجح  التي  االشتباك  قواعد  في  االستراتيجية  المتغّيرات  أهمية 
ونصرهم  وصمودهم  تضحياتهم  عبر  تحقيقها  في  اللبنانيون 
واعتزاز  فخر  تحية  ولتوجيه  الشهداء،  بدماء  والمضمخ  المحقق 

لمن واجه وضّحى وصان لألمة عزتها وكرامتها«.
وأكدوا »الثوابت التي طرحها البطريرك بشارة الراعي ال سيما 
وعلى  والخارج،  الداخل  تجاه  اللبنانية  بالسيادة  يتعلق  ما  في 
هو  اللبناني  بالجيش  المتمثل  الشرعي  السالح  يكون  أن  أهمية 
نظر  نفسه  الوقت  في  الفتين  والعباد«،  للبالد  الحصري  الحامي 
الوطني  جيشنا  أن  إلى  والمودة  االحترام  من  »بكثير  الراعي 
فضالً  المهمة،  هذه  لتولي  واإلمكانات  التجهيزات  إلى  يفتقر 
شعباً  األي��ام  هذه  في  تستهدفنا  التي  االقتصادية  األزم��ات  عن 
مختلف  ومن  جميعاً،  نسعى  أن  علينا  فإّن  وبالتالي  وجيشاً، 
العديد  في  جهوزيته  وتطوير  الجيش  هذا  تحصين  إلى  مواقعنا، 
القيام بواجبه الوطني المقدس، وقبل أن  والعتاد لكي يتمكن من 
سالح  بشرعية  يتعلق  تصريح  أو  تلميح  أّي  فإّن  ذلك  لنا  يتحقق 
ما  وهو  للبنان  والعسكري  السياسي  االنتحار  يعني  المقاومة 
التهديدات  تكن  أياً  نرضاه  لن  وما  البطريرك  غبطة  يرضاه  ال 
المواجهة  هو  لبنان  قدر  بأن  وندرك  نقّر  ان  وعلينا  والعقوبات، 

المقاومة«. عبر 
حريص  الرسمي  لبنان  فإّن  الحياد،  إلى  بالنسبة  »أما  وأضافوا 
على أفضل العالقات مع كّل أصدقائه في العالم ومع كّل أشقائه في 
المشتعل.  االقليمي  الواقع  عن  بنفسه  النأي  وعلى  العربي  العالم 
موقفنا  اإلط��الق  على  يشمالن  ال  بالنفس  والنأي  الحياد  أّن  غير 
من  وغالية  عزيزة  أج��زاء  يحتل  ال��ذي  اإلسرائيلي  العدو  تجاه 

الفرص  ويتحّين  يومي،  بشكل  اللبنانية  السيادة  ويخرق  أرضنا، 
ال  بالنفس  والنأي  الحياد  أّن  كما  البحرية.  ثرواتنا  على  للسطو 
الفلسطينية  القضية  تصفية  تجاه  موقفنا  اإلطالق  على  يشمالن 
والتي  لها  ويعملون  يخططون  التي  القرن  صفقة  يسّمى  ما  عبر 

لبنان«. في  الفلسطينيين  الالجئين  توطين  بنودها  بين  تتضّمن 
للخطوات  »ارتياحهم  المجتمعون  أب��دى  ثانية،  جهة  من 
االقتصادية  األزم��ة  محاصرة  إلى  الهادفة  األخيرة  الحكومية 
بدعم  ال��خ��ط��وات  ه��ذه  تحظى  أن  يأملون  وه��م  والمعيشية، 
المعنيين  وكّل  الصديقة  الدول  وكل  العرب  األشقاء  كّل  ومؤازرة 
المهّددة  السفينة  ألّن  السياسية،  االختالفات  عن  النظر  بغض 

وإما  معاً  نغرق  فإما  جميعاً،  تضمنا  لبنان،  هي  والتي  بالغرق، 
معاً«. ننجو 

في  األوقاف  لجان  »بتعيين  الجمهورية  مفتي  قرار  واستغربوا 
عدد من المناطق اللبنانية وذلك بأسلوب غلب عليه طغيان تيار 
المرجعية  يبقى  بأن  »المفتي  من  آملين  محدد«،  وحزبي  سياسي 
ذاك،  أو  التيار  لهذا  انحياز  دون  من  الطائفة  أبناء  لكل  الجامعة 

إالّ وأفسدته«. وصدق من قال »ما دخلت السياسة أمراً 
الروسي  السفير  مع  التشاوري  اللقاء  أعضاء  التقى  ذلك،  إلى 
شرفه  على  للسفير  وداعي  غداء  حفل  وأقاموا  زاسيبكين  الكسندر 

لبنان. في  عمله  انتهاء  لمناسبة 

فرنجية من الديمان: جاهز لأّي لقاء

يت�سّمن روؤية وا�سحة لالإنقاذ 

باألمور  يتعلق  ما  في  والتفاؤل  األمل  بعض  هناك  أن  كرامي  فيصل  النائب  الكرامة«  »تّيار  رئيس  رأى 
االقتصادية، متمنياً  أن يترجم على أرض الواقع في األيام القليلة المقبلة.

آخر  في  بحث  وكان  التينة  عين  في  أمس  بّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  لقائه  بعد  جاء  كرامي  كالم 
المستجدات وال سيما الوضعين المالي واالقتصادي وشؤون انمائية.

على  المستجدات  بمعظم  تباحثنا  وقد  وقيمة،  مفيدة  بّري  الرئيس  مع  الجلسة  »كالعادة  كرامي  وقال 
الصعيد  على  األجواء  بآخر  بّري  الرئيس  ووضعت  االقتصادي  الصعيد  على  خصوصاً  الوطني  الصعيد 
دولته  إلى  نقلناها  التي  المطالب  بعض  لدينا  وكانت  طرابلس.  مدينة  في  واألمني  واالقتصادي  اإلنمائي 
الالحق  والظلم  االجتماعي  الضمان  موضوع  وأيضاً  والمتعاقدين،  اللبنانية  الجامعة  موضوع  خصوصاً 

بالمتعاقدين مع الضمان االجتماعي«.
وبعض  األمل  بعض  وهناك  االقتصادية  باألمور  يتعلق  ما  في  دولته  نظر  وجهة  إلى  »واستمعت  أصاف 

التفاؤل، ونتمنى أن يترجم على أرض الواقع في األيام القليلة المقبلة«.
واطلع بّري من المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج زيارته إلى دولة الكويت.

وعرض األوضاع العامة وال سيما الوضع األمني، خالل استقباله وزير الداخلية والبلديات العميد محمد 
فهمي. كما التقى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.

المستجدات في لبنان والمنطقة والعالقات  أليس،  وبحث بّري مع سفير األرجنتين في لبنان موريسيو 
الثنائية بين البلدين.

شّدد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية   على أن المشكلة االقتصادية مسؤولية وطنية جامعة 
على الجميع تحّمل مسؤوليتها مؤكداً أن جاهز ألي لقاء وطني ُينقذ لبنان ويتضمن رؤية واضحة للخروج من 
الوضع الراهن. وقال فرنجية بعد زيارته أمس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في الديمان »جئنا 
ود  هو  نراه  الذي  والود  سنوية،  عادة  على  جرياً  طبيعية  زيارة  وهي  الديمان،  في  الراعي  البطريرك  لزيارة 
أبوي، ودائماً نأتي لنعطي رأينا ونسمع رأي سيدنا«، الفتاً إلى أن »الهواجس الموجودة عند البطريرك الراعي 
موجودة عند كل شخص حريص على هذا البلد ومستقبله، وقد جرى حوار حول هذا الموضوع وأكدنا أننا إلى 

جانب غبطته بأغلبية األمور وخوفنا على مستقبل هذا البلد هو نفسه ولكن كل واحد على طريقته«.
أضاف »األهم هو أن يخرج البلد مما هو فيه ويصل إلى مكان يصبح الشعب فيه راض، يجب أن تكون هناك 
مسؤولية وطنية في هذه الظروف للخروج من هذا الجو، جو المحاسبة واالنتقام وإلقاء اللوم على فالن أو عالّن 
ال يؤدي إلى نتيجة، يجب دفع األمور إلى األمام وهذا ما يؤدي إلى تهدئة الوضع خصوصاً الوضع االقتصادي 
الذي ُيعتبر األساس، المشكلة االقتصادية مسؤولية جامعة وطنية على الجميع تحّمل مسؤوليتها  اللبناني 

وهي األساس اليوم إلعادة الثقة ولجلب االستثمارات، وعلينا كلنا التعاون في هذا الموضوع«.
ورداً على سؤال عن إمكان عقد لقاء وطني جامع، قال فرنجية »نحن حاضرون ألي أمر ُيمكن أن يؤدي إلى 

انقاذ لبنان ويتضمن رؤية واضحة للخروج مما نحن فيه«.
واستقبل الراعي وفداً من اتحاد القطاعات السياحية، نقل إليه معاناة القطاع جّراء تردي الوضع االقتصادي 

والخوف من إعادة انتشار جائحة كورونا. بعدها، استقبل الراعي في كنيسة وفداً من حزب »القوات«.

)حسن ابراهيم( الراعي مستقبالً فرنجية في الديمان أمسبري مجتمعاً إلى فهمي في عين التينة أمس  

اللقاء التشاوري خالل االجتماع في دارة الرئيس عمر كرامي أمس

{ علي بدر الدين

أفضل،  سيكون  اآلتي  اّن  والتوقع  التفاؤل  الى  يدعو  شيء  ال 
حتى اّن مقولة مكانك راوح ال تنطبق على الواقع اللبناني السياسي 
واالقتصادي والمالي المتعثر والمأزوم من دون سقف او نهاية 
في  عليه  واالنقضاض  بالبلد  يترّبص  الــذي  لألسوأ  حــداً  تضع 
صفيح  على  باتت  الداخلية  اللبنانية  الساحة  أّن  خاصة  وقت،  اّي 
لغياب  وقت  أّي  في  لالنفجار  قابلة  بركان  فوهة  على  أو  ساخن 
إصالح  منها  يؤمل  كان  التي  والحاكمة  الفاعلة  السياسية  القوى 
التي  ارتكاباتها  عن  والتكفير  سنة  ثالثين  مدى  على  أفسدته  ما 
والمالي  االقتصادي  االنهيار  الى  أّدت  والتي  تحصى  وال  تعّد  ال 

والى إفقار اللبنانيين وتجويعهم وإذاللهم.
لكن ما نشهده من انعدام للحلول وغياب للمعالجات واالنكفاء 
والمذهبية  الطائفية  الخلفية  والحماية  واألجندات  المصالح  الى 
وهي  تتبّدل  لم  السياسية  الطبقة  أولويات  ألّن  مفاجئ  غير  امر 
مفاصل  بكّل  وتحّكمها  تكوينها  منذ  المتبع  بالنهج  استمرارها 
شاردة  بكّل  لي  واألمــر  والمحاصصة،  بالفساد  المتمثل  الدولة 
باتت  أنها  مــع  ذرة  بمقدار  كــان  ولــو  عنه  تحد  لــم  التي  وواردة 
تكتف  لم  فهي  ذلك  ورغم  والقوة،  والنفوذ  والمال  السلطة  تملك 
دون  من  المواطن  وغــالل  الوطن  بيدر  »قحطت«  وقــد  تشبع  او 
تين  سل  في  وقع  الــذي  الحزين  المواطن  رمق  يسّد  ما  تترك  ان 

حاكميه الذين فقدوا الرحمة وخانوا أمانة المسؤولية.
يرتدعوا  لم  الذين  والعباد  البالد  المتحّكمين بمصير  اّن هؤالء 
واالستبداد  واإللغاء  والــذّل  والقهر  الظلم  سياسة  ممارسة  عن 
الخروج منه  نفق  الجميع في  أدخلت  التي  والفساد والتحاصص 
الوطن  قبل  أنفسهم  من  ينتقمون  وكأنهم  وصعب،  جــداً  مكلف 
تصيب  مــن  أول  سقط  مــا  إذا  الــمــتــصــّدع  الهيكل  ألّن  والــشــعــب 
نفوذ  مناطق  مكان  كّل  في  لهم  الذين  المتحّكمين  طبقة  شظاياه 
»أين  الرشيد  هارون  يقوله  كان  ما  غرار  على  وممتلكات  ومنافع 

أمطرت فسيكون في أراضّي الشاسعة«.
واعتبار  التجبّر  الى  صاحبها  تحّول  التي  الزائدة  الثقة  اّن  غير 
على  التجّرؤ  أحــد  بمقدور  وليس  ُيقهر  ال  البشر  غير  أنــه  نفسه 
طائفية  بحماية  يصمد  ألن  الوقت  طال  وإن  وإسقاطه  مواجهته 
الجّد  عند  انــه  مــع  القاهرة  والــقــوة  والــمــال  وبالتسلط  ومذهبية 
وهمية  وبمخالب  ورق  من  نمر  إلــى  سيتحّول  التغيير  وبـــإرادة 

وسطوة فارغة من عناصر الهيبة والوقار.
ورغم اّن الخراب يطرق أبواب الوطن والفقر المتفشي كالفساد 
الذي يتسلل بخفي حنين الى بيوت الفقراء في كّل المناطق ومن 
تتصّرف  السياسية  الطبقة  فــإّن  المجاعة  ليعمم  الطوائف  كــّل 
وهي  لها  ذنــب  وال  معنية  غير  كأنها  أو  يحصل  لــم  شيئاً  وكــأّن 
موطئ  عن  تبحث  زالــت  وال  يوسف  دم  من  الذئب  كبراءة  بريئة 
المتآكلة بفضلها وعن حصتها في  الدولة  قدم لها في مؤسسات 
التعيينات والوظائف وفي الصفقات على أنواعها وفي الحكومات 
ال  مبادرة  او  خطوة  اّي  وإفشال  الخربطة  على  قــادرة  زالــت  وال 
من  والنفوذ  القوة  هذه  استمّدت  وقد  فيها  لها  دور  وال  تعجبها 
»قيل  الحدود.  خارج  من  مشغليها  من  أو  تارة  الحاضنة  بيئاتها 

لعنترة َمن عنترك؟ أجاب: تعنترت وما حدا رّدني...«
ويبدو أّن اللعنة هبطت على هذا الوطن الجميل وقد ابتلي بنظام 
وهي  شاكلته  على  سياسية  وبطبقة  متخلف  طائفي  سياسي 
المجاهرة  سياسي  بفريق  بلغ  حيث  إضعافه  في  أمعنت  وليدته، 
بمقاومته  لبنان  قــوة  أّن  ثبت  وقــد  ضعفه«  فــي  لبنان  »قــوة  بــأّن 

ووحدة شعبه وبجيشه وعقيدته الوطنية والقتالية.
الحتمي  والسقوط  االنهيار  شوار  على  واقف  اليوم  لبنان  اّن 
جنس  حول  الدائر  الجدل  واّن  االختناق  حتى  تضيق  دائرته  واّن 
مالئكة المعالجات والحلول ال جدوى منه وال يؤّمن خروجاً آمناً 
الذين نجحوا في تحقيق  أزماته ومصائبه وسياسيّيه  للبنان من 
بشر  الوطن  وأسقطوا  فشلوا  ولكنهم  اختالفها،  على  مصالحهم 

سلوكهم وأدائهم وخيانتهم ألمانة المسؤولية.
او  جــديــدة  فضيحة  على  اللبنانيون  يستفيق  جــديــد  يــوم  كــّل 
المواالة  او على خالف بين  على مواقف تعّمق األزمة وال تحلها، 
الواحد وكّل يغني على لياله  السياسي  الفريق  والمعارضة وبين 
ومصالحه وأهدافه وأجنداته والوطن والشعب وحقوقه ومصالحه 
للبحث عن عمل  الجلد واإلذالل والتفّرغ  الترتيب يتلقون  في ذيل 

او لقمة حالل بعد ان صادر حيتان المال والسياسة كّل شيء.
السياسية بعدما  الطبقة  أو تأخر فإّن  واألنكى من كّل ما تقّدم 
الخارج  الــى  أمــوالــهــا  وهــّربــت  وأفرغتها  الــدولــة  خزينة  أنهكت 
لتقديمها  لبنان  على  تراكمت  التي  الخسائر  حجم  على  تختلف 
ولجنة  الحكومة  بين  هو  والخالف  الــدولــي،  النقد  صندوق  الــى 
دولتين  من  والمجلس  الحكومة  وكأّن  النيابية،  الحقائق  تقصي 
الطعنات  يتلقى  ال  شعبه  وكأّن  ينزف،  ال  لبنان  وكأّن  مختلفتين، 
الحكومة  فرقم  األرقام  بين  الشاسع  الفرق  هو  العجب  يثير  وما 
بين  ما  يتراوح  النواب  مجلس  ورقــم  ليرة  مليار  ألــف   ٢٤٢ بلغ 
البلد يثيرون  اّن سياسيّي هذا  ٦٠ الى ٩٠ ألف مليار ليرة. فعالً 
وطن  الــى  ينتمون  ال  أو  الزمن  خــارج  وكأنهم  والعجب  الدهشة 
أعادوا  وقد  وشعب...  ومؤسسات  دولــة  مسؤولية  ويتحّملون 
اللبنانيين الى المربع االول اْن لجهة تعويم »الكابيتال كونترول« 
او لجهة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وجعلوا من 
انقرضت لحظة حاجة  العالمية  التدقيق  قبة وكأّن شركات  الحبة 
الدولي ولبنان  النقد  الهوة بين صندوق  إليها مع استمرار  لبنان 
حول من قبل اآلخر اإلصالحات أو الموافقة على المساعدة وكله 
من دون فائدة، ومن دون أن يرسو لبنان على بر األمان، فتارة 
والماء  يقتله  يكاد  والظمأ  الشرق،  الــى  وتــارة  الغرب  الــى  يتجه 
فوق ظهره محمول، والمال المنهوب والمهّرب ينقذه من العطش 
الخيار والــحــّل ومــن دونــه على  الــذي ال نجاة منه وهــو  والــغــرق 

لبنان السالم. 
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فتوحي: الكلمات عاجزة عن و�صف مرارة 

موت الأطفال على اأبواب الم�صت�صفيات

»لبنان القوي«: ل�صبط المداخيل الجمركية

 عن طريق وقف التهريب

ف�صل اهلل: ملف قطوعات الح�صابات 

على طريق البّت في ديوان المحا�صبة

م�س�ؤولية وزيرة �لعدل �أن تجيب عن �أ�سئلتنا

ت�صييع عمر مخزومي في ماأتم ر�صمي و�صعبي

مجل�س �ل�زر�ء ترّيث في بت ��ستقالة بيفاني وو�فق على تعيين �لخفر�ء �لجمركيين

عون: لمعالجة الأو�صاع القت�صادية وتنفيذ الإ�صالحات

دياب:  لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة

الواعد فارس  اللبناني  الحزب  أسف رئيس 
فّتوحي ألّن »الكلمات عاجزة عن وصف المرارة 
أبواب  المستشفيات،   على  األطفال  موت  أمام 

حيث تكّررت المأساة لمّرتين في 24 ساعة«.
وف���ي ت��ص��ري��ح ع��ب��ر م���واق���ع ال��ت��واص��ل 

المسؤولين  إل��ى  فّتوحي  توجه  االجتماعي 
بما  تقبلون  »كيف  سائالً:  المستشفيات،  عن 
يحصل، هل بلغ االستهتار هذا الحّد؟ هل مات 
هذا  أم��ام  عمياناً  نكون  ان  يجب  أم  الضمير، 

الواقع األليم«.

عرض تكتل »لبنان القوي« خالل إجتماعه 
النائب  برئاسة  وجسدياً  الكترونياً  ال��دوري 
وحصيلة  الراهنة  األوض��اع  باسيل   جبران 
النقاش الذي أجراه في الجلسة السابقة حول 
التوجه  ومسألة  الخارجية  لبنان  سياسة 
شرقاً أو غرباً، والذي خلص فيه، بحسب بيان 
بطبيعته  لبنان  أن  »إلى  االجتماع  بعد  صدر 
ضمن  الحياة  على  قادر  وجوده  وعلّة  ودوره 
وذلك  تاريخه،  عبر  ترسخت  التي  التوازنات 
حضارية  تالق  ونقطة  وصل  همزة  يكون  بأن 
في  م��زروع  تكوينه  أساس  في  ألنه  وثقافية، 
الشرق ومنفتح على الغرب. وهذا ما يجب أن 
يحافظ عليه اللبنانيون بما يعود لهم من قرار 

حّر«.
قامت  الذي  النقاش  »بعد  التكتل  وخلص 
بموضوع  التكتل  ف��ي  متخصصة  لجنة  ب��ه 
اعتماد  لصالح  الجمركية  ال��رس��وم  إل��غ��اء 
التخلي  إلى  المضافة،  القيمة  على  الضريبة 
عن هذه الفكرة حالياً ووجوب ضبط المداخيل 
وهو  التهريب،  وق��ف  طريق  ع��ن  الجمركية 
تعزيز  كبير  حد  ال��ى  به  يساهم  أن  يمكن  ما 
قرار  خالل  من  بالعناصر  الجمركية  الضابطة 
الشأن،  بهذا  الحكومة  اتخذته  الذي  التطويع 
على  كافة  االج���راءات  اتخاذ  خالل  من  كذلك 
نظام  إنشاء  إق��رار  لناحية  الشرعية  المعابر 
السكانر وتكليف شركة تدقيق عالمية للتثبت 
فاتورة  واعتماد  ودقتها  الفواتير  صحة  من 

المنشأ وإقفال الشركات الوهمية«.
وشدد على »أهمية تشجيع عملية التصدير 

عبر  اإلج���راءات  تسهيل  خ��الل  من  لبنان  من 
 one stop shop الموحد  الشباك  اعتماد 
عمليات  عن  وال��رس��وم  الضرائب  كل  وإلغاء 

التصدير واعتماد الحوافز الالزمة لذلك«.
وإذ دعا »الحكومة إلى اإلسراع بمفاوضاتها 
»لهذا  أن  اعتبر  ال��دول��ي«،  النقد  صندوق  مع 
الخيار أهمية وأولوية، والطلب إلى الصندوق 
برنامج  اقتراح  المعطيات  كل  يملك  بات  الذي 
ما  نيابياً،  ومجلساً  حكومة  ليقرر،  للبنان 
هذا  ش��روط  مع  تتناسب  مصلحته  كانت  إذا 

البرنامج«.
ونوه ب�«بدء لجنة المال والموازنة بمناقشة 
إلى  المالية  التحويالت  ضبط  قانون  اقتراح 
capital control، كما ببدء اللجنة  الخارج 
الفساد  مكافحة  المكلفة  النيابية  الفرعية 
مناقشة قانون كشف الحسابات واألمالك لكل 
قائم بخدمة عامة«. وشدد على »أهمية هذين 
التحويل  استنسابية  لوقف  األول  القانونين، 
يطاول  ال��ذي  النزف  من  والحد  الخارج  إل��ى 
األجنبية.  بالعمالت  النقدي  لبنان  احتياط 
في  وفاعلية  سرعة  من  يؤمنه  لما  والثاني، 
عنهم«.  اإلصالحيين  وتمييز  الفاسدين  كشف 
هذين  إلقرار  ممكن  جهد  كل  »سيبذل  أنه  وأكد 
يدور  ما  على  العام  ال��رأي  وإط��الع  القانونين 

بشأنهما«.
المقبلة  جلسته  »تخصيص  التكتل  وق��رر 
والخيارات  السياسات  حول  معمق  لنقاش 
يتوجب  التي  والنقدية  والمالية  االقتصادية 

على لبنان اعتمادها«.

النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  أعلن 
الهدر  ملفات  أكبر  »أح��د  أن  الله،  فضل  حسن 
له، وهو ملف قطوعات  الذي تصّدينا  والفساد 
الحسابات المالية، في طريقه للبّت قضائياً في 
اعتمدناها  التي  فالمنهجية  المحاسبة،  ديوان 
نتائج  أمام  الباب  ستفتح  الدائمة  والمتابعة 
إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التالعب 

بحسابات الدولة«.
»خطوة  أمس  تصريح  في  الله  فضل  وق��ال 
واإلث���ارات  التشكيك  ك��ّل  عن  بمعزل  بدأناها 
اإلعالمية والسياسية، وسنواصلها في القضاء 
لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن 

بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة«.
اإليجابي،  التطور  هذا  مقابل  »في  وأض��اف 
ملفات   10 العدل  وزيرة  تسلّمت  شهرين  ومنذ 
فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق أن وضعناها 
هذه  وتتضّمن  والعدل،  اإلدارة  لجنة  عهدة  في 
الملفات الجهات المسؤولة عنها إدارياً وقضائياً، 
 31 بحدود  وهي  فيها،  المشتبه  الهدر  ومبالغ 
مليار دوالر، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نر 
إجراًء، يبدو أّن األولوية عند الوزيرة هي لتوقيع 

قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبّررة«.
على  نجم  كلود  م��اري  العدل  وزي��رة  ورّدت 
ليس  تسلّمته  ما  أّن  إل��ى  مشيرًة  الله   فضل 
»ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها«، إنما ورقة 
هي كناية عن الئحة ببعض اإلخبارات المقّدمة 
إلى النيابة العامة اتبعت بالئحتين إضافيتين 
راسلت  الفور  على  وأنها  وأمس  أمس  من  أول 
هذه  مصير  لمعرفة  التمييزية  العامة  النيابة 

اإلخبارات.
ورأت أّن »الخطأ القانوني في تصريح حضرة 
الوزيرة في  إلى مسؤولية  التلميح  النائب فهو 
عدم اتخاذ إجراءات في معرض هذه الملفات«، 
معتبرًة أن »صالحية التحقيق وترتيب النتائج 
السارية  القانونية  األح��ك��ام  بحسب  تعود، 

بدون  المختص،  القضاء  إلى  حصراً  المفعول، 
أن يكون للوزيرة أي تدخل في تفاصيل العمل 

القضائي عمالً بمبدأ الفصل بين السلطات«.
وفق  قرارات  من  يلزم  ما  »توقع  أنها  وأكدت 
وتتحّمل  والقانونية،  الدستورية  صالحيتها 
ودعت  شفافية«،  بكل  عنها  كاملة  مسؤوليتها 
أمام  بخصوصها  »مساءلتها  إل��ى  الله  فضل 
في  عضو  أن��ه  سيما  ال  المختصة،  المراجع 

أحدها«.
»بدل  بالقول  نجم  رّد  على  الله  فضل  وعلّق 
فإنها  تقصيرها،  تدارك  إلى  الوزيرة  تسارع  أن 
تصّر على المغالطات، ويبدو أنها نسيت مهنتها 
األساسية، رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم 
أعرق منها في مهنتها ووزارتها خالل جلسات 
صالحيتها  ق��راءة  ض��رورة  إلى  سابقة  نيابية 
جيداً، ونلفت انتباهها إلى أّن المرجع المختص 
أمامهم  مسؤولة  وهي  النواب،  هو  لمساءلتها 
عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا 
مناقشة  جلسة  بحضور  طالبها  الذي  المرجع 
لجنة  بها  زّودتها  التي  الملفات  حول  نيابية 
اإلدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها عالنية أمام 
وصار  اللبناني.  الشعب  وهو  األعلى  المرجع 
عليها أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر 
لماذا تحّركت على الفور حين وصلتها الئحتان 
إضافيتان )أول من( أمس و)أمس( اليوم، كما 
اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات 

أخرى شهرين«.
قانوني  إجراء  هي  »اإلخبارات  أّن  وأوضح 
من  القضاء  يتحرك  ال  عندما  إليه  اللجوء  يتّم 
ملفات  من  الوزيرة  يدي  بين  وما  نفسه،  تلقاء 
تّم اإلخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها 
قضائية،  اّدع����اءات  فيه  وبعضها  تحقيقات 
النواب  إجابة  القانونية  الوزيرة  واجبات  ومن 
المليارات  ومصير  التحقيقات  هذه  نتائج  على 

المنهوبة«.

ُشّيع جثمان المدير العام السابق لقوى األمن 
في  أم��س  عصر  مخزومي  عمر  ال��ل��واء  الداخلي 
مهيب،  بمأتم  بيروت  في  التحتا  البسطة  مسجد 

وسط حضور رسمي وشعبي وأمني.
الجمهورية  مفتي  الفقيد  روح  على  الصالة  أّم 
ابن  حضور  ف��ي  دري���ان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
شقيقه النائب فؤاد مخزومي، قائد شرطة بيروت 
الداخلية  وزي��ر  ممثالً  األي��وب��ي  محمد  العميد 
وفد  رأس  على  فهمي  محمد  العميد  والبلديات 
من ضباط المديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
األمن  لقوى  العام  المدير  باسم  التعزية  لتقديم 
الداخلي اللواء عماد عثمان، القاضي نديم زوين، 

القنصل سالم بيضون وعائلة الفقيد، إلى جانب 
وإعالمية  واجتماعية  سياسية  شخصيات 

وعسكرية  وروحية.
الداخلي  األمن  قوى  موسيقى  من  ثلة  وكانت 
النشيد  تبعه  الموتى  بنشيد  النعش  استقبلت 
ملفوفاً  النعش  ُحمل  ال��ص��الة،  وبعد  الوطني. 
بالعلم اللبناني على أكتاف عدد من عناصر قوى 
األمن ليوارى في الثرى في جبانة الباشورة، حيث 

قدمت موسيقى قوى األمن التحية إلى الجثمان.
بعد  التعازي  العائلة  وأفراد  مخزومي  وتقّبل 
الدفن في باحة الجبانة، بحضور دريان ومشايخ 

من دار الفتوى شاركت في مراسم الدفن.

»معالجة  إلى  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  دعا 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية واإلسراع في وضع القرارات 
بها  يطالب  التي  اإلصالحات  وكذلك  التنفيذ،  موضع  المتخذة 
حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  أكد  فيما  الدولي«،  المجتمع 
دياب »االستمرار بالعمل برغم الصعوبات«، وقال » لدينا أجواء 
عن  معرباً  وقطر«،  والكويت  العراق  في  األشقاء  من  مشجعة 
المواقف  إيجابياً يحصل على بعض  اعتقاده »أن هناك تغييراً 

الخارجية من الحكومة«.
كالم عون ودياب جاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي 
أبرزها  قرارات  سلسلة  واتخذت  بعبدا  قصر  في  أمس  انعقدت 
التريث في بت استقالة المدير العام لوزارة المالية آالن بيفاني، 
والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، 
والموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت 

لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية.
وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة اإلعالم الدكتورة منال عبد 
الصمد نجد بياناً  أشارت فيه إلى أن عون لفت إلى وجود بنود 
لفت  كما  وإقرارها،  درسها  يجب  األعمال  جدول  على  أساسية 
األمر  الماضية،  األيام  خالل  كورونا«  وباء«  انتشار  زيادة  إلى 
واإلسراع  اتخذت  التي  اإلجراءات  في  النظر  إعادة  يتطلب  الذي 
في تنفيذها لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع، 

مشدداً على ضرورة التقيد بالتدابير واإلجراءات الوقائية.
واالجتماعية  االقتصادية  األوض���اع  »معالجة  إل��ى  ودع��ا 
وكذلك  التنفيذ،  موضع  المتخذة  القرارات  وضع  في  واإلسراع 
الدولي والتي من شأنها  المجتمع  بها  التي يطالب  اإلصالحات 
التي يعاني منها لبنان  معالجة األوضاع االقتصادية والمالية 

حالياً«. 
أالّ  يجب  االقتصادي  الوضع  ح��ول  يقال  ما  »ك��ل  أن  وأك��د 
المالي  اإلنقاذ  خطة  لتحقيق  العمل  والتزامنا  قناعتنا  في  يبدل 
واالقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي«، مشدداً على 
تنفيذ التدابير المتخذة لخفض االنفاق العام وبالتالي تخفيض 

العجز.
وتتراكم  البلد،  أمام  التحديات  »تكبر  فقال  دياب،  تحدث   ثم 
الصعوبات، والعراقيل تزيد، واالستثمار السياسي يتحول إلى 
وأكثر،  نتحمله،  هذا  كل  الوقائع.  وطمس  الحقائق  تزوير  مهنة 
لكن لألسف، البعض ذهب بعيداً جداً بهذا السلوك، والمعطيات 
في  والكبائر  المعاصي  ارتكبوا  الذين  أن  تؤكد  يدينا  بين  التي 

البلد، مصرون على هدم آخر حجر فيه«.
العراق  في  أشقائنا  مع  االت��ص��االت  أن  »تعرفون  وأض��اف 
والكويت وقطر، ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطوراً إيجابياً 
ومشجعاً لمساعدة لبنان. نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف 
على  مصرين  زالوا  ما  أناس  هناك  بالمقابل،  البلد.  أزمة  حجم 
زيادة معاناة اللبنانيين. كيف يمكن ألحد أن يتخيل أن من لديه 
وجهود  مكثفة  باتصاالت  يقوم  الوطني،  االنتماء  من  أدنى  حد 
بمساعدة  رغبة  لديها  التي  العربية  الدول  يقنع  حتى  مضنية 
يفكر  لبنانياً  هناك  أن  يعقل  هل  مساعدة؟!  أي  تقدم  أال  لبنان، 
لديه ضمير وطني،  هكذا؟! هل يعقل أن هناك مسؤوالً سياسياً 
ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ هل يعقل ان هناك 
مسؤوالً حزبياً كل همه أن يعرقل أي مساعدة للبنان؟ هذا شيء 
أشقائنا  من  سمعناه  ما  الوطنية.  الخيانة  إلى  وأقرب  معيب، 
في الدول العربية عن االتصاالت التي حصلت معهم من بعض 

السياسيين اللبنانيين، مخجل فعالً«.
وتابع »اآلن باتت التقارير التي تتحدث عن محاوالت تعطيل 
ما  مع  بالمقارنة  بسيطة  مسألة  الداخل،  من  الحكومة  عمل 
يفعلونه في الخارج)...( لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة 
اإلدارة. تعرضت لضغوط كثيرة حتى غير »العدة«،  من داخل 

على قاعدة أننا ال نستطيع العمل ب�«عدة« غيرنا. أنا مصر على 
»عدة«  وال  سياسية  قوى  »عدة«  وليس  الدولة  »عدة«  هذه  أن 
مفتعلة:  عراقيل  من  يحصل  ما  ضمنا  أعرف  أني  مع  أشخاص، 
والمازوت  والنفايات  والكهرباء  األسعار  وغالء  األسود  بالدوالر 
والبنزين والترابة وغيرها من الملفات. نحن نعمل ببعد وطني، 
ب�«عدة«  تمسكت  ولذلك  سياسية.  وال  شخصية  بأبعاد  وليس 
الشغل ذاتها. لكن »عدة« الشغل هذه صارت مكشوفة كثيراً. في 
كل األحوال، نحن مستمرون بعملنا، على الرغم من الصعوبات. 
وقطر.  والكويت  العراق  في  األشقاء  من  مشجعة  أجواء  لدينا 
مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييراً 

إيجابياً يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة«.
وقال »بالنسبة لصندوق النقد، فقد حسم الموقف بوضوح. 
كانوا يتهمون الحكومة أنها لم تقدم مشروع كابيتول كونترول. 
اقتراح معالي  المشروع على مدى شهر بناء على  نحن ناقشنا 
وزير المالية، قبل أن يتم سحبه. ثم طرح مجلس النواب اقتراح 

قانون وتم أيضا نقاشه ولم يصل إلى نتيجة.
من  األم���ر  ه��ذا  إن  ب��وض��وح  ي��ق��ول  النقد  ص��ن��دوق  ال��ي��وم 
فلماذا  الحكومة هي الصحيحة،  أرقام  أن  أكد  األساسيات. وهو 
نستمر بتضييع الوقت؟ في هذا الوقت، يجب أن نستمر بمعالجة 

األزمات الحادة في البلد«.
وأشار إلى أنه »لم يتم توقيف أو محاكمة أي تاجر على الرغم 
يتحكمون  المازوت  تجار  رادع.  دون  من  تحلق  األسعار  أن  من 
بالسوق ويبيعون المازوت في السوق السوداء. تجار السياسة 
شركات  م��ن  احتجاجية  تحركات  ال���دوالر.  بسعر  يلعبون 
بالتوقيت،  األه��داف  مشبوه  بعضها  وقطاعات،  ومتعهدين 
معنية  الحكومة  للدولة.  ابتزازاً  أو  سياسية  أبعاداً  إما  ويحمل 
واألمنية  الرقابية  األج��ه��زة  لكن  المشكالت،  ه��ذه  بمعالجة 
تفعيل  المطلوب  بزخم.  العمل  هذا  تواكب  أن  يجب  والقضائية 

األداء، المطلوب حلول عملية«.
وأضاف »كما قلت منذ أكثر من شهر أننا نتوقع موجة ثانية 
بإجراءات  االلتزام  يتم  لم  إذا  تموز  شهر  خالل  كورونا  وباء  من 
أعلى  ستكون  الموجة  ه��ذه  أن  الواضح  والوقاية.  الحماية 
التشدد  إل��ى  العودة  علينا  لذلك،  منها.  وأخطر  السابقة  من 
باإلجراءات، ألننا ال نريد إقفال البلد مجدداً. الوضع االقتصادي 

ال يحتمل هكذا قرار. البديل هو العزل الموضعي، وتدابير صارمة 
لمنع انتشار الوباء. نحاول االستفادة من موسم الصيف وفتح 

المطار، وبالمقابل ال نريد االستخفاف بقوة انتشار الوباء«.
بت  ف��ي  التريث  ق��رر  المجلس  أن  الصمد  عبد  وأوض��ح��ت 
استقالة بيفاني ووافق مبدئياً على الورقة المتعلقة بالنازحين 
بموجب  المشكلة  الوزارية  اللجنة  تتولى  ان  على  السوريين، 
متابعة  لجنة   ( وملحقاته   2020/2/28 تاريخ   1 رقم  القرار 
متابعة  وكرامة(،  بأمان  بلدهم  إلى  السوريين  النازحين  إعادة 
وعرض  العملي  التنفيذ  موضع  وضعها  سبيل  في  بنودها 
النتيجة على مجلس الوزراء.  كما قرر المجلس الطلب من الهيئة 
االستشارية العليا في وزارة العدل إبداء الرأي في إجازة السماح 
باستئناف استثمار مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة في 
المباراة  في  الناجحين  الخفراء  تعيين  على  والموافقة  لبنان، 

التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية.
القوانين  بتصحيح  تتعلق  قوانين  مشاريع  على  وواف��ق 
المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة من 
مراسيم  مشاريع  وعلى  ضمناً،   2003 العام  الى   1997 العام 

بإحالتها الى مجلس النواب.
الموازنة  حساب  بقطع  يتعلق  قانون  مشروع  على  وواف��ق 
العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 وعلى مشروع مرسوم 

باحالته الى مجلس النواب.
غير  التوظيف  حول  ملف  إعداد  اإلدارية  التنمية  وزير  وكلّف 
الشرعي، ورفع تقرير مفصل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء في 

مهلة أقصاها شهر من تاريخه.
ورداً على سؤال عن موضوع التدقيق الجنائي، أجابت »كلنا 
التي  المؤسسات  يشمل  بأن  طرح  هناك  وكان  عليه،  مصرون 
فيها هدر كمؤسسة كهرباء لبنان في ظل غياب البيانات المالية 
السنة وكلفتها  نفقاتها تشكل ملياري دوالر في  منذ فترة، كون 
بعض  هناك  وكان  العام.  الدين  من  بالمئة   40 أي  ملياراً   47
االقتراحات بذلك. وبالنسبة لشركة »كرول« سبق وأخذنا قراراً 
أي«،  تي  »أف  ولشركة  لها  ال��وزراء  معارضة  وبعد  أنه  إالّ  بها 
تقدم وزير المالية اليوم بست شركات أخرى يتم درس ملفاتها 
وكلفتها ويفترض ان نبحث بها في جلسة الثلثاء المقبل، وهناك 

إصرار على ان يكون القرار سريعاً وفاعالً«.

