
كتب المحّرر السياسّي

ال��ذي  يشتهي  م��ا  بعكس  ال��ت��ط��ّورات  س��ف��ن  أش��رع��ة  س���ارت 
أسرجوا أحصنتهم لمواجهة سياسية انطلقت من تحميل حزب 
دعوتها  ذل��ك  على  وبنت  ب��ي��روت،  مرفأ  تفجير  مسؤوليّة  الله 
توظيف  يتيح  وإقليمياً  دول��ي��اً  مناخاً  متوقعة  دول���ي،  لتحقيق 
التفجير في خدمة مشروع العودة إلى السلطة على جناح تقديم 

أوراق االعتماد للمشاريع الخارجية المعادية للمقاومة.
أول الرهانات كان على بطء التحقيق وتلكؤ القضاة واألمنيين 
في السير بسرعة وقوة ونزاهة ومسؤولية في عمليات التحقيق. 
وقد سقط هذا الرهان مع قرارات بتوقيف مدير الجمارك بدري 
عام  م��دي��ر  أوق���ف  ق��د  ك��ان  بعدما  م��رع��ي  شفيق  وسلفه  ض��اه��ر 
منعوا  بعدما  موظفاً   19 إل��ى  باإلضافة  قريطم،  حسن  المرفأ 
السريعة  البداية  وهذه  أمس.  أول  أموالهم  وحجزت  السفر  من 
الرؤوس  جميع  يطال  بتقّدم  األم��ل  منحت  للتحقيق  والشجاعة 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  عليه  أكد  ما  وهو  المتورطة، 
عون في دردشة مع اإلعالميين في القصر الجمهوري متوعداً 
أو  بمحاسبة غير متأخرة وغير متسّرعة ال تستثني أحداً كبيراً 
ثقة  ونيل  مصداقية  على  الحصول  في  التحقيق  نجاح  صغيراً، 
تمتلك  ال  التي  الدولي  التحقيق  دعوات  بإسقاط  سيتكّفل  الناس 

أصالً فرصاً جدية للتحول إلى وقائع، كما أوحى جواب الرئيس 
ميشال عون على سؤال حول موقف الرئيس الفرنسي امانويل 

ماكرون من التحقيق الدولي.
على صعيد مواٍز سقط الرهان على مناخ دولي ينتظر أدوات 
محلية للمواجهة مع المقاومة، فكل ما تحمله األيام يزيد التأكيد 
أشّد صالبة وقوة  باتت  إقليمي صعب،  المقاومة كرقم  أن  على 
من أن تشكل هدفاً يسهل التفكير بالنيل منه، بحيث بات سياق 
من  ينطلق  للمقاومة،  النظر  خالل  من  لبنان  مع  الدولي  التعامل 
السعي لخطب وّد المقاومة ومحاولة االنفتاح عليها، كما أظهرت 
زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، وكما بدا واضحاً من كالم 
على  أكد  ال��ذي  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين 
االنفتاح  أوجه  وسائر  الفرنسي  الرئيس  لزيارة  بإيجابيّة  النظر 
الدولي واإلقليمي على لبنان بعد التفجير، داعياً لالستثمار على 

هذا االنفتاح الذي يشّكل فرصة للبنان.
جعلت  المقاومة،  بقوة  ثقة  أي��ض��اً  نصرالله  السيد  ك��الم  ف��ي 
فرضية العدوان اإلسرائيلي كسبب للتفجير جانبياً، لدرجة ظهر 
مغادرة  على  االخرين  حث  يستهدف  أغلبه،  في  داخلياً  كالمه 
المقاومة، نحو  سياساتهم  عليها  بنوا  التي  واألوه���ام  الكيدّية 
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السياس��ة عندن��ا أن نخ��دم غاية، أما 
الغاي��ة فق��د قّررناها وق��د حاربنا في 
س��بيلها وهي موج��ودة ونح��ن فيها 

سياسّيون ال مراوغون وال متالعبون.

سعاده

حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  يضع  عندما   -
التحقيق  بإثبات  سواء  الدولة،  لبناء  األولوية  نصرالله 
قضية  في  العادلة  المحاكمة  في  أو  والنزيه  الشفاف 
المسؤوليات فيه. وعندما  تفجير مرفأ بيروت وتحديد 
مانحاً  السجاالت  عن  بالترفع  نصرالله  السيد  يتمسك 
نصرالله  السيد  ألن  فذلك  ال��ج��راح،  لتضميد  الفرصة 
أجاب عن ثالثة أسئلة ضمناً أسست للمعادلة التي طرح 
خاللها بناء الدولة كامتحان سياسي ومصيري يواجه 
المرفأ،  التفجير في  لبنان واللبنانيين، في ضوء كارثة 
وال��س��ؤال األول ح��ول ح��ج��م ف��رض��ي��ة وق���وف ع��دوان 
الثاني حول حظوظ  التفجير، والسؤال  إسرائيلي وراء 
في  دول��ي  تحقيق  على  والخارجية  الداخلية  الرهانات 
حول  الحصار  من  للمزيد  الباب  يفتح  التفجير  جريمة 
المقاومة، والسؤال الثالث حول المداخالت الدولية في 
الفرنسي  الرئيس  زيارة  رأسها  وعلى  التفجير،  ضوء 
عن  باألصالة  بيروت  إلى  حمله  وما  ماكرون  امانويل 

نفسه وبالوكالة عن األميركيين.
- في اإلجابة عن السؤال األول، أورد السيد نصرالله 
جوابه ضمناً، بتقديمه فرضيّة وقوف عمل »إسرائيلي« 
متسّرعة  م��ح��اوالت  إط��ار  ضمن  التفجير،  وراء  مدّبر 
ناتج  االستهداف  أن  باإليحاء  المقاومة  على  للتحريض 
في  للمقاومة  ص��واري��خ  أو  ذخيرة  مخازن  وج��ود  عن 
ولم  أهمية  أي  الفرضية  لهذه  السيد  يعط  ولم  المرفأ، 
النقاش،  يستحق  رئيسياً  محوراً  بصفتها  معها  يتعامل 
االتهامات  وج��ه��وا  ال��ذي��ن  ي��ري��ده  م��ا  أم��ام  ت��وق��ف  بينما 
بيروت،  مرفأ  ف��ي  س��الح  منظومة  بامتالك  للمقاومة 
همه  أن  ب��دا  بحيث  وتفصيالً،  جملة  االت��ه��ام��ات  ونفى 
يقع  ال  ك��ي  اللبناني  ال��ع��ام  ال���رأي  ع��ل��ى  ه��م��ا  وت��رك��ي��زه 
بجدّية  يتعامل  أن��ه  من  أكثر  وأك��اذي��ب،  تضليل  ضحية 
يبدو  وذل��ك  التفجير،  في  اإلسرائيلية  اليد  فرضية  مع 
للثقة بما لدى السيد نصرالله، من »إسرائيل« في  عائداً 
طائش  عمل  على  تقدم  أن  يستحيل  ل��درج��ة  ذع��ر  ح��ال 
يمنح المقاومة مبرر ضربات تهّدد األمن االستراتيجي 

لكيان االحتالل.
نصرالله  السيد  كان  المقاومة،  بقوة  نفسها  بالثقة   -
للدعوة  وال��م��ب��رم��ج��ة  المنظمة  ال��ح��م��الت  م��ع  ي��ت��ع��ام��ل 
الحرص  م��وق��ع  م��ن  أص��ح��اب��ه��ا  داع��ي��اً  دول���ي،  لتحقيق 
الجيش  حول  االلتفاف  في  التعاون  إلى  التحقيق  على 
من  أكثر  بها،  الثقة  على  اللبنانيون  يلتقي  كمرجعيّة 
قلقه من وجود أساس يمنح دعوات التحقيق الدولي ما 
يدعو للقلق، فالمقاومة أقوى بكثير من عام 2005، وما 
الدولي،  التحقيق  لسيناريو  تكرار  من  البعض  به  يحلم 
كلياً  مختلفان  ال��دول��ي  وال��وض��ع  اإلق��ل��ي��م��ي  وال��وض��ع 
لصالح المقاومة وحلفائها، وبالتالي ال قلق من أن يجد 
ستبقى  التي  لمشاريعهم،  جدية  فرصاً  المتربصون 
حصدوها  كما  الخيبة  ليحصدوا  ي��الح��ق��ون��ه،  س��راب��اً 

سابقاً، ولكن هذه المرة استباقاً.
الصفة  منح  نصرالله  السيد  ح��دي��ث  ف��ي  ال��الف��ت   -
االنفتاح  ولكل  الفرنسي،  الرئيس  ل��زي��ارة  اإليجابيّة 
ال��دول��ي على ل��ب��ن��ان، وال���ذي ي��ت��ب��ّدى ب��إش��ارات ل��م تُعد 
ليل  األميركي  فالرئيس  الفرنسي،  بالرئيس  محصورة 
للمشاركة  استعداده  عون  ميشال  الرئيس  أبلغ  أم��س، 
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المقاومة واثقة ومطمئنة 

والأولوّية لفكرة الدولة

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

توقيف مديري الجمارك والمرفاأ و19 موظفًا... وترامب �شي�شارك في موؤتمر باري�س للإعمار 

ن�صر�هلل: �أ�صحاب �لرهانات خائبون... و�متحان �لدولة في �لتحقيق... و�النفتاح �لدولي �إيجابّي 

عون: �لمحا�صبة �صتطال �لجميع... ون�صع خطة الإعادة �الإعمار... و�لكارثة �أ�صقطت �لح�صار

السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة أمس

الإ�شلح الفعلي

 لبنان العظيم وال�شابرماذا بعد...؟بيروت بين م�شهَدْين...

والتفسخ  والقطعانيّة  الفسيفساء  حالة  سعاده  رفض 
واالنقسامات في شعبه وكتب في مقال نشر عام 1938: 
»«إذا كان الشعب يريد تغيير الحال فعالً فعليه هو أن يسعى 
لهذا التغيير في نفسه في تقاليده واتجاهاته الفكرية«.)1( 
»إن  يقول:  ي��درَك«  أن  للشباِب  »آن  بعنوان  له  مقال  وف��ي 
يكونوا  أن  عليهم  يجب  الحقيقي  اإلصالح  يريدون  الذين 
في  اإلص���الح  إل��ى  يتحّولوا  وأن  أنفسهم،  ف��ي  صادقين 

ذواتهم أوالً..«.)2( 
رأي  تلخيص  يمكن  الكثير  وغيرها  األق���وال  ه��ذه  م��ن 

سعاده بما يلي:
أوالً، ال يمكن إصالح الدولة من دون إصالح حال األمة 

وإصالح العلة في أهلها. 
ثانياً، إن اإلصالح الحقيقي ال يكون في تغيير الحكومات 
وال��م��ج��ال��س وخ��ل��ع ال��ح��ل��ل  ب��ل ي��ك��ون ف��ي إص����الح حالة 
الرجعيّة  القضايا  تغيير  وفي  المناقبيّة   - النفسية  األم��ة 

الخصوصيّة نفسها التي هي سبب انحطاط األمة. 
ثالثاً، اإلصالح الفعلي ال يكون في النصوص والقوانين 
للشعب  ��دة  م��وِحّ صحيحة  عقيدة  نتيجة  ي��أت��ي  ب��ل  فقط 

»تنشئ جيالً جديداً ونظاماً جديداً وجماالً جديداً«.
جديداً  بناًء  النفوس  بناء  في  تكون  اإلص��الح  بداية  إن 
في  وت��ك��ون  الصحيحة  وقضيتها  األم���ة  نحو  وتوجيهاً 
تحرير النفوس من قيود الذل والخمول والخوف والخنوع 
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لسُت أدري ماذا كانت مشاعر الرئيس الفرنسي ماكرون 
وهو يرى »بعض« اللبنانيين يستقبلونه بالدعوة الى عودة 
بأولئك  هؤالء  يذّكره  ألم  بلدهم،  الى  الفرنسي  »االنتداب« 
لبالدهم  النازي  االحتالل  مع  تعاونوا  الذين  »الفرنسيين« 
التاريخي«  »البطل  وتنصيبه  الثانية  العالمية  الحرب  في 
ماريشال فيليب بتان بطل الحرب العالمية األولى و »أسد 

فردان« حاكماً لبالدهم؟!...
ولسُت أدري بالضبط ماذا كانت مشاعر ماكرون أيضاً 
المطالبين  لبنان  شباب  م��ن  العديد  هتافات  يسمع  وه��و 
بإطالق سراح المناضل جورج إبراهيم عبد الله الموجود في 
السجون الفرنسية منذ 36 سنة، رغم انتهاء مدة محكوميته 
»االنتداب« األميركي على  أمر من سلطات  بناء على  وذلك 
دليالً  السنوات  ه��ذه  ك��ّل  احتجازه  يبقى  وال���ذي  ب��اري��س، 
صارخاً على حجم الفساد وعدم احترام القانون في اإلدارة 

الفرنسية الخاضعة ألوامر واشنطن!!...
ولست أدري بالضبط ما الذي يقصده الرئيس الفرنسي 
ووطني  شعبي  مطلب  وه��و  النظام،  تغيير  ال��ى  بالدعوة 
لبناني تاريخي منذ أن رفض غالبية اللبنانيين نظاماً أورثهم 
تأسيسه  منذ  لبنان،  أراد  ال��ذي  الفرنسي«  »االن��ت��داب  إي��اه 
كونفدرالية طوائف ومذاهب تتقاسم في ما بينها المناصب 
والمكاسب وسط صراع ال ينتهي يصل الى حد االستقواء 

بالخارج للتغلب على الفريق اآلخر...
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 135 اآلن  حتى  بلغت  و«ال��ب��ورص��ة«  المقالة  ه��ذه  أكتب 
شهيداً و5200 جريح وعشرات المفقودين وحوالي 300 

ألف مهّجر مشّرد...
كياني  يهّز  ال��ذي  الجنونّي  الغضب  حالة  من  سأخرج 

وسأحاول قدر المستطاع أن أكون موضوعياً، تحليلياً،
 واقعياً...

إما  لهما:  ثالث  ال  احتماالن،  هناك  وكيف؟  حصل؟  ماذا 
إهمال وفساد ورعونة أّدت الى الكارثة، وإما عمل تخريبّي 

في العنبر رقم 12 سواء أكان داخلياً ام خارجياً...
ويمكن إضافة فرضية ثالثة تجمع ما بين اإلثنين... فإذا 
اعتمدنا الفرضية األولى وهي الفساد، ستكون األقرب إلى 
المنطق والعقل، ألنه ممكن جداً حجز وتخزين هذه المواد 
المرعبة والقاتلة والمدّمرة لمدة طويلة من دون حسيب أو 
رقيب في ظّل حالة الفساد المستشري والغطاء السياسي 

والسبات القضائي... 
وطبيعي جداً أن يحصل ما حصل، من تداعيات كارثية، 

لتحديد  الحديث عن لجنة تحقيق  ف��إّن  الحالة  وفي هذه 
خطابات  إال  يكون  لن  المجرمين  ومعاقبة  المسؤوليات 
رنانة وشعراً ورثاء ولجاناً تدفن في األدراج، والسبب أّن 
المتداخلة  الحاكمة  السياسية  الطبقة  معظم  هم  المسؤول 
في مصالحها التي تتقاسم الجبنة على قاعدة »ع السكين يا 

بطيخ«، إْن لم نقل جميعها.
)التتمة ص6(

كّل من عرفه. هذا  أثره في قلب  يترك  الذي  البلد  لبنان 
البلد الجميل بأهله بجباله بسهوله، بكّل شيء على أرضه، 
كان على موعد مع فاجعة هّزته من أقصاه إلى أقصاه، بعد 
انفجار مخزن مرفأ مدينة بيروت الذي تسبّب في موجة 
السماء وتشابهت في شكلها  انفجارية هائلة طالت عنان 
مع تلك الموجة االنفجارية التي خلّفتها قنبلتا هيروشيما 
 ،1945 الثانية عام  العالمية  الحرب  وناغازاكي في نهاية 
حجبت  ال��ل��ون  برتقالية  ون��ي��ران  س���وداء  سحابة  لتشكل 
أظهرته  ما  وهذا  اللبنانيين،  أعين  عن  لبرهة  الشمس  نور 
التواصل  مواقع  على  المنتشرة  المختلفة  الفيديو  مقاطع 

االجتماعي لحادث االنفجار الضخم.
أحزنني  وقد  لبنان،  في  حدث  ما  ومهول  مرعب  شيء 
بالوجع  إحساس  هو  العالم.  ح��ول  الكثيرين  أح��زن  كما 
واستحضار للوجع الدائم في وطني، فما حدث في بيروت 
التدمير  من  ي��وم  يخلو  وال  اليمن،  في  يومياً  منه  نعاني 
والقتل والخراب بسبب الحرب المجنونة والمستمرة منذ 

أكثر من خمس سنوات.
اإلنسانية والدينية في  القيم  كّل  الذي يحّطم  العبث  إنه 

مواجهة نعم الله التي أنعم بها على الجميع.
نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ونرجوه 
أن يكون في عون حكومة لبنان وشعبه على تجاوز آثار 

الكارثة التي أدمت قلوبنا جميعاً.
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 د. ادمون ملحم

 د. علي أحمد الديلمي � معن عدنان األسعد � معن بشور �

ت�شابق تركّي اإماراتّي لل�شيطرة على ميناء طرابل�س...

والذي  بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي  الهائل  االنفجار  بعد 
تسبّب بدماره وخراب األحياء البيروتيّة المحيطة بالمرفأ، 
سكان  ب��ارت��دادات��ه  شعر  كما  لبنان  جبل  سكان  وسمعه 
مرفأ  خرج  لبنان،  من  كلم   240 بعد  جزيرة قبرص على 
للبنان  الكبير  الباب  ك��ان  ال��ذي  وه��و  الخدمة،  عن  بيروت 
وبطاقة  بالتوازي  يعمل  ك��ان  كما  حاجياته  كل  الستيراد 

كبيرة في مجال الترانزيت.
يأتي خروج مرفأ بيروت عن الخدمة لينقل الدور لمرفأ 
طرابلس محلياً بفعل حاجة لبنان لمرفأ يستورد عبره كل 

والواقعي  المبّرر  اللبناني  االهتمام  هذا  لكن  يحتاجه،  ما 
يترافق مع اهتمام إقليمي ودولي بمرفأ طرابلس بعيد كل 
بالصراعات  ويتصل  اللبناني  الشعب  مصلحة  عن  البعد 
والمحيطات،  البحار  ف��ي  ت��دور  التي  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية 
البحرية  المضائق  على  المطلة  المرافئ  على  خصوصاً 
والمعابر التجارية البحرية والتي تدور حولها حرب اليمن 
الخليج  في  األميركي  اإليراني  الكباش  عن  فضالً  تحديداً 

العربي.
)التتمة ص6(

 باريس – نضال حمادة 

الدولية  الهيئات  فلسطين،  شهداء  ألس��ر  الوطني  التجّمع  طالب 
واإلنسانية ومنظمة األمم المتحدة، بفتح تحقيق بالجريمة التي ارتكبها 
جيش العدو الصهيوني، بحق الشهيدة داليا سمودي، والجرائم األخرى 

اّلتي ُينفُذها يومياً ضد أبناء شعبنا.
ودعا التجّمع في بيان له، أمس، المؤسسات الدولية، خاصة المحكمة 
إلى محاسبة قادة االحتالل على جرائمهم، باعتبارها  الدولية،  الجنائية 

جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية.
القبول بهذا  إنه ال يمكن  للتجّمع محمد صبيحات،  العام  األمين   وقال 

الصمت الدولي الُمطبق، حيال الجرائم اّلتي يرتكبها االحتالل ومستوطنوه 
قادة  ومحاسبة  مالحقة  وعدم  الصمت  هذا  أن  مضيفاً  شعبنا،  أبناء  ضد 
ضد  المتواصل  وعدوانهم  جرائمهم  مواصلة  على  ُيشجعهم  االحتالل، 

شعبنا.
شابة  إن  ق��ال��وا،  الصحة  قطاع  في  فلسطينيون  مسؤولون  وك��ان   
فلسطينية استشهدت بالرصاص في الضفة الغربية حيث حدث اشتباك 

بين جنود االحتالل وعدد من الفلسطينيين.
)التتمة ص8(

تجّمع �أ�صر �صهد�ء فل�صطين ُيطالب بتحقيق

دولّي بجريمة �غتيال �ل�صهيدة �صمودي
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ماذا يريد ماكرون فعليًا؟

{ د.وفيق إبراهيم

فرنسا الحالية السياسية واالقتصادية ليست في وضع يسمح 
تُعد تمتلك  اللبنانية، ولم  الدولة  لها بإطالق مبادرة ضخمة إلنقاذ 
ثانية«.  الدولة مرة  »لبنان  الدولي ما يؤهلها إلعادة صناعة  النفوذ 
فهذا يتطلّب مركزاً بين الدول العالمية األساسية على غرار الواليات 
النفوذ  بين  تجمع  بلدان  اي  وروسيا،  والصين  األميركية  المتحدة 
فرنسا  تفتقده  ما  وهذا  العالمية،  والمناعة  االقتصاد  وقوة  الدولي 

حالياً.
الى  الفرنسي ماكرون  الرئيس  الفور ان زيارة  بما يكشف على 
اما  الى واحد من احتمالين:  الغريق في فرنكوفونيته تذهب  لبنان 
إنها تحاول االحتفاظ بدور على قياسها في السياسة اللبنانية عن 
في  المشاركة  لها  وتتيح  عليها  المقدور  المساعدات  بعض  طريق 
مرحلة ما بعد الحرب في سورية وتمتين وضعها في الصراع على 
المقبولة من لبنان لتمرير  انها اآللية  اما  المتوسط.  البحر األبيض 
بديل  عن  بحثه  في  بعيداً  يذهب  أن  للبنان  يريد  ال  غربي  مشروع 

للغرب وخصوصاً في الصين وروسيا وإيران.
فأي االحتمالين هو األقوى؟

في  جديدة  سياسية  آلية  بناء  لضرورة  مقارباته  في  بالتدقيق 
استمرار  على  وتأكيده  وطنية  وح��دة  حكومة  ال��ى  وتطرقه  لبنان 
والبنك  والصندوق  سيدر  مؤتمر  من  المباشر  االقتصادي  الدعم 

الدوليين والدول الغربية. 
هذا اذاً عرض يربط بين السياسة واالقتصاد انما بعض تقديم 
بفرنكوفونيتهم  اللبنانيين  تذكير  تعيد  كبيرة  فرنسية  مساعدات 

القديمة.
بذلك يتضح ان المشروع فرنسي ظاهرياً وأميركي – أوروبي 
مرفئه  تفجير  بعد  خصوصاً  لبنان،  منع  ال��ى  ويرمي  اه��داف��ه  في 
األساسي في بيروت من اإلقدام على التعاون مع الصين وروسيا 

والعراق وايران.
مياه  من  ج��زءاً  يشكل  ان��ه  في  حالياً  تبدأ  للبنان  اهميات  فهناك 
من  معروفة  كميات  من  يحتويه  بما  وسواحله،  المتوسط  البحر 
الغاز وأخرى غير معروفة يقول الخبراء انها تشكل أكبر تجمع غاز 

معروف في العالم.
اللبنانية عند حدوده مع  الغاز  آبار  الى حساسية  هذا باإلضافة 
فلسطين المحتلة بما يمكن أن تشكله من دفع لحروب في االقليم 
االسرائيلي  الكيان  في  فقط  ليس  الغاز  انتاج  وقف  الى  ت��ؤدي  قد 
ولبنان وانما في قبرص واليونان امتداداً الى ليبيا ومصر، فيتحكم 
و«اسرائيل«  مصر  بين  االميركيون  يدعمه  الذي  الغاز  حلف  بذلك 
وقبرص واليونان وبعض الدول االوروبية. فهذا حلف يبني عليه 
الن  األم��ر  بهذا  كثيراً  المعني  الروسي  التمدد  لوقف  االميركيون 
بالده هي الدولة االولى في انتاج الغاز في العالم. وتعرف ان حلف 
الغاز االميركي في المتوسط إنما هو مبني لوقف الهيمنة الروسية 

على اسواق استهالك الغاز في اوروبا.
كيف يفكر الفرنسيون؟ 

لبنان  في  سياسية  حقيقة  اصبح  الله  حزب  أن  ماكرون  يعتبر 
واإلقليم ال يمكن تجاوزه. لذلك فإن بناء آلية سياسية لبنانية تضم 
كل مكّونات لبنان السياسية والطائفية هي إنقاذ للدور الغربي في 
لبنان من خالل اإلصرار على التمثيل للقوى اللبنانية الموالية لهم 

على شاكلة الحريرية وجعجع والكتائب واالشتراكي. 
اي  يمنع  غ��رب��ي��اً  م��دع��وم  داخ��ل��ي  سياسي  ت���وازن  يتأمن  ب��ذل��ك 
سياسات لبنانية جديدة نحو الصين وروسيا، ويفرض هدنة بين 
لبنان والكيان اإلسرائيلي ويعرقل فتح الحدود السورية بوظائفها 
االقتصادية وإذا سمح باستعمالها فللعراق فقط وفي إطار بعض 

التبادالت النفطية.
من  االستفادة  العام  الغربي  النفوذ  ومعه  إذاً  ماكرون  يحاول 
مع  وال��ج��وار  المتوسطي  ال��م��وق��ع  مستوى  على  لبنان  م��م��ي��زات 
الحالية  ال��ص��راع��ات  ف��ي  استخدامه  وس��وري��ة  المحتلة  فلسطين 

والمقبلة على مصادر الطاقة.
لكن ه��ن��اك َم��ن يضيف ب��أن م��ش��روع م��اك��رون االق��ت��ص��ادي – 
السياسي يخفي توقاً فرنسياً إلعادة االعتماد على لبنان السياسي 

ألداء دور اقتصادي فرنسي كبير في الشرق االوسط.
الوحيد  ه��و  السياسي  بتنوعه  لبنان  أن  م��اك��رون  ي��ع��رف  هنا 
إيران  الى  حلفائه  ايصال  على  القادر  االوس��ط  الشرق  منطقة  في 

والسعودية وربما امكنة اخرى.
بامكانات  الرياض  الى  الوصول  على  ق��ادراً  ماكرون  كان  واذا 
تتطلب  واليمن  وإي��ران  وال��ع��راق  سورية  نحو  رحلته  ف��إن  دولته، 

مرشداً خبيراً وحليفاً لهذا الخط الطويل.
هذا ينطبق تماماً على حزب الله الوحيد الذي يستطيع فتح أبواب 
هذه الدول لفرنسا. اما لماذا يريد ماكرون التسلل الى هذه الدول؟ 

اع��م��ار ضخمة  اع���ادة  ال��ى عمليات  ان��ه��ا تحتاج  ال��ى  ع��ائ��د  ف��ه��ذا 
تستطيع فرنسا بواسطتها العودة الى قطبية عالمية فعلية، فإعمار 
هذا الخط يتطلب آالف مليارات الدوالرات ويرتبط بتقارب سياسي 
الراغبة في المشاركة. بما يؤكد ان حزب  بين هذه الدول والبلدان 
الله هو أفضل مؤٍد لهذا الدور لعالقاته البنيوية بخط مقاومة عميق 

جداً.
لكن ماكرون لن يتجرأ على البوح برغبات بالده، بما يدفعه الى 
بناء سياسات هادئة تبتدئ من لبنان الفرنكوفوني ولبنان المنتمي 
العميقة.  االقتصادية  لألهداف  كشف  اي  دون  من  الله  حزب  الى 
وعندما تصل المنطقة الى مرحلة إعادة إعمار تكون فرنسا الهادئة 
سياسياً من المحظوظين القادرين على ايجاد مساحات لالقتصاد 

الفرنسي وربما األلماني أيضاً الذي يقبع في خلفية المشهد.
هل تنجح هذه المحاوالت؟ هناك َمن يراهن على مرحلة ما بعد 
بعد  أشهر  بضعة  انتظار  مع  واإلسرائيلية  األميركية  االنتخابات 

تنفيذها لبدء عصر التسويات في الشرق األوسط.

خفاياخفايا

قال سفير أوروبي إنه تفاجأ بسرعة إقدام القضاء على 
توقيف مديرين عامين لهما مكانة سياسية، معتبراً 

أن هذه البداية جعلت االهتمام الدبلوماسي بالتحقيق 
يزداد بعدما كان االنطباع السائد هو أن األمور ستتجه 

نحو التسويف والمماطلة واالستدعاء والتأجيل حتى 
ينسى الناس القضية وقد نكون أمام بداية تثير االهتمام 

الدولي بلبنان. 
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عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ش��دد 
يمكن  ال  بيروت،  مرفأ  انفجار  في  الحقيقة  أن  على 
سيعّين  ال��ذي  التحقيق  خ��ال  م��ن  إالّ  إظ��ه��اره��ا 
األخرى  اإلج��راءات  ُتستكمل  أن  على  المسؤولين، 
تبيان  اليوم  الهدف  أن  مؤكداً  الحقة،  مرحلة  في 
الحقيقة ألن الرأي العام بات يذهب باتجاه األبرياء 

وليس المسؤولين.
وفي دردشة مع اإلعاميين في قصر بعبدا أمس، 
أشار عون إلى »أن العزاء الحقيقي ألهالي الشهداء 
»ال  وقال  بواجباتها«،  ستقوم  التي  العدالة  تحققه 
أحد  ال  كما  الخطأ  باتجاه  يدفعني  أن  يمكن  أحد 
لست  وأنا  الحقائق،  كشف  من  يمنعني  أن  يمكنه 
بيت،  كل  وأعرف  الشعب،  من  بل  القصور  من  آتياً 
ال  أني  اللبنانيين يعرفونني ويعرفون  والكثير من 
اإلقدام في سبيل  أتراجع عن أي مسؤولية وال عن 

الدفاع عن وطني الذي هو الشعب«.
وأضاف »أمام هذه العدالة لن يكون هناك كبير 
العدالة  تكون  ول��ن  مطاولته،  يمكن  ال  صغير  أو 
ينفذون«،  والكبار  يعلقون  الصغار  حيث  كالعادة 
قضية  في  الدولي  بالتحقيق  المطالبة  »أن  ورأى 
أن  معتبراً  الحقيقة«،  تضييع  منها  الهدف  المرفأ 
يجب  بينما  ص��دوره،  طال  إذا  حكم  ألي  معنى  »ال 
العدالة  ألن  متسرعاً  ال  سريعاً  القضاء  يكون  أن 

المتأخرة ليست بعدالة«.
وحول المسؤولية عما حدث، قال عون »تتوزع 
على 3 مراحل وهي كيف دخلت المواد المتفجرة إلى 
سنوات  ل�7  حفظت  وكيف  ُوضعت،  وكيف  المرفأ، 
المسؤولين وقد  وتعاقبت عدة حكومات وعدد من 
كتب البعض إلى السلطات المختصة والمسؤولين 

عن الموضوع وأنذروهم بخطورة الموضوع«.
نتيجة  إما  حصل،  لما  احتمالين  ثمة  أن  ورأى 
إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  من  طلب  أنه  إلى  الفتاً 
إذا  لتحديد  الجوية  بالصور  لبنان  تزويد  ماكرون 
صواريخ،  أو  األج��واء  في  طائرات  هناك  كانت  ما  
وأنه إذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين 

سيتم طلبها من دول أخرى.
20 شخصاً، وال  وأكد أن »التحقيق اليوم يشمل 
قبل  السجن  وادخاله  أحد  أي  على  القبض  يمكن 
التحقيقات  تصل  »عندما  أنه  موضحاً  التحقيق«، 
تتخذ  ثم  اف��ادت��ه  تؤخذ  المسؤولين  من  أي  ال��ى 

اإلجراءات الازمة بحقه«.
من  العشرين  في  معلومات  تلقيه  عن  وكشف 
شهر تموز الفائت تفيد بعملية التخزين في المرفأ، 
وأنه أوعز فوراً إلى االتصال باألمين العام لمجلس 
الدفاع االعلى والتواصل مع المعنيين باألمر إلجراء 

الازم.
وفي ما يتعلق المساعدات، أشار إلى أن الحديث 
أن  مبيناً  تحديدها،  دون  لكن  تناولها  ماكرون  مع 

»هناك أنواعاً من المساعدات الغذائية منها والطبية 
األولى  المشكلة  حل  تّم  وقد  لإلعمار،  ومساعدات 
نقوم  »نحن  وأضاف  اإلعمار«،  مشكلة  تبقى  ولكن 

اآلن بدراسة هذه القضية لنتمكن من تحقيقها«.
وتابع »نحن أمام تغييرات وإعادة رؤية بنظامنا 
وال  مشلول  أّنه  تبّين  أن  بعد  التراضي  على  القائم 
ألنه  بسرعة،  تنفيذها  يمكن  ق��رارات  اتخاذ  يمكن 
توافقية،  وتكون  عدة  سلطات  عبر   تمّر  أن  يجب 
وعندما يكثر عدد األشخاص ال يمكن الوصول إلى 
في  إصاح  أي  تحقيق  بالتالي  النادر  ومن  توافق، 

مثل هذه األجواء«.
واعتبر عون أنه »إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا، 
»السيادة  أن  مؤكداً  يحكمنا«،  أن  ألحد  يمكن  فا 

اللبنانية لن ُتمس خال عهدي«.
وعن الحملة الموجهة ضد السلطة، أوضح عون 
إصاحية  إلج��راءات  اتخاذنا  سببها  »النقمة  أن 
الجميع  يعرفهم  متهمين  أشخاصاً  تطال  قد  كبيرة 

يسعى  من  »هناك  أن  مضيفاً  أح��د«،  يسميهم  وال 
الوسائل  كل  استعمال  عبر  السلطة  إلى  للوصول 

المتاحة«.
تكمن  المحاسبة  في  »الصعوبة  أن  إلى  ولفت 
في عدم إعان من تعّرض للسرقة عمن سرقه، وال 
لذلك  والديمقراطية،  العدالة  أصول  تخطي  يمكن 
تحولت  التي  الشتيمة  بتوجيه  األشخاص  يكتفي 
عند البعض في لبنان إلى مصطلح التعبير الحر«.

هو  مصيبة  وق��وع  بعد  التضامن  »أن  ورأى 
كل  أمامها  تسقط  والتي  ووجداننا  تقاليدنا  في 
التضامن  »هذا  ألن  آسفاً  والخصومات«،  العداوات 

الجميل بدأ ُيفقد اآلن«.
مخطط  وضع  على  العمل  يتم  أنه  عون  وأعلن 
وأن  عليه،  كانت  مما  أفضل  بيروت  إعمار  إلع��ادة 
إعمار  بعمليات  للقيام  دول  لتعهد  إمكانية  هناك 

مباشرة ألحياء محددة، لتكون النتيجة أسرع.
وحدة  حكومة  تشكيل  عن  تردد  ما  على  وعلق 

وطنية  وحدة  حكومة  »تشكيل  إن  قائاً،  وطنية، 
ألّنه  لذلك،  المناسبة  األج��واء  تحضير  يستوجب 
ما  في  لنصل  وحدة  حكومة  إلى  ندعو  أن  يمكننا  ال 
الحكومات  في  شهدناه  ال��ذي  االنقسام  إلى  بعد 

السابقة«.
إلى ذلك، واصل الرئيس  عون، تلقي االتصاالت 
الهاتفية من رؤساء وقادة الدول العربية واألجنبية، 
الثاثاء  مساء  بيروت  شهدته  الذي  اإلنفجار  بعد 

الفائت.
الرئيسين  من  اتصالين  تلقى  اإلط��ار،  هذا  وفي 
فالتر  فرانك-  واأللماني  روحاني  حسن  اإليراني 
تضامنهما  كامل  عن  أعربا  اللذين  شتاينماير، 
الظروف  هذه  في  له  ودعمهما  لبنان  مع  وبادهما 
تعازيهما  ناقلين  يعيشها،  التي  االستثنائية 
للجرحى  وتمنياتهما  اإلنفجار  بضحايا  وشعبيهما 
من  لبنان  يتمكن  بأن  وتمنياتهما  العاجل  بالشفاء 

تجاوز هذه المحنة بأسرع وقت ممكن.

للتداعيات  متابعته  ب��ّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  واص��ل 
الناجمة عن انفجار المرفأ وكيفية مواجهة انعاكاساته الكارثية، في 
وقت تلقى فيه المزيد من برقيات التعزية والدعم للبنان من العديد 

من رؤساء البرلمانات العربية واإلسامية والدولية.
وفي اإلطار نفسه، استقبل بّري في مقر الرئاسة الثانية في عين 
التينة، مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولي الدكتور جهاد أزعور، حيث جرى بحث في األوضاع العامة 

وال سيما الوضعين المالي واالقتصادي.
قال  الذي  وهبة  شربل  والمغتربين  الخارجية  وزير  استقبل  كما 
الخطير  الحادث  على  أساسي  بشكل  البحث  تركز  »لقد  اللقاء  بعد 
الخطيرة  واالنعكاسات  بيروت،  مرفأ  في  حصل  الذي  جداً  والكبير 
والشهداء  األرواح  وعلى  والمساكن،  التحية  البنية  على  والسلبية 
والجرحى وأيضاً المفقودين. طبعاً الواجب اإلنساني يفرض علينا 
بداية أن نقدم التعازي والتحية واالحترام للشهداء الذين سقطوا، 
المفقودين  عن  البحث  على  منصبة  تكون  أن  يجب  كلها  والجهود 
الجرحى  وم��داواة  منهم  األحياء  على  للعثور  الفرص  كل  وإعطاء 
والمصابين. يبقى الشق الثاني الذي يأتي في المرحلة الثانية من 
األهمية، وهو ترميم ما تهدم من منازل للمواطنين وتأمين المسكن 

الموقت لهم إلى حين تأتي عملية الترميم«.
التي  والمغتربين  الخارجية  وزارة  موضوع  بحثنا  »كما  وتابع 
أصيبت بأضرار فادحة جداً، وأعتقد أن قصر بسترس لم يعد بأي 
أن  علينا  استعماله،  يمكن  وال  للترميم  صالحاً  االشكال  من  شكل 
نبحث بشكل كثيف عن بديل له وسوف أعمل جهدي لتأمين بديل 

لمقر وزارة الخارجية والمغتربين ان شاء الله في أقرب فرصة«.
في  وضعه  الذي  العلوي  ياسر  المصري  السفير  بري  والتقى 
هذه  لتجاوز  واللبنانيين  للبنان  باده  ستقدمه  الذي  الدعم  أجواء 

المحنة.
من  واطلعت  التطورات،  آخر  »ناقشنا  العلوي  قال  اللقاء  وبعد 
أحدثها  التي  الكارثة  وحجم  نتائج  تقييم  على  بالتفصيل  دولته 
رئيس  السيد  م��ن  ق��رار  وج��ود  ل��ه  وأك���دت  ب��ي��روت،  ف��ي  اإلنفجار 
التضامن  السيسي  الفتاح  عبد  السيد  العربية  مصر  جمهورية 

الكامل مع لبنان، وترجمة هذا التضامن إلى جسر جوي بدأ بالفعل 
باألمس، ويقوم على أربعة مكونات: المكون األول وصول أول دفعة 
من المواد الطبية استلمتها الحكومة اللبنانية، وهي الدفعة األولى 
48 ساعة محملة بدفعة  أربع طائرات ستصل واحدة منها كل  من 
 20 غداً)اليوم(  يصل  الثاني،  والمكون  االغاثية.  المواد  من  جديدة 
طناً من الطحين لتعويض الخسائر التي أصابت صوامع القمح التي 

تضررت جّراء اإلنفجار، وستصل معها دفعات أخرى من األدوية«.
أصاف« والمكون الثالث هو مجموعات من الفرق الطبية يجري 
التواصل مع المستشفيات اللبنانية لبحث احتياجات التخصصات 
المطلوبة لتوزيعهم عليها. ثم يأتي المكون الرابع وهو اسهام مقدم 
المصرية عبارة عن زجاج وألومنيوم إلعادة  اتحاد الصناعات  من 

الترميم«.

عر�ض الحتماالت انفجار المرفاأ و�سير التحقيقات

عون: لن يكون هناك كبير �أو �صغير ال يمكن مطاولته 

و�ل�صيادة �للبنانية لن ُتم�ّس في عهدي

بّري بحث �لم�صتجد�ت مع وهبة و�أزعور

و�طلع من علوي على �لم�صاعد�ت �لم�صرية

رئيس الجمهورية متحدثاً للصحافيين في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

بري مستقبالً وهبة في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

{ عمر عبد القادر غندور*
ليس  الرهيب،  بيروت  مرفأ  انفجار  حول  واالفتراضات  والتحليات  االستنتاجات  تتواصل 
حداً  االّدعاءات  بلغت  وقد  الكبرى،  العواصم  وفي  الدنيا،  أقطار  جميع  في  بل  وحسب،  لبنان  في 
سحابة  عنه  نتج  المتحدة،  الواليات  أو  »إسرائيل«  به  قامت  ذرياً  تفجيراً  اّن  البعض  افترض  ان 
هذا  أّن  إال  نووي!  تفجير  اي  بعد  تنشأ  التي  وهي  الغراب،  بعش  شبيهة  بقعة  توسطتها  بيضاء 

االّدعاء لم تؤكده أّي جهة موثوقة.
األميركي  الرئيس  أكده  ما  وهو  هجومي  هو  االنفجار  اّن  على  ُتجمع  تكاد  التخمينات  اّن  إال 
ترامب، إال اّن وزير دفاعه نفى هذه الفرضية وقال اّن االنفجار هو »مجرد حادث«، وذهب البعض 
منبر  الى  معه  حمل  نتنياهو  »اإلسرائيلي«  العدو  وزراء  رئيس  اّن  الى  انستغرام  تطبيق  حسب 
األمم المتحدة في العام ٢٠١٨ خارطة لبيروت تتضّمن المرفأ، بينما االنفجار حصل يوم الثاثاء 

!٢٠٢٠ آب   4
وتقول كلوي كوليفر من معهد الحوار االستراتيجي في لندن اّن هناك اّدعاءات ُترّوج على مدى 

ال�ساعات الماضية لنظرية المؤامرة واالّدعاءات الُمضللة.
الحالية  زيارته  خال  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اصطحب  جرى،  ما  معرفة  وألهمية 
الى لبنان فريقاً من المحققين الفرنسيين الذين سبق لهم ان حققوا في تفجيرات مماثلة، ما يؤكد 

اّن الدول وخاصة الصديقة للبنان تريد معرفة ما جرى حقيقة.

