
كتب المحّرر السياسّي 

في  سيصبح  ال��ذي  التحقيق  لمسار  متابعة  م��ص��ادر  كشفت 
القضاء  مجلس  بين  الخالف  حسم  بعد  العدلي  المجلس  عهدة 
األعلى ووزيرة العدل حول تسمية المحقق العدلي، عن سيناريو 
عما  التساؤل  على  يقوم  كفرضية،  الختباره  المحققون  يسعى 
كمية  وج��ود  عن  التغاضي  لتفسير  كافياً  سبباً  اإلهمال  كان  إذا 
بمساحة  الخطورة، تشغل موقعاً حساساً  المتفّجرات بهذه  من 
تجارية ضخمة دون فائدة، لهذه المدة الطويلة، والفرضية تقوم 
على وجود مصالح لبعض المسؤولين ترتبط بحفظ هذه المواد 
مقابل عائدات غير مشروعة تسّددها جهات مستفيدة ذات عالقة 
هذه  بيع  عائدات  أو  وس��وري��ة،  لبنان  في  اإلرهابية  بالجماعات 
المواد ألصحاب المقالع والكسارات والمتاجرة بها، وينبثق عن 
التي  األمنيّة  للتقارير  كان  إذا  عما  جنائّي  تساؤل  الفرضية  هذه 
النقص  ظهور  فضيحة  لمنع  بحرقها  ق��رار  نحو  الملف  حركت 
وقالت  الحريق،  عن  سينتج  ما  تقدير  دون  من  بالكميّة،  الالحق 
يهدف  والعدل  والمال  األشغال  وزراء  إستجواب  إن  المصادر 
لتحديد المسؤوليات، لكنه سيظهر حجم جدية المسؤولين عن 
حفظ المواد في السعي للتخلص منها أم أنهم كانوا يفعلون ذلك 

عبر مراسالت مبرمجة لرفع العتب فقط.

محطة  يغادر  أن  ينتظر  ال��ذي  القضائي  المسار  مع  بالتوازي 
االنتظار اليوم بحسم اسم المحقق العدلي، سجل المسار السياسي 
نشاطاً ملحوظاً تمثل باالتصاالت التي أجراها الرئيس الفرنسي 
أمانويل ماكرون، والتي شكل االتصال بالرئيس اإليراني الشيخ 
حسن روحاني أهمها، حيث االعتراف بدور إيران اإلقليمي كشريك 
في التسوية اللبنانية ينطلق من محاولة باريس إلقفال األبواب أمام 
الدور التركي، بينما سجلت اتصاالت ماكرون اللبنانية التي شملت 
الجميع تقريباً تصويباً على الدعوة لالنتخابات المبكرة، ودعوة 
لحكومة يتوافق عليها الجميع وال تشكل في تسمياتها ومهامها 
ربحاً ألحد أو خسارة ألحد، وكانت أولى نتائج اتصاالت ماكرون 
تراجع نواب القوات اللبنانية عن االستقالة، وتولي رئيسها سمير 
للعودة عن استقاالتهم ترجمة  المستقيلين  النواب  جعجع دعوة 
في  االستقاالت  هذه  لتثبيت  تفادياً  الفرنسي،  الطلب  لمضمون 
لتصبح  باالستقاالت  سيتبلغ  ال��ذي  اليوم  النواب  مجلس  جلسة 
نافذة، ويفتح الباب النتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت فيها 
مقاعد نيابية، حيث يتوقع أن تبادر القوات اللبنانية لترشيح َمن 
يخلف أغلب النواب المستقيلين وتسديد الضربة األخيرة لحزب 

الكتائب تحت شعار منع الخصوم من ملء الفراغ.
)التتمة ص8(
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اّن من أشّد العلل التي يحاربها النظام 
وخط��راً  خبث��اً  االجتماع��ي  القوم��ي 
الجماهي��ر  بعواط��ف  التالع��ب  عل��ة 

وتسخيرها للمآرب الخصوصية.

سعاده

- راجت في الوسطين السياسي واإلعالمي مقوالت 
تنطلق من اعتبار المقاربة الفرنسية نحو لبنان كفرصة 
إنقاذية يجب اإلنصات إليها قبل أن تضيع، وترافق هذه 
الطلبات  لمضمون  مناقشة  أي  من  تحذيرات  ال��ق��راءات 
يستطيع  فيما  الفرصة،  ضياع  لخطر  تفادياً  الفرنسية 
األزمة  تصعيد  رافقت  التي  للسياقات  الجدي  المتابع 
الحاكم  السياسّي  الرعب  ت��وازن  يكتشف  أن  لبنان  في 
ُيتيحها  ال��ت��ي  ال��م��س��اح��ة  ال��ف��رن��س��ي، وح��ج��م  ل��ل��ت��ح��رك 
للبنانيين الراغبين بفتح الطريق لفرصة إنقاذية تستفيد 
من المبادرة الفرنسية من دون الوقوع في وهم مساعي 
فرنسي  غضب  من  والقلق  بالضعف،  والشعور  الخير، 
يؤدي لالنسحاب، ولعل هذه الزاوية هنا كانت قد توقعت 
لبنان  على  الحصار  مشروع  ينتظر  الذي  المأزق  مبكراً 
ستجعل  التي  الجانبية  وتداعياته  ال��م��س��دود،  وطريقه 
أصحابه يعيدون النظر فيه، قبل أن تكون النتائج الكارثية 

التي ال يريدونها.
والحصار  ال��ع��ق��وب��ات  أن  للكثيرين  واض��ح��اً  ك��ان   -
بهدف إضعاف حزب الله وترويضه سياسياً في ملفات 
المنطقة، خصوصا الصراع مع كيان االحتالل، ستؤدي 
أن  قبل  الشعبية  وبيئتهم  واشنطن،  حلفاء  إضعاف  إلى 
تصل آثارها إلى حزب الله وبيئته الشعبية، وأن التفكك 
أن  قبل  اآلخ��ري��ن  وش���وارع  بيئات  سيصيب  السياسي 
كان  كما  المقاومة،  وش��ارع  بيئة  في  يذكر  شيئاً  تحقق 
التالعب  واللبنانيين عبر  لبنان  الضغط على  أن  واضحاً 
ال  حيث  نقطة  إل��ى  سيصل  لعملتهم  الشرائية  بالقدرة 
ومؤسساتها  ال��دول��ة  تماسك  ويتأثر  الله،  ح��زب  يتأثر 
األمنية والعسكرية التي يتقاضى العاملون فيها رواتبهم 
وتراجع  الدولة  تفكك  تجعل  بصورة  اللبنانية،  بالليرة 
نمو  يسهل  رخ��وة  خواصر  تشكل  مناطق  في  قبضتها 
الذي  لإلرهاب  بؤر  إلى  تحولها  ويخشى  فيها  التطرف 

يهّدد عبر ساحل المتوسط أصحاب العقاب والحصار.
- على الصعيد السياسي كان واضحاً أيضاً، أن منهج 
أفعال  لتداعيات وردود  الباب  والعقاب سيفتح  الحصار 
وتحديات، كتبنا في هذه الزاوية مرارا عنها، أبرزها تحدي 
النوعي  التفاهم  عبر  جديته  برزت  الذي  شرقاً،  التوجه 
األميركيون  اعتبره  ال��ذي  والصين،  إي���ران  بين  الكبير 
جيواستراتيجي  تحول  أخطر  مستوياتهم،  أعلى  على 
العسكري  الحالي، وبالتوازي خطر االنفجار  القرن  في 
اإلقليمي الذي كانت المواجهة عبر الحدود بين المقاومة 
نقطة  تشكل  أن  من  قوسين  قاب  على  االحتالل  وجيش 
أن  واضحاً  وب��دا  السيطرة،  عن  يخرج  مسار  في  بداية 
مقايضة  عنوان  تحت  ج��اءت  التي  األميركية  العروض 
وترسيم  س��وري��ة  م��ن  واإلي��ران��ي  األميركي  االنسحاب 
اإلسرائيلية،  المصالح  بشروط  للبنان  البحرية  الحدود 

ليست مؤهلة لسحب فتائل التوتر ومنع االنفجار.
- في زاوية غير مرئية كان التحرك التركي محور شّد 
وجذب، وقد شهدت هذه الزاوية الكثير من الشرح لهذا 
البعد، فتركيا تستعّد لملء الفراغ السعودي، وتطلب من 
في  وجودها  مقايضة  وتعرض  المهمة،  تسهيل  إي��ران 
ال  تركيا  أن  ومعلوم  أمامها،  لبنان  أب��واب  بفتح  سورية 
تملك امتدادات اجتماعية مدنية تستند إليها بقدر ما تمتلك 

نفوذاً في جماعات التطّرف الخطر، وتمسك بالجماعات
)التتمة ص8(

توازن رعب �سيا�سّي

 

يحكم التحّرك الفرن�سّي 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

خالف مجل�س الق�ساء ووزيرة العدل يعّطل المجل�س العدلّي... والتحقيق ال�ستجواب الوزراء

ماكرون مع روحانّي هاتفيًا... ويواكب مبادرته مع القيادات اللبنانّية... ون�صراهلل يطّل غدًا 

اال�صتقاالت النيابّية اأمام المجل�س... وجعجع يدعو للتراجع عنها... والحريري ال يزال مترددًا

الرئيسان روحاني وماكرون... إقفال األبواب أمام األتراك

اغتياالن وهدف واحد... المقاومةدورة التاريخ المئوّية...