»المحاربون القدامى«: لوحدة المتقاعدين

والم�صاركة في التحركات ال�صعبية

ردود على جنبالط لنتقاده

LIU الترخي�ص لفروع
وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  انتقد 
رئيس  ورّد   ،LIU لجامعة  إضافية  لفروع  الترخيص  جنبالط 
السابق وئام وهاب على جنبالط  الوزير  العربي  التوحيد  حزب 
عبر »تويتر« قائالً » يا أستاذ جنبالط الزم إذا ما في جامعة متل 
الرحيم  عبد  النائب  الجامعة  رئيس  ألّن  نخلقها،  الزم   L.I.U ال� 
ع  حرصك  كتر  من  بعدين  مقابل.  دون  الناس  نص  بيعلّم  مراد 
من  سنة   30 خالل  الجبل  بكّل  فروعاً  فتحَت  اللبنانية  الجامعة 
عصابتكن،  من  مدّمراً  لبنان  استلمت  الحكومة  بعدين  السلطة. 

الظاهر ما معك خبر ان فلسنا«.
على  حسابه  عبر  م��راد  حسن  السابق  ال��وزي��ر  غ��ّرد  ب��دوره 
أرباب  أّن  تسمع  حين  النهار  هذا  مشرق  هو  »كم  قائالً  »تويتر« 
التعليمية  الصروح  يهاجم  ان  رائع  هو  كم  انزعجوا،  قد  الفساد 
أّن  يبدو  والخّوات،  والميليشيات  العصابات  أرب��اب  المتقّدمة 
احتكار  تعّود  كما  التعليم  احتكار  في  يرغب  المنقرض  اإلقطاعي 
فاسد  من  مذمة  أتتك  إذا  باختصار  هيهات،  ولكن  والغاز  الترابة 

فهي الشهادة بأنك كامل«.
وكان جنبالط قال عبر »تويتر«: » هكذا اجتمع الحقد والجهل 
مرسوم  إلص��دار  ورئيسه  التربية  في  العلوم  بحر  لدى  والمال 
الترخيص لفروع إضافية لجامعة ال� LIU على حساب الجامعة 
الكفاءة  حساب  وعلى  تاريخياً،  العريقة  والجامعات  اللبنانية 
والمستوى. إن مشروع تدمير أسس لبنان تتبّين في كّل يوم وفي 

كّل لحظة على يد العصابة الحاكمة«.

الأ�صعد: الرهان على �صندوق النقد

ل�صحذ الأموال لن يفيد لبنان
األسعد  معن  المحامي  األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  أكد 
المساعدات منه  الدولي وانتظار  النقد  الرهان على صندوق  »أّن 
ومن غيره من الدول ل�«شحذ« األموال لن يفيد لبنان وليس الحل، 
ألن هذا الصندوق مرتهن وقراره بيد أميركا التي تطلب في المقابل 

أثماناً سياسية باهظة«.
وشّدد في تصريح على »أن قيامة لبنان وبناء الدولة القوية ال 
يكونان إالّ بالقيام بإالصالحات الحقيقية وسريعاً كرفع السرية 
ومحاكمتهم  الفاسدين  وكشف  المشروع  غير  واإلثراء  المصرفية 

واسترجاع األموال التي نهبت وهّربت إلى الخارج«.
العام للمالية المستقبل  المدير  ووصف األسعد ما صّرح عنه 
 6 لحوالى  والمصرفين  السياسيين  تهريب  حول  بيفاني  آالن 
مليارات دوالر إلى الخارج ب�«الفضيحة الكبرى«، معتبراً ما أدلى 
تلقفه  وعليه  اللبناني  للقضاء  وصريح  علني  إخبار  »بمثابة  به 
والتحقيق فيه«، محذراً من أنه »إذا انهارت مؤسسات الدولة فإّن 

القضاء هو أول من سيدفع الثمن«.
الوفاء  كتلة  قّدمتها  التي  االحتجاج  عريضة  األسعد  وأّي��د 
للمقاومة إلى وزير الخارجية ناصيف حّتي، على تدخل السفيرة 
النأي  سياسة  هي  »أين  وسأل  اللبنانية،  بالشؤون  األميركية 
تصدر  أن  بعد  إالّ  عنه  يتحدثون  ال  الذي  الحياد  وأين  بالنفس 
»أّن  معتبراً  األميركي؟«،  المحور  ضّد  الصوت  ويرتفع  مواقف 
للتدخل  وأسباباً  ذرائ��ع  تقّدم  أالّ  للبطريركية  التاريخي  ال��دور 

الخارجي«.
مع  ج���داً  خطير  نفق  ف��ي  لبنان  »دخ���ول  األس��ع��د  وت��وّق��ع 
الدولية  المحكمة  حكم  يصدر  حيث  المقبل،  الشهر  استحقاقات 
والتمديد لقوات يونيفيل، وكل هذا سيؤدي إلى انفجار ضخم قد 

يتجاوز لبنان إلى المنطقة برّمتها«.

)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس  

خالل تشييع اللواء عمر مخزومي أمس

دورية للعدو عند السياج التقني

نّظمت »الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى«، لقاًء تشاورياً 
الحديقة  في  البالد،  في  الراهنة  اإلقتصادية  األوض��اع  حول 
القوى  مختلف  من  متقاعدون  حضره  برجا،  بلدة  في  العامة 
العسكرية في إقليم الخروب، ُخصص للبحث في التحضيرات 

للمشاركة في التحركات الشعبية.
اللقاء،  أهمية  عن  خانة  أب��و  لجمال  ترحيبية  كلمة  بعد 
أن  إلى  المتقاعد مازن خلف شبو كلمة أشار فيها  العميد  ألقى 
لبنان يمّر في مرحلة من أصعب المراحل »حيث تتفاقم األزمة 
السياسية واإلجتماعية والمالية، والسلطة بكل أطيافها عاجزة 
عن ايجاد الحلول المطلوبة، وفي الوقت نفسه ترفض اإلعتراف 

باألزمة وعمقها وتأثيرها على مصير الوطن والمواطن«.
األهلي«،  والسلم  لبنان  مصير  يهّدد  »التأزم  أن  إلى  نّبه  وإذ 
اعتبر أن »هذا الوضع بات يتطلب وقفة وطنية جامعة دفاعاً 

عن حقوق المواطنين ومطالبهم المشروعة«.
أمام مسؤولية وطنية، وعلينا  وأكد »اننا كمحاربين قدامى 
أن نكون على أهبة االستعداد للمشاركة في التحركات الشعبية 
الوطنية  الدعوة  وتلبية  للمواطنين  وثقة  أمان  صمام  لنكون 

لتجمع مركزي شامل«.
وقال«إن المحاربين القدامى يرفضون التسوية التي أُجريت 
في  بها  المعمول  الضريبية  والمبادئ  القانون  حساب  على 
على  دخل  ضريبة  تفرض  مرة  ألول  »أنه  إلى  مشيراً  لبنان«، 
المتقاعد الذي دفع هذه الضريبة خالل خدمته الفعلية«. ودعا 
العسكريين المتقاعدين إلى النزول إلى الساحات دعماً لحقوقهم 

ال دعماً ألحد.
القدامى  الهيئة الوطنية للمحاربين  بدوره دعا عضو قيادة 
والمساواة«  اإلجتماعي  »اإلتزان  جمعية  في  اإلعالم  ومسؤول 
المؤهل األول المتقاعد عدنان الجعيد، إلى »وحدة المتقاعدين 
والمشاركة الكثيفة بكل نشاطات الثورة والتي يجب أن نكون 
قلبها النابض ألنها تمثل أهدافنا وتطلعاتنا، وتهدف إلى إقامة 
العام  المال  ناهبي  جماح  كبح  وإلى  ومؤسسات،  قانون  دولة 
أمام  من  العمل  ف��رص  ومغتصبي  أجيالنا،  أح��الم  وسارقي 

أوالدنا، حينما يدق النفير وتتّم الدعوة إلى ذلك«.
المتقاعدين،  العسكريين  من  لعدد  مداخالت  كانت  بعدها 

تركزت على أوضاعهم.

{ وقعت وزيرة العدل ماري كلود نجم على كتاب إنهاء 
المستعجلة في صور محمد مازح،  األمور  خدمات قاضي 
الكتاب  وإحالة  األعلى  القضاء  مجلس  موافقة  بعد  وذلك 
المعنية  المرجعيات  الى  أحالته   بدورها،  التي،  نجم  إلى 
للتوقيع عليه. وكان القاضي مازح قد تقدم باستقالته على 
خلفية قرار عجلة منع فيه وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية 
مع  مقابالت  إج��راء  من  والمسموعة  والمكتوبة  المقروءة 
السفيرة األميركية في لبنان دوروتي شيا لمدة سنة، وكذلك 

منع شيا من التصريح لهذه الوسائل للمدة عينها.
على  حسابه  عبر  البستاني  فريد  النائب  اعتبر   }
متكاملة  مقومات   5 النهوض  »لعملية  أن  »ت��وي��ت��ر«، 
وسياسية  عسكرية  دفاعية  استراتيجية  وم��ت��وازن��ة: 
السترجاع  وإرادة  نزيهة  سياسية  إدارة  واقتصادية، 
المال المنهوب، استراتيجية اقتصادية جامعة للقطاعات 
االنتاجية والخدماتية والتجارية، قطاع مصرفي منّظم وفق 

معايير الشفافية العالمية و إرساء دولة مدنية عصرية«.
{ جالت دورية تابعة للعدو »اإلسرائيلي« على الطريق 
العسكري والشريط التقني، بدءاً من محلة البراد قبالة سهل 

مرجعيون، وصوالً إلى محلة الحمامص خراج قرية سردا. 
كما باشرت آليات العدو بأعمال الحفريات ورفع السواتر 
الترابية خلف الطريق العسكري في الداخل المحتل، قبالة 

متنزهات الوزاني بواسطة جرافات »بوكلن«.
في  ب��ي��ان  ف��ي  اإلس��الم��ي«  العمل  »جبهة  أك���دت   }
هذا  »أن   ،2006 آب  تموز-  انتصار  على  ال�14  الذكرى 
الصهيوني  العدو  على  تحقق  الذي  التاريخي  االنتصار 
اللبنانيين  ولجميع  للبنان  ان��ت��ص��ار  ه��و  ال��غ��اص��ب 
األسباب  »أحد  أن  ورأت  وطوائفهم«.  فئاتهم  بمختلف 
وتالحم  المصيري  التالحم  هو  االنتصار  لهذا  الرئيسة 
الجيش  الذهبية،  الدفاعية  الثالثية  لالستراتيجية  الدم 
الهامة  اإلنجازات  إلى  باإلضافة  والمقاومة،  والشعب 
التي تلت هذا االنتصار المؤّزر والتي ما زال صداها يتردد 
ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة العربية ومنطقة 

الشرق األوسط برّمتها«.
حّمود  ب��رج  جسر  على  من  بنفسه  مواطن  رم��ى    }
وقضى على الفور. وقد حضرت إلى المكان سيارة الدفاع 

المدني والقوى األمنية وبوشرت التحقيقات.
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 …œU�≈  WKJA�  s�  w�UF�  W??�Ëœ_«  nK�  w�ò  ¨W�B�«  d�“Ë  l�U�Ë
 qLF�Ë  œ«dO��ô«  w�  WKJA�  ô  sJ�Ë  ¨Ã—U��«  v�≈  V�dN��«Ë  d�bB��«
 „UM� ÊuJ� s�Ë ÊUM�� ·dB�Ë WO�UL�« …—«“Ë l� —«dL��U� q�«u��Ë

Æå¡«ËbK� ŸUDI�«
 lOL��«  ÊËUF�  …—Ëd??{ò  W�B�«  d??�“Ë  b�√  o�U�  `�dB�  w�Ë
 ¨å U�U�ù«  œb�  w�  ŸUH�—ù«  q�  w�  åU�Ë—u�ò  ”ËdO�  WN�«u�  w�
 Â«e��«Ë ÿUE��ô« bM� W�ULJ�« l{Ë d��  «¡«d�ù« W�b�ò vK� Î«œbA�
 ô  v��  WO�ËR�L�«  s�  Ì‰U�  Èu���  vK�  —u�_«  c�√Ë  WM�ü«  W�U�L�«

Æå—uE�L�« w� lI�
 œb�  w�  …Ë—c�«  qO���  u�  ÂuO�«  qB��  U�ò  Ê√  v�≈  s��  —U�√Ë
 ¨ådO�«b��« s� nOH���«Ë bK��« `�� W�O�� v�Ë_« W�uL�« sL{  ôU��«

ÆåsOK�IL�« ¡U�A�« Ë√ n�d��« w� WO�U��« W�uL�« w�Q�ò Ê√ ÎUF�u��
 iF� q�«œ WK��L�«   U�U�ù« w� sLJ� …—uD��«ò Ê√  v�«  XH�Ë
 r�  ‰eML�«  v??�≈  ÈËbF�«  qI�  sJL�  YO�  WOzUHA��ô«   U��RL�«
 t�F�U��  Íd��  oKI�  d�√  u�Ë  WK�K��«  j�{  VFB�  U�  Ê«dO��«
  U�U�≈ qO��� Ê√ v�≈ t�H� X�u�«ò w� ÊQL�Ë ÆåoO�œË —c� qJA�
 W�UMF�« …d�√ s� œb� ‰ULF��« ÊËœ s� ¡U� sO{dLL�«Ë ¡U��_« sO�
 WO�¬ò Ê√ ÎU�{u� ¨åbO�Ë ‰u�I� d�√ u�Ë  UO�u�« œb� ŸUH�—« Ë√ WIzUH�«
 ÎU�u�  14  U�d��  Íd��  »UB�  w��«  WO�D�«  rI�_«  l�  ÂuO�«  qLF�«

ÆåÎ«œb�� qLF�« v�≈ ÊËœuF�Ë W�UM� ¡ôR� V��J� U�bF�Ë
 v�≈  W�U� 72  ?�  48  s� d���«  Â«e��«ò  v�≈  sO�d�GL�«  s�� U�œË
 v�≈  —uC��«  rNI�  Ê√  —U���«  vK� pcr h��  W�O��  —Ëb�  sO�
 rN��ö�  vK�  ¡U�d�  «u�uJ�  Ê√  rNOK�  lL��L�«  o�  sJ�  ¨rNM�Ë

Æår�d�√ W�ö�Ë
 ‰Ëœ  q�  w�  UL�  ÊUM��  w�  t�M�  r�ò  ¡U�u�«  Ê√  vK�  s��  œÒb??�Ë
 ¡«œ√ q��� UM�√ ô≈  U�U�ùU� WFH�d� œ«b�√ qO��� l�Ë UMMJ� ¨r�UF�«
 dO�K�  ÊËUF��«Ë   UO�ËR�L�«  s�  wK���«  Âb�ò  v�≈  ÎUO�«œ  ¨å«ÎeOL��

ÆåoKDL�« ÊU�_« u�� WI��
 s� Êö�ù« q�� UNM� ÎôUB�« vIK�� ô s Ó�ò Ê√ v�≈ W�B�« …—«“Ë X�H�Ë
 UNz«d�≈ s� W�U� 48 ‰ö� w� —bB� w��«  ö�d�«  U�u�� ZzU��

ÆåWO�K� tB�� W�O�� Ê√ wMF� «cN�
 …—œUB�« ZzU�M�« bO�Q� r�ò t�√ åÃbOKO� ‰UJ�b� s�“Ë sO�ò  œU�√Ë
COVID≠ b���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� W�U�ù«  U��≈Ë UN�«d���� s�
 UN��U�S�  t��A�  W�U�  hO�A��  oKF�L�«  ÊUO��«  vK�  ÎUHD�  ¨19
 Íd�d��«  oO�—  vHA���  v�≈  UN��U�≈Ë  b���L�«  U�Ë—u�  ”ËdOH�

ÆåwF�U��«
 s�“Ë  sO�  w�  W??�“_«  …—«œ≈  WOK�  dOA�ò  ∫vHA��LK�  ÊUO�  ‰U�Ë
 dO�«b��«  W�U�  –U��≈  r�  ¨v�Ë_«  WE�K�«  cM�Ë  UN�√  v�≈  ÃbOKO�  ‰UJ�b�
 W�ö�  ÊULC�  …bL�FL�«  WOL�UF�«  dO�UFL�«  sL{  W�“ö�«  WOzU�u�«
 v�≈ UMK�√ u�b� UL� ÆUNO�≈ s�b�«u�«Ë W��RL�« w� sOK�UF�«Ë v{dL�«
  «œU�—ù«Ë `zUBMK� b�bA�« t�M��«Ë —c��«Ë WDO��« w�u� …—Ëd{
 oKF��  U�  w�  ÎU�uB�  ÈËbF�«  s�  Òb��«  UN�Q�  s�  w��«  WOzU�u�«
 s� ŸUM��ô«Ë ¨WL�œeL�« s�U�_« VM��Ë ŸUMI�« ¡«b�—«Ë ¨s�bO�« W�UEM�
 Ë√ ÂU�e� W�U�ù« ‰U� w� ‰eML�« Â«e��«Ë qO�I��«Ë Âö��«Ë W��UBL�«

Æåp�– t�U� U� Ë√ ‰UF�
 w�uO�« U�d�dI� w� ¨—UJ� WE�U�� w� À—«uJ�« …—«œ« W�d� XMK�√Ë
 ”ËdOH�  …b�b�  W�U�≈  qO���  s� COVID≠19  «b����  ‰u�
 cM� —UJ� w� WK��L�«  ôU��« œb� l�— Íc�« d�_« ¨b���L�« åU�Ë—u�ò

ÆW�U� 85  v�«  ÂuO�«  v��Ë w{UL�«  —«–¬  17
Æ©dH��« s� s�bzU� 6 ¨sOLOI� 3® 9 ∫WO�U��ù«  ôU��«

Æ7 ∫¡UHA�«  ôU�
Æ©s�b�«ËË sOLOI�® W�U� 29 ∫wN� w�eML�« d���«  ôU� U�√

  «œU��«Ë   U�bK��«  v�«  ÎULOLF�  wJ�K�«  œUL�  —UJ�  k�U��  —b�√
 b���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL�« œ«b� ÊU� UL�ò ∫tO� ¡U�  U�bK��«
 ¨t�UD� sL{ q� ¨rJO�≈ VKD� Æÿu�K�Ë dO�� qJA� ŸUH�—ô« v�« œU� b�
 W�B�« …—«“ËË ¡«—“u�« fK�� W�Uz—  «—«d� oO�D� w� œÒbA��« …œU�≈
 ÿUH��«Ë  rOIF��«Ë   U�ULJ�«  Â«b���«  WN��  ULO�  ô  ¨…dO�_«  W�UF�«

ÆåWE�JL�« s�U�_« ÍœUH�Ë WM�ü« W�U�L�«Ë w�UL��ô« b�U���« vK�
 U�Ë—u�  W�U�   u��  qO�UL�«  œuL��  XO�dH�  W�bK�  fOz—  b�√Ë
 t�bK�  —«“  b�Ë  ¨¡«d�e�«  vHA���  w�  qLF�  VO�D�  œuF�  …bK��«  w�
 vK�  ¡UM�Ë  Æ”ËdOH�U�  »UB�  t??�√  rKF�  Ê√  q��  Á¡U??�d??�√  j�U�Ë
 ¡«d�≈  r�O�  ¨W�B�«  …—«“Ë  w�  sOOMFL�«  l�  W�bK��«  XK�«u�  p�–

Æ—UA��ô« Èb� b�b��� …bK��« w�U�_ WOz«uA� pcr ’u��
ÆÂU�√ W�L� …bL� …bK��« w� W�UF�« W��F��« W�bK��« XMK�√ UL�

 ‚«dF�« s� s�b�«u�« b�√ Ê√ œu�e� W�bK� w� W�“_« WOK� XMK�√ UL�
 WOK� ⁄ö�≈ v�≈ sOD�U�L�« X�œË ¨U�Ë—u� ”ËdOH� »UB� …bK��« v�≈

∫WO�U��« ÂU�—ô« vK� ’u�H�« ¡«d�ù rNzUL�√ qO���Ë W�“_«
656252Ø03∫ s�b�« ‰UL� bO�Ë —u��b�«

838189Ø03∫ “uK��« r�O� —u��b�«

633526Ø71∫ s�b�« nO� bL�� —U��L�«
077888Ø70 ∫d�M�� b�� bO��«

 Â«e��«Ë  U�ULJ�« l{ËË WOzU�u�«  «¡«d�ùU� bOI��«ò rNM� X�K�Ë
ÆåWM�ü« W�U�L�«

 ’u??�??�  Z??zU??�??�  W??�U??F??�«  W??�??B??�«  …—«“Ë  X??M??K??�√  ¨p????�–  v???�≈
 a�—U�� —UDL�«  w� X�d�√ w��«Ë  ËdO� v�≈  WO�ü«   ö�dK� PCR ?�«
  ¡U�Ë  ¨sO�O�U��≈  sO��U�  œu�Ë   dN�√  w��«Ë  ¨2020Ø7Ø12

∫w�U��« qJA�« vK� ZzU�M�«
Æ©WO�K� UNFOL�® 262 r�d�« MEA W�d� ∫UJ�—ô WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 429 r�d�« MEA W�d� ∫w�œ WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 212 r�d�« MEA W�d� ∫f�—U� WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 5512 r�d�« WLB W�d� ∫·Ë—bK�Ëœ WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 218 r�d�« MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 711 r�d�« W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�—

©WO�K� UNFOL�® 202 r�d�« MEA W�d� ∫ÊbM� WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 305 r�d�« MEA W�d� ∫…d�UI�« WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 254 r�d�« MEA W�d� ∫UMO�« WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 419 r�d�« MEA W�d� ∫w�� u�« WK�—

 …b??�«Ë  W�U�®  1197  r�d�« RB W�d�  ∫q??O??�—«  Ø  oA�œ  WK�—
Æ©WO�U��«

Æ©WO�U��« …b�«Ë W�U�® 568 r�d�« MEA W�d� ∫u�U� WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 4404 r�d�« WLB W�d� ∫WM{√ WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 957 r�d�« WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 756 r�d�« Pegasus W�d� ∫‰u�MD�« WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 266 r�d�« MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 566 r�— Air France W�d� ∫U��d� WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 266 r�d�« MEA W�d� ∫W�Ëb�« WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 406 r�d�« WO�uO�_« W�dA�« ∫U�U�√ f�œ√ WK�—

4øWƒdG

ájOÉ°üàbG QÉÑNCG

 §ØædGh äÓª©dGh º¡°SC’G QÉ©°SCG 

..IójóL áHÉ°UEG 32 ..ÉfhQƒc

AÉà°ûdG hCG ∞jôîdG »a á«fÉãdG áLƒªdG ™ qbƒàf :áë°üdG ôjRh

´É«édG IQƒK GhQòMG :OÉëJÓd kÉ°ù«FQ ôª°SC’G
 ¢†FÉa OGOôà°S’ á°UÉN êPÉªf

º°ùë∏d á∏HÉ≤dG áÑjô°†dG
 ‰u� Î«—«d???�  w??�“Ë Í“U??� WO�UL�«  d??�“Ë —b??�√ 
 W��dC�«  izU�  œ«œd��ô  W�U�  Ã–UL�  œUL��«
 w� qO����« ¡UG�≈  VK� ‰u�� bF� r��K� WK�UI�«
 WO�UL�« d�“Ë —b�√ ÆW�UCL�« WLOI�« vK� W��dC�«
 ”Ëƒ—  «œ«d�ù WO��dC�« W��UFL�U� oKF�� Î «—«d�
 ’U��√ v�≈ œuF� w��« WO�M�_« W�uIML�« ‰«u�_«

ÆÊUM�� w� sOLOI� sO�uMF� Ë√ sOOFO��

 á q«YGQR ¥Gƒ°SCG íàa IQhô°V

IójóL á q«ªdÉY
 t�UL��« ‰ö� vC�d� ”U�� W�«—e�« d�“Ë b�√
 ¡U��√  w�  sOO�UM�K�«  sO�œUB��ô«  sOI�KL�«  l�
 wMCL�« qLF�«ò u�bOH�U� ‰UB�ô« WOMI� d�� r�UF�«
 W�œUB��ô«  W�“_«  r�—  ¨w�«—e�«  ŸUDI�«  d�uD��
 s�  ¨ÃU��ù«   U�u���  l�—  vK�  qLF�«Ë  ¨WM�«d�«
 sO�  …b�b�  WO�«—“  ‚«u�√  `��  v�≈  wF��«  ‰ö�
 U�dO�√Ë  sOB�«  v�«  W�U{≈  ¨—«u��«  ‰ËœË  ÊUM��
 s�  WF��L�«  dO�UFL�«  Â«e��«  ‰UH�≈  ÊËœ  s�  «bM�Ë

ÆåW�Ëœ q�
 …—Ëd??{ò  w�  sOFL��L�«  l�  vC�d�  Y��Ë
 ‚«u�√  `��Ë  WÒO�UM�K�«   U��ML�«  d�bB�  d�uD�
 UN�eO�—  WOM�Ë  …—«œ≈Ë  …œ«—S??�  UN�  …b�b�  WOL�U�
 WA�UM�  XÒL�Ë  ‰Ëb�«  dzU�  w�  WO�UM�K�«   UO�U��«
 nO�J�  v??�≈  …u??�b??�«Ë  WO�U��«  d�bB��«  q�UA�
 ŸUDI�«  d�uD��  WL�«b�«   UN��«  l�   ôU??B??�ô«

ÆåÊUM�� w� WOz«cG�«  U�UMB�«Ë w�«—e�«
 Ê√  vC�d�  b�√  ¨ ÒÍbMN�«  VMI�«  Ÿu{u�  s�Ë
 vK�  t{d�  bF�  ÎU��d�  —u??M??�«  dB�O�  nKL�«ò

ÆåWO�u�UI�«  UO�ü«Ë WL�UM�« ÊU�K�«

q»£ØædG ∞∏ªdG

 »ÑjGôch ôéZ ø«H
 dOH�  d��  ÊuL�—  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d�“Ë  vI��«
 Y���«  r�Ë  ¨w��U�—  r�dJ�«  b��  ÊUM��  w�  dz«e��«

ÆwDHM�« nKL�« bOF� vK�  «b���L�« w�

≥∏£J πª©dG IQGRh

¢û«àØJ á∏ªM
  U�dA�«Ë   U��RL�«  s�  qLF�«  …—«“Ë  X�K�

 oO�D� Â«e��« ¨WO�UM�K�« w{«—_« vK� WK�UF�« W�U�
 sNL�U�  WIKF�L�«  WO�u�UI�«  ’uBM�«  ÂU??J??�«
 WO�dL�« sO�«uI�« v�« Î «bM� sOO�UM�K�U� …—uB�L�«
 …—œUB�«  WO�M�_«  W�ULF�«  V�M�  bOI��«Ë  ¨¡«d�ù«

ÆqLF�« …—«“Ë s�
 gO�H�  WKL�  ‚ö???�≈  s??�  …—«“u????�«  X??M??K??�√Ë
 dA�  f�U��«  w�  ÂuO�«  s�  Î «¡b??�  ‚UDM�«  WF�«Ë
 ¨W�U�  WO�UM�K�«  w??{«—_«  vK�  w�U��«  “uL�  s�
 ‰UH�≈ v�« qB� b� w��« WO�u�UI�«  «¡«d�ù« –U��ô

ÆWH�U�L�« W��RL�«

 äGQÉeE’G ø«H ¿hÉ©àdG

¿ÉæÑdh
 bOF�  bL�  ÊUM��  w�   «—U??�ù«  dOH�  q�I��«
 ÒdI�  w�  dOI�  bL��  o�U��«  d??�“u??�«  w��UA�«
 ÂUL��ô«   «–  U�UCI�«  w�  Y���«  Òr??�Ë  ¨…—UH��«
 w�  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«  ŸU{Ë_«Ë  „d�AL�«
 sO� ÍœUB��ô« ÊËUF��« d�uD� v�≈ W�U{≈ ¨ÊUM��

Æs�bK��«

…QÉîH áaÉ«°V »a äƒëdG
 Í—U��  bO�Ë  ÊUM��  w�  ÍœuF��«  dOH��«  Y��
 …—«œ≈  fK��  fOz—  l�  ¨…“dO�«  w�  t��U�≈  dI�  w�
 bL�� åX��≈ ‰bO�ò j�Ë_« ‚dA�« Ê«dO� W�d�
  UN�Ë  ‰œU��Ë  W�UF�«  ŸU??{Ë_«  qL��   u��«

Æ„d�AL�« ÂUL��ô«  «– U�UCI�« w� dEM�«

§Ñ°V ô°†ëe 51
áØdÉîe á qjQÉéJ äÉ°ù°SDƒªd

 …—«“Ë  w??�  pKN��L�«  W�UL�  W�d�b�   œU???�√
 s�  w�u��_«  U�d�dI�  w�   …—U���«Ë  œUB��ô«
 2020 “uL� 10 W�UG�Ë “uL� 6 s� UN�UL�√ WKOB�
 vK� W�“u� w�Ë 703 mK� nAJ�«  «—U�“ œb� Ê√
 ¨WO�UM�K�«  w{«—_«  nK���  vK�Ë  nA�  Ÿu�  11
 j�{  d{U��   U??�u??A??J??�«  Ác??�  s??�  Z��  b??�Ë
 UN�H�U�L� W�—U���«  U��RLK� XN�Ë 51 U�œb�
 —UF�√ l�— WN�� ULO� ô ¨…c�UM�« WLE�_«Ë sO�«uI�«
 Âb� ¨—d�� dO� qJA� WO�öN��ô«Ë WOz«cG�« lK��«
 bOI��« Âb�Ë ¨ U�Ëd�LK� WOL�d�« …dOF���« Â«e��«

ÆWOzU�dNJ�«  «b�uL�«  U�b�� wL�d�« dF��U�
 tLF� ‰ËË«— …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë Ê√ XMK�√Ë
 v�≈ W�—U��  U��R� o�� j�{ dC�� 20 ‰U�√

Æ…c�UM�« WLE�_«Ë sO�«uI�« WH�U�L� ¡UCI�«

 :»ª¡a Qhõj z™dÉ≤ªdG qó°V q»Ñ©°ûdG ±ÓàF’G{

âæª°SE’G ™fÉ°üªd IQƒµdG »a ¿Éµe ’

§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh §°ShC’G ¥ô°ûdG äÉ°UQƒH ™LGôJh ..∂fôØdGh Q’hódG óYÉ°üJ

 sO� w�U�uK�b�« d�u��« ÷Òu� YO� w�dO�_« —ôËb�« bF�
 ”ËdOH� W�U�ù«  ôU� …œU�“Ë sOB�«Ë …b��L�«   U�ôu�«
 w�   U�d���«  Ê√  s�  r�d�«  vK�  s�dL���L�«  WI�  U�Ë—u�

ÆWzœU� W�K� w� …œËb�� X�U� WKLF�« ‚u�
 w�u� l??� r??N??�_« ‚«u???�√ l??�«d??� s??� r??�d??�« v??K??�Ë
 ¨s�ü«  –öL�«   öL� s� u�Ë ¨sO�«  ÊS�  —c��«  s�dL���L�«
 u�Ë ¨Íd��u��« p�dH�« bF� ULO� d�c� dOG� tOK� √dD� r�
 ¨WO�U�C�«   U�Ë√  w�  ÊuK�UF�L�«  UNOK�  q�I�  Èd�√  WKL�
 ·ËU��  v??�≈  dOA�  UL�  Ë—u??O??�«  q�UI�  nOH�  u��  vK�

Æw�M�_« bIM�« ÍdL���� sO� …œËb��
 ÎU�UH�—«  t�   ö�UF�  Àb??�√  w�  —ôËb??�«  d�R�  q��Ë
 96.662  v�≈  qBO�  öL� WK� q�UI� W�L�U� 0.1  W��M�

Æ—U�√ cM� tO� t�Ë«b� Èd� oO{ ‚UD� w� tOI�� UL�
  U�uMFL�«  vK�  ·UAJ�ô«  …b�b�   öLF�«  XCH��«Ë
 —ôËb�«  ‰e�Ë  ÆdO��  —«bIL�  fO�  sJ�  ¨WO�Ëb�«  …—U���«  ¡«“≈
 ULO�  w�dO�√  —ôËœ  0.6930  v�≈  W�L�U�  0.1  w�«d��_«
 v�≈  WO�—U��«   ö�UFL�«  w�  wMOB�«  Ê«uO�«  iH��«

Æ—ôËb�« q�UI� 7.0185
 Ê√  dN�√  U�UO� qFH� Ê«uO�« vK� d�cÔ� dOG� √dD� r�Ë
 wAH� ¡b� cM� …d� ‰Ë_ XFH�—« Ê«d�e� w� sOB�«  «œ—«Ë

ÆU�Ë—u� ”ËdO�
 w� œUB��ô« v�UF� U�bF� wMO�d��ô« tOM��« iH��«Ë
 ÊQA�  ôƒU�� dO�� UL� l�u�L�« s� dO�J� q�√ …dO�u� —U�√
 s�  b�bF�«  tF�u�  Íc�«Ë  œU�  l�«d�  s�  l�d��«  w�UF��«

ÆœUB��ô« ¡«d��
 q�UI� W�L�U� 0.3  ôË«b� Àb�√ w� wMO�d��ô« l�«d�Ë

Æ—ôËœ 1.2513 q��O� —ôËb�«
 j??�Ë_«  ‚d??A??�«   U??�—u??�  rEF�  XF�«d�  p??�–  v??�«
 t�UF�u�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  iH�  U�bF�  WO�Ozd�«

 W�“√Ë  jHM�«  —UF�√  ÷UH��«  W�O��  WIDMLK�  W�œUB��ô«
 q��  U�UDI� ≠19bO�u� W�zU�  Òd{√Ë ÆU�Ë—u� ”ËdO�
 WCH�ML�« jHM�« —UF�√ XDG{ ULMO� …—U���«Ë W�UO��«
 W�UF�«  WÒO�UL�«  ŸU???{Ë_«  vK�  ÂU??�??�«  ÃU??�??�≈  hOKI�Ë
 ‰e�Ë  Æ ö�u���U�   Òd{√Ë  WIDML�«  w�  jHM�«  Í—bBL�
 pM��«  rN�  bI�Ë  ¨W�L�U�  0.4  w�Ozd�«  ÍœuF��«  d�RL�«
 w��«d�« ·dB� rN� l�«d�Ë W�L�U� 2.6 Í—U���« wK�_«
 Ê√ bF� W�L�U� 4.7 W�œuF��« s�“  rN�  ‰e�Ë  ÆW�L�U�  0.7
 ‰U�—  ÊuOK�  59  Ì·U�  `�—  s�   ôUB�ô«  W�d�  XMK�√
 130  s� ÎU{UH��« w�U��« l�d�« w� ©—ôËœ ÊuOK� 15.73®

ÆÂU� q�� ÎU�uOK�
 Z�M�  ‰Ë√  w�  ‰Ë«b��«  Ê√  W�œuF��«  W�—u��«  XMK�√Ë
 …œU�e�  «uD� —U�≈ w� ¨»¬ 30 w� √b�O� WJKLL�« w�  UI�ALK�

ÆV�U�_« s�dL���L�« Èb� W�œuF��« W�—u��« WO�–U�
 WOK�I��L�« œuIF�« d�uD� Òr�å ÊUO� w� W�—u��« X�U�Ë
 ©UN� U�U�√ ò30 w� Â≈å d�R� c��� w��«Ë® 30 W�œuF��«
 qJA� d�U�L�« …—«œù ◊Òu���«  «ËœQ� s�dL���L�« b�Ëe��
 ‚u��«  w�  —UL���ö�  W�ÒuM��  ’d�  dO�u�Ë  ¨WO�UF�  d��√

ÆåW�œuF��« WO�UL�«
 lOL�  ◊u��  l�  W�L�U�  1.9  d�RL�«  ‰e�  ¨X�uJ�«  w�Ë
 1.7  wM�u�«  X�uJ�«  pM�  rN�  bI�Ë  t�  W�uJL�«  rN�_«