ومنعاً الستمرار هذه الفرضيات ال ُنسقط وال نؤكد إحداها، وقد تصبح مضّرة، ينبغي انتظار ما 
ستتوصل اليه لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء لُيبنى على الشيء مقتضاه، ووضع حّد 
لمراكمة هذه الفرضيات، حتى ال تضيع الحقيقة ويتوارى معها المسؤول او المسؤولين، وال بّد من 
كشف خفايا هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها أكثر من ١٥٠ لبناني وعشرات المفقودين وإصابة 
خمسة آالف مواطن وتهجير مئات العائات بعد ان تصّدعت منازلهم، وال يجوز تجهيل من وضع 
أهّم  وسط   %٧٠ بنسبة  باألوزوت  مشبعة  االنفجار  الشديدة  األمونيوم  نيترات  من  طناً   ٢٧٥٠
مرفق في لبنان وعاصمته دون حسيب او رقيب أو من سأل عن جدوى وضع هذه المواد الخطيرة 

وسط عاصمتنا الحزينة الباكية، ولماذا بقيت مركونة في مكان انفجارها ولحساب من؟
من  بّد  وال  بشر،  بفعل  بل  جيولوجياً،  حادثاً  يكن  لم  المتوسط  البحر  عواصم  ُدرة  أصاب  ما 

كشفهم وهم الذين جعلوا بيروت من غير مرفأ ألول مرة في التاريخ منذ ألفي عام.
صحيح اّن الفساد هو سمة الحكم في لبنان منذ عقود، دون ان ُيلقى القبض على فاسد واحد، 
من  يسامح  ولن  الشعب  يهدأ  ولن  حساب  غير  من  يمّر  لن  بيروت  العواصم  سّت  أصاب  ما  فإّن 
مكّبلين  المجرمين  او  المجرم  يرى  أن  قبل  أحّبته  وفقدان  بيوته  وتدمير  أبنائه  دماء  استرخص 

باألصفاد وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفته أياديهم.
وهذه المرة لن تكون كبقية المرات...

*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي

�ل�صعب لن يت�صامح هذه �لمرة مع �لقتلة
ولن يقبل بتجهيل من ت�صّبب باآالم عا�صمته
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الأحزاب العربية عّزت الر�ؤ�ساء الثالثة:

الوحدة لتخطي الكارثة  
ن�سر اهلل: ل �سيء لحزب اهلل في المرفاأ  

وال�شاعون اإلى الحرب الأهلية �شيف�شلون

ها�شم والخازن عّلقا على زيارة ماكرون: 

للتوحد في �شبيل ا�شتنها�ض لبنان

اأبو �شعيد اأر�شل تقريره الثاني عن حادثة المرفاأ

اإلى غوتيري�ض والمجل�ض الدولي للحقوق

�شادق النابل�شي: ل مبّرر

لبقاء ال�شيغة الطائفية 

لّحود: لت�شمل المحا�شبة كل الم�شوؤولين

عن مرحلة ما بعد الـ 2005

19 موقوفًا في ق�شية انفجار بيروت

اأر�شالن اأّيد دعوة ماكرون اإلى عقد جديد:

النظام ومنظومته القائمة على الف�شاد �شقطا

تستمر التحقيقات في انفجار العنبر 12 في مرفأ 
بيروت وارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى 

شخصاً.  19
المحكمة  ل��دى  ال��ح��ك��وم��ة  م��ف��وض  وإست��مع 
المدير  إل��ى  عقي��قي  ف��ادي  القاضي  العسكرية 
وتتركز  مرع��ي  شف���يق  للجمارك  الس��ابق  العام 
الباخ��رة  وص���ول  كيفي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
البضائ��ع  وإن��زال��ه��ا  لبنان  إل��ى  »روس��������وس« 
التخزين  عن  المسؤول  الى  إضافة  وتخزين��ها، 
وجهات  الجمارك  بين  ج��رت  التي  والمراس��الت 

قضائية وغ��ير قضائية .
م��اري  العدل  وزي���رة  مكت��ب  نفى  جهتها  من 
المدي��ر  مثول  األخيرة  رف��ض  بيان،  في  نجم  كلود 
أمني  جهاز  أم��ام  ض��اهر  ب��دري  للجمارك  العام 
أك��د  في��ما  اإلنفجار.  خلف��ية  على  معه  للتح��قيق 
وزي��ر المال��ية الدك��تور غازي وزن��ي أن »ما حصل 
كبير جداً وك��ل التح��قيقات يجب أن تتم وال غ��طاء 

على أحد مه��ما كان حجمه. 
المدير  بمالحقة  إذنا  مني  أح��د  يطلب  »لم  وق��ال 
حال  في  والبالد  ضاهر،  ب��دري  للج��مارك  العام 
إلى  بحاجة  ليس  التمييزي  العام  والمدعي  طوارئ 

اذن بمالحقة أي مسؤول«.
في  للجمارك  العامة  المديرية  نفت  ب��دوره��ا، 
التي  المعيبة«  »الشائعات  ب�  وصفته  ما  بيان 
الكامل  »است��عداده  مؤكدًة  العام،  المدير  تناولت 
الموثقة،  الحقيقة  لتبيان كامل  القضاء  أمام  للمثول 
أو  خلسة  منه  يتملص  أو  يخفيه  لديه  شيء  ال  إذ 

هروباً«.
االحتكام  عن  تتوانى  »لن  أنها  المديرية  وأكدت 
إلى القضاء في مواجهة أسوأ حمالت التشويه التي 
الحقيقة  من  النيل  حصراً  تبغي  أنها  واضحاً  بات 
مجراه  ع��ن  ب��ي��روت،  نكبة  ف��ي  التحقيق  وح��رف 

أو  فيهم،  المشتبه  على  التغطية  بغية  الصحيح 
بواجبه  قام  بمن  المقّصر  مساواة  األدنى،  الحد  في 

الوظيفي كامالً«.
إلى ذلك، اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز 
الفني  الفريق  وف��د  مع  ع��وي��دات  غسان  القاضي 
بموضوع  الفنية  الخبرة  أعمال  المكلف  الفرنسي 
البحث  االجتماع  خالل  وجرى  بيروت  مرفأ  إنفجار 
بعمل  المتعلقة  والفنية  التقنية  المسائل  بعض  في 

الفريق.
كلف  قضائية  استنابة  أصدر  قد  عويدات  وكان 
بمؤازرة  الجيش  في  العسكرية  الشرطة  قائد  فيها 
وكل  اللوجستية  اللوازم  وتأمين  مهمته  في  الفريق 

ما يلزم لتنفيذ هذه المهمة.
حول  قضائيت��ين  إستنابت��ين  عويدات،  وسطر 
لمعرفة  الجارية  بالتحقي���قات  المتعلقة  اإلجراءات 
كلف  األول��ى،  اإلست��نابة  في  اإلنفجار.  مالبسات 
المرك��زية  الجن���ائية  المباحث  قسم  ع��وي��دات 
مراجعة من يلزم في قيادة الجيش، وف��ي المدي��رية 
العامة للطيران المدني إلعالمه، بالسرعة الممكنة، 
أو  معاد  حربي  طيران  أي  رصد  تم  قد  كان  إذا  عما 
أج��واء  في   )drone( مسيرة  طائرات  أو  صديق 
بتاريخ  اللبنانية  األراض���ي  ف��وق  أو  العاصمة 
في  اإلنفجار  حدوث  وقت  والسيما   2020/8/4

مرفأ بيروت.
القاض��ي  فطلب  الثانية،  اإلست��نابة  في  أم��ا 
الوطن��ي  المركز  في  يل��زم  من  مراجعة  عويدات 
للبح��وث  الوطني  للمج��لس  التابع  للجيوفيزياء 
التي  اإلرت����دادات  بقوة  ت��ق��ري��راً  إي��داع��ه  العلمية 
الساعة  من  الحالي   4 في  الثالثاء  ي��وم  حصلت 
17،30 ولغاية الساعة 18،30 أي قبل وأثناء وبعد 
المقياس  بحسب  وذلك  المرفأ  في  اإلنفجار  حصول 

لديه. المعتمد 

النائب  اللبناني«  »الديمقراطي  الحزب  رئيس  أكد 
السياسي  »النظام  أّن  »تويتر«،  عبر  أرس��الن  طالل 
المعايير«،  بكّل  سقطا  الفساد  على  القائمة  ومنظومته 
إيمانويل   الفرنسي  الرئيس  قاله  لما  تأييده  معلناً 
وأمل  جديد.  سياسي  عقد  إيجاد  ضرورة  عن  ماكرون 
كل  بين  وجديته  مداه  الطرح  هذا  يأخذ  »أن  أرسالن 

األفرقاء«.
للمجلس  استثنائياً  اجتماعاً  أرس���الن  وت���رأس 
بعد  التطورات  ل�«متابعة  ال��ح��زب،  في  السياسي 
مجزرة انفجار مرفأ بيروت، استهل بدقيقة صمت عن 

أرواح الشهداء األبرار«.
الحارة  بالتعازي  بي��ان  ف��ي  المج��لس  وتق��دم 
خصوصاً،  الشهداء  وأه���الي  عموم��اً  اللبناني��ين  من 
والمص��ابين،  للج���رحى  العاجل  الشفاء  متمنيا 
شام��لة  مس��ح  بعملية  البدء  ض��رورة  إلى  وأش��ار 
والمتض��ررين  بالمنكوب��ين  لحقت  التي  لألضرار 
خسارتهم  بعد  ال��م��ادي  للتعويض  تمهيداً  كاف��ة، 

الفادحة.
من  حصل  م��ا  أن  »عل��ى  المجتم��عون  وش��������ّدد 
يمّر  لن  واللبناني�ين،  لبنان  بحق  تاريخية  جريمة 
أن  ي��جب  ومحاس��بة  ع��ادل��ة  محاك��مة  دون  م��ن 
االنفج��ار  ه��ول  س��يذكر  كما  تماما  التاريخ،  يذك��رها 

قوت��ه،  لناح��ية  عالم��ياً  الثالثة  المرتبة  يحتل  الذي 
غ��ير  أو  مباش��ر  مس��ؤول  كل  تط��اول  محاس��بة 
مباشر أدى إلى ه��دم بي��روت وإلحاق كارثة تاريخية 

بالوطن«.
للعدو  محتمالً   دوراً  المجتمعون  يستبعد  ول��م 
واستنكروا  الحجم،  بهذا  مجزرة  في  »اإلسرائيلي« 
والتي  أبيب،  تل  في  اللبناني  العلم  إض��اءة  خطوة 
إعفاء  دون  »من  العدو  سفالة  مدى  إلى  دليل  خير  هي 
اللبناني  الداخل  في  المسؤولين  غير  المسؤولين 
الذين كانوا على علم بوجود كمية مهولة تفوق 2700 
الرقم  العنبر  داخ��ل  األمونيوم  نترات  م��ادة  من  طن 
وتخزينها  بدخولها  سمح  من  وكل  المرفأ،  في   12
شدة  من  الرغم  على  سنوات،  ست  من  ألكثر  وإبقائها 

خطورتها«.
وشدد المجتمعون على ضرورة فتح الحدود البرية 
وصريح  واضح  لقرار  الحكومة  واتخاذ  سورية  مع 
التنسيق  فيها  »يكون  معها  الطبيعية  العالقة  بإعادة 
يشمل  بما  والحكومتين،  الدولتين  مستوى  على 
التبادل التجاري واالقتصادي والمعيشي، لما في ذلك 
من مصلحة عليا للبلدين، خصوصاً بعد الدمار الهائل 
الذي تعرض له مرفأ بيروت بما له من أهمية قصوى 

في االقتصاد اللبناني«.

العام  للمؤتمر  العامة  األم��ان��ة  توجهت 
لألحزاب العربية إلى رئيس الجمهورية العماد 
نبيه  النيابي  المجلس  ورئيس  عون  ميشال 
ب�«أحر  دياب  حسان  الحكومة  ورئيس  بّري 
التعازي بإستشهاد عشرات اللبنانيين وجرح 

آالف جراء إنفجار مرفأ بيروت«.
لألحزاب  العام  للمؤتمر  العام  األمين  وقال 
الرؤساء  إلى  العربية  قاسم صالح في برقية 
الثالثة »تلقينا ببالغ الحزن وبأصدق مشاعر 
عاصمة  بيروت  مرفأ  تفجير  كارثة  نبأ  األسى 
ألّمت  التي  الكبيرة  الفاجعة  هذه  المقاومة. 
الشهداء  عشرات  بحياة  وأودت  وأهله  بلبنان 
هائالً  ودماراً  خسائر  وخلّفت  الجرحى  وآالف 
مرفأ  من  األكبر  القسم  ودم��رت  الممتلكات  في 

بيروت«.
ألّمت  التي  الكارثة  »هذه  أن  صالح  ورأى 
طرق  مفترق  على  البلد  تضع  وشعبه  بلبنان 
وخيارات مصيرية، وتتطلب المزيد من الوحدة 
ومؤسساتها  الدولة  حول  وااللتفاف  الداخلية 

للملمة الجراح والبدء بإعمار ما تهدم«.
العام  المؤتمر  باسم  نعلن  إذ  »إننا  وتابع 

لألحزاب العربية تضامننا ووقوفنا إلى جانب 
الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة من 
تاريخ لبنان، فإننا نشيد بالدول التي سارعت 
والسيما  ال��ع��ون  وي��د  المساعدة  تقديم  إل��ى 
الشقيقة  ال���دول  وجميع  س��وري��ة  الشقيقة 

والصديقة«.
ومنظمة  العربية  ال��دول  »جامعة  وطالب 
ال��ت��ع��اون اإلس��الم��ي وال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
بالمبادرة لتقديم كل ما يدعم لبنان لمساعدته 

على تجاوز هذه المحنة الفاجعة«.
ودعا »جميع األحزاب المنضوية في المؤتمر 
على امتداد الوطن العربي إلى تنظيم الحمالت 
المقاوم  وشعبه  لبنان  وإسناد  لدعم  الشعبية 

وعائالته المنكوبة«.
وختم »وإذ نتوجه بأحّر التعازي إلى أهالي 
العاجل،  الشفاء  للجرحى  ونتمنى  الشهداء 
مشاعر  وبأعمق  العزاء،  بأحّر  نتوجه  فإننا 
المصاب  بهذا  الثالثة  الرؤساء  إلى  التضامن  
الكارثة  هذه  يتجاوز  أن  للبنان  نتمنى  الجلل، 
سماء  مجدداً  تضيء  منارة  جديد  من  ليعود 

الشرق«.

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن 
بيروت  مرفأ  انفجار  على  تعليقاً  الله،  نصر 
»أننا أمام فاجعة كبرى بكل المعايير  وأمام 
وتداعيات  كبيرة  انسانية  نتائج  له  حادث 
إلى  تحتاج  واقتصادية  وصحية  اجتماعية 

تعاط استثنائي على كل الصعد«.
وفي كلمة متلفزة عصر أمس، تقّدم السيد 
لكل  والعزاء  المواساة  بمشاعر  الله  نصر 
عوائل الشهداء، مؤكداً »أن هذا االنفجار كان 
عابراً للطوائف والمناطق، حيث لحق األذى 
هي  بيروت  وأن  والمناطق،  األحياء  بكل 
مدينة كل اللبنانيين، وأهلها يختصرون كل 

اللبنانيين«.
وأوض���ح أن��ه »م��ن��ذ ال��س��اع��ات األول��ى 
الهيئات  لمختلف  السريع  الحضور  ب��رز 
الشعبية والمدنية لمساعدة الدولة واستمر 
لرفع االنقاض وتنظيف الطرقات، كما كانت 
تبرعات  من  الجماعي  التعاضد  حالة  الفتة 
ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد 
هو  المشهد  »ه��ذا  أن  مضيفاً  أزم��ات«،  من 
والوطني  االنساني  والحس  األخالق  دليل 
المناطق  ك��ل  ف��ي  شعبنا  ل��دى  ال��م��وج��ود 

والساحات«.
حزب  مؤسس��ات  »حض��ور  إلى  ولف��ت 
الضاح��ية  وبلديات  واتحاد  وأط��ره  الله 
التأك��يد  الذين لم يقصروا بش��يء«، مجدداً 
الله  ح��������زب  وإم��ك��ان��ات  ق���درات  ك��ل  »أن 
ومعلناً  والشعب«،  الدولة  بتصرف  ه��ي 
مشروع  في  للمساهمة  الله  حزب  استعداد 
مساكن  وتأمين  المشردة  العائالت  إي��واء 

بديلة لها.
الله »أن كل مساعدة  واعتبر السيد نصر 
وت��ع��اط��ف وك���ل زي����ارة إل���ى ل��ب��ن��ان هي 
إطار  في  تأتي  كانت  إذا  خصوصاً  ايجابية 
مساندة لبنان أو الدعوة إلى لّم الشمل بين 
الباب للخروج  الذي يفتح  األمر  اللبنانيين، 

من حالة الحصار والشدة«.
»لخ��روج  ال��ل��ه  نصر  الس��يد  وأس���ف 
والعربية  المحلية  اإلع��الم  وسائل  بعض 
الساعة  منذ  السياسية  ال��ق��وى  وب��ع��ض 
م��سبقاً  روايتهم  لحسم  للفاجعة  األول��ى 
عب��ارة  هو  بيروت  مرفأ  في  انفجر  ما  وأن 
مشيراً  الله«،  حزب  لصواريخ  مخزن  عن 
إلى  هدفت  المس��بقة  المواقف  هذه  »أن  إلى 
الله  حزب  على  اللبناني  الشعب  تحريض 
الظلم والتجّني،  وهذا مستوى عاٍل جداً من 
بهذه  المنكوب  الش�عب  م��ن  ج��زء  ألن��ن��ا 

الفاجعة«.
ونفى بشكل قاطع وحازم وحاسم »وجود 
وفي  سابقاً  المرفأ  في  الله  لحزب  شيء  أي 

وال  المرفأ  يدير  ال  أنه  كما  الح��الي،  الوق��ت 
موج��ود  هو  ما  يع��رف  وال  ف��يه  يت��دخل 
ستؤك��د  التحقيقات  »أن  مؤك��داً  بداخ��له«، 
في  لنا  م��واد  أي  وج��ود  بع��دم  موق��فنا 

المرفأ وأن ما ج��رى هو تضليل ظالم«.
الله  ح��زب  أن  إل��ى  لفت  السياق،  وف��ي 
يمكنه معرفة ما هو موجود بمرفأ حيفا أكثر 
من بيروت ألن هذا األمر هو جزء من معادلة 

الردع.
سياسياً  اس��ت��غ��الالً  ه��ن��اك  »أن  ورأى 
للحادثة«، لكنه أوضح »أن اللحظة الحالية 
ليست للمحاسبات السياسية والحزبية بل 
القدرة  الله  وأنه لدى حزب  الجراح،  للملمة 
الرد وإثبات أن هناك من يعيش  الحقاً على 

في سراب وأوهام«.
اللبناني  الشعب  الله  نصر  السيد  ودعا 
ومحاسبة  محاكمة  إلى  الحقائق  ظهور  عند 
وسعت  وحّرضت  ضلّلته،  التي  المحطات 

الى دفع البلد الى حرب أهلية.
وحول التحقيقات في اإلنفجار، اعتبر أنه 
»يجب أالّ ُيسمح خالل التحقيق بحماية أحد 
أو إخفاء الحقائق عن أحد، وأنه يجب إنزال 
العادل بكل من يثبت توّرطه بعيداً  العقاب 
عن أي حسابات أو انتماءات«، مشدداً على 
أن تسيطرا على  الحقيقة والعدالة يجب  أن 

والمحاكمة. التحقيق 
الدولة  عجزت  حال  »في  أنه  إلى  وأشار 
إلى  الوصول  في  سلطاتها  بكل  اللبنانية 
فهذا  والمحاكمة،  التحقيق  ف��ي  نتيجة 
دول���ة«،  ببن��اء  أم��ل  ي��وج��د  ال  أن��ه  يعني 
ُتنسى  أن  يمكن  ال  الحادثة  »هذه  أن  مؤكداً 
فيها  ُتعرف  أن  ويجب  عنها  التغافل  يتم  أو 
الحقيقة وُيحاكم المسؤول عنها من دون أي 

حمايات«.
وحزم  جدية  أقص��ى  إلى  الدولة  ودع��ا 
أم��الً  الس��ياسية  الطبقة  تعطي  »ح��ت��ى 

قاعدة  عل��ى  دول���ة  تق��وم  ب��أن  للشعب 
»التع��اطي  أن  م��وض��ح��اً  الحق��يقة«، 
الدول��ي مع الحادثة ه��و فرصة وال يج��وز 
الف��رص  ع��ن  البح��ث  ويج��ب  تضي��يعها 

وّلدت��ها«. التي 
الله  ح��زب  م��ع  معركة  فتحوا  وللذين 
الحادثة،  هذه  من  انطالقاً  المقاومة  ومحور 
على  تحصلوا  »ل��ن  نصرالله  السيد  ق��ال 
المقاومة  هذه  أن  على  مشدداً  نتيجة«،  أي 
بها  اللبناني  الشعب  وبثقة  بصدقيتها 
القومي  وبموقعها  وب��ق��وت��ه��ا  وب��أدائ��ه��ا 
بعض  ينالها  أن  من  أعظم  هي  واإلقليمي 
للحرب  والساعين  والكّذابين  الظالمين 
وفشلوا  لذلك  سعوا  طالما  الذين  األهلية 

وسيفشلون«.
من  الخروج  »يمكننا  أن��ه  مؤكداً  وختم 
على  عزماً  وأكثر  وأش��ّد  أق��وى  األزم��ة  هذه 

االنتصار«.

النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  اعتبر 
زيارة  كانت  »إذا  أنه   ، هاشم  قاسم  الدكتور 
وتعبيراً  للبنان  احتضاناً  الفرنسي  الرئيس 
فإن  لفرنسا،  بالنسبة  وطننا  وموقع  دور  عن 
ما خلص إليه للخروج من األزمة بكل أبعادها 
لسان  هو  واالقتصادية  والمالية  السياسية 
حال اللبنانيين منذ زمن بعيد، وحدة الموقف 
الداخلي والتوافق والتفاهم الوطني واإلصالح 
لنصل  النظام  تطوير  واستكمال  الحقيقي 
األزم��ات  أثبتت  بعدما  المدنية،  الدولة  إل��ى 
المتراكمة أن العلة في هذا النظام الطائفي والّد 
رايته  وتحت  الموبقات  كل  وحامي  األزم��ات 
الفساد  دائرة  واتسعت  االرتكابات  كل  ارتكبت 
هذا  الى  والعباد  البالد  أحوال  وصلت  أن  الى 

الدرك«.
وسأل »هل ستكون زيارة ماكرون وإشاراته 
بعد  الجميع  لدى  الضمائر  يحّرك  الذي  اإلنذار 
تحميله المسوولية لكل القوى دون استثناء«، 
وال  وطنية،  مسؤولية  »اإلنقاذ  أن  إلى  مشيراً 
تعّرض  لحظة  في  وم��واالة  لمعارضة  معنى 
آثار  ستكون  فهل  والدمار،  لإلنهيار  األوط��ان 
الوطن حافزاً الستنهاض  الذي أصاب  الزلزال 
السياسي  واالستثمار  المصالح  وترك  وطني 
وق��رارات  أف��ع��االً  وتترجم  الجهود  لتتضافر 
عليه  ستجيب  ما  ه��ذا  التحديات.  بمستوى 

األيام القليلة المقبلة«.

بدوره رحب رئيس المجلس العام الماروني 
الرئيس  بزيارة  الخازن  وديع  السابق  الوزير 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، معتبراً 

إنها لدعم المطالب الشعبية.
ماكرون  زيارة  أن  أمس،  تصريح  في  ورأى 
في  فرنسا،  أن  تثبت  المفاجئ  الشكل  »بهذا 
الكبير، تحتضن من جديد كل ما  مئوية لبنان 
يمثل هذا اإلرث التاريخي من دور لها في تثبيت 
الكيان اللبناني قبيل اإلحتفال بمئويته في أول 
أيلول المقبل موعد عودة الرئيس ماكرون إلى 
الحشود  بين  ماكرون  الرئيس  فوقفة  لبنان. 
غورو-  الجنرال  شارع  في  حوله  التفت  التي 
الجميزة، وقضاء أطول فترة من زيارته معها، 
أية  في  سيتعامل  أن��ه  من  به  تعهد  ما  تؤكد 
مع  وليس  الشعب  مع  مباشرة  دعم  عمليات 
جسدها  التي  العاطفية  واللحظة  الفساد.  أهل 
إلى  وقوفه  تختصر  لبنان  يا  بحبك  بقوله: 
جانب الناس وليس الحكام، طالما أن الثقة لم 

تعد قائمة بين الشعب والطبقة الحاكمة«.
م��اك��رون،  الرئيس  »ك���ال  ال��خ��ازن  وخ��ت��م 
بوقوفه الطويل أمام أهل المنطقة المنكوبة في 
وواعداً  الحادة،  اإلتهامات  من  سيالً  الجميزة، 
المواطنين بقيام عقد سياسي جديد قبل حلول 
يستوعب  أن  أمل  على  الكبير.  لبنان  مئوية 
الزيارة ويوحدوا  الجميع اإليجابيات من هذه 

اآلراء حولها في سبيل استنهاض لبنان«.

للجنة  األوسط  الشرق  مفوض  مكتب  أعلن 
الخاص  ومبعوث  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
أبو  هيثم  الدكتور  السفير  الدولي  للمجلس 
االنفجار  عن  الثاني  تقريره  أرسل  أنه  سعيد 
الذي وقع في مرفأ بيروت، وأّدى إلى استشهاد 
أكثر من مئة وخمسين وجرح أكثر من خمسة 
لألمم  العام  األمين  من  كّل  إلى  مواطن،  آالف 
رئيسة  وإل��ى  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
إليزابيث  السفيرة  للحقوق  الدولي  المجلس 
ميشال  السيدة  السامي  والمفوض  فيسلبرغر 

باشولية.

تلقى  سعيد  ابو  السفير  أّن  المكتب  وأشار 
محلية  رسمية  عديدة  جهات  من  ات��ص��االت 
توضيح  أج��ل  من  األم��ر  ه��ذا  ح��ول  وخارجية 
إلى  باإلضافة  ج��رى،  لما  الحقيقية  الصورة 
تفاصيل محلية يتّم التداول فيها حول القضية 

نفسها.
وختم البيان أّن أّي إجراء قانوني محلي أو 
عن  سيصدر  الذي  التقرير  إلى  بحاجة  دولي 
األجهزة األمنية والقضائية اللبنانية الستكمال 
ال��ص��ورة  إل���ى  ل��ل��وص��ول  المعطيات  ب��اق��ي 

الحقيقية حول ما حدث في المرفأ.

النابلسي،  ص��ادق  الدكتور  الشيخ  أش��ار 
األمور  أن تنجم كل هذه  الطبيعي  أن »من  إلى 
وطائفية  سياسية  طبقة  هناك  طالما  المهولة 

بهذا المستوى من السوء«.
بيروت  »مرفأ  األسبوعي  موقفه  في  وق��ال 
سيكون عنواناً لعار هذه الطبقة مدى الحياة. 
بيروت  جعلت  التي  اللوثة  هذه  من  مهرب  فال 
ش��ع��وراً  للبنانيين  سّببت  لنكبة  مسرحاً 
أمعنت  مجموعة  من  واليأس  العارمة  بالنقمة 
فساداً وخراباً في هذا البلد على أكثر من ثالثين 

عاماً«.
يأتي  أن  الخارج  من  ألحد  يمكن  »ال  أضاف 
قوامها  رؤي��ة،  على  نتوحد  لم  ما  لمساعدتنا 
شعبه  ومصلحة  ال��وط��ن  وح���دة  األس����اس 

وانتظام مؤسساته على أسس وطنية«.
ولفت إلى أن »ال منطق في لبنان يبّرر بقاء 
الطائفية  والممارسات  الطائفية  الصيغة 
أن ينتهي  المجتمع. يجب  الدولة وفي  داخل 
المسروقة  والمؤسسات  المحاصصة  لبنان 
أال  يجب  المرفأ  كارثة  بعد  فما  الطوائف.  من 
يكون كما قبلها. لبنان الجديد يجب أن يولد 
وتحّكم  أقليات  ومخاوف  طائفية  أوهام  بال 
منذ  لبنان  أخذت  المعادالت  هذه  أكثريات. 
تأسيسه إلى أزمات ال حصر لها ولن تختفي 
إلى  والتوجه  بكسرها  أنفسنا  نسعف  لم  إذا 
ال  التي  والسلطة  والمواطنة  الوطن  معادلة 
ودويالت  الطوائف  زعماء  لتسويات  تخضع 

المال«.

»على  أن  لحود  إميل  السابق  النائب  أك��د  
المسؤولين عما حصل في المرفأ أن يحاسبوا، 
المسؤولين  تشمل  أن  يجب  المحاسبة  ولكن 

عن كل مرحلة ما بعد العام2005«.
وقال لّحود في بيان أمس »يبقى أي تعبير 
التي  ال��ك��ارث��ة  ه��ول  أم��ام  متواضعاً  كالمي 
األليمة  المناسبة  ه��ذه  وف��ي  لبنان،  أصابت 
لمن  بالتعزية  ونتوجه  الناس  بمعاناة  نشعر 
أصيب،  لمن  بالشفاء  وبالتمنيات  عزيزاً  فقد 
منزلها،  خسرت  متألمة  يد  كل  على  ونشّد 
ونحن منهم، وكل صاحب مؤسسة ضاع جنى 

عمره«.
وأضاف »كنا نأمل، في مواجهة هذه الكارثة 
الصمت  السياسيون  يلتزم  أن  اإلنسانية، 
حدث،  لما  السياسي  االستغالل  عن  ويكفوا 
المفقودين  جميع  على  العثور  يتم  حتى  أقله 
وقد  مصيرهم،  بيوتهم  خسروا  من  ويعرف 
حول  كثيرة  دول  من  إنسانياً  التفافاً  وجدنا 

فوق  السياسيين  بعض  يقف  بينما  لبنان، 
وهم  ج���رى،  م��ا  الس��ت��غ��الل  م��ح��روق��ة  أرض 
إليه،  وصل  ما  إلى  البلد  إيصال  في  أسهموا 

فساداً وإهماالً ومنعاً للمحاسبة«.
في  حصل  عما  المسؤولين  »على  أن  وأكد 
يجب  المحاسبة  ولكن  يحاسبوا،  أن  المرفأ 
بعد  ما  مرحلة  كل  عن  المسؤولين  تشمل  أن 
الحكم  ف��ي  ش��ارك��وا  وال��ذي��ن  العام2005، 
والمهملين  الفاسدين  المسؤولين  وحموا 
دام  وم��ا  مساءلة،  موضع  يكونوا  أن  يجب 
شريعة  فيها  تسود  مزرعة  إلى  تحول  البلد 
بمحاكمة  المجروح  الشعب  فليقم  الغاب 
وإالّ  المرفأ،  في  المشانق  فعالً  وتعلّق  هؤالء 
عبثا نسعى إلى نهوض بلدنا من تحت ركام 
السياسية  الطبقة  ارتكبته  االنفجار وركام ما 

بحقه«.
بعض  فليظهر  االنتظار،  »في  لّحود  وختم 

السياسيين قليالً من اإلحترام، ويصمتوا«.

تويني و»�شبيبة الهدى« 

طالبا ب�شندوق تبّرعات لبيروت
التي  انفجار بيروت برفع االضرار  المتضررون من  المواطنون  استمر 

لحقت بمنازلهم، بمساعدة الجمعيات األهلية.  
بيروت   بلدية  تويني  نقوال  السابق  الوزير  ناشد  ذلك،  م��وازاة  في  و 
المتضررين  على  األموال  توزيع  يبدأ  أن  على  للمدينة  صندوق  إنشاء 
إصالح  حين  إلى  لهم  منازل  استئجار  من  يتمكنوا  حتى  عاجل  بشكل 
العينية  التبرعات  مهمته  تكون  الصندوق  »هذا  أن  وأوضح  منازلهم. 
والمالية، فأنا شخصياً تلقيت العديد من االتصاالت من لبنان والخارج 
أن  إلى  ولفت  لذلك«.  اآللية  عن  ويسألون  بالتبرع  يرغبون  ألشخاص 
 300 حوالى  لوضع  النقابة  استعداد  أكد  تابت  جاد  المهندسين  »نقيب 
خطوات  باتخاذ  اإلس��راع  يجب  هنا  وم��ن  المدينة،  بتصرف  مهندس 

سريعة والبدء بصرف األموال وهذه مسؤولية وطنية على الجميع«.
وفي هذا اإلطار،      يواصل متطوعو الدفاع المدني في »جمعية شبيبة 
والجمعيات  الهيئات  مع  بالتعاون  بيروت  مرفأ  في  عملهم  الهدى« 
ضمن  الضحايا  جثث  وانتشال  المفقودين  عن  البحث  أجل  من  المماثلة 

اإلمكانات المتوفرة مع األجهزة المعنية.
ودعا     رئيس الجمعية، منسق األنشطة في »تجّمع اللجان والروابط 
والتعجيل  األنقاض  رفع  في  اإلس��راع  إلى  مكحل،  مأمون  الشعبية« 
بيروت   بلدية  رئيس  دعا  كما  الشهداء،  هوية  لمعرفة  بالفحوصات 
لمن  عاجلة  تعويضات  توزيع  في  اإلسراع  إلى  عيتاني  جمال  المهندس 

فقد بيته ولم يعد له مكان يأويه.
أثار  لمعالجة  بيروت  في  خاص  صندوق  انشاء  إلى  مكحل  دعا  كما 
بنظافة  ومعروفة  موثوقة  شخصيات  عليه  ويشرف  المدمر  االنفجار 
نقوال  السابق  الوزير  أطلقها  التي  بالدعوة  الصدد  بهذا  مشيداً  كفها، 

تويني حول تشكيل صندوق خاص لبيروت.
كما طالب مكحل أيضاً هيئة اإلغاثة أن توزع المساعدات العينية التي 
تصل إلى لبنان الى الجمعيات األهلية التي تساهم مع أجهزة الدولة في 

مواجهة أثار االنفجار االجرامي.

ف�شل اهلل دعا اإلى هّبة �شعبية

ت�شقط القيادات الفا�شدة
الله  فضل  اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي  الفكر  لقاء  رئيس  أسف 
لحالة السقوط القيمي واألخالقي المريع عند أكثر الطبقة السياسية في 
ولكّل  بالعقول  واالستخفاف  الفساد  لحالة  نموذجاً  باتت  والتي  لبنان 
أشكال التخلف والعهر والفجور واإلدمان على ارتكاب الجرائم الوطنية 

الموصوفة بحق الناس والوطن«.
وسأل السيد فضل الله من »أسقطنا في مستنقعات األزمات المعيشية 
والمحاصصات  المالية  الصفقات  بعقلية  الدولة  وإدارة  المتفاقمة 
واستثمر  الداخلية  بالصراعات  أغرقنا  ومن  الفقراء  أموال  سرقت  التي 
الزعامات  غير  الخارجية  للمصالح  الوطن  ورهن  والمذاهب  الطوائف 
الفئوية والطائفية التي ال تزال ترفع شعارات ظاهرها التغيير واإلصالح 
بمحاكمتها  تطالب  وطنية  »هّبة  إلى  داعياً  والفساد«،  الكذب  وباطنها 

بتهمة الفساد والعبث بمصالح الناس وتعطيل مسيرة الدولة«.
المرفأ بكّل مالبساتها جريمة وطنية  أّن »كارثة  إلى  الله  وأشار فضل 
على  المحاسبة  واختصار  الفاعل  وتجهيل  الحقائق  تلفيق  تحتمل  ال 
وكبار  السلطة  مكّونات  لكّل  الجريمة  مسؤولية  محّمالً  الموظفين  صغار 
المحميات  كّل  »إسقاط  إلى  داعياً  والسابقين«،  الحاليين  المسؤولين 

السياسية والطائفية عن المرتكبين والساكتين مهما عال شأنهم«.
أثماناً  تشترط  ال  التي  اإلنسانية  المساعدات  »بكّل  الله  فضل  ورحب 
المقاومة  الوطنية  وخياراته  واستقراره  لبنان  وحدة  من  تنال  سياسية 

لالحتالل وكّل أشكال االرتهان واالستباحة والمصادرة«.
المنظومة  بعض  عند  والفئوي  التحريضي  »الخطاب  واستغرب 
االستتباع  ونهج  االنتداب  لذاكرة  المحكومة  واإلعالمية  السياسية 
مكّونات  يثبت  جامع  وطني  »موقف  إلى  داعياً  للمقاومة«،  والعداء 
تقّدم  التي  االرتهانات  كّل  ويواجه  اللبنانيين  كّل  بين  والحوار  الوحدة 

االعتبارات الخارجية على موجبات السيادة الوطنية«.
الله  عبد  ابراهيم  جورج  قضية  »إثارة  إلى  الله  فضل  السيد  وطالب 
الذي يعاني من ظلم السلطات الفرنسية التي تستمّر بسجنه بالرغم من 

القانونية واإلنسانية«. انتفاء المسوغات 
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الوطن 4
 في وقت سيطر انفجار المرفأ على اهتمامات 
»كورونا«  فيروس  عداد  يزال  ال  اللبنانيين، 
وفيات  حاالت  مع  بالمئات  إصابات  يسّجل 
شبه يومية.  وأعلنت وزارة الصحة العامة عن 
تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
في لبنان ليصبح العدد اإلجمالي لإلصابات 
اليومي  التقرير  أفاد  إصابة. بالمقابل   5951
لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن وجود 
24 حالة حرجة اليوم لديه، و83 مصاباً قيد 

المتابعة داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:

ع���دد ال��ف��ح��وص��ات ال��ت��ي أج��ري��ت داخ��ل 
ساعة   24 ال���  خ��ال  المستشفى  مختبرات 

المنصرمة بلغ 739 فحصاً.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا 

الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83
إصابتها  ف��ي  المشتبه  ال��ح��االت  ع��دد   -
ساعة   24 ال����  خ���ال  ك���ورون���ا  ب��ف��ي��روس 

المنصرمة: 25
المتواجدين  المرضى  - عدد حاالت شفاء 
ساعة  ال�24  خ���ال  المستشفى  داخ����ل 

المنصرمة: 10 .
داخل  من  مرضى  شفاء  حاالت  مجموع   -
 269 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

حالة شفاء.
- عدد الحاالت اإليجابية التي تم إخراجها 
الطبيب  تأكيد  بعد  المنزلي  الحجر  إل��ى 
ساعة  ال�24  خ��ال  سريرياً  شفائها  على 

المنصرمة: 4 .

العناية  من  نقلها  تم  التي  الحاالت  عدد   -
المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 

. 2
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 

. 24
- حاالت وفاة: 0 .

وذكر بأن مركز االتصاالت الخاص بفيروس 
»كورونا« لاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج 
الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام 
في األسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية 
خال  من  أو   820830-01 الرقم  خال  من 
خدمة االتصال عبر الرقم واتس آب 897-76 

.961
أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج الدفعة 
األولى من فحوصات PCR للرحات القادمة 
إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 
2020/8/5 والدفعة األخيرة من فحوصات 
2020/8/4، وأظهرت النتائج وجود حالتين 

إيجابيتين )2(.

لفحوصات  األول��ى  الدفعة  يلي  ما  وف��ي 
رحات 5 آب:

 266 رقم   MEA شركة  اسطنبول:  رحلة 
)جميعها سلبية(.

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 
)جميعها سلبية(.

 212 رق��م   MEA شركة  ب��اري��س:  رحلة 
)جميعها سلبية(.

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 

)جميعها سلبية(.
 437 رق��م   MEA شركة  ال��دوح��ة:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 1510 رق���م   SR ش��رك��ة  ب��رل��ي��ن:  رح��ل��ة 

)جميعها سلبية(.
 953 رقم  اإلماراتية  الشركة  دبي:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 216 رقم   MEA شركة  بروكسل:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 418 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 

)حالة واحدة إيجابية(.
 226 MEA رقم  رحلة كوبنهاغن: شركة 

)جميعها سلبية(.
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 

)جميعها سلبية(.
 307 رق��م   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 576 رقم   MEA شركة  أبيدجان:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 416 رق��م   MEA شركة  ال��دوح��ة:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 425 رقم   MEA شركة  الرياض:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 3980 رق��م   TO شركة  ب��اري��س:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 427 رق���م   MEA ش��رك��ة  دب���ي:  رح��ل��ة 

)جميعها سلبية(.
 4404 رق��م   WOL شركة  أضنا:  رحلة 

)حالة واحدة ايجابية(.

 535 رقم   ETD شركة  ظبي:  أبو  رحلة 
)جميعها سلبية(.

 957 رقم  اإلماراتية  الشركة  دبي:  رحلة 
)جميعها سلبية(.

رقم  األثيوبية  الشركة  أبابا:  أديس  رحلة 
406 )جميعها سلبية(.

رقم   Pegasus شركة  اسطنبول:  رحلة 
756 )جميعها سلبية(.

لفحوص  األخ��ي��رة  الدفعة  يلي  م��ا  وف��ي 
رحات 4 آب:

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 )جميعها 
سلبية(.

 131 رقم  العراقية  الشركة  بغداد:  رحلة 
)جميعها سلبية(.

 في السياق عينه أفادت وحدة إدارة الكوارث 
بيان،  في  ص��ور،  قضاء  بلديات  اتحاد  في 
القضاء،  طبابة  رئيس  تقرير  على  بناء  أنه 
 covid-19ب إصابة   12 تسجيل  امس  تم 
مثبتة ومؤكدة مخبرياً، وهي حاالت لمقيمين 
في  المصابين  عدد  فإن  وعليه،  مخالطين، 
القضاء ارتفع إلى 310 مصابين، توزعوا على 

الشكل التالي:
حاالت   3( أفريقيا  من  وافدة  حالة   151  -

وفاة(.
- 4 حاالت وافدة من أوروبا.