خسرت  ع��ش��ر،  ال��ت��اس��ع  ال��ق��رن  منتصف  ح��ل��ول  م��ع 
الدولة العثمانية كثيراً من حروبها التي خاضتها منفردة 
إذ  الحداثة داخلياً،  أن تربح معركة  خارجياً، ولم تستطع 
الذي  األمر  المعاصرة،  بلغتنا  فاشلة  شبه  دولة  أصبحت 
دعا قيصر روسيا نقوال األول ألن يطلق عليها لقب الرجل 
وصفاً  باعتباره  تداوله  شاع  ال��ذي  االس��م  وهو  المريض 
أصبحت  الوقت  ذل��ك  في  آن��ذاك.  لحالتها  ودقيقاً  موجزاً 
بالدنا وسائر أراضي الدولة العثمانية ساحة للتنافس بين 
جميعهم  الغربية،  األوروبية  وال��دول  األوراسية  روسيا 
يريد أن يلتهم جسدها المتعب، روسيا قبل أن تموت ولكن 
أوروبا كانت تنتظرها بصبر لتلفظ آخر أنفاسها لتفترسها 
السلطة  يمارسون  ال��دول  تلك  قناصل  أخ��ذ  هامدة،  جثة 
والموصل  وبيروت  وحلب  ودمشق  القدس  في  والنفوذ، 
يمارسه  وما  سطوة  من  الدولة  تمارسه  ما  يفوق  بشكل 
لفظت  األولى  العالميّة  الحرب  نهاية  مع  وعمالها.  والتها 
تلك الدولة أنفاسها األخيرة وخرجت من بالدنا وليسارع 
المنتصران  إبطاء  ودون  ف��وراً  أحدثته  الذي  الفراغ  بملء 

االنجليزّي والفرنسّي.
في الوقت الذي كان آخر جنود الحامية العثمانية يغادر 
القدس شماالً، كانت عساكر االنجليز تدخلها من الجهات 
األخرى وعلى رأسهم القائد الجنرال ادموند اللينبي الذي 
ترّجل عن حصانه عند باب القدس الغربي )باب الخليل( 
)التتمة ص6(

في الخاصرة البحرية ذاتها، بين رأس بيروت والمرفأ، 
الوكاالت،  شارع  العريقة،  القصبة  لبنان:  صورة  تتكثف 
ممرات تقود الى أحياء من كل الطوائف، وحوض كالقلب 
حنايا  ال��ى  التركية  المجزرة  من  الهاربين  األرم��ن  ح��ول 

دافئة في األشرفية وبرج حمود.
والعمران  بالحيوية  تتدفق  ال��ت��ي  ال��خ��اص��رة  تلك  ف��ي 
ولدت  مدينة  عليه  كانت  بما  وتذكر  والثقافي  االجتماعي 

من رحم األسطورة، ثّمة من أراد تحويلها الى مقبرة.
من  الزمن،  مّر  على  الزبد  مثل  وتندحر  تذهب  أساطيل 
البونابارتية  فرنسا  من  تبقى  ما  ال��ى  القيصرية  روسيا 
المستعمرة، الى بريطانيا التي غابت الشمس عن أساطيلها 
في ذلك الميناء، الى حليقي الرؤوس من مارينز البحرية 

األميركية وجنود يهوه الذين عادوا في أكفان.
الطوق  كنخيل  واقفة  وبيروت  ح��روب،  تتلوها  حروب 

الحجري )التعبير للروائي ساراماغو(.
مرتين،  ب��ي��روت  ح���رق  أرادوا  ال��ع��ن��ف��وان،  ه���ذا  وس���ط 
لتصبح حائط مبكى أو قارورة دموع في قبر تحت البحر، 
عثمان،  قميص  منه  أي��ن  قميص  ال��ى  تحويلها  واألخ��ط��ر 
على  والبكاء  الحريري  اغتيال  بالبارحة،  اليوم  أشبه  وما 

قميصه وطعن بيروت في الخاصرة.
في  األب  الحريري  أخطأ  كم  وحسب،  السؤال  يكن  لم 
قلب بيروت وكم أصاب، وال كم من السفالة والخسة في
)التتمة ص6(

 د. موفق محادين � سعادة مصطفى أرشيد �

لن  الحرب  إن  األسد  السوري بشار  الرئيس  قال 
في  الشعوب  وقوة  بواجباتنا  القيام  من  تمنعنا 

التأقلم مع الظروف وتطويعها لصالحها.
أعضاء  أم��ام  كلمة  في  األس��د  الرئيس  وأض��اف 
من  كان  الثالث:  التشريعي  للدور  الشعب  مجلس 
المفترض أن ُتعقد هذه الجلسة تحت قبة المجلس 
لكورونا  التصّدي  إجراءات  ضرورة  لكن  كالعادة 

أدت لعقدها في قصر الشعب.
وقال، إن »قانون قيصر« عنوان لمرحلة جديدة 
»قانون  أن  وأض��اف  المنطقة.  في  التصعيد  من 
عنه  لنتساءل  ومجردة  منفصلة  حالة  ليس  قيصر 
كانت  حصار  حالة  من  جزء  هو  بل  مجرد،  بشكل 

تتصاعد بشكل مستمر«.
وصّرح األسد بأن »قانون قيصر« فيه شيء من 

الضرر اإلضافي والكثير من الحرب النفسّية.
وتساءل الرئيس السوري: »لماذا صدر القانون 
هناك  كان  اإلرهابيون  فشل  كلما  التوقيت؟..  بهذا 

تصعيد والجانب اآلخر هو تحفيز اإلرهابيين«.
وتابع قائالً: »لماذا ترافق قانون قيصر مع حرق 
أن  موضحاً  الشرقية؟«،  المنطقة  في  المحاصيل 
المنطقة  في  لإلرهابيين  تحتاج  المتحدة  الواليات 
وفي مقدمتهم »داعش« وأرادوا من »قانون قيصر« 

التعبير عن دعمهم لإلرهابيين.
وأضاف األسد: »المضحك أن األميركان يطلقون 
القراصنة  الذكية..  بالعقوبات  عقوباتهم  على 
يطبقون  أيضاً  كانوا  التاريخ  عبر  الطرق  وقطاع 

الذكية«. العقوبات 
على  العملي  ال��رد  أن  على  كلمته  ف��ي  وش��دد 
السياق  في  مبيناً  اإلنتاج،  بزيادة  يكون  الحصار 

هناك  تكون  فلن  الظروف،  تغّير  انتظرنا  »إذا  أنه 
أية نتائج«.

يكون  الحصار  على  العملي  ال��رد  أن  أك��د  كما 
ينطلق  هذا  وأن  القطاعات،  كل  في  اإلنتاج  بزيادة 
والسلبيات  ال��م��ش��ك��الت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  أوالً 
حلها  أن  إلى  مشيراً  تواجهنا،  التي  والتحديات 
تحديات  عن  بمعزل  وطني  مطلب  منها  والتخلص 

الحرب والحصار.
قال   ،2011 منذ  سورية  تعيشه  ما  وبخصوص 
التقليدية  غير  الحرب  هذه  إن  السوري  الرئيس 
تحطيم  بهدف  النفسي  الجانب  على  اعتمدت 

المعنويات.
الحرب  كانت  »إذا  السوري:  الرئيس  وأض��اف 
يعني  ال  فذلك  أعمالنا،  جدول  على  نفسها  تفرض 
الدمار  كان  وإذا  بواجباتنا..  القيام  من  تمنعنا  أن 
عام،  بشكل  الوراء  إلى  العودة  يفرضان  واإلرهاب 
بعض  في  األم��ام  إل��ى  التقدم  من  يمنعنا  ال  فهذا 
القطاعات لنكون في وضع أفضل مما كنا عليه قبل 

الحرب«.
يملك  شخصاً  هناك  أن  أعتقد  »ال  قائالً:  وتابع 
باألطروحات  يقبل  الوطنية،  م��ن  األدن���ى  الحد 
أجساد  التضحيات..  تلك  كل  بعد  اليوم  االنهزامّية 
لها  بالمجان..  ليست  الشهداء  ودم��اء  الجرحى 

ثمن.. ثمنها الصمود ومن ثم االنتصار«.
الرئيس  قال  الشعب،  مجلس  انتخابات  وبشأن 
مجلس  انتخابات  في  »المنافسة  إن  ال��س��وري، 
الشعب كانت حقيقية، ولم نشهدها سابقاً«، مؤكداً 

أنها حراك وطني.
خضتموها  التي  »االنتخابات  إن  األس��د  وق��ال 

وما  حولها  أثير  الذي  الضجيج  والدليل  مختلفة، 
بعدها«.

حول  االنتقادات  من  الكثير  »سمعنا  وأض��اف: 
منها  جزء  يكون  وقد  الشعب  مجلس  انتخابات 
مشاكلنا  نرى  أن  األهم  اإليجابية  لكن  صحيحاً، 

بشكل صادق«.
وأفاد األسد بأن الدرس الذي استخلصناه هو أن 
وهذه  ضوابط،  إلى  نصل  أن  أجل  من  الحوار  نبدأ 

الضوابط هي التي تحّد من التصرفات الخاطئة.

هو  الشعب  مجلس  أن  السوري  الرئيس  وأك��د 
التنفيذية،  والسلطة  المواطن  بين  األهم  الجسر 
في  محورياً  دوراً  الشعب  لمجلس  أن  موضحاً 

الحوار.
وذكر في كلمته أن العالقة مع السلطة التنفيذية 
والمحاسبة،  الرقابة  في  وتتلخص  دستورية 
كل  بفهم  ترتبط  لم  إن  قاصرة  تبقى  الرقابة  لكن 
التنفيذية  السلطة  تطرحها  التي  الخطط  تفاصيل 

وهذا الفهم مرتبط بالحوار.

مجل�س ال�سعب محورّي في الحوار وهو الج�سر االأهم بين المواطن وال�سلطة التنفيذّية 

االأ�صد: الحرب لن تمنعنا من القيام بواجباتنا.. وثمن ال�صمود هو االنت�صار

ا�ستطالع: غالبّية اال�سكتلندّيين 

 

توؤّيد اال�ستقالل عن بريطانيا

عن  االستقالل  يؤيدون  االسكتلنديين  غالبية  أن  للرأي  استطالع  أظهر 
المملكة المتحدة مع دعم للقوميين الذين عززت موقفهم رؤية أكثر إيجابية 

بشأن كيفية استجابتهم لجائحة كوفيد19- مقارنة بلندن.
الذي أجرته موسسة »يوغوف« )YouGov ( لصالح  وأفاد االستطالع 
صحيفة »تايمز« ونشر أمس، بأن %53 من االسكتلنديين سيصوتون لصالح 
استقالل اسكتلندا لو أُجري استفتاء، بزيادة نقطتين مئويتين عن استطالع 
أُجري في يناير وأعلى مستوى تأييد لالستقالل سجلته مؤسسة »يوغوف«.