ÆW�L�U�
 ¡UA�≈  ŸËdA�  ¡UG�≈  w��uJ�«  ¡«—“u??�«  fK��  sK�√Ë
 w��«  ¨WO�LA�«  W�UD�«  s�  ¡U�dNJ�«  bO�u��  W�b�b�«  WD��
 ŸUDI�«   U�UO��«  s�  W�L�«  w�  15  d�uO�  UN�U��≈  ÊU�

ÆU�Ë—u� W�zU� V��� ¨WOzU�dNJ�« W�UD�« s� wDHM�«
 WO�Oz—  U�UD�  —dC� YO� ¨ «—U�ô« rN�√ XK�«ËË
 w� UN�bÒ�J� dzU�� ¨wAH��« s� …bA� qIM�«Ë W�UO��« q��

ÆWI�U��« W�K��«

 ◊u�N�  ÎU�u�b�  W�L�U�  0.7  w�œ  W�—u�  d�R�  ‰e�Ë
 rN� dzU��Ë W�L�U� 1.6  wM�u�«  w�œ  «—U�ù« pM� rN�
 iH��«Ë  ÆW�L�U�  1.5  WG�U��«  ÍœUOI�«  W�—UIF�«  —UL�≈
 w��u�√  pM�  rN�  bI�Ë  W�L�U�  0.5  w��u�√  w�  d�RL�«
 d�RL�«  iH��«ËÆ  W�L�U�  1.3  ¨œö��«  „uM�  d��√  ¨‰Ë_«
 ÊU�bK� WO�dA�« rN� bI�Ë ¨W�L�U� 1.2 w�Ozd�« ÍdBL�«
 0.2  d�RL�«  lH�—«Ë  ¨ÁU��ô«  dD�  XH�U�Ë  ÆW�L�U�  4.7
 eH� Íc�« ÂuOML�_« W�UMB� dD� rN� œuF� qCH� W�L�U�

ÆW�L�U� 9.9
 Î «œuO� Ê√ s� ·ËU�� W�O�� jHM�« —UF�√ X�e� p�– v�«
 ”ËdOH�   U??�U??�ù«  w�UM�  n�u�  WDA�_«  vK�  …b�b�
 vK�  VKD�«  w�UF�  œbN�  b�  …b��L�«   U�ôu�«  w�  U�Ë—u�
  UCOH��  ´p�Ë√  hOKI�  ‰UL��U�   UF�u�  j�Ë  jHM�«

Æq�I� ŸUL��« w� »¬ s� W�«b� ÃU��ù«
 jO�u�«  ”U�J�  »d??�  ÂU��  WK�ü«  œuIF�«  X�e�Ë
 Î «—ôËœ  39.59  v??�≈  W�L�U�  1.27  Ë√  U�M�  51  w�dO�_«
 ULMO�  ¨g�M�d�  XO�u��  0653  W�U��«  ‰uK��  qO�d�K�
 ‰œUF�  U�  ÎU�M�  43  X�d�  ÂU��  WK�ü«  œuIF�«  XF�«d�
 ÊUO�UOI�«  ÊU�U��«  bI�Ë  ÆÎ «—ôËœ  42.29  v�≈  W�L�U�  1.01
 sJ�Ë UO�¬ w� …dJ�L�«  ö�UF��« w� W�L�U� sOM�« s� d��√

ÆbF� U� w� dzU���« UBK�
 …—bBL�« Ê«bK��« WLEML� w�U��« „d���« ‚u��« l�U��Ë
 –≈  ¨´p??�Ë√  r�U�  ·dF�  ULO�  ¨UNzUHK�Ë  ©p??�Ë√®  ‰Ëd��K�
 ¡UF�—_«  Âu�  W�d�AL�«  W�—«“u�«  W��«dL�«  WM��  lL���

Æ UCOH���« s� w�U��« Èu��L�U� WO�u�K�
 ´p�Ë√  hKI�  Ê√  —ÒdIL�«  s�  ¨w�U��«  ‚UH�ô«  V�uL�Ë
 v�≈  qO�d�  ÊuOK�  9.7  mK��Ë  WO�UOI�«  ÃU��ù«   UCOH��
 Êu�U�  d�L��œ  v��  »¬  s�  Î «—U���«  qO�d�  ÊuOK�  7.7

Æ‰Ë_«

 ¨œU��ö� ÎU�Oz— dL�_« …—UA� —u��b�« »U���« ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« V�J� W�O�  œU�√
Æ¡UC�_« —uC�� t�bI� Íc�« ŸUL��ô« ‰ö�

 t�_ ¨t�«–Ë t�«b�Ë s� vK��� Ê√ ‰ËR�� w�UIM� sJL� ô t�_ò ∫dL�_« ‰U� t�U���« d�≈
 Ê_Ë ¨‰ULF�«Ë VFA�« s� W��U�� Ë« W��«d� ÊËœ ‰ËR�� Í« ¨‰ËR�L�« „d�� Ê« sJL� ô
 wM�_Ë  ¨¡UHFC�«  ‚uI�  W�U���«Ë  sO�«uI�«  W�U�«  ‰ËR�L�«  dO�  ‰ËR�L�«   UH�  s�
 ¨qLF�«  s�  q�U�  Ë«  q�U�Ë  s�«u�  q�  W�dF�  ÷u�√  Ê√  sOM�  cM�  w�H�Ë  tK�«   b�U�
 ô lzU��U� ¨‰UL�« XO�«u�Ë ÊU�d��«Ë dNI�«Ë Ÿu��«Ë W�UD��« t�«Ë√ rJF�Ë rJ�U�« U�« U�
 ÊUM�� ‰UL� l� œU��ô« l� ÂËU�Q� ¨ u� v�« wCHÔ� qL� s� q� ¨ÊUO�Ë »UD� s� l�A�
 VF� s� ŸU�b�«Ë ÂUF�« ‰UL�« vK� ÿUH��« w� d��Q� d��√ œÒbA�√Ë ¨ÍdOL{ ÒwK� tOKLÔ� UL�
 ÎUO�U�   uB�«  l�—Q�  ¨—UON�ô«  v�«   œ«  WIOL�  `�UB�  X���  WIOL�   U�uJ��  —uNI�
 gOF�«Ë W�d��«Ë W�«dJ�U� ÊuJ�� s�u� W�U�d�«Ë W�«bF�« W�Ëb� UMLK� X�d� Èu� t�u�

ÆåW�—U��« ŸUO��« …—u� «Ë—c�«Ë rJ�O�U��« v�« «Ëœu� Æb�«u�«
 w�uJ��« Íd�d��« oO�— bONA�« vHA��� ¡«d�√Ë Íb�UF��Ë w�b���� WM�� X��—
 o��«ò Ê√ …d��F� ¨ÂUF�« w�ULF�« œU��ö� ÎU�Oz— dL�ô« »U���« …œU�S� ¨ÊUO� w� wF�U��«
 …uH�  ‰öG��«  d��  iF��«  t�—U�  Íc�«  w�UO��«  bJM�«  r�u�  wN�M�Ë  ¨t�U��_  œuF�
 œU��ô« œuF�Ë ¨ÁbzU�Ë t�d� ”√— W�«“≈ W�ËU�� d�� w�ULF�« œU��ô« —b� s� j�K� WOEH�
 WO�KDL�«   U�d���«  …œUO�  …œUF��«Ë  t�UL�  W�UL��  wFO�D�«Ë  w�U�_«  Á—Ëœ  VFKO�

ÆåWOL�d�« WKEL�« UNzUD�≈Ë UN�M�u�Ë UN��UL�Ë
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 å «—U�J�«Ë  l�UIL�«  b{  w�FA�«  ·ö�zô«ò  s�  b�Ë  —«“
 ÷d� Èd�Ë ¨wLN� bL�� bOLF�«  U�bK��«Ë WOK�«b�« d�“Ë
 l�UIL�«  V���  WO�UM��  o�UM�  UN�  ÷ÒdF��  w��«  …U�UFLK�ò
 qJA�  U�dO�b��  X�U�  w��«  XML�ù«   U�d�Ë   «—U�J�«Ë
 bO�Q��«  r??�Ë  ¨·ö??�??zô«  s�  —œU??�  ÊUO�  V��� ¨åq�U�
 l�UIL�«  w�  W�J�dL�«  WO�O��«  rz«d��«  WI�ö�  …—Ëd{ò vK�

ÆåXML�ù« l�UBL� WF�U��« pK� UNO� UL�  «—U�J�«Ë
 W�O�Ë WO�O��« d�e�dH� WM�� s� sOK�L� Òr{ Íc�« b�u�«Ë
 q�� –UI�ù WOM�u�« WKL��«Ë …—«œ sO� w� WO�bL�« …—œU�L�«
 …—uJ�«  w�  ÊUJ�  ôò  Ê√  b�√  ¨U�ËdO�  W�UL�  W�O�Ë  ÊU��d�«
 ÍœUB��ô« Ã–uLM�« ÊQ�Ë ¨WO�UM�K�« sO�«uI�« V��� l�UIL�

 s�  WO�Ë√  œ«u�  vK�  ‰uB��U�  w{UI�«  XML�ù«  q�UFL�
 WO�U�  —UF�√Ë  WO�UO��«   U�UL��«  q�UI�  …—uE��  o�UM�

ÆåWF�— dO� v�≈ vÒ�Ë b� ¨œ«dO��ô« lM� W�O��
 —U�≈  w�  Y���«  vK�  ¡«—“u??�«  iF�  —«d??�≈ò  dJM��«Ë
 qLF�« vK� U�—«d�≈ w� ÎUHK� ål���« W�d�ò t�C�— w�u�U�
 —UL���ô« ‰U�� vK� WDK� s� UN� fO�Ë …bzU� ÈËU�� V���
 …—Ëd{ò  WOK�«b�«  d�“Ë  Î «b�UM�  ¨åW�—«œù«  qNL�«Ë  ÒwKO�Q��«
 vK� Ã—bL�« Ÿu{uL�« «c� w� Y���« ¡«—“u�« fK�� qO�Q�
 ÂuI� w��«  UIOI���« ¡UN�≈ Òr�� UL��— ¨t��K� ‰UL�√ ‰Ëb�
 WO�UL�« rz«d��«Ë WO�O��«  «¡«b��ô« w� w�UM�K�« ¡UCI�« UN�
 r��  UL��—Ë  ¨d�e�dH�  UNM�Ë  o�UML�«  nK���  w�  W�J�dL�«

 ¨sOOMFL�« ¡«—“u�« v�≈ WO�UOM�« ‰bF�«Ë …—«œô« WM�� ŸUL��«
 w�UM�K�« gO��« UN� nK� w��« `�L�« ‰UL�√ ¡UN��« sO� v�≈Ë

ÆåqO�Q��« …œU�≈ WHK�Ë Âu�d�« b�b���
 qIM� ÕUL��« —«d� W�uJ��« ¡UG�≈ …—ËdC�ò b�u�« V�U�Ë
 Vz«dC�« l�œ s� W�ÒdN�L�«Ë WH�U�L�« l�UIL�« s�  U�u���«
 w��«  m�U�L�«  Ác�  qOB��  s�  ¡UN��ô«  sO�  v�≈  ¨Âu�d�«Ë
  «—UIF�«Ë   U�u���«  ÊuJ�  ¨ «—ôËb??�«   «—UOK�  v�≈  qB�

ÆåqOB���«  U�UL{ r�√ s� vI��
 o��  w��«  W�U�d�«  s�  W���  wLN�  d�“u�« b�u�«  rK�Ë
 VzUM�«  ‰bF�«Ë  …—«œù«  WM��  fOz—  v�≈  ·ö�zô«  UNN Ò�Ë  Ê√

ÆÊ«Ëb� Ã—u�

sO�œUB��ô« sOI�KL�« l� t�UL��« ‰ö� vC�d�

dz«e��« dOH�Ë d��



5الوطن / �سيا�سة
المحتلة فل�سطين 

} وقع وزير الحكم المحلي مجدي 
ال��ص��ال��ح، أم���س، وم��م��ث��ل االت��ح��اد 
األوروبي لدى فلسطين سفين كوهان 
ممثلة  بحضور  بورغسدورف،  فون 
وممثل  فاينبرغ  نتاليا  ال��دن��م��ارك 
البلديات  وإق��راض  تطوير  صندوق 
 5.8 بقيمة  اتفاقية  الرمحي،  محمود 
االوروب��ي  االت��ح��اد  من  ي��ورو  مليون 
ورعاية  بحضور  وذل��ك  والدنمارك، 
في  اشتية،  محمد  ال����وزراء  رئ��ي��س 

مدينة رام الله.
وتنص االتفاقية على تنفيذ الحزمة 
تخدم  التي  نوعها  من  الخامسة  وهي 
في  العامة  التحتية  البنية  مشاريع 
المنطقة )ج(. كما ستمّول الحزمة 16 
االجتماعية  التحتية  للبنية  مشروعاً 
الغربية  الضفة  في  منطقة   15 في 
 24،000 م��ن  أك��ث��ر  منها  ليستفيد 

مواطن يعيشون في المنطقة )ج(.
وقال رئيس الوزراء: »إن المشاريع 
ودوله  األوروبي  االتحاد  يمّولها  التي 
الوطنية  األول���وي���ات  م��ع  تتقاطع 
الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها 
)ج(،  مناطق  في  أهلنا  صمود  تعزيز 
وتفريغها  ضّمها  االحتالل  يريد  التي 
سيتّم  المنحة  وه��ذه  سكانها،  م��ن 
على  موّزعة  منطقة   15 في  تنفيذها 
الغربية،  الضفة  محافظات  مختلف 
وال��ط��رق  ال��م��دارس  إق��ام��ة  وتشمل 
توزيع  وشبكات  العامة  والمباني 
وإص��الح  المياه  وخ��زان��ات  المياه 

الكهرباء«. شبكات 
المركزية  اللجنة  عضو  اطلع   {
ل��ح��رك��ة »ف��ت��ح«، ال��م��ف��ّوض ال��ع��ام 
فتوح،  روح���ي  ال��دول��ي��ة  للعالقات 
فين«  »الشين  ح��زب  رئيسة  أم��س، 
على  مكدونالد،  لو  م��اري  االيرلندي 

آخر التطورات السياسية.
ووضع فتوح رئيسة الحزب خالل 
في  كونفرنس«  »الفيديو  عبر  لقاء 
ال  األرض،  على  المستجدات  ص��ورة 
الذي  الصهيوني  الضم  مخطط  سيما 
بتنسيق  االح��ت��الل  سلطات  ت��ن��وي 
على  األميركية  اإلدارة  م��ع  مباشر 
سلطات  وعرقلة  الضفة،  في  تنفيذه 
محاصرة  في  السلطة  عمل  االحتالل 
»ج«،  مناطق  ف��ي  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
الخاصة  المسحات  دخ��ول  وعرقلة 
المستجد  ك��وورن��ا  فيروس  بفحص 
ظل  في  الفلسطينية،  األراض��ي  إل��ى 

ازدياد عدد المصابين.

ال�سام

} أكد النائب التشيكي في البرلمان 
األوروبي الدكتور إيفان دافيد أن نظام 
حّرض  من  هو  أردوغ��ان  طيب  رجب 
اإلرهابية  الحرب  على  البداية  منذ 
التي تستهدف سورية وهو َمن يدعم 
فيها  الخطيرة  اإلرهابية  التنظيمات 

ومن بينها تنظيم »داعش«.
نشره  تصريح  في  دافيد  وانتقد 
المواقف  اإللكتروني  موقعه  على 
ال��ت��ي ص���درت ع��ن منسق  األخ��ي��رة 
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة واألم����ن في 
في  بوريل  جوزيب  األوروبي  االتحاد 
أنقرة حول المهجرين السوريين قائالً 
إن بوريل يتجاهل الحقائق وقد نسي 
الذي  هو  التركي  النظام  أن  متعمدا 
بالدهم  م��ن  ه���ؤالء  بتهجير  تسبب 
اإلرهابية  التنظيمات  دعمه  ج��راء 
»داعش«  فيها  بما  وغيرها  إدلب  في 
من  هو  أن��ه  كما  والعتاد  باألسلحة 

حّرض على الحرب في سورية.

العراق

أم���س،  اف����اد م��ص��در م��ط��ل��ع،   {
قاسم  الوطني  األم��ن  مستشار  ب��أن 
البرلمان  من  استقالته  قّدم  األعرجي 
األم��ن  بمستشارية  مباشرته  بعد 

الوطني التزاماً بالدستور.
»االع��رج��ي  إن  ال��م��ص��در،  وق���ال 
النواب  مجلس  من  استقالته  ق��دم 
بعد  ال��ب��رل��م��ان  رئ��ي��س  ال��ى  بطلب 
مباشرته بمستشارية االمن الوطني 
التي  الدستورية  بالمادة  التزاماً 
التنفيذي  العمل  بين  الجمع  تمنع 

والتشريعي«.
الدستور  م��ن   49 ال��م��ادة  وتنص 
عضوية  بين  الجمع  يجوز  ال  بأنه 
منصب  أو  عمل  وأي  النواب  مجلس 

رسمي آخر.

الأردن

} قّرر وزير العمل نضال البطاينة 
ال��س��م��اح ل��ل��ع��م��ال غ��ي��ر األردن��ي��ي��ن 
تصاريح  على  والحاصلين  العاملين 
عمل في القطاع الزراعي باالنتقال من 
صاحب عمل إلى أي صاحب عمل آخر 

داخل القطاع الزراعي.
ال��ب��ط��اي��ن��ة في  ال���وزي���ر  وق�����ال 
انتقال  إن  أمس  صحافية  تصريحات 
العامل مشروط بحصوله على وثيقة 
براءة ذمة من صاحب العمل السابق 

وأن يكون تصريحه منتهياً.
للعمال  س��م��ح  أن���ه  إل���ى  وأش����ار 
تصاريحهم  الملغية  األردنيين  غير 
إلى  باالنتقال  القرار  هذا  تاريخ  قبل 
القطاع  داخ��ل  آخ��ر  عمل  صاحب  أي 

الزراعي.

الكويت

الدولي  النقد  صندوق  أوضح   {
النفطية  غير  المالية  األرص��دة  أن 
للتدهور  ت��ع��ّرض��ت  ال��ك��وي��ت،  ف��ي 
الناتج  من  المئة  في   4 بمتوسط 
المحلي اإلجمالي غير النفطي خالل 
تشهد  أن  متوقعاً  الحالي،  العام 
وضعاً  عام  بشكل  المالية  األرصدة 
أس���وأ ع��ل��ى م���دى واس���ع م��ن ع��ام 

.2020

اأخبار الوطن
حقل األغام �سورّي يفاجئ اإرهابّيين اأطلقتهم قاعدة اأميركّية لتق�سي بيانات مواقع ع�سكرّية... واإرهابّيو اإدلب ي�ستهدفون دورّية رو�سّية 

دم�سق: القرار الغربّي في منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائّية يعتبر ت�سيي�سًا لأعمال المنظمة

البرلمان العراقّي يك�سف اأن تركيا احتّلت 15 كيلومتراً من ال�سريط الحدودّي

الكاظمي: �سنحارب الف�ساد في الم�ساريع المتلكئة

الكني�ست ال�سهيوني.. »لوبي متطّرف« يتقّدم بم�سروع ل�سّم جميع م�ستوطنات ال�سفة

فريدمان: دولة »ثنائّية الق�مّية« �س�ف تدّمر »اإ�سرائيل« و�ست�ؤدي اإلى كارثة

اعتبرت دمشق القرار الغربي المتخذ خالل دورة 
األسلحة  حظر  لمنظمة  ال�94  التنفيذي  المجلس 
الكيميائّية يمّثل تسييساً واضحاً ألعمال المنظمة، 

وسيعّزز حّدة االنقسام بين الدول األعضاء فيها.
مساء  لها  بيان  في  السورية  الخارجية  وقالت 
تعرب  السورية  العربية  »الجمهورية  إن  اإلثنين، 
والتهديد  االبتزاز  أساليب  إزاء  العميق  قلقها  عن 
ال��دول  من  مجموعة  اعتمدتها  التي  والضغوط 
والمملكة  المتحدة  ال��والي��ات  وخ��اص��ًة  الغربية، 
دورة  خالل  غربي  قرار  لتمرير  وفرنسا،  المتحدة 
المجلس التنفيذي الرابعة والتسعين لمنظمة حظر 

األسلحة الكيميائية«.
سابقة  »في  أنه  السورية  الخارجية  وأضافت 
وتحاول  المنظمة،  والية  عن  تخرج  خطيرة  أخرى 
دول  ل��دى  رهينة  إل��ى  وتحويلها  عملها  تسييس 
المغرضة  السياسية  أجنداتها  تفرض  معروفة 

والضيقة من خاللها«.
االتحاد  القرار،  هذا  ضد  ص��ّوت  لقد  وتابعت« 
وجمهورية  الشعبية  الصين  جمهورية  الروسي، 
دعمه،  عن  دول  تسع  وامتنعت  اإلسالمية،  إي��ران 
الدولة  س��وري��ة  ح��ق  وج��ه  ب��دون  يستهدف  ألن��ه 
حظر  اتفاقية  في  وال��ط��رف  المنظمة  في  العضو 
األسلحة الكيميائية، التي أنجزت التزاماتها بموجب 

انضمامها إلى هذه االتفاقية«.
وأشارت الخارجية السورية إلى أن »التصويت 
على قرارات مجلس ومؤتمرات منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية ليس أمراً معتاداً، وكانت غالبية قراراتها 
»القرار  أن  مضيفاً  اآلراء«،  بتوافق  ُتعتمد  الهامة 
الغربي بني على استنتاجات مضلّلة أعدها ما يسّمى 
بفريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي، بشأن 
األسلحة  استخدام  ح��ول  مزعومة  ح��وادث  ث��الث 
حماه  محافظة  في  اللطامنة  بلدة  في  الكيميائية 
2017، في تقرير له صدر في الثامن  في شهر آذار 
من نيسان 2020، تلك الحوادث التي فبركها وقام 
روسيا(  في  )المحظور  النصرة  جبهة  إرهابيو  بها 
التي  البيضاء«،  الخوذ  »جماعة  ذراعها  بمساعدة 

تقوم الواليات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة 
وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها«.

تتجاوز  جوانب  القرار  هذا  تضّمن  »لقد  وقالت 
المنظمة  هذه  لعمل  االتفاقية  حّددتها  التي  الوالية 
الفني، وهو لن يؤّدي إال إلى خلق مزيٍد من التعقيدات 
في عمل المنظمة واالبتعاد عن دورها الموضوعي، 
والتأثير سلباً على التعاون البّناء القائم بين سورية 

والمنظمة«.
اتخاذ  »إن  السورية  الخارجية  بيان  وأردف 
المنظمة،  ألعمال  واضحاً  تسييساً  يمّثل  القرار  هذا 
فيها،  األعضاء  الدول  بين  االنقسام  حّدة  وسيعّزز 
وسيكّرس  االستقطاب،  م��ن  مزيد  نحو  وي��دف��ع 
منهجية للعمل داخل المنظمة، تهدف إلى المزيد من 
التالعب بنصوص االتفاقية وفقاً ألهواء ومخططات 
هذه الدول المعروفة، مما سيؤّدي في نهاية المطاف 
عملها  وسير  ودوره��ا  المنظمة  هذه  إضعاف  إلى 

وخدمِة أهدافها«.
»إدانة   البيان  في  السورية  الخارجية  وجّددت 
الكيميائية  األسلحة  الستخدام  الشديدة  سورية  
ظرف  أي  وتحت  مكان  أي  وفي  كان  أٍي  قبل  من 
جملة  ترفض  نفسه  الوقت  في  وهي  الظروف،  من 
تقودها  التي  والفبركات  األكاذيب  حملة  وتفصيالً 
الواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول 
السورية  الدولة  فيها  تتهم  والتي  أخرى،  غربية 
الذي  الوقت  في  الكيميائية،  األسلحة  باستخدام 
اإلرهابية،  التنظيمات  بأن  للجميع،  معروفاً  بات 
البيضاء«  الخوذ  »منظمة  تسّمى  ما  ذلك  في  بما 
فبركة  إلى  مشّغليها  من  بأوامر  تلجأ  اإلرهابية، 
كل  مع  الكيميائية،  لألسلحة  استخدام  ح��وادث 

السوري  العربي  للجيش  وانتصار  بطولي  إنجاز 
األرض  ام��ت��داد  على  اإلره���اب  ض��د  معاركه  ف��ي 

السورية«.
وكانت روسيا وصفت قبل يومين  تقرير منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية حول استخدام هذا السالح 
في سورية بأنه مسّيس، محّذرة من شلل في عمل 

هذه المنظمة بسبب سياسات الدول الغربية.
التابعين  المسلحين  من  عدد  اعترف  ميدانياً، 
اإلرهابي،  الثورة«  »مغاوير  ب�  يسّمى  ما  لفصيل 
بأن  عليهم،  القبض  السوري  الجيش  ألقى  الذين 
روسية  مواقع  عن  بيانات  جمع  كانت  مهمتهم 

وإيرانية وسورية في الشرق السوري.
سورية  في  المحتجزون  اإلرهابيون  وكشف 
حيث  روس��ي��ة،  م��واق��ع  ع��ن  بيانات  جمعوا  أنهم 
تألفت مجموعة التقصي من ثمانية أشخاص كانوا 

متوّرطين في التهريب. 
»مغاوير  مجموعة  من  وه��م  المسلحون  وق��ال 
األميركية في منطقة  القاعدة  التي مركزها  الثورة« 
التنف، والذين تّم اعتقالهم بعد وقوعهم بحقل ألغام 
ومقتل عدد منهم وتمّكنت وحدة من الجيش السوري 
من اعتقالهم ونقلهم إلى مدينة تدمر السورية، أنهم 

جمعوا معلومات عن مواقع روسية.
المعتقلين  ال��ث��الث��ة  المسلحين  أح���د  وق���ال 
ثمانية  م��ن  ت��ت��ك��ّون  »مجموعتنا  للصحافيين 
يهرب  واح��د  ومرشد  مقاتلين  سبعة  أش��خ��اص: 

وينقل األفراد والمخدرات«.
دراجات  ركبت  المجموعة  أن  إلى  أيًضا  وأشار 

نارية إلكمال المهمة، ولكنها وقعت في حقل ألغام.
في  قتلوا  عديدين  أشخاصاً  أن  اإلرهابي  وأكد 

انفجار لغم: »لقد ضللنا الطريق ولم نعرف إلى أين 
نذهب. ثم تم أسرنا، وأخذتنا القوات السورية إلى 

هنا«. 
هي  المسلحة  للجماعة  الرئيسية  المهمة  كانت 
جمع المعلومات حول المواقع الروسية واإليرانية 
والسورية. وبحسب المعتقلين فقد تلقوا آالفاً عدة 
من الدوالرات من القيمين على المهمة، وتّم تدريبهم 
االحتالل  عليها  يسيطر  التي  التنف  ق��اع��دة  ف��ي 

األميركي. 
ويوجد المسلحون الثالثة اآلن في سجن للقوات 
السورية في مدينة تدمر. وقد عثر الجيش السورّي 
بنادق  على  اعتقالهم،  عند  المسلحين  ب��ح��وزة 
الذخيرة،  من  كبيرة  وكمّية  يدوية  وقنابل  رشاشة 

وأيضاً مبالغ مالية ومخدرات.
الروسي  المركز  أعلن  آخ��ر،  أمني  سياق  وف��ي 
إدلب  في  اإلرهابّيين  أن  سورية،  في  للمصالحة 
تركية   - روسية  دوري��ة  استهداف  وراء  يقفون 

مشتركة بعبوة ناسفة، أمس.
الوقت  »في  للمصالحة:  الروسي  المركز  وقال 
الحالي، توقفت الدوريات، ويجري إخالء المعّدات 
الجمهورية  في  الروسية  القوات  قيادة  المتضررة. 
التركي  الجيش  مع  بالتعاون  السورية،  العربية 
ت��وّرط  تؤكد  ال��س��وري��ة،  االستخبارات  وأج��ه��زة 

مسلحي إدلب في الهجوم على الدورية«.
وقت  ف��ي  للمصالحة  ال��روس��ي  المركز  وأع��ل��ن 
سابق، أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أثناء 
مرور دورية روسية - تركية مشتركة، تسببت في 
إصابة 3 جنود روس بجروح طفيفة، تم نقلهم إلى 

قاعدة حميميم لتلقي العالج.

أمس،  الكاظمي،  مصطفى  ال��وزراء  رئيس  ش��ّدد 
على وجوب محاربة الفساد في المشاريع المتلكئة، 
من  المشاريع  بعض  سحب  سيتم  أنه  إلى  مشيراً 

المستثمرين.
وقال الكاظمي في كلمته خالل افتتاح مستشفى 
»اإلم����ام ال��ح��س��ن« ف��ي ك��رب��الء، »أت��ع��ّه��د بفتح 
األخ��رى«،  المحافظات  في  المتبقية  المستشفيات 
جائحة  مواجهة  في  األبيض  ب�«الجيش  مشيداً 

كورونا«.
الفساد  محاربة  »وج��وب  على  الكاظمي،  وأك��د 
أنه »سيتم سحب  المتلكئة«، مضيفاً  في المشاريع 

بعض المشاريع من المستثمرين«.
بسبب  تلكأت  المشاريع  من  الكثير  أن  واعتبر 

من  »الكثير  إن  وق��ال،  والمالي.  اإلداري  الفساد 
والمالي  اإلداري  الفساد  بسبب  تلكأت  المشاريع 
وسوء اإلدارة«، مشدداً بالقول »لدينا خطة إصالحية 

لتعظيم موارد الدولة«.
وأضاف أن »من الخطأ اعتماد الدولة على مورد 
لرفد  األخ��رى  القطاعات  تفعيل  ويجب  فقط  النفط 

الموازنة العامة«.
وأكد الكاظمي، دعم الحكومة للمشاريع المحلية 
حكومي  سعي  إلى  أشار  فيما  العراقي،  والمنتوج 

لتوفير جميع مستلزمات إنجاح القطاع الخاص.
القطاع  مشاريع  من  لعدد  زيارته  خ��الل  وق��ال 
الخاص في كربالء، »ندعم القطاع الخاص، ونعمل 
واالرت��ق��اء  إنجاحه  مستلزمات  ك��ل  توفير  على 

بواقعه«.
الخاص  القطاع  ودع��م  »تفعيل  أن  وأض���اف، 
سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل«، مشيراً 
إلى أن »الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة 

جداً خالل المرحلة المقبلة«.
وأكد الكاظمي دعم الحكومة »للمشاريع المحلية 
والمنتوج العراقي، وسعيها بكل قوة لدعم وتفعيل 

وتنشيط الصناعة العراقية«.
والدفاع  األم��ن  لجنة  طالبت  آخ��ر،  صعيد  على 
التصّدي  بضرورة  أم��س،  العراقي،  البرلمان  في 
باستغالل  منّددة  البالد،  على  التركية  لالعتداءات 

أنقرة التفاقيات قديمة للتوغل في عمق البالد.
محمد  النيابية  والدفاع  األمن  لجنة  رئيس  وقال 
األنباء  وكالة  مع  تصريحات  في  حيدر،  آل  رض��ا 
الدول  إح��دى  قيام  يرفض  »العراق  إن  العراقية، 
بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي 
هذه  معالجة  إلى  الحكومة  داعياً  أراضيه«،  داخل 

األزمة.
وأوضح آل حيدر أن »تركيا تعتمد على االتفاقية 
خمسة  نحو  ب��ال��دخ��ول  سابقاً  المبرمة  األمنية 
الشريط  في  كيلومترات  سبعة  إل��ى  كيلومترات 
الحد  ت��ج��اوزت  »أن��ق��رة  أن  إل��ى  الفتاً  ال��ح��دودي«، 

واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي«.
هنالك  يكون  بأن  يرفض  »العراق  أن  إلى  وأشار 
إحدى  على  يعتدي  أراضيه  داخ��ل  مسلح  فصيل 
من  سيادته  على  االعتداء  يرفض  كما  الجوار،  دول 

أي دولة«.
الخارجية  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث  وك���ان 
عن  تصريح،  في  كشف  الصحاف،  أحمد  العراقية، 
تنهي  تركيا  لجعل  والخارجية،  الحكومة  خطوات 

عملياتها العسكرية.

قد  كانت  العراقية  الخارجية  وزارة  أن  وأوضح 
استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، 
سلمته  بالخصوص  الثانية  المرة  وفي  يلدز،  فاتح 
االعتداءات  على  اللهجة  شديدة  احتجاج  مذكرة 
األحادية الجانب ذات الطابع العدائي، واالستفزازي 
الذي تقوم بها تركيا على مناطق متعددة في إقليم 
وبنى  مدنيين  طالت  وال��ت��ي  ال��ع��راق،  كردستان 
تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف 

األمنيين.
»أنقرة  أن  أكدت  التركية  الخارجية  وزارة  أن  إال 
عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار 
مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، 
ضد األنشطة التدميرية اآلتية من األراضي العراقية، 

والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها«.
التركية، حامي  الخارجية  المتحدث باسم  وقال 

منتقدة  عراقية  تصريحات  على  رداً  أق��ص��وي، 
لعمليتي »مخلب النسر« و«مخلب النمر« إن »أنقرة 
المناسب  قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت 
 PKK للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم

اإلرهابي شمالي العراق«.
حزيران  يونيو/  وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 
الماضي، انطالق عملية »مخلب النمر« في حفتانين 
شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطالق عملية 
»مخلب النسر«، إذ تقول أنقرة إن عناصر من »حزب 
الداخل  على  هجمات  يشنون  الكردستاني«  العمال 

التركي انطالًقا من األراضي العراقية.
الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  وكان 
تشكل  العراق  شمال  التركية  التجاوزات  أن  أك��د 
إلى  الكاظمي  ودعا  البالد،  لسيادة  وانتهاكاً  اعتداء 

االعتماد على الحوار الدبلوماسي لحل األزمة.

الكيان  لدى  األميركية  المتحدة  الواليات  سفير  قال 
الصهيوني ديفيد فريدمان: »إنه من المستغرب أنه في 
الوقت الذي يتم فيه رفض جميع القيم األميركية التي 
النظريات  أكثر  بسبب  أجيال  مدى  على  أمتنا  خدمت 
الغربي  الجانب  خبراء  كبار  أحد  فإن  وخطورة،  هًشا 

يدعى بيتر بينارت سيدّمر إسرائيل«- على حد زعمه.
»جيروزاليم  صحيفة  عبر  له  مقال  في  ذل��ك  ج��اء 

يهودي  دع��وة  على  رًدا  أم��س،  الصهيونية،  بوست« 
أميركي لقيام دولة »ثنائية القومية« مع الفلسطينيين.

شخص  أي  أن  هو  الدهشة  يثير  »ما  أن  وأض��اف: 
أفكاره  تمنح  تايمز(  )نيويورك  صحيفة  وحتى  يهتم 
»إن  متابًعا:  للتنفس«،  هواء  أي  اهتماماً،  السخيفة 
دعوة بينارت لدولة »ثنائية القومية« الستبدال دولة 
»إسرائيل اليهودية« هي أكثر غدراً مما قد تبدو للوهلة 

األولى«، على حد تعبيره.
تدمر  فسوف  الدعوة،  تلك  تحققت  ما  إذا  أنه  وزعم 
نتيجة  إلى  وستؤدي  المطاف  نهاية  في  »إسرائيل« 
كارثية مثل تدمير المعبدْين على التوالي. ولهذا السبب، 
فإن كل َمن يعيش في »إسرائيل« تقريًبا يرفض بشكل 

قاطع وجهة نظر بينارت.
في  مرة  ألول  منصبي  إلى  وصلت  عندما  وأضاف: 
السابقين  الخبراء  بجميع  تقريًبا  التقيت   ،2017 عام 
سألتهم  »إسرائيل«.  أمن  عن  المسؤولين  والحاليين 
هل  »إسرائيل«؟  على  أمني  خطر  أكبر  »م��ا  جميًعا، 
إيران، حزب الله، حماس، الجهاد اإلسالمي، »داعش«، 
جميع  بين  متطابقة  اإلجابة  »كانت  إلخ؟  »القاعدة«، 
كان  »إسرائيل«  على  أمني  خطر  أكبر  المستجيبين: 
البحر  إل��ى  األردن  نهر  من  القومية«  ثنائية  »دول��ة 

األبيض المتوسط، على حد ادعاءاته.
بينارت  بيتر  أن  المفترض  من  إنه  فريدمان:  وقال 
فضيلته  إيقاف  أحد  يستطيع  ال  وبينما  ذل��ك.  يعرف 
المضللة التي تشير إلى زمالئه المتطرفين، ال يسعني 
على  الهراء  هذا  شخص  أي  يأخذ  لماذا  أتساءل  أن  إال 

محمل الجد؟
في  يعيش  أميركي  يهودي  ُيعطى  لماذا  وأض��اف: 
ضد  »إسرائيل«  تدمير  إلى  للدعوة  منصة  »مانهاتن« 
الذين  أولئك  فيهم  بمن  »إسرائيل«،  مواطني  رغبات 

ينتمون إلى اليسار سياسًيا؟ 
داخل  ضغط،  جماعة  تقدمت  متصل،  سياق  وفي 
قانون  بمشروع  )البرلمان(،  الصهيوني  الكنيست 
المستوطنات  جميع  على  االح��ت��الل  سيادة  لفرض 
بالضفة الغربية المحتلة، بما يضمن عدم إقامة دولة 

فلسطينية.
وقالت القناة )12( الخاصة إن رئيس ما يسّمى ب� 
كاتس«  »حاييم  الكنيست  في  إسرائيل«  أرض  »لوبي 

)ليكود( وبتسلئيل سموتريتش تقّدما بهذا المشروع.
و«لوبي أرض إسرائيل« هو جماعة ضغط - دينية 
متطرفة داخل الكنيست تأسست منتصف 2013 وهي 

تدعم المستوطنات وتعارض إقامة دولة فلسطينية.
إلى   )12( القناة  بحسب  القانون  مشروع  ويسعى 
البناء  )..( ومنع  المستوطنات  »ضم إسرائيل لجميع 

الفلسطيني غير القانوني في المنطقة ج«.
وتمثل المنطقة »ج« 61 بالمئة من مساحة الضفة 

الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية.
وعقب التقدم بمشروع القانون للكنيست، قال حاييم 

كاتس: »حان وقت السيادة منذ زمن طويل«.
القانون  »مشروع  أن  سموتريتش،  بتسلئيل  وزعم 
يمثل السيادة المأمولة والتي ستخرج حماقة دولتين 
لشعبين )دولة فلسطينية إلى جانب »إسرائيل«( من 

جدول األعمال«، بحسب تعبيره.
القانون  مشروع  لطرح  تاريخاً  القناة  تذكر  ول��م 
للتصويت والذي يفترض أن تتم المصادقة عليه بثالث 
من  تعليق  يصدر  ولم  نافذاً،  قانوناً  ليصبح  ق��راءات 

الكنيست عليه.
وكان نتنياهو حدد مطلع يوليو/تموز الحالي لضم 
الضفة  في  المستوطنات  وجميع  األردن  غور  منطقة 
بالمئة   30 نحو  يعادل  ما  وه��و  المحتلة،  الغربية 
وعربي  فلسطيني  رفض  وسط  الضفة،  مساحة  من 
ودولي. إال أن خالفات بين نتنياهو ووزير الدفاع رئيس 
حزب »أزرق - أبيض« شريكه في االئتالف الحكومي 
بيني غانتس بما في ذلك حول مساحة األراضي التي 
سيشملها الضم حالت دون تنفيذ المخطط في الوقت 

المحدد.