- حالة واحدة وافدة من سورية.
- حالة وافدة من العراق.

من  حالة   148( محلية  حالة   152  -
من  لمواطنين  حالة   28 بينها  المخالطين( 

التابعية الفلسطينية و4 حاالت من التابعية 
 5( العراقية  التابعية  من  وحالة  السورية 

حاالت وفاة(.
بشكل  الشفاء  الى  منهم   151 تماثل  وقد 
الهيئات  مختلف  أهابت  السياق،  وفي  تام«. 
أقصى  اتخاذ  باألهالي  البارد  نهر  مخيم  في 
درجات الحذر، واإلجراءات المشّددة للوقاية 
إصابات   7 ظهور  بعد  كورونا،  انتشار  من 

جديدة من أبناء المخيم. 
ك��ذل��ك، أع��ل��ن ق��س��م ال��ص��ح��ة ف��ي ات��ح��اد 
6 إصابات جديدة  بلديات الضنية »تسجيل 
الضنية،  السفيرة  بلدة  في  كورونا  بفيروس 

بعد أخذ عينات PCR للمخالطين للمصابين 
في  الازمة  الفحوص  وإج��راء  يومين،  منذ 

مستشفى طرابلس الحكومي«. 
المخالطين  فحوص  إل��ى  بالنسبة  أم��ا 
للمصابين في حي بيت جيدة ببلدة عاصون، 

فقد أتت كّل النتائج سلبية.
في  ومختاروها،  سحمر  بلدية  وشكرت 
الحكومي  مشغرة  مستشفى  »مدير  بيان 
عباس رضا وطاقمه الطبي والتمريضي، على 
في  الكبيرة  والتضحيات  المضنية  الجهود 
سبيل العناية بأهلنا والمصابين ومنع تفشي 

وباء كورونا في منطقتنا العزيزة«.

العاجلة  الطبية  المساعدات  وص��ول  بدء  مع 
لبنان،  إلى  بالوصول  الميدانية  والمستشفيات 
رفيق  مطار  في  فهمي  محمد  الداخلية  وزير  جال 
وتوّجه  المساعدات  هذه  لتفقد  الدولي  الحريري 
كل  الى  اللبنانية  الدولة  من  خاص  بشكر  فهمي 
الدول الصديقة والشقيقة، مشدداً على »ضرورة أن 
نتكاتف سوياً، خصوصاً القوى السياسية لتخطي 

هذه األزمة«.
ووصلت أمس، الى مطار رفيق الحريري الدولي 
على  تحمل  بحرينية  مساعدات  طائرة  بيروت   -
متنها مساعدات ومستلزمات وأجهزة طبية مقدمة 
من مملكة البحرين الى الدولة اللبنانية، في إطار 
المساعدات الدولية والعربية التي تأتي الى لبنان 
لمساندته جراء االنفجار الذي حصل مساء الثاثاء 

في مرفأ بيروت.
اإلغاثي  الجوي  الجسر  طائرات  وصلت  كما 
إنسانية  مساعدات  تحمل  بيروت  إلى  السعودي 
تحتوي  بيروت،  مرفأ  انفجار  لمنكوبي  عاجلة 

حمولة الطائرتين على 120 طناً تشمل:
- أجهزة تنفس اصطناعي.

-أجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة.
- مضخات وريدية إلكترونية.

- مستلزمات إسعافية.
-أدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات.

- مطهرات ومعقمات.
-كمامات ومواد حماية.

-محاليل وريدية وأنابيب ضخ.
- مستلزمات طبية متعددة.

-مواد غذائية مختلفة.
-مستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات. 

ومستلزمات طهي وأواني متعددة.
من  ب��خ��اري  ول��ي��د  ال��س��ع��ودي  السفير  وق���ال 
إلى  إلى جانب لبنان، ونسعى  المطار نحن دائماً 
الشعب  جانب  إلى  دائماً  ونقف  واستقراره،  أمنه 
هذه  وتمتين  توثيق  على  وحريصون  اللبناني 

العاقة التاريخية واألخوية الممتدة.

إلى مطار رفيق الحريري  الكويت وصلت  ومن 
محملة  الكويتية  الجوية  القوة  طائرة  الدولي 
بخمسة وثاثين طناً من المواد الطبية والمعدات 
»دعماً  الغذائية،  ال��م��واد  عن  ع��دا  االسشتفائية 
االستثنائي  ال��ظ��رف  ه��ذا  ف��ي  للبنان  ومساندة 

الدقيق«.
عن  الكويتي  االحمر  الهال  جمعية  واعلنت 
بالكامل  مجهزة  إسعاف  سيارات   10 ب�  تبرعها 
وثاث سيارات متنقلة منها متخصصة في سحب 

الدم لصالح الصليب األحمر اللبناني.
الى  االحمر  الهال  جمعية  بعثة  رئيس  وق��ال 
االنباء  لوكالة  تصريح  في  العنزي  مساعد  لبنان 
نشاطها  ب��دأت  الجمعية  ان  )ك��ون��ا(  الكويتية 
تنفس  بأجهزة  بالتبّرع  ب��ي��روت  ف��ي  الميداني 
لمستشفى )الوردية( في منطقة )االشرفية( والذي 
تضّرر أضراراً جسيمة نتيجه االنفجار كما سيقدم 
المساعدات لألسر المتضررة. واشار الى ان الهال 
قدم اجهزة تنفس ومعدات طبية وكمامات وادوية 
اللبناني.  األحمر  الصليب  مع  بالتنسيق  معقمة 
وسيارات  اإلسعاف  بسيارات  التبرع  ان  واعتبر 
اإلنسانية  لإلسهامات  ام��ت��داداً  يعّد  ال��دم  نقل 
للهال األحمر الكويتي الذي يحرص على تقديمها 
والتي  لبنان  في  الراهنة  الظروف  في  والسيما 

تتطلبها عمليات اإلسعاف واالنقاذ.
الكويتي  االحمر  الهال  فريق  ان  ال��ى  ولفت 
سينتقل اليوم لتقديم المساعدات الى المستشفيات 

االخرى المتضررة من االنفجار.  
من  االول��ى  الدفعة  بيروت  مطار  الى  ووصلت 
وتشتمل  عمان،  سلطنة  من  اإلغاثة  مساعدات 
وأكد  المتنوعة.  الطبية  المواد  من  طناً   22 على 
من  أخرى  دفعات  أن  العماني  اإلغاثة  وفد  رئيس 
القريب  في  لبنان  الى  تباعاً  ستصل  المساعدات 

العاجل.
المتحدة  العربية  االم���ارات  سفارة  وأعلنت 
القيادة  من  بتوجيهات  أنه  بيان،  في  بيروت  في 
المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  قدمت  االماراتية، 

المقاصد  مستشفى  ال��ى  عاجلة  طبية  إم���دادات 
العربية  االمارات  سفارة  عبر  االسامية،  الخيرية 
المتحدة في بيروت، لإلسهام في الحد من تداعيات 

االنفجار.
إغاثية  م��س��اع��دات  شحنة  وصلت  ذل��ك  ال��ى 
وطبية ضمن الحملة اإلنسانية إلغاثة لبنان التي 
القطري تحت شعار »لبنان  الهال األحمر  اطلقها 

في قلوبنا«.
الهال  قبل  من  المساعدات  هذه  توزيع  سيتم 
الصليب  مع  بالتنسيق  لبنان  في  القطري  األحمر 

األحمر اللبناني.
األميرية  الجوية  القوات  طائرة  وصلت  كما 
للجيش  تابعاً  تقنياً  فريقاً  تنقل  التي  القطرية 
القطري للعمل على تجهيز المستشفيين الميدانيين 
المعنية  الجهات  وم��ؤازرة  إرسالهما،  تم  اللذين 
اللبنانية في تشغيلهما من أجل البدء في استقبال 
مهامه  الفريق  وباشر  والمتضررين.  الجرحى 
ال��روم،  مستشفى  داخ��ل  مستشفى  أول  بتشييد 
على أن يتم تشييد المستشفى الثاني في محيط 

مستشفى الجعيتاوي. علما أن إدارة المستشفيين 
الميدانيين سيتوالها الجانب اللبناني بعد انتهاء 
على  سيشرف  الذي  القطري  الطبي  الفريق  مهام 

بدء التشغيل.
الدولي  بيروت  مطار  الى  وصلت  الجزائر  ومن 
محملة  الكبير  الحجم  من  إغاثة  ط��ائ��رات  أرب��ع 
والطبية  الغذائية  المواد  من  طن   200 من  بأكثر 
من  طاقم  يرافقها  وأغطية  وخيم  والصيدالنية 
األطباء والجراحين وفرق الحماية المدنية )الدفاع 
المدني( يضم 50 شخصاً. كما ستبحر، في اإلطار 
نفسه، باخرة جزائرية على متنها شحنات بمئات 
بناء  إعادة  في  للمساعدة  البناء  مواد  من  األطنان 
من  المتضررة  والمناطق  بيروت  ميناء  وتعمير 

االنفجار.
العامة حمد حسن، خال  وأعلن وزير الصحة 
لبنان  إل��ى  أت��ى  طبياً  جزائرياً  وف���داً  استقباله 
الضحايا  عدد  أن  اإلنقاذ،  عمليات  في  للمساهمة 
ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى 
البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا الى االستشفاء، 

أن  خصوصاً   120 فعددها  الحرجة  الحاالت  أما 
الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج 

إلى عمليات جراحية دقيقة.
تعهدت  المرّوعة،  آب   4 لمأساة  واستجابة 
الواليات المتحدة كما أعلنت سفارتها في بيروت 
تفوق  للبنان  للكوارث  أولية  مساعدات  بتقديم 
تشمل  وه��ي  أميركي،  دوالر  مليون   17 قيمتها 
المساعدات الغذائية واإلمدادات الطبية، فضاً عن 
مساعدة مالية للصليب األحمر اللبناني. وتتوقع 
ومعونات  مساعدات  عن  إعانات  عدة  السفارة 

إضافية قريباً.
هبطت   ،2020 آب   6 »في  أن  إلى  البيان  ولفت 
C-17 في  طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز 
مساعدات  من  األول��ى  الشريحة  حاملة  بيروت 
المتحدة«.  الواليات  من  األوجه  متعددة  الطوارئ 
تحمان  إضافيتان  رحلتان  ام��س  وصلت  كما 
وجبات جاهزة لألكل )MREs(، ماء، مستلزمات 

طبية سيتم توزيعها من قبل الجيش. 
وأكدت السفارة البريطانية في بيان ان »سفينة 
تابعة  ب��ح��ري  مسح  سفينة  وه��ي  إن��ت��رب��راي��ز، 
لبنان  إلى  توّجهت  البريطانية،  الملكية  للبحرية 
بقرار من وزير الدفاع ِبن واالس الذي يؤمن المزيد 

من الدعم العسكري للبنان.
وتتركز مهمة سفينة المسح البحري على تقييم 
االنفجار  بعد  بيروت  بمرفأ  لحقت  التي  األض��رار 

والمساعدة في إعادة عمليات المرفأ إلى طبيعتها.
وكان الجانب البريطاني الرسمي أرسل حزمة 
 5 بقيمه  والمدني،  العسكري  الدعم  من  فورّية 

مايين جنيه إسترليني من المساعدات.
فريقاً  البريطانية  المسلحة  القوات  وسترسل 
بيروت  ف��ي  البريطانّية  السفارة  إل��ى  صغيراً 
حزمة  وتنسيق  المتطلبات  تحديد  في  للمساعدة 
ذلك  اللبناني.  للجيش  أوس��ع  نطاق  على  الدعم 
لبنان،  يحتاجه  الذي  الطبي  الدعم  تقديم  يشمل 
للقدرات  ودع���م  ال��ج��وي،  النقل  ف��ي  وم��س��اع��دة 

الهندسية ومجال االتصاالت.

الى ذلك قال مسؤولون إن وكاالت األمم المتحدة 
انفجار  لضحايا  الدعم  لتقديم  جاهدة  تسعى 
الصحية  الرعاية  نظام  قّوض  الذي  بيروت  مرفأ 

الضعيف بالفعل في الباد.
لجمع  ن��داء  العالمية  الصحة  منظمة  وّجهت 
الصحّية  االحتياجات  لتغطية  دوالر  مليون   15
الطارئة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز 
الباد وسط أزمة اقتصادية ومع تزايد اإلصابات 

بفيروس كورونا.
الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  المنظمة  مكتب  قال 
في  مستشفيات  خمسة  إن  بيان  ف��ي  األوس���ط 
غير  أصبحت  إما  االنفجار  من  المتضررة  المنطقة 
عاملة أو تعمل بطاقة جزئية، فيما تشير التقارير 
األولّية إلى أن الكثير من المراكز الصحية ومرافق 

الرعاية األولية لحقت بها أضرار أو لم تعد تعمل.
وقالت إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة 
ألف   300 إل��ى  يصل  ما  إن  لبنان،  في  العالمية 
شخص نزحوا من ديارهم ويحتاجون إلى الطعام 
وتيرة  تسريع  من  المخاوف  ذكي  فيما  والمأوى، 

انتشار مرض كوفيد19- وتفشي أمراض أخرى.
المنظمة إنها تضع خططاً مع الجامعة  وقالت 
لتأثير  بيئي  تقييم  إلج��راء  بيروت  في  األميركية 
األبخرة الناتجة عن انفجار مادة نترات األمونيوم.
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وأعلنت 
اإلغاثة  جهود  »دعم  بيان  في  الاجئين  لشؤون 
واإلنعاش في لبنان، عقب انفجار بيروت المدمر«.

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار: 
األوق��ات  ه��ذه  في  لبنان  مع  متضامنين  »نقف 
وكل  بيروت  أهل  دعم  ملتزمون  ونحن  الصعبة، 
يحاولون  الذين  وه��ؤالء  باالستجابة  المعنيين 
والخسائر  األل��م  وتخطي  المدينة،  إحياء  إع��ادة 

الهائلة«.
سليم  أغ��ا  لبنان  ل��دى  أذربيجان  سفير  أبلغ 
دولته  تبرع  عن  الخارجية  وزارة  ش��وك��وروف 
اذربيجان  وقوف  عن  تعبيراً  دوالر،  مليون  بمبلغ 

الى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة.

ميشال  والنقل  العامة  وزيرا االشغال  تفقد 
نجار والصناعة عماد حب الله، مرفأي صيدا 
محمد  البلدية  رئيس  برفقة  والحديث  القديم 
السعودي والمدير العام للنقل البري والبحري 
الجولة  إطار  في  وذلك  القيسي،  الحفيظ  عبد 
لتفقد  موانئ الجنوب  على  بها  يقومان  التي 
ينقصها  وم��اذا  جهوزيتها  وم��دى  أوضاعها 
استخدامها  ليتم  وتجهيزات  إمكانات  من 
البحري  النقل  خدمات  في  الراهن  الوقت  في 
الكارثة  بعد  بيروت  مرفأ  عن  موقت  كبديل 
وريثما  األخير  االنفجار  جراء  به  ألّمت  التي 

يتم إعادة بنائه وتأهيله.
الحديث  صيدا  »مرفأ  أن  الى  نجار  ولفت 
مليون  أربعين  بنحو  يقّدر  العتماد  بحاجة 
معّوالً  فيه«،  العمل  استكمال  يتم  حتى  دوالر 
وكذلك  الخاص  القطاع  مع  »التعاون  على 
المساعدات الخارجية وال سيما من الحكومة 
في  اس��ت��ع��داده��ا  أب���دت  ال��ت��ي  البريطانية 
المساعدة بتأهيل وتجهيز الموانئ اللبنانية«، 
لتفعيل  دراسة  ُتعد  ال��وزارة  »أن  الى  مشيراً 

عمل مرفأ صيدا الحديث«.
وهو  الجديد  المرفأ  ف��ي  »نحن  وت��اب��ع: 
فيه  العمل  الستكمال  الع��ت��م��ادات  بحاجة 
دوالر  مليون  أربعين  نحو  الى  يحتاج  وقد 
النوع  ه��ذا  من  لمرفأ  ولكن  كبير  مبلغ  وه��و 
وبأهميته االستراتيجية هو ليس بمبلغ كبير 
أبداً ونأمل بما أن هناك اهتماماً دولياً بلبنان 
من  بدعم  انجليزية  باخرة  آتية  اآلن  وأيضاً 
الحكومة البريطانية لتقوم بمسح شامل لكل 
البريطانية  الدولة  حتى  اللبنانية  الموانئ 
وتجهيز  بتأهيل  المساعدة  استعدادها  أبدت 
نقوم  حتى  أتينا  ونحن  لبنان.  في  المرافئ 
بنوع من الدراسة األولّية لهذا الموضوع وإن 
شاء الله نستطيع أن نكمل هذا المرفأ ألنه جداً 

مهم وحيوي للمنطقة ولبنان. 
ان  على  جهته،  من  الله  حب  الوزير  وشّدد 
التكامل  لتحقيق  يجب  ما  بكل  تقوم  »الدولة 
االستيراد  تأمين  لجهة  يلزم  ما  كل  وتأمين 

والتصدير«.
تفقد  ع����دم  ح����ول  س�����ؤال  ع��ل��ى  ورداً 

قام  ما  بخاف  بيروت  ألهالي  المسؤولين 
»أتمنى  الله:  حب  قال  الفرنسي  الرئيس  به 
على  التركيز  يكون  ان  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 
التعاضد  وع��ل��ى  اللبناني  ال��ع��ص��ب  ش��د 

وبما  بمسؤوليهم  واللبنانيين  والتكامل 
افرقائهم  بكل  والمواالة  بالمعارضة  يسّمى 
وحركات  وتيارات  وأحزاباً  وقياديين  زعماء 
ومواطنين  ون���واب  ووزراء  وسياسيين 

اإليجابية  وه��و  واح��د  أم��ر  على  ي��ش��ددون 
وقع  الذي  الجلل  الحدث  هذا  مع  بالتعامل 
البعض  بعضنا  مع  نتعاون  أن  على  ونشّدد 
كل  على  متواجدين  اللبنانيين  والمسؤولين 
يعلنوا  أن  بالضرورة  وليس  كانوا  االراضي 
على  ونتمنى  فيها  يتواجدون  م��رة  كل  في 
ألننا  اإليجابيات،  على  يشددوا  ان  الجميع 
أن نكون مع بعضنا  الى  الحاجة  اآلن بأمس 

البعض وال نلتفت للسلبيات التي تحصل«.
حول  س��ؤال  على  التعليق  عن  امتنع  واذ 
الله  حب  شدد  دولي  تحقيق  الجراء  الدعوات 
الحكومة  به  تقوم  ال��ذي  »التحقيق  ان  على 
تّم  وإنه  المحدد  الوقت  في  وسينجز  حاصل 
البدء بالتوقيفات وكل األمور التي لم تتوقعها 
الناس وبأن الحكومة لن تتوانى عن القيام بكل 
ما يلزم بحيث يكون التحقيق شفافاً وسريعاً 
وعلنياً لمحاسبة كل المسؤولين عن الجريمة 

الكبرى التي وقعت في مرفأ بيروت«.
جولتهما  استهّا  ونجار  الله  حب  وك��ان 
صيدا  مرفأ  في  والقيسي  السعودي  برفقة 

القديم عند الواجهة البحرية للمدينة القديمة 
وقاما بجولة في أرجائه واستمعا من القيسي 
الجميع  انتقل  ثم  ومن  وإمكاناته  وضعه  عن 
استكمال  تم  والذي  الحديث  صيدا  مرفأ  الى 
استمعا  حيث  فيه  العمل  من  األولى  المرحلة 
ينقصه  وما  عمله  تفاصيل  حول  القيسي  من 
الخارطة  وعبر  لهما  وش��رح  تجهيزات  من 
المرحلة  إنجاز  ت��ّم  كيف  بالمرفأ  الخاصة 
ثانية  مرحلة  ه��ن��اك  ي���زال  ال  وان���ه  االول���ى 
بهنغارات  وتجهيزه  فيه  العمل  الستكمال 
وغيرها  األرصفة  ووضع  البضائع  لتخزين 
فيه  العمل  النطاق  الازمة  التجهيزات  من 
بشكل نهائي حيث أثنى الوزيران على أهميته 
حيوي  اقتصادي  كشريان  االستراتيجية 

للبنان والجنوب خصوصاً.
وعّزى السعودي بكل الشهداء الذين سقطوا 
في  تساعد  كي  حاضرة  »صيدا  ان  الى  ولفت 
والجديد  القديم  المدينة  ومرفآ  بيروت  بناء 
وكل  البحري  النقل  في  ليساعدا  حاضران 

امكانيات صيدا تحت أمر بيروت وأهلها«.

ل تهديد حقيقيًا على الإمدادات الغذائّية

طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين، إلى »عدم وجود تهديد حقيقي 
على اإلمدادات الغذائية في المدى المتوسط«، مشيراً إلى »وجود تأكيدات رسمية من إدارة محطة 
الحاويات في مرفأ بيروت، بأن المحطة  قادرة على معاودة العمل خال فترة قصيرة، وهذا من 

شأنه أن يطمئن المستوردين إلى استمرار مواصلة عمليات االستيراد من الخارج«.
إذ، أعلن بحصلي أن »البضائع الموجودة في مستودعات مستوردي المواد الغذائية كافية 
اللبنانية لفترة تتراوح بين شهر ونصف شهر وشهرين«، أكد أن نقابة  لسّد حاجات األسواق 
مستوردي المواد الغذائّية »لن توّفر أي جهد لدرء أي مخاطر تهّدد األمن الغذائي اللبناني في 

ظل االنفجار الكارثي الذي أصاب الوطن وهال دول العالم أجمع«.

مبادرة لغرفة بيروت تجاه الم�ؤ�ض�ضات المت�ضّررة

التزاماً  »الغرفة  أن  شقير  محمد  السابق  الوزير  لبنان  وجبل  بيروت  غرفة  رئيس  أعلن 
بمسؤولياتها الوطنية ال سيما تجاه القطاع الخاص، ستتكّفل وعلى نفقتها بتركيب الواجهات 

جراء  تحطمت  التي  وغيرها(  ومقاٍه  ومطاعم  تجارية  )محال  الخاصة  للمؤسسات  الزجاجّية 
انفجار مرفأ بيروت«.

لديها  ليست  التي  للمؤسسات  ص  ستخَصّ المبادرة  »هذه  أن  بيان،  في  شقير  وأوضح 
ونفقة  الزجاج  ثمن  بدفع  الغرفة  تتكفل  أن  على  إضافية،  أعباء  أي  تحّمل  على  إمكانية 

التركيب«.
استفادة  خالها  من  سيتّم  التي  اآللية  يومين  غضون  في  ستعلن  »الغرفة  أن  الى  ولفت 

المؤسسات من هذه المبادرة«.

اإعفاء الهبات من الر�ض�م الجمركّية

إلى  وزني  غازي  المالية  وزير  أوعز  دياب،  الوزراء حسان  مجلس  رئيس  دولة  لطلب  بناًء 
تجاوز  على  المساعدة  إطار  في  الجمعيات  تتلقاها  التي  الهبات  إعفاء  بوجوب  المعنيين 
تداعيات كارثة تفجير المرفأ، من الرسوم الجمركية، كما ومن جميع الرسوم األخرى بما فيها 
الموضوع على أول جلسة لمجلس  إلى عرض  أن ُيصار  المضافة، على  القيمة  الضريبة على 

الوزراء إلقراره.

 ب�ب فينان�س تبداأ ت�ضديد التحاويل نقداً وبالدولر

أعلنت شركة »بوب فينانس«، وكيل »ويسترن يونيون« في بيان، البدء بتسديد التحاويل 
كافة الواردة من الخارج نقداً بالدوالر األميركي عماً بالقرار الوسيط الرقم 13255 الصادر عن 

مصرف لبنان.
وعليه باشرت الشركة تطبيق هذا التعميم من أمس الجمعة في 2020/08/07، مع اإلشارة 
إلى أن رسم 2% كبدل إدارة السيولة النقدية بما في ذلك كلفة التأمين والشحن والنقل والتوزيع 

سيقتطع من قيمة التحويل من بعض البلدان المرَسل منها«.

بنك بيروت: التبّرعات لكاريتا�س اإلكترونيًا

للدفع  المصرف  منّصة  عبر  إلكترونياً  لكاريتاس  التبّرعات  إرسال  إمكان  بيروت  بنك  أعلن 
لألَسر  للتبّرع  الملّحة  الحاجة  لتلبية  المركزية،  وكالة  حسب  اليوم،  من  ب��دءاً  اإللكتروني 

المتضّررة من جراء األضرار الجسيمة التي لحقت بها.
http://caritas.org.lb/get_involved/donate ::للتبّرع

ت�سجيل 279 اإ�صابة جديدة بفيرو�س كورونا... والعدد الإجمالي 5951

بعد انفجار بيروت... منّظمة ال�سحة تطلب 15 مليون دوالر لالحتياجات الطارئة 

والم�ساعدات العربّية والخليجّية العاجلة بداأت بالو�سول..

وزيرا ال�سناعة واالأ�سغال في مرفاأ �سيدا: تاأكيد حاجته اإلى اأربعين مليون دوالر ال�ستكمال العمل فيه

ومقاه ومطاعم  تجارية  )محال  الخاصة  للمؤسسات  ومطاعم الزجاجّية  تجارية  )محال  الخاصة  للمؤسسات  ومطاعم الزجاجية  تجارية  )محال  الخاصة  للمؤسسات  ّالزجاجّية 

اأخبار اقت�صادية

نجار وحب الله خالل تفقدهما مرفأ صيدا

بخاري في استقبال طائرتي مساعدة سعوديتين
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

التنفيذّية  اللجنة  عضو  ق��ال   {
دائ���رة  رئ��ي��س  ال��ت��ح��ري��ر،  لمنظمة 
المدني  والمجتمع  اإلن��س��ان  حقوق 
التميمي، إن الحرم اإلبراهيمي،  أحمد 
هما  السالم،  عليه  الخليل  وإبراهيم 
في صلب العقيدة اإلسالمية، والحرم 
به  والمساس  عامة  إسالمية  قضية 

يعتبر مساساً بمقدسات المسلمين.
صدر  بيان  في  التميمي  وأض��اف 
الحرم  على  السيادة  أن  أمس،  عنه، 
اإلبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل 
دولي،  باعتراف  خالصة،  فلسطينية 
التراث  قائمة  ضمن  إدراجهما  بعد 
في  »اليونسكو«  قرار  وفق  العالمي 
الدولية  القرارات  2017، ووفق  تموز 
الدولة  أراضي  أن  على  أجمعت  التي 
الفلسطينية تقع على حدود الرابع من 
العاصمة،  القدس  فيها  بما  حزيران 
التصرف باألرض  وال يحق لالحتالل 
بحياة  وال  وال��خ��ي��رات  والمقدسات 
واالتفاقيات  المعاهدات  وفق  السكان 

الدولية كافة.
وهيئاته  الدولي  المجتمع  وناشد 
ال��ق��وان��ي��ن  بتطبيق  وم��ؤس��س��ات��ه 
ووقعوا  اتخذوها  التي  وال��ق��رارات 

عليها، وإلزام االحتالل بها«.
مازن  المياه  سلطة  رئيس  أكد   {
كثب  ع��ن  تتابع  ال��ط��واق��م  أن  غنيم 
تشهدها  التي  المياه  نقص  قضية 
الخليل،  محافظة  ج��ن��وب  مناطق 
والكميات الواصلة للمحافظة وجدول 
المياه  وصول  يضمن  الذي  التوزيع 

إلى األحياء المختلفة بعدالة.
وأضاف غنيم، في بيان صحافي، 
المياه  سلطة  لطواقم  أوعز  أنه  أمس، 
ببحث وترتيب آلية توزيع المياه مع 
رؤساء أقسام المياه لبلدية الظاهرية 
آلّية  على  لالتفاق  دورا،  وريف  ودورا 
توزيع ميدانياً، لضمان وصول خدمة 

المياه للجميع وبعدالة.
أن  إل��ى  السياق  ه��ذا  ف��ي  وأش���ار 
مناطق الجنوب التي تشهد في فصل 
الصيف نقصاً في كميات المياه تعاني 
والتعّديات  السرقات  في  مشاكل  من 
التي تتسّبب بفقدان كميات كبيرة من 
المناطق  هذه  أهالي  وحرمان  المياه، 
كاملة،  حصتهم  على  حصولهم  من 
مشدداً على ضرورة أن تأخذ الهيئات 
هذه  من  الحد  في  دورها  والمجالس 
التصرفات غير المسؤولة، ومحاسبة 

المسؤولين عن ذلك.

ال�سام

لتشيكيا  النقابي  التجّمع  أكد   {
ال��ع��دوان  أن  وسيلزكو  وم��وراف��ي��ا 
سورية  على  المتكّرر  الصهيوني 
خرقاً  يمثل  ال��س��ي��ادة  ذات  ال��دول��ة 
الطابع  وي��ث��ب��ت  ال��دول��ي  ل��ل��ق��ان��ون 

اإلجرامي لكيان االحتالل.
في  الخارجية  اللجنة  عضو  وأدان 
تصريح  في  بيتش  مارتين  التجمع 
ل��م��راس��ل س��ان��ا ف��ي ب���راغ ال��ع��دوان 
الصهيوني األخير على سورية، مشدداً 
على أنه يبرهن على الطابع اإلجرامي 
وحشية  ومدى  اإلسرائيلية  للسياسة 
الصهيونية  العنصرية  اإليديولوجية 
خرق  في  الكيان  هذا  إليه  وصل  وما 
حقوق اإلنسان وارتكاب جرائم حرب.

هذا  حكومة  أن  على  بيتش  وشدد 
فإن  لذلك  ومجرمة  معتدية  الكيان 
فرض  في  يكمن  ممارساتها  على  الرد 
حصار على هذا النظام العنصري وفي 

استعادة األراضي العربية المحتلة.

العراق

القضاء  مجلس  رئيس  بحث   {
األعلى فائق زيدان ورئيس الجمهورية 
برهم صالح، اهمية االسراع في اقرار 
االتحادية  المحكمة  ق��ان��ون  تعديل 

العليا.
بيان،  ف��ي  القضاء  مجلس  وق��ال 
االعلى  القضاء  مجلس  »رئ��ي��س  إن 
برئيس  التقى  زي��دان  فائق  القاضي 
وج��رى،  ص��ال��ح،  برهم  الجمهورية 
المبكرة  االن��ت��خ��اب��ات  اج���راء  بحث 
واالستعدادات الالزمة لذلك، والتاكيد 
بما  الجميع  جهود  تظافر  اهمية  على 
العملية  ون��زاه��ة  استقاللية  يضمن 

االنتخابية«.
واض����اف أن���ه »ت���ّم ال��ت��ط��رق ال��ى 
اهمية االسراع في اقرار تعديل قانون 
العليا، ودعم دور  االتحادية  المحكمة 
والتعاون  الفساد،  لمكافحة  القضاء 
والتنسيق في مجال تشريع القوانين 

التي تقتضيها المرحلة«.

الأردن

األردن  ت��ج��ارة  غرفة  وضعت   {
اتحاد  تصرف  تحت  امكانياتها  كل 
والزراعة  والصناعة  التجارة  غرف 
تجاوز  ف��ي  للمساعدة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 
الشعب  يعيشها  التي  الفاجعة  آث��ار 
الذي وقع في  اللبناني جراء االنفجار 
الضحايا  مئات  وخلّف  بيروت  مرفأ 

وآالف المصابين.

الكويت

رفيع  ح��ك��وم��ي  م��ص��در  أك���د   {
منع  ع��ن  »ال��ح��دي��ث  أن  المستوى 
أو  مصر  م��غ��ادرة  م��ن  الكويتيين 
على  أصل  له  ليس  هناك  ارتهانهم 
اإلطالق«، فيما أعلنت سفارة الكويت 
التطّورات  تتابع  أنها  القاهرة  في 
ع��ن ك��ث��ب وه���ي ع��ل��ى ت��واص��ل مع 
الموجودين  الكويتيين  المواطنين 
نافية  الطلبة،  خصوصاً  مصر،  في 
ما تردد عن منع السلطات المصرّية 
حجز  م��ن  م��ص��ر،  ف��ي  الكويتيين 
دول  عبر  للكويت  ع���ودة  رح���الت 

أخرى »ترانزيت«.

اأخبار الوطن
�سركة »األفا« تتبّرع بمخزونها من اأدوية »كورونا« اإلى وزارة ال�سحة.. وارتفاع الإ�سابات في ريف اإدلب  و»الن�سرة« ت�سرق الأدوية »الأممّية«

»حميميم«: التمركز الأميركّي ب�سرق الفرات �سبب رئي�س لعرقلة الحوار الوطني في �سورية

نائب عراقّي يرى مقترحات التعديالت الد�ستورية غير ملزمة.. واإجراء فوري تجاه 173 حاوية مواد كيميائّية مخزونة في اأحد الموانئ

الكاظمي يلتقي ترامب في وا�سنطن ال�سهر الحالي ل�ستكمال الجولة الثانية من الحوار ال�ستراتيجّي

المبعوث الأميركّي الأ�سبق لعملّية الت�سوية مارتن اإنديك: 

خطة ترامب غير من�سفة للفل�سطينّيين.. ونتنياهو لن ينّفذ ال�سم!

الوطنية  للمصالحة  الروسي  المركز  أعلن 
في سورية، أن التمركز العسكري غير الشرعي 
للواليات المتحدة في شرق الفرات أصبح سبباً 
رئيسياً لعرقلة الحوار بين األطراف المتحاربة 

في سورية.
وأض���اف ال��م��رك��ز ال��ت��اب��ع ل����وزارة ال��دف��اع 
المناطق  في  الوضع  أن  بيان،  في  الروسية، 
في  السورية  السلطات  سيطرة  خارج  الواقعة 

دير الزور يتأزم.
قاعدة  يتخذ  ال��ذي  المركز  بيان  في  وج��اء 
أن  له،  مقراً  الالذقية  بريف  الجوية  حميميم 
جميع  »التخاذ  مستعدتان  وسورية  روسيا 
شرق  في  الوضع  لتسوية  ال��الزم��ة  التدابير 

الفرات واستئناف الحوار الوطني«.
في  ال��وض��ع  إل��ى  المركز  بيان  تطرق  كما 
إدلب، مؤكداً أن روسيا »تحتفظ بحق الرد على 
المسلحين في حال شكلت أنشطتهم خطراً على 
التصعيد  خفض  منطقة  من  القريبة  المناطق 

في إدلب«.
الى ذلك، واصلت ميليشيا »قسد« المدعومة 
مداهماتها  حملة  األميركي  االحتالل  قوات  من 
الشحيل  مدينة  أهالي  ضد  أمس  بدأتها  التي 
ومحيطها في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي 
خروج  بعد  وذلك  اليوم  منهم  عدداً  واختطفت 
طالبت  احتجاجية  بمظاهرات  البلدة  أهالي 
بطرد تلك الميليشيا وقوات االحتالل األميركي.

داهمت  »قسد«  ميليشيات  أن  مصدر  وذكر 
مخيم الكسار على أطراف مدينة الشحيل بريف 
دير الزور الجنوبي الشرقي واختطفت عدداً من 

المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ولفت إلى أن ميليشيا »قسد« واصلت أيضاً 
ومخارج  مداخل  على  التمركز  الثالث  ولليوم 
والحوايج  والشحيل  ذي��ب��ان  وب��ل��دات  م��دن 
قيام  إل��ى  مشيراً  الحظر،  من  حالة  وفرضت 
في  الجمعة  صالة  أداء  بمنع  الميليشيات  هذه 
مسجدي الروضة والتقوى في مدينة الشحيل 

بعد ما قامت باتخاذهما مقرين لها.
أمس،  أول  داهمت  »قسد«  ميليشيا  وكانت 
منازل المواطنين في مدينة الشحيل واختطفت 
عدة  حواجز  نشرت  كما  المدنيين  من  ع��دداً 
داخل المدينة، وذلك في محاولة للسيطرة على 

االحتجاجات التي تشهدها قرى وبلدات عديدة 
ميليشيا  بطرد  للمطالبة  ال��زور  دير  ريف  من 

»قسد« وقوات االحتالل األميركي من المنطقة.
األول��ى  ه��ي  خطوة  ف��ي  آخ��ر،  صعيد  على 
حلب  شركة  تبّرعت  سورية،  في  نوعها  من 
من  بمخزونها  »أل��ف��ا«  ال��دوائ��ي��ة  للصناعات 
ال��ب��روت��وك��ول  ض��م��ن  المستخدمة  األدوي����ة 
»كوفيد  كورونا  بفيروس  الخاص  العالجي 

19« لصالح وزارة الصحة السورية.
وب��ّي��ن م��ال��ك ال��ش��رك��ة ال��م��ه��ن��دس ف��ارس 
الشهابي في تصريح، أن الشركة قّررت الّتبرع 
ملغ(   500 )أزيتروسين  دواء  من  بمخزونها 
الوزارة،  لصالح  العبوات،  بآالف  يقّدر  والذي 
إضافة إلى الّتبرع بنصف مخزون الشركة من 
وريدياً  يستخدم  الذي  بروكسي(  )فيال  دواء 
إسعافي،  بشكل  المرضى  ح��رارة  لتخفيض 
الدواء  هذا  من  بها  المتبرع  الكمية  بلغت  حيث 

/خمسة آالف/ عبوة.
منصب  يشغل  ال���ذي  الشهابي  وأوض���ح 
السورية ورئيس  الصناعة  اتحاد غرف  رئيس 
غرفة صناعة حلب، أن الكمية المتبرع بها من 
دواء )أزيتروسين( هي كامل الكمية الموجودة 
مشيراً  عبوة،   17000 لدى الشركة بما يقارب 
سابق  وقت  في  تبرعت  »ألفا«  شركة  أن  إلى 
بنحو 7000 عبوة من الدواء إلى وزارة الصحة 

بشكل مجاني.
الصناعة  غ���رف  ات��ح��اد  رئ��ي��س  أك���د  ك��م��ا 
المستودعات  أح��د  وض��ع  ت��م  أن��ه  ال��س��وري��ة 
الخاصة بشركة »ألفا« في حلب تحت تصرف 
استخدامه  إمكانية  إلى  منوهاً  الصحة،  وزارة 
كمشفى أو مركز صحي ميداني خاص بمصابي 
الحاجة،  استدعت  حال  في  كورونا  فايروس 
ترغب  كانت  الشركة  أن  الشهابي  كشف  كما 
لناحية  وخاصة  ال��دع��م،  من  المزيد  بتقديم 
إال  للفيروسات،  المضاد  »فيرافلو«  دواء  تقديم 
أن األمر تعّذر لكون الشركة متوقفة عن إنتاجه 
منذ فترة طويلة نتيجة عدم توفر المواد الالزمة 

لتصنيعه.
باإلعراب  حديثه  »ألفا«  شركة  مالك  وختم 
الدوائية  الشركات  باقي  تتخذ  أن  في  أمله  عن 
السورية خطوات مماثلة، والتبّرع بكمّيات من 
العالجي  البروتوكول  في  المستخدمة  األدوية 
توفير  ف��ي  والمساهمة  ك��ورون��ا،  ل��ف��اي��روس 
ضرورة  على  مشدداً  للمصابين،  الالزم  العالج 
السورية  الصحة  وزارة  جانب  إلى  الوقوف 
ظل  ف��ي  المتاحة  ال��وس��ائ��ل  بكافة  ودع��م��ه��ا 

الظروف الحالية.
ُيذكر أن، عدد اإلصابات المسجلة في مدينة 
حلب بفايروس كورونا، بلغ بحسب إحصاءات 
وزارة الصحة السورية 41 إصابة بينها حالة 

ح��اداً  نقصاً  المدينة  تشهد  حين  ف��ي  وف���اة، 
المرضى  لعالج  الالزمة  األدوي��ة  صعيد  على 
وخاصة بالنسبة لدواء »أزيترومايسين 500« 
والعقوبات  الحصار  نتيجة   ،»C« وفيتامين 

االقتصادية المفروضة على البالد بشكل عام.
عن  اإلثنين  أعلنت  السورية  الصحة  وكانت 
كورونا  بفايروس  جديدة  إصابة   38 تسجيل 
إضافة  المسّجلة  اإلصابات  من  حالتين  ووفاِة 
إلى شفاء 12 حالًة، مبّينة أن حصيلَة اإلصابات 
إصابة   847 إلى  وصلت  البالد  في  المسجلة 

شفيت منها 268 حالة وتوفيت 46 حالة.
اإلصابات  ع��دد  تسّجل  متصل،  سياق  وف��ي 
بفايروس »كورونا« ارتفاعاً متسارعاً في المناطق 
اإلرهابية«،  النصرة  »جبهة  لسيطرة  الخاضعة 
في  النصرة«  »جبهة  لتنظيم  الحالية  الواجهة 
عدد  بلغ  حيث  والغربي،  الشمالي  إدل��ب  ريفي 

اإلصابات المؤكدة 58 إصابة حتى اللحظة.
أن  إدل��ب،  ريف  في  أكد  محلي  طبي  مصدر 
عدد  هروب  بعد  جاء  اإلصابات  وتيرة  ارتفاع 
بريف  الهوى  ب��اب  مشفى  من  المصابين  من 
ال يعرف حجمه  كبيراً  إدلب، ومخالطتهم عدداً 

من المدنيين بمختلف مناطق المحافظة.
أن عدد  ال��م��ؤك��د  ال��م��ص��در: »م��ن  وأض���اف 
ضبط  تم  عما  بكثير  يزيد  الحقيقي  اإلصابات 
حاالتهم بعد مراجعتهم المراكز الصحية للتأكد 

إلى أن معظم اإلصابات  من إصابتهم«، مشيراً 
إدلب  بريف  )سرمين(  مدينة  في  تسجيلها  تّم 

الشرقي.
ل�  التابع  األمني  الجهاز  إن  المصدر  وق��ال 
»النصرة« منع أذرعه الطبّية من إعالن االرقام 
ضد  األهالي  احتجاجات  من  خوفاً  الحقيقّية 
ذلك  في  بما  »الهيئة«،  بها  تقوم  التي  األعمال 
المنظمات  قبل  من  المقدمة  األدوي��ة  مصادرة 
)باب  معبر  طريق  عن  تدخل  والتي  الدولية 
التركية، والذي  السورية  الحدود  الهوى( على 

يتولى مسلحو »تحرير الشام« إدارته.
على  أقدمت  »النصرة«،  أن  المصدر  وكشف 
والمعدات  األدوي���ة  شاحنات  معظم  سرقة 
عبر  الدولية  المنظمات  ترسلها  التي  الطبية 
تفيد  وهمية  بيانات  تقديم  بعد  الهوى(،  )باب 
بتوزيع هذه الكميات على مراكز طبية ومشاٍف 
التنظيم،  عليها  يسيطر  التي  المناطق  ف��ي 
االتجار  على  »الهيئة«  مسلحو  يعمل  حيث 
بهذه األدوية في السوق السوداء، بما في ذلك 
واألورام  السكري  بمرضى  الخاصة  األدوي��ة 
فايروس  بمرضى  الخاصة  األدوي��ة  وبعض 
»كورونا«، ما يؤمن لمسلحي التنظيم وقادتهم 
في المناطق التي يسيطرون عليها، مصدر رزق 
يعّوض تراجع تمويل »تحرير الشام«، وقيامها 

بتخفيض رواتب مسلحيها.