اسكتلندا  الستقالل  التأييد  زيادة  إلى  يشير  للرأي  استطالع  أحدث  وهذا 
رفض  أن  بعد  القضية  بخصوص  آخر  استفتاء  إلجراء  الدعوات  يعزز  وقد 
االسكتلنديون االستقالل بنسبة %55 مقابل تأييد %45 في االستفتاء الذي 

أُجري عام 2014.
في  المفوضة  اإلدارة  يتولى  ال��ذي  االسكتلندي،  القومي  الحزب  ويصّر 

اسكتلندا، على أنه يحق له إجراء استفتاء آخر. 
للفوز  طريقه  في  االسكتلندي  القومي  الحزب  أن  إلى  االستطالع  وأش��ار 

بأغلبية غير مسبوقة في البرلمان االسكتلندي في انتخابات العام المقبل.
ويبدو أن كثيراً من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر بشأن 
 72% نحو  اتفق  فقد  عامة.  بصفة  المتحدة  والمملكة  اسكتلندا  في  القيادة 
ممن شاركوا في االستطالع على أن أداء رئيسة الوزراء االسكتلندية وزعيمة 
الحزب القومي نيكوال ستيرجن كان جيداً جداً أو جيداً إلى حد ما، بينما لم ير 

ذلك بالنسبة ألداء جونسون سوى %20 فقط.



الوطن / �سيا�سة2

اإقالة جامعة الدول العربّية

 

�ضرورة عربية!

{ د. وفيق إبراهيم
تتدخل كل الدول والقوى والمنظمات العالمية المتنوعة في أزمات 
العالم العربي، ألسباب اقتصادية وجيوسياسية الى درجة تصديع 

كياناته وإسقاط مؤسساته السياسية.
األقل  على  عقود  سبعة  من  الموجودة  العربية  الدول  جامعة  لكن 
وتضّم كل الدول العربية من أكبرها مصر إلى أصغرها في الصومال 

وجيبوتي وجزر القمر.
السياسات  عن  يعبر  مشتركاً  قاسماً  تشكل  أن  بها  يفترض  كان 
العربية الجامعة واالتفاقات االقتصادية. هذه الجامعة ال تتدّخل في 

أي من مشكالت العرب، فلماذا استمرارها؟
اللبنانية  االزمة  هي  العرب  دنيا  في  األخيرة  األزمات  من  واحدة 
مرفأ  وانفجار  لالقتصاد  قاتل  بنيوي  انهيار  الى  ادت  التي  القاتلة 

بيروت وسقوط النظام والدولة.
زيارة  من  اكثر  تفعل  لم  لبنان  اليها  ينتمي  التي  الجامعة  هذه 
ملتقياً  بيروت  الى  الغيط،  ابو  العام  أمينها  بها  قام  رشيقة  خفيفة 
الرؤساء اللبنانيين وبعض أصدقائه في 14 آذار معرجاً على السفير 
الزدحام  لبنان  في  المستنفرة  اإلعللالم  وسائل  أن  حتى  السعودي، 
يجذب  ما  يفعل  ولم  تستصرحه  فلم  اليه،  تنتبه  لم  فيه،  االحللداث 
لجامعته  والباهتة  السطحية  الوضعية  بدقة  عكس  حتى  انتباههال 
القيمة  قليل  كللان  تاريخي  لصخب  ذكللرى  أصبحت  التي  العربية 
الخروج  يحاولون  عرب  وجود  الزمان  ذلك  في  عكس  لكنه  سياسياً، 

من القمقم الغربي المأسورين فيه ولم ينجحوا.
المصري  الرئيس  استسالم  مع  الكامل  االنهيار  نحو  التحول  بدأ 
أنور السادات لل«إسرائيل« في 1979. فلم يتمكن العرب المنقسمون 
فانهارت  لالستسالم،  مؤيداً  كان  معظمهم  الن  شيء  اي  فعل  من 
انهيار  بعد  األميركيون  عاد  ان  الى  وظيفياً  العربية  الدول  جامعة 
كبير  أوسللط  بشرق  خطتهم  تنفيذ   1989 في  السوفياتي  االتحاد 
في  وحلفائها  إيران  وجه  في  واسرائيليين  عرب  بين  حلفاً  يؤسس 
اليمن والعراق، فسقطت الجامعة العربية نهائياً في الخط األميركي 
عالمياً ضمن االدارة المباشرة للورثة السياسيين ألنور السادات في 

مصر والسعودية واإلمارات وقطر.
هؤالء يحكمون الجامعة منذ تسعينيات القرن الماضي ويضعونها 
الدول  تدمير  على  تعمل  تزال  ال  التي  األميركية  المشاريع  خدمة  في 
العربية، هذا الكالم موثق ومعاصر، وسورية واحدة من النماذج التي 
وتركيا  وقطر  والسعوديين  األميركيين  من  كل  دولتها  ضد  تحالف 
واميركا واالوروبيين بشكل مباشر مع عشرات التنظيمات االرهابية 
طرد  حدود  ادركت  العربية  الجامعة  ان  حتى  القاعدة،  من  المنبثقة 
سورية من مقعدها فيها وهي البلد المؤسس الذي يجسد وزناً كبيراً 

في منطقة الشرق.
بذلك أطلق الخط المصري الخليجي النار على رأس جامعة الدول 
هرمة  أداة  وحّولها  اصالً  السطحية  أهمياتها  كامل  فأردى  العربية 
العدوانية  لدعم  فولكلورياً  موقفاً  منها  يريد  حين  االميركي  يوقظها 

االميركية ضد المقاومات والروس والصينيين.
وهو  عليها  المسيطر  الجديد  بالمحور  الجامعة  فإن  للتوضيح، 
بتواطئها  العراق  على  تآمرت  »اسرائيل«،   – تركيا   – اميركا  محور 
على احتالله أميركياً وصمتها عن دور االرهاب فيه والطمع االميركي 
بدعمها  السورية  الدولة  ضد  وحاربت  وثرواته،  بأراضيه  والكردي 
وتركت  تدميرها،  حاولت  إرهابية  ومنظمة  دولة  سبعين  الى  ستين 
االميركيين يديرون حروب تدمير وتفجير للصومال منذ أربعة عقود 
متواصلة وتعامت عن احداث السودان والجزائر وجيبوتي، وغابت 
كأهل الكهف عن االعتداء الجيوبوليتيكي الخطير الذي شنته الحبشة 
على نهر النيل هبة مصر ببنائها سد النهضة الذي يؤكد الخبراء أنه 
ال يشكل حاجة استراتيجية لها، وكان باإلمكان تأمين تسوية عادلة 
لوال غياب عاملين: الرئيس المصري السيسي الغائب عن اهتمامات 

بالده وجامعة الدول العربية المنصاعة لألميركيين.
يمزقها  التي  ليبيا  على  العالمية  اليد  وضع  نسيان  هنا  يجب  ال 
التركي  واالحللتللالل  االرهللاب  وتجذر  غربي  بضغط  دولتها  انهيار 
والتدخل االوروبي – الروسي ومحاوالت مصر إدخال قوات عسكرية 
الى فريقين على مساحات واسعة، مع  اليها وفئات داخلية تقسمها 

انقسامات قبلية في كل النواحي.
هؤالء يذبحون ليبيا الكيان السياسي والدولة والمجتمع محاولين 

السطو على ثرواتها من الغاز والنفط بالحرب او باالقتسام.
أين جامعة الدول العربية من هذا المشهد؟ تؤيد التدخل المصري 
وتصمت صمت العاجزين والمقعدين، فيكتفي أمينها العام أبو الغيط 

بالهجوم على األتراك وتأييد السيسي وينام مكتفياً بدوره الهزيل.
كامل  بشكل  اقتصادياً  انهار  الذي  لبنان  في  أيضاً  يحصل  ما  هذا 
دمره  لتفجير  بيروت  في  الكبير  االستراتيجي  مرفأه  وتللعللّرض 

بالكامل.
فلبنان اليوم في محنة تاريخية ال تكتفي بتهديد دولته، بل تدفع 
بوابات  على  التشرد  الللى  وشعبه  االنفجار  الللى  السياسي  كيانه 

السفارات للهجرة.
فيكتفي ابو الغيط بزيارة خاطفة لبيروت حيث التقى المسؤولين 
والمساعدة،  بالدعم  عرقوبية  وعوداً  مطلقاً  عابر  بشكل  اللبنانيين 
في  إال  السياسية  العلوم  إليه  تتطرق  لم  الذي  االستراتيجي  والصبر 

عهد السياسيين العرب الذين يقهرون بها شعوبهم.
ماذا يجري في جامعة الدول العربية؟

فتم  العربي،  العالم  في  سكاناً  واألكثر  األقوى  البلد  هي  مصر  ألن 
االتفاق على ان يكون أمينها العام مصرياً.