السورية، أمس، عن نيتها إجراء مزايدة علنية إلشغال وتجهيز واستثمار  أعلنت وزارة االقتصاد 
كافة األسواق الحرة في البالد وفق دفتر شروط خاص باستثمار األسواق الحرة.

وصرحت الوزارة في بيان، أن المزايدة ستتم بالظرف المختوم الستثمار األسواق السورية الحرة على 
كل من الحدود اللبنانية )مركز جديدة يابوس الحدودي(، والحدود األردنية )مركز نصيب الحدودي(، 

ومرفأي الالذقية وطرطوس باإلضافة إلى مطارات دمشق الدولي والالذقية الدولي وحلب الدولي.
أحد  عن  صادرة  أميركي  دوالر  ألف   )500( ب�  األولية  التأمينات  قيمة  االقتصاد  وزارة  وح��ّددت 

المصارف العالمية المعتمدة في سورية، على أال تقل مدة صالحيتها عن 3 أشهر.
للتجديد  قابلة  سنوات   5 السورية  الحرة  األسواق  الستثمار  االبتدائّية  المدة  تبلغ  اإلعالن،  ووفق 
ببدل خاص، على أن تقّدم عروض المستثمرين ذوي المصلحة قبل يوم 20 من الشهر الحالي، ليتم 

فضها بجلسة علنية في اليوم التالي بحضور العارضين أو وكالئهم القانونيين.

قال نائب عراقي إن بالده تعاني عجزاً كبيراً في الموازنة، وهو ما أّخر إقرار قانون الموازنة لسنة 
.2020

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد صاحب الدراجي، أن هناك »دولة خفية تعيق عمل 
الدولة الحقيقية وتعمل على تدمير اقتصاد العراق«، حسب وكالة »بغداد« اإلخبارية.

وأضاف الدراجي أن العراق مديون ب�111 مليار دوالر، أضيف إليها 17 مليار أخرى، مما قّربه من 
مرحلة الخطر، وعدم القدرة على الحصول على قروض جديدة«.

النفط  واردات  من  اآلن  له  ويدخل  دينار  مليار  و300  تريليونات   7 شهرياً  يحتاج  »العراق  وتابع: 
وبعد انخفاض األسعار، فقط تريليونان ونصف دينار عراقي وأما أبواب اإليرادات األخرى مثل المنافذ، 
والزراعة وغيرها، فهي ال تمثل سوى 5 بالمئة من إيرادات الدولة بسبب سوء اإلدارة واآلن تحركت عليها، 

الحكومة وأصبحت ضرورة إحكام السيطرة عليها«. )الدوالر يساوي 1192.1 ديناراً عراقياً(.
وأرجع سبب عدم إقرار الموازنة للعام الحالي، إلى عدم وجود وقت لدى وزارة المال للعمل عليها، 

بينما هي منشغلة في إعداد موازنة 2021.

الصهيونّي،  االحتالل  حكومة  أمام  الجديدة  الشروط  من  عدداً  مؤخراً،  األميركية،  اإلدارة  وضعت 
إلعطائها الموافقة النهائّية لتنفيذ خطة الضم بحق األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 

وغور األردن.
وبحسب القناة 11 الصهيونية، فإن الشرط األميركي األول هو ضمان استقرار الحكومة االئتالفّية 
المشكلة من تحالف بين حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من طرف، وتحالف 

»أزرق أبيض« بزعامة بيني غانتس.
وأكدت القناة الصهيونية، أن اإلدارة األميركية طالبت الكيان الصهيوني أيضاً بالعمل على تقديم 
موافقة  تتضّمن  أن  على  المفاوضات،  طاولة  إلى  العودة  على  لحثها  الفلسطينية  للسلطة  تسهيالت 

الصهاينة على بناء آالف الوحدات السكنية للفلسطينيين.
الرئيس  األميركية على قرارات  االنتخابات  تأثير  الشروط دليل آخر على  أن هذه  القناة  واعتبرت 

األميركي دونالد ترامب، الذي كان في وقت سابق يدفع باتجاه صفقة القرن.
وكان رئيس الكنيست الصهيوني السابق إبراهام بورغ، قد أكد في وقت سابق، على أن ترامب هو 
من أوقف الضم، ألنه لم يُعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، »على 

إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور األردن«.

�س�رية تطرح الأ�س�اق الحّرة 

في المطارات والم�انئ لال�ستثمار

نائب عراقّي: دولة خفّية تعيق عمل الدولة الحقيقّية 

اأميركا تفر�ض �سروطًا جديدة 
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Twelfth year / Wednesday / 15  July 2020 / Issue No. 3281
3281 العــدد   /  2020 متوز   15  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 



6äÉ«dhO / äÉ«HôY

q…QÉÑNEG ôjô≤J

 w�U�uK�œ  n�Ë
 UO�d� l� W�“_« w�Ë—Ë√

 s�_«   U�b��  d��Q�
 UO�d��  Æw�O�«d��ô«

 w�K�_«  w�  uC�
  U�UL��«  …b�U�  w�Ë
 W�—u�  w�  WO�U�—ù«

 U�Ë—Ë√ œbN��  w��«
 b�bN��«  —bB�  w�Ë

 WH�JL�«  …d�N�U�  ‰Ë_«
 qJA�  w�Ë sO��ö�

 WK�K��  oKIL�«  V���«
 d���«  d��   U�“«u��«
 U�—Ëœ  d��  j�u�L�«

 q�U�� q� w� UO�O�  w�
Æw�Ë—Ë  w�dO�√

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Twelfth year / Wednesday / 15  July 2020 / Issue No. 3281
3281  œb??F�«  Ø  2020  “u9  15  Ø  ¡UF�—_«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 zÜGƒædG{ IƒYO ó qjDƒj É«Ñ«d ¿É«YCGh ïjÉ°ûªd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

 É¡JGOGó©à°SG CGóÑJ á qjô°üªdG äGƒ≤dGh q…ôµ°ù©dG ô°üe πNóàd

 q…hƒædG ¥ÉØJ’G ≈∏Y ®ÉØëdG áq«ªgCG ócDƒj q»HhQhC’G OÉëJ’G  zπ«FGô°SEG{h Écô«eCG ô¶àæJ áÑ«°üY ΩÉjCG :»fBGÉb
kÉµ¡æe íÑ°UCG q»cô«eC’G ¢û«édGh

πeÉc ΩÉ©d •É q°ûªdG á°SÉFQ Iôàa ójóªJ :øª«dG

 ø«°üdG qó°V äÉeÉ¡JGh q»HƒæédG ôëÑdG »a äGôJƒJ

 ÊUO�√Ë  a�UAL�  vK�_«  fK�L�«  fOz—  VzU�  »d??�√
 ¨fK�L�U� ÁUOL�«Ë “UG�«Ë jHM�« ŸUD� s� ‰ËR�L�«Ë UO�O�
 …u�b�  fK�L�«  bO�Q�  ¨oOK��«  ÍËe??�«  w�uM��«  aOA�«
  b�Ë ‰U� w� ÎU�dJ�� q�b��U� dB� v�≈ w�OK�« ÊUL�d��«
 s�ú�  ‚U�u�«  W�uJ�   «u�Ë  WO�d��«   «uI�«  s�   «b�bN�

Æw�OK�«Ë ÍdBL�« w�uI�«
 UO�O�  qzU�I�  vK�√  fK�L�  s��ò  ∫f�√  oOK��«  ‰U�Ë
 ÊuL�«œË w�OK�« wM�u�« gO�K�Ë w�OK�« ÊUL�d�K� ÊuL�«œ
 ‚ö�≈  n�u�  ÊuL�«œË  WOM�u�«  W��UBLK�Ë  UO�O�  …b�u�
 WKOI� UN� —œU� w��« …—œU�LK� ÊuL�«œË nB�« …b�u�Ë —UM�«

ÆåsO�zU�Ë fOz— s� b�b� w�Uz— fK�� qOJA�� `�U�
 W�uJ��  »«u??M??�«  fK��  …u??�œ  ’uB��ò  ·U??{√Ë
 p�  ô  ÊuL�«œ  s��  …u�b�«  ÁcN�  WO�dF�«  dB�  W�—uNL�
 ÎUO�d�  Îö�b�  ÊuJ�  Ê√  VKD�  d�_«  VKD�  «–≈  sJ�Ë  b�R�Ë
 s�u�«  WOC�  UO�O�  WOC�  Ê_  ¨jI�  ÎU�dB�  Îö�b�  fO�Ë
 WO�d� WOC� UL�≈Ë dB�Ë UO�O� ‰U�� WOC� X�O�Ë w�dF�«
 »dF�« q�b� VKD� p�c� ¡qL�« ÂU�√ q��� WO�d� WL�U�Ë
Æåw�dF�« „d�AL�« ŸU�b�«Ë WO�dF�« WF�U��«Ë W�U� WHB�

 wI�KO� Èu��L�« lO�— Î «b�Ë „UM� Ê√ v�≈ oOK��« XH�Ë
 lO�—  b??�Ë  „UM�  Î «b??�ò  ‰U??�Ë  ¨q�IL�«  fOL��«  w�O��«
 Èu���  vK�  ÊUO�_«Ë  a�UAL�«  s�  w��Uzd�  Èu��L�«
 ¨w�dG�«Ë  w�dA�«  »uM��«Ë  »dG�«Ë  ‚dA�«  s�  UO�O�
 ÕU�H�«b��  ÍdBL�«  fOzd�«  WK�UI�  v�≈  t�Ò�O�  b�u�«  «c�

Æåw�OK�« ÊUL�d��« V�UD� bO�Q�� tF� ‘UIMK� w�O��«
 Èu��� vK� ÎU�O� 50  s� ÊuJ�� b�u�«  «c�ò ∫`{Ë√Ë
 Í“UGM� w� w�Ëb�« UMOM� —UD� s� ÂuO�« ÊË—œUGO�Ë UO�O�
 ÊuJO�  ¡UIK�«Ë  …d�UI�«  v�≈  …d�U��  sON���  ¨12  W�U��«

ÆåWFL��« Âu� Ÿu�d�«Ë fOL��« Âu�
  «uIK� ©»«uM�« fK��® UO�O� ‚d� w� ÊUL�d��« `L�Ë
 ‰U�Ë Æ¡U�ö��«  ¡U�� w�OK�«  Ÿ«dB�« w� q�b��U� W�dBL�«

 W�UL��  q�b��«  w�  o��«  W�dBL�«   «uIK�ò  Ê≈  ÊUO�  w�
 s�_ ÎUJO�Ë Î«b�bN�  √— «–≈  ÍdBL�«Ë w�OK�«  w�uI�«  s�_«

Æås�bK��«
 ÿuH�� ÍdBL�« ‰«dM��« ¨ÍdJ�F�« dO���« d���« ULO�
 UN�d��  w��«  W�dJ�F�«   «—ËUML�«  r��ò  Ê√  ¨‚Ë“d???�
 Ê√  v�≈  dOA�  ¨‰«e??�ù«   UOKL�  d�uD�Ë  W�dBL�«   «uI�«

ÆåUO�O� w� W�dJ�� WOKLF� ÎU�b� ÒbF��� …d�UI�«
 Àö�  dO���«  œb�  ¨w�OK�«  ÊUL�d��«  ÊUO�  vK�  ÎUIOKF�Ë

ÆdB�  U�dB� œÒb�� WLN� ◊UI�
 ÎôË√ò  ∫f??�√  WO�Ëd�«  w��u�u�  W�U�u�  ‚Ë“d??�  ‰U??�Ë
 W�UN�  w�  sK�√  w�O��«  ÕU�H�«  b��  ÍdBL�«  fOzd�«  Ê√
 w�  WO�OK�«  qzU�I�«  …b�U�L�  …bF���  Áœö�  Ê≈  Ê«d�e�
 ÆrN�OK��Ë  rN��—b�  ‰ö�  s�  w�M�_«  q�b��«  W��UJ�
 t� UO�O� w� d�U�� ÍdB� q�b� Í√ Ê√ ÎUC�√ fOzd�« d�–Ë

Æåw�Ëb�« Êu�UI�« V�uL� WO�d� Êü«
  «u�  ÂbI��  åd??L??�_«  j��«ò  ÊS??�  w�O��«  V���Ë
 900  bF�  vK�  WF�«u�«   d�  WM�b�  u�  ‚U�u�«  W�uJ�

Æ…dH��« WM�b�Ë dB� l� œËb��« s� d��uKO�
 r�  «–≈  t�√  sJLL�«  s�  Î̈UO�U�ò  ∫‚Ë“d�  ‰«dM��«  ·U{√Ë
  «uI�« q�b�� ÎUO�UO� Î«—d�� p�– ÊuJO�� ¨—«dI�« «c� –U��«

ÆåUO�O� w� W�dBL�« W�K�L�«
  «uIK�  W�dJ�F�«   U��—b��«  WFO��ò  Ê√  dO���«  b�√Ë
 dOA�  W�K�_«  Ÿ«u??�√Ë  ÆÆÆUNL��Ë  W�dBL�«  W�K�L�«
 WOKLFK�  WO�O�«d��ô«   «œ«bF��ô«   √b??�  dB�  Ê√  v�≈

ÆåWO�Ozd�« W�dJ�F�«
  «—ËU??M??L??�«ò  ∫WLN�  Èd???�√  WDI�  „U??M??�  Ê√  `???{Ë√Ë
  UOKL�  d�uD�  vK�  qL�A�  W�dBL�«  W�d��K�  W�dJ�F�«
 ¡e�� ‰«e�ù« «c� Â«b���« sJL� ÆÍu��«Ë Íd���« ‰«e�ù«
 s�  ¡e��  t�«b���«  sJL�  ¨t�H�  X�u�«  w�Ë  ¨ŸU�b�«  s�
 UN�«e�≈Ë  WK�u�   U�U�L�   «uI�«  p�d���  WO�u��  WOKL�

ÆåËbF�«  «u� …dDO� X�� o�UM� w� ¨T�UA�« vK�
 ÊuJ� b� ‰«e�ù«ò ÊQ� ÁœUI��« s� ‚Ë“d� ‰«dM��« »d�√Ë

ÆåËbF�« w{«—√ ‚UL�√ w� ÎU�u��
 WF�«Ë W�dJ��  «—ËUM� w{UL�« Ÿu��_« dB�  d�√Ë
 WL�U�L�« U�œËb� vK� ¨å2020 r��ò e�d�« qL�� ‚UDM�«
 ÆWÒ�dBL�« W�K�L�«  «uI�« ŸËd� lOL� UNO� X�—U� ¨UO�OK�
 …U�«d� Í—ËdC�« s� ¨dB� qF� …œ— rNH� ¨‚Ë“d� V���Ë
 vK�  W�{«Ë  å «—U�≈ò  d��F�  w��«  ¨Àö��«  ozUI��«  Ác�

Æœ«bF��ô« Èb�

 sO�  dÒOG��  b�  wKFH�«  l{u�«ò  Ê√  v�≈  —U�√  ¨p�–  l�Ë
 ÊQA�  —«d??�  –U??�??�«  Âb??�  qL��L�«  s??�Ë  ¨Èd???�√Ë  WE��

Æåq�b��«
 wM�u�« ‚U�u�« W�uJ� sO� WN�«uL�« UO�O� w� dL���Ë
 fK�«d�  WL�UF�«  vK�  dDO��  w��«  ¨Ã«d��«  e�U�  …œUOI�
 UO�d�  r??�b??�  vE��Ë  ¨œö??�??�«  »d??�  W??F??�«u??�«  r??O??�U??�_«Ë
 …œUOI�  w�OK�«  åwM�u�«  gO��«åË  ¨WN�  s�  ¨ÍdJ�F�«
 WN� s� ¨œö��« ‚d� vK� dDO�� Íc�« d�H� WHOK� dOAL�«

ÆÈd�√

 w�  WÒO�—U��«  W�UO��«  ÷Òu??H??�  ‰U??�
 ÒÊ≈ ¨q??�—u??� V??�“u??� w????�Ë—Ë_« œU??�??�ô«
 …«œ_« ÒqE� W�d�AÔL�«  WK�UA�« qLF�« WD�ò
  U�ULC�«  Òw�Ëb�«  lL��L�«  `ML�  …bO�u�«

Æå ÒÍËuM�« Ê«d�≈ Z�U�d� ÊQA� W�uKDL�«
 Èd�c�«  W��UML�  t�  ÊUO�  w�  b�√  q�—u�
 w�«d�ù«  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  lO�u��  W��U��«
 W�d�AL�«  WM�K�«  o Ò�M�  t�HB�  tÒ�√  ¨f�√
 ‚UH�ô« w� ·«d�_« WOI� l� ÏÂ“U�ò ‚UH�ö�
 »uKD�  u??�  U??�  qJ�  ÂUOI�«  vK�  ÒÍËu??M??�«

ÆåtOK�  ÿUH�K�
 W��U��« Èd�c�« w� ÒÊ√ t�UO� w� d���«Ë
  U??�ò  WK�UA�«  W�d�AL�«  qLF�«  WD��
 d��√  WO�UH�ô«  Ác??�  vK�  Âu??O??�«  ÿUH��«
 ‚UH�ô«  ÎUH�«Ë  ¨åvC�  X�Ë  ÒÍ√  s�  WOL�√
 ÂbF�  ·«d�_«  œbF��  w��—U��«  “U��ù«ò?�
 wLOK�ù«  s�_«  w�  rN��Ë  ÍËuM�«  —UA��ô«

ÆåwL�UF�«Ë
  U�ôu�«  —«d�  vK�  n Ò�Q�  q�—u�  ÊUO�
 —U�√  w�  ‚U??H??�ô«  s�  »U���ô«  …b��L�«
 Ë√  ŸUL��«  ÒÍ√  w�  „—UA�  r�  YO�  ¨2018
 sO�—UAL�« ÒÊ√ Î «“d�� ¨sO��« p�– cM� ◊UA�
 qLF�«  W??D??�  w??�  ÊËÒd??L??�??�??�ò  s??�d??�ü«
 WLzUI�«  ·ËU??�??L??�«  W��UFL�  W�d�AL�«
 l???�Ë_« —U????�ü« p??�c??�Ë ¨‚U???H???�ô« ÊQ??A??�
 ÷d�  …œU�≈Ë  …b��L�«   U�ôu�«  »U���ô

Æå U�uIF�«
 w�U�Ë— s�� w�«d�ù« fOzd�« ÒÊ√ d�c�

 …bO�   U�ö�  UN�b�  Áœö�  Ê√  Î̈ «d�R�  b�√
 ¡U�u�«  Âb�  r�—ò  U�Ë—Ë√Ë  —«u��«  ‰Ëœ  l�

ÆåÍËuM�« ‚UH�ô« w� U�œu�u�
 “uL�  dN�  W�«b�  —U??�√  w�U�Ë—  ÊU??�Ë
 U�dO�√  t�I��√  Íc�«  —dC�«  ÒÊ√  v�≈  ¨w�U��«
 Î̈U�œUB��«  ÊU�  Êü«  v��  ÍËuM�«  ‚UH�ôU�
 —d{  ‚U��≈  ÍuM�  X�U�  «–≈ò  tÒ�Q�  Î «œ ÒbN�
 Î…d�U��  Òœd��  Ê«d�S�  ¨‚UH�ôU�  Òw�UO�

ÆåÂ“U� ÌqJA�
 ‰Ëb�« sO� tFO�u� Èd� ¨ÍËuM�« ‚UH�ô«
 21  bF� 2015  “uL� 14  w� Ê«d�≈Ë Èd�J�«
 —d�  Ê√  v�≈  ¨W�FB�«   U{ËUHL�«  s�  Î «dN�
 »U���ô«  V�«d�  b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«
 ÷d??�  …œU????�≈Ë  ¨2018  —U???�√  8  w??�  t??M??�
 œb�Ë Ê«d�≈ vK� …b�b� WÒ�œUB��«  U�uI�

ÆWÒO�«d�ù«  UOB�A�« s�

 …—u??�??�« ”d??� w??� ”b??I??�« …u??� b??zU??� b??�√
 gO��«ò  Ê√  w�¬U�  qO�UL�«  ‰«dM��«  w�«d�ù«
 ÎU�U�√ò  Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨åÎUJNM�  `��√  w�dO�_«

ÆåqOz«d�≈Ë U�dO�√ dE�M� W�OB�
  «dzUD�« WK�U�� Àb� U�ò Ê√ w�¬U� ·U{√Ë
 rz«d��«Ë  „uK��«Ë  qLF�«  W�O��  u�  WO�dO�_«
 W�uJ��«  r??z«d??�  vK�  Òœ—Ë  ¨U�u�J�—«  w��«
 ‰U�Ë  ¨åUN�uK�Ë  UN�UL�√  W�O��Ë  WO�dO�_«
 ÎU��� s�d�ü« «uLN�� ô Ê√  sOO�dO�_«  vK�ò Ê≈
 «uKF�√  s Ó�  rN�   «dzUD�«  WK�U��  Àb�  U�  w�
 vK�   cH�  W�œU��«ò  Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨å—UM�«  Ác�
 r�b{  t�UI�  cHM�  tK�«Ë  ¨WO�dO�√  d�UM�  b�

ÆårJLz«d� vK� œ— w�Ë rJ�b�Q�
 w�  WIOI��«ò  Ê√  v�≈  —U�√  ”bI�«  …u�  bzU�
 t�«eON��  X� Òu��Ë  pNM�  w�dO�_«  gO��«  Ê√
 Î «b�u��  ¨åWzd�N�  b�b�  lD�  v�≈  W�dJ�F�«
 ÎU�U�√ „UM�ò ÊQ� åqOz«d�≈òË …b��L�«  U�ôu�«

ÆåUL�dE�M� W�F�
 …d�bL�«  —U??�??H??�«  bF�  w??�Q??�  w??�¬U??�  Âö??�
 UO�—uHO�U�  W�ôË  w�  u�U�œ  ÊU�  w�  WO�dO�_«
 UNO� VO�√ w��«Ë ¨w{UL�« b�_« Âu� WO�dO�_«
 r� sOO�b� 4Ë WO�dO�_« W�d���«  s�  Î «—U��  17
 v�≈  U�uKFL�« dOA�Ë ÆrNHzU�Ë WFO�� `C��
 ÈbL�« …bOF� a�—«u� qL�� X�U� …d�bL�« ÒÊ√

 ÎUIOI�� Êu�U�M��«  `��Ë Æ¡UH�ù«  ‰UL�√  bÒI� U�
ÆWO�dO�_« WO�d��« WMOH��« —U�H�« ‰u�

 hO�A�  lL��  sO�√  ‰U�  ¨d�¬  ‚UO�  w�Ë
 U�—Q�ò wzU{— s��� Ê«d�≈ w� ÂUEM�« W�KB�
 t�M� r� tMJ� √b� w�ULOK� r�U� bONAK� w�UI�«

 w�ULOK� bONAK� U�—Q� wN�M�ò ·U{√Ë ÆåbF�
ÆåWIDML�« s� …b��L�«  U�ôu�« Ãd�Ô� Ê√ bF�

 w�ULOK�  bONA�«  W�—b�ò  Ê√  b�√  wzU{—
 wL�U�  ÂU??E??�  ¡U???�—≈  vK�  b�U��  Ê√  sJL�

Æåb�b�

 ¨t�UL��«  w�  sLO�«  w�  vK�_«  w�UO��«  fK�L�«  Òd�√
 fK�L�«  fOz—  W�Uz—  …d��  b�bL�  ¨t�UB�  q�UJ�  ¨f�√
 Q��  W??�U??�Ë   d??�–  U??�  o??�Ë  ¨q??�U??�  ÂUF�  ◊UAL�«  ÍbN�

ÆWOMLO�«
 s� √b�� Íc�« ◊UAL�« fOzdK� b�bL��«ò Ê√ ŸUL��ô« b�√Ë
 t� ÷ÒdF�� U� q� w�  WK�dL�«  WOL�_  w�Q�  ¨2020  »¬  24

ÆfK�L�« o�Ë ¨å—UB�Ë Ê«Ëb� s� sLO�«
  UOKL�  qL��  ¨◊UAL�«  W�Uzd�  ¨ŸUL��ô«  ÷dF��«Ë
 WO�FA�«  ÊU�K�«Ë  wMLO�«  gO��«  U�cH�  w��«  Ÿœd�«  Ê“«u�
 W�dJ�F�«   «“U??�??�ùU??�ò  Î «bOA�  ¨WO{UL�«  …d�H�«  ‰ö??�
  «dzUD�«Ë  WO�Ë—UB�«  …uI�«  ‰U��  w�  ULO�  ô  ¨…b�b��«
 rz«d� Ë√  «¡«b��« Í√ vK� oO�b�«Ë Í—uH�« œd�«Ë ¨…dÒO�L�«

ÆåsLO�« o�� Ê«ËbF�« UN�J�d�
 U�c��«  w��«   «¡«d???�ù«  v�≈  ÊuFL��L�«  ‚dD�  p�c�
 W�UO�Ë  ¨Ê«ËbF�«   UDD��  ‰UA�≈Ë  WN�«uL�  fK�L�«
 —UB��« ‰ö� s� ¨sOOMLO�« lO�d�� UN�N�M� w��« l�u���«

ÆWODHM�«  UI�AL�« sH� “U���«Ë
 ¨‰œUF�«  Âö�K� t�u�œ ¨vK�_«  w�UO��«  fK�L�«  œÒb�Ë
 tO� b�U� Íc�« ◊UAL�« tMK�√ Ê√Ë o�� Íc�« n�uL�« Î «b�R�
 w{«—_«  s�  b�«Ë  d��  w�  j�dH��«  ÂbF�  wMLO�«  VFA�«

ÆWOMLO�«
 ¨W�Ëb�« …eN�√ ¡«œ√ ÂU�√ åvK�_« fK�L�«ò n�u� ¨p�– v�≈

 WK�dL�«  jD� cOHM� vK�  UN��« nK���Ë W�uJ��« ÒY�Ë
ÆWOM�u�« W�ƒd�« s� v�Ë_«

 n�«u�  vK�  bO�Q��«  vK�_«  w�UO��«  fK�L�«  œÒb�  UL�
 WOMOD�KH�«  WOCI�«  ÁU��  ¨W��U��«  WOMLO�«  W�—uNL��«

 U�œ  Íc�«  ¨2019  Ê«d�e�  w�  fK�L�«  s�  —œUB�«  ÊUO��«Ë
 WO�«bO�Ë WOKL�  «uD� d�� b Ò�u� w�ö�≈Ë w�d� n�uL�ò
 s�  sOD�K�  d�d��  r�b�  W�œUB��«Ë  W�dJ��Ë  WO�UO�

ÆåV�UG�« w�uONB�« ÊUOJ�« ‰ö��«

 dB� nK��� Íc�« ¨w�uO�ù« WCNM�« b� Ê«e�� …b�b� Î«—u� ¨f�√ ¨WO�UMB�« —UL�_« XDI��«
ÆtKOGA�Ë t�K� tI�d� ‰u� Êü« v�� UO�uO�≈Ë

 WO�UMB�«  —UL�_«  UN�DI��«  …b�b�  Î«—u�ò  ÊQ�  ¨WO�dO�_«  å”d�  b�O�u�√ò  W�U�Ë   œU�√Ë
 X�Ë w�  ¡U� —uB�« pK�ò Ê√ v�≈ …dOA� ¨å¡ö��ôU� √b� b� t�√ dNE� w�uO�ù« WCNM�« b� Ê«e��

Æå‚UH�« v�≈ q�u��« ÊËœ s� Ê«œu��«Ë UO�uO�≈Ë dB� sO�  U�œU�L�« tO� XN��«
 b�ò  dNE�  WO�UMB�«  —UL�_«  d��  W�u���  dO�  Î «—u�  ¨å“d��Ë—ò  W�U�Ë   dA�  ¨UN��U�  s�

ÆUO�uO�≈ w� ‚—“_« qOM�« dN�Ë w�uO�ù« åWCNM�«
 s�  ÎU�u�  11  bF�  qAH�U�   ¡U�  w��«   U{ËUHL�«  W�u�  ÂU���«  s�   U�U�  bF�  p�–  w�Q�
 Ê«œu��«Ë dB�® Àö��« ‰Ëb�« w� Íd�«Ë ÁUOL�« ¡«—“Ë —uC�� ¨wI�d�_« œU��ô« U�U�—  U��U��

ÆsO��«dÔL�«Ë ©UO�uO�≈Ë
 Ê«e� W��F�� wKFH�« ¡b��«  ¡U��√ vK� oK� ¨ËUA�U�—b�√ Ëb� ¨w�uO�ù« WO�—U��« d�“Ë ÊU�Ë
 r�  t��uJ�  Ê≈  ¨f�√  ‰Ë√  åW�—U��ù«  sOF�«ò  l�   U��dB�  w�  ‰U�Ë  Æ“uL�  8  Âu�  WCNM�«  b�

Æåd���« «c�  dA� WOK�� Âö�≈ WKO�Ë Í√ W�¡U��ò?� Î «bNF�� ¨d�_« «cN� ÕdB�
 œU��ô« W�U�d� …dL��� X�«“ U� WCNM�« b� ÊQA�  U{ËUHL�«ò Ê√ v�≈ w�uO�ù« d�“u�« —U�√Ë
 ¡U�ö��« ¨w�uO�ù« ÊUL�d��« ÂU�√ »UD� w� ¨bL�√ w�¬ w�uO�ù« ¡«—“u�« fOz— ‰U� ULO� ÆåwI�d�_«

Æåt�b� vK� UMI�«Ë b� UM�√ p�– wMFO�� b��« UO�uO�≈ úL� r� «–≈ò t�≈ ¨w{UL�«
 o�b�  w�  rJ���U�  Î «b�bN�  tH�u�  w�U�_«  qOM�«  b�«—  vK�  rzUI�«  b��«  v�≈  d ÓEMÔ�  dB�  w�Ë
 ¨b��« p�– v�≈ dEMÔO� ¨UO�uO�≈ w� U�√ Î̈U��dI� dB� w� …UO��« w�UM� q� UNOK� bL�F� w��« ÁUOL�«
 ÊuOK� 65 ?� U�dO�u�Ë ¡U�dNJ�« bO�u�� ÎUOI�d�√ d��_« WD�L�« tH�u� ¨t��U� q�UJ� tKOGA� ‰U�

ÆUNM� ÂËd�� w�uO�≈

zá°†¡ædG qó°S{ ¿GõN Aπe AóH
 áq«YÉæ°üdG QÉªbC’G Qƒ°U ≥ah

 ¨f�√  wMOB�«  w�Ozd�«  d��«  r�U�  W�b���  XMK�√
 …b��L�«  U�ôu�« lO�� …b�bA�« w�Ozd�« d��« W{—UF�
 d�¬  qJ�  Í√  p�c�Ë  ¨WOMOB�«  Ê«u�U�  WIDML�  W�K�√

ÆULNMO� ÒÍdJ�F�« q�«u��« s�
 ÊËR� V�J� r�U� W�b��L�« ¨ÊUO� mM� uA� X�œ√Ë
 U�Òœ— bM�  U��dB��« ÁcN� ¨W�Ëb�« fK�� w� Ê«u�U�
 WD�  vK�  WO�dO�_«  …—«œù«  WI�«u�  ÊQA�  ‰«R�  vK�
 Ê«u�U� WIDM� v�≈ —ôËœ ÊuOK� 620 WLOI� W�K�√ lO�

ÆWOMOB�«
 w�bI��«  w�«dIL�b�«  »e??�??�«  WDK�ò  Ê≈  X??�U??�Ë
 Ê«u�U�  ‰öI��«  oOI��  UN��ËU��  w�  Î «b??�√  `�M�  s�

ÆåW�dJ�F�« q���U�
 Âö��« ÷uI�� »e��«  ôËU��ò Ê√ uA� X�U{√Ë
 d��√ W�—U� w� V����Ë Ê«u�U� oOC� d�� —«dI��ô«Ë

ÆåÊ«u�U� w�U�_
 UN�F�«d�  w??�  ÊU??�U??O??�«  X??N??�Ë  ¨Èd???�√  WN�  s??�
 V�UD�  ÷d�ò?�  sOB�«  v�≈  ÂUN�ô«  W�uM��«  WO�U�b�«
 ¨åU�Ë—u�  W�zU�  wAH�  W�“√  j�Ë  WOLOK�ù«  …œUO��«
  U�uKF�Ë W�U�œ dAM� sOJ� Ê√ w� t��A�ò UN�≈ X�U�Ë
 `�UJ�  ‰Ëœ  v�≈  WO��   «b�U��  UNL�bI�  ‰ö�  WKKC�

Æå÷dL�«
 Íc�«  wL�d�«  w�U�b�«  U�d�dI�  w�  ÊU�UO�«  X�U�Ë

 Ê≈  ¨f??�√  w??�¬  ËeMO�  ¡«—“u???�«  fOz—  W�uJ�  t�d�√
 s�«d�«  l{u�«  dOOG��  UN��ËU��  w�  WO{U�  sOB�«ò

Æåw�uM��« sOB�« d��Ë w�dA�« sOB�« d�� w�
 UNO� …œ«u� ô  U�bF�ò s� wL�d�« d�dI��« Àb��Ë
 ÊU�dD�« ‰uI� w��« —e��« s� W�uL�� ‰u� ÁUOL�« vK�
 sOB�«  d��  w�  UNOK�  …œUO��«  w�  WOI�√  ULN�  Ê≈
 ÊU�UO�«  w�  ©u�UJMO�®  r�U�  ·dF�  w��«Ë  ¨w�dA�«

ÆåsOB�« w� ©u�ËU�œ®Ë
 sOB�«  v�≈  ÊU�UO�«  tN�u�  Íc�«  œUI��ô«  fJF�Ë
 bNA� X�Ë w� …b��L�«  U�ôu�« UN� X�d�  U��dB�
 sDM�«ËË  sOJ�  ¡«d??�≈  l�  wLOK�ù«  d�u�K�  Î «b�UB�
 sOB�«  d��  WIDM�  w�  WKBHM�  W�dJ��   U��—b�
 sO�  U�öF�« —u�b� q� w�Ë œ—«uL�U� WOMG�« w�uM��«

Ær�UF�« w� s�œUB��« d��√
 ‰Ë√  uO��u�  p�U�  w�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë  i�—Ë
 ’uB��  UNOK�  ÎU�“UM��  WOMO�   U��UD�  ¨f??�√
 sOB�«  d��  rEF�  w�  W�d���«  œ—«uL�«  w�  UN�OI�√

ÆåÎU�UL� WO�u�U� dO�ò UN�≈ ÎözU� ¨w�uM��«
 w�  WOLK�  UN�UO�  Ê√  vK�  sOJ�  W�uJ�  b??�R??�Ë
 …—U�� ÎU�uM� tM� d�F� Íc�« ¨wzUL�« dLL�« s� …œUH��ô«

Æ—ôËœ  U�uOK�d� W�ö� u�M� UNL�� —bI� WO�Ëœ
 WO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��L�« ÊUO�O� ËUA� ‰U�Ë

 oKF�� ULO� ÈuJA� X�bI� Áœö� Ê≈ sOJ� w� WOMOB�«
 WF�«dL�«  d�dI�ò  ·U{√Ë  Æw�U�UO�«  WF�«dL�«  d�dI��
  U�uKFL�«Ë …eO��L�« —UJ�_U� ¡wK� w�U�UO�« WO�U�b�«
 b�bN��« “«d�≈ w� WG�U�LK� Î «b�U� vF�� t�≈ ÆÆÆ WHz«e�«

ÆåtL�e� Íc�« wMOB�«
 Èb� bF�√  Î «b�bN� qJA� sOB�«ò Ê√ ÊU�UO�«  bI�F�Ë
 pKL�  w��«  WO�ULA�«  U�—u�  tK�L�  Íc??�«  s�  dD�√Ë
 U�  ·UF{√  WF�—√  ÎUO�U�  sOJ�  oHM�Ë  ÆåW�Ëu�  W�K�√
 gO� ¡UM� vK� qLF� UL��— ŸU�b�«  vK� uO�u� tIHM�

ÆY�b� r�{
 ¨UO�¬ ‚dA� sOO�dO�_« sOO�U�uK�b�« dO�� b�√ ULO�
  U�uI� ÷dH� œdK� …b��L�«  U�ôu�« œ«bF��«ò ¨f�√
 WDA�Q� WF�UC�« WOMOB�«  U�dA�«Ë sO�ËR�L�« vK�

Æåw�uM��« sOB�« d�� w� sOJ�
 ‚dA� WO�—U��« d�“Ë b�U�� ¨q�uKO�� bOH�œ ‰U�Ë
 ∫÷dH��  U�uI� „UM� X�U� «–≈ UL� q�� U�bM� ¨UO�¬
 WG� Ác� ¨p�c� WO�UJ�≈ „UM� ¨W�ËUD�« Ã—U� ¡w� ôò

Æå”uLK� w�O{u� qL� «c�Ë ¨ÊuOMOB�« UNLNH�
  U??�ôu??�«  i??�—  s??�  Âu??�  bF�  q�uKO��  Àb??�??�Ë
 w� W�d���« œ—«uL�« ÊQA� sOB�«  U��dB� …b��L�«
 vK� WÒO�u�U� dO�ò UN�Q� UN�H�ËË »uM��« d�� rEF�
 w�  «d�u� —U�√ò t�≈ sOJ� X�U� n�u� u�Ë ¨å‚ö�ù«

ÆåWIDML�«
 WOMOB�« V�UDL�« WK�u� …d�� cM� sDM�«Ë X{—U�Ë
 WO�d��« sH��« XK�—√Ë ¨»uM��« d�� ÊQA� WF�«u�«
 W�d�   U��ù  w�O�«d��ô«  wzUL�«  dLL�«  d��  ÂUE��U�

ÆÒb�√ W�N� fJ� sOM�ô« Êö�≈ sJ� ¨„UM� W�öL�«
 sOB�«  d��  s�  90%  W��M�  sOJ�  V�UD�  YO�
 U�eO�U�Ë  ÍU�Ëd�  sJ�  ¨W�UD�«  œ—«uL�  wMG�«  w�uM��«
 ¨tM�  ¡«e�Q�  ÎUC�√  V�UD�  ÂUM�O�Ë  Ê«u�U�Ë  sO�KH�«Ë
 s�  —ôËœ  ÊuOK�d�  3  w�«u�  UN�ö�  s�  ÒdL�  w��«Ë

ÆÂU� q� …—U���«
 ¨WIDML�« w� WO�U�dL�« —e��« ‚u� b�«u� sOJ� XM�Ë
 ¨f�√ o�U� X�Ë v�Ë ÆåWOLK� UN�UO�ò Ê≈ ‰uI� UNMJ�
 ËUA�  WOMOB�«  WO�—U��«  …—«“Ë  r�U�  Àb��L�«  Ê«œ√

ÆsOB�«  U��dB�� …b��L�«  U�ôu�« i�— ÊUO�O�
 –  t??�≈ò  Í—Ëœ  w�U��  dL�R�  w�  ÊUO�O�  ‰U??�Ë
 r�«e�  ÊQA�  Î«bL�  ‰b��«  dO��  ≠  w�dO�_«  i�d�«
 sOOLOK�ù«  —«dI��ô«Ë  Âö��«  d�b�Ë  W�d���«  …œUO��«

Æå‰ËR�� dO� qL� u�Ë
 qJA� sOB�«Ë …b��L�«  U�ôu�« sO�  «d�u��« XL�
 UL� ¨U�UCI�« s� b�bF�« ÊQA� …dO�_« W�Ëü« w� b�«e��
 Òb���L�«  U�Ë—u�  ”ËdO�  l�  sOB�«  q�UF�  p�–  w�

Æm�u� m�u� vK� UN�C�� b�bA�Ë

  U�uI�  sDM�«Ë  X{d�  ¨w{UL�«  Ÿu��_«  w�Ë
 UN�√  r�e�  U�  V���  —U��  sOOMO�  sO�ËR��  vK�
 ¨WLK�L�«  —uG�ù«  WOK�√  b{  ÊU��ù«  ‚uI��   U�UN��«
 vK�  WK�UL�   U�uI�  ÷dH�  sOJ�  tOK�   Òœ—  U�  u�Ë

ÆsOO�dO�√ sO�ËR��
 ÍdJ��  bzU�  sK�√  ¨dNA�«  «c�  s�  o�U�  X�Ë  w�Ë
 d�� w�  U��—b� ÊU�d��  «dzU� w�K�U� Ê√ ¨w�dO�√
 WOMOB�«  W�d���«  sH�  —UE�√  X��  ¨w�uM��«  sOB�«

Æw�dO�_« ‰uD�_« »d� X�— w��«
 d�d���«  gO��  WF�U��«  W�u��«   «uI�«  XMK�√  ULO�
 ŒË—U??�  —U���«  ¨ÂU??�Q??�  U�bF�  ¨wMOB�«  w�FA�«

Æw�uM��« sOB�« d�� w� sH�K� œUC� w��O�U�
 ÂUO�  s�  ¡U��_«  »UI�√  w�   «—U���ô«  Ác�   ¡U�Ë
 sH�K�  …œUC�  “Ëd�  a�—«u�  VO�d��  d�d���«  gO�
 VFA�«  o�UM�  s�  »dI�U�  u�  ≠÷—√  a??�—«u??�Ë
 nOA��åË åw�u�åË ån�— ”Ëd� Íd�U�ò WO�U�dL�«

ÆsO�KH�« —e� »d� ån�—
 n�œ  ÂbIL�«  ¨Êu�U�M��«  r�U�  Àb��L�«  ‰U??�Ë
 ÷—UF��  a�—«uBK�  sOB�«  —U���«  Ê≈  ¨Ê—u����≈
 s�Ë  WIDML�«  w�  Âö��«  ‰ö�≈  b�d�  UN�√  ¡U??�œ«ò  l�
 ·bN�  W�d��  ‰UL�√  w�  ‰UL�_«  Ác�  q��  Ê√  `{«u�«

Æåw�uM��« sOB�« d�� w� Èd�√ ·«d�√ n�u�� v�≈



لرّبما تمُر قرون كثيرة قبل اأن ت�صهد الدنيا  �صخ�صيًة عظيمة مثله

اأنطون �صعاده.. �صخ�صّية عبقرّية تمّثلتها روُح اأمتنا فعّبرت بها عن اإرادتها

{ د. ادمون ملحم
الذي كانت له  الفيلسوف والمفكر والقائد والرجل  الحديث عن سعاده 
اهتمامات عالية ورفيعة وآمال  كبيرة ومطلب عظيم والذي عاش كلماته 
قضية  أطلق  والذي  حياته،  مسيرة  وفي  ذاته  والمبادئ  في  المثل  وجّسد 
وخاطب أجياالً  وشق لها طريقاً للحياة، الحديث عن هذا الرجل يمتّد إلى 
عن  تخلى  فذاً  عبقرياً  كان  الرجل  هذا  ألن  وعميقة  متشعبة  آفاق  بعيدة 
 جاهه الخاص ومجده الخاص وكّرس حياته من أجل أمته ووطنه  فكانت 
إذ خاض غمار تجارب قاسية تعّرض  فيها للصعاب  حياته كلها معاناة 
واآلالم وويالت الغربة وللتشهير والدسائس  والوشايات والسجن والتهديد 
بالقتل مراراً، ولكنه مع ذلك لم ييأس  ولم يتراجع ألن ثقته بنفسه وبشعبه 
كانت كبيرة فواجه التحديات  بإرادة صلبة وعمل متواصل وعطاء سخّي 
فكراً وممارسة وإبداعاً  إلى آخر لحظة من حياته التي تّوجها بقيمة الفداء 
وكان هاجسه  الدائم والوحيد في كل المواقف خدمة أمته وإحداث نهضة 

حقيقية  فيها. 
قبل أن نبحث في شخصية أنطون سعاده وتجلّياتها، ال بد من أن  نذكر 
الدكتور خليل  سعاده في  العالمة  بوالده  التحق  الذي  الشاب  أن سعاده 
والسياسي،  والكفاح  األدبي  الصحافي  العمل  غمار  معه  وخاض  المهجر 
والرواية  اللغة  وفي  مجاالت  الصحافي  عمله  في  المتفوق  بوالده  أُعجب 
ومواقفه  أدبه  في  فاتخذه  مثاالً  به  وتأثر  والوطنية،  والسياسة  والعلم 
عموماً وحفظ وصيته له التي تقول: »إنك  لرجل عظيم وإذا حاول العالم 
حولك، أن يحجب عظمتك عن  األبصار، فاضحك منه كما تضحك الشمس 
ممن يحاول أن يحجب  نورها بكّفيه عن عيون البشر...«1 .  هذا التشجيع من 
والده واألجواء  التي عاشها في الوطن والمهجر كّونت عناصر حافزة في 
نفس  سعاده لينطلق في اتجاه تحقيق »عظمته«، كما أرادها والده. وهكذا 
 كان اهتمام سعاده بما هو كبير وواسع... ففي حين كان أكثر  الناس حوله 
منشغلين بصغائر األمور ويبذلون وقتاً كثيراً من  أعمارهم فيها..، كان هو 
منصرفاً لالهتمام بعظائم األمور ومنشغالً  بقضية نهوض األمة واالرتقاء 

بها إلى المجد.
حين نبحث في شخصية الزعيم سعاده وصفاتها، فإنه يهمنا البحث  في 
األبعاد المتعددة التي تميََّز بها هذا الرجل ويهمنا البحث في  طبيعة معدن 
العظمة التي صيغت منه هذه الشخصية العمالقة  النادرة. وبعض هذه 

األبعاد، وليس كلها، التي سنتكلم عنها  باختصار هي التالية:

  1 -  في البعد التأسيسّي:
 بينما كان سعاده الشاب الذي وعى باكراً  مشكالت وطنه، على حقيقتها، 
الوطنية  مقاالته  وينشر  الحركة  الصهيونية  خطر  من  المهجر  في  ُيحّذُر 
ويحضُّ على قيام نهضة حقيقية  يقوم بها شعبنا من أجل إنقاذ وطنه من 
يجّسد  متماسك  تنظيم  بوجود  يحلم  هذا  الشاب  بدأ  االستعمار،  مخالب 
الرازح تحت ظلم  أفكاره الوطنية ويقدم  الحلول العملية لمشكالت وطنه 
االنتداب  وطغيانه.. ولكي ال يبقى حلمه أمراً خيالياً، بادر مع مجموعة من 
 الشباب الثائر على ما يقوم به االنتداب الفرنسي في الوطن إلى  تأسيس 
جمعية سرية هي »جمعية الشبيبة الفدائية السورية« التي  وضع أهدافها 
لها.2 ولكن سرعان ما  أنسحب سعاده من هذه  ومبادئها وأنتخب رئيساً 
برقيات  وإرس��ال  عنها  وجوب  اإلع��الن  على  زمالئه  إص��رار  بعد  الجمعية 
باسمها إلى قائد الثورة السورية  وجمعية األمم. وانتمى سعاده للماسونّية 
في »محفل نجمة سورية«  ظناً منه أنه سيتمكن من خدمة وطنه بواسطتها 
التي تنص مبادؤها  على حرية الشعوب ومكافحة الظلم والطغيان أينما 
وجدا.3 وبعد  إخفاقه في إقناع »محفل نجمة سورية« بتأييد مطالب الشعب 
الماسونية  مضيعة  في  استمراره  أن  رأى  واالستقالل،  بالحرية   السوري 
األحرار  دعائم   «حزب  لتثبيت  وانصرف  منها  فاستقال  والوقت  للجهود 
في سبيل خدمة  البرازيل بشكل سري  أيضاً  الذي أسسه في  السوريين« 
أمته وتحقيق سيادتها على نفسها.4 وبعد  عامين من تجربة نافعة استفاد 
منها كثيراً، راح سعاده يستعرض  التجارب والحوادث التي خاضها وُيقّيم 
النتائج التي حققها إلى أن  اقتنع بأن نضاله من أجل األمة في بالد االغتراب 
سيبقى عمالً  محدوداً وال بد له من العودة إلى أرض الوطن ليبدأ العمل من 
الوطن  ويتأمن  مصير  ُيصنع  المهجر  في  ال  نفسه  الوطن  »في  ألنه   هناك 

مستقبله«   .5
الحزب  السوري   1932 عام  أسس  وفيها  األم  أرضه  إلى  سعاده   وعاد 
القومي االجتماعي بعد أن وضع دستوره ومبادئه وغايته.  وبهذا الحدث 
سعاده  أوجد  بعد  ان  الجديدة  نهضتها  بحركة  األمة  ابتدأت  التاريخي 
التاريخ  في  قبرها  تنبعث  من  األمة  ابتدأت  لتحقيقها...  العملية  الوسائل 
جديد  فجر  وبزغ  لألمم،  هادية  ومعلّمة  كأمة  الحضاري  دورها  وتستعيد 
هو فجر حريتها واستقاللها  وسيادتها على نفسها، فجر الجماعة المنظمة 
الناهضة في  المؤسسات الجديدة وفي الدولة العصرية القائمة على دعائم 

الحرية  والواجب والنظام والقوة..
وبفضل سعاده وأفكاره انتشر هذا الحزب في أوساط الشعب  وأمسى 
مدرسة فكرية ونضالية لها فضل الريادة في العمل الحزبي  المنظم، مدرسة 
تخّرج منها كثيرون وتأثر بها عدد كبير من أهل  الفكر واألدب والصحافة 
والسياسة والفنون، مدرسة أّثرت وما  زالت تّؤثر في جميع الحقول وأنتجت 
وما زالت تنتج مئات الكتب والمؤلفات والنشرات والمطبوعات في جميع 
المجاالت، مدرسة  لعبت وما زالت تلعب دوراً طليعّياً في معظم األحداث 
دفاعاً  واالستشهاديين  المقاومين  وتقدم  والشعبية  والتحركات  القومية 
عن تراب  الوطن وإسهاماً في معارك التحرير والسيادة واالستقالل. وليس 
 من قبيل المجاملة ما أعلنه الشهيد كمال جنبالط في معرض  استجوابه 
قال:   «إن سعاده هو  إذ  أعدموا سعاده  اللبنانية يوم  التاريخي للحكومة 
رجل عقيدة ومؤسس مدرسة فكرية كبرى وباعث  نهضة في أنحاء الشرق 
قد يندر لها مثيل«  .6 ولم يكن من باب المجاملة  أيضاً اعتراف المفكر العروبي 
القائم  التنطيم الحزبي  الرائد  في  الكبير  »ساطع الحصري« بدور سعاده 
اآلن  إلى  العربي  العالم  في  »لم  يظهر  قال:  إذ  محددة،  عقيدة  أساس  على 
بالدعاية  االهتمام  في  االجتماعي  السوري  القومي  الحزب  يضاهي  حزب 
الذي  الحزبي  التنظيم  وفي  معاً،  والعاطفة  تخاطب  العقل  التي  المنظمة 
يعمل بال انقطاع  في السر والعلن، وقد استطاع هذا الحزب، بفضل تنظيماته 

أن  يوجد تياراً فكرياً وسياسياً قوياً جداً في سورية ولبنان«. 7

    2 - في البعد التأليفّي: 
غزير  ومؤلفاً  واللغة  الفكر  والثقافة  في  جليلة  موسوعة  سعاده  كان 
اإلنتاج وعظيم المقام يتصف بالّدقة  والتحليل واإلبداع والتحقيق بصورة 
رائعة وعبارات فائقة. فلقد  نشأ على حّب اللغاِت فتضلّع من العربيِة وأتقَن 
خمَس ُلغاٍت أجنبيٍة  وبرز مثقفاً من الطراز الرفيِع ومطلعاً بعمٍق على علوم 
شتى  وعلى فلسفات وتيارات فكرية ورساالت دينّية وحضارات إنسانية 
 وفنون متنوعة وكان له فيها نظرات عميقة وصريحة جداً. وتجلّت  عظمته 
الثقافية في النتاج الفكرّي الضخم الذي تركه لألمة والذي  يتضمن منظومة 
من األفكار والتصورات واآلراء العميقة في  الفلسفة واالجتماع واالقتصاد 
والعلم  الفكر  ميادين  من  والموسيقى  وغيرها  واألدب  والدين  والسياسة 
ربيعة  الدكتور  اللبنانية  في  الجامعة  اآلداب  أستاذ  ويقول  والفنون. 
االجتماعية  والعلوم  واألساطير  »استغّل  التاريخ  سعاده  إن  فاضل  أبي 

والنفسية، ليخلق كتابات  كأنها الحياة جماالً وتأثيراً وفعالً بناًء«.8
ومن مؤلفاته نذكر كتاب التعاليم وشروحها في »المحاضرات  العشر« 
وفي  األدب  السوري«  في  الفكري  »الصراع  في  المميزة  أطروحاته  ونذكر 
المسيحية  والمحمدية«  رسالتيه:  في  »اإلس��الم  وفي  الخلود«  »جنون 
النقدية  ونذكر  مقاالته  القّيم  العلمي  الكتاب  ه��ذا  األم��م«  »نشوء  وف��ي 
مسألة  والفلسطينية  وفي  اللبنانية  المسألتين  في  وبياناته  الرائعة 
والفلسفة  النهضة  والقومية  عن  القّيمة  كتاباته  ونذكر  اإلسكندرون  لواء 
والصهيونية  واالنعزالية  والنيورجعية  والطائفية  الوهمية  والعروبة 
اإلنسانية  والقيم  والهجرة  والنزعة  الفردية  والشيوعية  والديمقراطية 
واالقتصاد  واألدب  والسياسة  شؤون  االجتماع  في  المسائل  من  وغيرها 
التي يصعب تعدادها... كما  نذكر قصتيه الرائعتين »عيد سيدة صيدنايا« 
وخطبه  الثمينة  ورسائله  الوطنية  وهواجسه  ومذكراته  حب«  و«فاجعة 
الرائعة  وأقواله الحكيمة وكل تلك تشكل تراثاً ضخماً لألمة ولألجيال،  تراثاً 
يستقطب الدراسات والمقاالت التي تنشر في دوريات، من  صحف ومجالت، 
في الوطن والمغتربات، تراثاً يجذب الدارسين  والباحثين األكاديمّيين أوالً، 
إلعداد اطروحات ورسائل جامعية في  مختلف جوانب هذا التراث، وثانياً، 
لمقارنة سعاده كمفكر  وفيلسوف اجتماعي مع غيره من المفكرين والفالسفة 
في التاريخ.   »فسعاده - الفكر«، كما يقول الشاعر واألديب المرحوم محمد 
الهواء  هو  كما  ولخصومه،  به  للمؤمنين  للجميع،  »بات  يوسف  حمود، 

 للجميع، كما هي الشمس للجميع«.9 

 3 - في البعد الفكرّي – الفلسفّي: 
فسعاده فيلسوف اجتماعي عميق  الفهم واالطالع ومشابه، برأي كثيرين، 
»لكبار فالسفة اإلغريق  وحكمائهم، ال سيما سقراط وافالطون وارسطو..«10  
اللبنانية  الجامعة  في  اآلداب  كلية  في  األول  الفرع  مدير  كما  يقول  وهو،   .
 الدكتور وجيه فانوس سابقاً، »صاحب دعوة حضارّية تستغرق الوجود 

 اإلنسانّي بكليته...« 11 . هذه الدعوة الحضارية هي فلسفة مدرحية  شاملة 
تتناول جميع مناحي الحياة وتؤمن باألمة وقوتها وتراهن  على اإلنسان 
الجديد المتسلّح بالوجدان القومي والعامل لخير شعبه  وسعادة مجتمعه. 
النهضة  في  الجديدة  المفاهيم  من  جملة  تتضمن  العميقة  الفلسفة  وهذه 
اإلنسانية  المجتمعية  القيم  من  والحقيقة  وغيرها  واإلنسان  والسياسة 
وتقدم رؤية جديدة إلنقاذ  العالم من تخبطه ألنها ترى ان أساس االرتقاء 
اإلنساني هو أساس  مادي روحي وأن النظام الجديد للعالم ال يمكن ان يقوم 
إال على  قاعدة التفاعل الذي يحل محل التقاتل والحروب المهلكة  واإلخضاع 

القسري.
فكرية  هموماً  الفكري  نتاجه  كل  في  عكس  سعاده  إن  وباختصار 
 وحضارية متنوعة تتمحور بمجملها حول نهضة اإلنسان واألمة  وتشّدد 
بها  اإلنسان،  ويبني  بها  يتمسك  مبادئ  بال  اإلنسانية  الحياة  »أن  على 
طروحاته  مبدئياً  بكل  كان  فلقد  باطلة«.12     هي  وجوده،  ومعنى  شخصه 
وأصيالً في فكره وتوجهاته وخالّقاً برؤيته  وواضحاً بمفاهيمه وصريحاً 

بآرائه. 

 4 - في البعد العلمّي:
الشرع  هو  حيث  والعقل  من  بالعلم  يؤمن  علمياً  باحثاً  سعاده  كان 
الذي  االختصاص  الراقي  عصر  مواكبة  إل��ى  ويدعو  األعلى  األساسي 
ر  قصَّ إذا  بأنه  أعداء  لبنان«  العرب  »أعداء  كتابه  في  ويشير  فيه.     نعيش 
»قوة  عن  يتعاموا  المتعلّمين  أالّ  فعلى  المواكبة  هذه  عن  شعبنا  بعض 
األمور  من  أمر  كل  في  القوس  باريها  إعطاء  ووج��وب  العلمية،  الحقائق 
فالعلم  غيرها«.13     أو  السياسية  االجتماعية،  أو  العلمية  أو  الفنية، 
السياسية.   االجتماعية  في  القضايا  وبخاصة  السذاجة،  من   ينقذنا 

وسعاده لم يكن ألعباناً في العلم والفكر والسياسة كما فعل كثيرون  من 
السياسيين النفعيين، بل كان إنساناً علمياً أخذ بشروط المناهج  العلمية 
والتنقيب  الفروض  وصياغتها  ووضع  والدقة  المنطق  واعتمد  البحث  في 
عن المعلومات ونقدها وإثبات صحتها أو  خطئها باالستناد إلى الحقائق 
العلمية واألدلة القاطعة وإلى ما  توصلت إليه دراسات العلماء وأبحاثهم 
في مختلف المجاالت. ففي  كتابه العلمي نشوء األمم، على سبيل المثال، 
قطعتها  التي  المراحل  لنا  يشرح  لكي  التسلسل  التحليلي  منهج  اعتمد 
البشرية في الزمان  حتى صارت أمماً. وكما يشير في مقدمة هذا الكتاب، 
فلقد أسند  حقائقه إلى مصادرها الموثوق بها واجتهد االجتهاد الكلي، في 
 الوقوف على أحدث الحقائق الفنية التي تنير داخلية المظاهر  االجتماعية، 
وتمنع من إجراء األحكام االعتباطية عليها.14    ومن  يقرأ الكتاب يالحظ أن 
سعاده استمد الحقائق االجتماعية العلمية من  دراسات وأبحاث قرأها في 
واآلثار  واإلنتروبولوجية  الجيولوجيا  والجغرافيا  لعلماء  أجنبية  لغات 

والتاريخ واالقتصاد والسياسة  والفلك وغيرهم.
أما في كتابه »اإلسالم في رسالتيه« الذي تصدَّى فيه  للشاعر القروي 
األديان  على  باّلدين  وتهّجم  السياسة  خلط  الذي  الخوري  سليم  رشيد 
يوضح سعاده الغاية من بحثه العلمّي فيقول:   «نحن نسوق هذا الدرس 
من أجل محاربة التدجيل العلمي والتدجيل  الديني واالستهزاء بالتعاليم 
على اإلطالق، سواء أكانت دينية أم  غير دينية...«15 .   ويشير الدكتور ربيعة 
علمّية،  بروح  اتسمت  رسالتيه«  في  »أبحاث  اإلسالم  أن  إلى  فاضل  أبي 
وبتحليل أكاديمّي،  وبضبط أكيد للمصادر والمراجع، وبثقافة واسعة بدت، 
أكثر ما  بدت، في المقارنات واالستنتاجات والّشواهد، وبخاصة في تكامل 

 هذه األبحاث، وانسجامها وعقالنّيتها«. 16

وسعاده العالم كان يشّدد على القراءة بروية وتفّهم، كي نحلل  بعمق 
شواهد  مطلقاً،  بدون  كالمه  يبقى  ال  كي  »اجتهد  نفسه  وهو  وموضوعية. 
األجنبية  فقرأ  الكتب  المعرفة«  .17  على  ص  المتخصِّ غير  تساعد  وأمثلة 
والتخليط  الواقعي  السفسطة  العلمي  بعقله  وسّفه  بتعمق،  والعربية 
والهفت والمغالطة والتفكير العاّمي المنحط  الخالي من كل ثقافة ودراسة 
واآلراء  المطلقة  والتعاميم  األحكام  الغامضة  كل  سّفه  كما  صحيحة. 
التعاريف  لنا  وقدم  والتعصب  الوهم  والخيال  على  المرتكزة  المضللة 
الواضحة والتحديدات الدقيقة  والنتائج المنسجمة والمترابطة والمستندة 

على أسس علمية  وواقعية. 

5 - في البعد األدبّي:
كان سعاده أديباً وناقداً مبدعاً وصاحب رسالة  أدبية إنسانية خالدة 
أبحاث  في  إبداعه  وقد  تجلّى  والفن.  والكون  الحياة  إلى  جديدة  ونظرة 
لحالة  متعرضاً  أساسه  األدب  من  موضوع  فيها  عالج  نقدية  ومقاالت 
حاله  وشقاء  السوري  األدب  األدبية  ولفقر  الساحة  في  السائدة  الفوضى 
ومنتقداً طائفة كبيرة من األدباء  والشعراء والكّتاب الصحافيين المعروفين 
العربي.18 وفي معرض نقده  العالم  األدبية في  سورية وفي  الساحة  في 
الموضوعّي،  هاجم سعاده األدب الرجعي الذليل، النائح، الباكي، القاتل ثقة 
 الشعب السوري بنفسه والقائم على التقليد والتزلف والتفجع  والتشويش 
والغموض والسطحية والتحريض واألنانية وإيقاظ  العصبيات المذهبية 
الشهرة  بغاية  بالحقائق  العلمية  واالستهتار  المفّرقة  النعرات  وب��ث 
الشخصية والولع بالخلود. وكان هاجسه  الدائم التجديد في األدب وقيام 
نهضة أدبية أصلية تعبر عن روحية  األمة وتستوعب مطامحها النفسية. 
األدباء  والفن والجمال ودعا  أطلق نظرته ومفاهيمه  الجديدة لألدب  لذلك 
خارجاً  رفيعاً  أدباً  ضوئها  على  لينتجوا  بها  السوريين  لألخذ  والشعراء 
والجمال  والحكمة  بالحب  يشع  جميالً  أدباً  حياتنا  السورية،  صميم  من 
أدباً  وتعاليمها،  أساطيرها  وفلسفات  ومواهبها  أمتنا  بمواد  تاريخ  واألمل 
صحيحاً  يفهم حياتنا ويعبر عن مثلنا العليا وأمانينا هو أدب  الحياة، أدب 
النوابغ والعباقرة الجدير بتقدير العالم وبالخلود.19     وتجاوباً مع دعوة 
سعاده وتأثراً بأفكاره وأخالقه اندفعت أفواج من  أهل الفكر واألدب والشعر 
والموسيقى والفنون والصحافة والرواية  والسيرة والبحث العلمي، تسير 
على خطى المعلم تضيء الظلمات  بمشاعل نور النهضة وتعاليمها وتساهم 

في نهوض األمة والسير  بها على طريق الحق والتقدم والفالح.

 6 - في البعد األخالقّي:
شّدد سعاده على مسألة األخالق واعتبرها  شيئاً أساسياً جداً في الحياة، 
ألنه إذا لم نتمتع بأخالقية متينة فيها  صالبة العزيمة وشدة اإليمان وقوة 
التشويش  إال  نحصد  ول��ن  النبيلة  نحقق  غايتنا  أن  يمكننا  فال  اإلرادة 
واإلخفاق وخيبة األمل. من  هنا قوله »إن األخالق هي في صميم كل نظام 

يمكن أن يكتب له  أن يبقى«  .20
حياتهم  في  يسلكوا  بأن  االجتماعيين  القوميين  على  سعاده  وش��ّدد 
اجتماعي  على  قومي  ساَر  »إذا  قائالً:  الجديدة  القومية  األخالق   بموجب 

الطريِق فيجب أن يعرف الناُس بأن سورياً قومياً يسير«.
وسعاده كان مثالً أخالقياً ُيحتذى وكان معلّماً بالقدوة. فلقد عنى ُكلَّ  ما 
قال به وترجمه ترجمة فعلية وكان آية في المناقب الجديدة ال  بل مدرسة 
أخالقية سامية ال مكان فيها للشوائب التي يمكن أن  تشوه وجه األخالق 
والحرية  القبيحة  على  الفردية  حرباً  فكان  األم��ة.  وإيمان  الحياة  وقيم 

والخصومات  والغدر  والمنافسات  والبغض  والحقد  والبلبلة  الفوضوية 
والمماحكات والخيانات وكل المثالب  االجتماعية ودعا »لمحو الفاسد في 
ال  ألننا  المفاسد«21  على  طغاة  نكون  أوصانا   «بأن  بل  ال  القضايا«  جميع 
نعني بحركتنا لعباً وتسلية  بل بناًء جديداً ال نرضى فيه إال حياة األحرار 

وأخالق األحرار.22

 7 - في البعد اإلصالحّي:
كان سعاده عالماً مصلحاً ال بل رائداً في  اإلصالح االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي مطلقاً حركة  إصالحية فعلية سعت إلى تطهير المجتمع من 
الديمقراطية  العصرية  الدولة  أسس  وأرست  والفوضى  والمثالب  الفساد 
السامية  وبأهدافه  الشعب  حياة  بمصالح  تهتم  التي  العلمانية  المنتجة 
الحكومات  بل  الحقيقي ال يبتدئ في  في  الحياة. وفي رأيه، فإن اإلصالح 
في الشعب، وال يكون في النصوص والقوانين بل في النفوس،  أوالً وأخيراً، 
بقيم  وتسليحها  والنزوات  الفردية  واأله��واء  المساوئ  من  تحريرها  وفي 
الحياة الصراعية والمناقب والوعي القومي  الصحيح. فالنفوس المتحررة 
بقوة المعرفة واإلرادة والوعي  والمناقب السامية هي وحدها القادرة على 

بناء المستقبل والوصول  إلى مراتب العز والتقدم واالنتصار.

 8 - في البعد النفسّي:
فقد يحتار المرء في قدرة هذا الرجل على  التمكن من تحقيق اإلنجازات 
واألعمال الكبيرة في عمر زمني  ليس بالطويل. ولكن ال داعي للحيرة عندما 
نعلم أن ما حققه  سعاده ما كان ممكناً لو لم يكن قد وصل إلى مستوى عاٍل 
من  جهاد النفس واإليمان والثقة. فالحيوية الفاعلة والحركة الدائمة  والهّمة 
العالية واإلرادة القوية والبطولة المؤمنة والعاطفة الصادقة  والتضحيات 
العظيمة ووقفة العز وبذل النفس كل تلك وغيرها  تعكس نفساً عظيمًة كان 
يتمتع بها هذا الرجل العبقرّي، نفساً كبيرًة  في إيمانها وحبها وإخالصها 
ذوٍق  بسالمة  تميزت  نفساً  ورغائبها  العالية،  الكبيرة  أحالمها  في  وغنيًة 
ورقِة إحساِس وقوِة شعوٍر  وتمتعت بإدراٍك عاٍل وفهٍم عميِق، نفساً عشقت 
الموسيقى وتذوقت  األدب والفنون وأحبت الطبيعة وتاقت للتحرر والكمال، 
سامياً،  روحياً  شأناً  الحب  ورأت  الجنسية  الشهوات  على  نفساً  تسامت 
 شأناً حقيقياً ال ُيعّبر عن مجرد اتحاد أجساد ووصال بل عن اتحاد  نفوٍس 

واشتراكها في فهم جمال الحياة، وتحقيق مطالبها العليا.
هذه النفُس الكبيرُة التي قال عنها صاحبها بأنها تسُع الكون وال  يمكن 
أن تذوب وتفنى، ألنها قد فرضت حقيقتها على هذا  الوجود..23    هذه النفُس 
االرتقاء  أجل  من  بعطاءاتها  وتضحياتها  فتفانت  فيها  األمة  روُح  تمثلت 
باألمة، وتجّسد تفانيها بآالٍم عظيمة  لم يسبق لها مثيل مؤكدة بأن المطلب 
اإلنسانّي والروحّي ال تنشده  إال النفوس الكبيرة، التي ال بد لها من أن تتألم 
أنَّ في التضحياِت  إذ تقبل التضحيات فألنها تعي  وسط الصدماِت  وهي 

حياة24.  

 9 - في الُبعد القيادّي: 
تجلّت عظمُة سعاده في قيادته الجريئة  للنهضة القومية وفي مواقفه 
التي  النادرُة  القيادُة  هذه  خالدة  لألجيال.  دروساً  شّكلت  التي  البطولية 
شّقت الطريَق لحياِة األمِة  بالمبادئ التي وضعتها وبالحركِة التي أطلقتها 
لحمِل هذه  المبادئ واالنتصاِر بها في صميِم الشعِب... هذه القيادُة التي 
 أنشأت المؤسساِت والهيئاِت اإلدارية الجديدة لحمِل قضيِة األمِة  المقدسِة 
ولصيانِة النهضِة القوميِة وضبِط مجهوِدها والتي خّططت  وشّرعت ِلبناء 
الدولِة القوميِة االجتماعيِة الناهضِة... هذه القيادُة لم  تكن وليدَة اإلراداِت 
تفرض  ولم  العربي  في  عاِلمنا  الحّكام  أكثر  مع  الحاُل  هي  كما  األجنبيِة 
نفسها على الشعب بحكِم الوراثة  لزعامٍة عائليٍة أو إقطاعية كما هي حال 
لسلطٍة  التمثيل  بداعي  تأِت  ولم  بالدنا  في  التقليدية  المنتشرة  الزعامات 
روحية - غيبية  أو لسلطٍة ماديٍة نافذٍة فهي لم تدَِّع يوماً النبوة وال تمثيلها 
لأللوهيَة  إنما هي قيادة فريدة وقفت نفسها على حياة األمة ورقيها وأقسمت 
 يمين الحق غير شاعرٍة بأنها تقدم مّنة لألمِة بل تشُعُر بأنها تعطي  األمَة 
ما يخصها من خيٍر وطموٍح وعظمٍة ألن ُكَل ما فينا من  األمِة وُكَل ما فينا هو 

ِلألمة.. 
من  منبثقة  جديدة  أصلية  هي  زعامة  نوعها  من  الفريدة  القيادُة  هذه 
تعبير  وهي  ونفسيتها.  عبقريتها  ومن  نتاج  السورية  األمة  عظمة  صميم 
عن اآلمال الكبيرة العالقة بها  أنفس ماليين البشر وعن إرادة أمة ستعود 
إلى الحياة وتثب للمجد  والفالح. فسعاده القائد الزعيم شّق طريقه خارجاً 
تفكيره  بفضل  السورية  الشبيبة  إليه  وجذب  وآالمه  صفوف  الشعب  من 
ليس  انقياداً  تفكيره  إلى  الشبيبة  هذه  فانقادت  العميقة  القويم  ونظراته 
الحق  بقيم  المفعمِة  بمباِدِئه  ومقتنعًة  مختارًة  وراءه  وسارت  فيه  إكراه 
 والخير والجمال، صارت صفوفاً منظمة من آالف السوريين  ومعلنة والَءها 
وتأييدها للقائد األعلى ولزعيم األمة المعّبر األوفى  واألصفى عن حقيقتها 
ومثلها وتطلعاتها. وهذه القيادة الجريئة التي  لم تتخَل عن أقدس واجباتها 
وهي في ميادين القتال وساحات الدم  من أجل سالمتها الشخصية والتي لم 
تتخَل يوماً عن »عقيدتها  وإيمانها وأخالقها لتنقذ جسداً بالياً ال قيمة له« 25 ، 
بل رّحبت بالموت  طريقاً لحياة األمة، هذه القيادة الحية المستمرة ستبقى 
فعل إشعاع  ال يخبو وال ينطفئ وستبقى حاضرة في األجيال التي لم تولد 

بعد  وخالدة بخلود الحياة السورية.
الدنيا  شخصيًة  ان تشهد  إنه لربما تمُر قرون كثيرة قبل   ختاماً، نقول 
عمالقًة أُخرى كالزعيم سعاده الذي كان رجالً استثنائياً  في ميادين الفكر 
واألدب والجهاد واألخالق والعمل والقيادة  والتأسيس والتربية وإلى غير 

ذلك من األبعاد التي يصعب  اجتماعها في رجٍل واحٍد.

 
1 خليل سعاده. الرابطة: مجموعة مقاالت وأبحاث متنوعة، سان باولو 

)البرازي(، 1971، ص. 24. 
الجزء األول، دار فكر لألبحاث  المهجر،  ن��واف ح��ردان، سعاده في   2

والنشر، ط 1، بيروت 1989، ص 140-138.
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ص 95-94. 
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راجع الكلمة التي ألقاها الدكتور فانوس في الندوة الدراسية حول   11
وهي   1993 نيسان   28 بتاريخ  حمود  يوسف  محمد  الشاعر  أدب 

 منشورة في كتّيب صادر عن دار الركن. 
12 أنطون سعاده، المحاضرات العشر 1948، منشورات عمدة الثقافة 

في الحزب السوري القومي اإلجتماعي، ص 177.    
13 أنطون سعاده، أعداء العرب أعداء لبنان، 1979، ص. 43  .

14 أنطون سعاده، نشؤ األمم، طبعة 1976، ص 15.
15 أنطون سعاده، أعداء العرب أعداء لبنان، ص 43.

16 ربيعة أبي فاضل. »أنطون سعاده الناقد واألديب المهجري«، مكتب 
الدراسات العلمية، مزرعة يشوع، ط 1، 1992 ص 129.  

17 نطون سعاده، أعداء العرب أعداء لبنان، ص 37.
أمين  نذكر:  تناولهم  الذين  والّكتاب  والشعراء  األدب���اء  بين  من   18
الريحاني، شفيق المعلوف، يوسف نعمان المعلوف، سعيد عقل، خليل 
 مطران، ميخائل نعيمة، الياس فرحات، سليم الخوري، طه حسين، حين 

هيكل، عباس محمود العّقاد وغيرهم.
أنطون سعاده، األثار الكاملة 1-- أدب )الصراع الفكري في األدب    19

السوري(، بيروت، 1960، ص 65-64.
20 أنطون سعاده، المحاضرات العشر، ص 177.