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
زيارته  الحالي  أغسطس  شهر  من  العشرين  في 
خاللها  يلتقي  المتحدة،  ل��ل��والي��ات  الرسمية 

الرئيس األميركي دونالد ترامب في واشنطن.
العراقي  االستشاري  المجلس  رئيس  وق��ال 
للحوار  الثانية  الجولة  إن  الدين،  عالء  فرهاد 
المتحدة  والواليات  العراق  بين  االستراتيجي 
رئيس  لقاء  موعد  تحديد  بعد  الطاولة  إلى  تعود 
األميركي  والرئيس  الكاظمي  مصطفى  ال��وزراء 

دونالد ترامب في 20 أغسطس. 
وأضاف فرهاد أن هذه الجولة لها أهمية كبيرة 
التحالف  وقوات  المتحدة  الواليات  دور  لتحديد 

في العراق.
ُيذَكر أن هذا الموضوع طالما شهد جدالً داخلياً 

من المعارضين للحوار.
القانونية  اللجنة  ع��ض��و  ق���ال  ذل���ك،  إل���ى 
إن  أم��س،  خ��در،  صائب  ال��ع��راق،  في  النيابية 
التعديالت  إلج��راء  المشكلة  البرلمانية  اللجنة 
بإجراء  الدستور  وفق  المعنية  هي  الدستورية، 

تلك التعديالت.
تصدر  تعديل  مقترحات  أّي  أن  خدر  وأوضح 
»غير  التنفيذية  السلطة  في  مشكلة  لجان  من 

ملزمة« للبرلمان.
»التعديالت  قوله:  العراقي،  النائب  عن  ونقل 
و126   124 المادتان  آلياتها  رسمت  الدستورية 
للجهة  الطريق  خريطة  ووضعتا  الدستور،  من 
لجنة  وهناك  التعديالت،  تلك  بإجراء  المخولة 

برلمانية شكلها رئيس المجلس لهذا الغرض«.
من  تصدر  تعديل  مقترحات  »أي  أن  وأوضح 

التنفيذية،  السلطة  قبل  من  مشكلة  أخرى  لجان 
لعمله  مكّملة  لكنها  للبرلمان  ملزمة  ليست 

وجهوده في إجراء التعديالت المناسبة«.
وأضاف خدر أن »لجنة التعديالت البرلمانّية 
الجهات  إل��ى  المخاطبات  من  العديد  أرسلت 

التنفيذّية لبيان رأيها في عدد من التعديالت«.
استكملت  البرلمانّية  »اللجنة  أن  إلى  ولفت 
أكثر  وناقشت  الدستورية  ال��م��واد  من  العديد 
الصحّية  الظروف  بسبب  لكن  م��ادة،   120 من 
لعمل  توقف  هناك  كان  فقد  الحالية  والسياسّية 

اللجنة«.
والتي  الدستور  من   76 »ال��م��ادة  أن  وتابع 
مرشح  الجمهورية،  رئيس  تكليف  عن  تتحّدث 
مجلس  بتشكيل  ع��دداً،  األكثر  النيابية  الكتلة 
وحسب،  الشارع  جدل  مثار  ليست  هي  الوزراء، 
وتّمت  السياسية،  الكتل  حتى  ج��دل  مثار  بل 
مناقشتها بشكل مستفيض داخل لجنة التعديالت 
الدستورية واالستماع إلى آراء المختصين بغية 
تشكل  أنها  اعتبار  على  واضحة  برؤية  الخروج 

العقدة في تشكيل كل حكومة بعد االنتخابات«.
وأكد خدر أن »التعديالت الدستورّية وبحسب 
رئاسة  إلى  ترفع  أن  فينبغي  الدستور،  نّص  ما 
قبة  داخ��ل  للتصويت  عرضها  بغية  المجلس 

البرلمان ومن ثم إجراء االستفتاء الشعبي«.
العراقية  الحكومة  اتخذت  آخر،  صعيد  على 
م��واد  فيها  ح��اوي��ة   173 ت��ج��اه  ف��وري��اً  إج���راء 
كيميائية غير انفجارية كانت مخزونة في ميناء 

أم قصر الشمالي.
تم  بأنه  أمس،  العراقية،  النقل  وزارة  وأفادت 

جرد 173 حاوية مواد كيميائية »غير انفجارية« 
الشمالي  قصر  أم  ميناء  في  وضعت  مخزونة 
بعد  وذلك  للخزن«،  العالمي  التصنيف  »حسب 

تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
لموانئ  العامة  الشركة  ع��ام  مدير  وص��ّرح 
بأنه  ال��ف��رط��وس��ي،  محيسن  ف��رح��ان  ال��ع��راق، 
ناصر  الكابتن  النقل  وزير  إيعاز  إلى  »استناداً 
تفصيلي  بجرد  ال��وزارة  بتزويد  الشبلي  حسين 
ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في 
المباشرة  تّمت  حيث  سرعة  وبأقصى  المخازن 
ألي  تحسباً  الموانئ  في  المخزونة  المواد  بجرد 

طارئ«.
تمت  الجرد  »عملية  أن  الفرطوسي  وأض��اف 
المنافذ  وعضوية  الموانئ  برئاسة  لجنة  وفق 
لجرد  األمنية  واألج��ه��زة  والجمارك  الحدودية 
قصر  أم  ميناء  في  المخزونة  الكيميائية  المواد 
في   9 إل��ى   2 المرتبة  م��ن  المصنفة  الشمالي 
القابلة  المواد  من  تعّد  والتي  خطورتها  مستوى 

لالشتعال غير االنفجارية«.
العراق  في  الحدودية  المنافذ  هيئة  وكانت 
رئيس  موافقة  الخميس،  أعلنت  »ال��ج��م��ارك«، 
لجنة  تشكيل  على  الكاظمي  مصطفى  الحكومة 
الخطورة«  »عالية  ال��ح��اوي��ات  وإخ���الء  لجرد 

الموجودة عند المنافذ الحدودية.
الوائلي:  عمر  الهيئة،  لرئيس  بيان  وذك��ر 
»حصلت على موافقة رئيس الوزراء على المقترح 
مدير  برئاسة  عاجلة  لجنة  لتشكيل  قّدمته  الذي 
فيه  العاملة  الدوائر  وعضوية  الحدودي  المنفذ 
)كيمياوية،  الخطورة  عالية  الحاويات  لجرد 

المتكّدسة  األمونيا(  نترات  االستخدام،  مزدوجة 
والموجودة داخل المنافذ الحدودية«.

على  ستعمل  المنافذ  »هيئة  أن  وأض���اف، 
وضع الحلول وإخالء الحاويات إلى أماكن نائية 
تخّصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق، 
في ما يتعلّق بالموانئ، وسلطة الطيران المدني، 
المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري، في ما 

يخّص المنافذ البرية«.
اإلج��راءات  هذه  »أهمية  إلى  الوائلي  وأش��ار 
والدمار  لبنان،  في  حدث  ما  لتفادي  االحترازية 

الذي خلفته هذه االنفجارات«.

وتقديم  أعمالها  إنهاء  اللجنة  »على  أن  وأكد 
تقريرها خالل 72 ساعة«، وفقاً للبيان.

العامة  الهيئة  أعلنت  الماضي،  واألرب��ع��اء 
تدابير  ات��خ��اذه��ا  ع��ن   ، ال��ع��راق  ف��ي  للجمارك 
المواد  ونقل  خزن  مخاطر  لمواجهة  احترازّية 

الكيمياوية والخطرة.
مقتضيات  على  »ب��ن��اء  إن��ه  الهيئة  وق��ال��ت 
المصلحة العامة وجهنا، كافة مراكزنا الجمركية 
بجرد  ب��اإلس��راع  والجوية،  والبحرية  البرية 
والمواد  الكيمياوية  بالمواد  المحملة  الحاويات 

الخطرة التي لم يتم تخليصها من الجمارك«.

لعملية  األس��ب��ق  األم��ي��رك��ي  المبعوث  أك��د 
إنديك،  م��ارت��ن  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  التسوية 
للفلسطينيين،  منصفة  غير  القرن«  »صفقة  أن 
مشدداً على رفض مخططات الضم الصهيونية، 

وعلى ضرورة إنقاذ حل الدولتين.
إنديك  وفي ما يتعلق بمخططات الضم، شدد 
تلفزيون  عبر  أميركا«  »من  لبرنامج  حديث  في 
محظورة  األحادية  التحركات  أن  على  فلسطين، 
بحكم سياق اتفاق أوسلو، الذي ينّص على أهمية 

عدم قيام أي من الطرفين بمثل هذه الخطوات.
وأن  للتفاوض،  مضاد  ه��و  ال��ض��ّم  أن  وأك��د 
استعداد فريق ترامب للسماح بحدوث الضّم أو 
تشجيعه هو سبب آخر لماذا أخفقت خطة ترمب 
للسالم، ألنه ليس متوقعاً من الفلسطينيين قبول 

األعمال األحادية.
نتنياهو  تنفيذ  عدم  أن  »الحقيقة  وأض��اف: 
جاريد  جانب  من  لفهم  نتيجة  جاء  الضم،  خطة 
على  المستحيل  من  سيجعل  ذل��ك  أن  كوشنر 
طاولة  على  ال��ج��ل��وس  ق��ب��ول  الفلسطينيين 
سترفض  العربية  ال��دول  وأيضاً  المفاوضات، 

بدورها الخطة كذلك«.
وقال إن أسوأ ما قد يحدث هو أن يتّم تطبيق 
مخططات الضم األحادية، ألن ذلك سيقضي على 

األمل في تحقيق حل الدولتين.
الوصول  من  للغاية  قريبون  »نحن  وتابع: 
إلى مرحلة نزاع مستمّر لعقود مقبلة، واالبتعاد 
للفلسطينيين  مأساة  سيمثل  الدولتين  حل  عن 
على  مشدداً  حياتهم«،  في  كثيراً  يعانون  الذين 

ضرورة إنقاذ هذا الحل، دولة فلسطينّية وأخرى 
صهيونّية مع حقوق متساوية للمواطنين في كل 

منهما.
وتوقع إنديك أنه مع اقتراب موعد االنتخابات 
هناك  المقبل،  نوفمبر  في  األميركية  الرئاسية 
احتمال أن يحاول كوشنر بث الحياة في »خطة 
الضم« في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، كي يخلق 
تأييداً أكبر بين اإلنجيليين الذين يشكلون 60% 

تقريباً من مؤيدي الرئيس ترامب.
من  موحداً  قوياً  صوتاً  هناك  أن  إنديك  وبين 
إذا  وأنهم  »الضم«،  ضد  الديمقراطيين  جانب 
الديمقراطية  باألغلبية  االحتفاظ  في  نجحوا 
إلى  الوصول  في  ونجحوا  النواب،  مجلس  في 
تكون  فلن  الشيوخ،  ومجلس  األبيض،  البيت 
هناك فرصة للحصول على موافقة أميركية على 

الضم.
لعملية  األس��ب��ق  األميركي  المبعوث  وأك��د 
فلسطين  بين  للسالم  ترامب  رؤية  أن  السالم، 
كل  ألن  عادلة؛  وغير  منصفة  غير  و«إسرائيل« 
بالحدود،  المتمثلة  النهائي  ال��وض��ع  قضايا 
واألم����ن، وال��ق��دس، وال��الج��ئ��ي��ن، واالع��ت��راف 
ترامب  ومستشارو  كوشنر  ق���ّرر  ال��م��ت��ب��ادل، 

اآلخرون حلها لصالح الكيان الصهيوني.
استمعت  الحالية  األميركية  اإلدارة  وأضاف: 
غير  وم��ن  وتبنتها،  الصهيونية  المواقف  إل��ى 
المعقول أن نتوقع أن يوافق الفلسطينيون على 

التفاوض على هذا األساس.
تشكيل  ق��ررت  ترامب  إدارة  أن  إنديك  وبين 
سّماها  فلسطين  دول���ة  ح���دود  ل��رس��م  لجنة 
من  اللجنة  هذه  أعضاء  بيكو«،  سايكس  »لجنة 
كيف  مستغرباً  فقط،  والصهاينة  األميركيين 
وجود  دون  من  فلسطين  دولة  حدود  رسم  يتّم 

للفلسطينّيين؟
وشّدد على أن أهم مظلة دولية على أساسها 

قرار  هي  الصهيوني   - العربي  الصراع  حل  يتم 
مجلس األمن الدولي 242 و338.

وتابع: المشكلة مع »صفقة القرن« أنها تحاول 
المفاوضات  إن  بالقول   242 ال��ق��رار  تحاشي 
ولكنهم  القرار،  روح  أساس  على  تقوم  أن  يجب 
إن  للقول  تحاشياً  الصيغة  ه��ذه  يستخدمون 
المفاوضات يجب أن تقوم صراحة على أساسه، 
السالم  لمبادرة  بالنسبة  يتكّرر  نفسه  واألم��ر 
السالم  إلى  العربية  الدول  تدعو  التي  العربية 
الصراع  حل  بعد  لكن  الصهيونّي،  الكيان  مع 
ترمب  خطة  أن  إال  الصهيوني،   - الفلسطيني 

وضعت هذا جانباً، وأعتقد أن هذا خطأ كبير.
وأكد أن هناك حسابات سياسية وراء توقيت 
عنها  اإلع��الن  مصادفة  فليس  الصفقة،  إع��الن 
خاضها  التي  الصهيونية  االنتخابات  عشية 
مساعدته  محاولة  منها  الهدف  وكان  نتنياهو، 

على الفوز.

اآلن،  تهدف  ترامب  خطة  أن  إنديك  وأوض��ح 
بين  خاصة  انتخابياً،  مساعدته  إل��ى  أي��ض��اً، 

أنصاره اإلنجيليين المهمين جداً بالنسبة له.
إنديك:  قال  المحتلة،  بالقدس  يتعلق  وفيما 
تحقيق  يريد  شخص  ألي  المهم  من  أنه  أعتقد 
مسألة  بشأن  ج��داً  حريصاً  يكون  أن  السالم 
القضايا حساسية  أكثر  القدس؛ من خبرتي هي 
الثالث  بالديانات  ترتبط  لكونها  وتعقيداً، 
من  كبير  ق��در  على  ن��ك��ون  أن  علينا  ال��ك��ب��رى، 
ألن  خبرة،  عن  ذلك  أقول  والحرص،  الحساسية 
أصابعي قد احترقت نتيجة ما حاولناه في عهد 
الرئيس كلينتون عندما اقتربنا من حل، لكننا لم 

ننجح بسبب رفض الطرفين.
وفي حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن 
في االنتخابات الرئاسية المقبلة، توقع إنديك أن 
السياسة األميركية تجاه الصراع الفلسطيني - 

الصهيوني ستكون مختلفة.

قلّل مستشار األمن القومي األميركي السابق، جون بولتون، من إمكانّية تطبيق خّطة الرئيس دونالد 
ترامب لتصفية القضّية الفلسطينّية، المعروفة باسم »صفقة القرن«، وتوّقع تغّير سياسة ترامب تجاه 

الكيان الصهيوني إن فاز مّرة أخرى.
واستند بولتون، خالل لقاء مع صحيفة »ماكور ريشون«، نشرت أمس، إلى استعداد ترامب للقاء وزير 
الخارجّية اإليراني، محّمد جواد ظريف، العام الماضي، بضغط من الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، 

لإلشارة إلى أن ترامب قّد يغّير سياسته تجاه إيران في واليته المقبلة.
وقال بولتون »على »إسرائيل« أن تسأل نفسها ما الذي سيفعله ترامب في الملّف اإليراني وإلى أي حد 

سيكون مثابًرا لمنعها من الحصول على سالح نووي. 
هناك أيًضا تأثير كبير لنشاط )صهر الرئيس وكبير مستشاريه( جاريد كوشنر حول خّطة السالم مع 
الفلسطينّيين. موضوع فرض السيادة الصهيونية على مناطق في الضفة الغربية هو مثال لذلك. كانت 

هناك مداوالت كثيرة في الموضوع لكّنه لم يطّبق بعد، وأنا مقتنع أن ذلك بسبب معارضة كوشنر«.
وانتقد بولتون، المعروف بعدائه إلقامة دولة فلسطينّية، »صفقة القرن«، زاعًما أن المشكلة فيها هو 
تأجيلها لفترة طويلة حتى فقدت احتماالت الخروج بنتيجة. »قلت لكوشنر لو أّنه أعلن عن الخّطة في 
عام ترامب األول لكانت لها احتماالت أفضل من إعالنها في العام الرابع )لترامب رئيًسا(، عام الحمالت 

االنتخابّية. واآلن، تقريًبا أنا واثق من أن أحًدا لن يتعامل معها بجدّية«.

بولتون: »�سفقة القرن« عقيمة 
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�أخبار / تتمات 6
توّقعت مصادر إعالمية 

أميركية أن يكون الرئيس 
الفرنسي مبعوثا أميركياً 

يزور إيران قبل موعد 
االنتخابات األميركية 

الرئاسية حامالً رسالة 
للتوصل إلى تسوية في 
عدد من ملفات األزمات، 

خصوصاً سورية والعراق 
ولبنان واليمن وترك 

الملف النووي لما بعد 
االنتخابات.

كوالي�سكوالي�س
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بقيم  وتسليحها  والنزوات  الفردية  واألهواء  المساوئ  من  إنقاذها  وفي 
بقوة  المتحررة  فالنفوس  القومي  الصحيح.  والوعي  الصراعّية  الحياة 
بالوجدان  والمتسلحة  السامية  والوعي  والمناقب  والمعرفة  العلم 
مراتب  والوصول  إلى  المستقبل  بناء  على  القادرة  وحدها  هي  القومي 

العز والتقدم واالنتصار. 
الجديدة،  المناقبية  بتعاليمها  خلقت  اإلصالحية  سعاده  حركة  إن 
جديداً  نظاماً  وأنشأت  الشعب  في  جديداً  »روح��اً  سعاده،  يقول  كما 
الحركة  هذه  إن  يقال  والحق  عظيماً«)3(.  إصالحاً  له  وحققت  لحياته 
الحداثة  حركة  هي  األمة  تاريخ  في  فاصالً  فكرياً  انقالباً  شكَّلت  التي 
التجديدية األصيلة ألنها جاءت بنظرة جديدة إلى الحياة والكون والفن 
غايتها تأسيس الحياة القومية الجديدة بعد تحويل مجتمعنا المفّتت ذو 
د له نفسية جديدة  التناقضات المتعددة إلى مجتمع قومي أساسي موحَّ
في  أبناؤه  يتساوى  مجتمع  مستقلة،  قومية  وقضية  واضحة  وهوية 
نتيجة  جامعة  سورية  قومية  في  وينصهرون  وثرواته  للوطن  ملكيتهم 
اشتراكهم في وحدة الحياة والمصالح والمصير. لذلك يقول سعاده: ان 

»المبدأ الذي أتمّشى عليه هو مبدأ القومية، وهو المبدأ الذي يدعونا إلى 
محبة أبناء قومنا وجلب اإلصالح القومي لهم«. ويقول أيضاً: »المبادئ 
القومية االجتماعية وحدها هي طريق اإلنقاذ. فالذين يريدون فعالً خير 
تقدم  التي  االجتماعية  القومية  الحركة  نحو  االتجاه  إال  عليهم  فما  األمة 
هو  ال��ذي  صفوفها  في  الفعلي  اإلص��الح  أوج��دت  والتي  اإلنقاذ  مبادئ 

نموذج رائع لإلصالح الذي يمكن أن تقّدمه لألمة كلها«.)4( 

)1( أنطون سعاده، مختارات في المسألة اللبنانية 1936 – 1943، 
الطبعة األولى )آذار 1976(، ص 165. 

 )2( المرجع ذاته، ص 19  . 
)3( أنطون سعاده، مختارات في المسألة اللبنانية – -2 االنعزالية 

أفلست 1947 – 1949، ص 145.
)4( أنطون سعاده، مختارات في المسألة اللبنانية – -2 االنعزالية 

أفلست 1947 – 1949، ص 201. 

الإ�صالح الفعلي ... )تتمة �ص1( 

بيروت بين م�صهَدْين ... )تتمة �ص1( 

لبنان العظيم وال�صابر ... )تتمة �ص1( 

ت�صابق تركّي اإماراتّي ... )تتمة �ص1( 

ماذا بعد ... )تتمة �ص1( 

العالم،  اللبنانيين ومعهم كل شعوب  يعرف ماكرون، كما يعرف كّل 
انه طالما كان يوجد في كل البالد التي عرفت االستعمار او االحتالل أو 
استقالل  عن  المتنازلين  لهؤالء  نماذج  الوصاية  أو  الحماية  أو  االنتداب 
مع  خرجوا  الذين  الجزائريين،  »الحركيين«  في  ولعّل  وسيادته،  بلدهم 
األوضح  النموذج  االستقالل،  بعد  الجزائر  في  الفرنسيين  المستعمرين 
على هذه الجماعات، بل يعرف الجميع أيضاً انه في كل بلدان العالم كنا 
نجد مجموعات تستخدم هذا الشعار »البراق« أو ذاك من أجل االستقواء 
في  شركائهم  لضرب  يستعمرها  كان  بمن  االستقواء  سّيما  ال  باألجنبي 

الوطن ولحماية عمالئه الفاسدين والمفسدين.
واللبنانيون ال ينسون أنهم حين كانوا يوّدعون العشرات من أبنائهم 
كان  الفرنسي  االستعمار  ضد  شهداء  وبشامون  وصيدا  طرابلس  في 

البعض يدافع عن بقاء االستعمار.
وهنا نستعيد مقولة للمفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي وهي نظرية 
»القابلّية لالستعمار«، كما نذكر كالماً لمجاهد جزائري كبير كالرائد سي 
لخضر بورقعة الذي قال لمعارضين سوريين زاروا الجزائر في بدايات 
ينتصر  خارجي  لتدخل  الدعوة  أجل  من  بالدهم  على  اللعينة  الحرب 
»للثورة« على النظام في بالدهم فقال: »إنها المرة األولى التي أرى فيها 
ثورة تستدعي األجنبي لحمايتها فيما الثورات كلها كانت تقوم إلخراج 

المستعمر األجنبي من بالدها..«.
بل هنا أذكر كالماً للرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات في أواسط 
سبعينيات القرن الماضي، وفي عز الصدام الشهير بين منظمة التحرير 
والحركة الوطنية اللبنانية من جهة والقيادة السورية من جهة أخرى، 
حين عرض البعض استدعاء جيش فرنسي كبديل عن الجيش العربي 
وال  السوري  الجندي  »بسطال  فقال:  لبنان،  في  الحرب  لوقف  السوري 

جنة الجيش الفرنسي...«.
كل  في  األح��رار  ك��ان  حيث  النوع،  ه��ذا  من  بأمثلة  مليء  والتاريخ 
بل  آخر،  هدف  كل  على  يتقدم  هدفاً  بالدهم  استقالل  في  يرون  الشعوب 
ويعتبرون تحقيقه وحمايته شغلهم الشاغل ومن كان له رأي آخر كان 

يسقط على هامش التاريخ....
ومنطق  وال��ت��واط��ؤ  الفساد  ح��ال  أن  ننسى  ال  أن  علينا  بالتأكيد 
المحاصصة الطائفية والمذهبية الذي ال يكتفي بتقاسم الغنائم، بل يحّرم 
منه،  النيل  يمكن  ال  أحمر«  »خطاً  ويعتبرهم  الفاسدين  محاسبة  أيضاً 
المنطقة  في  عديدة  شعوب  تعيشه  الذي  والقهر  االستبداد  كحال  تماماً 
االستعانة  لفكرة  االستسالم  الى  الناس  »ببعض«  يدفعان  والعالم، 
في  تكمن  ال  هؤالء  في  المشكلة  لكن  يعانونهم،  مما  للخالص  بالخارج 
على  القدرة  ضعف  في  أيضاً  بل  فقط  لديهم  الوطنية  المناعة  ضعف 
الفعلية  ونتائجه  المنطق  هذا  لتداعيات  الصحيحة  السياسية  القراءة 

وعمق تجذر ثقافة الهزيمة في عقولهم وسلوكهم..
لصالح  كبرى  تنازالت  المنطقة،  بلدان  من  غيره  كما  لبنان،  شهد  لقد 

كانت  فماذا  وازدهار،  وسالم  بأمان  العيش  في  الرغبة  بذريعة  األعداء، 
النتيجة؟

بعض  عقدتها  التي  اإلسرائيلي  العدو  مع  المعاهدات  ج��اءت  وهل 
القيادات العربية بالسمن والعسل للشعوب التي فرضت عليه، ألم تكن 
معاهدات السالم والصلح مع العدو تمهيداً لحروب ودماء غزيرة سالت 

وما تزال في المنطقة؟...
هل أدى االنصياع لمشيئة الدول االستعمارية، وفي طليعتها الواليات 
كل  على  مكلفة  حروب  في  واالنزالق  التشتت  الى  إال  األميركية  المتحدة 
يفترض  ممن  تلقوها  موصوفة  إهانات  أسر  في  الوقوع  الى  بل  صعيد، 
الخليج والجزيرة  أن يكونوا حماة لهم )تصريحات ترامب لحكام  فيهم 

العربية(؟
إن المشهدين اللذين شهدتهما شوارع العاصمة بعد االنفجار المشبوه 
»االنتداب«  بعودة  المطالبين  مشهد  ماكرون،  زيارة  وخالل  والمشؤوم 
جورج  الكبير  اللبناني  والمناضل  المواطن  بحرية  المطالبين  ومشهد 
إبراهيم العبد الله وعودته إلى وطنه وأهله، يختصران المشهد اللبناني 
االستقالل والتحرر ومواجهة  إرادة  برمته وهو مشهد صراع طويل بين 
بحجة  األجنبية  ل��إلرادة  اإلذع��ان  نفسية  وبين  تجلياته،  بكل  الفساد 
محاربة الفساد رغم إدراك الجميع أن الحماية الحقيقية للنظام الطائفي 
والطبقات  الدول  هذه  في  هي  السنين  عشرات  منذ  الفساد  أنتج  الذي 

الجشعة والموالية للصهيونية التي تحكمها...
في هذا الصراع، يحاول البعض استعادة مشاهد سابقة، ال سيما تلك 
التي شهدها لبنان، والتي دعت الى تدويل األزمة اللبنانية وما يرافقها، 
لكن هذا البعض ال يدرك أن الظروف عام 2020 غير ظروف 2005، وأن ما 
كان ممكناً تحقيقه بعد احتالل العراق عام 2003، لن يكون سهالً تحقيقه 
االحتالل،  منذ  العراق  في  المقاومة  وتصاعد   ،2006 تموز  انتصار  بعد 
وصمود سورية على مدى عشر سنوات، وإخفاق كل المحاوالت الدامية 
الى تصفية  الهادفة  المشاريع و«الصفقات«  اليمن، وترنح كل  إلخضاع 

قضية فلسطين...
التحرر  قوى  لصالح  بوضوح  اليوم  تتغير  القوى  موازين  إن  بل 
عمق  انكشاف  ظل  في  سّيما  ال  والصهيونية  االستعمارية  الهيمنة  من 
المأزق البنيوي الكبير الذي يعاني منها النظام األميركي نفسه، والكيان 

الصهيوني بالذات..
لقد دعوت قبل 14 سنة الى إقامة دورات في مكافحة األمية السياسية، 

وأدعو اليوم الى إقامة دورات في تعزيز المناعة الوطنية...
عبر  خصوصاً  الوطنية  المناعة  تحصين  هو  اليوم،  نحتاجه  فما 
مكافحة كل فساد واحتكار واستبداد وخطاب طائفي ومذهبي من جهة، 
في  حولنا  يجري  لما  الجّدية  والقراءة  الوطني  الوعي  تحصين  إلى  كما 

المنطقة والعالم...
*المنسق العام للجان والروابط الشعبية

خلف  يتلطى  من  ومالحقة  محاسبة  يمكن  كيف  البديهي:  السؤال 
حصانته الرئاسية والنيابية والوزارية والقضائية والطائفية المذهبية؟ 
أّن مفاصل السلطة القضائية هي بيد أمراء الطوائف والمذاهب،  خاصة 
والمذهبية  الطائفية  وح��ول  في  القضاء  سقوط  ال��ى  أّدى  ال��ذي  األم��ر 

واالستزالم ألمراء الفساد والمحاصصة.
دون  من  تحقيق  لجنة  مطلوباً  ليس  والخطير،  المّر  الواقع  هذا  إزاء 
صالحيات، وقرارها ليس ملكاً لها، ودورها يقتصر على تنفيذ األوامر من 
دون جدال، بل المطلوب أوالً وأخيراً وفوراً إقرار قوانين رفع الحصانات 
ورفع  المشروع  غير  واإلث��راء  والمهّربة  المنهوبة  األم��وال  واستعادة 
السرية المصرفية ومحاسبة ومعاقبة كّل لّص فاسد مفسد بغّض النظر 

عن انتمائه السياسي أو الديني أو المذهبي، أو الطائفي.
والمرتهنة  والفاسدة  الوقحة  اللصوص  عصابة  سنرى،  فقط  عندها 

والظالمة التي تتحكم بالوطن والشعب منذ ثالثة عقود في السجن.
العام  المال  وناهبي  الفاسدين  زّج  ويتّم  الحلم  هذا  يتحقق  هل  ولكن 

والخاص خلف القضبان؟
الحكومات  ورؤساء  الحاليين  المسؤولين  لوقاحة  نظراً  ذلك  أعتقد  ال 
والوزراء السابقين والكتل النيابية واإلدارات الرسمية، وبالذات الجمارك 
التي بكّل فجور ووقاحة تبّرر ما حصل وتبّرئ نفسها وتحاول غسل يديها 

مما اقترفته بحق شعب ومدينة وتاريخ وحضارة !
وحتى يكتمل »النقل بالزعرور« أصدر مجلس القضاء األعلى الغائب 

المغّيب بيانه الذي أقّل ما ُيقال فيه إنه معيب.
بل  فقط،  الكارثة  هو  ليس  بيروت  انفجار  أّن  هي  المؤلمة  الحقيقة 
الجريمة التي ارتكبتها عصابة اللصوص الوقحة لمدة ثالثة عقود بحق 
الوطن والمواطن، فأصبحت المعادلة بكّل بساطة هي بضع عشرات من 
أم  نحن  البلد  في  سيبقى  وَمن  مواطن،  ماليين  ستة  مقابل  السياسيين 

هم؟
بالطبع الشعب اللبناني باق، باق، وعليهم هم أن يفلوا أو ُيعفنوا في 

السجن.
وإذا ما انتقلنا الى الفرضية الثانية، أّي العمل التخريبي أو اإلرهابي 

هو من تسّبب باالنفجار التدميري الدموي إْن كان 
من الداخل أو من الخارج، فهذا يأخذنا الى الشّق االستراتيجي والذي 
السياسية  السلطة  فساد  استغال  قد  والصهيوني  األميركي  بأّن  يعني 
المتفّجرة  المواد  لهذه  المبّرر  غير  الطويل  التخزين  واستخدما  اللبنانية 
كي يتّم قصفها ثّم تحّمل الحكومة الحالية التي يضعها في خانة محور 

المقاومة المسؤولية تمهيداً إلسقاطها شعبياً ودولياً.
هنا، علينا الوقوف عند الحقائق والثوابت الدامغة التالية:

� الحصار األميركي ومطالبة الحكومة بتنفيذ صفقة القرن المشبوهة 
واالنضمام لبنود »قانون قيصر«، وإال خنق لبنان اقتصادياً ومالياً ومنع 

أي كان من مساعدته. 
المقاومة  سالح  بتسليم  للمطالبة  الداخل  في  من  بعض  تحريك   �
الطلب  شعار  تحت  الصهيوني  العدو  مع  والهدنة  سورية  ومحاصرة 
وصوالً  و1701  و1680   1559 القرارات  تطبيق  الدولي  المجتمع  من 
الراعي وطلب القوات  الى رفع شعار »الحياد« من قبل غبطة البطريرك 
المتعددة الجنسيات )طبعاً البطريرك قد يكون معذوراً ألّن الذهاب شرقاً 
يعني دخول الدور الروسي بقوة على الساحة اللبنانية، وهو يعتقد أّن 
حساب  على  األرثوذكسية  للكنيسة  تأثيراً  وأكثر  أكبر  دوراً  يعطي  ذلك 

الكنيسة المارونية(.
� محاولة إقالة الحكومة خمس مرات آخرها كان منذ حوالي آخر الشهر 
إيلي  النواب  6 وزراء استقاالتهم وإرسال نائب رئيس مجلس  بتحضير 
الفرزلي موفداً إلى الرئيس سعد الحريري، ومن ثم بدء التحضير إلعالن 
رفيق  الرئيس  اغتيال  بموضوع  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  قرار 
الحريري، والذي كان مقّرراً في 7 آب وتّم تأجيله الى 18 منه بعد انفجار 
المرفأ، وبالتزامن مع الشرط األميركي بتوسيع مهام وصالحيات وعتاد 

وعديد قوات »اليونيفيل« تحت طائلة عدم تمويلها وسحبها.
مجلس  لرئيس  دري��ان  لو  الفرنسي  الخارجية  وزير  تهديد  ثم  ومن 
الوزراء اللبناني حسان دياب والصدمة التي أصابته من النبرة العالية 

والتعاطي بها معه من قبل الرئيس دياب، 
ومن ثم إقالة )وليس استقالة( وزير الخارجية ناصيف حتي بطلب 
الفصل  تحت  الدولية  المحكمة  ق��رار  لصدور  تمهيداً  فرنسي  أميركي 
المحور  من  الواضحة  والرسالة  أخرى،  الستقاالت  والتحضير  السابع 
المقابل الذي أفشل مخطط إقالة الحكومة عبر تطيير النصاب بالسرعة 

القياسية غير المسبوقة بتعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية مكانه...
� إعالن اإلقفال العام وعدم التجّول من 6 آب وحتى 11 منه إلجهاض 

بسبب  )وليس  آب   7 في  األرض  على  الدولية  المحكمة  ق��رار  مفاعيل 
كورونا(... وتّم إلغاؤه بعد االنفجار المهول.

إذن، بات واضحاً اّن األميركي يملك مفاصل السلطة في لبنان ومحور 
المقاومة يملك األرض.

يعني  ذلك  ألّن  سياسياً،  أميركي  انقالب  تنفيذ  استحالة  يعني  هذا 
فيلتمان  جيفري  قال  )كما  الصيني  الروسي  المحور  في  لبنان  سقوط 
في الكونغرس في 2019/11/20(... وفي توقيت غريب عجيب شكالً 
ومضموناً حصل االنفجار الزلزال المرّوع في مرفأ بيروت، وكان الرئيس 

األميركي 
المقاومة  المرفأ ُيستخدم كمخزن لسالح  بأّن  ترامب قد صّرح سابقاً 
بأّن  أيضاً  صّرح  قد  كان  نتنياهو  الصهيوني  العدو  حكومة  رئيس  واّن 
بعد  وأعلن  للمقاومة  الدقيقة  لألسلحة  كمخزن  ُيستخدم   3 رقم  العنبر 
»الحدث«  وقناة  أمني،  هو  الحدث  بأّن  يعتقد  بأنه  مباشرة  االنفجار 

السعودية أعلنت عن قصف مخزن سالح للمقاومة في مرفأ بيروت.
� جاءت استقالة النائب مروان حمادة ومطالبته بلجنة تحقيق دولية! 
)ما أشبه اليوم باألمس(! والحديث عن استقاالت نيابية أخرى مرتقبة، 
وبيان رؤساء الحكومات السابقين )والذي تاله فؤاد السنيورة! وأيضاً 
ما أشبه اليوم باألمس( بالمطالبة أيضاً بلجنة تحقيق دولية او عربية، 
المفاجئة  السريعة  إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وتّوجت بزيارة 
الى لبنان ولقائه ما يمكن تسميته بالمسؤولين والسياسيين الذين كانوا 
االلتزام  منهم  وطلب  االبتدائية  المرحلة  في  كالتالميذ  أمامه  بمعظمهم 
إقرار  أهّمها  ومن  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  المجتمع  بشروط 
ثقة  وال  بياض  على  شيكات  وال  مساعدات  ال  وإال  وتنفيذها  اإلصالحات 
بالطبقة السياسية، وتقديم المساعدات الحالية ستسلم مباشرة للشعب 
وليس للسلطة التي فقدت األهلية والصدقية منذ سنوات. وحذرهم من 
عدم االلتزام وتنفيذ األوامر وهو عائد إلى لبنان في أوائل أيلول للمشاركة 

في احتفالية تأسيس دولة لبنان الكبير.
� مطالبة الوزير السابق وليد جنبالط بلجنة تحقيق دولية )وما أشبه 

اليوم باألمس أيضاً وأيضاً(.
� إعالن اجتماع مجلس االمن الدولي االثنين المقبل بطلب من الجمعية 

العمومية للبحث في انفجار بيروت.
باالنفجار  تحيط  خطيرة  شكوك  عن  المستقبل  ن��واب  كتلة  بيان   �

وتوقيته وظروفه وموقعه )كما جاء حرفياً(.
7 آب حتى  ومن ثم إعالن المحكمة الدولية تأجيل النطق بالحكم من 

18 آب...
انعقاد  حتى  ملتهبة  وستكون  تطمئن  ال  ومعطيات  مؤشرات  كلها 
18 آب وبعدها عودة ماكرون إلى لبنان في زيارة  المحكمة الدولية في 

ثانية غير مسبوقة.
طالب  اإلنسان  لحقوق  الدولية  للجنة  األوسط  الشرق  مفّوض  مكتب 
اّن االنفجار األول ناجم  بفتح تحقيق دولي ألّن المعلومات األولية لديه 
عن صاروخ »غابرييل« المضاد للسفن أطلقته »إسرائيل« وأّن االنفجار 
الثاني ناجم عن صاروخ »دليله« أطلق من طائرة »أف 16«، وبأّن الشبه 
الحريري  رفيق  الرئيس  فيه  اغتيل  الذي   2005 عام  انفجار  بين  كبير 
والذي أّدى في نهاية المطاف إلى خروج الجيش السوري من لبنان )هذا 

ما جاء في حرفية بيان اللجنة(.
وننهي لنقول:

ال قيامة للبنان في ظّل وجود عصابة اللصوص الوقحة المذهبية   �  1
وطننا،  تحكم  التي  الظالمة  المرتهنة  الفاسدة  الميليشياوية  والطائفية 
طائفية  أو  سياسية  جهة  ألّي  ومفسد  فاسد  اّي  ينبذ  ان  الشعب  وعلى 
واستعادة  الحصانات  رفع  قوانين  بإقرار  إال  حّل  وال  انتمى.  مذهبية  أو 

األموال المنهوبة واإلثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية...
وأّن  اتخذ  قد  الجنون  حّد  الى  األمور  بتصعيد  األميركي  القرار  إّن   �  2
األميركي ومن يدور في فلكه لن يقبلوا بديالً عن تسليم سالح المقاومة 

وإخراجها من السلطة سياسياً وتحطيم حلفائها...
3 � الصراع المقبل لن يتّم استفراد لبنان فيه فنحن في زمن المحاور 
وما تستطيع المقاومة أن تفعله في الخاصرة الرخوة للحلف األميركي 
الكيان  تاريخ  في  مرة  وألول  مرعباً،  سيكون  المستعرب  الصهيوني 

الصهيوني، ولو أتت كّل األساطيل المتعددة الجنسيات...
نعرفه  الذي  لبنان  عمر  وحّدد  مغلوب  وال  غالب  ال  قاعدة  انتهت   �  4
بقرن كامل من عام 1920 وحتى عام 2020، ولألسف لبنان قد عاش هذه 

المدة الطويلة بالحرام، فاالستقالل ال ُيمنح، والكرامة ال ُتستجدى...
*محام، األمين العام للتيار األسعدي

بيروت  مدينة  وتحديداً  الجميل،  بلبنان  تربطني  غريبة  عشق  عالقه 
زوجتي  مع  فيها  وقضيت   ١٩٩٥ عام  زواجي  بعد  مرة  ألول  زرتها  التي 
أجمل األيام. لم أكن أعرف الكثير عن هذه المدينة، لكّنها كانت حاضرة 
دوماً في ذهني وعقلي من حديث من زاروها من األهل واألقارب واألصحاب 
ومن متابعة األحداث السياسية الغزيرة والصراعات اإلقليمية والدولية 
ومن  شاهدتها  التي  الجميلة  األفالم  ومن  لها،  محوراً  بيروت  كانت  التي 
العربي  الوطن  كّل  أطربوا  الذين  لبنان  نجوم  من  وكثير  فيروز  أغاني 

وزرعوا الفرح في أرجائه.
ارتبط اسم بيروت بكّل شيء جميل.. جمال الطبيعة والمناظر الخالبة 
وجمال الخلق واألخالق لدى اللبنانيين والمأكوالت المتنوعة. ورغم أّن 
الواقع قارة يجتمع فيها كّل  لبنان من الدول الصغيرة، إال أنه من حيث 

شيء.. السياسة والثقافة والفن وكّل ما يخطر في البال.
وبريقه  وتنّوعه  األّخاذ  بجماله  فعالً،  الشرق«  »سويسرا  لبنان  كان 
وتاريخه  ثقافته  وضعته  وقد  المضياف،  وشعبه  األوروبّية  ونكهته 

الغني على الئحة الّدول التي يجب أن يشاهدها كّل مسافر في العالم.
القديم  التاريخ  في  شهرة  المدن  أكثر  بين  من  هي  اللبنانية  المدن 
والشعوب  لبنان  حضارة  عظمة  على  شاهدًة  المهيبة  األطالل  تزال  وال 
البلد  منه  تجعل  طبيعته  أّن  كما  أرض��ه،  على  عاشت  التي  المتنوعة 
تتيح  سنوياً  مواسم  أربعة  يحتضن  الذي  العربي  العالم  في  الوحيد 
للسياح االستمتاع به في كّل الفصول. ففي فصل الشتاء تقّدم منتجعات 
أوروبا،  في  المنتجعات  بأفضل  ُتقارن  الّتي  الممّيزة  المنحدرات  التزّلج 
بعلبك  من  البالد  أنحاء  جميع  الدولية  المهرجانات  تعّم  الصيف  وفي 
إلى جبيل وبيت الدين والبترون وجونيه وغيرها، حيث يجتمع فنانون 
األثرية  المواقع  في  متنوعة  فنوناً  ليقّدموا  وأجانب  وعرب  لبنانيون 
ُيحَسد  مكانة  لبنان  المهرجانات  هذه  منحت  وقد  المذهلة.  والتاريخية 
والسياحية  الثقافية  الخريطة  على  الهاّمة  المواقع  من  وجعلته  عليها 

في كّل المنطقة. فالسائح في لبنان يستطيع التمتع بخدمات متمّيزة في 
السينما  ودور  والمسارح  والكازينوات  والمطاعم  والمنتجعات  الفنادق 
المنشآت  أفخم  تنافس  التي  الفاخرة  التسّوق  ومراكز  الليلية  والمالهي 
السياحّية عالمياً، كما يوفر لزّواره إمكانّية االستفادة من المراكز الطبية 

المتطّورة التي جعلته ِقبلة للسياحة االستشفائية في المنطقة.
خالل فترة عملي كدبلوماسي في بيروت في الفترة من شهر  أيلول/ 
إلى  تعّرفت   ٢٠١٧ يوليو  تّموز/  شهر  وحتى   ٢٠١٣ العام  من  سبتمبر 
السياسية  اللبنانية  الشخصيات  من  الكثير  إلى  وتعّرفت  أكثر  لبنان 
التي  المتغّيرات  من  العديد  على  شاهداً  كنُت  كما  واإلعالمية،  والثقافية 

شهدها هذا البلد.
اليوم تغّير الحال في لبنان والناس تعاني من مشاكل الحياة اليومية، 
رغم أّن لبنان من أفضل الدول العربية سياحياً إال أّن الصراعات اإلقليمية 
حادث  أّي  وبعد  الميزة،  هذه  من  االستفادة  دون  حالت  داخله  والدولية 
أمني يشهده يصبح لبنان مغلقاً أمام السياح وتسارع بعض الدول إلى 
تحذير مواطنيها من السفر إليه، وكّل ذلك ينعكس، بطبيعة الحال، على 

األوضاع الداخلية في لبنان وعلى مواقف الفرقاء السياسيين.
وودود  مضياف  شعب  هم  العربية.  الشعوب  أطيب  من  اللبنانيون 
يتفاعل مع اآلخرين سريعاً ومن دون أّي قيود، كما أّنهم يتمّتعون بأعلى 
لألسف  لكن  فيه،  يساهمون  شيء  كّل  في  يبدعون  التعليم،  مستويات 

يبدو أّن هناك من يريد إبقاء لبنان على حافة الهاوية.
ورغم ذلك، يبقى شعب لبنان من الشعوب القادرة على تجاوز المحن 

والصعوبات والنهوض من جديد.
أرجو من الله السالم واألمن واالزدهار واالستقرار للبنان وشعبه مع 

خالص التضامن مع هذا الشعب العظيم والصابر.
*دبلوماسي يمني

إماراتي كبير بمرفأ طرابلس  اهتمام  إلى  الموضوع تشير  المعلومات في هذا 
مهمة  األميركية  المتحدة  الواليات  أوكلت  منذ  عدة  خالية  سنوات  الى  يعود 
السيطرة على الموانئ البحرية المؤدية الى الخليج العربي والتي تشرف على 
اليمن،  في  عدن  ميناء  على  السيطرة  من  بدءاً  التجارية،  البحرية  الممرات  كل 
مروراً بالسيطرة على جزيرة سقطرى أيضاً في اليمن وانتقاالً الى استئجار ميناء 
عصب األرتيري لمدة 35 عاماً، واستئجار ميناء بورسودان من قبل شركة موانئ 

دبي.
المعلومات تفيد أيضاً أن اهتمام اإلمارات بميناء طرابلس يعود الى قربه من 
الدولية  المياه  ومن  قبرص  من  قربه  عن  فضالً  التركّية،  السواحل  ومن  سورية 
وهذا  أخ��رى.  جهة  من  وقبرص  واليونان  جهة  من  تركيا  بين  عليها  المتنازع 
النفط  من  كبيراً  مخزوناً  تحوي  التي  الليبية  اإلقليمية  المياه  على  هو  الصراع 
والغاز، ومن المعلوم أن اإلمارات وتركيا تخوضان حرباً ضروساً بالوكالة في 

ليبيا.
المقبلة  للسنوات  البحري  لبنان  شريان  يكون  سوف  الذي  طرابلس  مرفأ 
يأتي  وربما  لبنان،  كل  حال  هو  كما  ودولي،  إقليمي  صراع  ميدان  يشكل  سوف 
ارتفاع الليرة اللبنانية مساء أمس من هذه الزاوية، خصوصاً مع ترّدد معلومات 
مرفأ  إعمار  إعادة  فرنسية  شركات  تلزيم  أنه  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 

بيروت..