وألن مصر ذهبت الى »اسرائيل« منذ اربعين عاماً واصبحت حليفاً 
أداة ميتة بعيون مفتوحة، تكاد  لها تمكنت من تحويل الجامعة الى 
لصعوبة  حالياً  تكتفي  لكنها  »اسرائيل«،  مع  التحالف  رسمياً  تعلن 
وهو  الجامعة  سياسات  يدير  الذي  األقوى  التيار  بتحالف  المرحلة 
ومعاداتها  علنياً  »اسرائيل«  مع  وقطر  واإلمللارات  والسعودية  مصر 
لبلد واحد هو إيران بسبب عدائها لل«إسرائيل«، وبالتالي حزب الله 

الذي يشكل البندقية المجاهدة في وجه هذا الكيان.
بتغطية  اسرائيلية  اميركية  اداة  اصبحت  الجامعة  هذه  ان  وبما 
اي  بناء  العاجزة عن  ان تستمر وهي  فلماذا يجب  مصرية خليجية، 

سياسات إيجابية لجهتي االقتصاد والسياسة.
غزة  في  والمقاومة  الجزائر  نحو  والعراق  سورية  تذهب  ال  ولماذا 
الليبي لتأسيس جامعة جديدة تعمل  والممثلين الحقيقيين للشعب 
على تأمين سياسات تجابه ما يتعّرض له العرب من مخاطر وتمنع 
تحالفاً  تبني  كما  إسرائيلي،  أميركي  نحو  على  الدول  تصديع  إعادة 

اقتصادياً منتجاً. 
على  والمتآمرة  للجهود  المشتتة  الجامعة  هذه  من  تنتهي  بذلك 
سورية والعراق وليبيا وكل شعوب العرب من المغرب عند المحيط 

االطلسي حتى حدود العراق مع تركيا والسودان مع أفريقيا. 
فهل هذا ممكن؟

خفاياخفايا

قالت مصادر إعالمية فرنسية قريبة من االليزيه إن 
التسريبات التي تحدثت عن تهديد الرئيس الفرنسي 

بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين هي فبركات 
محلية تناقض الثقافة الفرنسية التي ال تؤمن 

بالعقوبات أصالً. واعتبرت المصادر أن محاولة 
توظيف الموقف الفرنسي كداعم لفريق بوجه فريق 

في لبنان في غير محلها.

�أخبار
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{ د. ميادة ابراهيم رزوق
من  مزيد  نحو  ساخن  صفيح  على  المنطقة  أحللداث  تسارعت 
الصهيوني  الكيان  ومجتمعي  سياسات  فللي  واالربلللاك  الفشل 
من  للخروج  االستراتيجية  وباتت  األميركية،  المتحدة  والواليات 
المآزق في ظل تنامي دور إيران اإلقليمي والتمدد الصيني والتعاظم 
وبدء  المقاومة،  محور  وقلللدرات  قللوة  وتنامي  الللدولللي،  الللروسللي 
عسكرية  اقتصادية  ثنائية  اتفاقيات  وتفعيل  مناقشة  على  العمل 
األميركية  العقوبات  سياسة  تكسر  الحلفاء  الللدول  بين  سياسية 
األحادية، وتحّولها إلى فرصة تشبيك اإلقليم والنهوض االقتصادي 
عن  ناتج  داخلي  اهتراء  من  الصهيوني  الكيان  يعاني  وقت  في 
اجتماعية  وأزمللات  عمودية،  حزبية  بانقسامات  سياسية  أزمات 
بانقسامات أفقية لعنصرية كيان العدو وفشله في مواجهة جائحة 
الشغب  وأعمال  التظاهرات  وتصاعد  االقتصادية،  وأزماته  كورونا 
إليه  وأضيف  نتيناهو،  نظام  إلسقاط  السابع  لألسبوع  والفوضى 
حرب  أي  خوض  االحتالل  جيش  قدرة  عدم  في  العسكرية  أزمته 
واللوجستية  النفسية  وهزيمته  هيبته،  تعيد  وسريعة  خاطفة 
في  ورؤيتهم  الله،  حزب  ألشباح  وتخّيالته  تهّيؤاته  أمام  األخيرة 
منامات يقظته، وقد يكون ذلك سبباً الجتراح حّل ولو مؤقت يخرج 

الكيان الصهيوني من مأزقه. 
مهما اختلفت الروايات البوليسية عن أسباب تفجير ميناء بيروت 
وعزوه لفساد داخلي او إهمال او مؤامرة في تكديس 2750 طن من 
نيترات االمونيوم في العنبر رقم 12 كقنبلة موقوتة، فال يمكن عزله 
عن أحداث المنطقة ووجود بصمات صهيوأميركية تدمغ ذلك خوفاً 
العدوان  جراء  المقاومة  سيد  به  وعد  الذي  الله  حزب  رّد  ماهية  من 
الصهيوني على محيط دمشق الذي ارتقى فيه شهيد له، ودور ميناء 
بيروت في فك جزء من مفاعيل )قانون قيصر( على سورية، وأهميته 
في نهاية خط مشروع الحزام والطريق الصيني على البحر األبيض 
المتوسط، وبدايات بوادر توجه لبنان شرقاً للخروج من مديونتيه 
الفشل الحقيقي آلخر  وعجزه االقتصادي نحو ضربة قاصمة تعلن 

السيناريوات األميركية في المنطقة. 

جوقة  جهوزية  مع   ،2020/8/4 الثالثاء  يوم  التفجير  حدث 
لكيل  الرجعية بعد لحظات  األنظمة  الداخل وإعالمهم وإعالم  عمالء 
االتهامات لحزب الله بهذه الكارثة والمأساة اإلنسانية واالقتصادية 
سالح  يستهدف  داخلي  واقتتال  لفتنة  البلد  لجر  واالجتماعية 
الكارثة  بأسباب  التحقيق  وتدويل  شيطنتها،  على  ويعمل  المقاومة 
عقد  من  العديد  يحّل  بما  الدولية،  الوصاية  تحت  لبنان  لوضع 
وأزمات الكيان الصهيوني بحفظ أمنه في شمال فلسطين المحتلة، 
خط  وفق  البحرية  الحدود  ترسيم  خالل  من  اقتصادياً  وانعاشه 
وتفعيل  البحري،  والغازي  النفطي  االستثمار  وبدء  هوف،  فريدريك 
وقبرص  اليونان  عليه  وقعت  الذي  المتوسط  شرق  غاز  أنبوب  مّد 
1900كلم لنقل الغاز الطبيعي من شرق  وكيان العدو ومصر بطول 
عبر  األوروبية  الغاز  أنابيب  شبكة  إلى  المتوسط  األبيض  البحر 
البيدر، ومجّدداً  لم تطابق حسابات  الحقل  أّن حسابات  إال  إيطاليا، 
انتصرت المقاومة بصبرها االستراتيجي وحفظ بيئتها الحاضنة من 
االنفعال وجر البالد إلى الفوضى، واستمرت جوقة العمالء ووفق أمر 
مشغليها بتحريض اتباعهم على أعمال الشغب والتدمير والفوضى 
في ظل تغّير نهج السياسة األميركية من البوابة اإلنسانية، وبإعطاء 
بازار  بفتح  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  للرئيس  األخضر  الضوء 
المساعدات اإلنسانية وكسر الحصار على لبنان، واالنفتاح الدولي 
وبمشاركة  لبنان  لدعم  للمانحين  الدولي  المؤتمر  وعقد  واالقليمي، 
أميركية عبر الفيديو، لتفويت الفرصة على قدوم الصين وروسيا إلى 

لبنان لعدم خروجه من تحت العباءة األميركية واألوروبية. 
الجنوبي،  الصين  بحر  في  ساحات  غير  وعلى  اآلخر  المقلب  في 
األميركية  المتحدة  الواليات  استمرت  الغربية  روسيا  حدود  وعلى 
سورية،  في  الشرعي  غير  التواجد  خالل  من  وكذلك  األوراق،  بخلط 
وحرق محاصيل القمح والشعير، ودعم عصابات )قسد( االنفصالية 
لتكريس  السورية  والغاز  النفط  حقول  معظم  على  تسيطر  التي 
السوري،  الشعب  على  االقتصادي  الحصار  وإمللعللان  الفوضى 
الذاتية  بللاإلدارة  تسّمى  ما  إبرام  خالل  من  السوري  النفط  وسرقة 
بشأن  اتفاق  أميركية  ومرتزقة  صهيوني  كفصيل  )قسد(  الكردية 
كريسنت  )ديلتا  شركة  مع  السوري  النفط  حقول  واستثمار  تطوير 

انيرجي( األميركية التي حصلت على استثناء من وزارتي الخارجية 
سورية  ومؤسسات  النفط  قطاع  ان  باعتبار  األميركيتين،  والخزانة 
كثيرة خاضعة لحظر أميركي بموجب )قانون قيصر(، حيث يتضمن 
االتفاق تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات تنتجان حوالي 
20 ألف برميل يومياً، مع تصاعد مقاومة شعبية من بعض العشائر 
على  )قسد(  عصابات  وسيطرة  األميركي  االحتالل  ضد  العربية 
المقاومة  المنطقة ونهب ثرواتها، والتي قد تتنامى لتالقي جهودها 
العراقية بتنفيذ قرار محور المقاومة االستراتيجي بإخراج األميركي 

من غرب آسيا.
الخاص  األميركي  المبعوث  هوك  براين  استقالة  مع  ذلك  تزامن 
المحافظين  صقور  أحد  وهو  مهامه،  أبرامز  اليوت  وتسلم  بإيران، 
في  بالتوّرط  حافل  تاريخ  ولديه  يهودية،  عائلة  من  منحدر  الجدد 
حروب الواليات المتحدة األميركية وانقالباتها منذ عهد رونالد ريغان 
الحروب  بتأييد  حافل  وتاريخه  اليوم،  إلى  وصوالً  الثمانينات  في 
واالنقالبات في أميركا الوسطى وأميركا الالتينية والعراق وغيرها، 
الواليات  نهج  لتغيير  فشل،  كمؤشر  هوك  استقالة  تأتي  ذلك  ومع 
انهاء  وشك  على  هي  التي  إيران  مع  بالتعامل  األميركية  المتحدة 
الحديث عن توقيع االتفاقية االستراتيجية مع الصين بل 450 مليار 
توترات  ألّي  االرتهان  عن  اقتصادها  يبعد  بما  عاماً،   25 لمدة  دوالر 
والعقوبات  الحصار  سياسة  ويفرغ  الغربية،  الدول  مع  سياسية 
األميركية من مضمونها، وبما جاء على لسان ترامب بتعهده بابرام 
اذا مافاز باالنتخابات  الشمالية وإيران  اتفاقيات سريعة مع كوريا 
االتفاق  مؤيدي  من  كان  الذي  بايدن  جو  منافسه  وكذلك  الرئاسية، 

النووي الذي وقعته إدارة أوباما مع إيران عام 2015.
المقاربة  وتغيير  واستدارة  تراجع  سنشهد  برأينا  المحصلة  في 
األميركية لملفات المنطقة، وانحناء أمام المعادالت الدولية الجديدة 
الواليات  تدهور  وبللدء  المقاومة،  محور  قللوة  فائض  تأثير  تحت 
الصيني  التنين  اقتصاد  ونهوض  تقّدم  أمللام  األميركية  المتحدة 
وتمّدده في الممرات البحرية والعالقات التجارية، وعلى المستوى 
العالية  الصاروخية  روسيا  قدرات  تنامي  االستراتيجي  العسكري 

وترسانتها النووية.