.24 21 المرجع ذاته، ص 
22 المرجع ذاته،  ص 167.   

»النظام الجديد« الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة  أنطون سعاده.   23
األبحاث السورية القومية اإلجتماعية، 1951، ص 44. 

24 أنطون سعاده، األثار الكاملة 1-- أدب )الصراع الفكري في األدب 
السوري(، بيروت، 1960، ص 156-155.

25 أنطون سعاده. »النظام الجديد« الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة 
األبحاث السورية القومية اإلجتماعية، 1951، ص 48.

حين كان اأكثر  النا�س حوله من�صغلين ب�صغائر الأمور ويبذلون وقتًا 

كثيراً من  اأعمارهم فيها، كان هو من�صرفًا لالهتمام بعظائم الأمور 

ومن�صغاًل  بق�صية نهو�س الأمة والرتقاء بها اإلى المجد

اقتنع باأن ن�صاله من اأجل الأمة في بالد الغتراب �صيبقى عماًل 

 محدوداً ول بد له من العودة اإلى اأر�س الوطن ليبداأ العمل.

�صعاده مو�صوعة جليلة في الفكر  والثقافة واللغة وموؤلفًا غزير الإنتاج 

وعظيم المقام يت�صف بالّدقة  والتحليل والإبداع والتحقيق ب�صورة 

رائعة وعبارات فائقة.

الفل�صفة القومية الجتماعية روؤية جديدة لإنقاذ  العالم من تخبطه 

لأنها ترى ان اأ�صا�س الرتقاء الإن�صاني هو اأ�صا�س  مادي روحي واأن 

النظام الجديد للعالم ل يمكن ان يقوم اإل على  قاعدة التفاعل الذي 

يحل محل التقاتل والحروب المهلكة  والإخ�صاع الق�صري.
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التقى وفداً من جمعية االعالميين الريا�ضيين

الق�صيفي: هدفنا التكاتف لإنقاذ المهنة

القصيفي ويوسف مع الوفد

تتمات / �إعالنات 8

 ALEMNESH هربت العاملة األثيوبية
مخدوميها   منزل  من   ELYAS ERANGO
الرقم:  اإلتصال على  لمن يعرف عنها شيئ 
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سرادار بنك ش.م.ل.
إعالن

يعلم  التأسيسي،  نظامه  من   15 المادة  بأحكام  عمالً 
سرادار بنك ش.م.ل. مساهميه الكرام بأن شركة سرادار 
بارتنرز )هولدنغ( ش.م.ل. بصدد التفّرغ عن 100 سهم 

في المصرف إلى السّيد فادي ج. عماطوري.
اإلقتضاء،  عند  لممارسة،  واح��د  شهر  مساهم  فلكل 

الحقوق المنصوص عليها في المادة المذكورة أعاله.
ناجز  المذكور  التفّرغ  يعتبر  المهلة  انقضاء  وبعد 

نهائياً.
سرادار بنك ش.م.ل.

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

 – القيمة المضافة  المالية العامة -  مديرية الضريبة على  المالية- مديرية  تدعو وزارة 
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين، المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه 
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مبنى وزارة المالية،  
قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 
بصورة  حاصالً  التبليغ  يعتبر  وإال  اإلع��الم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل 
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
9942RR211574924LBشركة ديراب للتجارة ش.م.م

77581RR211571619LBمؤسسة كوثراني للتجارة و الصناعة والتعهدات العامة

78799RR211571429LBحاطوم ترفل

93832RR211604569LBاجمد ابو شام

TechCom105415RR211571446LB

151787RR211571463LBعلي محمد قاسم موسى

290564RR211597655LBمحمد سليم يوسف الرفاعي

294612RR211640875LBشركة ماركت باليس ش.م.م

اكوا مولدنغ ش.م.م.  Aqua Molding775830RR211598894LB

885364RR211596553LBقاسم عبد القادر دغيم

916144RR211574601LBسايف الين للسياحة والسفر

928004RR211574629LBالتكس كومفورت

1125462RR211574632LBسهام عبد الحسن عالمة

1186924RR211573610LBاول ايفينتز ش.م.م

1243413RR211573481LBكاتيا علي سبيتي

1324556RR211573645LBزياد الياس مهنا

1377690RR211571914LBعماد عبدالله علي احمد

1378520RR211574875LBرعد انطون رعد

1644009RR210515615LBشركة ام ترايد ش.م.م

1818238RR211572945LBمؤسسة شهد للتجارة - أحمد حسن الحريري -

1819552RR211597845LBحسن حسين زعيتر

1876030RR211575006LBحكيم كونترايد ش.م.م.

1929438RR211595028LBشركة دردشات 2 ش م ل

1930425RR211600200LBعبد القادر محمصاني واوالده ش م م

1942666RR211573985LBاملكو ش.م.م.

1982472RR211575173LBداني جورج باسيل

HMN2001203RR211572999LB

11882209632RR211571199LB ش. م. م.

2267861RR211573929LBعواد كوم تريدينغ

2363936RR211571208LBشركة كتنج ادج

2417582RR211572631LBالخضر للتجارة العامة

Dynamic objects sarl 2428179دايناميك اوبدجكتس ش م مRR211575505LB

2431861RR211575261LBسناء ترادينغ

2431881RR211575275LBالياسمين غروب

2431892RR211575289LBالدمج للتجارة العامة

2439181RR211572132LBمحمود بيومي للتجارة العامة - محمود مصطفى بيومي

2454424RR211574354LBتكنو ترايد )حسين علي زعيتر(

E.R.A& CO FOR GENRAL TRADING2563364RR211572146LB

2569042RR211604590LBشركة فرا ترايدنغ كوباني ش.م.م

2578730RR211574310LBلب فويس ش.م.م.

2585632RR211574306LBألماس ش.م.م

2606072RR211571260LBخليل للباطون الجاهز ش.م.م

M & A PRINTING SERV2621679RR211571273LB توصية بسيطة

2637470RR211572676LBالجعفراني للسيراميك و الرخام للتجارة العامة

2646627RR211604983LB شركة سوليا ش.م.ل

المقداد( EIGHT ZONE2689145RR211573067LB)رامي محمد 

2692603RR211571300LBوود سيرفيس ش.م.م

2740722RR211574495LBمصطفى حسين اسماعيل

FTS&CO FOR GENERAL TRADING2745802RR211575350LB

2753401RR211575363LBلينه للتجارة العامة

New Car2800239RR211572248LB

2936526RR211571344LBمور فور لس ش م م

3006993RR211573257LBورثة لويس يوسف الزغبي

3007201RR211604997LBعبد الحسين ابراهيم حب الله

3010415RR211573107LBيوسف الياس ابي جودة

Awada Global3119970RR211641306LB

3121749RR211597409LBناسيونال ارت ش.م.ل.

3430827RR211597443LBشركة غولدن ترايد كومباني ش.م.م.

3436116RR211642712LBصيدلية فارما وان البقاع

3492327RR211572367LBميل دور

التكليف : 675

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

 – القيمة المضافة  المالية العامة -  مديرية الضريبة على  المالية- مديرية  تدعو وزارة 
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين، المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه 
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مبنى وزارة المالية،  
قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 
بصورة  حاصالً  التبليغ  يعتبر  وإال  اإلع��الم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل 
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
13012RR211571579LBجبيلي للصناعات المعدنية )جيمكو( ش.م.م

26292RR211595915LBجورج الهاشم

PARFUMERIE CONSTANTION29514RR211643810LB

35184RR211634897LBالبير يوسف الخولي

61918RR211595354LBمؤسسة دار السلوى للطباعة والنشر والتوزيع

87347RR211594328LBكلوزال ميدل ايست

90689RR210509955LBبيوتكس

93481RR211642655LBيوسف جويس المندلق

100829RR211594455LBالشركة الدولية للتصميم والهندسة

123617RR211644015LBشركة ساريكو ش.م.م

218385RR211636782LBشركة حكّيم بتروليوم ش.م.م.

222699RR211599603LBاعالنات بيروت غروب لصاحبها حسين علي حمود

GLOBAL COSMETICS229688RR211599625LB

274260RR211636371LBكميل نقوال المعلولي

495943RR211644090LBشركة رود لتأجير السيارات ش.م.م

561494RR211594756LBرنى محمود المكوك

اكوا مولدنغ ش.م.م.  Aqua Molding775830RR211640566LB

1308821RR211595487LBادوكارت انترناشيونال ش.م.م

مصطفى  النقل)فضل  و  للتجارة  الحايك  مصطفى  فضل  مؤسسة 
الحايك(

1345366RR211644069LB

1379298RR211597797LBجوديت حافظ بيطار

1442610RR211600071LBايزا ميدل ايست ش.م.ل )اوف شور(

1779601RR211600187LBتكنو ش.م.ل اوف شور

1849504RR211572954LBدار االثر للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. مطبوعات األمين

1989407RR211595544LBالضحى للتجارة العامة و التعهدات

1996302RR211597505LBجالل نايف طالب

LEVANT -H-R SARL2047461RR211638797LB

2165834RR211639109LBمؤسسة التعمير لمواد البناء

TERKMANY FOR GENREAL TRADING2240342RR211595592LB

CHHOURY COMPANY SARL2263688RR211639174LB

2397603RR211595155LBشركة كالودز ش م م

TEXTILE CREATIONS2397810RR211597559LB

2514580RR211642726LBمؤسسة  يونس للتجارة والمقاوالت

2530419RR211597236LBديانا علي طحان

2543646RR211597240LBالجهاد الحسن للتجارة العامة

2570802RR211597267LBجواد محمد الحاج

2612641RR211597275LBصالح وديع الفخري للتجارة العامة

2639194RR211641853LBفرند شيب كومباني ش.م..م

2663285RR211642006LBتكني تولز ش.م.م

2664844RR211642023LBكرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

2666346RR211597315LBروجانى )توصية بسيطة(

2716119RR210519630LBبالتينوم فانتشور ش.م..ل

2720401RR210519665LBدورسل يونيتد ش.م.ل.

2724517RR210519714LBروال عصام ضامن

2728604RR211642933LBبلليني ش.م.ل

2731473RR211642955LBكمال الدين برس )مازن كمال الدين وشريكه-توصية بسيطة(

2773566RR211643219LBميشالي للدواليب

2783936RR211597885LBشركة فارس للصناعات الكيماوية ش.م.م

2793193RR211643324LBايادي للصناعات ش.م.م

2796372RR211643386LBاسا تريدينغ ش.م.ل

2812111RR211643409LBرزق موتورز

2814300RR211643430LBشامي غروب ش.م.م

2819078RR211643457LBشركة فود نايشن ش.م.م

NINO S TRADING2946695RR211643593LB زينب شفيق السيد وشركاها

2969695RR211595629LBفاروق صقر

3007213RR211595663LBجاد الله محمود ابو دياب

3010354RR211595677LBمحمد سامي محمد جميل دندن

3098646RR211642244LBبترا

3314981RR211643987LBشلهوب للتجارة العامه

I - YUNO LEBANON3510123RR211642536LB ش م ل

التكليف : 676

إعالن 
ألمانة السجل العقاري في زحلة

سندات  الخطيب  عاطف  محمد  طلب 
المرحوم  من  لكل  ضائع  عن  بدل  تمليك 
في  بحصته  الخطيب  اسماعيل  محمد 
شعبان  وخديجة   ،/514/ رقم  العقار 
ال��ع��ق��ارات  ف��ي  بحصصها  ال��ع��ج��م��ي 
و/653/  و/508/  و/509/   /503/
و/180/  و/420/  و/1133/ 
جميعها  و/416/  و/591/  و/114/ 

في منطقة مجدل عنجر العقارية.
15 يوماً للمعترض المراجعة خالل 

أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في بالكورة

الحالل  حنا  ج��وزاف  المحامي  طلب 
سند  الزعوني  ورث��ة  أحد  عن  بالوكالة 

860 النخله. بدل ضائع للعقار 
15 عشر يوماً للمراجعة. للمعترض 

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في بالكورة

بدل  سند  صوطو  بولس  رالف  طلب 
ضائع للعقار A4/2118 اهدن.

15 عشر يوماً للمراجعة. للمعترض 
أمين السجل العقاري

إعالن 
 ألمانة السجل العقاري األولى

 في الشمال
بشرى  لموكلته  هرموش  علي  طلب 
قيد  شهادة  األيوبي  الدين  جمال  األمير 

1378 السفيرة. بدل ضائع للعقار 
15 يوماً للمراجعة  للمعترض 

أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعالن 
 ألمانة السجل العقاري األولى

 في الشمال

بوكالته  م��رع��ي  ش��اك��ر  ط��الل  طلب 
بدل  سندات  البعريني  محمد  رحمة  عن 
 494/ و30  و31   33 العقار  في  ضائع 

السويقة.
15 يوماً للمراجعة  للمعترض 

أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعالن
 ألمانة السجل العقاري األولى

في الشمال
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي م��ح��م��د ال��ده��ي��ب��ي 
بوكالته عن وجدي عبد الحفيظ الدهيبي 
وبصفته أحد ورثة الشاري عبد الحفيظ 
ضائع  بدل  تمليك  سند  الدهيبي  محمد 

ديرعمار. من العقار 304 
15 يوماً للمراجعة  للمعترض 

أمين السجل العقاري بالتكليف 

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

طلب الياس حنا خير سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 1305 القسم 4 
فاديه  طلبت  كما  مصبح  ذوق  منطقة  من 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سند  غانم  قزحيا 
جورة  منطقة  من   488 رق��م  العقار  في 

بدران العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

بصفته  البستاني  نهاد  حنا  طلب 
مصرف  ق��ب��ل  م��ن  ب��ال��ت��وق��ي��ع  م��ف��وض 
والعقاري  والصناعي  الزراعي  التسليف 
ش.م.ل شهادة قيد تأمين بدل عن ضائع 
 81 رقم  العقارات  على  المسجل  للتأمين 
العقارية  الريحاني  و82 من منطقة عين 

قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

نصر  ل��وي��س  ف���ادي  المحامي  طلب 
وكلودين  ماريلين  من  كل  وكيل  بصفته 
دباني  بجو  ال��م��ع��روف  ي��وس��ف  وف���رد 
المعروف  انطون  يوسف  والمستثمرين 
سندات  حاتم  ورنيه  دباني  الفريد  جو 
رقم  العقار  في  ضائع  عن  ب��دل  تمليك 
العقارية  كفردبيان  منطقة  من   6008

قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

سمعان  ميشال  شربل  المحامي  طلب 
ع��واد  ان��ط��وان  اي��م��رود  وك��ي��ل  بصفته 
انطوان  المرحوم  ورث��ة  أح��د  بصفتها 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سند  عواد  نجيب 
الكفور  منطقة  من   391 رقم  العقار  في 

العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

طلب دافيد بولس الحاج بصفته وكيل 
عن  بدل  تمليك  سند  الحاج  داود  لوريس 
منطقة  من   1389 رقم  العقار  في  ضائع 

عشقوت العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

تمليك  سند  هراوي  نمر  روكس  طلب 
62 القسم  بدل عن ضائع في العقار رقم 
كفرياسين  منطقة  من   A البلوك   221

العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في جبيل

طلب عصام قزحيا سعيد بوكالته عن 
عن  بدل  تمليك  سند  اصدار  قزحيا  مالك 
منطقة  من   577 رقم  العقار  في  ضائع 

مشان العقارية قضاء جبيل.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
الحويك ليلى 

إعالن 
بتلزيم  رغبتها  عن  روم  بلدية  تعلن 
 307 بيع أثمار الصنوبر وهي عبارة عن 
كيلو حص أسود مّصول بطريقة المزايدة 
 2020/8/3 في  االثنين  يوم  العلنية 

1 ظهراً في مبنى البلدية. الساعة 
روم في 2020/7/9
رئيس بلدية روم
توفيق نقوال الحداد

القصيفي  ج��وزف  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  عقد 
حبيب  مجلسها  وعضو  يوسف  علي  النقابة  صندوق  وأمين 
شلوق اجتماعاً أمس، مع رئيس »جمعية االعالميين الرياضيين 
نجم  أنطوان  الجمعية  سر  وأمين  الدسوقي  ابراهيم  اللبنانيين« 

ومحاسبها جوي حداد وذلك في مقّر النقابة.
الصحافي  الجسم  توحيد  موضوع  في  المجتمعون  بحث 
»خصوصاً  المحررين،  نقابة  مظلة  تحت  الرياضي  واإلعالمي 
أّن العدد األكبر منهم منضو في النقابة ويمارس دوره فيها ومن 

خاللها مؤّدياً واجباته تجاهها«.
أّن  معتبراً  القائمة  للمساعي  تأييده  عن  الدسوقي  وأع��رب 
قوة  مصدر  هو  النقابة  إط��ار  تحت  اإلع��الم��ي  الجسم  »وح��دة 
وفاعلية يعيد لإلعالم دوره وحضوره الفاعل«. وعرض الخطوط 
العريضة إلطالق مشروع »صندوق دعم الصحافيين الرياضيين 

المتوقفين عن العمل«.
ونّوه النقيب القصيفي بالمبادرة التي طرحها الدسوقي ال سيما 
مشروع إنشاء »صندوق دعم الصحافيين الرياضيين المتوقفين 
من  بدر  الذي  اإليجابي  »للجّو  سروره  عن  وأعرب  العمل«،  عن 
الرياضي«، كاشفاً  الجسم اإلعالمي  الجمعية حيال فكرة توحيد 
أنه »سينقل هذا الجو اإليجابي الى اجتماع يعقده زمالء يعملون 
»المناخات  أّن  واعتبر  الوحدة«.  شعار  تحت  عينه  الحقل  في 
في  العاملين  الزمالء  استعدادات  بها  أْوح��ت  التي  اإليجابية 
الصحافة الرياضية سوف ينعكس إيجاباً على الجسم الصحافي 

واإلعالمي في لبنان، وفي مختلف المجاالت«.
وإن  ال��زم��الء،  ك��ّل  أم��ام  مفتوحة  النقابة  أب��واب  »إّن  وق��ال: 
الهدف واحد وهو  النقاشات متاحة بكّل حرية تحت سقفها، ألّن 

التكاتف إلنقاذ المهنة«.

تحفيز اإلنتاج، أو ضبط االستيراد والرقابة على سوقي 
صرف الدوالر وبيع السلع االستهالكية، ومعالجة ملف 
في  اإليــرانــي  السفير  إعــالن  الفتاً  كــان  وهنا  الكهرباء، 
لبنان محمد جواد فيروز نيا عبر شاشة تلفزيون المنار، 
مع  التجاري  للتبادل  اإليرانية  الحكومة  استعداد  عن 
لبنان بالليرة اللبنانية، خصوصاً لجهة تأمين المشتقات 
لما  باإلضافة  اللبنانية،  السوق  لحاجات  تلبية  النفطية 
الغذائيّة  الضرورات  من  وســواه  الــدواء  سوق  في  يلزم 
لحزب  الــعــام  األمــيــن  أعلنه  مــا  جعل  مــا  واالستهالكية، 
اقتراح،  الخصوص من  بهذا  السيد حسن نصرالله  الله 

يتحّول عرضاً إيرانياً رسمياً وعلنياً.
كالم مواٍز لرئيس الحكومة حسان دياب عن المرحلة 
به  أوحــت  انــفــراج،  مناخات  حــول  والشكوك  االنتقالية 
وتدخل  جهود  ببذل  لبنانيين  أطـــراف  لقيام  إشــاراتــه 
لثنيها  لبنان،  بمساعدة  تفكر  التي  الــدول  لــدى  مباشر 
أي مساعدة متسائالً عن وطنية هــؤالء، كما  تقديم  عن 
أوحت إشارته إلى محاوالت تعطيل في اإلدارة لخطط 
في  لتغييرات  ــــرار  اإلص الحــتــمــال  ملمحاً  الــحــكــومــة، 
اإلدارة، بعدما ذكر أنه رفض اعتبار كبار الموظفين عدة 
شغل لفريق، بل عدة شغل للدولة، ورفض التغيير على 

هذا األساس.
األيام  في  سيواصل  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  أن  يبدو 
المقبلة مواقفه التصعيدية تجاه قوى سياسّية يتهمها بعرقلة 
أي مساعدة خارجية للبنان، وإذ رأى دياب خالل جلسة مجلس 
عن  العربية  ال��دول  في  أشقائنا  من  سمعناه  »ما  أن  ال��وزراء 
االتصاالت التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين 
والكويت  العراق  في  أشقائنا  مع  االتصاالت  أن  أعلن  مخجل«، 
وقطر ومع أصدقائنا في العالم تشهد تطوراً إيجابياً ومشّجعاً 
نستطيع  حتى  الصخر  نحفر  »أننا  الى  ولفت  لبنان.  لمساعدة 
تخفيف حجم أزمة البلد، وبالمقابل هناك أناس ما زالوا مصرين 
على زيادة معاناة اللبنانيين«. وكشف دياب عن »تقارير بشأن 
اإلدارة«، وأضاف: وتعّرضُت  الحكومة من داخل  خطة لعرقلة 
أننا ال نستطيع  لضغوط كثيرة حتى غّير »العّدة« على قاعدة 
الدولة  »ع��ّدة«  هذه  أن  على  مصّر  وأنا  غيرنا  ب�»عّدة«  العمل 

وليس »عدة« قوى سياسية وال »عدة« أشخاص.
وسأل رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء 
الجنائي،  التدقيق  مسألة  في  التطورات  عن  بعبدا  قصر  في 
بشركتين،  االتصال  يتم  أّنه  وزني  غازي  المالية  وزير  فأجاب 

ورد الرئيس دياب أن »الموضوع سُيعرض الخميس«.
أن هناك تحفظاً  العدل ماري كلود نجم فاعتبرت  أما وزيرة 
وطلبت   .kroll استبعدت  لماذا  وسألت  الشركات  بعض  على 
مؤسسات  التدقيق  يشمل  أن  الصمد  عبد  منال  اإلعالم  وزيرة 

أخرى كمؤسسة كهرباء لبنان.
وضع  شلمبرغر  شركة  تلزيم  على  المجلس  واف��ق  وفيما 
دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني 
المحاسبة،  ديوان  لرأي  خالفاً  بالتصويت  اإلقليمية  ومياهه 
التوظيف  حول  ملف  إعداد  اإلدارية  التنمية  وزير  تكليف  جرى 

غير الشرعّي.
أما في ما خص استقالة مدير عام وزارة المالية أالن بيفاني، 
بيفاني  فألقى  االستقالة،  أسباب  عن  عديدون  وزراء  فسأل 
واشتكى  استقالته  أسباب  عن  صفحات  أربع  من  معّدة  كلمة 
أن الحكومة لم تدافع عن خطتها. وبعد مغادرة بيفاني، ناقش 
إن  وقالوا  رفضوها  ال��وزراء  ومعظم  المسألة  ال��وزراء  مجلس 
»توقيتها غير مناسب« نظراً للمفاوضات الجارية مع صندوق 
تداعيات  وله  خطير  بيفاني  انسحاب  واعتبروا  الدولي  النقد 
أن  علماً  المفاوض،  اللبناني  الوفد  في  عضو  وهو  مقبولة.  غير 
وزيرة اإلعالم هي الوحيدة التي قبلت استقالة بيفاني وطرحت 

فكرتين: إما التريث بقبول االستقالة، أو تريث وقبول.
الترّيث  طلب  الذي  المال  لوزير  فورية  مداخلة  هناك  وكانت 
التي تترتب في  الخيارات  وليس رفض االستقالة، حيث طرح 
وما  العمل  قانون  على  واالطالع  النقاش  وبعض  التريث  حال 
على  التصويت  وجرى  األولى.  الفئة  لموظفي  بالنسبة  يترتب 

الترّيث وصّوت 11 وزيراً مع قرار التريث.
البندين  ال���وزراء  مجلس  جلسة  في  النقاش  بلغ  عندما 
تتعلق  قوانين  بمشاريع  المتعلقين  وال��س��ادس  الخامس 
 1993 األعوام  حسابات  بقطوع  المتعلقة  القوانين  بتصحيح 
الى  2003 ومن ثم قطوع الحساب السنوية وصوالً  الى العام 
انه  الحكومة  جديدة  مرة  الجمهورية  2017، ذكر رئيس  العام 
لم يوقع مشروع موازنة العام 2019 لعدم إنجاز قطع حساب 

العام 2017 لتبيان كل حسابات المالية منذ عقود الى اليوم.
مجلس  جلسة  خالل  الله  حب  عماد  الوزير  طرح  ذلك  الى   
دراس��ة  وستتم  واألج���ور  ب��ال��روات��ب  النظر  إع���ادة  ال����وزراء، 

الموضوع والعودة لمجلس الوزراء لمناقشته.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين 
الضابطة  لصالح  خفراء  لتطويع  ج��رت  التي  المباراة  في 
الجمركية، بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة، وبشكل يراعي 

مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.
 اما أزمة الكهرباء فكانت الحاضرة األبرز في كل المداوالت، 
التغذية  »ساعات  أن  غجر،  ريمون  والمياه  الطاقة  وزير  وأكد 

أن  يتوقع  أويل  الغاز  وباخرة  الساعة.  ونصف  ساعتين  زادت 
تصل مساء اليوم مما يسمح بتشغيل معملي الذوق والجية«، 
موضحاً ان »الباخرة بحاجة 4 أيام متواصلة لكي نستفيد من 
الخميس،  غد  مساء  من  بالظهور  يبدأ  قد  والتحسن  حمولتها، 
كويت  مع  عقد  ولدينا  بالتغذية،  كبيراً  تحسناً  وسنشهد 
من  ابتداء  الكميات  زيادة  ونبحث  العام  آخر  ينتهي  بتروليوم 
90 ألف طن. واألكيد أن هناك تهريباً  2021، وستشري الدولة 

ولكن الكميات غير واضحة بعد«.
الى ذلك اعتبر وزير الخارجية ناصيف حتي أن قرار االتحاد 
 15 إلى دول االتحاد يتغير كل  اللبنانيين  األوروبي حول سفر 
يوماً بناء على تطّورات كورونا، وال حظر على سفر اللبنانيين 

إلى اإلمارات العربية المتحدة.
في  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  زيارته  وعشية 
قصر بعبدا اليوم قبل ان يغادر في االيام المقبلة الى الفاتيكان 
حامالً مشروع تحييد لبنان، افادت مصادر مطلعة ل�«البناء« ان 
هذا المشروع الذي سيسلمه الراعي الى البابا فرنسيس يحظى 
بتأييد عربي ودولي وأممي. وفي السياق فإن الراعي، بحسب 
االساسية  الدوافع  في  عون  الرئيس  سيضع  نفسها  المصادر 
مواقف  أن  على  مشّددة  لبنان،  حياد  ض��رورة  حيال  لمواقفه 

البطريرك لن تبّدل في عالقة سيد الصرح برئيس الجمهورية.
العالية  مواقفه  أم��س،  واص��ل  الماروني  البطريرك  وك��ان 
السقف فأكد أمام الصحافيين في الديمان، أن »لبنان هو الحياد 
وأتى  معاً  والعيش  والتعّددية  اللقاء  وبلد  المدنية  والدولة 
ميثاق 43 ليكرس هذا الواقع«. وقال: »لبنان كان منفتحاً على 
كل الدول شرقاً وغرباً ما عدا إسرائيل التي احتلت ارضنا، اليوم 
بل  هويتنا،  ليست  هذه  لكن  العالم  كل  عن  منعزالً  لبنان  بات 
هويتنا الحياد اإليجابي والبّناء ال المحارب«. وأضاف: »الحياد 
هو مطلب دولي وأوروبي وعربي، ونحن نطالب بالحياد مؤكداً 

»أننا نريد العودة الى أنفسنا ال أن نكون مرتبطين بأحد«.
واستقبل الراعي رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية 
الذي شّدد على أن الهواجس الموجودة لدى البطريرك الراعي 
أن  الى  ولفت  البلد.  على  حريص  شخص  كل  لدى  موجودة 
المرحلة  في  الوطنية  بالمسؤولية  التحلّي  جميعاً  »علينا 
الجميع  وقال:  األمان«.  بر  إلى  بلبنان  الوصول  بهدف  الحالية 
واآلن  إليها  وصلنا  التي  االقتصادية  األزمة  مسؤولية  يتحمل 

ليس الوقت المناسب للوم أو االنتقام.
الدرزي  المذهبي  المجلس  أكد  بكركي  موقف  مع  وانسجاماً 
وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  بحضور  انعقد  الذي 
الدولية  الصراعات  أت��ون  عن  بلبنان  النأي  أهمية  جنبالط، 
المدّمرة التي تفوق طاقته، بما يحمي وجوده ورسالته وميزته 

كموطن للديمقراطية والحريات والتنوع. 
رسائل  كبير  باهتمام  المتحدة  األمم  تابعت  السياق،  وفي 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتلك 
الصادرة عن القيادات الدينية كافة في لبنان، كما قال المنّسق 
القادة  دعا  الذي  كوبيتش  يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  العام 
التي  الضرورية  اإلصالحات  إجراء  إلى  اللبنانيين  السياسيين 
لبنان  ووضع  الدولية  المساعدات  إطالق  في  تساعد  أن  يمكن 

على سكة االنتعاش االقتصادي.
تنفيذ  ح��ول  األم��ن  لمجلس  المقبلة  الجلسة  تنعقد  وفيما 
قرار  مناقشة  قبل  المقبلة،  القليلة  األسابيع  في   1701 القرار 
أكد  المقبل،  آب  في  اليونيفيل  والية  تمديد  بشأن  األمن  مجلس 
السلطات  بمساعدة  ملتزمة  ستظل  المتحدة  االمم  أن  كوبيش 
اللبنانية واألطراف األخرى في جهودها لضمان التطبيق الكامل 
داعياً  وغيرها،  و1680  و1559   1701 األمن  مجلس  لقرارات 
المذكورة  بالقرارات  التام  االلتزام  الى  األطراف  وجميع  لبنان 
في  عليها  المنصوص  األخرى  بالتزاماتها  والتقيد  وتنفيذها، 
الدستور واتفاق الطائف وإعالن بعبدا. وأشار الى أن التقارير 
حول  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  األمم  عام  ألمين  الدورية 
1701 و1559 ترصد مؤشرات عدم تنفيذ تلك  القرارين  تنفيذ 
القرارات على نحو واسع النطاق من قبل األطراف المعنية، وهي 
وتستثير  األمن  مجلس  في  دوري  بشكل  تناقش  التي  التقارير 
االنتقادات من قبل الدول األعضاء الذين يبحثون اتخاذ خطوات 
أخرى لتشجيع األطراف وإجبارها على إبداء المزيد من االلتزام 

بتنفيذ تلك القرارات. 
وجّدد السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه تأكيده على 
وقوف فرنسا دائًما إلى جانب لبنان على أن ُتطبَّق اإلصالحات 
هذه  اعتماد  واألساسي  الملح  من  أنه  على  مشدداً  الضرورية، 
واسترجاع  النمو  استعادة  من  البلد  يتمكن  لكي  اإلصالحات 

االستقرار.
وقال فوشيه في احتفال افتراضي نقل على صفحة السفارة 
عبر فيسبوك: »اللبنانيون يعانون األمّرين. ودعوة للسياسيين، 
مهما كانت انتماءاتهم، أكانوا في الحكومة أو في مجلس النواب 
أو ضمن القوى الُمشّكلة لألغلبية أو في المعارضة، أن يسمعوا 
الدعوة الموّجهة إليهم. يمّر لبنان بأسوأ أزمة شهدها منذ نهاية 
العمل. يجب  أن ينكر ذلك. يجب  األهلية. ال يمكن ألحٍد  الحرب 

العمل من دون تأّخٍر«.
األميركي  في  الجيش  الوسطى  المنطقة  قائد  أعلن  ذلك  الى 
الجنرال كينيث ماكينزي »أنني خالل زيارتي إلى لبنان التقيُت 
الجيش  بدعم  التزامنا  له  وأكدت  عون  جوزيف  الجيش  قائد 
نظرنا«،  في  مشكلة  يشكل  الله  »حزب  أن  إلى  الفتاً  اللبناني«، 
عسكرية  عملية  بتنفيذ  الحزب  فّكر  حال  »في  أنه  على  مشدداً 
تكون  ولن  كبيراً  خطأ  ارتكب  قد  بذلك  سيكون  »إسرائيل«  ضد 

نهاية هذا األمر جيدة«.
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التصفية.  سياق  في  المطاف  نهاية  الضّم  خطة  وليست  وغيرها،  والقدس  الالجئين  عناوين  في 
ورسالة كوهين تتحّدث أن ليست هناك من قضية قد تعيق تطور عالقات كيانه مع أنظمة التطبيع 
أّن  بمعنى  الصهيوني.  الكيان  من  بدالً  إيران  نحو  وجهتها  تغّيرت  قد  الصراع  أولويات  أّن  طالما 
على الفلسطينيين وفي ظّل انشغال الُمطبِّعين في كيفية التآمر على إيران وقوى المقاومة كأولوية 
مقدَّمة على القضية الفلسطينية، عليهم االنتظار طويالً وطويالً جداً حتى يتذكرهم هؤالء. وبمعنى 
أدق خطة الّضم التي تأجلت ولم يتّم التراجع عنها، لو نفذت يوم غِد لم تجد أحداً منهم يعترض أو 
يتخذ موقفاً حاسماً في مواجهة هذه الخطة. الرئيس ترامب أعلن القدس عاصمة للكيان، واعترف 

بالسيادة الصهيونية على الجوالن العربي السوري المحتّل، فمن حّرك ساكناً من تلك األنظمة؟
هؤالء  حقيقة  عين  هو  به  تحّدث  ما  أّن  إالّ  الغاصب،  كيانه  كما  لنا  عدو  كوهين  إيلي  أّن  رغم 
قد أسقط ما تبقى من ورقة توٍت كانت تسُتر عورتهم، وهم ليسوا خجولين من  الُمطبِّعين، فهو 

فعلتهم الشنيعة.
*كاتب فلسطينّي.

مانحة لمنظمة الصحة العالمية بشكل عام، إذ أسهمت بما يزيد 
%15 من  2019، أي ما يقارب  400 مليون دوالر في عام  على 

ميزانيتها.
على  اآلن  األبرز  المنظمة  هي  العالمية  الصحة  منظمة  وتعّد 
له  تتعّرض  الذي  التهديد  ظل  في  الدولية  المنظمات  مستوى 
أبريل/   7 في  أنشئت  وقد  كورونا،  جائحة  ظل  في  البشرية 
الذي يتم االحتفال فيه بيوم الصحة  اليوم  1948 وهو  نيسان 
العالمي، ومقّرها الحالي في جنيف بسويسرا، ويديرها األثيوبي 
التوجيهّية  السلطة  هي  المنظمة  وتعد  أدن��اه��وم،  تيدروس 
والتنسيقية ضمن منظومة األمم المتحدة في ما يخص المجال 
معالجة  في  قيادي  دور  تأدية  عن  مسؤولة  وه��ي  الصحي، 
الصحية  البحوث  برامج  وتصميم  العالمية،  الصحية  المسائل 
السياسية  الخيارات  وتوضيح  والمعايير  القواعد  ووض��ع 
ورصد  البلدان  إلى  التقني  الدعم  وتوفير  بالبيانات  المسندة 

االتجاهات الصحّية وتقييمها.
منها  الغرض  أن  العالمية،  الصحة  منظمة  دستور  ويقول 
هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب، 
أمراض  نشوء  لمراقبة  العالمية  الجهود  لتنسيق  باإلضافة 
هذه  من  والعالج  للوقاية  برامج  المنظمة  وترعى  العدوى، 
وفعالة  آمنة  )تطعيمات(  لقاحات  وتوزيع  وتطوير  األم��راض 
1980 من القضاء  وقد تمكنت منظمة الصحة العالمية في عام 
بمجهود  استئصاله  يتم  مرض  أول  وهو  الجدري،  مرض  على 
الحادي  القرن  المنظمة باتت الصحة في  بشري، ووفقاً لجهود 
والعشرين مسؤولّية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في 
الحصول على خدمات الرعاية األساسية، وعلى الوقوف بشكل 

جماعي لمواجهة األخطار عبر الوطنية.
بدأت  الصين  في  وانتشاره  كورونا  فيروس  انفجار  ومع 
والصين  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  بين  تالسن  معركة 
حول  متبادلة  واتهامات  كالمية  حرب  إلى  الوقت  مع  تحّولت 

 13 ما هو مصدر هذا الوباء الذي اجتاح العالم مخلفاً أكثر من 
في  ربعهم  من  أكثر  للزيادة،  مرشحة  اآلن  حتى  مصاب  مليون 
الواليات المتحدة األميركية وحدها، وضارباً أكبر االقتصاديات 
الواليات  وجهت  االتهامات  وتيرة  ارت��ف��اع  وم��ع  العالمية، 
التي  العالمية،  الصحة  منظمة  إلى  سهامها  األميركية  المتحدة 
لم تنَصع ألوامرها بتأكيد أّن الصين هي مصدر الوباء، وبالفعل 
تطّورت تهديدات الرئيس األميركي دونالد ترامب للمنظمة في 
محاولة للتغطية على فشل إدارته وتأخرها في تطبيق تدابير 
الطبية،  المستلزمات  وتأمين  االجتماعي،  والتباعد  الحجر 
السيطرة عليه  الوباء بشكل كبير وفقدان  انتشار  إلى  أدى  مما 
اندالع  إلى  أدى  ما  وهو  األميركية،  المتحدة  الواليات  داخل 
قرار  فكان  األميركية،  الواليات  من  العديد  داخل  التظاهرات 
صورته  لتحسين  محاولة  في  المنظمة  من  باالنسحاب  ترامب 
أمام الرأي العام األميركي قبل االنتخابات الرئاسية التي تحّل 

في الخريف المقبل.
داخل  سواء  غاضبة  أفعال  ردود  في  القرار  تسّبب  وقد 
أو خارجها، حيث أصدر بعض  األميركية  المتحدة  الواليات 
البريطانية  الطبية  المجلة  نشرته  بياناً  األميركيين  العلماء 
الشهيرة »النسيت« يوم الخميس الماضي يعتبر االنسحاب 
يشكل  أنه  كما  قانوني،  غير  العالمية  الصحة  منظمة  من 
األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  في  الصحي  لألمن  تهديداً 

والعالم.
له  تغريدة  عبر  مينينديز  بوب  األميركي  السيناتور  وأك��د   
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أن قرار االنسحاب في 
يترك  بل  األميركيين  مصالح  أو  حياة  يحمي  لن  الجائحة  ظل 

األميركيين مرضى وأميركا وحيدة.
الرئاسية  لالنتخابات  الديمقراطي  الحزب  مرشح  واستغّل   
قرار  تمزيق  نيته  وأعلن  الموقف  بايدن  جو  المقبلة  األميركية 

االنسحاب من المنظمة حال فوزه بالرئاسة.