بيروت.. �صحّية ج�صعكم 

{ سماهر الخطيب
كالتي  فاجعة  حياكة  ع��ن  يعجز  الشيطان  حتى 
قاطبة..  األرض  أصقاع  ألجلها  وه��ّزت  بيروت  شهدتها 
قسوة  شدة  من  الموقف  سيد  الذهول  يزال  وال  أيام  مّرت 

ما حّل ببيروت. 
جواً  األضرار  ثالثية  والحجر  البشر  من  نالت  مأساة 
وسط  للتحقق  قابلة  السيناريوات  جميع  وبحراً..  وبراً 
وما  الطائفية.  المنظومة  تشهده  الذي  والفساد  اإلهمال 
وأول��ي  المناصب  ذوي  وطمع  جشع  بلة  الطين  يزيد 
الذي  والنهب  األموال  من  المزيد  جني  وراء  سعياً  النفوذ 
أعمى قلوبهم وأغلق عقولهم حتى جرى ما يفوق المنطق 

ويعجز عن تصديقه عاقل..
تلك  ترو  ألم  كسبتموه؟  الذي  الثمن  ما  جنيتم؟  ماذا 
الوطن  فبات  جشعكم  عطش  نهبتموها  التي  األم��وال 
عرض  في  إنسانيتكم  أضعتم  بعدما  أعينكم  في  صغيراً 
البحار فتاجرتم بكل ما يفوق الخيال.. تبت أياديكم بما 

فعلت.. 
هذه  إلى  أدت  التي  األسباب  تحليل  في  هنا  أدخل  لن 
الكارثة فجميعها واردة ريثما يتم التحقيق.. ما سأتحدث 
بسبب  المنطق  ح��دود  فاقت  التي  الكارثة  ه��ول  عنه 
استهتار ذوي الجشع فما همهم األرواح طالما هي أرقام 
تحصى ما بين شهداء ومفقودين وجرحى. فاألهم عندكم 
ترتفع  وبورصات  البنكية  أرصدتكم  في  ترتفع  أرق��ام 
الفقر  رحم  من  تكّدست  التي  وثرواتكم  أرباحكم  بأسهم 

الذي حل بلبنان على حساب مغانمكم الجاحدة..
شهده  ال��ذي  لالنفجار  األس��اس��ّي  التفسير  ه��و  ه��ذا 
الخمسة آالف  ميناء بيروت، وأسفر عن إصابة ما يفوق 
العشرات  يزال  وال   ،130 من  أكثر  واستشهاد  شخص، 
وخسارة  إن��س��ان،  أل��ف   300 وتشريد  األن��ق��اض  تحت 

كثيرين أعمالهم.
دولة  لبنان  من  جعلتم  المرفأ،  مأساة  قبل  وحتى 
رفضت  والنيات  الرغبات  مكشوفي  بتم  وألنكم  مفلسة. 
إجراء  »قبل  معكم  التعامل  الدولية  المالية  المؤسسات 
إصالحات في البالد«. وتناحرتم ما بين الشرق والغرب 

حتى بكي على مصابكم الجلل في الشرق والغرب..
ومشردين  فقراء  إلى  لبنان  سكان  تحّول  وبالنتيجة، 
بالمجاعة.  مهّددة  البالد  وباتت  أجمع  العالم  أعين  أمام 
بيروت«،  »قتل  على  تقتصر  لم  المرفأ،  في  فاالنفجارات 

إنما وجهت ضربة قاتلة القتصاد لبنان كله. 
جلبتم 2.75 ألف طن من نترات األمونيوم، وخزنتموها 
من  مصادرتها  بعد  شعبكم  بمحاذاة  سنوات،  ست  لمدة 
سفينة شحن كانت في طريقها من باتومي إلى موزمبيق 
تحت علم مولدوفا، مع العلم أنه ال يحق لكم وفق قانون 
البحارة  بين  ال��ن��زاع  وأن  خاصة  مصادرتها  البحار 
أنفسهم فليس للدولة المضيفة اختصاص في ذلك.. وال 
معلوم  هو  ما  إنما  مبهماً  للشحنة  احتجازكم  سبب  يزال 
التي  المسؤولية  وانعدام  والالمباالة  الجشع  منسوب 
ابتليتم بها.. فببساطة، وضعتم ما يعادل قنبلة نووية 

في حضن شعب مصيبته األساسية أّنه ابتلي بكم..
رّجت الدنيا يا بيروت وصرخ الموت من الوجع كفى قد 
اكتفيت من األرواح البريئة، فابتلع يا بحر ثلثي االنفجار 
رأفة ببيروت وأهلها ولم ترأف قلوبكم المغلفة باألنانية 
عطشت  بعدما  أبنائها  بدماء  أرضها  ارتوت  والكراهية.. 
للماء نتيجة لجشعكم الذي لّوث الينابيع واألنهار وطال 
خبثكم الجبال والوديان وفي أّول صرخة لبيروت رحتم 
ترشقون االتهامات ما بين هنا وهناك لمداراة ما جلبتموه 

لشعب أراد الحياة..
هو  لكبيٌر  وإن��ه  ليخشع  القلب  وإن  لتدمع  العين  إن 
القلب  الوجع وعميق صوت الصراخ المبحوح.. فلِك من 

السالم يا بيروت..

�ضمخاني: بومبيو �ضُي�ضطر �أي�ضًا �إلى لملمة حقائبه!
استراتيجية  من  »الهدف  إن  شمخاني  علي  اإليراني  القومي  لألمن  األعلى  المجلس  أمين  قال 

الضغوط القصوى، تغّير من إسقاط وتغيير النظام )اإليراني( إلى منع حصوله على الثروة«.
وفي تغريدة عبر »تويتر« أضاف شمخاني أن »برايان هوك أيضاً كجون بولتون خرج من البيت 

األبيض. ربما مايك بومبيو أيضاً سيضطر إلى لملمة حقائبه قبل رحيل دونالد ترامب«.
من جهته، المتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس موسوي وفي تغريدة عبر »تويتر« تعليقاً 
ابرامز، عندما تكون  إنه »ال فرق بين جون بولتون وبرايان هوك واليوت  على استقالة هوك قال 

السياسة األميركية تجاه إيران هي المقياس«.
وأضاف »السلطات األميركية تلتقط لقمة أكبر من فمها. بالنسبة لمايك بومبيو ودونالد ترامب 

أيضاً، األمر كذلك«.
إن  يوسفي،   - مير  رضا  علي  المتحدة  األم��م  لدى  إي��ران  ممثلية  باسم  المتحدث  قال  ب��دوره 
»الجمهورية اإلسالمية ال تعتبر استقالة المبعوث األميركي الخاص بإيران برايان هوك تغييراً في 

نهج واشطن تجاه طهران«.
»حملة  أن  مؤكداً  اللعبة،  قواعد  في  شيئاً  يغير  وال  طهران،  يزعج  ال  »هوك«  رحيل  أن  وأضاف 
»الضغط األقصى« من قبل الحكومة األميركية فشلت، وإيران لم تركع ولن تفعل، أياً كان المسؤول 

عن تنفيذ هذه السياسة الفاشلة«.
من جهة أخرى، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس اإليراني إن »اإلشارات التي تصلنا من 
البلدان األوروبية واآلسيوية ودول اخرى، هي أن العقوبات )المفروضة على إيران( تعيش أيامها 

األخيرة«.
أو  السياسية  األه��داف  س��واء  أهدافهم،  من  أي��اً  يحققوا  لم  أنهم  يعلمون  »ه��ؤالء  أن  وأض��اف 
االقتصادية أو االجتماعية أو األمنية. وألنهم لم يحققوا أياً منها، لذلك هناك بعض الشواهد التي 

تشير إلى أن الوضع في األيام واألشهر المقبلة سيكون أفضل بكثير«.
وكان المبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك تنّحى عن منصبه قبل أشهر من االنتخابات 

الرئاسية التي قد تعيد توجيه السياسة األميركية تجاه طهران.
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قال إن »هوك أنجز نتائج تاريخّية في التصدي للنظام 
اإليراني. ويأتي التنحي المفاجئ لهوك في وقت تحاول فيه واشنطن حشد تأييد في األمم المتحدة 

لتمديد حظر أسلحة مفروض على طهران«.
2003، وقاد مؤخراً حملة  العراق عام  أبرامز مكان هوك، وهو من مهندسي غزو  إليوت  ويحل 

ترامب غير الناجحة لإلطاحة برئيس فنزويال نيكوالس مادورو.

�ل�ضحة �لرو�ضّية تتحّدث
عن مو�عيد  ت�ضجيل لقاح كورونا 

�لجديد وتبّدد �لمخاوف ب�ضاأنه 

)غامالي(،  مركز  لقاح  تسجيل  »وثائق  أن  الروسية  الصحة  وزارة  أعلنت 
مسألة  في  البت  وسيتم  الفحص،  قيد  السريرية،  التجارب  بيانات  ذلك  في  بما 

التسجيل فيما بعد«.
طّورها  التي  اللقاح  لتسجيل  المطلوبة  »المستندات  أن  البيان  في  وج��اء 
مركز غامالي لألبحاث، التابع لوزارة الصحة الروسية، بما في ذلك بيانات من 
بناًء  اللقاح  تسجيل  مسألة  في  البت  وسيتم  الفحص.  قيد  السريرّية،  التجارب 

على نتائج الفحص«.
اللقاح  أن  أمس،  غريدنيف،  أوليغ  الروسية،  الصحة  وزير  نائب  كشف  كما 
األول ضد فيروس كورونا الذي طّوره مركز »غامالي« سيتّم إعطاؤه ل�«األطباء 
االستعداد  إلى  باإلضافة  الفيروس،  مواجهة  على  يعمل  الذي  الطبي  والجسم 

لتطعيم كبار السن«.
وقت  في  نادزور«،  بوتريب  »روس  الروسية  المستهلك  حماية  هيئة  وأعلنت 
سابق، إنه »يتم تطوير 26 نوعاً مختلفاً من اللقاحات ضد فيروس كورونا على 
»غامالي«  مركز  طّوره  واحد  لقاح  واجتاز  علمية«.  منظمة   17 تجارب  أساس 
على  لقاح  بتطوير  »فيكتور«  مركز  يقوم  كما  المتطوعين.  على  سريرية  تجارب 
ست منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطالق أول لقاح منهما في أيلول، 

والثاني في تشرين األول من هذا العام.
أن  غينتسبورغ،  ألكسندر  »غامالي«،  الروسي  األبحاث  مركز  مدير  أعلن  كما 
داعي  وال  تتكاثر،  أن  يمكن  ال   »19  - »كوفيد  لقاح  في  كورونا  فيروس  جزيئات 

للخوف من أنها يمكن أن تضر.
وقال غينتسبورغ: إن »الجسيمات التي سنقوم بتطعيم الجسم بها تقوم على 
أساس فيروسات غدانية وهي ليست حية. فالجسيمات الحية هي القادرة على 
التكاثر أما هذه الجسيمات )التي يتشكل منها اللقاح( ليست حّية. فال يوجد أي 

سبب لمخاوف أن تصيب الجسيمات أجسامنا بشيء ما«.
ووفًقا لغينتسبورغ، »الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هذه الجسيمات هو 
الشعور بعدم الراحة، ألنه عندما يتم حقن مستضد غريب، يبدأ الجهاز المناعي 
التجارب  خالل  حدث  ما  وهذا  الشخص.  ح��رارة  درجة  وتزيد  بقوة  العمل  في 
إلى  باللقاح  ُحِقنوا  الذين  األشخاص  بعض  حرارة  درجة  فارتفعت  السريرية، 
المشكلة  هذه  حل  يمكن  »لكن  وأضاف،  درجة«،   38 إلى  اآلخر  وبعضهم   ،37

بتناول قرص باراسيتامول«.
بدأت التجارب السريرية للقاح، الذي طّوره مركز غامالي لألبحاث، بجامعة 
38 متطوعاً، وطور جميع الذين  18 حزيران. وشملت الدراسة  سيتشينوف في 
يتلقون اللقاح مناعة ضد العدوى. وخرجت المجموعة األولى من المتطوعين في 

20 تموز. الثانية في  المركز، وخرجت  15 تموز من 
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 انفج�ر المرف�أ

اأ�شبه ب�لعدوان

{ يوسف المسمار

مأساوّي  بــيــروت  مرفأ  انفجار   
كــثــيــراً حدوثه،  آلــمــنــا  وفــظــيــع وقـــد 
»ليس  أنه  لذاكرتنا  ولكنه كان منبهاً 
البن النور صديق بين أبناء الظلمة، 
بقدر ما يبذل لهم من المحبة يبذلون 

له من الكراهية والبغضاء«. 
إال  يـــســـتـــريـــحـــون  ال  ـــــا   أعـــــداؤن
بالقضاء علينا ولن تتوقف مكائدهم 
إذا  إال  ومخططاتهم  ومــؤامــراتــهــم 

تنازلنا عن حريتنا وعزتنا.
يخدم  بيروت  مرفأ  في  حدث  ما 
الـــمـــشـــروع الـــيـــهـــودي األمــيــركــي، 
والخشية تظل من العدو ومن الذين 

لمصلحته. يعملون 
مــحــّصــن  لـــبـــنـــان  أن  صـــحـــيـــح 
عناصر  وكــل  ومقاومته  بخياراته 
العدو الصهيوني  قوته في مواجهة 
بالعقوبات  محاصر  لكنه  وأطماعه، 
تجويع  هدفها  ومــالــيــة،  اقتصادية 
عملته  مناعة  وتحطيم  اللبنانيين 
بالفساد  ايضاً  ومحاصر  الوطنية، 
بتراكم  بــالــعــتــمــة،  ــمــســتــشــري،  ال
المرفأ  فـــي  حـــدث  ومـــا  ــايــات.  ــف ــن ال
يفتك  الــذي  الفساد  اآلن  إلــى  سببه 

بلبنان.
مسبّبات  عــن  الــكــام  ســيــاق   في 
إلــى معاقبة  يــرمــي  وأنـــه  االنــفــجــار 
ــيــل من  ــن لــبــنــان عــلــى خـــيـــاراتـــه وال
يستوقفنا  وقوته،  وحدته  عناصر 
ـــراالت  ـــجـــن مــــا ألـــمـــح إلـــيـــه أحـــــد ال
المقصود  أن  لــجــهــة  األمــيــركــيــيــن، 
بيروت  فــي  كبيرة  هــزة  إحـــداث  هــو 
لتثوير البعض ضد المقاومة! وهذه 
دائرة  فــي  تبقى  أن  يجب  احتمالية 
نتائج  صــدور  حين  إلى  الفرضيات 

التحقيق.
 ما حــدث فــي مــرفــأ بــيــروت، هو 
العديد  سّجل  والتاريخ  كبيرة،  نكبة 
أخطرها  لعل  الكبرى،  النكبات  من 
الوطن  تــجــزئــة  نكبة  الــوجــود  عــلــى 
االستيطان  كيان  وإقــامــة  الــســوري 
أرض  على  العنصري  الصهيوني 

فلسطين.
أزمنة  تــأتــي  »قــد  ســعــاده:   يقول 
والـــمـــحـــن على  بــالــصــعــاب  مــلــيــئــة 
لــهــا إنقاذ  ــة فــا يــكــون  الــحــيّ األمــــم 
الواعية  البطولة  باعتماد  اال  منها 
العقيدة.  بصحة  المؤيدة  المؤمنة 
البطولة  اعتماد  مــا  امــة  تركت  فــاذا 
الجارية  الحوادث  مصيرها  قــررت 
أيضاً:  وقــال  الغريبة«.  واإلرادات 
خوفاً  الحرية  لنيل  ينهض  ال  »مــن 
والحياة  الحرية  خسر  حياته،  على 

معاً«. 
الـــتـــراجـــع والــتــقــهــقــر لــيــســا في 
قضية  أصـــحـــاب  نــحــن  قــامــوســنــا، 
ــــصــــراع ســبــيــاً  ــــال ــــون ب ومــــؤمــــن
النتصارنا في معركة المصير..، لنا 
إيمان يزول الكون وال يزول، وبهذا 
فا  الصراع،  في  سنستمر  االيمان 
عن  وال  أهدافنا،  عن  النكبات  تثنينا 

الغاية التي نصبو اليها.
 انفجار المرفأ مزلزل.. وأياً كانت 
َمن  كــل  معاقبة  مــن  بــد  ال  أســبــابــه، 
ألن  صعيد..  اي  على  تورطه  يثبت 
إلى هذا  كهذا يودي  انفجاراً ضخماً 
والجرحى  الضحايا  من  الكبير  الكم 
وإلى كل هذا الدمار اشبه بالعدوان، 
ومسبب هذا االنفجار ال يمكن نعته 
وراء  الــــذي  واالنــفــجــار  بــعــدو،  اال 
تفجير  شك  بــدون  هو  عــدو  حدوثه 
عــن ســابــق قــصــد وإصــــرار وتجب 

معاقبته وقطع يده.

{ د. عمران زهوي
ال شّك أّن ما حدث في بيروت هو زلزال 
ونــكــبــة غــيــر مــســبــوقــة، ولـــم يــكــن ينقص 
يــعــانــي من  الــكــارثــة فيما هــو  لــبــنــان هـــذه 
وجائحة  واقتصادية  مالية  وأزمة  إفاس 
أرقام كبيرة،  فاقت  التي  والبطالة  كورونا 

وانعدام اإلنتاجية في كّل المهن.
ال  إذ  بلة،  الطين  ليزيد  االنفجار  فأتى 
لتزيد  أخــرى  مصيبة  الشعب  هــذا  ينقص 
من همومه وصراعه من أجل لقمة العيش، 
وسط دولة ال تستحّق أن تسّمى أكثر من 
طائفي  وتحاصص  تناحر  وســط  مزرعة 
بغيض، وجّل هّم بعض المسؤولين كيفية 

زيادة ثرواتهم وزبانيتهم...
مــا حــدث فــي مــرفــأ بــيــروت ال شــّك أنه 
الباخرة  الى  العودة  اّن  حيث  متعّمد،  عمل 
التي يملكها روسي ومسجلة في ملدوفيا 
بحالة  وهي  أشهر  قبل  شراؤها  تّم  والتي 
كانت  التي  الــزائــدة  والحمولة  جيدة  غير 
 1900 لـ  تتسع  فقط  انها  اذ  متنها،  على 
طن   2750 الــحــمــولــة  كــانــت  فــلــمــاذا  طــن 
األمونيوم  نــيــتــرات  وعــن  عنها  والتخلي 
المعنية  األجـــهـــزة  كــــّل  بــيــن  والــتــخــابــط 

والقضاء والمسؤولة عن المرفأ.
بالعودة الى االنفجار وبحسب الخبراء 
ان تنفجر من  لنيترات االمونيوم  ال يمكن 

تلقاء نفسها إذ تحتاج إلى أمرين...
الـ  األول: هو درجة حرارة عالية تفوق 

درجة مئوية.  180
إلـــى صــاعــق وضغط  الــثــانــي: بــحــاجــة 

للتفجير.  كبير 
)الــمــوجــة  الــعــصــف  إذ ســـرعـــة وقـــــوة 
 2.18 خــال  متراً   750 كانت  الصدمية( 

تعادل  الــقــوم  هـــذه  اّن  يعني  مــمــا  ثــانــيــة، 
61 جيغاجول، وهذه  أّي  طن  كيلو   14.6
ألف   26 إلى  بحاجة  لذلك  االنفجار،  قوة 
 2750 وليس  االمونيوم  نيترات  من  طن 

طن.
ومركز رصد الزالزل في األردن تحدث 
والمركز  ريــخــتــر،  مقياس  على   4.5 عــن 
وسماع  درجــة،   3.5 عن  تحدث  اللبناني 
تبعد  والــتــي  قــبــرص  فــي  االنــفــجــار  دوي 
240 كم عن بيروت. لذلك حسب الخبراء 
سبق  مع  ما  بطريقة  ارهابي  اعتداء  هناك 

اإلصرار والترصد.
التي  الفيديوات  تحليل  الــى  واســتــنــاداً 
بأنه  استنناج  الى  توصلنا  االنفجار  نقلت 
نيترات  مــن  طــن   2700 لكمية  يمكن  ال 
صدمية  بــمــوجــة  تتسبّب  ان  االمــونــيــوم 
مــشــابــهــة لــمــا جـــرى فـــي مــرفــأ بــيــروت. 
أتــــت طاقة  أيــــن  الــــســــؤال: مـــن  ــا  ــن ــرح وط

االنفجار؟
المخطط أدناه ُيظهر قطر دائرة الفجوة 
التي ُيحدثها االنفجار ربطاً بقوة االنفجار 
المرفقة  والــصــورة  بالكيلوطن،  ُمقاسة 

أحدثها  الـــتـــي  الـــفـــجـــوة  لــقــطــر  مـــأخـــوذة 
 150 ويبلغ  بــيــروت  مــرفــأ  فــي  االنــفــجــار 
قطر  هكذا  اّن  المخطط  من  ويتضح  متراً، 
كيلوطن،   15 تــوازي  تفجير  قــوة  تسبّبه 
عن  نــاجــمــاً  كــان  التفجير  اّن  لــو  حين  فــي 
)اّي  األمــونــيــوم  نــيــتــرات  مــن  طــن   2700
لكان  كيلوطن(   1.5 تفجير  قوة  يعادل  ما 

ينبغي ان يكون قطر الفجوة 80 متراً.
بناًء على كّل هذه المعطيات ال شّك اّن ما 
حدث هو مفتعل، واما بالنسبة للكام عن 
الرماد  ذّر  فهذا  للمقاومة  أسلحة  وجــود 

في العيون ألّن القاصي والداني يعلم من 
هي الجهات والقوى السياسية المناهضة 
المرفأ، باإلضافة  للحزب والموجودة في 
الى انه ليس منطقياً أن يكون هناك ساح 
من  والحماية  والرقابة  العيون  عن  وبعيد 

المقاومة. قبل 
وداخلية  خارجية  جــهــات  هــنــاك  اّن  إذ 
تسعى لتدويل القضية لعدة أسباب أهّمها 
البرية  الــحــدود  وضــبــط  الــحــدود  ترسيم 

المقاومة داخلياً... ومحاصرة 

زلزال لبنان وحقيقة ما ح�صل

بيروت.. ال تحزني
 

{ غدير حمية
كوب  مع  أشرب  الوطن،  حب  أتعلّم  وأنا  صغري  منذ 
الحليب الصباحي العنفوان واألصالة، أتذّوق مع منقوشة 
الزعتر محبة تراب وطني الشامخ، وأعي أن شموخ رجاله 

ورقي نسائه وطيب ثغور أطفاله عزة ال بديل عنها.
 منذ صغري وأنا أدرس تاريخ بالدي العظيم المبّجل.. 
من  التحرر  قصة  سطور  بين  وال��ك��رام��ة  بالقوة  أشعر 
االنتداب واالستعمار.. أقدس حكاية الوحدة التي تعّمدت 

بالدم والتضحيات..
 اليوم، انقلبت موازين الدنيا وتحول بلدي الجميل إلى 
»صندوق أسود« يسجل دقائق االنفجار والنكبات.. ذهب 
الكرامة  أدراجنا، وصعقت  أدراج غير  الطهر ليستدّل على 

من حفنة ال تعرف معنى الكرامة.
وحدهم الضحايا قّرروا، ولو بغير إرادة، الذهاب بعيداً 
عن بلد ملوا العيش في زواياه الطائفية � المذهبية الضيقة. 
قّرروا أن يبقوا في تضامن أبدّي، حيث ال لون لمذهب وال 

حياة لطائفة بعينها.
وجهها  تشّوه  الصميم،  في  أصيبت  لبنان   ع��روس 
في  اليوم  ترقد  التي  بيروت  هي  قلبها..  ون��زف  الجميل 
وينتشل  جراحها  يلملم  من  إلى  تحتاج  الفائقة..  العناية 
ومخيفة  عميقة  وجروح  موت  الركام..  تحت  من  أبناءها 
ومفقودين.. تحتاج »ست الدنيا« إلى من يكفكف دموعها 

وأبناءها.. 
لالنفجار  األول  فالسبب  نفعاً..  يجدي  يعد  لم   الكالم 
ذاته  األول  السبب  هو  لبنان،  وكل  ببيروت  عصف  الذي 
تتناهشه  والنكبات  األزمات  قارعة  على  لبنان  أبقى  الذي 

الطوائف والمذاهب.
 ماذا عسانا أن نقول عن ضحايا االنفجار � النكبة الذي 
اخرجوا من الحياة قسراً... ال ذنب لهم سوى أنهم يحملون 

جنسية بلد خانته سلطة وفتك به فساد.
مسلوبة  حياة  قيد  على  موت  القسرّي،  الموت  وقبل 
حقوق  ال  فيه..  للحياة  مقّومات  ال  بلد  منكوبة..  ومعيشة 
يكدون  مسروق..  منهوب  بلد  تذكر..  كرامة  وال  مؤمنة 
إلى  تعبهم  يذهب  بالدم،  مجبول  وعرقهم  فيه  ويعملون 

جيوب آخرين وال يقتاتون وعيالهم سوى الفتات..
منذ  وه��و  ال��ن��ج��وم«..  »وط��ن  ع��ن  نقول  عسانا  م��اذا 
وفساد  تحاصص  وعقلية  طائفي  بنظام  محكوم  نشأته 
هيكله  إنتاج  يعيد  »وطناً«  المسّمى  هذا  إن  وسمسرات. 

بالنعرات والفتن حتى في خضم المحن..
الجراح  لملمة  إال  يعرف  ع��اد  ما  وط��ن  من  تبقى   ما 
وتنظيف بقع الدم ومسايرة هذا ورجاء ذلك. ما عاد يعرف 
غير الفظائع واإليغال في تقطيع شرايين الحياة وحرمان 
الناس من العيش تحت سقف الحد األدنى من المواطنة. 

ولكن إلى متى؟ أليس هنالك من حّل؟
كل  عنها  ستنفض  بيروت  موجود..  دائماً  األمل  بلى.. 
هذا الدمار والخراب، والبلد كله سينهض من تحت الركام 
يقبلوا  ولن  وكرامة،  ع��زاً  يفيضون  الذين  أبنائه  ب��إرادة 

الموت مجدداً تحت الركام..
 يا بيروت ال تحزني.. أنِت ست الدنيا التي لن تموت.

 ارادة الحي�ة �شتنت�شر.. 

وال�سالم

{ عباس فاخوري*
في   2020 آب  من  الرابع  في  حصل  ما 
أق��ّل  وليس  ك��ارث��ة  م��ن  أكبر  ب��ي��روت  مرفأ 
»ست  حّولت  نكبة  حصل  ما  إن  زلزال.  من 
المتوسط  األبيض  البحر  وعروس  الدنيا« 

إلى أشالء وركام. 
ماذا عسانا أن نقول عن انفجار هّز بيروت 
الرصيف  عن  وم��اذا  ركاماً،  البيوت  وح��ّول 
الحوض  ف��ي  التاسع  وال��رص��ي��ف  الثامن 
الثالث، أرصفة تعني لنا الكثير، إنها أرصفة 
القمح قوت الفقراء، أرصفة تشهد على تعب 
وإياهم  نقضي  كنا  الذين  والعمال  البحارة 
الشريف  للكسب  معاً  نعمل  وليالي  أياماً 

ونتقاسم ما تيّسر من أرزاق..
ألف  طاقة  يحمل  الذي  كارلوس  عن  ماذا 
رجل برجل، او عن المعلم بولس ذي الرأي 
عن  اإلبداع،  قمة  وناجي  جان  عن  الرشيد، 
عن  والوطنية،  الثقافة  قمة  مرداد  المهندس 

من سنتكلم؟
األخ���الق  ذي  م��ص��ط��ف��ى  ال��م��ع��ل��م  ع���ن 
ساعات،  وصمت  بجهد  يعمل  الذي  الدمثة 
وساعات، او عن مختار الذي يتمتع بسرعة 
البرق في تلبية الحاجات.. والالئحة تطول 
مرفا  في  نحل  كخلية  كانوا  كلهم  وتطول، 
ملؤها  وب��إرادة  كلل  دون  يعملون  بيروت، 

الحياة.
والحق  الحق،  غير  نقول  أن  عسانا  ماذا 
ومعاقبة  محاسبة  ت��ت��م  أن  ه��و  ال��ح��ق، 
الوطنية  الفاجعة  ه��ذه  ع��ن  م��س��ؤول  ك��ل 
معترك  في  ينتصر  أن  يجب  الحق  الكبيرة. 
أهمية  رغ��م  إن��ه  يقول:  والمنطق  الحياة. 
جهة  أي  الى  والمسؤولين  األفراد  محاسبة 
إن  أق��ول:  بصدق  ولكن  انتموا،  طائفة  أو 
لهذا  هي  واألخيرة  األولى  الكبرى  المحاكمة 
البلد  هذا  عليه  تأسس  الذي  العفن  النظام 

الجريح..
»كل  ق��ال:  ال��ذي  الهادي  ص��دق  ختاماً: 
عديدة  سنين  الشعب  تكلّف  جديدة  غلطة 
واّت��ق��اء  ج���دوى،  ب��ال  وال��ت��ذّم��ر  الشقاء  م��ن 
األغالط خير من معالجة نتائجها، فليتبّصر 
الشعب وليمّيز بين العاملين لقضيته وبين 

ونفوذهم«. لمنافعهم  العاملين 
للجرحى،  والشفاء  للشهداء  الرحمة 
ستنتصر..  الحياة  ارادة  ب��أن  ثقة  وكلنا 

والسالم.
*قبطان بحرّي
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 À—«u??J??�«  l??I??� U??�b??M??� ≠
 U�U�{  ◊uI��  VÒ����Ë
 ÷uF� ô W��d� Õ«Ë—√ o�“Ë
 rN�  o??�??K??�  s???�c???�«  ¡w????�
 W��U�L�«  sJ�  ¨…—U??�??�??�«
 ÊuKL���  s??�c??K??�  U???�b???�Ë
 iF�  rN�  qJA�  WO�ËR�L�«
 V�U��  U??�b??M??�Ë  Æ¡«e???F???�«
 r??�e??�« …u??I??� Êu??�ËR??�??L??�«
 oDML�  W�—UJ�«  Ád�u�  Íc??�«
 ¨W�Ëb�«  …dJ�  ÂbI��  W�¡U�L�«
 XOL� s� WI�U� —u�_« ¡UI� Ê_
 l�bO�  q�  U�U�C�«  ‚uI�
 sO����L�«  s??�  —Q??�??�«  u��

ÆÊu�UI�« Ã—U� s� W�—UJ�U�
 w�  Êü«  v��  Íd??�??�  U??�
 Q�d�  dO�H�  WOCI�  oOI���«
 r�—  ¡UM��«  Òo����   ËdO�
 WL�UE�«  pOJA��«   ôËU��
 Ê_  ¨jI�  bOJ�«  vK�  WLzUI�«Ë
 «u�U� ¡U��Ë `�� sOJÒJAL�«
 w�UM�K�«  gO��U�  ÊËbOA�
 W�eOOL��«  W�UF�«  W�UOM�U�Ë
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ÆoOI���« s�
 oOI���« s� sO�u� ‰ö� ≠
 s�dAF�«  W�«d�  nO�u�  Òr??�
 ÊU�U�  Ê«d�b�  rNMO�  ÎUB��
 q���«Ë  o??�U??�  ÂU??�  d??�b??�Ë
 s�  ‚ö??D??�ô«Ë  ¨—«d??�??�«  vK�
 s� qJ� …d�U�L�«  UO�ËR�L�«
 ¨Q�dL�«  d�b�Ë  „—UL��«  d�b�
 Òr��  ¡«—“Ë  „UM�  ÊuJ�  UL�—
 UL� ÎUI�Ë WO�ËR�L�U� rN�UN�«
  «bM��L�«Ë  ozU�u�«  t�uI�
 WOHO�Ë  rN�ö�«  Èb??�  ‰u??�
 …b�bA�«  œ«uL�«  l�  rN�dB�
 Âd�  w�  W�e�L�«  …—uD��«
  UN��  Âu��  w��«Ë  ¨Q�dL�«
 WOHO�  ‰u??�  d??�??�√  Ë√  œU??�??�
 …—«œ≈  s???�  U??N??F??�  q??�U??F??�??�«

ÆQ�dL�« …—«œ≈Ë „—UL��«
 s??�c??�«  Êu??O??�U??M??�??K??�«  ≠
 Êü«  r�  rN��Ëb�  WI��«  «ËbI�
 ÊËdE�M�Ë Íd�� U� Êu��«d�
  U��ù W�d� pK�Ë ¨ U�UNM�«
 …dJH� W�Ëb�«  ÷uN� WO�UJ�≈
 bO�Ë  q�bL�«Ë  ÆŸËdAL�Ë
 WOKL�  W??O??K??�√  —U??N??�≈  u???�Ë
 WI�ö�  v??K??�  W??�??�U??�??L??�«
 W�ö�  s??L??{  ¨s??O??�ËR??�??L??�«
 ôË  ¨ U??�U??L??�  ô  ¨j???�«u???{

ÆWK�UL� ôË ¨ÂUI��«
 Êu??O??M??F??L??�«  o??�??�??�??�  ≠
 rN�Q�  t�uM��«  oOI���U�
 UM�  ÊuJ�  ÊQ�  q??�_«  U�u�M�
 UNLO�«u��  —u??�_«Ë  ¨W??�Ëb??�«
 wN�M�  Ê√  v��  ¨W�UNM�«  w�
 WIOI��«  v???�≈   U??I??O??I??�??�??�«
 dO�  W�«b�  v�≈  UNM�Ë  WK�U�

ÆW�uIM�

 ¢†©H áÑ°SÉëªdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 (1¢U áªàJ) ... …ôjóe ∞«bƒJ

 v�≈  ÊUM�L�«Ë  W�«d�  Î UO�«œ  ¨W�ËUIL�U�  sOB�d�L�«   U�U�—  W�O�  Î «b�R�  
 UM�U��RL�  WI��«  W�«u�  s�  W�Ëb�«  ¡UM�  ÊU���U�  “uHK�  wF��«Ë  w�ö��«
 pOJA��«  “u��  ô  oOI��K�  `�U�  l�dL�  gO��«  UN�FOK�  w�Ë  WOM�u�«
 Î «d��F� ¨W�u�� W�uDK�Ë WO�UO� V�UJ�Ë ¨…dOG� ÷«d�_ t�O�bB�
 j� w� W�b�� dO�K� q�b� v�≈ r���« «cN� W�—U� q�u�� w� qAH�« Ê√

ÆÊUO� W�“√ UL�—Ë W�Ëœ W�“√Ë ÂUE� W�“√ wMFO� W�Ëb�« ¡UM�
 fOzd�« b�√ Î̈ U�U��≈ UNF� q�UF�K� tK�«dB� bO��« U�œ w��« WÒO�Ëb�« ¡«u�_«
 ¨—UB��« ◊UI�S� W�—UJ�« XKHJ� YO� ¨dO�H��« cM�  dOG� UN�√ Êu� ‰UAO�
 t� b�√ V�«d� b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« s� ÎôUB�« Êu� fOzd�« vIK� ULO�
 w��dH�«  fOzd�«  tO�≈  U�œ  Íc�«  u�bOH�U�  f�—U�  dL�RL�  Á—uC�  t�ö�
 —UL�≈ …œU�≈  Ê«uM� X�� `�—_« vK� q�IL�«  b�_« Âu� ÊËd�U� q�u�U�√

Æ“U��ù« bO� —UL�ù« …œU�ù WD� Ê√ v�≈ Êu� —U�√ ULMO� ¨ÊUM��
tK�«dB�

 r�U�Ë Â“U�Ë l�U� qJA� tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« vH�Ë
 d�b�  ô  t�√  UL�  ¨w�U��«  X�u�«  w�Ë  ÎUI�U�  Q�dL�«  w�  tK�«  »e��  ¡w�  Í√  œu�Ëò
 b�R��  UIOI���« Ê√ Î «b�R� ¨åtK�«b� œu�u� u� U� ·dF� ôË tO� q Ò�b�� ôË Q�dL�«