تالطم الأحداث على �سفيح �ساخن… مع ا�ستدارة في ال�ستراتيجية الأميركية؟

رداً على ما تناقلته وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي حول تبلّغ 
ألمن  العامة  المديرية  تقرير  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
»نيترات  من  كبيرة  كمية  وجود  2020/7/20  عن  بتاريخ  الدولة 
األمونيوم« في أحد عنابر مرفأ بيروت، أكدت المديرية العامة  لرئاسة 
الجمهورية، في بيان، أن فور تبلّغ   الرئيس عون التقرير المذكور، قام 
األعلى  للمجلس  العام  األمين  بإعالم  واألمني،  العسكري  مستشاره 
»علماً  الالزم،  إلجراء  التقرير  بهذا  الوزراء  مجلس  رئاسة  في  للدفاع 
التقرير وفقاً لألصول  تبلّغ بدوره نص  قد  للمجلس  العام  األمين  أن 
إلى  وأحاله   2020/8/8 تاريخ  التوضيحي  بيانه  في  أفاد  ما  على 

المراجع المختصة«.
وأكدن »أن رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص، وهذا شأنها، 
على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص 
الكاملة  الحقيقة  التي يراها  لتبيان  الخبرات  بكل  المرعية، مستعيناً 

عن اإلنفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة«.
وزير  بحضور  بعبدا،  قصر  في  عللون  استقبل  أخللرى،  جهة  من 
وهبة،  شربل  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية 
وزير خارجية ألمانيا االتحادية هيكو جوزف ماس الذي نقل تعازي 
األلماني  الشعب  وتعازي  ميركيل  أنجيال  األلمانية  المستشارة 

بضحايا التفجير الذي وقع األسبوع الماضي في مرفأ بيروت.
وأعرب ماس عن استعداد بالده لتقديم الدعم للشعب اللبناني في 
مواجهة تداعيات حادثة التفجير. وأشار إلى أن »مؤتمر باريس لدعم 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  نّظمه  الذي  اللبناني  والشعب  بيروت 
ماكرون أظهر تضامن المجتمع الدولي مع لبنان في محنته، ورغبته 
حصل«.  ما  تجاوز  من  لتمكينهم  اللبنانيين  جانب  إلى  الوقوف  في 
لبنان  إلى  العاجلة  المساعدات  تقديم  إلى  »سارعت  بالده  إن  وقال 
سواء من خالل الصليب األحمر اللبناني أو من خالل طواقم حضرت 

إلى بيروت وفرق إنقاذ«.
ألمانيا،  قدمته  الذي  يورو  مليون  العشرين  »مبلغ  أن  إلى  ولفت   
ستليه مساعدات أخرى لدعم االقتصاد اللبناني«، موضحاً أن شركة 
سيمنز التي رافق رئيس مجلس إدارتها الوزير ماس في زيارته »قّررت 
الكهربائي  التيار  لتأمين  ميغاوات   80 بقوة  للطاقة  مولدين  تقديم 
لمدة سنة مجاناً إلى أكثر من 65 ألف نسمة، وتقّدر كلفة هذا العمل بل 
45 مليون يورو«، مشيراً إلى أن »المعدات الالزمة ستصل إلى بيروت 

خالل األيام القليلة المقبلة، ليتّم تركيبها في المناطق المنكوبة«.
والتضامن  المواساة  »مشاعر  له  شاكراً  بماس،  مرحباً  عون  ورّد 
والتر  فرانك  االلماني  للرئيس  شكره  وحمله  عنها«،  عّبر  التي 
شتاينماير وللمستشارة ميركيل. كما قدم له التعازي بوفاة موظفة 

في السفارة األلمانية نتيجة اإلنفجار الذي وقع في المرفأ.
الحكومة  تعتمدها  التي  اإلجللراءات  األلماني  للوزير  عون  وشرح 
لمواجهة تداعيات تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى معالجة الشؤون 
في  ماس  الوزير  مشاركة  أن  معتبراً  الراهنة،  والمالية  االقتصادية 
للبنان،  األلمانية  الحكومة  قدمتها  التي  والمساعدة  باريس  مؤتمر 
في  ماض  »لبنان  أن  وأكللد  لبنان«.  وامتنان  تقدير  »موضع  كانتا 
الجنائي  والتحقيق  الفساد  ومكافحة  الضرورية  االصالحات  إجراء 
اإلمكانات  تراجع  إلى  أدت  التي  األسباب  لكشف  عدة  مؤسسات  في 

المالية للدولة«.

تصريف  حكومة  في  والتجارة  االقتصاد  وزيللر  من  عون  واطلع 
الوضع  على  بعبدا،  قصر  في  استقباله  خالل  نعمة،  راوول  األعمال 
عون  وشدد  اإلنفجار.  تلت  التي  التطورات  بعد  البالد  في  التمويني 
الغذائية،  المواد  وتوفير  الغذائي  األمن  لتأمين  العمل  »ضرورة  على 
تفلّت  ضبط  في  االستمرار  ووجللوب  والخبز،  القمح  منها  سيما  وال 
أسعار السلع ومعاقبة المخالفين الذين يستغلون الظروف الراهنة 

لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة«.
البالد  في  التمويني  الواقع  عن  نعمة  الوزير  تحدث  اللقاء  وبعد 
راهنا، فقال »بداية أقول انه سقط لنا شهداء في اإلهراءات في مرفأ 

بيروت، ونحن متضامنون بشكل كامل مع ذويهم«.
أضاف »في اليوم التالي لالنفجار اجتمعت مع أصحاب المطاحن 
وتأكدت ان لديهم ما يكفي من مخزون إلى شهر، وهناك بواخر محملة 
بالقمح والعلف في طريقها إلى بيروت. ويمكنني القول أن لدينا 32 
ألف طن من القمح لدى مخازن المطاحن. وهناك بواخر بعضها وصل 
إلى بيروت، والبعض اآلخر في طريقه إلينا بمدى أسبوعين، محملة 
140 ألف طن من اآلن  أن لدينا نحو  110 آالف طن، ما يعني  بنحو 

حتى نهاية الشهر، وهي تكفينا لمدة 4 أشهر«.
وقد  القمح.  غير  أخرى  سلع  إلى  أيضاً  بحاجة  »المواطن  وتابع 
اجتمعت لهذه الغاية أيضاً مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت 
للتأكد أن لديهم ما يكفي من مخزون من  السلع كافة، وما يكفي من 
طلبات خارجية ستصل الى بيروت. وقمت لهذه الغاية بزيارة مرفأ 
طرابلس، واليوم كنت صباحا في مرفأ بيروت حيث هناك 12 رافعة 
في  رست  التي  البواخر  بعض  وهناك  تعمل،  تزال  ال   16 أصل  من 

بضاعتهم.  على  بالحصول  التجار  يقوم  فيما  تفريغها،  ويتم  المرفأ 
ونحن نعمل مع برنامج الغذاء الدولي كي يتمكن المرفأ من العودة 

الى استقبال كل أنواع العلف والقمح«. 
وأشار إلى أنه »بالنسبة إلى كل السلع التي يحتاجها اللبنانيون، 
فإن كل المرافئ في كل من طرابلس وصيدا وبيروت ستكون جاهزة 
لم  الدعم  »أن  مؤكداً  األمر«،  هذا  في  مشكلة  أي  هناك  وليس  للعمل، 
يتوقف، وما زلت يومياً أوّقع كل طلبات الدعم التي تذهب إلى مصرف 

لبنان«.
الرئيس عون من قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير  واطلع 
المخابرات العميد أنطوان منصور على المراحل التي قطعتها عمليات 
البحث واإلنقاذ في مرفأ بيروت، ورفع األنقاض وانتشال الضحايا، 
هذه  في  الجيش  لمساعدة  أتت  التي  والدولية  العربية  الفرق  وعمل 
المهمات التي تشمل أيضاً تنظيف المرفأ. كما اطلع منهما على مسار 
مطار  إلى  ترد  التي  والغذائية  الطبية  المساعدات  استقبال  عمليات 
بيروت الدولي من دول عربية واجنبية وتوزيعها على مراكز الخزن 
وصولها  لضمان  دقيق  تنظيم  وفق  منها،  المستفيدة  الجهات  وعلى 

إلى المتضررين والمحتاجين.
وشّدد عون على »أهمية تنسيق العمل بين الجيش والفرق االتية 
على  ومنتظم  سريع  بشكل  المساعدات  توزيع  وتأمين  الخارج  من 

المتضررين والمحتاجين«.
وتطرق البحث أيضاً إلى األوضاع األمنية في البالد.

والمواساة  التعزية  برقيات  من  عدداً  الجمهورية  رئيس  وتلقى 
باإلنفجار.