القطاع  من  المانحين  أكبر  أحد  غيتس  بيل  أكد  جانبه  ومن   
»تويتر«  على  حسابه  وعبر  العالمية  الصحة  لمنظمة  الخاص 
أّن وقف التمويل للمنظمة أثناء أزمة صحية عالمية أمر خطير، 
فعمل المنظمة يبطئ انتشار كوفيد 19 وإذا ما توقف هذا العمل، 
إلى  يحتاج  فالعالم  تعّوضه،  أن  أخرى  منظمة  ألي  يمكن  فال 

المنظمة الصحية العالمية أكثر من ذي قبل.
رئيس  أكد  حيث  قوية،  الخارجية  الفعل  ردود  ج��اءت  وقد 
الدبلوماسية األوروبية جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر 
تمويل  بوقف  األميركية  المتحدة  الواليات  لقرار  نأسف  نحن 
لعملها  بحاجة  نحن  الذي  الوقت  في  العالمية  الصحة  منظمة 

أكثر من أي وقت مضى.
أفضل  أن  م��اس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزي��ر  وي��ؤك��د 
العالمية  الصحة  منظمة  تقوية  في  تتمثل  اآلن  االستثمارات 

لتطوير وتوزيع االختبارات واللقاحات. 
 ووصفت وزيرة الخارجية السويدية القرار بالمؤسف مؤكدة 
لمكافحة  أقل  وليس  التعاون،  من  مزيد  إلى  يحتاج  العالم  أن 

التهديدات العابرة للحدود على صحة اإلنسان.
ترامب  دون��ال��د  األميركي  الرئيس  ق��رار  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
باالنسحاب من منظمة الصحة العالمية إال أننا ومن خالل ردود 
األفعال سواء الداخلية أو الخارجية يمكن التأكيد على أن القرار 
يعد  بل  ترامب،  يراهن  كما  يسقطها  ولن  المنظمة  على  يؤثر  لن 
داخل  األميركية  اإلدارة  تمارسها  التي  البلطجة  من  نوعاً  القرار 
القرارات  أحد  االنسحاب  قرار  وُيعّد  الدولية،  المنظمات  أروقة 
فرض  تحاول  التي  األميركية،  لإلدارة  القبيح  للوجه  الكاشفة 
على  وإجبارها  الدولية  المنظمات  على  وهيمنتها  سيطرتها 
مصالح  ضد  ك��ان  ول��و  حتى  لمزاجها  وفقاً  ال��ق��رارات  إص��دار 
أعضائها أو مدّمراً للمجتمعات ومبيداً للشعوب، وهو الدور الذي 
اللهم  بلغت  اللهم  العالم،  في  األحرار  كّل  من  له  التصّدي  يجب 

فاشهد.

فا�سيلي كولوتو�سا... �أكثر من ديبلوما�سي

{ معن بشور
ورفيق  الصديق  كنا،  بالدنا  في  الطويلة  الديبلوماسية  رحلته  من  األبرز  الثالث  المحطات  في 
كولوتوشا  فاسيلي  الشاب  السوفياتي  بالديبلوماسي  كثيراً  نلتقي  مرهج،  بشارة  األخ  العمر 
– ورفيقه الشاب أيضاً اندره فدوفين الذي أصبح في ما بعد ممثالً لبالده  -الراحل عنا قبل أيام 

في األونيسكو.
حرب  إّبان  وخصوصاً  الفائت،  القرن  سبعينيات  من  األول  النصف  في  كانت  األولى  المحطة 
تشرين 1973، حيث كنا نلتقي بشكل شبه يومي، حين كان كولوتوشا وزميله فدوفين يترّددان 
على مقرات األحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية للتداول في تطورات االحداث، وكان لنا يومها 
نقاشات مطولة معه حول »مؤتمر جنيف«، و »البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية« 
وقناعاتنا باّن التسوية مع الكيان الغاصب مستحيلة في ظّل موازين القوى السائدة آنذاك، وأّن 
»عملية السالم« لن تكون أكثر من غطاء لتفجير الحروب بين العرب أنفسهم، بين أقطارهم وداخل 

كّل قطر...
الحرب  بعد  وتحديداً  الماضي،  القرن  ثمانينيات  من  األول  النصف  في  كانت  الثانية  المحطة 
اإلسرائيلية الكبرى 1982 )نسّميها حرباً وليست اجتياحاً(، حيث كان كولوتوشا سفيراً لبالده 
في دمشق، وكان ُيطمئنني في كّل زيارة لي ‘لى العاصمة السورية اّن الرئيس السوفياتي آنذاك 
الراحل يوري أندروبوف مصّمم على دعم سورية الستعادة خسائرها الكبيرة التي ُمنيت بها خالل 
الحرب في لبنان، واّن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة، واّن اتفاق 17 أيار المشؤوم سيسقط بفعل 

تالحم كفاحي لبناني – سوري – فلسطيني ودعم سوفياتي...
أما المحطة الثالثة فكانت بعد توليه سفارة بالده في لبنان في أواسط الثمانينيات، وتحديداً 
بعد حادثة خطف الرهائن السوفيات األربع التي لعب كولوتوشا دوراً مهماً في إنهائها واإلفراج 

عنهم رغم وجوده في دمشق، وربما كان نقله الى بيروت ثمرة تلك الجهود...
في بيروت، تولى كولوتوشا سفارة موسكو بعد عمالقين من عمالقة الديبلوماسية السوفياتية، 
سلطانوف وسولداتوف، وفي ظّل تحديات لبنانية »عمالقة«، تمثلت باشتداد الحرب الداخلية، 
بين اللبنانيين، وداخل كّل فريق منهم، وبين بعضهم والفلسطينيين، وبين بعضهم والسوريين 
إما مباشرة او بالوكالة، فنجح الديبلوماسي الشاب على مدى اربع سنوات في ان ينتزع لنفسه 
مكانة ممّيزة في الحياة السياسية اللبنانية، وفي الديبلوماسية الروسية بعدها حيث ارتقى في 
مدارجها الى أعلى المراتب... وهو دور مماثل لدور السفير الحالي ألكسندر زاسبيكين منذ أكثر من 

عشر سنوات.
الغنية، وقد تولى  الراحل  العجالة استعادة محطات من تجربة السفير  الهدف من هذه  ليس 
لتسليط  أيضا  هو  بل  فيها،  شارك  تلفزيونية  إطالالت  وفي  كتبها،  مذكرات  في  بنفسه  سردها 

األضواء على الشروط التي ينبغي ان تتوفر في أي ديبلوماسي لكي ينجح في مهمته...
اول هذه الشروط دون شك ان يسعى لخدمة مصالح بالده، وثانيها أن يخدم بالده من خالل 
ولهواجسه  السياسية،  ولتضاريسه  فيه،  يعمل  ومجتمع  دولة  كّل  لخصوصية  العميق  الفهم 
ان  يستطيع  ال  ويحترمها  الحقائق  هذه  يدرك  ال  ديبلوماسياً  ألّن  الوطنية،  وألمانيه  التاريخية، 

يخدم مصالح بالده...
من هنا، فقد كان سر نجاح كولوتوشا في تلك األيام، ونجاح نظرائه فيما بعد، هو إدراكه لموقع 
القضية الفلسطينية في حياة امتنا، كما إلدراكه أهمية الحرص على الوحدة الوطنية داخل كل قطر...

لذلك ما بقي في الذاكرة من صورة هذا الديبلوماسي الممّيز أمران: أولهما تعلقه بفلسطين قضية 
مصالحة  إلنجاز  العمل  في  دوره  وثانيهما  بالده،  سياسة  به  تسمح  ما  ضمن  ومقاومة  وشعباً 

وطنية في لبنان إدراكاً منه ان قوة لبنان في وحدته وتكامل مكوناته ومقاومة أعدائه.
األطراف  من  كال  اّن  ذلك  تهديد،  من  ألكثر  بل  حملة،  من  ألكثر  عمله  خالل  كولوتوشا  تعّرض   
المعنية في االزمة اللبنانية كان يريده منحازاً الى جانبه في صراعه مع اآلخر، فيما كان هو يعتقد 

اّن عليه ان يكون جسراً بين اللبنانيين فينحاز اليهم جميعاً، ويسهم في حّل مشاكلهم...

الدبلوماسي الروسي الراحل فاسيلي كولوتوشا

إلى كيانات  المنطقة  التي قّسمت  الحدود  الحديث عن  في كل مرة يجري فيها 
دول  وجود  عن  التخلي  هو  اليوم  المطروح  وكأن  البعض  يهب  قدراتها  وجــزأت 
مستقلة ذات سيادة صارت بنظر مواطنيها دولهم الوطنيّة يحمونها ويتمّسكون 
بهويتها، لكنهم منقسمون حول نوعية العالقات الواجبة إقامتها عبر الحدود مع 
الكيانات التي تشكل عمقاً وامتداداً طبيعياً كالحال بين لبنان وسورية وسورية 

والعراق واألردن وليس صحيحاً أن األمر شكلّي وثانوّي بل هو أصل القضية.
سيادتها  وال  المستقلة  دولــنــا  تهمه  ال  خصوصاً  واألمــيــركــي  عموماً  الــغــرب 
وهناك كل يوم ألف دليل ودليل وحتى الحدود عندما تكون عبئا أمام مشروعه ال 
يمانع باقتالعها كما تقول تجربة تنظيم داعش اإلرهابي الذي ترعرع في حضن 
اإلدارة األميركيّة كما قال الرئيس دونالد ترامب مراراً متهماً سلفه باراك أوباما 
بتصنيعه، لكن عندما تريد هذه الدول المستقلة إقامة عالقات التعاون لمصالحها 
بداعي  النار  ليفتحوا  المريضة  العصبيات  األميركي أصحاب  المشتركة يستنفر 

الحرص على السيادة.
التجاري  التبادل  حصر  وجماعاته  األميركي  بنظر  تعني  الحديدية  الحدود 
وعبور السلع واألفراد خاضعاً لسلسلة قيود تخفض التفاعل إلى أدنى الحدود، 
وصوالً  بقوة  عليها  واإلضـــاءة  باالتجاهين،  للمشاكل  سبباً  الحدود  وتصوير 
طرفيها.  على  سجون  إلى  تحويلها  أمكن  وإذا  وتسويرها  تدويلها  إلى  للسعي 
والحدود األخوية هي الحدود التي تتعاون عبرها القوى األمنية بحفظ القانون، 
كيان  لتشكل  وصـــوالً  البضائع  ونقل  األفـــراد  لعبور  التسهيالت  أعلى  وتــقــّدم 
اقتصادي تكاملي بين دول المدى الحيوي اإلقليمي، كما فعلت أوروبا من دون أن 
تخسر دولها استقاللها وال تمّس سيادتها، وعالجت من خالل الحدود األخوية 
الكراهية،  وبــث  وعدائية  ضجيج  دون  من  والــنــزوح  والتهريب  العمالة  مشاكل 

والمبالغة بتصوير حجم المشكلة.
أو  الحدود  عبر  الوطنية  الكيانات  دمج  بين  اليوم  المطروحة  الخيارات  ليست 
الحفاظ على استقاللها، ولو أن مثل هذا النقاش جدير بأن ينال حقه بالسؤال عما 
جلبته الكيانات المقّسمة لمواطنيها ولقضاياهم المشتركة، فالمطروح عملياً هو 
ماهية عالقات عبر الحدود بين هذه الكيانات، ومصلحة لبنان واضحة وال لبس 
من  وتتكامل  والبضائع،  األفــراد  حركة  عبرها  تنساب  مرنة  أخوّية  حدود  فيها، 
خاللها المقدرات واألسواق، وأبشع النظريات العنصرية هي التي تجلب للناس 

األذى بادعاء الحرص عليهم عبر بث الخوف والكراهية.

التعليق ال�سيا�سي

حدود �سايك�س بيكو 

وا�شنطن والمراوحة ... )تتمة �ص1( 

االشتباك،  قـــواعـــد  ســتــغــيــر  الــضــغــط  مــواصــلــة  وأن 
والخطط  المصالح  على  صعوبة  أشّد  وضعاً  وتنشئ 

األميركيّة.
أنفاس  التقاط  هي  اآلن  حتى  األميركيّة  المرونة   -
مّرة  الخيارات  حيث  البدائل،  ورســم  التقييم،  إلعــادة 
عن  الناتج  الواقع  باألمر  التسليم  بين  ليست  أخــرى، 
الهجوم إلسقاط قوى  أو  المقاومة،  انتصارات محور 
تفاوضية  مشاريع  عرض  هي  فالبدائل  المحور.  هذا 
حظوظاً  تملك  أنها  األميركي  يعتقد  جديدة،  بسقوف 
ستجّمد  أنها  ويضمن  مطروحاً،  كان  الذي  من  أفضل 
مفاعيل الكثير من الخطوات الراديكالية والتصعيدية، 

التي تمثلت بتفاهم سوري إيراني على نشر منظومات 
ما  وبمضمون  الــجــوي،  للدفاع  متطورة  صاروخية 
ورد في تهديدات السيد نصرالله، والخطوات التي دعا 
بحجم  مربوطاً  سيبقى  البدائل  حول  والسؤال  إليها، 
االحتالل  كيان  وقــدرة  الفرض  على  األميركي  قــدرة 
على التحّمل والتقبّل، واستعداد قوى محور المقاومة 
عبر  الكيان  أمــن  حــدود  ذاتها،  العناوين  في  للقبول، 
لبنان  استثناء  وحــدود  وبــراً،  بحراً  لبنان  مع  الحدود 
الحدود مع سورية  العقوبات على سورية، وعبر  من 
قوى  تــواجــد  لجهة  السورية  الجغرافيا  فــي  وعمقها 
المقاومة والحضور اإليراني كمصدر للقلق الدائم من 

توقيت  في  الجوالن  جبهة  بفتح  سورية  نيات  وجود 
قرارات  بتغطية  األميركي  الــقــرار  على  رداً  مناسب، 
الباب  يفتح  فهل  الــجــوالن،  بــضــّم  االحــتــالل  حكومة 
لبحث انسحابات لجيش االحتالل مما تبقى في جنوب 
لبنان وفتح التفاوض حول الجوالن كسقف جديد، أم 
يرضي  حــدودي  ترسيم  خط  قبول  عبر  أقــل  هو  لما 
العقوبات  مــن  نسبياً  لبنان  واستثناء  نسبياً  لبنان 
في  والمقاومة  إيران  لبقاء  نسبي  وتقبل  سورية  على 
االشتباك،  خطوط  عن  يبتعد  تموضع  ضمن  سورية 
أو  الكبرى  التسويات  على  معلقاً  بات  شيء  كل  أن  أم 

الكبرى؟ الحرب 

الواليات المّتحدة

 

تحت ركبة ال�ّشرطي الأبي�ص

{ د. أحمد الزين
لعلّها المّرة األولى منذ عقود التي تنظر فيها دول العالم وشعوبه 
على امتداد الكرة األرضّية إلى الواليات المّتحدة فال ترى فيها أكثر 
الحقوق  العنصرّية والفقر وضياع  الّداخل فيها  من دولة هّشة من 
بجريرتها،  المّتحدة،  الواليات  ترفع  التي  المثالب  كّل  من  فيها  بل 
ذلك  كل  وفوق  وشعوبه..  العالم  دول  بقية  على  العقوبات  سيف 
الّدول  غالبّية  يتهّدد  بما  مهّددة  بدت  أّنها  ذلك  كّل  من  واألهّم  بل  ال 
قد  ونزاعات  وحروب،  انفصالّية،  حركات  من  ثالثاً  عالماً  المصّنفة 

تقود إلى الّتقسيم والّتجزئة!
الشرطي  ركبة  تحت  األسود  فلويد  جورج  مقتل  أّن  والحقيقة   
إلى جانبه يشاهد  األميركي األبيض على مرأى من زميل له واقف 
الجريمة دون أن يحّرك ساكناً ودون أن يرّف له جفن.. قد أعاد إلى 
األذهان تاريخ الحرب األهلّية األميركّية بين عامي 1861  و 1865 
فكانت  اللون  أس��اس  على  عنصرّية  شعارات  تحت  قامت  التي 
العبودّية وكان االّتجار بالبشر... وكأن ال مؤّسسات تحمي اإلنسان   

وال مساواة حقيقّية وال عدالة اجتماعّية في هذه البالد..
من  أّي��اً  لكّن  األس��ود..  للّدم  انتصاراً  األميركي  الشعب  تحّرك 
مؤّسسة  أّي  تتدّخل  ولم  لنصرته،  تتحّرك  لم  الّدولّية  المؤّسسات 
حقوقّية للمطالبة على سبيل المثال بمعاقبة ذلك الّشرطي اّلذي نّفذ 
جريمته على مرأى من العالم أجمع.. وحدها الّشعوب تعاطفت... 

صرخت رافعة الّصوت وال من يسمع..
واآلن.. خفت هدير االحتجاجات هناك، لكّن أموراً كثيرة حصلت 

خاللها ينبغي مالحظتها والبناء عليها.. 
لقد استطاعت منطقة في مدينة سياتل أن تشّكل حالة انفصالّية 

فهل هذا عادي في بلد كالواليات المّتحدة؟
جّداً  قريبة  المثال  سبيل  على  كنيويورك  الواليات  بعض  بدت 
الحكومة  قرارات  تطبيق  في  المعاندة  بعض  ُمظهرة  االنفصال  من 

االّتحادّية ممّثلة بالّرئيس ترامب..
أسقطت تماثيل ذات رمزّية بالّنسبة لألميركيين في مشهد يشبه 
إسقاط تمثال صّدام حسين في بغداد.. فهل من عالقة بين الحدثين؟ 
وهل من خيط يربط األحداث على رقعة الّشطرنج الّدولّية في لوحة 

سوريالّية لن يراها العالم إال إذا اكتملت؟
بعض الّتساؤالت مشروعة خاّصة أّننا قد شهدنا في زمن ليس 
الواليات  من  وقّوة  عظمة  أقّل  تكن  لم  دولة  تفّكك   )1991( ببعيد 
المّتحدة هي االّتحاد الّسوفياتي، فهل يتكّرر المشهد في عهد رئيس 
أميركي معّدل الذكاء لديه ال يفوق معدل مراهق في الرابعة عشرة 
سنة حسب آخر التسريبات؟ وما هي رمزية إسقاط تماثيل القادة 
الذين أنهوا الحرب األهلية األميركية؟ وما هي رمزية إسقاط تمثال 

كربستوفر كولومبس؟ 
كان  مّما  تعقيداً  أكثر  المشهد  يبدو  المّتحدة  للواليات  بالنسبة 
فترة االّتحاد الّسوفياتي.. لقد أعلن غورباتشوف في لحظة تاريخّية 
الّدول التي كانت تابعة لهذا االّتحاد دوالً مستقلة فكان الّتفّكك هادئاً، 
مترامية  المّتحدة  كالواليات  فدرالّية  دولة  في  ممكن  غير  ذلك  لكّن 
األطراف وفيها من التناقضات ما ال يمكن ضبطه في حال الّتفّكك.. 
فيها السود والبيض، وفيها ذوي األصول األوروبية وذوي األصول 
فاحشو  الرأسماليون  وفيها  األفريقّية...  األصول  وذوي  اآلسيوّية 
والمسيحيون  المسلمون  فيها  المدقعون...  الفقراء  وفيها  الثراء 
األرض  هذه  سّكان  أّنهم  يّدعون  من  فيها  والملحدون...  واليهود 
األصلّيون  أميركا  سّكان  الحمر  الهنود  وفيها  مهاجرون،  وسواهم 
وقد وقفوا في إحدى الواليات صارخين في وجه ترامب: أنت على 

أرض مغصوبة.. 
فمن يضبط إيقاع كّل هذه التناقضات في حال ضعفت السلطة 
االّتحادّية في بلد كّل فرد فيه يحمل الّسالح؟ وقد رأينا األميركيين، 
وخاصة الذين ينادون بأميركا للعرق األبيض، كيف تهافتوا على 
أّي  منع  على  يقدر  من  األخيرة..  التظاهرات  خالل  األسلحة  شراء 
على  بناء  والية  كّل  أّن  خاّصة  أحادي  بشكل  االنفصال  من  والية 
فرض  لها  يتيح  داخلياً  استقالالً  تمتلك  المعتمد  الفدرالي  الّنظام 
قوانينها الخاّصة ولها شرطتها ونظامها القضائي المستقّل؟ وماذا 

يحصل في حال قّررت الحكومة االّتحادّية منع مثل هذا االنفصال؟
من  ب��دءاً  الكبير،  بالتغيير  يشي  العالم  في  يحصل  ما  كّل  إّن 
الصمود  إلى  وص��والً  الروسي،  بالثبات  م��روراً  الصيني  الصعود 
اإليراني ومالمح صراع بريطاني أميركي.. قد ال تبدو الصورة إلى 
اآلن مكتملة لكن هنالك بالّتأكيد لوحة عالمّية جديدة ترَسم وقد ال 
الّطاغية فهنالك خطوط جديدة  المّتحدة هي  الواليات  ألوان  تكون 
ال يمكن تجاهلها.. إالّ أّن الحديث عن تفّكك الواليات المّتحدة أمر لن 
يحصل إالّ من الّداخل.. ويبدو أّن هنالك معطيات في هذا الّصدد قد ال 
تكون قريبة وقد ال تتبلور على أرض الواقع لكّنها موجودة وواضحة 
تخوض  جديد  لعالم  صورة  العالمّية  القدر  يد  ترسم  فهل  المعالم 
عنصرّية  ألسباب  تنشب  داخلّية  حروباً  المتحدة  الواليات  فيه 
نحن ال نتمّنى ذلك ولكن على الّشرطّي األبيض أن يزيح ركبته عن 
رقبة الواليات المّتحدة كما عليه أن يزيحها عن رقبة العالم أجمع.. 

بانتظار معطيات جديدة.. بانتظار اكتمال المشهد..

{ أيهم درويش
إلى  أّدت  التي  اإليرانية  السورية  العالقات  تطورات  قراءة 
توقيع اتفاقية التعاون العسكري األخيرة في الثامن من الشهر 
تهدف  التي  االستراتيجية  الرسائل  رؤي��ة  دون  من  الحالي 
اتفاقية  مجرد  كأنها  تبدو  يجعلها  إليصالها،  البلدين  قيادات 
أّن لها  جديدة يوقعها الطرفين ويمضيان، ولكن من الواضح 
دالالت غير تلك المعلن عنها، ويبدو أّن طهران ودمشق تريدان 
والعسكري  األمني  القرار  جهات  إلى  موجهة  رسائل  إيصال 
حليفها  عن  تتخلى  لن  سورية  ب��أّن  مفادها  اإلسرائيلي، 
السورية  الجوية  الدفاع  ألنظمة  طهران  تطوير  وأّن  اإليراني، 
األيدي  مكتوفة  تقف  لن  طهران  أن  على  دليل  االتفاقية  ضمن 
ما  وهذا  سورية،  على  المتكررة  اإلسرائيلية  االعتداءات  أمام 
أصبحت  إي��ران  »أّن  نشرها  عبر  عبرية  إعالم  وسائل  أكدته 
قادرة على ضرب إسرائيل من داخل األراضي السورية، وهذا 

بالفعل أمر يجب االنتباه إليه في الفترة القريبة المقبلة«.
 لكن الرسالة األهّم هي في توقيت االتفاقية التي جاءت بعد 
حاولت  الذي  القرار  مشروع  على  الصيني   – الروسي  الفيتو 
إدخال  بحجة  األم��ن  مجلس  عبر  تمريره  األميركية  اإلدارة 
الروسي  اليقين  بعد  سورية،  إلى  اإلنسانية«  »المساعدات 
منذ  المتحدة  األمم  من  المخصصة  المساعدات  أّن  والصيني 
المئة  في  سبعين  بمعدل  تذهب  التوالي  على  أع��وام  أربعة 
محافظة  من  أج��زاء  على  المسيطرة  اإلرهابية  للتنظيمات 
مساعدات  أي  دخ��ول  روسيا  لترفض  تركية،  برعاية  إدل��ب 
دون تنسيق مع الحكومة الشرعية في دمشق، لتأتي بعدها 
مستعدة  أنها  ترامب  برئاسة  األميركية  لإلدارة  وتثبت  إيران 
المتحدة  ال��والي��ات  تحاول  ال��ذي  الطوق  لكسر  خطوة  ألي 
فرضه على دمشق، وأنها حاضرة على أرض الواقع إلحباط 
في  خصوصاً  السوري،  الدور  إلضعاف  تهدف  إج��راءات  أي 
المجال العسكري أو االقتصادي، وللتذكير بأن إيران ما تزال 
كما  وجدتها  أينما  المتحدة  الواليات  مصالح  لضرب  جاهزة 

فعلت في السنوات األخيرة.
العسكري  التعاون  تعزيز  اتفاقية  إّن  مراقبون  قال  حيث 
واألمني في مجاالت عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق 
تأتي تتويجاً لسنوات من التنسيق والتعاون ظهرت نتائجها 
بالعمل المشترك لمكافحة اإلرهاب، وهذا ما أكده رئيس هيئة 
األركان اإليراني اللواء محمد باقري في تصريح صحافي عقب 
لقائه وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب في مبنى وزارة 
أنظمة  بتقوية  »سنقوم  بقوله  دمشق  في  السورية  الدفاع 

الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العالقات العسكرية 
التعاون  على  وتصميمنا  إرادت��ن��ا  يعزز  مما  البلدين،  بين 
بها  المرغوب  غير  األميركية  الضغوط  مواجهة  في  المشترك 

من قبل شعوب المنطقة«.
بل  واألمن،  التدريب  من  أبعد  هو  ما  إلى  االتفاقية  وتذهب 
من  نوع  هكذا  تستوجب  اإلقليمية  الظروف  أّن  على  وتأكيداً 
التعاون، وهو ما شّدد عليه وزير الدفاع السوري العماد علي 
أيوب بأّن عالقات سورية وإيران استراتيجية وال يمكن العبث 
إيران  بين  العالقات  تخريب  على  يراهن  من  »إّن  قائالً  بها 

وسورية فهو واهم، وعليه أن يستيقظ من أحالمه«.
دون  اإليرانية  الرسائل  لقراءة  مجال  ال  ذاته،  السياق  وفي 
بعد  خاصًة  اإليراني،  الصيني  التقارب  ازدي��اد  عن  الحديث 
إلى  تهدف  التي  والصين  إيران  بين  األخيرة  التعاون  وثيقة 
نفطي  اتفاق  أكبر  وتوقيع  دائمة  اقتصادية  بناءات  تأسيس 
وبشكل  ت��ؤدي  أميركي،  دوالر  مليار   600 بقيمة  عسكري 
طبيعي إلى تقارب عميق في السياسات على مستوى البلدين 
لقانون  واضح  اختراق  في  األوس��ط،  الشرق  مستوى  وعلى 
لخنق  المتحدة  ال��والي��ات  خالله  من  تهدف  ال��ذي  »قيصر« 
شعوب المنطقة واستغاللهم والتلويح بالعقوبات لمن يحاول 
التعاون معهم، لكن وبحسب المصادر يبدو أّن الوثيقة منحت 
واقتصادياً  استراتيجياً  بعداً  اإليرانية   – الصينية  العالقات 
جديداً، لتوضح الصين أنها بجانب روسيا وإيران وأنها مهّيأة 
لهذه العقوبات ولن تتأخر بالرّد عليها من المستويات نفسها 
الهيمنة  يحارب  جديد  قطب  باتجاه  والذهاب  أكثر،  وربما 

األميركية.
ازدي��اد  مع  ت��زداد  اإلسرائيلي  األميركي  القلق  مؤشرات 

وضوح أبعاد االتفاقات الصينية – اإليرانية – الروسية.
ومحاوالت األميركيين ترميم تراجعاتهم في الشرق األوسط 
وضعية  نحو  أكثر  تذهب  التي  إي��ران  به  تقوم  بما  تصطدم 
وتدعم  األميركي،  للنفوذ  اختراقاتها  وتتابع  اإلقليمية  الدولة 
بذلك تقدم محور المقاومة ضد الوحشية األميركية التي تزعم 
الدائم  تأكيدها  خالل  من  اإلنسان،  حقوق  أجل  من  تعمل  أنها 
تمًس  التي  المجاالت  كّل  في  سورية  جانب  إلى  وقوفها  على 
جميع  في  الرئيسي  اإلستراتيجي  وموقعها  وأمنها  سيادتها 
القضية المحلية واإلقليمية، وسيكون هذا التعاون العسكري 
األخير استكماالً لالتفاقيات السابقة التي وقعتها سورية مع 
إيران، بما لدى إيران من قدرات وتقنيات عسكرية خاصة بها، 
وإضافة فعالة التفاقيات سورية مع روسيا والتي تّم تنفيذها 

وبنجاح كبير.

�تفاقية �لتعاون �لع�سكري بين �سورية و�إير�ن
ر�سائل موّجهة وم�سمار جديد في نع�س »قي�سر«

ال نريد �لرجوع �إلى �لما�سي... ولكن!

{ مريانا أمين

كما أّن النهر ال يعود في مجراه إلى منبعه !
كذلك اإلنسان، يرفض القهقرى وال يمكن له أن يسكن 
وقف  مــن  ألّن  الــوقــوف  يرفض  كما  األمـــس؛  مساكن  فــي 

تأخر عن غيره.
باليد  اآلبـــار  حفر  إلــى  نــعــود  لــن  لبنان  فــي  نحن  هــكــذا 

والمعول، لنستغني عن قطع المياه .
وحشة  في  أجدادنا  يرافق  كان  الذي  الكاز  لفانوس  وال 

الظالم.
ومواشينا  بيوتنا  تحصين  لــزمــن  الــرجــوع  نــريــد  وال 
عيونها  وبــريــق  بنباحها  نستعين  كــي  الــكــالب  بــأشــرس 
بيوت  تحاصر  كانت  التي  المتوحشة  الضباع  لتخويف 
أجدادنا؛ كي ال يضطروا إلى قتلها ألنها تجاوزت خط النار 

.
كدليل  النجوم  خــالل  مــن  الفلك  علم  معرفة  نــريــد  وال 
والماعز  الغنم  راعــي  يستكشف  كــان  كما  ليالً؛  الترحال 

خبايا الطقس والرياح؛ ومتى تمطر السماء .
العشق  وقصص  العذري  الحب  قصص  إلى  نعود  ولن 
أهمية  رغم  البيادر  وعلى  النبع  وقرب  العين  على  والغرام 
كّل المشاعر التي كانت تكمن في نفوس األجداد من وعد 

مقّدس وكالم محّصن بعيد عن الكذب والنفاق .
كم عاشت عائالت من بركة أيدي الفالحين وكم عاشوا 

التي كانت ترسل كّل لحظة تحية وفاء  الحقول  األمل بين 
لألرض!

نــحــن نــفــتــخــر بــمــا كــــان ومــــا مــضــى ولـــكـــن عــلــيــنــا ان 
أساليب  في  نعمل  أن  علينا  تشّعباته؛  بكّل  التطور  نواكب 
التكنولوجبا الحديثة لنرتقي الى مصاف الدول المتطورة.

لكّن!
ال مانع أن نرجع الى الجذور وإلى العادات القيّمة التي 

ترّبينا عليها إذ كانت تتماشى مع كّل زمان وكّل عصر !
أن  دون  الــديــك  صيحة  عــلــى  االســتــيــقــاظ  مــن  مــانــع  ال 
نتخذه عادة نتّكل عليها ونضع ساعة اليد أو ساعة الجوال 

جانباً...
وقفة  لكن!  الـــوراء  الــى  الــعــودة  يرفض  الحياة  قاموس 
الركوع ومن طأطأة  الحقول أفضل بألف مرة من  عز في 

الرؤوس أمام من يحاصرنا بحراً وجواً .
فمن يتنفس هواء لبنان ال تهزمه كّل أنواع الحروب؛ ألّن 

اللبنانيين يتنفسون برئة واحدة؛ رئة العنفوان والكرامة!
ترابها  يلمس  ومن  إليها  يحّن  من  تعشق  لبنان  وأرض 

ويحرثها؛ 
وكّل مناضل يعيش على هذه االرض سيسحق الجوع 

ويشاطر من حوله أطيب ما عنده .
العزة  ســمــاء  نــحــو  ــم  ــه رؤوس رافــعــيــن  الجميع  ليبقى 

والكرامة!
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اأريد اأن اأحيا الوطن مرتين..

{ فاتن شيمي

ماذا لو حّطت حمامة،
على شجرة الزيتون،
في مدينتي )حيفا(..

سأحّملها السالم،
لتلثم كل شبر من تراب بلدي..

ماذا لو خاطبني النسيم،
بأنني على موعد مسبق،

مع فنجان قهوة،
سأرشفه مع جارتي هناك..

ماذا لو أعطاني،
طفل صغير حجرة،

ألصّب جام غضبي،
على المحتل الغاصب..
ماذا لو حضرت عرساً،

ووضعت الكوفية على أكتافي،
وسمعت النسوة يزغردن،

ويصدحن بأجمل المواويل والعتابا..
والفتيات ينثرن األرز من الشرفات؟

ماذا لو أتيحت لي الفرصة،
لتطأ قدماي أرض وطني؟

سآخذ حفنة من التراب وأشمها..
سأدخل القدس

وأصلي بحرمها،
وأتمشى بشوارعها القديمة، 

وأصادق الحمام..
وبعدها سأتوّجه،

مروراً بكل المدن والقرى،
وأشبع رئتي هواء عليال،

مشبعاً باالنتماء..
وأقطف من خيرات وطني وأنعم..

ماذا لو الح كالبدر،
رجلي الذي أعشق..

بسمرته، بشامته، بهيبته،
برائحة التبغ التي تفوح منه..

أقبل علي،
عانقني وأحكم علّي بيديه،
حتى تنفست رائحة التبغ،

العالقة بثيابه؟؟
ماذا لو وشم عطره على مسامي؟

ألحيا الوطن مرتين!! 

الجمهور يت�ضامن مع هيفا وهبي 

في ق�ضّيتها �ضد وزيري 

وهبي   اللبنانية  هيفا  النجمة  جمهور  من  كبير  عدد  قام 
اذ كتبوا لها  بالتضامن معها في أزمتها مع  محمد وزيري ، 
عبارات داعمة مع وسم »العدالة لهيفاء وهبي«، وقد احتّل 

هذا الوسم المرتبة األولى في مصر.
احنا  يا روحي  لها: »احبك  ُكتبت  التي  المنشورات  ومن 
بيرجع،  حقك  الله  شاء  وان  بنصدقك  وكلنا  شي  بكل  معك 

العدالة لهيفاء وهبي«.
من  »الحكاية«  لبرنامج  مؤخراً  هيفا  صّرحت  وكانت 
متواجدة  حالياً  انها  أديب  عمرو  المصري  اإلعالمي  تقديم 
أزمة  بسبب  مصر  الى  تسافر  أن  تستطيع  وال  لبنان  في 
المحامي  من  طلبت  الفترة  هذه  في  لكنها  كورونا،  فيروس 
الخاص بها في مصر أن يحرر محضراً ضد وزيري بسبب 
استيالئه على فيلتها المسجلة باسم شقيقتها ويقيم فيها، 
عن  تراجع  الحالة  إلثبات  ذهب  الذي  المأمور  أن  موضحة 

ذلك من دون سبب.

ق�صيدة
اأمين الّذيب ُيخاتل الموت! 