Ær�U� qOKC� u� Èd� U� Ê√Ë Q�dL�« w� UM� œ«u� Í√ œu�Ë ÂbF� UMH�u�
 »e�ò Ê√  v�≈  tK�«dB� bO��«  XH� ¨ ËdO� Q�d� WF�U� ‰u� …eHK�� WLK� w�Ë
 s� ¡e� d�_« «c� Ê_ ¨ ËdO� s� d��√ UHO� Q�dL� œu�u� u� U� W�dF� tMJL� tK�«
 sJ� ¨ ËdO� Q�dL� ·dF� Ê√ tK�«  »e� WO�ËR�� X�O�ò ·U{√Ë ¨åŸœd�« W�œUF�
 WO�O�«d��«  s�Ë  Ÿœd�«  W�œUF�  s�  ¡e�  «c�  Ê_  ¨UHO�  Q�d�  ·dF�  Ê√  t�O�ËR��

ÆåÊUM�� s� ŸU�b�«
 X�O� WO�U��« WE�K�« Ê√ `{Ë√ tMJ� ¨W�œU�K� UÎO�UO� ÎôöG��« „UM� Ê√ È√—Ë
 ÎUI�ô …—bI�« tK�« »e� Èb� t�√Ë ¨Õ«d��« WLKLK� q� WO�e��«Ë WO�UO��«  U��U�LK�
 Èd�� WF�U� ÂU�√ UM�√ d���«Ë ÆÂU�Ë√Ë »«d� w� gOF� s Ó� „UM� Ê√  U��≈Ë Òœd�« vK�
 WO��Ë WO�UL��«  UO�«b�Ë …dO�� WO�U��≈ ZzU�� t� ÀœU� ÂU�√Ë ¨dO�UFL�« qJ�

ÆbFB�« q� vK� wzUM���« Ì◊UF� v�≈ ÃU��� W�œUB��«Ë
 W��U��Ë WL�U�� v�≈ ozUI��« —uN� bM� w�UM�K�« VFA�« tK�« dB� bO��« U�œË

ÆWOK�√ »d� v�« bK��« l�œ v�≈ XF�Ë X{Òd�Ë ¨t�KÒK{ w��«  UD�L�«
 `L�Ô� ô Ê√ V�� t�√ tK�« dB� bO��« d���« ¨—U�H�ô« nK� w�  UIOI���« ‰u�Ë
 »UIF�«  ‰«e�≈  V��  t�√Ë  ¨b�√  s�  ozUI��«  ¡UH�≈  Ë√  b�√  W�UL��  oOI���«  ‰ö�
 Ê√  vK�  Î «œbA�  ¨ «¡UL��«  Ë√   U�U��  Í√  s�  Î«bOF�  t�—u�  X���  s�  qJ�  ‰œUF�«

ÆWL�U�L�«Ë oOI���« vK� «dDO�� Ê√ V�� W�«bF�«Ë WIOI��«
 v�≈  ‰u�u�«  w�  UN�UDK�  qJ�  WO�UM�K�«  W�Ëb�«   e��  ‰U�  w�  t�√  v�≈  —U�√Ë
 Ê√  Î «b�R�  ¨W�Ëœ  ¡UM��  q�√  b�u�  ô  t�√  wMF�  «cN�  ¨WL�U�L�«Ë  oOI���«  w�  W�O��
 WIOI��« UNO� ·ÓdFÔ� Ê√ V��Ë UNM� q�UG��« r�� Ë√ v�MÔ� Ê√ sJL� ô W�œU��« Ác�

Æ U�UL� Í√ ÊËœ s� UNM� ‰ËR�L�« r�U�Ô�Ë
 WI�D�«  wDF�  v��  Âe�Ë  W�b�  vB�√  v�≈  W�Ëb�«  tK�«  dB�  bO��«  U�œ  UL�
 w�UF��«  Ê√  ÎU�{u�  ¨WIOI��«  …b�U�  vK�  W�Ëœ  ÂuI�  ÊQ�  VFAK�  Îö�√  WO�UO��«
 w��«  ’dH�«  s� Y���«  V��Ë UNFOOC� “u�� ôË W�d� u� W�œU��«  l� w�Ëb�«

ÆUN�bÒ�Ë
 W�ËUIL�«  —u��Ë  tK�«  »e�  l�  W�dF�  «u���  s�cK�  tK�«dB�  bO��«  t Ò�u�Ë
 Ê√  vK�  Î «œbA�  ¨åW�O��  Í√  vK�  «uKB��  s�ò  ∫‰uI�U�  ¨W�œU��«  Ác�  s�  U Î�öD�«
 UNF�uL�Ë UN�uI�Ë UNz«œQ�Ë UN�  w�UM�K�«  VFA�«  WI��Ë UN�O�«bBL� W�ËUIL�«  Ác�
 sO�U��«Ë  sO�«cJ�«Ë  sOL�UE�«  iF�  UN�UM�  Ê√  s�  rE�√  w�  wLOK�ù«Ë  w�uI�«

ÆåÊuKAHO�Ë «uKA�Ë p�c� «uF� UL�U� s�c�« WOK�_« »d�K�
 r��« t�UD�ò Ê√ v�« tK�«dB� bO��« n�«uL� UN�¡«d� w� WF�U�� —œUB�  —U�√Ë
 UN� dL� Èd�� W�—U�Ë W�OB� WE�� w� WO�öIF�«Ë WOM�u�« WO�ËR�L�«Ë WLJ��U�
  «œUOI�« iF� t�—U� Íc�« “«e��ô«Ë ‰öG��ô«Ë ÂUN�ô« »uK�√ v�≈ d�M� r�Ë ¨bK��«
  «uI�«  fOz—Ë  ◊ö�M�  bO�Ë  o�U��«  VzUM�«Ë  q�I��L�«  WK�J�  WO�UO��«  q�J�«Ë
 ·«b�_ tK�Ëb�� ÀœU� Í√ ‰öG��« vK� ÊuKLF� s�c�« s� r�dO�Ë l�F� dOL�
  U�UN�ô«  —bB�  r�  tK�«dB�  bO��«  Ê√  å¡UM��«å?�  —œUBL�«  X�{Ë«Ë  ÆåWO�UO�
 ¨ UIOI���«  ‚U���«  b�d�  ô  t�_  ÎôË√  —U�H�ô«  s�  WO�ËR�L�U�  WI��L�«  ÂUJ�_«Ë
 WOMFL�« WOzUCI�«Ë WOM�ô« …eN�_U� ◊uM� WL�U�L�«Ë ÂUN�ô«Ë oOI���« Ê_ ÎUO�U�Ë
 tK�«dB� bO��« VO�d�ò Ê√ X�U{√Ë ¨åW�uJ��«Ë W�—uNL��« w�Oz—Ë W�uJ��U�Ë
 W�dJ�F�«  W�dA�«Ë  w�UM�K�«  gO��«  nOKJ�  ¡«—“u??�«  fK��  …uD��  ÁbO�Q�Ë
 oOI���« —UO� vK� o�dD�« lD� ¨sOO�UM�K�« VK�√ ŸUL�≈ q�� u� Íc�«Ë  UIOI���«
 ÆåWO�—U��« ‰Ëb�« iF� s� tO�u�� WO�UO��« ÈuI�« iF� tO�« l�b� Íc�« w�Ëb�«
 WOKOz«d�ù« WO{dH�« s� tK�«dB� bO��« Y�b� Âb�ò Ê√ v�« —œUBL�«  —U�√ UL�
 dNE� U�bM�Ë wKOz«d�≈ Ê«Ëb� vK� ‰b� W�{«Ë  UODF� Ë√ W�œ√ ô Ê_ dO�H��« w�
 Ê√  v�≈  —œUBL�«  X�H�  UL� ¨åÁUC�I� ¡wA�«  vK� vM�Ô�   UIOI���«  ¡«d�≈  bF� p�–
 WF�U� W�K�√ œu�Ë Ë« Q�dL�«  U�u��L� tK�« »e�� W�dF� Í√ tK�«dB� bO��« wH�ò
 ·«bN��« WO{d� ‰ö� s� W�—UJ�« s� WO�ËR�L�U� »e��« ÂUN�« jD�� iN�√ t�
 ÷u��« tK�«dB� bO��« VM��ò —œUBL�« XE�ô UL� ÆåW�K�ô«  UM�A� qOz«d�≈
 v�«  dOA�  U�  ÊUM��  ÁU��  WO�Ëb�«  n�«uL�«Ë   «—U�e�U�  t�O�d�Ë  WOK�«œ   ôU���
 W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� fOz— l� ÊËd�U� q�u�UL�« w��dH�« fOzd�« sO� ¡UIK� WO�U��≈
 »e�� w��d� Õd� œu�Ë w�U��U�Ë ¨‰Ë_« f�√ d�uMB�« dB� w� b�— bL�� VzUM�«

 ÆåÊUM�� w� W�œUB��ô«Ë WO�UO��« W�“_« q�� tK�«
 w�  UNIK�√  w��«  n�«uL�«Ë  ÊUM��  v�«  ÊËd�U�  …—U�“  WO�UO�  ◊U�Ë√  XF{ËË
 q��  s�  o�U��«  w�  tOK�  W{ËdFL�«  WC�UIL�U�  dO�K�  ÊUM��  vK�  jGC�«  —U�≈
 VO�U�Q�  jGC�«  s�  b�eL�   ËdO�  dO�H�  qG��O�  ÊËd�U�  w�Q�Ë  sOO�dO�_«
 —UB��« p�Ë ÊUM�� vK� ÕU�H�ô« w� WC�UIL�«ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� …dOA� ¨…b�b�
 q�UI� t��“√ s� ÊUM�� –UI�ù »uKDL�« r�b�« sO�Q�Ë WO�—U��« W�œUB��ô« W�eF�«Ë
 sOD�K� l� œËb��« vK� åqOz«d�«å?�  U�UL{ bOF� vK� WO�Ëb�« ◊ËdA�« qON��
 Ác�  ‰uB�  bF�Ë  ÆW�—u�  s�  tK�«  »e�  »U���«Ë  wDHM�«  Ÿ«eM�«  q�Ë  WK��L�«
 ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  ¡«œ_«Ë  w�UO��«  ÂUEM�«  dOOG��  Y���«  Íd��  WC�UIL�«
 l� …b�b��« ÈuI�« s�“«uL� ÎUI�Ë t��UO� w� tK�« »e� „«d�≈Ë ÊUM�� w� Í—«œô«Ë

Æå…b�UH�« WO�UO��« WI�D�« –uH� hOKI�
 WLK�  w�  ¨f??�√  ÊUM��  ‰u??�  w��dH�«  fOzdK�  n�u�  “d??�  ¨p??�–  ‚UO�  w??�Ë
  U�ö�≈  bNA�  r�Ë  ŸU{Ëô«  dOG��  r�  «–«ò  å‰U�  YO�  ¨w��dH�«  ÊUL�d��«  ÂU�√
  U�U�� bOL�� vK� ÎUO�Ëœ qLFM� ‰uK�√ s� ‰Ë_« v�� ÊUM�� w� W�b�Ë W�uLK�

ÆåsOO�UM�K�« sOO�UO��«

◊ö�M�
 ¨åQ�dL�« —U�H�U� w�Ëœ ≠ w�UM�� oOI�� „UM� ÊuJ� Ê√ò vK� Òd�√ ◊ö�M� Ê√ ô≈
 w� Íd�d��« oO�— fOzd�« ‰UO��« bNA� v�« …œuFK� —U�H�ô« ‰öG��ô W�ËU�� w�
 WOC� q�Ëb� d�� WOK�«b�« ÈuI�« s�“«u� dOOG� vK� b�b� ÊU�— w� ¨2005 ÂUF�«
 ◊ö�M� sK�√Ë ÆWO�U��« W�uJ��U�Ë bNF�U� W�U�ù« w�U��U�Ë ¨ ËdO� Q�d� —U�H�«
 UN�U�√ w��« WOK�L�« …eN�_U� o�� ô UM�√ò ¨W�œuF�K� WF�U��« WO�dF�« d�M� vK� s�
 ÂU�√ f�_U� VFA�« UNC�—Ë UNC�d� UMK� w��« WDK��« s� W�O�� w� Ë√ ¡«d��ô«

ÆåÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�«
 s�  q�ò  ∫ÎözU�  ¨tK�«dB�  s��  bO��«  l�  ‰b�  w�  ‰u�b�«  ◊ö�M�  i�—Ë
 ÂU� cM� …œu�u�  «d�OM�«  s� WOLJ�«  Ác� Ê√  d�� tF� fO� tK�«  »e� Ê« sJLL�«
 «c�  q��  s�  W�Ëb�«  …eN�√  «uGK��  r�  «–ULK�  Î̈ «b�  W�u�  »e��«   «—U����«  2014
 ◊ö�M� pJ� ¨oOI���« gO��« ¡«d�≈ tK�«dB� bO��« Õd� vK� ÎUIOKF�Ë ÆåødD��«
 gO��« W��R� Âd���ò ∫‰U�Ë °UN� ÁbO�Q� v�œ« UL�UD� u�Ë W�dJ�F�« W��RL�U�

Æå¡w� qJ� pA�« v�« UM�K�Ë√ W�uJ��«Ë WDK��« Ác�  U�dB� sJ�

Êu�
 l� XF�UI� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOzd� n�«u�  “d� ¨p�– …«“«u� w�
  UIOI���« v�« UN�ö� ‚dD� sOO�U�B�« l� W�œ—œ w�Ë ¨tK�«dB� bO��« n�«u�
 ¡«eF�«Ë  ¨s�d�U�L�«  sO�ËR�L�«  qLAO�  oOI���«ò  Ê√  b�√Ë  ¨U�«u�Ë  W��U�L�«Ë
 ‰UAO� œULF�«  U�«ò ∫‰U�Ë Æåt�U��«u� ÂuI�� W�«bF�«Ë W�«bF�«  oOI��� ô≈  ÊuJ� ô
 b�« ôË QD��« ÁU��U� wMF�b� Ê« lOD��� b�« ôË rK��U�Ë »d��U� wM�u�dF� Êu�
 W�u�H� ÊuJ�� r�U�L�« »«u�√ò Ê√ b�«Ë ÆåozUI��« nA� s� wMFML� Ê√ lOD���
 …d�Q�L�«  W�«bF�«Ë  ‰U�  «–≈  t�  vMF�  ô  rJ��«ò  Ê√  Î «d��F�  ¨å—UGB�«Ë  —U�J�«  ÂU�√
 »¬ 4  dO�H�ò ∫Êu� ‰U�Ë ÆåŸd�� ÊËœ sJ�Ë W�—u� ÊuJ� Ê√ V��Ë W�«bF� X�O�
 o�UML�« rO�I� X�d��« U�«Ë X�Ë Ÿd�Q� —UL�ù« …œU�≈ WOKL� √b���Ë —UB��« p�
 `{Ë√Ë ÆåX�U� UL� qL�√ œuF��  ËdO�Ë WIDM� vK� W�Ëœ q� ·«d�≈Ë …—dC�L�«
 vK� ÎôË√ ∫ U�u��� 3  vK� eJ�d� »¬ 4  W�œU� w� oOI���«ò Ê√ W�—uNL��« fOz—
 ÊU� «–« U� w�U��«Ë ¨12 r�— d�MF�« w� UNM�e��Ë …d�H�L�« œ«uL�« Ác� ‰u�œ WOHO�
 „UM� ÊuJ� Ê√ ‰UL��« u� Y�U��«Ë ¨—b�Ë ¡UC� ÀœU� Ë√ ‰UL�ù« V��� Z�� —U�H�ô«
 WO�Ëœ  «b�U�� „UM�ò Ê√  v�«  XH�Ë ÆåÀœU��«  «c� Ÿu�Ë v�«  ÈÒœ√  w�—U� q�b�
 œb�Ë ÆåcOHM��« v�« tI�d� w� —UL�ù« …œU�≈ jD��Ë ÊUM�� v�« qB�� WLO�  «–
 W�uJ� v�« »U�c�« sJL�ò r��Ë åÆ…œUO��U� ÒfLMO� w�U�√ Ÿ g�ò t�√ vK� Êu�

Æåo�«u�Ë bONL� v�« W�U�� w� sJ�Ë ¨WOM�Ë …b�Ë

sO�u�u�  UIOI��
  U�uKF�  œU�«Ë ¨ ËdO� Q�d� —U�H�« w�  UIOI���«  dL��« ¨p�– ÊuC� w�
 „—UL��« ÂU� d�b� nO�u� r� ULO� ÎU�u�u� 19 v�« lH�—« sO�u�uL�« œb� Ê« å¡UM��«ò
 W�dA�« e�d� w� Í—u��« ÊU�� w{UI�«  q�� s� tF� oOI���«  bF� d�U{ Í—b�
 ÊU��  w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  w�bL�«  s�  ·«d�S�Ë  WO�U��d�«  w�  W�dJ�F�«
 Q�d�  d�b�Ë  w�d�  oOH�  „—UL�K�  o�U��«  ÂUF�«  d�bL�«  nO�u�  r�  UL�  Æ «b�u�

Æh��L�« ¡UCI�« …—U�≈ vK� ¡UM� ¨oOI���« s�— rD�d� s��  ËdO�
 …d�“Ë Ê√ ¨Âö�ù« qzU�Ë s� œb� tK�UM� U� r�� œuK� Í—U� ‰bF�« …d�“Ë XH�Ë
 WOHK� vK� tF� oOI��K� wM�√ “UN� ÂU�√ „—UL�K� ÂUF�« d�bL�« ‰u�� XC�— ‰bF�«

Æ ËdO� Q�d� w� —U�H�ô«
 ULN� b�√ ”√— ‚u� w�UO� ¡UD� ÒÍ√ „UM� ÊuJ� s� t�√ WOzUC� —œUB�  b�«Ë
 rK� vK� «u�U� ¨oOI��K� r�ƒU�b��« Ë√ rNHO�u� Èd� sL� b�bF�« ÒÊ√Ë ¨t�Q� ö�
 q� ÒÊ√ —œUBL�« X�e�Ë Æ ËdO� Q�d� w� …—uD��« …b�b�Ë …d�H�� œ«u� s�e���

 v�≈  —œU��  r�Ë  ’uB��«  ÁcN�  qzU�—  vIK�  s�  q�Ë  ¨WO�ËR�L�«  vK�  V�UF�  s�
 oOI��K�  lC�O�Ë  tHO�u�  Íd�O�  Q�dL�«  s�  œ«uL�«  Ác�  W�«“ù   «¡«d�≈  –U��«

ÆådOBI� œd�� fO�Ë WOzUM� WO�ËR�� qÒL��� t�u� WL�U�L�«Ë
 WÒO��d�  …b�U�L�  Êu�  fOzd�«  b�Ë  w��dH�«  fOzd�«  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�  ULO�Ë
 v�d��« ¡ö�≈Ë dO�H��« Õd�� vK� nAJ�« w� ¡«d�� ‰U�—≈ o�d� s�  UIOI���U�
 WO�UMB�« —UL�_« —uB� ÊUM�� b�Ëe� v�« W�U{≈ ÂU�d�« X�� WI�UF�« U�U�C�« Y��Ë
 `{Ë«Ë ÆådÒ�b� wKOz«d�« qL� s� ÎUL�U� —U�H�ô« ÊU� «–« ‰u� ‰b��« r���� w��«
 WLzU� WOKOz«d�ô« WO{dH�«ò Ê√ å¡UM��«å?� w�O�«d��ô«Ë ÍdJ�F�« ÊQA�« w� ¡«d��
 U��d� XI�«Ë «–≈ w��dH�« w�UMB�« dLI�« —u� Áb�R�� U� «c�Ë ÆfJF�« sO��� v��
 w� o��«  t�  ÊUM�K� ¨¡«d���«  ·U{« ¨XC�— «–≈  U�√  ¨—uB�«  pK�� ÊUM��  b�Ëe� vK�
 ÆåÊ«d??�«Ë  sOB�«Ë  UO�Ëd�  WO�UM�  Î«—UL�√  pKL�  Èd�√  ‰Ëœ  s�  —uB�«  Ác�  VK�
 Ÿœu��� b�u� YO� Q�dL�« vK� oK�√ ÍËu� ŒË—U� WO{d�ò Ê√ v�« ¡«d���« XH�Ë
 WOLKF�« Àu���« fK�� ¡«d��Ë sOO�Ëb�« sOII�L�« Ê_ …bF���� ÂuO�u�ô«  «d�O�
 w��O�U�  ŒË—U�  ‚ö�«  WO{d�  vI��Ë  ¨p�–  X���  qO�œ  vK�  «Ëd�F�  r�  Êü«  v��
 ÁdNE�  «c�Ë  ¨rOG�«   U�U��  ‚u�  s�  16  ·√  WO�d�  …dzU�  s�  Ë√  åqOz«d�≈ò  s�
 WO�«c�«  tKzU�u�  ÊUM��  lOD���Ë  ŒË—UB�«  s�  U�UE�  U�UI�   b�Ë  «–≈   UIOI���«

Æåp�– nA�
 b�b�� w� sOB��� sOO�Ëœ ¡«d�� o�d� ‰U�—≈ s� w�Ëb�« å‰u�d��ô«ò sK�√Ë

ÆWO�UM�K�«  UDK��« s� VKD�  ËdO� —U�H�« l�u� v�≈ U�U�C�« W�u�
 ÊUJ�  œÒb�  UDK��« Ê√ ’d�� w� wM�√ —bB� s� ÎöI� WOL�U� ¡U��√ W�U�Ë  œU�√Ë

Æ ËdO� Q�d� w� —U�H�ôU� UN��uL� X�Ò��� w��« WMOH�K� ÷d�HL�« p�UL�« œu�Ë
 ‰u�d��ô«  s�  VK�  „UM�  ÊU�ò  ∫Ë—b�√  ”u���d�  W�dA�«  r�U�  Àb��L�«  ‰U�
 ’uB��  tOK�  WK��_«  iF�  Õd??�Ë  h�A�«  «c�  ÊUJ�  b�b���   ËdO�  w�
 ’d��   UDK�   d�√  Íc�«  h�A�«  Ê√  d�¬  wM�√  —bB�  nA�Ë  ÆåWM�A�«  Ác�
 —uG�≈ò  v�b�Ë  Î̈U�U�  43  dLF�«  s�  mK��  w??�Ë—  ‰UL�√  q�—  u�  ¨WK�UIL�«  tF�

ÆåsOJ�uA��d�

 «b�U��Ë ¡ö�≈  UOKL�
 ÊUJ� s� ÂU�d�« X�� sOI�UF�« v�d��« ¡ö�≈Ë Y���« ‰UA��«  UOKL�  dL��«Ë
 …UO��« bO� vK� …√d�« V�� s� ¨f�√ w�UM�K�« gO��« s� d�UM� sJL�Ë ¨—U�H�ô«

ÆdO�H��« Ÿu�Ë s� ÂU�√ W�ö� bF� ¨ÂU�— X�� s�
  UN��«  Ê√  WO�Ë—Ë_«  WÒO{uHL�«  XMK�√  ¨ÊUM�K�  w�—U��«  r�b�«  bOF�  vK�
 sO�√  —Ëe�Ë  ÆÊUM��  r�œ  WOHO�  —dI��  b�_«  u�bOH�«  d��  lL����  ÊUM�K�  W��UL�«
 fK�L�« fOz— UNKB� UL� ÆÂuO�«  ËdO� jOG�« u�√ bL�√ WO�dF�« ‰Ëb�« WF�U� ÂU�
 ‰Ëœ s�  ËdO�� WO�U�Ë WOz«c�Ë WO��  «b�U�� XI�b�Ë Æ‰UAO� ‰—U� w�Ë—Ë_«
 —ôËœ  ÊuOK�  17  s�  d��Q�  bNF��  UM��uJ�ò  Ê«  WO�dO�_«  …—UH��«  XMK�√Ë  Æ…b�
 ¨ ËdO�  —UD�  v�«  ÊU��œuF�  ÊU�dzU�  XK�Ë  sO�  w�  ¨ås�—dC�LK�   «b�U�L�
 ∫ÊU�Ëœ—√  VO� V�— w�d��«  fOzd�«  ‰U�Ë ÆW�dD�Ë WO�«d�≈Ë WO�«—U�≈   «b�U��Ë
 ÊuOK� 15  W�B�« WLEM� X�K�Ë ÆåpKL� U� qJ� t�F�Ë ÊUM�� V�U� v�≈ nIM�ò

Æ ËdO� —U�H�« bF� Wz—UD�«  U�UO��ö� —ôËœ

 q�d�Ë dE��«  l�d� bNF�«Ë W�uJ��«  XF�U� w��«  ZOK��«  ‰ËœË ¨ÊUM��  —UL�≈ w� WL�U�LK� w��dH�«  fOzd�«  t�  u�bO� u�bOH�U� dL�R� w�
 WO�UO� ÊUL�√ s� oKI�« Á—ËU�� Ê√ ÊËœ s� ÊUM�� ÂU�√ W�d� Á—U���« sOF� p�– qJ� dEM� bO��«Ë ¨ «b�U�L�« ÂU�√ »U��« `�� —ÒdI�Ë  «dzUD�«
 s�Ë ¨WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« …d���«  s� W�ËUIL�«  ÈbK� ¨WM���«  UOMK�  W�d� `M� œd�� fO� «c�Ë Æ…b�U�L�«  r�bI�� œ«bF��ô« q�UI� VKD��
 U� ¨sDM�«Ë ÁœuI� Íc�« —u�L�«Ë ¨W�ËUIL�« —u�� sO� W�œU��L�« qzU�d�« ‰u�  U�uKFL�« s�Ë ¨UNz«b�√ nF{ ◊UI�Ë ¨UN�u� W�—b� W�dFL�«
 WO�UO� WE�� Í√Ë ¨“«e��«Ë jG{Ë o�uD� ŸËdA� UNO� ÕU�H�ô« ÊuJ� WO�UO� WE�� Í√ W�dF� Î̈ U�uB� tK�«dB� bO�K�Ë W�ËUILK� `O��

ÆUNF� pO�A�K� Î UOF�Ë —Ëb�«Ë r���U� W�ËUILK� Î U�«d��« UNO� ÊuJ�
 ¨WI��«Ë …uI�U� rN��ËUI� —uF� r�� v�≈ W�ËUIL�« W�O� ÊQL�Ë ¨…uI�« s�“«u� ·Ëd� vK� …b�b� Î U�UI� l{Ë ¨f�√ tK�«dB� bO��« Âö� ≠

Æd�U�L�« ‰u� WK��_« s� dO�J�« qL�� WK�d� w�

 (1¢U áªàJ) ... á≤KGh áehÉ≤ªdG

Èd�c�« w�
 ¨UN�UOG� v�Ë_« W�uM��« 

WMO�_« WKzU� vML��
s��� tK�«dB� ÂUO�

 Ÿ«dB�«Ë V��« qE� Ê√ 
Æ…UO� ZN� XM�¬ ULN� Ê«cK�«

 (1¢U áªàJ) ... AGó¡°T ô°SCG ™ qªéJ

 w� ¨‰ö��ö� w��« ’U�d�U� UN� X�O�√ W�d� ÕËd�� …d�Q�� ¨©ÎU�U� 23® ÍœuL� ÊULOK� bL�√ UO�«œ œUNA��«ò tO� X�U� ÎU�UO� WOMOD�KH�« W�B�« …—«“Ë  —b�√Ë
ÆWOMOD�K� Âö�≈ qzU�Ë V��� ¨åsOM��  U�d���« WIDM�

 W�UMF�« v�≈ XK�œ√Ë WO�«d�  UOKL� UN� X�d�√Ë ¨dN�_« ÊU�dA�«Ë ”U�dJM��«Ë b�J�« W�U�d�« X�d��«Ë U�—b� w� X�O�√ò WOMOD�KH�« W�UA�« Ê√ ÊUO��« w� ¡U�Ë
ÆåU�œUNA��« s� sK�Ô√ Ê√ v�≈ ¨WH�JL�«

ÆWH�U�  «u�� «uI�√Ë —UM�« «u��� sOOMOD�KH�« Ê≈Ë „U���ô« ‰ö� WO��« …dO�c�« «u�b���� r� œuM��« Ê≈ ‰ö��ô« gO� r�U� Àb��� ‰U�Ë
ÆUN�O� v�≈ Ÿu�bK� qO�L�« “UG�« »d�� lML� …c�UM�« ‚ö�≈ ‰ËU�� X�U� ULMO� X�O�√ UN�√ …U�u�L�« »—U�√ s� œ«d�√ d�–Ë

 ¨ ôƒU���« s� dO�J�« ÊU�uO�«Ë dB� sO� W�d���« œËb��« rO�d� WÒO�UH�«  —U�√
 ÆUNM� Z�M� Ê√ sJL� U�Ë ¨j�u�L�« w� bzU��« d�u��« q� w� W�U�

 WO�UH�ô« vK� o�dD�« lDI� WO�UH�ô« ÊS� ¨ÍdBL�« V�U��« w� ¡«d���« V��
 s�  ‰Ë_«  qFH�«  œ—  Ê√  ô≈  ¨‚U�u�«  W�uJ�Ë  UO�d�  sO�  o�U�  X�Ë  w�  WF�uL�«
 d��F� ¨WO�U�uO�« ≠ W�dBL�« W�d���« œËb��« rO�d� WO�UH�« Ê≈ ‰U� w�d��« V�U��«

ÆåWK�U�ò
 ¨o�U��« f�u��« …UM� W�O� fOz— —UA��� ÊUM��« »UN�≈ ¡«uK�« ‰U� t�O�U� s�

Æåw{UL�« ÂUF�« l�u� Ê√ ÷d�HL�« s� ÊU� ÊU�uO�« l� XF�Ë w��« WO�UH�ô«ò Ê≈
 Êu�UI�  …b��L�«  r�_«  WO�UH�«  vK�  WF�u�  dO�  UO�d�ò  Ê√  t��b�  w�  ·U{√Ë
  U�“_« V��� w{UL�« ÂUF�« ÊU�uO�« l� œËb��« sOOF�  Q�—√ dB� Ê√Ë ¨—U���«

ÆåÊU�uO�« sO�Ë UNMO� X�U� w��«
 œËb��« sO� Îö�UI� „UM� Ê√ W�U� ÊU�uO�« l� WO�UH�ô« XF�Ë dB�ò Ê√ `{Ë√Ë
 W�d���«  UO�UH�ô«ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åWO�U�uO�« X�d� …d�e�Ë WO�U�uO�« W�dBL�«
 w� w�OK�« q�U�K� q�UIL�« Ê√ sO� w� ¨WN�«uL�« ‰Ëb�« Ë√ …—U��« ‰Ëb�« l� l�u�
 qD�� Íc�« d�_« UO�O�Ë UO�d� sO� WK�UI�� œËb� ô t�√ wMF� U� ¨WO�U�uO�« —e��«

Æå‚U�u�«Ë UO�d� WO�UH�«
 o�DM� ô UN�« ô≈ Î̈öO� 230 vB�_« U�b� W�œUB��ô« ÁUOL�«ò Ê≈ t�uI� vC�Ë
 ÁUO�  w�  ÊU�uO�«Ë  dB�  sO�  W�U�L�«  Ê√Ë  ¨t{d�  W�œËb�L�  j�u�L�«  vK�

ÆåÊU�uO�«Ë dBL� WB�U� W�œUB��«
 WO�UH�« ÈËb� ÂbF� lDI� ÊU�uO�«Ë dB� sO� œËb��« rO�d�ò Ê√ vK� œÒb�Ë

ÆåWO�«dG��« Ë√ WO�u�UI�« WO�UM�« s� ¨‚U�u�«Ë UO�d�
 Íc�« w�U�B�« dL�RL�« ‰ö� ‰U� ÍdJ� `�U� ÍdBL�« WO�—U��« d�“Ë ÊU�Ë
 wCL�« ÊU�uO�«Ë dB� s� qJ� `O�� ‚UH�ô« «c� Ê≈ ¨»¬ 6 fOL��« …d�UI�U� bI�

 WB�U��« W�œUB��ô« WIDML�« w� W�U�L�«  «Ëd��« s� …œUH��ô« rOEF� w� ÎU�b�
 s� b�eL� …b�b� ÎU�U�¬ `�H�Ë …b�«u�« “UG�«Ë jHM�«  U�UO��« W�U� ¨ULNM� qJ�
 ‚d� “U� Èb�M� w� s�bK��«  W�uC� q� w� W�UD�« ‰U�� w� wLOK�ù« ÊËUF��«

Æj�u�L�«
 ¡w�  Í√  fJ�  vK�  w�u�U�  ‚UH�ô«ò  Ê≈  ¨w�U�uO�«  WO�—U��«  d�“Ë  ‰U�  ULO�
 UN� fO� WO�UH�« w�Ë ¨fK�«d�Ë UO�d� sO� tFO�u� r� U� q�� w�d� dO�Ë n�U��

Æåœu�Ë
 sJL� ô d�_« sJ� ¨Íd�� qO� 200 vK� W�Ëœ q� qB��ò Ê√ Í—UI�« ·d��« wMF�

Æåd��uKO� 400 s� q�√ j�u�L�« ÷d� Ê√ W�U� ¨j�u�L�« w� tIO�D�
 ‚d� ÷u�ò Ê√ ¨WO�dO�_« w�u�uO��« `�L�« W�O� XMK�√ 2010 ÂUF�« w�Ë
 1.7Ë ¨wFO�D�« “UG�« s� VFJ� Âb� ÊuOK�d� 122 vK� Íu��� ¨j�u�L�« d���«
 w�UO��«  Êü«  mK��   U�UA��ô«  —«dL��« bF�Ë ¨jHM�«  s� w�UO��«  qO�d� —UOK�

Æå“UG�« s� VFJ� Âb� ÊuOK�d� 200 v�≈ UNO� wFO�D�« “UG�«
 sO�  W�d���«  œËb��«  rO�d�  WO�UH�ô  ’d��Ë  dB�  XF�Ë  ¨2013  ÂUF�«  w�
 W�uJ� l� oO�M��U� ’d�� ÁUO� w� “UG�« s� VOIM�K� UO�d� XF� ULO� sO��Ëb�«

Æ’d�� ‰UL�
 ÊU�uO�«Ë  dB�  Ê√  WO�u�UI�«  WO�UM�«  s�  wMF�  ‚UH�ô«ò  ÊS�  dO���«  V���Ë
 o�Ë  W�d�AL�«  W�d���«  œËb��«  sOOF��  WL�U��«  ÂUJ�_«Ë   UO�UH�ôU�  U��e��«
 Âb� ‰Ëb�« vK� X��Ë√ w��«Ë ¨1902  ÂUF� —U���« Êu�UI� …b��L�« r�_« WO�UH�«
 o�Ë  o�«u��«  bF�  ô≈  WDA�√  s�  U�dO�Ë   «Ëd��«  s�  Y���U�  ‰UL�√  ÍQ�  ÂUOI�«
 œËb��« w� UNF� WI�ö�L�« Ë√ UNF� WK�UI�L�« ‰Ëb�« l� ·UB�ù«Ë ‰bF�« b�«u�

ÆåW�d���«
 ÍdBL�« ‚UH�ô«ò Ê≈ ¨W�ËbK� vK�_« fK�L�« uC� »eF� bL�� ‰U� t�O�U� s�

Æåq� v�≈ ‰u�uK� t�Ëb� ÎUF�u�� ÊU� w�U�uO�«
 ¨WO�UO��« WO�UM�« s� sJ� ¨…bIF�Ë WK�u� …dO�� ÊuJ�� bO�Q��U�ò ∫·U{√Ë
 UO�O� Ê«bI� wMF� ‚UH�ô« «c� Ê_ ¨WO�OK�« V�M�« Èb� UN�“Ë s� Î «dO�� dB� bIH�
 Ê√ UL� ¨UO�d� l� W�d���« WO�UH�ô« qCH� ÁÒœd��« Íc�« ¨Íd���« UN�U�� s� ¡e��

Æt�u� V��� ¨åÊU�uO�« `�UB� Íd���« UN�U�� s� Î «¡e� bIH�� dB�
 ¨f�√  ‰Ë√  ¨WO�OK�«  ‚U�u�«  W�uJ�  w�  WO�—U��«  …—«“Ë  X�U�  t�«–  —U�ù«  w�
 …œÒb�� ¨j�u�L�« d���« ÊQA� ÊU�uO�«Ë dB� Êö�≈ åb�b� ÂUL��U�ò XF�U� UN�≈

ÆåÂö�ò WIDM� tKF� v�≈ UN�u�œ
 b�R� sO� w�ò t�√ ∫å„u��O�ò vK� UN��H� d�� t�dA� …—«“uK� ÊUO� w� ¡U�Ë
 ‰Ëb�« pK�� Ê√Ë ¨Âö� …dO�� j�u�L�« ÊuJ� Ê√ v�≈ u�b� X�«“ ôË X�œ UO�O� Ê√
 vK�  rzU�  ”U�√  vK�  UNMO�  W�d���«  œËb��«  b�b���  `L��  U�uK�  W��UA�L�«

∫b�R� …—«“u�« ÊS� ¨å…d��FL�« w�Ëb�« Êu�UI�« ∆œU�� vK�Ë o�«u��«
 vK� U�bO�Q� —dJ�Ë W�d���« UM�uI� vK� ¡«b��ô« ¨X�U� WN� Í_ ÕUL��« Âb�ò
 ô  w��«Ë  W�d���«  o�UML�«  b�b��  ÊQA�  UO�d�  l�  WF�uL�«  r�UH��«  …d�c�  cOHM�
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9 مرويات قومية

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
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 الرفيق الدكتور الجراح محمد الم�صطفى

عرفته مديراً لمديرية كليفلند، 

 

ورفيقًا متفانيًا معطاء.

شهدته  كانت  الذي  الحزبي  النشاط  مع  مترافقاً  المصطفى  محمد  د.  الرفيق  اسم  كان 
مديرية كليفلند في سبعينات القرن الماضي. كنت في تلك المرحلة أتولى مسؤولية العمل 
الحزبي عبر الحدود، وكان الرفيق محمد مصطفى مديراً لمديرية كليفلند التي شهدت، إلى 
عناصر  مع  حصل  الذي  العراك  أبرزه  من  لعّل  الفتاً،  حزبياً  حضوراً  جيداً،  نشطوا  رفقاء 
كتائبية وأسفر عن مصرع أحدهم وإصابة الرفيق )األمين الحقاً( بسام خّوام بالشلل الذي 

ما زال يعاني منه حتى تاريخه. 
كطبيب  جيداً  موقعاً  واحتالله  مصطفى  محمد  للرفيق  العلمي  التقدم  عن  أسمع  كنت 
جراح، إنما لم أكن أعلم أنه شقيق األمين مصطفى سليمان)1( ثّم تعّرفت إلى ابنته الرفيقة 
أليسار النبالي)2( طالبة في الجامعة األميركية ورفيقة متفانية، ملتزمة بوعي، وبكثير من 

فضائل االلتزام القومي االجتماعي. 
مضت سنوات وأنا على تواصل مع الرفيق محمد المصطفى، الذي كان ُمنح رتبة األمانة 
من جانب التنظيم الحزبي المستقل، حتى إذا تّمت الوحدة الحزبية سقطت الرتبة من جميع 

الرفقاء الذين كان التنظيم المستقل منحهم رتبة األمانة)3(. 
ومضت سنوات من التواصل شبه المستمر مع الرفيق د. محمد المصطفى، إلى أن كان 
فجر أحد األيام ُبعيد اندالع االنتفاضة في األرض المحتلة، حيث تلقيت اتصاالً هاتفياً من 
الرفيق األمين محمد يفيدني أّنه جالس في مكان يطّل على الطريق الدائري بين اللد والرملة 
يودون  خطط  وعن  االنتفاضة،  تلك  في  رفقائنا  مشاركة  عن  ويحدثني  أذك��ر(  ما  )على 

تنفيذها، كي انقل ذلك إلى قيادة الحزب. وكان هذا االتصال األخير..
لذا، نحن ندعو الرفيقة أليسار، والرفقاء في كليفلند الذين عرفوا الرفيق محمد المصطفى 

مديراً، وأميناً، وجراحاً ماهراً، إلى أن يكتبوا عنه سيرة ومسيرة مع صور مناسبة. 

هوامش:
1 - األمين مصطفى سليمان: مراجعة النبذة المعممة عنه على موقع شبكة المعلومات 
السورية القومية االجتماعية  www.ssnp.info. قليلون يعلمون أن األمين مصطفى 

سليمان هو والد الرفيقة أليسار النبالي وشقيق الرفيق األمين د. محمد مصطفى. 
المتحدة وما زلت على اتصال بها  الواليات  إلى  النبالي  اليسار  الرفيقة  غادرت   -  2

أطمئن عنها وأحيل إليها المواد الخاصة بموضوع تاريخ الحزب. 
رامز  المستقل:  التنظيم  جانب  من  األمانة  رتبة  ُمنحوا  الذين  الرفقاء  من  أذكــر   -  3
دندش.  حسن  سعد،  جميل  األيــوبــي،  وجيه  قليمة،  رئيف  معلوف،  جــورج  صــبــاغ، 
لديهم  الذين  الرفقاء  داعياً  المستقل،  الحزبي  التنظيم  أمناء  أسماء  جمع  على  سأعمل 

المعلومات المفيدة أن يكتبوا إلى لجنة تاريخ الحزب.     