التقى وزير خارجية األمانيا ونعمة وقيادة الجي�ش

رئا�سة الجمهورية: عون حري�ص 

على اأن ياأخذ التحقيق في انفجار المرفاأ مداه

)داالتي ونهرا( عون مستقبالً وزير خارجية ألمانيا في بعبدا أمس  

 الخازن: الطاقم الحاكم

 على نهجه في تقا�ضم

 مغانم التكليف والتاأليف

الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  أطلق 
السابق وديع الخازن »صرخة مدوية إلنقاذ ما يمكن 
إنتشال في هذه  أن تستحيل أي محاولة  إنقاذه قبل 
»ُكتب  تصريح  في  وقال  دولياً«.  المتاحة  الفرصة 
علينا أن نبقى مصلوبين على خشبة الموت من دون 
باللجوء سريعاً  المطالبة،  لقد طالبنا، ونكّرر  قيامة! 
إلى مجلس األمن لتعيين هيئة تحقيق دولية تشرف 
على التحقيقات، حسماً للجدل الحاصل حول هول ما 
جرى في بيروت، بعد تضارب المعلومات، بحيث لم 
تعد الحجج والمبررات، في ظل سقوط أرواح وتداعي 

أبنية وكأن جائحة نووية عصفت بالعاصمة«.
وأعرب عن خشيته »أن نبقى معلقين في طواحين 
جديدة،  حكومة  بقيام  البت  طويالً  منتظرين  الهواء، 
تقاسم  في  السابق  نهجه  الحاكم  الطاقم  سلوك  بعد 
في  هللؤالء  وكللأن  والتأليف،  التكليف  حول  المغانم 
عالم آخر بعيد كل البعد عن الدول التي هّبت لنجدة 

اللبنانيين وبلسمة جراحهم«.
الهبة  هذه  لبنان  يخسر  أن  الخشية  »كل  وتابع 
والمرشح  لوضعه  المساندة  العالمية  العاطفية 
من  إلنتشاله  اإلنعاش  طلقات  آخر  ويفتقد  للمزيد، 
الغرق، وسط خبايا التهديد بالمزيد من قنابل الموت 

الراسية في زوايا المناطق المأهولة«.
وارأفللوا  والعباد،  البالد  »إرحموا  الخازن  وختم 
قبل  أمره،  على  المغلوب  شعبكم  من  الباقية  بالبقية 

أن يلعنكم التاريخ«.

الراعي: ولدة جديدة للبنان

الديمان  في  أمس  الراعي،  بشارة  الكاردينال  الماروني  البطريرك  عرض 
الساحة  على  التطورات  كنعان  إبراهيم  النائب  القوي«  لبنان  »تكتل  عضو  مع 

اللبنانية وال سيما المرحلة السياسية المقبلة.
انفجار بيروت وتداعياته  إلى  البحث تطرق  إلى أن  اللقاء،  وأشار كنعان بعد 
سقف  لها  يكون  أن  يمكن  ال  التي  المحاسبة  جو  إلى  تنقلنا  الكارثة  »هذه  وقال  
وهذه  والمتابعة  وبالتحقيق  الدولي  المجتمع  مع  بالتعاون  نتيجة  إلى  لنصل 
األمانة  وهذه  تمييعها.  وممنوع  االعتبارات  كل  فوق  تكون  أن  يجب  المحاسبة 
يجب أن يحملها أي مسؤول في أي موقع كان. فدم الشهداء والضحايا يجب أال 

يذهب هدراً وكرامتنا من كرامة عاصمتنا«.
الى  سنصل  »أننا  إيمانه  عن  أمامهم  وأعرب  الوفود  من  عدداً  الراعي  والتقى 
والدة جديدة للبنان وبخاصة في ظل هذا التحرك الدولي للمساعدة بعد أن كنا 

متروكين من الجميع«.

الراعي وكنعان خالل لقائهما في الديمان أمس

الدكتور قاسم  النائب  { رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
هاشم عبر حسابه على »تويتر«، أن »ما نقلته احدى المحطات 
التلفزيونية عن وجود حاويات في مرفأ بيروت تحوي ما يقارب 
يستدعي  إخبار  بمثابة  يعتبر  الخطيرة،  المواد  من  طن  الل 400 
للقضاء التخاذ إجراءات سريعة كي ال نندم الحقاً  تحركاً عاجالً 
ينفع  يعود  ال  وساعة  األوان  فللوات  بعد  المسؤول  عن  ونفتش 
أن »الموضوع يحتاج عجلة وقراراً مسؤوالً خالل  الندم«، مؤكداً 
الحاويات  هذه  في  الموجودات  حقيقة  لتوضيح  قليلة  ساعات 

المنتشرة في بقعة محددة«.
وئام  السابق  الوزير  العربي«  »التوحيد  حزب  رئيس  قال   }
التي  الشماس  شركة  الخبر:  هذا  »تخيلوا  »تويتر«:  عبر  وهاب 
تستعمل المتفجرات ال يسمح لها إال بإدخال عشرة كيلوغرامات 
من هذه المادة كل فترة. انتبهوا جيداً 10 كلغ. طيب إذا من اتخذ 
القرار السياسي بإدخال 2700 طن؟ هذا هو السؤال. الخطأ ليس 

إدارياً. إذهبوا باتجاه تركيا هناك الحقيقة«.
{ غّرد مفوض  الشرق األوسط  للجنة الدولية لحقوق اإلنسان  
ُيدرك  ال  مبكرة  انتخابات  إلى  يدعو  »من  قائالً:  سعيد  ابو  هيثم 
الواقع  وإنما  لبنان،  في  السياسي  للوضع  الحقيقية  الحيثيات 
يجب أن يبدأ بتغييرات تدريجية للوصول إلى قمة ما نصبو إليه. 
هناك جمعيات يتّم استغاللها أو توجيهها عن قصد تحت سقف 
ما  الدوليون  المعنيون  يدرك  حيث  لذلك  قيمة  ال  ولكن  سياسي، 

نقول وهم متابعون.
{  أعلن رئيس بلدية شحيم أحمد فواز أن »أحد المواطنين عثر 
أثناء تنظيفه ألرضه في منطقة جبل سويد، في شحيم على قذيفة 
قديمة العهد من عيار 120 ملم. وعلى األثر قام فواز بإبالغ األجهزة 
األمنية، والجيش، الذين حضروا وضربوا طوقاً أمنياً مع فصيلة 
حضور  بانتظار  القذيفة  موقع  حول  البلدية،  وشرطة  شحيم 
الخبير العسكري من الجيش للكشف عليها«. وأشار إلى انه بدت 

واضحة على القذيفة كتابات عبرية.



3الوطن / �سيا�سة
بّري طلب من وزني ومرت�ضى

منع رهن اأو بيع المباني التراثية

العرم تفقد موقع الإنفجار:

المرحلة حرجة وتتطلب اليقظة 

دعت للإ�ضراع بت�ضكيل حكومة قادرة وفّعالة

»الوفاء للمقاومة«: ا�ضتغلل قّنا�ضي الفر�ص للأوجاع الوطنية دليل على ارتهانهم للخارج 

ف�ضل اهلل: اإثارة الم�ضاعر الطائفية والمذهبية جريمة بحق الوطن

ول بّد من محا�ضبة الم�ضوؤولين مهما عل �ضاأنهم

الداعوق ا�ضتغرب ال�ضتغلل ال�ضيا�ضي لكارثة بيروت ولبنان:

الأولوية للملمة الجراح وم�ضاعدة المنكوبين واإعادة الإعمار

م�ضيرة مراكب في �ضيدا  ت�ضامنًا مع بيروت

�ضعد: لت�ضعيد الن�ضال وا�ضتعادة الحقوق

 من الناهبين وال�ضارقين والفا�ضدين

رئيس األركان متفقداً موقع االنفجار

خالل مسيرة المراكب في صيدا تضامناً مع بيروت

بّري  نبيه  ال��ن��ّواب  مجلس  رئيس  أج��رى 
والزراعة  والثقافة  المالية  بوزيري  اتصاالً 
وزن��ي  غ��ازي  األع��م��ال  تصريف  حكومة  ف��ي 
وعباس مرتضى، طالباً منهما إتخاذ القرارات 
عملية  أي  لمنع  الالزمة  والتدابير  واإلجراءات 
رهن أو بيع أو وضع إشارة في السجل العقاري 
والعقارات  المباني  من  مبنى  أو  عقار  ألي 
طوال  تاريخية  أو  ثقافية  أو  تراثية  المصنفة 
فتره المسح القائم وأثناء عملية إعادة اإلعمار 
تحت  والتسلّل  الفرصة  الستغالل  منعاً  وذلك 
المنطقة  في  الحاصل  والدمار  العصف  جنح 

المنكوبة في العاصمة بيروت«.
المارونية«  »الرابطة  رئيس  طالب  بدوره، 
»النواب  نصر  أبي  الله  نعمة  السابق  النائب 
أن  ب��ي��روت،  ن���واب  وت��ح��دي��داً  اللبنانيين، 
العامة  الهيئة  انعقاد  لمناسبة  يتقدموا 
يقضي،  قانون  باقتراح  النيابي  للمجلس 

التي  النكبة  إث��ر  المستجد  للظرف  ن��ظ��راً 
الستغالل  ومنعاً  بيروت،  بالعاصمة  حلت 
ال��س��م��اس��رة ال��ع��ق��اري��ي��ن ح��اج��ة ال��ن��اس 
االثمان،  بأبخس  عقاراتهم  لشراء  وإحباطهم 
والسيما األبنية التراثية، ما يؤدي إلى تغيير 
العاصمة ووجهها، بحظر بيع أي عقار  هوية 
والسيما  المنكوبة،  العاصمة  مناطق  ف��ي 
األشرفية،  المدّور،  مارمخايل،  الجميزة،  في 
مسمى،  غير  أجل  إلى  المناطق،  من  وغيرها 

وذلك لمقتضيات العيش المشترك«.
وزير  »من  بّري  الرئيس  طلب  مؤيداً  وختم 
ذات  المباني  بيع  يمنع  تعميم  إصدار  المال 
الثقافة،  بعد موافقة وزير  إالّ  التراثي،  الطابع 
كافياً،  ليس  التدبير  هذا  لكن  فعالً.  صدر  وهو 
وينبغي الذهاب إلى قانون، ال لصون المباني 
العقارات على  التراثية فحسب، بل لمنع بيع 

نحو يهدد هوية العاصمة ووجهها«.