م�شروع فيلم »الزقاق« يفوز بجائزة 

لجنة التحكيم لبرنامج �شناعة الأفالم 

�شام كردّي اأحيت حفاًل غنائيًا 

لروائع الراحلة �شعاد محمد في دار الأ�شد

بدء عر�ض م�شرحّية »بيت ال�شغف« 

على م�شرح الحمراء اليوم  

»Money Heist«  بدء العمل على المو�شم الخام�ض من م�شل�شل

{ د. باسل الزين*
األولى،  الهاتفّية  المكالمة  منذ  َلِبًقا  عرفُتُه 
وما  األخ��ي��رة،  الهاتفّية  مكالمتنا  في  وأًب��ا 
وناقًدا  شاعًرا  عرفُته  المكالمتين  هاتين  بين 
وأميًنا وتّواًقا وُمجّدًدا ومنّظًرا ووقوًرا ومّتزًنا 

وقبل كّل شيء إنساًنا. 
ذاد  أعرف شاعًرا يذود عن أحالمه كما  لم 
كان  مشروعه.  عن  الدفاع  في  الذيب  أمين 
العظماء  قدر  لكّن  ويسبقه،  الّزمن  ُيسابق 
أن يخسروا معركتهم األخيرة. ومع ذلك فقد 
أدبّي  مشروع  من  استطاع  ما  لرحيله  أع��ّد 
عاتقه  على  وأخذ  كبير،  نهضوّي  تجديدّي 
بالمجتمع،  تنهض  فكرّية  مؤّسسة  بناء 
وتستنهض  الخاملة،  العقول  شحذ  وُتعيد 

الغافية.  الهمم 
األدب  رئ��ة  من  يتنّفس  الّذيب  أمين  ك��ان 
الوجيز، وينفث مع دخان سيجارته التقاليد 
ليس  زم��ان��ه  المميت.  وال��ّس��ك��ون  البالية، 
اإلض��اف��ة  ف��ي  لحظاته  يختصر  كزماننا، 
تصويب  في  أوقاته  وينفق  المزيد،  وطلب 
الفكرّية  العمارة  ه��ذه  في  التفاصيل  أدّق 
األسماء  م��ن  كوكبة  بمعّية  شّيدها  التي 
في  وجهد  انتقاءها،  أحسن  التي  الالمعة 
الوجز على مسامعها، فأخرج  تقليب فصول 
دفينة.  طاقات  عن  فيها  وكشف  مكنوناتها، 
عرف  وال  يوًما،  التراجع  معنى  يعرف  لم 

معنى االستسالم. وليس غريًبا، من بعد، أن 
ويجمع  بطارفه،  العربّي  العالم  تالَد  يصل 
رؤى  ويضّم  أفكار،  شتات  ويوّحد  طاقات، 
نشاط  ف��ي  بعض  إل��ى  بعضها  متجانسة 
فكرّية،  ورصانة  دؤوب،  وعمل  نظيره،  قّل 
وإلحاح  مؤّسسّي،  وتنظيم  حوارّية،  وروح 

استشرافّي. 
الموت  س��ّول  فكيف  ال��ّذي��ب،  أمين  رح��ل 
جسد  في  قلوًبا  يحمل  رجاًل  ُيرغم  أن  لنفسه 
حمل  الذي  الرجل  هذا  الرحيل؟  على  واحد 
ُيعاين  حوله،  من  لكّل  محبة  ينبض  قلًبا 
بروح  ويندفع  أخبارهم،  ويتقّصى  أحوالهم، 
أبوّية للوق��وف إلى جانبهم، والدفاع عنهم، 
ومراعاة ظروفهم، واإلنص��ات إلى مشاكلهم، 
وم��ح��اول��ة اج��ت��راح ح��ل��ول ل��ك��ّل م��ا يقّض 

مضجعهم. 
كيف  يرحل؟  أن  مثله  لرجل  كيف  لكن، 
يتصالح  أن  الوجيز  األدب  ملتقى  لمؤّسس 
ثقافّية  مؤّسسة  وراءه  خلّف  وقد  الموت  مع 
َه��دِي  على  وتسير  باسمه،  تلهج  ناهضة 
واألخيرة  األولى  المّرة  أّنها  يقيني  تعاليمه؟ 
خاتل  لقد  ال��ّذي��ب.  أمين  فيها  ُيخاتل  التي 
في  اختطفه،  أّن��ه  األخير  ه��ذا  فظّن  الموت 
حين أثبت بالغياب الّصرف حضوره البهّي، 

وسطوعه الدائم، وحكمته التي ال تنتهي.

*عضو ملتقى األدب الوجيز.

في  الدولي  السينمائي  المهرجان  فعاليات  ضمن 
كارلوفي فاري في التشيك ، فاز مشروع فيلم »الزقاق« 
للمخرج  باسل غندور  بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج 

.»Eastern Promises« صناعة األفالم
خصال  تسوده  ضيق  حي  في  الفيلم  أحداث  تدور 
سكانه،  سلوك  على  المسيطرة  والثرثرة  العنف 
على  الحفاظ  يحاولون  من  بين  فيه  ويتصادمان 
األعراف االجتماعية وآخرين يحاولون التحرر منها.

كارلوفي  في  الدولي  السينمائي  المهرجان  ويعد 

الوسطى  أوروب��ا  في  سينمائي  مهرجان  أكبر  فاري 
في  السينمائية  المهرجانات  أقدم  وأحد  والشرقية، 
المهرجان  وق��ّدم   ،1948 عام  تأسس  حيث  العالم 
 Eastern« ب��رن��ام��ج  م���ن  اف��ت��راض��ي��ة  ن��س��خ��ة 
ضمت  تموز   8-6 م��ن  الفترة  ف��ي   »Promises
التطوير  من  مختلفة  مراحل  في  األف��الم  مشاريع 
البلقان،  ومنطقة  أوروبا،  وشرق  وسط  من  واإلنتاج 
األوس��ط  وال��ش��رق  السابق،  السوفياتي  واالت��ح��اد 

أفريقيا. وشمال 

{ رشا محفوض
للمطربات  التكريمي  الفني  مشروعها  ضمن 
كردي  ش��ام  المغنية  أحيت  ال��راح��الت  العربيات 
بقيادة  »قصيد«  فرقة  بمشاركة  طربية  أمسية 
الراحلة  المطربة  لتكريم  سكيكر  كمال  المايسترو 
وال��ف��ن��ون  للثقافة  األس���د  دار  ف��ي  محمد  س��ع��اد 

بدمشق.

منّوعاً  برنامجاً  اليوم  أمسية  في  شام  واختارت 
والعاطفية  الوجدانية  الراحلة  المطربة  أغاني  من 
لسيد  ه��وي��ت«  »أن��ا  دور  إل��ى  إض��اف��ة  والوطنية 

درويش والذي تميزت الراحلة بأدائه.
التي  األغاني  من  مجموعة  شام  المغنية  وأّدت 
عمل على توزيعها موسيقياً الموسيقي سكيكر منها 
عايز  وبقى  محسن  محمد  ألحان  ناس  يا  مظلومة 
األطرش  فريد  الراحل  الموسيقار  ألحان  تنساني 

ووحشتني ألحان خالد األمير وأوعدك ألحان محمد 
سلطان.

مسيرتها  ب��دأت  ك��ردي  ش��ام  المغنية  أن  يذكر 
من  ال��ف��ّن  لعالم  وانطلقت  الصغر  منذ  الفنية 
عام  دمشق  إذاع��ة  على  الهواة  بنادي  مشاركتها 
هيئة  لمصلحة  عدة  أغاني  بعدها  وقدمت   1998
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  وش��ارك��ت  والتلفزيون  اإلذاع���ة 
على  حالياً  وتعمل  الدرامية  التلفزيونية  الشارات 

وكان  األسد  دار  في  عدة  تكريمية  أمسيات  تقديم 
فايزة  وبعدها  الجمال  ربا  الرحالة  للمطربة  أولها 

أحمد ومها الجابري وفاتن حناوي.
أما فرقة »قصيد« فتقّدم األعمال الغنائية العربية 
بشكل عام والسورية بشكل خاص بلغة هارمونية 
وهويتها  طابعها  على  الحفاظ  مع  أوركسترالية 
المعهد  2008 من متخرجي وطالب  وتأسست عام 

للموسيقا. العالي 

مديرية المسارح والموسيقى/ المسرح القومي 
اقتباس  الشغف«،  »بيت  المسرحي  العرض  تقّدم 
وإخراج المسرحي )هشام كفارنة(، يومياً اعتباراً 
مساًء،   7 تمام  تموز،   )15( المقبل  األربعاء  من: 

على مسرح الحمراء في دمشق. 
يؤدي شخصيات العرض )الممتد ل�55 دقيقة( 
»يوسف  وال��ي«،  )»أم��ان��ة  المسرحيين:  من  كل 

المقبل«، »صفاء رقماني«، »مجدي المقبل«(. 
األميركي  المسرحي  رائعة  عن  مقتبس  العرض 
ال��دردار«،  شجرة  تحت  »رغبة  أونيل«:  »يوجين 
حيدر،  سهى  أزياء:  كفارنة،  هشام  سينوغرافيا: 
حميدي،  بسام  إضاءة:  الضللي،  رامي  موسيقى: 
مكياج: منور عقاد، ويساعد في اإلخراج: خشناف 

ظاظا. 
يذكر أّن كفارنة ممثل، مؤلف، ومخرج مسرحي، 
المسرحية/ للفنون  العالي  المعهد  من  متخّرج 
دمشق 1982، مدير سابق للمسرح القومي، أستاذ 
المسرحية،  للفنون  العالي  للمعهد  سابق  ووكيل 
المسرحية،  والتكريمات  الجوائز  من  الكثير  حصد 
مسرحية  مهرجانات  ف��ي  تحكيم  لجنة  عضو 
مسرحيات  لكتابته  إض��اف��ة  وأجنبية،  عربية 
األعمال  من  العديد  رصيده  في  لألطفال؛  غنائية 
المسرحية منها: )البيت ذو الشرفات السبع، بيت 
الموت  وعنترة،  عبلة  األص��ل،  طبق  شرفات،  بال 
تصعد  القرى  الزنزانة،  العيد،  بيت  وال��ع��ذراء، 
بروفا،  الدمى،  بيت  الخاص،  الحالق  القمر،  إلى 

شوباش(.
تموز  من  ال�28  الثالثاء  لغاية  العرض  يستمّر 

الحالي، على مسرح الحمراء في دمشق.

التلفزيوني  المسلسل  مبتكر  بينا،  أليكس  أك��د 
 Money Heist / la casa de« اإلس��ب��ان��ي 

الموسم الخامس قيد اإلعداد حالًيا. أن   ،»papel
إنستغرام،  موقع  في  لنفسه  صورة  »بينا«  ونشر 
وهو يكتب على كمبيوتر محمول من أرجوحة شبكية، 
من  الخامس  الموسم  بكتابة  مشغول  إن��ه  ق��ائ��الً: 

العرض.
على  المسلسل  من  الخامس  الموسم  يحصل  ولم 
كما  نتفليكس،  جانب  من  اآلن  حتى  األخضر  الضوء 
أن  مضيًفا  خامس،  موسم  هناك  سيكون  أن��ه  أك��د 
الكشف  حالة  في  منزله  في  قنبلة  ستضع  نتفليكس 

عن أي تفاصيل أخرى.
إسبانية،  سرقة  جريمة  ح��ول  األح���داث  ت��دور 
بتجميع  يقوم  البروفيسور،  تدعى  شخصية  يقودها 
مجموعة من المجرمين ويهدي كل منهم اسم مدينة، 
مجموعة  وتصادفهم  كبرى،  سرقات  أجل  من  وذلك 
والمسلسل  السرقة،  بتلك  قيامهم  أثناء  األحداث  من 
مايو   2 في  منه  األول  الموسم  حلقات  أولى  طرح  تم 
الذي قام  2017، ودار حول »البروفيسور«  من عام 
المدينة،  في  اللصوص  أمهر  من  مجموعة  شمل  بلم 
اإلسباني  البنك  لسرقة  مجموعة  منهم  يكّون  لكي 

المركزي.
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11ريا�سة / ت�سلية
فوز �صعب لريال مدريد على غرناطة

ة التتويج �صّهل له الطريق العتالء من�صّ

اإطالق دوري كرة ال�صلة االأميركي لل�صيدات

�صعارات ومواقف ور�صائل على القم�صان!

اأو�صيمين اإلى نابولي مقابل 81 مليون يورو

ت�صيل�صي ير�صد 100 مليون يورو  ل�صّم حار�س اأتلتيكو ال�صلوفيني اأوبالك

»ليكيب«  صحيفة  ف��ي  ج��اء  م��ا  بحسب 
فيكتور  النيجيري  الالعب  دخل  الفرنسية، 
في  الفرنسي  ليل  ن��ادي  مهاجم  أوسيمين 
مفاوضات حصرية مع نادي نابولي االيطالي 

81 مليون يورو.  لالنتقال إلى صفوفه مقابل 
فبعد التخلي عن اإليفواري نيكوال بيبيه إلى 
بثمانين  الماضي  الموسم  اإلنكليزي  أرسنال 
لبيع  الشمالي  الفريق  يستعد  يورو،  مليون 
13 هدفاً هذا الموسم في الدوري  عقد صاحب 
الثامنة  المرحلة  عند  توقف  الذي  الفرنسي 

والعشرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
العائلي  المحيط  عن  الصحيفة  ونقلت   
رئيس  مع  سافر  أنه  عاماً   21 البالغ  لالعب 
سردينيا  جزيرة  إل��ى  لوبيز  جيرار  ال��ن��ادي 

نابولي كريستيانو  الرياضي في  المدير  للقاء 
تابعها  صلبة  مفاوضات  لبدء  جونتولي 
دي  أوري��ل��ي��و  نابولي  رئ��ي��س  الهاتف  على 

الورنتيس.
 وأضافت أن الالعب طلب من ناديه مؤخراً 
عدم مواصلة المفاوضات مع أندية أخرى، ثم 
من  بدالً  نابولي  إلى  االنتقال  نيته  عن  أعرب 

اختيار مواطنه إنتر أو ليفربول بطل إنكلترا. 
في  راهناً  السادس  المركز  نابولي  ويحتل 
روما  عن  نقطتين  بفارق  اإليطالي  ال��دوري 
بإخراج  مفاجأة  تحقيق  في  ويأمل  الخامس، 
دوري  نهائي  ثمن  من  اإلسباني  برشلونة 
أرضه  على  معه  تعادل  بعدما  أوروبا،  أبطال 

ذهابا.  1-1

كشفت صحيفة »ديلي ميرور« أمس الثالثاء 
أن نادي تشيلسي اإلنكليزي يسعى للحصول 
على خدمات الحارس السلوفيني، يان أوبالك، 

نجم أتلتيكو مدريد اإلسباني. 
الصحيفة البريطانية،  به  أفادت  لما  ووفقا 
فإن تشيلسي بدأ بالفعل في التفكير بالعرض 
إلى  أوب���الك  ض��م  سبيل  ف��ي  سيقّدمه  ال���ذي 

معقله »ستامفورد بريدج«. 
تقديم  نية »البلوز« في  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 
مبلغ كبير ألتلتيكو، فإن النادي على استعداد  
كيبا  اإلس���ب���ان���ي،  ال���ح���ارس  ع���ن  للتخلي 
تشيلي في  طموح  يلِب  لم  ال��ذي  أريزاباالغا، 

صفقة تبادلية.
أوب��الك  في  الم��ب��ارد  فرانك  ال��م��درب  وي��رى 

المنقذ الخاص بمشروعه في صفوف تشيلسي، 
كيبا.  وبين  بينه  الكبير  التفاهم  عدم  ظل  في 
قيمته  عرض  تقديم  في  اللندني  النادي  ويفكر 
أوبالك  سيجعل  ما  وهو  ي��ورو،  مليون   100
الحارس األغلى في تاريخ سوق االنتقاالت عبر 

التاريخ.
وكان أوبالك البالغ 27 عاما قد جدد تعاقده 
ليمدد  فقط،  واحد  عام  قبل  مدريد  أتلتيكو  مع 
بقائه في صفوف النادي اإلسباني حتى العام 

 .2023
الجزائي  في الشرط  اآلن  العقبة  تبقى  لكن 
 100 من  ارتفع  ال��ذي  أوب��الك  بعقد  الخاص 
120 مليون يورو، أي أكثر ب�  مليون يورو إلى 

20 مليون عما يعتزم تشيلسي عرضه.

رئي�س اتحاد التايكواندو يوا�صل زياراته لالأندية

بنزيما يالحق مي�صي على لقب »هّداف الليغا«

بر�صلونة يعلن عن قمي�صه الجديد للمو�صم المقبل

ال�صعودية تلغي ترخي�س بي اإن �صبورت�س

 1-2 بصعوبة  المتصدر  مدريد  ريال  فاز 
على  ال��ت��اس��ع  ف���وزه  ليحقق  غ��رن��اط��ة  على 
اإلسباني  األول��ى  الدرجة  دوري  في  التوالي 
التتويج  أع��ت��اب  على  ويصبح  ال��ق��دم  لكرة 
الدين  زين  المدرب  فريق  واستعاد  باللقب. 
برشلونة  م��ع  األرب���ع  النقاط  ف��ارق  زي���دان 

صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.
باللقب  التتويج  مدريد  ري��ال  وسيضمن   
فيا  على  فاز  إذا   2017 العام  منذ   مرة  ألول 
على  تفوق  إذا  أو  المقبل،  الخميس  يوم  ريال 

ليغانيس في الجولة األخيرة. 
وقال سيرجيو راموس قائد ريال: »بالفعل 
نحن اقتربنا خطوة واحدة لكن يجب مواصلة 
النقاط  التقدم وال يزال يجب حصد المزيد من 
هذا  ألن  متبقية  مباراة  بكل  الفوز  وسنحاول 

باستمرار«.  هدفنا 
بالفوز  نحتفل  أن  حقا  »أتمنى  وأض��اف: 
عن  تتحدث  نتائجنا  ال����دوري.  ه��ذا  بلقب 

نفسها«.
ميدانياً، بدأ ريال بشكل رائع وتقّدم المدافع 
بعدما  األول  بالهدف  ميندي  فيرالن  الفرنسي 
تسديدة  وأطلق  الجزاء  منطقة  داخ��ل  توغل 
العاشرة  الدقيقة  في  ضيقة  زاوية  من  هائلة 

ليهز الشباك ألول مرة مع ناديه. 
يلعب  ال��ذي  ميندي  األيسر  الظهير  وق��ال 
جدا  سعيد  »أن��ا  مارسيلو  المصاب  من  ب��دال 
بتسجيل هدفي األول مع ريال مدريد وبالفوز 

بالنقاط الثالث. سنبذل قصارى جهدنا«. 
مدريد  ريال  هداف  بنزيمة  كريم  وأض��اف 
الثاني بتسديدة متقنة من مدى قريب  الهدف 

في الدقيقة 16 ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في 
يملك  الذي  غرناطة،  لكن  الموسم  هذا  الدوري 
األوروبي،  للدوري  التأهل  في  ضعيفة  فرصة 

رفض االستسالم. 
المتألق  ري��ال  ح��ارس  كورتوا  تيبو  وأنقذ 
دومينجوس  ال��م��داف��ع  تسديدة  م��ن  فرصة 
المهاجم  قلص  بينما  االستراحة  قبل  دوارتي 
الفارق في بداية  الفنزويلي داروين ماتشيس 
الثاني بعد خطأ من كاسيميرو. وهذا  الشوط 
أول هدف يدخل مرمى ريال في ست مباريات 
المهاجم  وس��دد  خطيرا  ك��ان  غرناطة  لكن 
أنقذها  النهاية  ق��رب  ق��وي��ة  ك��رة  أنتونين 

كورتوا. 
تسديدة  إبعاد  في  بشدة  رام��وس  وأج��اد 
رامون عزيز من على خط المرمى في اللحظات 

األخيرة ليخرج ريال مدريد بانتصار ثمين.
انتهاء  عقب  صاخب  بشكل  زيدان  واحتفل   
المباراة وأشاد بالعبيه بسبب طريقة تعاملهم 
زيدان  وقال  المتأخرة.  غرناطة  انتفاضة  مع 
اإلسباني  الدوري  لقب  حصد  من  اقترب  الذي 
إلى  سنوات  أرب��ع  في  الثانية  للمرة  كمدرب 
أوروب��ا  أبطال  دوري  بلقب  التتويج  جانب 
ثالث مرات »أطلقت صرخة ألني كنت سعيدا 

ألن في كرة القدم على المرء أن يعاني«. 
ألن  عالية  صرخة  أطلقت  »لقد  وأض��اف: 
أن  أريد  وكنت  جدا  مهمة  كانت  الثالث  النقاط 

أقول لالعبين إنهم قدموا مباراة رائعة. 
تعاني  أن  يجب  ال��دوري  بهذا  تفوز  حتى 
يجب  كفريق.  كبيراً  مجهودا  بذلنا  ولقد  قليالً 

الشعور بالفخر بهذا الفريق«.

األمريكي  السلة  كرة  دوري  رابطة  أعلنت 
ستنطلق  المسابقة  منافسات  أن  للمحترفات 
في 25 تموز الجاري. وستشهد الجولة األولى 
شعارات  عبر  مهمة«  السود  »حياة  حملة  دعم 
على قمصان اللعب إلى جانب إجراءات أخرى.
الجديد،  نظامها  حسب  المسابقة،  وتشهد 
المشاركة  ال�12  الفرق  من  لكل  م��ب��اراة   22
تنطلق  أن  المفترض  من  وك��ان  ال���دوري.  في 
البداية  لكن  شهرين،  قبل  الموسم  منافسات 
ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ج��ائ��ح��ة  بسبب  ت��أج��ل��ت 

المستجد. 
وكما هو الحال بالنسبة لدوري المحترفين، 
البالد  أنحاء  في  الفرق  سفر  حظر  سيجرى 
إلى  سينتقلون  وبالتالي  المنافسات،  خالل 

منطقة برادمينتون فى والية فلوريدا. 
»برونا  اسم  ظهور  األولى  الجولة  وستشهد 
تسعى  حيث  اللعب،  قمصان  على  تايلور« 
والسعي  الوعي  »تعزيز  إلى  ال��دوري  العبات 
الالتي  والفتيات  للسيدات  العدالة  لتحقيق 
الشرطة  لوحشية  منسيات  ضحايا  اعتبرن 

رابطة  ذكرته  ما  حسب  العنصري«،  والعنف 
الدوري في بيان.

تلك  ارت��داء  بمواصلة  لالعبات  وسيسمح 
في  تايلور  برونا  اسم  تحمل  التي  القمصان 
كذلك  الموسم.  وط��وال  التالية  المباريات 
عمليات  خ��الل  قمصان  الالعبات  سترتدي 
مهمة«،  السود  »حياة  عبارة  تحمل  اإلحماء 
في  ب��ارز  بشكل  سيظهر  ال��ذي  الشعار  وه��و 

المالعب.
 وبرز اسم األمريكية من أصول أفريقية برونا 

تايلور التي كانت تبلغ 26 عاما، وكانت تعمل 
بعض  يد  على  قتلت  التي  طبية،  طوارئ  فنية 
في  شقتها  إل��ى  دخلوا  الذين  الشرطة  رج��ال 
لويسفيل في 13 آذار الماضي في إطار تحقيق 

في قضية تتعلق بالمخدرات. 
جانب  إلى  يتردد  تايلور  برونا  اسم  وبات 
جورج فلويد، الذي فجر مقتله على يد شرطي 
أبيض في 25 أيار الماضي، احتجاجات عارمة 
الواليات  العنصرية، ما تزال مستمرة في  ضد 

المتحدة.

واصل رئيس االتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة زياراته التفقدية الى األندية 
 Talents المنضمة الى عائلة االتحاد وحّط رحاله في نادي »بالك ايغل«)بلونه( الكائن في مجّمع

الرياضي. 
وكان في استقباله رئيس النادي الغراند ماستر أالن نجم وامينة السر  السيدة غبرييال نجم . 
وجال ظريفة مع مستقبليه في ارجاء النادي واطلعه نجم على آلية التدريبات المتبعة في النادي 
في  كبير  بشكل  نمت  التي  التايكواندو  لعبة  لتطوير  ظريفة  الرئيس  يبذلها  التي  بالجهود  منوهاً 

السنوات األخيرة.
من  الكثير  يستقطب  الذي  للنادي  قيادته  في  نجم  ماستر  الغراند  بكفاءة  ظريفة  اشاد  بدوره 
العمرية والذين يحققون نتائج مميزة  الفئات  الملونة لكافة  الالعبين والالعبات حاملي األحزمة 
في البطوالت والمسابقات الرسمية. ثم شهد ظريفة عرضاً قتالياً مميزاً لالعبي والعبات النادي في 

ظل اجراءات الوقاية من وباء »كورونا«.

ساهم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، في فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه غرناطة بنتيجة 
)2-1(، في ختام المرحلة ال�36 من الدوري اإلسباني لكرة القدم. 

الدوري  في  هدفاً   19 إلى  رصيده  ليرفع   ،16 الدقيقة  في  الثاني،  الريال  هدف  بنزيما  وأحرز 
ثالثة  بفارق  المسابقة،  هدافي  قائمة  في  الثاني  المركز  في  موقعه  ويعزز  الموسم،  هذا  اإلسباني 
أهداف عن المتصدر، النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة. ونستعرض في هذا الرصد، 

أفضل خمسة هدافين في الدوري اإلسباني، بعد انقضاء 36 جولة:
1 � ليونيل ميسي )برشلونة( - 22 هدفا
2 � كريم بنزيما )ريال مدريد( - 19 هدفا
3 � جيرارد مورينو )فياريال( - 16 هدفا

4 � راؤول غارسيا )أتلتيك بيلباو( - 16 هدفا
5 � لويس سواريز )برشلونة( - 15 هدفا.

تجدر اإلشارة إلى أنه تتبقى جولتين فقط من ختام  منافسات الدوري اإلسباني لهذا الموسم.

القدم  لكرة  اإلسباني  برشلونة  فريق  كشف 
األساسي  قميصه  تصميم  عن  الثالثاء  أمس 
المقبل  الموسم  به  سيخوض  وال��ذي  الجديد 
2020-2021  ويحمل القميص تصميماً قريباً 
 ،2011-2010 موسم  في  الفريق  قميص  من 
ثالثية  الكاتالوني  النادي  فيه  حقق  وال��ذي 
أوروب���ا،  أب��ط��ال  ودوري  اإلس��ب��ان��ي،  ال���دوري 

وكأس السوبر اإلسباني. 
خطوط  خالل  من  برشلونة  قميص  ويظهر 
األحمر  للنادي  المميزين  باللونين  طولية 
للفريق  الرسمي  الراعي  وج��ود  مع  واألزرق، 

شركة »راكوتن« اليابانية. 
حسابه  عبر  القميص  برشلونة  وق���ّدم 
الرسمي على »تويتر« الذي استعرضه بعض 
على  القدم،  لكرة  األول  الفريق  من  الالعبين 
روبيرتو،  ميسي، سيرجي  ليونيل  رأس��ه��م 
سيرجيو  غريزمان،  أنطوان  بيكيه،  جيرارد 
بوسكيتس، وفرينكي دي يونغ، باإلضافة إلى 

نجمات فريق السيدات.

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أمس الثالثاء أنها ألغت وبشكل نهائي ترخيص 
 2017 شبكة »بي إن سبورتس« القطرية والتي كان قد ُمنع بّثها في المملكة منذ منتصف العام 

بسبب خالفات سياسية مع دولة قطر. 
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي عبر موقعها على اإلنترنت بأنها فرضت غرامة على »بي إن 
وذلك  المنافسة«  نظام  تخالف  »التي  الممارسات  ريال بسبب  ماليين  عشرة  بقيمة  سبورتس« 

بحسب وصف البيان.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مرفأ في غرب الواليات المتحدة، من الحيوانات 1 .

أراسل، وديناه 2 .
جميع، أعلى قمة في أثيوبيا 3 .

الفاكهة  من  القدر،  غلى  إيطاليا،  في  مشتعل  بركان  4 .
الصيفية

أفني، حيوان قطبي، إسم موصول 5 .
من لوازم الحطاب، أقرضا المال، مدخل 6 .

هوان، رطبا بالماء، جزيرة بريطانية 7 .
يصون، سهام، عائلة 8 .

ضمير، ينتسب إلى إحدى المخلوقات 9 .
ضمير منفصل، إقتربت من 10 .

فنان عربي، خالف تكثر 11 .
خالف نقص، من الزهور العطرة، يصلحا البناء 12 .

عمودياً: 
بحيرة كندية في أونتاريو 1 .

حرف  المقدسة،  األم��اك��ن  زي���ارة  ف��ّوض��ت،  2 .
أبجدي مخفف

حرف أبجدي مخفف، بشر، عاصمة أوروبية 3 .
رفاق السن، أول بيارق 4 .

خبر، يرشد، نأنس 5 .
شجر معمر، من الحشرات 6 .

كفرت، قضيا ليلتهما 7 .
نوتة  الهند،  في  مرفأ  قديمة،  عربية  مملكة  8 .

موسيقية
يتناول الشراب، الحاجز 9 .

مدينة فيتنامية، من الحبوب، ضمير منفصل 10 .
دولة أميركية، أخذ الثأر 11 .

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

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،279351846  ،251468927  ،864729351
 ،796584213  ،412936785  ،583217694

927143568  ،645872139 138695472ن 
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( يوسف بك كرم، ني 2 ( أجبر، دواليب 3 ( قد، أبار، 
وريد 4 ( وأدنا، يألف 5 ( تنس، كمال، عام 6 ( تبوك، براغ 7 
( ليون، إياب، دا 8 ( حجر النسر، أرس 9 ( مد، دب، إدلب 10 

( أقاتل، وديع 11 ( يمن، ساهراً، أد 12 ( يسرهم، يرممه. 

عموديا:
سب،   )  3 مي  يجد،  وج��دان،   )  2 الحموي  ياقوت   )  1
دستور، أنس 4 ( فران، بنادق 5 ( باكو، لباسه 6 ( كدا، مكان، 
تام 7 ( كوريا، يسأله 8 ( را، البارد، ري 9 ( ملول، رب، لوار 10 

( يرفعا، ابد 11 ( نبي، اغدر، يام 12 ( دهم، اساعده.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

مجزرة الكاتب والكتاب عبر التاريخ *

{ يكتبها الياس عّشي

المشهد األول
قال الحكيم المصري القديم »خميني دواوف« في أحد تعاليمه :

ك، وليت في استطاعتي  »ليتني أستطيع أن أجعلك تحّب الكتب أكثر مما تحّب أمَّ
أن أبرز لك ما في الكتب من روعة وجمال، فالكتابة أشرف مهنة في الوجود«.

ولم يباِر أحٌد »الجاحظ« عندما وصف الكتاب وكاتبه قائالً:
له  كان  مجموعاً،  العلم  أمهات  من  وباباً  جامعاً،  كتاباً  التقط  من  كّل  ألّن   ...«

غنُمه، وعلى مؤلفه غرُمه«.
)غداً المشهد الثاني(.

*كي ال ننسى جرح تموز، شهيد المعرفة أنطون سعاده.

درد�صة �صباحية

الإنجازات المنتظرة 

في زمن النت�سارات...

{ أحمد بهجة*

هــا نحن فــي رحـــاب شهر تــمــوز الـــذي لــه فــي ذاكــرة 
شعبنا وأجيالنا حكايات مجد وعّز وافتخار، ليس آخرها 
في العام 2006 حين وقعت المنازلة الكبرى على أرض 
وشبابها  بقادتها  المقاومة  وتعملقت  الحبيب،  الجنوب 
وجرحاها وشهدائها... وحققت النصر الذي بات اليوم 

ُيدَرّس في كتب العلوم العسكرية واالستراتيجية.
هذه  حرب  دون  من  مجّدداً،  النصر  نحقق  نحن  وها 
ألف  ويحسبون  الــحــرب  يخشون  أعــداءنــا  ألّن  الــمــرة، 

حساب ألّي حماقة جديدة قد يقِدمون على ارتكابها.
المتحدة  الــواليــات  خــارجــيــة  وزيـــر  سمعنا  قــد  وهــا 
األميركية مايك بومبيو يتراجع عما كان قاله هو نفسه 
ضّد لبنان، ورأينا بأّم العين كيف أّن السفيرة األميركية 
دوروثي شيا هرَولت مسرعة إلى عين التينة والسراي 
التراجع  هذا  دياب  وحسان  بري  نبيه  للرئيسين  لتؤكد 
مالي  دعم  على  الحصول  في  الحّق  للبنان  بــأّن  وتسلّم 
وبالتالي  قدميْه،  على  بالوقوف  له  يسمح  واقتصادي 
والنمو  التنمية  لشعبه  تحقق  بــخــطــوات  قــُدمــاً  الــّســيــر 
الالزمين، بعد المعاناة الكبيرة المستمّرة بمفاعيلها التي 

تلقي بثقلها على كاهل اللبنانيين جميعاً.
أّن المواجهة  أّن هذا التراجع األميركي ال يعني   على 
يتراجعون  بأنهم  تفيد  هؤالء  مع  التجارب  ألّن  انتهت، 
ثــم يــحــاولــون االنقضاض  الــصــدمــة  لــكــي يــســتــوعــبــوا 
بــّد من  لــذلــك ال  بــأشــكــال وأســالــيــب مختلفة...  مــجــّدداً 
الكفيلة  الخطوات  ومواصلة  باستمرار،  والتنبّه  الحذر 
بتحصين ساحتنا الداخلية على كّل المستويات، خاصة 
في  والحلفاء  واألصــدقــاء  األشقاء  مع  التعاون  متابعة 
سورية وإيران والعراق والصين وروسيا... بما يسمح 
لنا بتحقيق إنجازات قريبة تمكننا من الصمود في وجه 
المشاريع والخطط  الشرسة، ريثما تكون  الهجمة  هذه 
تعطي  بــدأت  قد  المدى  والبعيدة  المتوسطة  اإلنتاجية 

ثمارها.
يبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  التنويه  يجدر  كذلك 
حيث  إبراهيم،  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير 
من  شخصياً  موفداً  الكويت  في  األخيرة  محطته  كانت 
منها  وعـــاد  عـــون،  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  رئــيــس 

بإيجابيات ُينتظر أن تترجم وقائع ملموسة قريباً.
وقبل الكويت كانت جهود اللواء إبراهيم قد أثَمرت في 
العراق، ورأينا النتائج المهمة جداً لزيارة الوفد العراقي 
إلى لبنان في األيام القليلة الماضية، على صعيد تزويد 
بالدفع  تسهيالت  مع  الكهرباء  لمعامل  بالفيول  لبنان 
السنتين، وهذا األمر وحده يعني توفيراً  إلى حّد  تصل 
آنياً بفاتورة المحروقات بنحو ملياري دوالر في السنة، 
وكذلك على صعيد التسهيالت التي ستعطى للصادرات 
ما  وهــو  الــعــراق،  إلــى  والــزراعــيــة  الصناعية  اللبنانية 
الوزيرين  من  حثيثة  متابعة  موضع  سيكون  أنــه  نثق 
لتحقيق  مرتضى  وعــبــاس  الــلــه  حــب  عــمــاد  الصديقين 

النتائج المرجوة.
ومن دون أدنى شّك، فإّن كّل ما تقّدم يأتي في سياق 
تنفيذ خريطة الطريق التي رسمها سماحة السيد حسن 
المعنى  أعــطــى  حيث  األخــيــرة،  خطاباته  فــي  نصرالله 
المعنى  هذا  وأخرج  اإلنتاج،  اقتصاد  نسّميه  لما  الالزم 
إلى حيّز التطبيق، بعدما سمعنا سابقاً الكثير من الكالم 
االنــتــقــال مــن االقتصاد  والــشــعــارات حـــول ضــــرورة 
الريعي إلى اقتصاد اإلنتاج، ولكن بقي ذلك كالماً وحبراً 

على الورق...
أمــا مــع سيد الــوعــد الــصــادق فــإّن الــقــول يــتــالزم مع 
الفعل، وفي أحيان كثيرة يسبق الفعل القول، أو يتزامن 
 2006 عام  األيــام  هذه  مثل  في  حصل  كما  تماماً  معه، 
السيد  دعــا  حين   ،»5 »ســاعــر  الصهيونية  البارجة  مــع 
يشاهدوا  لكي  الناس  التلفزيون  شاشة  عبر  نصرالله 
تلك البارجة وهي تحترق في عرض البحر بكّل َمن وما 
أن  قبل  منها  تتصاعد  اللهب  ألسنة  بدأت  وفعالً  فيها... 

ينهي السيد كالمه...
*خبير اقتصادي ومالي.     

اآخر الكالم

المرفق  الكاريكاتير  غارغالو  فاسكو  البرتغالي  الفنان  رسم 
ونشره في مجلة سابادو البرتغالية بعنوان »المحرقة«.

ويمثل الرسم المرفق رئيس وزراء كيان العدو نتنياهو يزج 
في  فلسطين  لقضية  رمزاً  الفلسطيني  بالعلم  ملفوف  بتابوت 
فرن مشتعل، في إشارة إلى ما قيل إن اليهود تعّرضوا لمحرقة 

على يد النازيين.
التجربة  يكررون  الصهاينة  اإلسرئيليين  أن  الفنان  ويرى 
استمر  التي  الشاسعة  الزمنية  والمدة  الحجم  فارق  مع  ذاتها، 

ومذابحهم  مجازرهم  وحجم  لفلسطين  اليهود  احتالل  خاللها 
عرفه  عنصري  احتالل  بأبشع  عاماً   72 عن  يزيد  ما  طيلة 

التاريخ كله.
أثار الرسم حفيظة الجهات اإلسرائيلية والصهيونية فغضبت 

وشنت حملة على الفنان وطالبوا رئيس المجلة بطرده.
وألبطال  الشجاعة،  وللمجلة  البرتغالي،  للفنان  التحية 
في  جن  بيت  قرية  أهالي  آخرهم  وليس  الفلسطيني  الشعب 

الجليل األعلى في فلسطين المحتلة.   

�أهالي بيت جن 

في الجليل الأعلى 

الفل�سطيني 

يو�جهون جي�ش 

الحتالل 

و�سرطته في 

منطقة الزابود 

ويمنعون هدم 

�لبيوت
{ عبير حمدان

ذاك البريق يضيء ليل الغياب 
عند مشارف الروح رنين ضحكة 

لم تزل تقيم بين التفاصيل 
حضورها  ــس  أم ــى  إل الــرجــوع  ودرب 

طويل
كم كبرنا وطيفها يسكننا 

في يديها ملح التراب 
وعند حافة فنجان قهوتها حكاية صبر 

ونصر
نجمة صبح تغزل الريح وطناً

حيث ارتحلت تمسح عن جبين الوجع 
مّر البكاء

هي الجنوب مطرزاً بالزعتر البري
حرة كغمامه 

تنسج الحب على إيقاع الحلم

تلملم العمر مواسم ثمار 
تهدينا األمل 

كأن الصالة خيمة تظلل ايامنا
انفاسها المطر 

والعيون شعلة نور
بين ثنايا النبض ياسمين منثور

اليها تحملنا كل الدروب 
كمن يلتمس خالصه 

كم كبرنا.. 
حبر الخبر خنق الهواء 

لم يبق في القلب ركن للفرح
والكتابة محاولة تحثنا على البقاء

في تموز وهبت األرض مالئكتها للسماء
لها بالغة القول 

وبها تتشكل القصيدة
تؤلف اغنية مغلفة بالحنين 

ووعد تسامى بنجيع الصمود

نجمة �سبح

..و»المحرقة« معكو�سة بري�سة فنان برتغالي..
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