هكذا في الق�صم وهكذا يجب اأن نكون

في أكثر من مناسبة كتبت عن ميزة الوفاء التي يجب أن يجّسدها القوميون االجتماعيون 
في حياتهم الحزبية، وتحّدثت عن األوجاع الكثيرة التي تنتاب عائالت الشهداء من رفقائنا، 
أو المناضلين وقد أقعدهم المرض وباتوا في َعَوز مادي وإلى عناية نفسية. وإني شخصياً 
إلى  قد اّطلعت عبر مسؤولياتي الحزبية على كثير من األوجاع التي، ربما، سأشير الحقاً 

األبرز منها. 
من محفوظاتي هذه المعلومات المسّجلة بخط اليد، أنقلها عساها تستقر في الوجدان، 

وتكون درساً لكّل قومي اجتماعي. 
عبر  لشؤون  عميداً  بصفتي  الداخلية،  عمدة  إلى  وّجهت   1986/08/12 بتاريخ   “
54/6/24 تاريخ  54/09/123، جواباً على صادرة العمدة رقم  الحدود، الصادرة رقم 
1986/4/22 وموضوعها طلب تقييم حاملي رتبة األمانة، وفيها عن األمين خليل الشيخ، 
ما   ،1986/7/17 تاريخ   54/9/1 رقم  صادرتها  في  األرجنتين  منفذية  من  ورد  كان  ما 

يلي: 
دونه  الشيخوخة  وحالت  المرض  أقعده  وقد  وسنتين،  نّيف  منذ  لفراشه  مالزم   “
والنشاط الحزبي. يتناوب الرفقاء عيادته أسبوعياً، األمر الذي يسّره كثيراً، وتقوم المنفذية 

بتأمين بعض حاجاته الضرورية والسهر على راحته “. 
ندعو فروع الحزب الى ان تقتدي، فيتّم زيارة أسر الشهداء، والرفقاء المتقدمين بالعمر، 

فهذا واجب قومي اجتماعي ينص عليه قسم العضوية . 

بع�ض من �صيل من اأالوجاع 

التي قمنا بها توّخياً  الحثيثة  المتابعة  إلى  األمين معين عرنوق، أشرنا  النبذة عن  في 
للحصول على سيرته ومسيرته ومعلوماته المفيدة لتاريخ الحزب، وهو كان له حضوره 

الحزبي في كّل من الشام، لبنان، والمهجر الفنزويلي – البحر الكاريبي. 
بين يدّي، وقد راجعت محفوظاتي مؤخراً، عشرات الصادرات في الموضوع أعاله، وكلّها 
بقيت دون جواب. إّن عدم قيام األمين عرنوق أو غيره من أمناء ورفقاء بتدوين مسيرتهم 
الحزبية ومعلوماتهم، ال يصيب بالضرر لجنة تاريخ الحزب او األمين لبيب ناصيف، إنما 

الحزب، 
الصادرتان أدناه، بعض من عشرات:

رقم 69/1/17 تاريخ 2000/11/29.
إلى الرفيق معين عرنوق – الغودالوب،

حضرة الرفيق المحترم،
تحية سورية قومية اجتماعية

تكونوا  وأن  وصلتكم،  قد  الحزب  تاريخ  بموضوع  الخاصة  صادراتنا  تكون  أن  نأمل 
يعي  معين  الرفيق  أّن  إلدراكنا  أعاله،  الموضوع  يفيد  ما  بتسجيل  المباشرة  من  تمّكنتم 
انتموا في منطقة  الذين  الرفقاء األوائل  معنا أهمية تسجيل معلوماته ومروّياته، وهو من 

طرطوس، ورافق أحداث حزبية عديدة.
ال نريد أن نضيف على ما أوردناه في صادراتنا، خاصة أننا نكتب إلى رفيق تمّيز بوعيه 
والتزامه القوميين، إّنما نؤّكد على أهمية حصولنا على أّي معلومات يتمّكن الرفيق معين 

من تسجيلها، كما على اقتراحاته. 
في  إليه  تستندوا  أن  نأمل  الذي  المعلومات  بجدول  ربطاً  نزّودكم  آخر،  صعيد  على 
تسجيل ذاتّيتكم الشخصية والحزبية؛ إذ من الواجب أن يحفظ الحزب لمناضليه مرجعاً 
ثالثة  إلى  يتوّزع  له  نعمل  الذي  الحزب  فتاريخ  والشخصية،  الحزبية  لحياتهم  واضحاً 

عناوين كبيرة:
مواقف الحزب وأحداثه منذ التأسيس. 

نشوء الحزب في البلدات والقرى والمناطق. 
أعضاؤه الممّيزون نضاالً ووعياً وعطاًء. 

والرفيق معين عرنوق معنّي معنا في جعل هذه المهمة المقدسة تحّقق المطلوب، إذ من 
حّق أجيال الحزب أن تعرف تاريخه، كما األّمة بحاضرها وأجيالها.

مع كّل محبتي َلك وأشواقي وتقديري. 
* * *

رقم 70/10/53 تاريخ 2002/9/13. 
إلى الرفيق معين عرنوق – الغودالوب،

حضرة الرفيق المحترم،
تحية سورية قومية اجتماعية

الحزب،  تاريخ  لجهة  به  نقوم  ما  حول  يكفي  ما  ألوضح  بكم  ألتقي  أن  أرغب  كنت  كم 
وألستمع إليكم بما يفيد هذا الموضوع الهام والخطير. 

عندما  الوطن،  في  أّنكم  يفيدني  الحدود  عبر  وكيل  بحضرة  فوجئت  أّني  وأصارحكم 
سألته عنكم وعن فروع في أميركا الوسطى، لذا سارعت إلى االتصال بكم، كما وسألت عنكم 
حضرة منفذ عام صافيتا ورغبت إليه أن يكلّف من يّتصل بكم من أجل توضيح الموضوع 
كما  أكثر،  أو  لكم  رسم  على  والحصول  والحزبية،  الشخصية  ذاتّيتكم  وتسجيل  أع��اله، 
تدوين مروّياتكم ومعلوماتكم الغنّية باألحداث، وبالنضال القومي االجتماعي، وطناً وعبر 

الحدود، وإاّل أن تقوموا بذلك بعد عودتكم إلى الغوادلوب. 
حضرة الرفيق، 

عطفاً على حديثي الهاتفي معكم، أزّودكم ربطاً بنسخ مصّورة عن المستندات التالية:
صادرتنا إليكم رقم 68/4/6 تاريخ 2000/2/21. 

صادرتنا رقم 68/7/9 إلى جميع المسؤولين عبر الحدود. 
صادرتنا إليكم رقم 69/1/17 تاريخ 2000/11/29. 

دليل العمل وجدول المعلومات للذاتية الشخصية والحزبية. 
آمالً اهتمامكم لجهة تسجيل مروّياتكم ومعلوماتكم وذاتيتكم، أن تساهموا معنا في حّث 

الفروع المجاورة، للقيام بما تقدر عليه في هذا المجال. 
الذين يملكون، عبر  الرفقاء  إّن تدوين تاريخ الحزب هو مسؤولية عاّمة يتنّكبها جميع 
والرفيق  لألّمة،  كما  ألجيالنا،  فيبقى  تسجيله،  يفيد  ما  الحزبي،  ونضالهم  مسؤولياتهم 

معين عرنوق أحدهم.
َلك محبتي وأشواقي وإلى أن نلتقي.

الرفيق طنوس المر 
الرفيق  أعـــّده  كــان  مــا  عّممنا   2018/07/03 بتاريخ 
القومي  الـــســـوري  الـــحـــزب  عـــن  الـــمـــر  طـــنـــوس  الــمــربــي 
من  تعريفية  نــبــذة  هنا  “بتغرين«.  بــلــدة  فــي  االجــتــمــاعــي 
أديب  المناضلين  الرفيَقين  من  كّل  عن  المّر  الرفيق  إعــداد 
كّل  مع  ننشرهما  المر)1(،  كريم  ومخايل  المر  طانيوس 

تقديرنا للعمل الجيد الذي قام به الرفيق طنوس المر.
ل. ن. 

* * *

 الرفيق أديب طانيوس المر
1991 –  1945

ولد في بتغرين في العام 1945. 
أبوه: طانيوس المر، عامل زراعي،

أمه: مريم عيد المر، ربة بيت، 
ُرزق الوالدان بأربعة صبيان وثالث بنات: فيليب، حبيب، 

يوسف، أديب، وأليس وسلوى وعفيفة.
لهما  تسمح  لم  والمادية  المعيشية  الوالدين  أوض��اع 
ما  الخاصة،  أو  الرسمية  المدارس،  إلى  أوالدهما  بإرسال 
فتمكنت  جميعها  العائلة  تكافلت  الذي  أديب  الصغير  عدا 
الكاثوليكية  للرهبانية  يوحنا  مار  دير  ثانوية  إدخاله  من 
على  الحصول  من  أدي��ب  الطالب  تمكن  هناك  الشويرية، 

شهادة بكالوريا القسم الثاني فرع الرياضيات.
إلى  أديب  انصرف  الثانوية،  الشهادة  على  حصوله  بعد 
الحصول  في  فشل  إنه  إذ  الخاصة،  المدارس  في  التعليم 
سياسي  زعيم  من  واسطة  توفر  لعدم  حكومية  وظيفة  على 

أو وزير.
البيت  مدرسة  كانت  رسالته  فيها  م��ارس  مدرسة  أول 
في  سماحة  جميل  ميشال  الدكتور  لصاحبها  اللبناني 
بتغرين، بعدها علّم في الكلية الشرقية في زحلة وانتهى به 
المطاف في ثانوية المغتربين في قرية ديك المحدي، والتي 

تبدل اسمها إلى ثانوية فينيقيا فيما بعد)1(.
الحزب  في  أعضاء  رفقاء  على  أدي��ب  تعّرف  فتّوته  في 
حضور  إلى  يرافقهم  وص��ار  االجتماعي،  القومي  السوري 
القومية،  والتعاليم  الروح  نفسه  في  وّطدت  إذاعية  حلقات 
العام  في  الحزب  صفوف  إل��ى  رسمياً  بانتمائه  تتّوجت 

.1963
اإلذاعي،  الصعيد  على  الناشطين  من  أديب  الرفيق  كان 
طالب  من  المواطنين  فيه  يجمع  منتدى  إلى  بيته  حّول  إذ 
في  وش��روح��اً  دروس���اً  عليهم  ويلقي  وغيرهم،  وطالبات 
على  ُيلقى  بما  يقوم  كان  كما  وتعاليمها،  القومية  العقيدة 
ومنفذية  بتغرين  مديرية  ضمن  حزبية  مهمات  من  عاتقه 

الشمالي. المتن 
لبنان،  في  عدة  تدريبية  دورات  في  أديب  الرفيق  اشترك 

وخاصة في الكيان الشامي. 
كتائبية  عناصر  قامت  اللبنانية،  األح��داث  بدأت  عندما 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مركز  على  بالهجوم 
في بلدة بكفيا، فما كان من الرفيق أديب المر إال أن اتفق مع 
قرية  في  اللبنانية  الكتائب  حزب  بيت  وهاجموا  له  رفقاء 
على  رّداً  وذلك  وتحطيماً،  تخريباً  فيه  وعملوا  التفاحة،  عين 
في  القومي  الحزب  لمركز  الكتائب  حزب  عناصر  تحطيم 

بكفيا.
اإلذاع��ي،  العمل  على  يقتصر  لم  أدي��ب  الرفيق  حماس 
صفوف  في  انخرط  إنه  إذ  العسكري،  العمل  إلى  تعداه  بل 
العمليات  في  واشترك  اللبنانية،  األحداث  أثناء  المقاتلين 
المجاورة  مشيخا  قرية  في  عسكرياً  مسؤوالً  وكان  القتالية 
المنطقة،  تلك  الحزب  ق��وات  دخلت  عندما  المتين  لبلدة 
حاولت  عندما  رهيبة  دموية  مجزرة  حدوث  دون  حال  مّما 
أهلها،  من  واالنتقام  القرية  إلى  الدخول  طائفية  ميليشيات 
وجميعهم من المذهب الماروني، فعمد الرفيق أديب ومن معه 
وحماهم  الكنيسة  في  مشيخا  أهالي  جمع  إلى  القوميين  من 
من أي أذى ومن أي جهة كانت، مما ترك أثراً جيداً في نفوس 

أهالي مشيخا ما يزالون يتحدثون عنه إلى اليوم.
معين  من  مرتوياً  القومية،  بالتعاليم  مشبع  أديب  الرفيق 
روحها الصافية الخالصة من كّل أدران الطائفية وعصبّياتها 
بشعة  تصّرفات  من  ص��ادف  مّما  نفسه  عافت  البغيضة، 
فيه  يكسب  عمل  عن  بحثاً  األردن  إلى  وسافر  القتال  فاعتزل 

العيش. لقمة 
اال انه، لم يجد هناك ما يريد، وبعد أن مكث بعض الوقت 

غادر إلى أوروبا وكانت وجهته اآلن إلى فرنسا.
إيجاد  إلى  وّفق  لذلك  الفرنسية،  اللغة  يتقن  أديب  الرفيق 
لبناني،  مواطن  يمتلكها  التي  المعامل  من  معمل  في  عمل 
عائلة  تأسيس  إلى  فعمد  معيشته  إلى  باله  اطمأن  وهكذا 
سّماها  بطفلة  منها  ُرزق  “أولغا«  فرنسية  بفتاة  مقترناً 

“سلوى«.
 1977 العام  من  امتدت  التي  فرنسا،  في  إقامته  خالل 
بنشاط  الحزبي  العمل  في  انخرط   ،1991 وفاته  حتى 
مديرية  أعضاء  صفوف  في  ومسؤوالً  رفيقاً  وعمل  ومثابرة، 
في  وق��وع��ه  م��ن  بالرغم  ويناضل  يجاهد  وبقي  ب��اري��س، 
قواه  انهارت  حتى  بجسده  يفتك  ظّل  عضال  مرض  مخالب 
أن  األخيرة  وصّيته  تكون  أن  ينَس  لم  لكنه  ال��روح،  وأسلم 

ذلك  وتم  بترابها،  جسده  يختلط  وأن  بالده  تربة  في  يدفن 
في 1991/3/25.

عمل رفقاؤه في فرنسا والوطن مع أهله، وتم نقل جثمانه 
النور  رأى  فيها  والتي  رأسه  مسقط  كانت  التي  البلدة  إلى 
ورؤاه،  أحالمه  أرجائها  في  ودفن  وشبابه  طفولته  وعاش 
ليستريح من عناء هذا المشوار في ساحات النضال والقتال 
تاركاً وراءه نفوساً تغّذت بما بذره فيها من نفسه من بذور 
المأثور:  بالقول  تختصر  كلها  الحياة  بأّن  اجتماعية  قومية 

إّن الحياة وقفة عز فقط.
* * *

 مخايل كريم المر 
1994/10/24 –  1936/02/17

والده: كريم شعيا المر
وأمه: نديمة داغر.

ولد في بيت بسيط ونشأ فيه وسط عائلة مكّونة من ثالث 
فتيان وفتاة.

علومه  وح��ّص��ل  بتغرين  ف��ي  الرسمية  المدرسة  دخ��ل 
االبتدائية التي تسمح له بإتقان القراءة والتعبير إلى حّد ما 

عن أفكاره.
بمتابعة  له  تسمح  ال  المادية  أبيه  فأحوال  المدرسة  ترك 
دراسته وتحصيله العلمي. لقد كان كريم شعيا المر أسطورة 
ُبنيته جبارة،  في بتغرين والجوار بّقوته الجسدية الهائلة. 
عضالت مفتولة، قفص صدري تكاد تكون أضالعه صفيحة 
مثال  خير  لوجد  يرسمه  فتان  رسام  وجد  لو  ووجه  واحدة، 

يظهر مكامن القوة والمهابة بتقاسيمه كما سترى.
رزق��ه،  وراء  ساعياً  فتى،  وه��و  أميركا  إل��ى  كريم  سافر 
المتحدة  ال��والي��ات  في  بتغرين.  في  به  ضاقت  فالحياة 
اكتشف  هناك  مصنع،  في  عامالُ  العمل  ح��اول  األميركية 
يعرف  لم  التي  الهائلة  الجسدية  قّوته  ورؤس��اؤه  زم��الؤه 
الخبث  عن  والبعد  القلب  طيبة  من  فيه  لما  يستثمرها  كيف 
من  العطية  هذه  من  يستفيد  بأن  أحدهم  فأقنعه  والحسد، 
يتقاضاه  الذي  راتبه  تفوق  أجرة  بأّن  وعده  أن  وذلك  الله، 

عن عمله في العمل بأضعاف وأضعاف.
معروفاً  األي��ام،  تلك  في  مشهوراً  يكون  أن  كريم  قبل  لقد 

»Dampsi ِباسم “دمبسي
كريم من أين له أن يعرف فنون هذه الرياضة، وقد نشأ في 
الحطب  وحملة  والشوكة  المعول  فيها  عرفه  ما  غاية  قرية، 

التي يعجز عن حملها ثالث أو أربعة رجال على األقل.
المال،  من  زهيد  شيء  لقاء  الموعد  وُعّين  الموافقة  تّمت 
قيس  ما  إذا  به  ب��أس  ال  مبلغاً  ك��ان  كريم  عين  في  ولكنه 

بأجرته في العمل.
في الحلبة التقى الجباران، وكان أن فاجأ األميركي “كريم« 
أضالعه،  من  ضلعاً  فكسر  الفوالذية،  يده  قبضة  من  بضربة 
فما كان من بطلنا إال أن سّدد إلى صدر خصمه ضربة واحدة 
لحم  من  قبضة  ال  حديدية  مطرقة  من  وكأنها  يده  بقضبة 
الحلبة  من  األميركي  أخرجت  أن  نتيجتها  كانت  وعظم،  ودم 
محموالً على األيدي ال يستطيع ال المصارعة وال الحركة، فقد 

تحّطمت معظم أضالعه ونقل إلى المستشفى.

حادثة ثانية
ضخماً  دّب��اً  اقتنى  قد  إنسان  المتحدة  الواليات  في  كان 
ودّربه على القتال، وبلغ من الشهرة أّن أحداً من المصارعين 
الحلبة،  ودخل  كريم  قبل  فيما  الدب،  لمنازلة  تجرأ  حينذاك 
يعد  ولم  جانباً  الدب  انزوى  الدب  مع  األولى  المقابلة  وبعد 

يتحرك.
لقباً  يحمل  عاد  ثروة،  يحمل  أن  من  وبدالً  أميركا  من  عاد 
أن  يكفي  “دمبسي«؟  يعرف  ال  من  بتغرين.  في  به  اشتهر 
تقول دمبسي ليعرف الجميع أّنه صارع المصارعين والدببة 
أما في بتغرين فإنه العامل الذي يستطيع بقوة  في أميركا، 
ساعده وطريقته أن يكسر في يوم واحد ما يعجز عدة عمال 
مع  يعمل  التي  الطرقات  على  الحجارة  من  تكسيره  عن 

لتعبيدها. العمال 
في  لبتغرين  المجاور  يوحنا  م��ار  دي��ر  ف��ي  يعمل  ك��ان 
سمعوا  قد  والرهبان  الكهنة  وكان  للزراعة،  األرض  تحضير 
فأتوا  اختباره  فحاولوا  الجسدية،  ومقدرته  كريم  قوة  عن 
بينما  منه  بطرف  يمسك  أن  كريم  من  وطلبوا  ثخين  بحبل 
كريم  من  وطلبوا  كهنة،  عشر  من  أكثر  األخر  بالطرف  يمسك 
صار  واحدة  بكبسة  أنه  النتيجة  وكانت  جذبهم  يحاول  أن 

الكهنة جميعهم إلى جانبه.
هذه هي الحالة والبيئة التي أبصر فيها النور في السابع 
عشر من شهر شباط من العام 1936                                                                                

فتعلم  العمل،  معترك  مخايل  دخل  المدرسة  تركه  بعد 
أن  له  تسنى  إذ  قصيرة،  م��دة  فيها  وعمل  النجارة  مهنة 
المتن، وكانت يومها ما تزال شركة  يتوظف في شركة مياه 

خاصة مفصولة عن شركة مياه بيروت.
شخصية  تبرز  بدأت  المتن  مياه  مصلحة  في  عمله  أثناء 
م��خ��اي��ل وت��ت��ب��ل��ور وت��ت��ط��ور وت��ظ��ه��ر م��واه��ب��ه م��ن شعور 
وحّسه  الكف  ونظافة  العمل  في  واألم��ان��ة  بالمسؤولية 
االجتماعي، إذ انكّب على العمل بجد ونشاط وحيوية، ونّظم 
كيفية توزيع المياه على القرى التي في عهدته ولم يلجأ إلى 
في  شقة  أو  بناية  تبق  فلم  مركزه،  من  واالستفادة  الّرشى 

جميع هذه القرى لم تصلها حصتها من المياه.

عالقاته  بحسن  ال��ق��رى  ه��ذه  جميع  ف��ي  مخايل  ُع��رف 
وتوّطدت  صداقاته  فكثرت  أخالقه  واستقامة  االجتماعية، 
وإخالصه  لعمله  فحّبه  ومحبتهم،  الناس  ثقة  واستحق 
له  يرتاحون  األه��ال��ي  جميع  جعلت  تدبيره  وحسن  ل��ه 

ويحترمونه.
أولى  بدأت  المتن  مياه  مصلحة  في  مخايل  عمل  بدء  في   
ديك  بلدة  االجتماعي.  القومي  السوري  بالحزب  اتصاالته 
البلدة يسكن  المحدي تقع في نطاق منطقة عمله، وفي هذه 
العائالت  من  الكثير  وفيها  وعائلته،  األشقر  أس��د  األمين 
مخايل  وجد  الصالحة  التربة  هذه  في  الحزب.  إلى  المنتمية 
نفسه  روت  قطرات  أول��ى  منه  نهل  ال��ذي  والنبع  ضاّلته 
السؤال  نفسه  على  طرح  وكان  المعرفة،  بذور  أولى  وبذرت 

األساسي: من نحن؟ من أنا؟
مع  ج��رت  التي  واألح��ادي��ث  ال��ح��وارات  في  مخايل  وج��د 
إليهم،  تعّرف  الذين  الرفقاء  من  وغيره  األشقر  أسد  األمين 
روحه  في  المعرفة  أن��وار  بزوغ  عن  اللقاءات  هذه  وأثمرت 
كانت  التي  الصالحة  والتربة  األرض  تلك  وقلبه،  وعقله 
بمخايل  إذ  وضحاه  فجر  بين  و  الحياة،  لتعاليم  متعّطشة 

كريم المر يصبح الرفيق مخايل كريم المر.
بسنين  قبلي  الحزبي  العمل  في  مخايل  الرفيق  انخرط 
في  مدّرباً  عرفته  الحزب.  في  الثاني  الرعيل  كان  لقد  عدة، 
عندما  عرفته  الشمالي،  المتن  منفذية  من  بتغرين  مديرية 
هذه  في   1956 العام  من  الصيفية  العطلة  أثناء  انتقلت 
بيروت  منفذية  في  الحزب  صفوف  دخلت  أن  وبعد  السنة، 
في  عضواً  أللتزم  وانتقلت  والجامعيين،  الثانويين  للطالب 
والثقافي  اإلذاع��ي  النشاط  عن  ومسؤوالً  بتغرين  مديرية 
الحزب  مراكز  عن  المسؤولة  اللجنة  في  ثالثة  كنا  لقد  فيها. 
المر  رشيد  وجريس  سماحة  جبرايل  ميشال  بتغرين:  في 
وخاصة  ه��ذا،  عملنا  وبطبيعة  المر،  كنعان  طنوس  وأن��ا 
كريم  مخايل  الرفيق  مع  كامل  وتنسيق  اتصال  على  كّنا  أنا، 
المر، كونه المدّرب في المديرية ومشتركاً في كّل النشاطات 
التي كانت تتم في المركز من محاضرات ومكتبة ونشاطات 

ثقافية وفنية واالهتمام بفرق األشبال فتياناً وفتيات.
الرفيق  ك��ان  المديرية،  في  التدريب  مهمة  جانب  إل��ى 
المسرحي.  الفني  النشاط  في  المشتركين  أبرز  من  مخايل 
المسرحية  الفرقة  قّدمتها  التي  المسرحيات  من  العديد  ففي 
في المديرية، كان الرفيق مخايل دائماً يقوم بدور البطل لما 
فائقة  ومقدرة  رائعة  وشخصية  جسدية  بنية  من  به  يتمتع 
فقد  دوره��ا،  بتأدية  تقوم  التي  الشخصية  في  التلبس  في 
كان يملك النبرة الصوتية الرائعة واإللقاء الواضح والمتين 
والتواضع والمثابرة، فيتقبل مالحظات المخرج ويعمل على 

تنفيذها بصبر ودقة، وال يبدي أّي تذّمر .
كتبها  التي  المسرحيات  جميع  في  البطولة  بدور  قام  لقد 

األديب الكبير الرفيق سعيد تقي الدين:
في مسرحية المنبوذ: جواد الصحافي 

في مسرحية لوال المحامي: خالد 
في مسرحية نخب العدو: وسيم
في مسرحية حفنة ريح: وجيه 

القرن  من  الخمسينات  في  أّما  المديرية،  صعيد  على  هذا 
الماضي فقد ُعّين ناظراً للتدريب في منفذية المتن الشمالي، 
ولم يهمل مسؤوليته على صعيد المديرية، وراح يهتم بأمور 

التدريب على صعيد المتن.
الفعل،  كثير  الكالم  قليل  للرفقاء،  الصالحة  القدوة  كان 
مهام،  من  به  يكلّف  ما  لكّل  مستعداًّ  المسؤولية  لتحمل  مثاالً 
مّما دفعه إلى الصفوف األولى في التضحية واالندفاع، لكن 
فشل المحاولة االنقالبية في نهاية العام 1961 كانت صدمة 
بصفته  المحاولة  تلك  في  كلّف  فقد  الحزبي،  عمله  في  قوية 
للتدريب في منفذية المتن الشمالي بحراسة الضباط  ناظراً 
الذين أوقفهم الرفقاء، مّما جعله في قائمة المطلوبين وصدور 
الحكم عليه من المحكمة العسكرية بخمس سنين تنّقل فيها 

بين سجن الرمل في بيروت وسجن القبة في طرابلس.
ونشاطاً  اندفاعاً  أكثر   1966 العام  في  السجن  من  خرج 
سنوات  لكن  الحزبي،  الصف  في  يعمل  وع��اد  وحماساً، 
التي  القوة الجسدية  السجن أنهكت قواه ولم يعد يملك تلك 

كان يتمتع بها.
تزّوج من الرفيقة ماري إبراهيم باخوس، التي كانت شبه 
مخطوبة له وانتظرته مدة سنين الحبس، وُرزق منها بصبّي 

وفتاتين: جورج، هتاف، جنان.
صحته  أخذت  الماضي،  القرن  من  األخير  العقد  بداية  مع 
ولم  وواص��ل  وق��وة،  بعناد  المرض  يصارع  وراح  تتأخر 
على  محافظاً  وبقي  لسانه،  النكتة  وال  وجهه  البسمة  تفارق 
قواه العقلية والفكرية حتى آخر لحظة، وعندما كان يعاني 
األلم في ساعات نزاعه األخيرة وهو مسّجى على فراشه في 
شفتاه  كانت  بيروت  في  جاورجيوس  القديس  مستشفى 

“لعينيك يا سوريا هذا القليل«. تتمتمان: 
 ،1994/10/14 إلى جوار ربه في  الروح وانتقل  وأسلم 
الحزبي  النضال  تاريخ  من  مشرقة  صفحة  انقضت  وهكذا 
القومي  السوري  الحزب  في  بتغرين  مديرية  صعيد  على 

االجتماعي.
وجاهد  وضّحى  عمل  أن  بعد  أركانها  من  رك��ن  ورح��ل 
نشاطاتها  مذبح  على  نفس  آخر  حتى  وبذل  صفوفها،  في 

وشعارها بقي دائماً: تحيا سورية ويحيا سعاده.

رفيقان منا�ضالن من بلدة »بتغرين«

اأديب طانيو�س المر.. مخايل كريم المر

مخايل كريم المرالصفحة التاسعة من تقرير الرفيق طنوس بتاريخ 20 تموز 1968الرفيق أديب طانيوس المر



ثقافة وفنون10

اعذرونا..
{ رانية مرعي

كنّا ندفن بيروت
رمينا فوق النعش عيوننا

وأعمارنا
وكّل الذكريات

اعذرونا..
كنّا نلقي نظرة الوداع

على أحالمنا
ونبحث تحت الركام

عن أثواب الحداد

اعذرونا..
كنّا نلتقُط آخر الصور

لظلّنا الجريح
ونطفئ بالتراب

نزَف آالمنا

اعذرونا..
كنا ندفُن بيروت
بصمٍت يحتضر

طويلٌة غربتنا
فقد يتّمنا القدر

مدينـة ثـكلى

هوؤالء باقون... العودة اإلى فن الما�ضي مر�ض 

اأو �ضطارة في القنوات الم�ضرّية؟

طرح االإعالن الدعائّي

 « I’m Thinking of Ending Things «

{ زياد كاج*
كل الموتى قديسون،

كل األحياء مشاريع موتى،
كل الشعوب قديسة.

تستيقظ المدينة الثكلى
إثر حمام من الدم

من الغبار،
من أنين اآلالم،

بعد  عفن إهمال
 نام حتى شاب الدهر.

وذاك الشكل األحمر الدائري
يصعد

ليشاهد المزيد
في »بيروت شيما«.

ونحن
كالنمل نزحف من أوكارنا —

علب السردين،
نخفي عيوبنا بثيابنا

ثم تأخذ فيروز بأيدينا
كاألوالد في يوم المدرسة األول،

فنصبح شعباً واحداً
مسرعاً

في غابة من األرجل والدواليب،
ثم يبدأ وعاء المدينة بالغليان:

ها نحن نشرب القهوة واأليام المرة معاً،
ونرمي أعقاب السجائر

في مياه األنهار الكريمة،
ننسى النشيد ونحفظ األغاني األجنبية

ألهداف سياحية.
نتبادل القبالت والمقبالت

والشتائم والعزائم،
نفركش بعضنا البعض
ونحّب بعضنا البعض

»حتى الموت«!
قلوبنا طيبة، يقال..

وتتطاير أشالؤنا ، ثيابنا، أوانينا
شرقاً وغرباً

في »بيروت شيما«
فهل من يضّمد جروحنا،

 يواسينا؟
سوى نور قمر فضي حزين

يضيء ليالينا.
وكم مرة دفنت أنت أبي؟

وأنا دفنت أباك؟
وأختلطت دماؤنا وتبعثرت

حتى رطب زفت الطرقات، 
يعجز العجوز المحنك:

هل دموعنا لفرح أو عزاء.
وطن من دموع

وأكفان على األكتاف!
وطن يغتال فيه سواد العزاء

بياض وأحالم األعراس!
نأكل من الصحن نفسه

تكبر كروشنا
والغيمة السوداء

كالبومة تحوم فوق رؤوسنا.
ونهوى أكل الجبنة على أنواعها

وأوالدنا يحملون رايات اآلخرين، 
ونحسن لعبة األقنعة

وضيافتنا قاتلة،
ونمسك بأطراف بقايا وطن

كالشرشف في عز الشتاء.
عند المساء،

يبدأ انسحابنا البشري
ونسحب مراهناتنا

همومنا واآلهات،
ونعود الى أوكارنا من جديد،

نحكم إقفال النوافذ
فالمنازل كثيرة في بيتنا الصغير، 

وننام كالخراف والرعاة كثر

والذئاب أكثر.
دفن  ف��ي  قليالً  أسرعنا  أننا  ن��درك  فجأة 

موتانا
في مدينة الموت المجاني،

في »بيروت شيما«.
وذاك الشكل األحمر الدائري

يغوص متعباً
في المياه المالحة
كأنه يعرف جيداً

أننا لسنا سوى ظالل
لمن هم في األسفل.

ترى أين أختفى القتلة؟
ترى

هل نحاول من جديد؟
أول  في  القصيدة  ه��ذه  ُنشرت  مالحظة: 
دار  ع��ن   2003 سنة  ل��ي  شعرية  مجموعة 

»نلسن« في بيروت.
*روائّي لبناني.

{ جهاد أيوب
أكثر من مئة فضائية مصرية تنتشر صورتها في فضاء العرب، وتخاطب 
فقط الجمهور المصري، وبمعظمها متشابهة في خطاب المنوعات، وفي 
المذيعين  غالبية  أن  المتابع  يشعر  ويكاد  الموّجه،  السياسي  الخطاب 
يتحدثون بلسان موّحد في الرسائل السياسية المباشرة للشارع المصري 
مع اختالف بطريقة الصراخ، والتعبير العصبّي، كما لو أن َمن ُيخاطب غير 
مقتنع بما يسمع، أو للتأكيد على صوابية ما ُيراد إيصاله تسميعاً للدرس، 

ولكن!
نحن جيل ترعرع على الفّن المصري، لذلك من األمور الطبيعية أن نتابع 
المتابعة  وبالتحديد  المحروسة،  وإعالم  المصرية،  القنوات  اإلمكان  قدر 
الممتعة لقناة الذاكرة الذهبية »ماسبيرو زمان« فما تعرضه هذه القناة يعيد 
تصحيح الخلل الثقافي في األدب، وفي اإلعالم، وفي كل فنون الفن خاصة 

الغناء والتمثيل والتقديم!
الفنية  األعمال  بّث  في  ومشتركة  متصالحة  القنوات  هذه  تكون  تكاد 
المحببة  المتابعة  خالل  ومن  السينمائية،  األعمال  وتحديداً  المتشابهة، 
لسنوات وجدت أن كل ما تقوم به على هذا الصعيد عرض لألفالم المصرية 
القديمة، وباالبيض واألسود بكثرة، ومن ثم األعمال الملّونة لنجوم مرحلة 

الوسط، والقليل من أعمال نجوم اليوم !
تعيش هذه القنوات على ماض جميل، على ماضي الفّن المصري القديم، 
ويبدو أنها غير مقتنعة بكل ما لديها من جديد، أو جديدها غير مؤثر، ولم يعد 
الفتاً ومنافساً، وإال ما معنى أن كل ما يعرض هو من تلك المرحلة، من ذاك 
الزمن، من جيل التأسيس المسؤول والشغوف إلى الفن من أجل أن يكون 

لدينا الفن المحوري والتأسيسي؟!
الفضائيات، وبغالبيتها على عرض أفالم إسماعيل ياسين  تقوم هذه 
إسمه  تحمل  التي  إسماعيل  أفالم  مع  وإال  اليوم  يمر  وال  االولى،  بالدرجة 
واالسود،  باألبيض  مشغولة  هي  جديدة،  كانت  لو  كما  تبث  ومغامراته، 
دون  من  المرحلة  الذاكرة  لتلك  وحبنا  الذاكرة،  إلى  يعود  معها  والتعامل 

تعّمد، ومن دون إرادتنا، وال تحتاج األمور هنا إلى تنظير وفلسفة!
وعبد  بكثرة،  صباح  السيدة  أفالم  وبقوة  تحضر  إسماعيل  أعمال  بعد 
الحليم حافظ وفريد االطرش، ومن ثم ليلى مراد، وشادية، ومن ثم بعض 
أفالم ذاك الزمن ولكن ليس بكثرة كما حال من ذكرتهم من نجوم السينما 

االستعراضية الغنائية.
وأناسها  ومشاهدها  بمناظرها  وأصبحت  ذاكرتنا،  هي  األف��الم  تلك 
والثاني  األول  الصف  نجوم  كل  أن  والغريب  تفاصيلها،  بكل  مصر  ذاكرة 
واألغاني  دنيانا،  عن  رحيلها  رغم  وبمحبة  حاضرة،  حينه  في  والثالث 
المصري  الشارع  في  وتردد  مشعة،  آنذاك  حيكت  التي  واالستعراضات 

بمختلف أجياله وخاصة األطفال!
بعد هذه األفالم نجد أعمال فاتن حمامة أوالً تشرق دائماً، وفريد شوقي، 
فؤاد  الكوميدي  والثنائي  عاكف،  ونعيمة  رستم،  وهند  وج��دي،  وأن��ور 
المهندس وشويكار، وماجدة الصباحي، وفيروز الصغيرة، وأحياناً عودة 
جميلة إلى زكي رستم، ونجيب الريحاني، وجورج أبيض وجيلهما رغم 

أخطاء تنفيذ بعض تلك األفالم، لكننا نتعامل معها بشغف ومحبة!
وتكاد تكون كل أفالم عادل إمام هي األكثر بثاً، ومن دون انقطاع يجاري 
بذلك أفالم إسماعيل ياسين، ومن ثم نور الشريف، وأحياناً نبيلة عبيد، 
الجيل  هذا  باقي  وأما  غانم،  وسمير  الجندي،  ونادية  ياسين،  ومحمود 

فنادراً ما تعرض أعمالهم، وإن عرضت فقليالً!
أما بالنسبة إلى المسرح فنجد مسرحيات المرحلة المتوسطة، وتحديداً 
مرحلة حكم الرئيس أنور السادات وأوائل حكم حسني مبارك هي الرائجة، 
وتبث كثيراً، ومنها » العيال كبرت«، و«سك على بناتك«، و«وحقاً عائلة 
الشغال«،  سيد  و«الود  و«الزعيم«،  المشاغبين«،  و«مدرسة  محترمة«، 
و«ريا وسكينة«، وكل أعمال محمد صبحي، وسمير غانم، وما صور من 

مسرحيات نجيب الريحاني باألبيض واألسود بعد رحيله!
على صعيد الحفالت الغنائية، تحتل أم كلثوم شاشات مصر، ومن ثم 
وشادية،  رشدي،  ومحمد  األطرش،  وفريد  وصباح،  حافظ،  الحليم  عبد 
الحليم خاصة  أغاني ما بعد جيل عبد  وشريفة فاضل، ونجاة، وبعض 

هاني شاكر وعفاف راضي...
األهم،  هي  حبيب  ط��ارق  المذيع  أعمال  نجد  الحوارية  البرامج  ومن 
وال  نفسه،  يكرر  وال  الجديد،  لديه  ودائماً  أنيق،  لبق،  مهذب،  وصاحبها 

برامجه، وال ضيوفه، وأفكار برامجه جديدة، ومتطورة تصلح لكل زمان لو 
أعيد تنفيذها...

من  اإلع��الم  إلى  القادم  وهو  حبيب،  طارق  التلفزيوني  المذيع  يشكل 
المصري،  الذهبي لإلعالم  العصر  البنك، يشكل  المحاسبة والمال وإدارة 
الثرثرة  ودون  تكلف،  دون  والشاطر  النبيه  المحاور  أخالق  في  ومدرسة 

الفارغة عكس ما هو حاصل اليوم في قنوات مصر!
أن يقف العقل العربي عند الماضي من دون خلق ذاكرة جديدة مؤثرة 
الحالي فهذه مشكلة، وحالة مرضية مؤسفة تتطلب معالجة  الجيل  من 
الماضي  العربي مع  الفن  نفسية، وفكرية، وثقافية، وفنية، فوقوف زمن 
فقط يعني زمان وجودنا توقف، وكل ما نعيشه هو هدر للزمن دون بصمة، 

وحاالت استهالكية ليس أكثر!
نطوره،  أن  دون  من  يبقى  أن  ولكن  منه،  نتعلم  بماضينا،  نستمتع 

ونتطور معه، ونواجهه بكثير من اإلبداع المنافس يعني نعيش القحط!
وال  ذكرتهم،  الذي  الجميل  الفن  مداميك  على  هجوماً  ليس  هذا  كالمنا 
يقلل من أهميتهم، ولكن أن نقف عندهم دون تقدم فهذا سيصيب األجيال 

المقبلة باالنفصام، والعقد!
غير  العربية  القنوات  غالبية  أجد  المتابعة،  خالل  ومن  مالحظة، 
دراية،  وعدم  بخجل،  وإرشيفها  الفني،  ماضيها  مع  تتعامل  المصرية 
وبتجاهل فيه استغناء عنه، وهذه أيضاً من األمراض التي ال تبشر األجيال 
كي  مطلوبة  الذاكرة  شطارة،  لألسف  وليست  بالخير،  والمقبلة  الحالية 

نتعلم منها، ولكن أن نعيش فيها فيعني جمود الفكر اإلبداعي!

Twelfth year / Saturday / 8  August 2020 / Issue No. 3300
3300 العــدد   /  2020 آب   8  / السبت   / عشرة  الثانية  السنة 

الرسمي  طرحت شركة نتفليكس اإلعالن 
 I>m Thinking of« الدراما األول لفيلم 
تشارلي  للمخرج    »Ending Things
ك��وف��م��ان، وال��م��ق��رر ط��رح��ه ف��ي 4 أي��ل��ول 

المقبل.
باكلي(  )جيسي  شابة  على  الفيلم  يركز 
بالفعل  انتهت  عالقة  في  بالشكوك  مليئة 
مع  لكنها  الجديد،  صديقها  مع  ذهنها  في 
ذلك تتبعه إلى مزرعة والديه المنعزلة. عند 
أنها  تعتقد  شيء  كل  عن  تتساءل  وصولها، 
تعرفه عنه، وعن نفسها. ال تبدو األشياء كما 

تبدو، والرواية تخرج عن نطاق السيطرة.
جدير بالذكر أن المخرج والمؤلف تشارلي 
كوفمان، يعود إلى السينما بعد غياب دام 5 
.»Anomalisa« سنوات منذ فيلمه األخير

بردًا ويمامًا... يا بيروت!

{ طالل مرتضى*
َمن علّمكم صهر زجاج روحي، َمن سمح لكم أن تهّدوا نافذتي 
الوحيدة المشّرعة التي ألقى الشمس من خاللها والممتدة نحو 
الله وراء سرمدّية حنوه علينا  الالمتناهية، حيث يمكن  الزرقة 

نحن معذبي هذه األرض..
في  الغارقة  معبودتي  غفوة  هدوء  تكسروا  بأن  لكم  أجاز  من 
سكون رتابتها والمستكينة على أوجاع كل من مّروا تحت ظالل 

أجنحتها الوارفة الحنان؟
تعرفكم  وألنها  كذلك.  وهي  فعلتم،  ما  كل  في  أسامحكم  أنا 
»بيبقوا  سّرها:  في  تمتمت  سكتت،  ظهر  عن  نياتكم  وتحفظ 

والدي وأحبابي.. معليش«.
الالعودة  نحو  للهرب  تتفلت  المحبوسة  دمعتها  كانت  وقتها 
أتأّلم  وال  وجعكم..  وال  وجعها  أبكي  ال  أنا  الندم..  مّربعات  إلى 

تزّلفاً ألنكم كسرتم أجنحتها البيضاء. 
المسكون  اإلن��س��ان  أن��ا  أن���ا..  ، ع��ل��يَّ  أب��ك��ي ع��ل��يَّ أن��ا  أب���داً 

بتفاصيلها..
 أبكي طفولتي وذكرياتي التي غّيبوها عمداً ومسحوا ذاكرتها 

تحت ركام الحقد. 
أنا من دونها بال ذاكرة.. أنا من دونها بال قلب.. أنا من دونها 

بال أصابع.. أنا من دونها بال حبر.. 
ذاكرتي كلها من ألف نشأتها إلى نون نسوتها.. بيروت.