أمين  ال��رك��ن  ال��ل��واء  األرك���ان  رئيس  تفّقد 
حيث  بيروت  مرفأ  في  اإلنفجار  موقع  العرم 
استمع إلى إيجاز حول األعمال الجارية إلزالة 

األنقاض وتأمين البقعة.
البحرية  بيروت  قاعدة  إلى  انتقل  ذلك  بعد 
قرب المرفأ، ثم فوج التدخل الثالث والمدفعية 
الجيش  وموسيقى  التوجيه  ومديرية  األول 
التي  األضرار  على  اطلع  حيث  الكرنتينا،  في 

تعرضت لها هذه الوحدات.
وال���ت���ق���ى رئ���ي���س األرك�������ان ال��ض��ّب��اط 
الجيش  بشهداء  تعازيه  وقدم  والعسكريين 
الشفاء  وتمنى  الكارثة  ج��ّراء  قضوا  الذين 

الوقوف  ضرورة  أكد  كما  للجرحى،  العاجل 
إلى جانب المواطنين المصابين والمتضررين 

وعزل المنطقة وحماية الممتلكات.
وأشار إلى أن هذه المرحلة دقيقة وحرجة 
لمواجهة  التامة  والجهوزية  اليقظة  وتتطلب 

أي طارئ.
بالقول  العسكريين  إل��ى  متوجهاً  وختم 
يتوانى  ل��ن  الجيش  ب��أن  ثقة  على  »ك��ون��وا 
أمل  أنتم  الوطن.  سبيل  في  العمل  عن  يوماً 
تضحياتكم  وبفضل  ورجاؤهم،  اللبنانيين 
وسيبقى  المحنة  ه��ذه  ستمر  ال��الم��ح��دودة 

الوطن مهما غلت التضحيات«.

دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى »اإلسراع 
في تشكيل حكومة قادرة وفّعالة وعلى قدر 
عاتقها  على  الملقاة  الوطنّية  المسؤولية 
حاجة  ظل  في  خصوصاً  بواجباتها،  لتقوم 
عن  المترتبة  اآلث���ار  معالجة  إل��ى  لبنان 
أزمته  من  والنهوض  بيروت  مرفأ  انفجار 

واالقتصادّية«. المالّية 
اجتماعها  عقب  للكتلة  بيان  في  ذلك  جاء 
واستهلته  رعد  محمد  النائب  برئاسة  أمس، 
الفاجعة  شهداء  ألرواح  إج��الالً  »بالوقوف 
الذي  المرفأ  انفجار  سببها  التي  الوطنّية 
وت��رك  ب��ي��روت  بعاصمتنا  نكبة  أل��ح��ق 
المصابة  العائالت  على  المؤلمة  تداعياته 
الوطن  وعلى  وأرزاقها،  وبيوتها  بأبنائها 
مالّية  متالحقة  أزم����ات  م��ن  ي��ئ��ن  ال���ذي 
معتبرًة  ومعيشّية«،  وصحّية  واقتصادّية 
دائماً  ال��ق��ادر  ال��وط��ن  يبقى  ذل��ك  »م��ع  أن��ه 
ب��إرادة  فيه  الحياة  وبعث  النهوض  على 
أثبتته  م��ا  وه��و  أب��ن��ائ��ه،  م��ن  المخلصين 
الماضي وفي طليعتها تجربة دحر  تجارب 
التكفيري  واإلره��اب  الصهيوني  االحتالل 
الجيش  مع  اليوم  تستعيد  التي  بالمقاومة 
عام  آب  في  ال��م��دّوي  انتصارها  والشعب 
على  المقاومون  فيما   2017 وآب   2006
بأن  وللشهداء  لشعبهم  ووعدهم  عهدهم 
بلدهم  لحماية  ال��س��اه��رة  العين  يبقوا 

والدفاع عنه«.
المستجدات  ناقشت  أنها  ال��ى  ولفتت 
الحكومة  استقالة  فيها  بما  السياسية 
حكومة  لتشكيل  ب��دأت  التي  واالت��ص��االت 
المستقيلة  الحكومة  رئيس  وشكرت  جديدة 
والوزراء »الذين بذلوا وسعهم خالل األشهر 

القليلة الماضية، فحققوا نجاحاً حيث أمكن 
ل��ه��م، وأخ��ف��ق��وا ف��ي م��ج��االت أخ���رى شأن 

حكومات سابقة«.
من  »اط��ل��ع��ت  أن��ه��ا  الكتلة  وأوض��ح��ت 
الس��ياسي  اللقاء  ف��ح��وى  على  رئيسها 
مع  الفرنس��ية  الرئاس��ية  الطاولة  حول 
رح��بت  وإذ  ماك��رون،  إيمانويل  الرئي��س 
بالمسارعة الفرنس��ية لتف��قد األوضاع ف��ي 
وانفتاح  بإيج��ابية  تعاطت  فإنها  لبنان، 
جرى  التي  األفكار  مع  وطنية  ومس��ؤولية 

نقاشها«.
تبقى  الوطنية  »األول��وي��ة  أن  وأك���دت 
عن  بالبحث  المنكوبة،  ب��ي��روت  إغ��اث��ة 
وم��واس��اة  الجرحى  وم���داواة  المفقودين 
مساكنهم،  فقدوا  من  وإي��واء  الشهداء  ذوي 

إلع��ادة  والعمل  المتضررين،  ومساعدة 
لم  إذا  الجراح  يبلسم  لن  كله  وهذا  اإلعمار، 
المرتبطة  الحقائق  جميع  كشف  مع  يترافق 
التحقيق  خالل  من  الوطنية  الفاجعة  بهذه 
يتطلع  ال���ذي  وال��ن��زي��ه  ال��ع��ادل  ال��وط��ن��ي 
محاكمة  إل��ى  للوصول  اللبنانيون  إليه 
بحقهم  العقوبات  أشد  وإنزال  المسؤولين 
وقضائياً  وأمنياً  سياسياً  شأنهم  عال  مهما 
هذا  »ستتابع  أنها  على  مشددًة  وإداري��اً«، 
إلى  وص���والً  القانونية،  بالطرق  الملف 

المسؤوليات«. تحديد 
إلى  الفرص  قّناصي  »مسارعة  أن  ورأت 
الوطنية،  ل��أوج��اع  الرخيص  االستثمار 
على  السياسية  أهدافهم  تحقيق  سياق  في 
دليل  ه��و  ومناعته  البلد  س��ي��ادة  حساب 

لمشاريع  هؤالء  ارتهان  مدى  على  إضافي 
خارجية، ففي لحظة يحتاج فيها بلدنا إلى 
حاولت  الوطني،  التضامن  درج��ات  أعلى 
جهات سياسية وإعالمية مكشوفة األهداف 
ودستورية  أمنية  فوضى  إل��ى  البلد  دف��ع 
الدولة والتنكر  وإحداث فراغ في مؤسسات 
وإثخان  ولمسؤولياتها  وج��وده��ا  ألص��ل 
الجراح من خالل تخريب  بيروت بمزيد من 
ما سلم من اإلنفجار وكأنه لم يكف العاصمة 
والتضليل  الكيد  وممارسة  أصابها،  م��ا 
عليه  اعتادت  مما  ذلك  وغير  والتحريض 
من  وطنية،  أزم��ة  ك��ل  عند  الجهات  ه��ذه 
والخيبة  الفشل  سوى  منه  تحصد  أن  دون 

وافتضاح دورها التخريبي«.
صبره  على  المقاومة  »جمهور  وحيت 
وتحّمله لالستفزازات السياسية واإلعالمية 
الدينية  رم���وزه  إل��ى  واإلس����اءة  ال��ن��اف��رة، 
المكائد  إلى  انجراره  عدم  وعلى  والوطنية، 
»ه��ذا  أن  معتبرًة  لبلدنا«،  تنصب  التي 
الصبر ينّم عن ثقافة وطنية عالية وحرص 
على السلم األهلي، وهو دليل قوة ووعي في 
والتدمير  والفتنة  السباب  ثقافة  مواجهة 
تعيد  وال  جريحاً  تداوي  ال  التي  والفوضى 
في  تسهم  وال  متضّرر  تعّوض  وال  مهجراً 
أي  أصحابها  يجني  لن  وبالتأكيد  بلد،  بناء 

مكسب سياسي«.
حكومة  تشكيل  في  »اإلسراع  إلى  ودعت 
قادرة وفّعالة وعلى قدر المسؤولية الوطنية 
بواجباتها،  لتقوم  عاتقها  على  الملقاة 
خصوصاً في ظل حاجة لبنان إلى معالجة 
من  والنهوض  اإلنفجار  عن  المترتبة  اآلثار 

أزمته المالية واالقتصادية«.

اعتبر رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي 
عبد اللطيف فضل الله »أّن نكبة بيروت أصابت 
اإلنساني  »الحّس  ب�  مشيداً  اللبنانيين«،  كّل 
األوج���اع  م��واج��ه��ة  ف��ي  الجميع  وّح���د  ال���ذي 
داعياً  السياسيون«،  صنعها  التي  والمآسي 
إلى »متابعة التحقيق وصوالً إلى محاسبة كّل 

المسؤولين مهما عال شأنهم«.
إلى  اليوم  بيان  في  الله  فضل  السيد  ودعا 
على  المخلصين  ك��ّل  يجمع  وطني  »خطاب 
االرتهانات  ونبذ  واإلنسانية  الوطنية  الثوابت 
واالستثمار  التحريض  حمالت  وكّل  الفئوية 
السياسي المشبوه ألوجاع الناس ونكباتهم«، 
الطائفية  المشاعر  إث��ارة  نهج  »أّن  معتبراً 
أج��واء  وإش��اع��ة  المقاومة  على  والمذهبية 
الحروب  لمناخ  ع��ودة  بمثابة  هو  االنقسام 
االنتماء  بموجبات  فاضح  وإخ��الل  الداخلية 

الوطن  بحق  جديدة  جريمة  ويمثل  الوطني، 
ومصيره«.