قلبي وأول نبض له حيث عرف سر الخفق والنبض مع أول 
عناق.. بيروت.

اليمام  لهج  وتعلمت  الكالم  ملح  تهّجت  التي  هذه  أصابعي 
ب.. بيروت.

العفيف..  الرهيف..  النجّي..  الشجّي..  الشقّي..  الحبر  هذا 
الشفيف.. حليب روحي رضعته من أضرع.. بيروت.

من ذا الذي تجرأ على كسر قلب الله؟ 
أوليست بيروت قلبه، الله الذي تعرفونه في قلب 

ناسه، وناسه سائرون اآلن في شوارع بيروت.. 
الله  ألسنة  كل  قصد  غير  عن  يسمع  سبيلها  عابر  كان  وحده 
طالل،  يا  خطأ  على  أنت  أحدكم  ليقل  شوارعها..  في  تتحّدث 
ينام  الله،  ب��الد  سائر  عن  دوننا  وحدها  بيروت  في  أليست 

أعداؤها في أسرتها آمنين1؟
يا الله.. كم هذا مؤلم حين أردد تلك الجملة: ينام أعداؤها في 

آمنين! أسرتها 
أنا لست بصدد مناددة أحد اليوم، في قلبي ما يكفي من مدن 
وقبائل الحزن، أنا اآلن في قمة ضياعي، أنا اآلن بال ذاكرة.. بال 
قمتم  التي  الحجارة  تلك  عن  أحاسبكم  لست  حبر!  بال  قلب.. 
فحول  بأنكم  أموركم  وأولياء  لله  لتثبتوا  قصداً،  ببعثرتها 

واستطعتم فض عذريتها بتلذذ.
لسُت بصدد سؤالكم عم اقترفت أيديكم في كل األرجاء، ألنني 
السام،  باألسود  بيروت  سماء  تلوين  استطعتم  بأنكم  متيقن 
ولّون  السماء  إلى  وصل  من  أشهر  بأنكم  كله،  العالم  لتقنعوا 

وجهها بالقبح المنعكس من وجوهكم، يا فناني الحزن أنتم. 
ْنجس  قائمة  رأس  على  حضوركم  سجلتم  بأنكم  اعترف 

وليس »دنيس« وهنا المفارقة..
من  استطعتم  ما  دّمروا  بيروت،  أشالء  من  شئتم  ما  بعثروا 

أطرافها، غربها وشرقها..
يمكنكم موارة كل ضغائنكم في بحرها..

بقي  كيف  أرأيتم  الدفين،  الحقد  هذا  لكل  يتسع  بحرها  صدر 
جاثماً صامتاً على حزنه، بلع ملح غبنه على مضض، هو كذلك 
يحفظ في لججه الكثير.. الكثير من أسراركم، ولَم ال.. وهو كّف 

بيروت البيضاء الممتدة نحو ملكوت الله البعيد.. 
هل سلمت أصابعه من البتر عندما تطاولتم عليها لمنافعكم، 
ألم يبتلع كل قذارتكم التي ال تتوانون عن دلقها في أوردته، ألم 

تحملوا على ظهره كل سموم العالم لتطعموها ألوالد لبنان؟!.. 
من  أول  كان  »اليك«.  خانة  في  تقعون  وحين  هذا  كل  ومع 
يفتح لكم صدر عبابه لتهربوا من دون أن توفوا ديونكم للمدينة 

الثكلى..
كل ما تقّدم ال يعني لي شيئاً، لكم بيروتكم ولي بيروتي.

أبي جميل«  أعيدوا لي من جديد ترتيب خطواتي في »وادي 
إلى براءتها األولى.. فشارع »ستاركو« لم يزل يحتفظ بها على 
البحر في »مير الحصن«  الرّكام عند لسان  الرغم من دفنها مع 

حيث صارت خطواتي البريئة بعد ذلك »سوليديراً« شاهقاً.
خط  عند  مبعثرة  وح��ج��ارة  ت��راب  م��ن  طفالً  كنت  حينها، 
تلّوث  من  الرغم  وعلى  حّس،  ولدي  طعم،  لي  لكن،  المحاور، 
البيئة إال أن الهواء الذي كنت أستنشقه � وقتذاك � كانت رائحته 

زكية..
عندما  شمي  وحاسة  وطعمي  حّسي،  مني  قسراً،  سلبوا، 
يتداور  زجاجية،  سحاب  لناطحات  كلها  ح��واس��ي  أح��ال��وا 
اآلسيوية..  العمالة  أبناء  لحظة  كل  في  ذكرياتي  مسح  على 
ينظف  أن  بلد(  )ابن  المكان  في  لعارف  يسمحوا  لم  الزناة.. 
يلتقط  البلد  ابن  بأن  يعرفون  ألنهم  المكان،  زجاج  يمسح  أو 
»السناك«،  أح��ب  ال  ب��ص��راح��ة..  أن��ا  غ��ي��اب.  ظهر  ع��ن  الحس 
المهجر  »هونين«  بلدة  اب��ن  ع��ص��ام«  »أب��و  ط��رد  وم��ذ  ألنني 
المناقيش. لخبز  فرناً  حوله  الذي  الكراج  إخالء  على  وأجبر 

 

لم أتذّوق منقوشة صعتر كالتي كان يخبزها لنا على نار قلبه.. 
ولم أقرأ مجلة أو صحيفة أو أحل كلماتها المتقاطعة كالتي كان 

يخبئها لي عامل الفرن ممن كانوا يلفون لنا بها المناقيش.
من فضلكم.. 

أسراركم..  من  أردتم  ما  البحر  في  وارموا  شئتم..  ما  دّمروا 
اللحظات  كل  لي  أتركوا  وذكرياته،  األول  قلبي  لي  أتركوا  لكن 
الكبوشية«  إلى طفولتي ظل جدار »كنيسة  التي كنت أخلو بها 
المنارة  في  الناصر«  »عبد  نصب  أم��ام  المتأخرة  وسهراتي 
كلثوم  أم  كانت  حيث  بيروت«،  أكسبريس  العبد  أبو  »فان  عند 
تصدح »لسه فاكر« إلى مطالع النور الذي ينبلج من وراء مسلة 
األزلية  الصباح  لسيدة  الحكاية  قياد  تسلم  أن  قبل  المنارة، 

فيروز »سلم لي عليه«.
من فضلكم.. 

مقهى  في  وحيدا  كرسيا  لي  اتركوا  فقط  األماكن..  كل  خذوا 
المقهى،  زاوية  عند  يتمترس  الذي  الكرسي  أريد  »الكوستا«، 
المتقاطع، لست أدري  هناك حيث أستطيع رصد زاويا الشارع 
بيروت  »ليال  شرفة  من  بدران«  »عماد  فجأة  حين  على  طل  إن 

الثقافية« ليقول بابتسامته المعتادة: ليك.. الليلة هون.
يكرج  وه��و  حبش«  »اسكندر  مع  لوجه  وجهاً  أجدني  أو 
عدد  يتأبط  وه��و  المرحومة  »السفير«  نزلة  م��ن  بخطواته 

»السفير« اليوم الذي غالباً ما تطالني مكرمته.
على  بعكازه  يهش  ال��ذي  الرجل  ذلك  يفوتني  لن  بالتأكيد 
لم  المكارم،  لنيل  طاولته  حول  يلتفون  الذين  المتثاقفين  قطيع 
إلى أن همس بأذني مثتاقف مستفيد  الرجل وقتذاك  أكن أعرف 

بقوله: »هيدا األستاذ بالل شرارة«.
دّمروا أّيها الجبناء ما شئتم من شوارع المدينة العذراء، فقط 
حيث  هناك  »الروضة«،  مقهى  نحو  المؤدي  الطريق  لي  اتركوا 
العبد  »عصام  وقصص  حكايات  حول  يلتف  الرفاق  لفيف  كان 

الله« والتي يفتتحها ب� »كمين« وينهيها باإلمام علي. 
بيضون«  »عباس  سبت  يوم  كل  متأخراً  يصل  كان  وح��ده 

والذي يحضر وتحضر معه قهوته معه.
الحكايات  قلب  البيضاء..  الله  كف  بيروت..  يا  ويماماً  برداً 
عشقك  يطمسوا  لن  والياسمين..  البنفسج  روح  يا  الشائقة.. 

وحبرك مهما كبر حقدهم وزاد غلهم. 

*كاتب عربي/ فيينا.



11ريا�سة / ت�سلية
م�صباح رميتي ... المعروف بـ »الديك«

بقمي�ص الحكمة �صّجل في النجمة وندم!

ال�صعي الكويتي ف�صل... نادي روما »اأميركي«

طائرة:االتحاد يطمئن على  عائلة اللعبة

ورئي�صه يتكّفل  بنفقات اأ�صرار المقّر

{ ابراهيم موسى وزنه
مصباح  نزل  محمد،  األكبر  شقيقه  خطى  محتذياً 
إلى  فضل رميتي )مواليد الغبيري في العام 1950( 
المالعب الكروية على حساب االنسحاب »التكتيكي« 
من مواصلة تحصيله العلمي، ومن أخيه أيضاً أخذ 
أبناء الشياح  ... ومحمد، هو من أوائل  لقب »الديك« 
الذي التحقوا بفريق التضامن البيروتي في الطريق 
الجديدة والذي كان يشرف عليه محمود البرجاوي 
الراسينغ  إلى  »الديك«  ينتقل  أن  قبل  طالب«  »أبو 

موّدعاً اللعبة باكرا بداعي ظروف العمل. 
أما مصباح، فهو وكسائر أبناء الشياح، وجد في 
إلى  األح��ّب  الفسحة  لمنزله  المجاور  الجوار  ملعب 
المتواصلة  النزاالت  وخ��وض  الكرة  لمداعبة  قلبه 
الخامسة  سن  وفي  الشعبي،  الرملي  الملعب  على 
كان  ال��ذي  الكفاح  بفريق  التحق  عمره  من  عشرة 
يضّم نخبة من العبي الشياح الذين تهافتت األندية 
الكبيرة الستقطابهم إلى صفوفها، وفي العام 1967 
كان »الديك الثاني« على موعد مع التوقيع الرسمي 
األول حيث حّط رحاله في نادي الضاحية بتسهيل 
عدنان  الحاج  بادئه  والمعجب  ومتابعه  جاره  من 
ناصر، والذي كان أحد الفاعلين في النادي الحاصل 
على رخصته الكروية إلى جانب »كرة اليد« و »كرة 
الطاولة«، وفي سياق مواصلة تقليده لشقيقه محمد 
لعب مصباح في نفس مركزه »مدافع أيسر« ، وبعد 
نادي  صفوف  إلى  انتقل  الضاحية  مع  له  موسمين 
الكشوفات  على  يوّقع  لم  لكنه  محددة  لفترة  البرج 
الرسمية، عن تلك المرحلة يخبرنا الكابتن مصباح: 
الودية  مبارياتهم  خالل  وتحديداً  البرج  مع  »لعبت 
على ملعب الرمل العالي .. إلى جانب أبرز الالعبين 
كسهيل رحال وشقيقه عباس وفاروق الغالي ومحمد 
فالح ومحمد عالم وبسام فرحات وغيرهم ... ومعهم 
تمّيزي  مع  والصالبة  الخبرة  من  المزيد  اكتسبت 
باللعب بالقدمين واالرتقاء بالعالي لقطع الكرات عن 
المهاجمين بالرغم من قصر قامتي ... وبعد سلسلة 
المباريات جاء »النصيب« وانتقلت إلى صفوف  من 

الحكمة«.

خمسة اآلف ليرة بدل االنتقال
في أواخر العام 1969 ، نجح دينامو نادي الحكمة 
مصباح  باقناع  النادي(  سر  )أمين  شاهين  جورج 
»الخضراء«  الكتيبة  صفوف  إلى  باالنتقال  رميتي 
يمتلك  صلب  مدافع  إلى  الفريق  حاجة  بدافع  وذلك 
المهاريين،  المهاجمين  خطورة  تعطيل  على  القدرة 
وفي ضوء إتمام العملية برضى الطرفين نال »الديك« 

خمسة آالف ليره لبنانية... 
ومع الحكمة لعب أجمل مواسمه إلى جانب كوكبة 
األورفلي وطوني  النجوم كاميل رستم وابراهيم  من 
ذكرياته  ومن  وغيرهم،  حّطاب  وسمعان  شاهين 
الحكماوية، يتذّكر : »في احدى المباريات على ملعب 
هدف  وسّجلت  تقّدمت  النجمة  بمواجهة  حمود  برج 

التعادل لفريقي )1 � 1( ... 
وألن شباك النجمة كانت نظيفة طوال أكثر من 10 
التالي  اليوم  في  الصحف  كتبت  الدوري  من  مراحل 

»الديك يفقد عذرية النجمة« ... 
حّبي  منطلق  من  ُصدمت  بأنني  أنكر  ال  يومها 
أواكبه  كنت  ال��ذي  وان��ا  النجمة  لفريق  وتشجيعي 
صغيراً وأفرح النتصاراته وأعرف غالبية العبيه عن 

قرب ... 
بفدائية  ألعب  أن  إال  يمكنني  ال  عينه  الوقت  وفي 
خصوصاً   ... قميصه  ارتدي  الذي  للفريق  واخالص 

وأن رئيس نادي الحكمة في تلك الفترة النقيب ملحم 
ولطالما  وتقدير  واحترام  بمحبة  يخّصني  كان  كرم 
كانوا يرسلون سيارة خاصة الصطحابي من المنزل 

إلى الملعب«.  
ضمن  اختياره  تّم  الحكمة  مع  بروزه  ضوء  وفي 
عتبة  على  متحّفزاً  ووق��ف  بيروت  منتخب  صفوف 
ثالثة  وبعد  األول،  الوطني  بالمنتخب  االلتحاق 
مواسم ناجحة ورائعة مع الحكمة إنتقل »الديك« إلى 
النادي الذي حلم يوماً باللعب معه، إلى نادي النجمة 
كانت المحطة التالية واألخيرة من رحلته الكروية في 

المالعب، التي امتدت حتى العام 1976.

إتفاق سنان � شاهين 
أوصلني للنجمة

بحسب دفاتر النجمة فقد التحق »الديك« بالفريق 
ومعه   ،  1972 العام  من  األول  كانون  في  النبيذي 
حلّق بعيداً وسافر إلى عدد كبير من البالد للمشاركة 

في دورات وّدية ومعسكرات خارجية. 
وهنا يقول الكابتن مصباح: »سافرنا إلى بلغاريا 
رائعة،  أياماً  أمضينا   ... والعراق  وروسيا  ورومانيا 
العبي  من  وتحديداً  الالعبين،  جميع  من  قريباً  كنت 
»التكي«  الكريم  عبد  وأحمد  كموني  حبيب  منطقتي 
و  ال��ل��ق��اءات  ت��ج��ري  ك��ان��ت  حيث  ح��اط��وم  ومحمد 
النجماوي  مصبغة  في  المباريات  قبل  »الترويقات« 
الشيخ،  حسين  الراحل  الالعبين  وصديق  العريق 
الخطيب  جمال  مع  الطيبة  عالقتي  إلى  باالضافة 

ورياض مراد وزين هاشم واألخوة شاتيال«. 
أنكر  »ال  »الديك«:  يوضح  انتقاله  ظروف  وحول 
بأنني كنت أتمّنى اللعب للنجمة، ورغبتي باالنتقال 
اللقاءات  من  جملة  خالل  من  فعلياً  ترجمتها  تّمت 
حصلت بين عاطف سنان الذي كان مقتنعاً بضّمي 
الحكماوي  الجانب  من  شاهين  وجورج  النجمة  إلى 

 ...
لقاء  قرش  أي  آخذ  ولم  االنتقال  حصل  وبالفعل 
مع  حققتها  التي  االنجازات  هي  وكثيرة   ... التوقيع 
النجمة بمواكبة جماهيرية رائعة كانت تحّفزني لبذل 

المجهود المضاعف ... وعن قناعة تامة ... 
ساحات  في  واألجمل  األوفى  هو  النجمة  جمهور 

الكرة اللبنانية ومن دون منازع«.

اللعب إلى جانب بيليه
»من أجمل ذكرياتي مع النجمة كانت عندما لعب 
بيليه  البرازيلية  العالمية  الجوهرة  صفوفنا  ضمن 
نيسان   6( فرنسا  جامعات  منتخب  فريق  بمواجهة 
النجم  ومع  الالعبين،  جميع  غمر  فالسرور   ،)1975
العالمي أمضينا أوقاتاً ممتعة، باالضافة إلى فوزنا 
بنتيجة  السوفياتي  االتحاد  بطل  آرارات  فريق  على 

 .»0  �  1
ف��ي اح��دى  ال��ت��ي لحقته  وف��ي ض��وء اإلص��اب��ة 
اضطر   1976 العام  في  الوّدية  النجمة  مباريات 
يخبر:  وهنا  باكراً،  المالعب  من  للخروج  »الديك« 
غندور  عمر  الرئيس  وأرسلني   ، بركبتي  »أصبت 
يد  على  مرجعيون  مستشفى  في  العملية  ألج��ري 
باجراء  باشرت  العملية  وبعد  أقاربه،  من  طبيب 
تضاعفت  االص��اب��ة  ل��ك��ن  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ج��ل��س��ات 
لكنني  اللعب،  اع��ت��زال  ق��ررت  عندها  وأرهقتني، 
العّراب  مع  وتحديداً  النادي  مع  تواصل  على  بقيت 
من  وأصبحت  ال��ع��دو،  سمير  ال��راح��ل  التاريخي 
ما  منطلق  من  واالداري،  الفّني  الجهازين  ضمن 
الذي  الفريق  فمن  خدمات،  من  للنادي  أقّدمه  كنت 
من  مجموعة  أوصلت  الغبيري(  )النصر  أسسته 
المواهب إلى المنارة، أبرزهم موسى حجيج ونعمة 
وعلي  الخليل  وحسين  سبليني  األمير  وعبد  هزيمة 
إلى  طاهر  حسين  تخّرج  أيضاً  النصر  ومن  لحمود، 
الحكمة وعادل هيدوس وناجي فارس وعلي حدرج 
وشقيقي علي إلى الراسينغ وعبد الكريم الخليل إلى 
الذي  حجازي  حسين  واالعالمي  بيروت  التضامن 
أطلقنا عليه لقب »ألوفس« والراحل حسين الخليل 
وكمال حجرات وبالل وطارق بيضون وغيرهم، وفي 
مرحلة الحقة وصل فريقنا إلى مشارف الصعود إلى 
الحّكام  تحامل  مّرة  وذات  لمرتين،  األولى  الدرجة 

علينا بهدف تسهيل عودة الحكمة إلى األضواء ... 
بداعي  البلد  وإنقسام  »االتحادين«  فترة  وخالل 
بشكل  الشعبية  الدورات  أنّظم  رحت  األهلية  الحرب 
سنوي خالل شهر رمضان المبارك على ملعب النصر، 
ومن تلك الدورات »المهرجانية« تخّرج كبار النجوم 

الذين التحقوا بأبرز الفرق اللبنانية على دفعات«.
الحكم والمختار

عند خروجه من المالعب، وبعد توّقفه عن تنظيم 

الكابتن مصباح مسيرته في ميادين  الدورات، أكمل 
ليقول:  التحكيم،  بوابة  من  المّرة  وهذه  القدم،  كرة 
»في العام 1988 دخلت إلى سلك التحكيم بتشجيع 

من جاري وصديقي طالب رمضان ... 
عّمار  وعّمار  صالح  ط��الل  الحكام  من  وبدعم 
االتحادية  الشارة  نلت  وسريعاً  المصري،  وزهير 
قبل  ساحة،  حكم  إلى  مساعد  حكم  من  تنّقلت  كما 
بتوجيه  مساعد،  حكم  على  األم��ر  بي  يستقر  أن 
شّجعني  ال��ذي  عالمة  رهيف  األس��ت��اذ  من  ودع��م 
وبالفعل  الدولية  الشارة  لنيل  وص��والً  لالجتهاد 
التسعينيات  مطلع  في  الدولية  الشارة  استلمت 
 ، وخارجية  قارية  مباريات  بقيادة  شاركت  والحقاً 
أبرزها في العراق في العام 2000 خالل التصفيات 
األولمبية، يومها فاز المنتخب العراقي على نظيره 
الباكستاني بنتيجة 6 � 2 ، وتألف الطاقم اللبناني 
رميتي  ومصباح  عّمار  وعّمار  رمضان  طالب  من 

وحسين صالح«. 
اآلخرين،  خدمة  في  واندفاعه  الهادئة  شخصيته 
في  بلدته  أبناء  غالبية  مع  الطيبة  عالقاته  وبحكم 
المجلس  لعضوية  رميتي  مصباح  ترّشح  الغبيري 
و   2010( الفوز  يحالفه  ول��م  مرتين،  االختياري 

 .)2016
ليختم معرباً عن أسفه لعدم تكريمه من قبل نادي 
النجمة على مسيرته الطويلة معه ودوره االيجابي 
في خدمته وتدعيمه، وشاكراً بلديتي الغبيري وبرج 
وتجاه  تجاهه  التكريمية  المبادرات  على  البراجنة 

غيره من الرياضيين المجلّين.

بطاقة خاصة

االسم: مصباح فضل رميتي، الملّقب ب� »الديك«.
تاريخ ومحل الوالدة: الشياح � 1950 .

السجل: 235 الغبيري � حي الجامع.
وله  شعيب  انتصار  من  متأهل  العائلي:  الوضع 

منها ابنتان )جويس ومايا(.
� العمل: عمل لمّدة طويلة في محل شقيقه الكبير 
السنكرية،  والدهان  البناء  أدوات  بيع  في  يوسف 
والتجهيزات  األدوات  لبيع  محالً  يملك  وح��ال��ي��اً 

الرياضية بجانب منزله في الشياح.

أعلن نادي روما االيطالي تغييرا في ملكيته بعد شراء الملياردير االميركي دان فريدكين فريق العاصمة مقابل 
591 مليون أورو.  واشترى فريدكين )54 سنة( اسهم النادي االيطالي من رجل االعمال مواطنه جيمس بالوتا 
)62 سنة(.  قال النادي في بيان »يؤكد نادي روما ان اتفاقا قد حصل الليلة بين ايه أس روما أس بي في، أل أل 
سي، المساهم االكبر في روما أس بي ايه ومجموعة فريدكين بشأن بيع النادي«. تابع »ُتقّدر العملية ب�591 
مليون يورو«.  ويتوقع ان يتم التوقيع قبل نهاية آب الجاري. واشترى بالوتا ثلثي اسهم النادي في 2012، لكنه 

استحوذ على االسهم بأكملها منذ 2014.
وهي  فريدكين،  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  له  مقرا  هيوستن  من  يتخذ  الذي  فريدكين  ويتولى 
مجموعة تعمل بشكل خاص في قطاع السيارات، الفنادق وعالم الترفيه. قال فريدكين في بيان »جميعنا في 

مجموعة فريدكين سعداء اتخاذ خطوات لتكون جزءا من هذا النادي والمدينة االيقونية«. 
تابع »نتطلع النهاء الصفقة في اسرع وقت ممكن، وندمج انفسنا في عائلة روما«. 

 504 ال��رق��م  ل��ي��ك��ون  دوالر  م��ل��ي��ارات  ارب��ع��ة  م��ن  ب��اك��ث��ر  ث��روت��ه  ُت���ق���ّدر  ف���ورب���س،  مجلة  وب��ح��س��ب 
 ع��ل��ى الئ��ح��ة اث���ري���اء ال��ع��ال��م. وي��ت��وق��ع ان ي��ت��ول��ى اب��ن��ه راي����ن ال��م��ه��ام االداري�����ة ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��ن��ادي.

قال بالوتا »في الشهر الماضي، اظهر دان وراين فريدكين التزاما 
كامال بإنهاء الصفقة ونقل النادي الى االمام بطريقة ايجابية«. ولم يكن بالوتا الذي يتخذ من بوسطن مقرا 
له والقليل الظهور في العاصمة محبوبا لدى جماهير روما، خصوصا في ظل ادارته ملفي اسطورتي النادي 
المعتزلين فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي.  وكان مشروع بالوتا االكبر بناء ملعب جديد للنادي في 

جنوب العاصمة، لكه واجه تأخيرا السباب قانونية وبيروقراطية، وال يزال ضمن مرحلة التخطيط.
وحل روما، حامل لقب الدوري ثالث مرات آخرها في 2001، في المركز الخامس في الموسم المنصرم، فيما 

يعود تتويجه االخير الى كاس ايطاليا في 2008.

وّجه االتحاد اللبناني للكرة الطائرة كتاباً الى عائلة اللعبة مذيالً بتوقيع رئيس االتحاد ميشال أبي رميا 
واألمين العام وليد القاصوف جاء فيه:

»إزاء المصاب األليم الذي حّل بوطننا الحبيب لبنان و ما نتج عنه من دمار في مرفأ بيروت وعاصمتنا قبلة 
الشرق وست الدنيا بيروت ، يرفع رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية لإلتحاد اللبناني للكرة الطائرة الصالة الى رب 

العالمين كي يرحم شهداء الوطن و الشفاء للجرحى و خالص المفقودين،
وعلى ما تقّدم، نتمنى أن تكون عائلة الكرة الطائرة اللبنانية من إداريين و مدربين و العبين و حكام و فنيين و 
جمهور، بألف خير و صحة ، شاكرين الله على سالمة جميع عائلة الكرة الطائرة، طالبين إعالمنا في حال وجود 
اي إصابات بشرية للقيام بالمساعدة ، كما نشكره على سالمة موظفي اإلتحاد الذين يؤمنون دوام جزئي في مقر 

اإلتحاد الذي تعّرض ألضرار جسيمة من جراء اإلنفجار.
الله أن يحمي بلدنا لبنان من كل شّر و يساعدنا على تخطي جميع  نجدد الدعاء لكم بالخير طالبين من 

األزمات كي ننهض به سوياً  من جديد على أمل اللقاء بالمحبة و الخير«.
وفي سياق مّتصل،تّكفل رئيس االتحاد ميشال أبي رميا بنفقات الخسائر المادية التي لحقت بمقر االتحاد.  

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
شاعر لبناني راحل 1 .

حرف جر، لسعته، مهنة سامية 2 .
ناعم الملمس، دولة إسالمية 3 .

منصف، عنقها 4 .
يرطبها بالماء، من الفاكهة الصيفية 5 .

سالم، اللقب الديني لآللهة أثينا، قلب 6 .
أمسيات، سحرها 7 .

سحق، يحسنان الى، رتل 8 .
وضع األشياء فوق بعضها البعض، مالئم 9 .

حكيم هندي أسس مذهباً ضد البرهمانية، حاربت 10 .
فّوضنا، يعيق الحركة، أحد الوالدين 11 .

إشترعا، باس، سفك الدم 12 .

عمودياً: 
من مؤلفات الشاعر المذكور في 1. 1 أفقي

وفنزويال،  كولومبيا  بين  نهر  أميركية،  عاصمة  2 .
بيت

عندنا، قّيدا 3 .
من أنواع الشجر، من الحمضيات 4 .

أقفال الباب، ذكي، أدرك الطعام بلسانه 5 .
أدللها، أصلحا البناء 6 .

صغيرة  أسنانهم  كانت  م��ن  يأنسان،  قطع،  7 .
ومتالصقة

أودية، أتجادل 8 .
يدققن يسحقن )هن(، إستفسر منه 9 .

قرية لبنانية، فّرت 10 .
ألقيا، في الوقت الحالي، مدينة في جنوب ايران 11 .

نوّبخ، منّظم 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
 ،397461258  ،684527139  ،152893647
 ،835972461  ،249156873  ،761384925

926738514  ،478615392  ،513249786
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
بيهايم 2 ( ريميني، ديانا 3 ( سمان، تيران  مارتن   )  1
4 ( لوريان، سال 5 ( حسم، راالي 6 ( طمس، سري، انمق 
7 ( رينو، ينحت، ان 8 ( رانت، ايدنا 9 ( حرم، بادلنا 10 ( 
سانا، امسي 11 ( ابل السقي، اجل 12 ( نت، مين، يجنن. 

عموديا:
1 ( مرسى مطروح، ان 2 ( ايم، مي، رسبت 3 ( رمال حسن 
رمال 4 ( تينوس، وا، نام 5 ( ن ن، رمس، نبالي 6 ( بيتي، ريتا، 
سن 7 ( يارين، دبق 8 ( هدرنا، حال، ي ي 9 ( ايا، التينا 10 ( 

يانسان، دامان 11 ( من، ايمان، سجن 12 ( امل، قناديل.
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ليبرون جيم�ص يرد على ترامب

للمحترفين،  السلة  لكرة  الشمالي  األميركي  الدوري  الغربية في  المنطقة  أن ضمن صدارة  بعد 
سيتي  اوكالهوما  امام  بخسارته  االنجاز،  هذا  بعد  االولى  المباراة  في  ليكرز  انجلس  لوس  سقط 

ثاندر بنتيجة 86-105 في اختبار لما قد ينتظره في االدوار االقصائية. 
ولم يتقدم ليكرز ألي لحظة طيلة المباراة في سابقة من نوعها هذا الموسم، ليتعرض للخسارة 
الثانية منذ االستئناف مقابل فوزين. كان كريس بول أفضل مسجل برصيد 21 نقطة، أضاف اليها 
االيطالي دانيلو غاليناري 19 ليحقق ثاندر فوزه ال�42 هذا الموسم مقابل 25 هزيمة، ويبقى رابعا 

في الغربية بفارق مباراة عن يوتا جاز الذي تفوق على ممفيس غريزليز. 
واكتفى  دقيقة،   30 في  متابعة  و11  نقطة   19 مع  ليكرز  جانب  من  االفضل  جيمس  كان  فيما 

انتوني ديفيس بتسع نقاط وخمس تمريرات حاسمة.
المنافسات  عن  غبنا  لقد  االمور.  بعض  على  العمل  مواصلة  »علينا  اللقاء  بعد  »الملك«  وقال 

الربعة اشهر ونصف«. 
االدوار  انطالق  قبل  الختبارهم  المباراة  في  ليكرز  العبي  جميع  فوغل  فرانك  المدرب  وأشرك 
االقصائية في فقاعة اورالندو، حيث استأنفت المنافسات االسبوع الفائت بعد توقف قرابة اربعة 

اشهر. وعلّق جيمس »لدينا بعض الالعبين يعتبرون جددا على النظام. 
نحاول فقط أن نشرك الجميع ونضعهم في االجواء«. ورد جيمس افضل العب في الدوري في 
الالعبين  وصف  الذي  ترامب  دونالد  االميركي  الرئيس  انتقادات  على  اللقاء  بعد  مناسبات  اربع 
مهمة«  السود  »حياة  حركة  مع  تضامنا  الوطني  النشيد  خالل  واحدة  ركبة  على  يركعون  الذين 

بالتصرف »المشين«، مضيفا »عندما أراهم يركعون، أطفئ التلفاز. ال تهمني المباراة«. 
وقال جيمس »ال أعتقد أن مجتمع كرة السلة حزين لخسارة مشاهدته للمباراة«.

بإمكاني  يشاهدها.  أن  دون  من  ستستمر  »المباراة  مرات  ثالث  الدوري  بلقب  المتوج  وتابع   
التحدث نيابة عنا نحن جميعا الذين نحب رياضة كرة السلة وال نكترث« لما يقوله.

ً ...وتكريم بلدية برج البراجنةمصباح ابن الـ 70 عاما

...ومشرفاً على دورات النصر الشعبية مصباح إلى جانب بيليه 1975



تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
info@al-binaa.com  البريد اإللكتروني  
التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

نحن 

{ مريم شاهين رزق الله

أّيها األحبة ...
كل األبواب مشّرعُة لالنتظار 

على شفة نسمة مع بزوغ الشمس، ومع آخر 
همسة قبل الرحيل،

ويبقى األمل بسمة 
والبسمة وجهاً

والوجه عشقاً
والعشق رسالة 

والرسالة سالماً ومحبة 
والمحبة نور العالم ..

والعالم أنَت وأنا 
وكالهما... نحن ...

حبي لكم وسالم من قلبي، في كل األوقات.. 
لكّل الوجوه.. وفي كّل األمكنة...

الماضي،  صــور  تعشقت  لجدران  وتحيتي 
وتتثاءب،  مــســامــيــرهــا  عــلــى  تــئــن  زالــــت  وال 

تتمطى، فيفوح منها عبق المكان لكل الزمان .
رغم  تغيّر  مــا  نحن،  لنا  والــمــكــان..  الــزمــان 

برودة المشاعر.. واختالل األواصر.  
سيبقى سراج الحنين مصباحاً وضوء أمل، 
أطيار  ترغلته  وتكاغي  الفجر..  يحبو  أن  إلــى 
أعماق  ومــن  األقــاحــي..  وتتغاوى  الــصــبــاح... 
مع  سننتصر   عندها  الــوعــد...  ينبثق  الجراح 

بعضنا.. ال على بعضنا ..
ونصير... نحن ....

اآخر الكالم

دودو من عودو

{ يكتبها الياس عّشي

لــبــنــان، بــكــّل مــا يحمله من  الــوضــع فــي 
وخروٍج  واختراقات،  وتداعياٍت،  مخاطر، 
على المألوف، وحنين لالرتماء في أحضان 

الغير، يمكن اختصاره بالحكمة التالية :
بين  أُلــقــيــْت  عـــوٌد  فيها  ليس  فــأســاً  إّن   «

شجر، فقال بعض الشجر لبعٍض:
ما أُلقَي هذا هنا لخير!

فقالت لهم شجرة قديمة :
عوٌد  هــذا  )فتحة(  أُســِت  في  يدخل  لم  إن 

منكّن، فال تخْفنَُه«.

درد�صة �صباحية

المياه  أسماك  أنواع  مختلف  من  أطنان  نفقت 
من  الثانية  هي  حادثة  في  العراقية،  العذبة 
نوعها للعام الثاني على التوالي، إثر نشر سموم 
أمنياً،  محمّية  غير  منطقة  في  مجهولين  يد  على 

وسط العراق.
الزراعة  وزارتــي  من  مشتركة  لجنة  ووصلت 
بين  الواقع  الدلمج  هور  إلى  والبيئة  والصحة 
البالد،  وسط  في  وواسط،  الديوانية،  محافظتي 
ألخذ  فيه،  األسماك  من  كبيرة  كميات  نفوق  بعد 

عينات تكشف عن مالبسات الحادثة هذه.
ــن الــديــوانــيــة،  ــف الــبــاحــث الــبــيــئــي م ــش وك
لمراسلة  ــاص  خ حــديــث  فــي  العبــيدي،  ليث 
أعــداد  نفــوق  أن  العــراق،  فــي  »سبوتنــيك« 
الثاني  منذ  الدلمــج  هور  في  األسماك  من  كبــيرة 
من أغسطس/ آب، إثر سموم تم رميها في المصب 

العام المغّذي للهور من الجهة الشمالية.
األســمــاك  نــفــوق  استمر  العبيدي،  ـــاف  وأض
وكمياتها باألطنان، خــالل أســبوع، ولكن بأعداد 
وهو  الهـــور  في  الماضيين،  اليومــين  من  أقل 
وفق  المحافــظة  أهالي  من  شخص  ضمان  تحت 
والطيور  األسماك  لصيد  الزراعة،  من  مبرم  عقد 

فيه.
أشخاص  قبل  مــن  ملقًى  السم  أن  ويــوضــح 
»مبزل«  في  تحديداً  النهر  عامود  في  مجهولين 
إلى  الشمال  من  المياه  ينقل  الذي  الثالث  النهر 

الجنوب ويمر بالهور مباشرة.
وذكر العبيدي، أن المنطقة التي فيها ألقي السم 
لكونها  للشرطة،  نقاط  فيها  توجد  وال  مؤمنة  غير 
منطقة صحراوية مفتوحة وبعيدة، شهدت العام 
العيد حادثة  الثاني من  اليوم  في   ً الماضي أيضا 

مشابهة بتسميم المياه وقتل األسماك.

بالسم  تلوثت  التي  المياه  كمية  أن  وكشف 
لكن  مستمر،  امتداد  وفــي  كيلومتر،   50 تقريباً 
انتشارها  إلــى  نسبة  اليوم  انخفض  توسعها 

خالل األيام الماضية.
من  مشتركة  لجنة  أن  إلــى  العبيدي،  وألمح 

إلى  وصلت  والبيئة،  والصحة  الزراعة  وزارتــي 
للتأكد  األسماك  أحشاء  من  عينات  وأخذت  الهور 

أكثر ومعرفة نتائج الفحوصات.
العبيدي  يستبعد  والمعالجة،  الحلول  وعن 
وإذا  توجد،  ال  إجـــراءات  أي  قائال:  ذلــك  حصول 

األمنية  التفتيش  نقاط  يكثفوا  أن  عليهم  أرادوا 
وواسط،  الديوانية  بين  الحدودية  المنطقة  في 
متداركاً، لكن ذلك لن يحصل ألنهم سبق وتعهدوا 
العام  المشابهة  الــحــادثــة  بعد  النقاط  بنشر 

الماضي، ولم يفعلوا. 

متوقعة  غير  نتائج  إلى  حديثة  دراسة  توّصلت 
قبل  من  تماماً  المهملة  األشياء  بعض  قيمة  حول 
النفط والغاز والذهب والمعادن،  اإلنسان، بعكس 
وآخرها قيمة المعّقمات بعد تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
مجموعة  بهما  قامت  التي  الــدراســة  وبحسب 
التي  البرازيلية،  »غــويــاس«  جامعة  من  علماء 
الطبيعة  في  البحرية  الطيور  مساهمة  درســت 
اآلثار  على  والتركز  بأهميتها،  الوعي  زيادة  بهدف 
تقييم  خــالل  مــن  أعــدادهــا  النخفاض  الجانبية 
كوكب  فــي  فضالتها  نسبة  انــخــفــاض  تكاليف 

األرض.
ونّوهت الدراسة إلى أن بعض الطيور البحرية، 
قيمة  تصل  والــبــجــع،  والبطريق  الــنــورس  مثل 
سنوياً،  دوالر  مليون  نصف  نحو  إلــى  فضالتها 

بحسب البحث المنشور في »سي إن إن«.
ونّوهت الدراسة إلى أن فضالت الطيور البحرية، 
التي يتعارف عليها عالمياً بأسماء عدة مثل »ذرق 
الطائر« أو »غوانو« أو »جانو« التي تتشكل نتيجة 
من  تعتبر  النافقة،  البحر  طيور  وأجسام  فضالت 

أفضل األسمدة في العالم.
سنوياً،  المجموعة  الطائر«  »ذرق  قيمة  تقدر 
 473 بحوالي  تدريجياً،  انخفاضاً  تشهد  والتي 

مليون دوالر كل عام وربما أكثر بكثير.
هذه  أن  إلى  الدراسة  نّوهت  ذلك  إلى  باإلضافة 
في  البيئي  النظام  توازن  أساسيات  من  الفضالت 
أسماك  وزيــادة  إنعاش  على  تعمل  حيث  البحار، 

.48% الشعب المرجانية بنسبة 
على  الفضالت  هذه  احتواء  إلى  البحث  وأشار 
بعض الموارد األساسية الضرورية للنظام البيئي 
النيتروجين  مثل  البحار  في  الحيوانية  وللثروة 
إنعاش  في  كبيراً  دوراً  تلعب  التي  والفوسفور، 

الثروة السميكة في أماكن الصيد.
األماكن  إنعاش  على  الطائر«  »ذرق  ويعمل 
والحاجز  الكاريبي  بحر  في  والسمكية  السياحية 

شرقي  وجنوب  أستراليا  في  العظيم  المرجاني 
آسيا.

وبحسب الباحث المشارك في الدراسة، بالزاس 
الشعب  أسماك  أن  إلى  البحث  توصل  جيمينيز، 
فضالت  على   10% بنسبة  تعتمد  المرجانية 
وإنعاش  التغذية  عملية  في  كمساهمة  الطيور، 

البحرية. الحياة 
بحوالي  الناتج  هذا  من   10% قيمة  وتساهم 

المقدرة  الكلية  القيمة  مــن  دوالر  مليون   600
6 مليارات دوالر سنوياً، كعائد اقتصادي  بحوالي 
المتحدة  األمم  تقارير  بحسب  األسماك،  لمصائد 

األسترالية. والحكومة 
التي تدل على أهمية  ومن المؤشرات األساسية 
تساعد  أنها  هــو  البحث،  بحسب  الطيور،  هــذه 
تواجد  أماكن  تحديد  على  والصيادين  البحارة 

وفرة كبيرة في األسماك.

البحرية  الطيور  تواجد  البحارة  أغلب  ويعتبر 
ثورة  لوجود  الهامة  المؤشرات  من  المنطقة  في 

سمكية في المنطقة.
وتحذر المنظمات السمكية والبيئية والحيوانية 
الطيور  وأنــــواع  ـــداد  أع فــي  شــديــد  تناقص  مــن 
الجائر  الصيد  ازديـــاد  مــع  خصوصاً  البحرية، 
ملحوظ  بشكل  أعدادها  وتناقص  السمكية  للثروة 

في أغلب المحطات والبحار.

مجزرة بيئّية تطيح ب�أهم ثروات العراق

نفوق اأطنان من اأ�سماك هور الدلمج

برازها ثروات كامنة

طيور بحرّية ت�سل قيمة ف�سالتها لن�سف مليار دوالر

3300 ـــدد  ــــ ــــ ـــع ال  2020 آب   8 ـــت  ـــب ـــس ال
Saturday 8  August 2020 Issue No. 3300


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06
	Binaa P07
	Binaa P08
	Binaa P09
	Binaa P10
	Binaa P11
	Binaa P12