واعتبر فضل الله أّن »قيامة لبنان الحقيقية 
السياسية  الزعامات  بإسقاط  إال  تحصل  ال 
المآسي  صناعة  في  أمعنت  التي  المرتهنة 

الوطنية«.
يمثل  لمن  يمكن  »كيف  الله:  فضل  وس��أل 
أوجاع  على  والتسلّق  الداخلية  الحرب  ذاكرة 
الناس ونهبهم واالرتهان للمشاريع الخارجية 

المشبوهة أن يكون أداة لصياغة الحلول.«
في  »الزعماء  الله  فضل  السيد  دعا  وختاماً 
ورفعها  الضّيقة  السياسات  رفض  إلى  البلد 
عن لبنان الذي ال تبنيه إال الخيارات الشعبية 
والتفاهمات الوطنية التي ترتقي إلى مستوى 
والتطرف  التعصب  عن  بعيداً  المسؤولية 

واالنغالق واالستغالل«.

الوطنية  الوحدة  منبر  عام  أمين  استغرب 
خالد الداعوق »كيف أّن االستغالل السياسي 
ولبنان  بيروت  أصابت  التي  الكبيرة  للكارثة 
حصول  من  ج��داً  قصير  وق��ت  بعد  ب��دأ  كله، 

االنفجار المروع«!
وقال في بيان اليوم: »كان المفروض أمام 
شخص  لكّل  األّول  الهّم  يكون  أن  الحدث  هول 
اعتبار  أّي  عن  بعيداً  اإلنساني  الجانب  هو 
مسؤوالً  الشخص  ه��ذا  ك��ان  إذا  فكيف  آخ��ر، 
أجل  م��ن  ويعمل  ال��ن��اس  يمثل  أن��ه  وي��ّدع��ي 

مصالحهم«؟ تحقيق 
المطلقة  األول��وي��ة  »أّن  ال��داع��وق  ورأى 
هي  وال��غ��د  ال��ي��وم  إل��ى  االنفجار  لحظة  منذ 
المفجوعين  بالمواطنين  الكلي  االه��ت��م��ام 
وأهلهم  أعزائهم  جرح  أو  فقدان  أو  باستشهاد 
الدمار  لحق  الذين  مساعدة  وأيضاً  وأبنائهم، 
المسكن  تأمين  خالل  من  ببيوتهم،  والخراب 
السبل  إيجاد  وثانياً  أوالً،  ولعائالتهم  لهم 
إعادة  على  بمساعدتهم  الكفيلة  والوسائل 
إعمار ما تهّدم بأسرع وقت ممكن وقبل حلول 

الشتاء الذي أصبح على األبواب«.
مسارعة  مقابل  أن��ه  إل��ى  ال��داع��وق  ولفت 
في  ال��م��أس��اة  ه��ذه  اس��ت��غ��الل  إل��ى  البعض 
الحّس  رأينا  والضيقة،  اآلنية  السياسات 
مختلف  عند  وواض��ح��اً  جلياً  المجتمعي 
األم��ر  ه��ذا  لمسنا  وق��د  لبنان،  ف��ي  الشرائح 
العروض  توالت  حيث  كثب،  وعن  قرب  عن 

االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  واإلعالنات 
عن استعداد الكثير من الناس لتقديم منازلهم 
للمواطنين المنكوبين الذين دّمرت بيوتهم في 

محيط مرفأ بيروت«.
من  رأيناها  التي  الهّبة  الفتة  كانت  كما 
من  وع��دد  لبيروت  المجاورة  البلديات  قبل 
رفع  في  للمساعدة  والجمعيات  المؤّسسات 
من  خاصة  االنفجار،  آث��ار  وإزال��ة  األنقاض 
واسعة  أرجاء  في  المتناثرة  الزجاج  أطنان 

جداً من بيروت.
أّن هناك ضرورة  الداعوق  اعتبر  وختاماً 
الحكومة  تشكيل  في  التأخر  لعدم  ملّحة 
غير  ح��ك��وم��ة  ت��ك��ون  أن  ع��ل��ى  ال��ج��دي��دة، 
حجم  ألّن  وأعضائها  بتشكيلتها  ع��ادي��ة 
كّل  على  ع��ادي  غير  منها  المطلوب  العمل 
تداعيات  معالجة  من  ب��دءاً  المستويات، 
الجهود  ومتابعة  المرفأ،  انفجار  وآث���ار 
العامة  الصحة  وزير  بذلها  التي  الجبارة 
وصوالً  كورونا،  فيروس  لمكافحة  الحالي 
لمعالجة  م��ط��ل��وب  ه��و  ب��م��ا  ال��ق��ي��ام  إل���ى 
األوض�����اع االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
قبل  ج��داً  صعبة  كانت  التي  والحياتية 
صعوبة  وازدادت  االنفجار،  وقبل  كورونا 
الناس  ودائع  صعيد  على  سيما  ال  بعدهما، 
ف��ي ال��م��ص��ارف وض����رورة ت��ح��ري��ره��ا من 
الدولة  من  عليها  المفروض  المحكم  األسر 

ومصرف لبنان والمصارف الخاصة«.

تحية  صيدا  الجنوب  عاصمة  وجهت 
من  الجريحة  بيروت  العاصمة  مع  تضامن 
ميناء  جابت  بحرية  مراكب  مسيرة  خالل 
مرفأ  إلى  وصوالً  القديم  والمرفأ  الصيادين 
رئيس  فيها  ش���ارك  وق��د  ال��ح��دي��ث  ص��ي��دا 
الدكتور  النائب  الناصري  الشعبي  التنظيم 

أسامة سعد.
حرم  إلى  المراكب  موكب  وصول  ولدى   
ألب��واق  ال��ع��ن��ان  أط��ل��ق  ال��ح��دي��ث  الميناء 
القمح  باخرة  سيما  وال  الراسية  البواخر 
رصيف  عند  حمولتها  تفرغ  التي   rama
العاملين  للعمال  تلويح  وس��ط  المرفأ 
وإجالل  إكبار  تحية  والوقوف  المكان  في 
كارثة  في  سقطوا  الذين  الشهداء  ألرواح 

تفجير مرفأ بيروت.
ولدى  اللبنانية  األعالم  المراكب  ورفعت 
البحرية  صيدا  قلعة  محيط  إلى  وصولها 
في  بيروت  إسم  تحمل  كبيرة  الفتة  رفع  تم 
من  الجريحة  العاصمة  مع  تضامن  رسالة 

مرفأ المدينة إلى مرفئها المنكوب.
لرئيس  كلمة  كانت  المسيرة  اختتام  بعد 
نزيه  صيدا  ف��ي  األس��م��اك  ص��ي��ادي  نقابة 
وأعرب  لبيروت،  التحية  فيها  وجه  سنبل، 

عن كل التضامن معها. 
فيها:  ق��ال  سعد،  للنائب  كلمة  وك��ان��ت 

الوطنية  صيدا  أبناء  يا  صيدا،  بحرية  »يا 
بالتحية  نتوجه  جميعا  باسمكم  الثائرة، 
الثقافة  ب��ي��روت  الجريحة.  ب��ي��روت  إل��ى 
جحافل  ط��ردت  التي  بيروت  والحضارة، 
انتفضت  التي  بيروت  الصهيوني،  العدوان 
لبيروت  التحية  واالحتالل،  الطغاة  بوجه 
الجريمة  الكارثة  بعد  اليوم  ستنهض  التي 
الدنيا  ست  بيروت  وستعود  بها  حلت  التي 
نتوجه  جميعا،  باسمكم  دائماً.  كانت  كما 
بيروت  شهداء  الشهداء،  ألرواح  بالتحية 
الشهداء  أهالي  إلى  أيضاً  ونتوجه  والوطن. 

بالتعزية القلبية الحارة«.
ورأى أن »الكارثة بحد ذاتها عمل إجرامي 
المنظومة  ه��ذه  فساد  على  ساطع  ودليل 
على  المسؤولية  لبنان.  ف��ي  السياسية 
رئيس  من  ب��دءاً  استثناء  دون  من  الجميع 
إلى  الحكومات  رؤس��اء  إل��ى  الجمهورية، 
والمرفأ  الجمارك  وإدارة  المعنيين،  الوزراء 
والقضاء واألجهزة األمنية والعسكرية. الكل 
مسؤول عن هذه الجريمة التي حلّت بأبناء 
الذي  المركزي  »ال��س��ؤال  وق��ال  ب��ي��روت«.  
إلى  التحقيق  سيتوصل  هل  اليوم:  يطرح 
نتائج؟ هل سيحاكم المجرمون؟ هذا سؤال 
ونحن  دولة،  لبنان  في  إن  نقول  عليه  بناء 
العدالة  تتحقق  ألن  وسنسعى  دول��ة  نريد 

وجرحى  وشهداء  ألبناء  العدالة  لبنان.  في 
بيروت«.

وأض����اف »ت��س��ق��ط ح��ك��وم��ات وت��ؤل��ف 
من  تسير  لبنان  في  واألوض��اع  حكومات، 
سيء إلى أسوأ. بالرعاية السياسية الكاملة 
الحقيقة.  هي  ه��ذه  البلد،  تحكم  المافيات 
سنقبل  ه��ل  الحقيقة؟  بهذه  سنقبل  فهل 
قبل  من  سياسية  برعاية  البلد  تستمر  بأن 
ال  الشعب؟  بمصير  تتحكم  التي  المافيات 
ويقتل،  ويقمع  يئن  الشعب  إن  نرضى.  لن 
فهل سنقبل بذلك؟ وماذا بعد كل الذي جرى 

ويجري؟«.
وص��اي��ات  ت��ري��د  ال  »ال���ن���اس  أن  وأك���د 
خارجية، وعليهم أن يفكروا ولو لمرة واحدة 
ال  للخارج،  تبعية  نريد  ال  نحن  بوطنية. 
للشرق وال للغرب، نحن شعب يعرف كيف 
حررنا  معطاء،  شعب  نحن  نفسه،  يحكم 
ولن  شعبنا،  وإرادة  شبابنا  بدماء  أرضنا 
وسنرفض  يحكمونا،  بأن  للناهبين  نقبل 
ونحقق  عليه  وسنثور  ونواجهه  الواقع  هذا 
من  النضال  تصعيد  من  بد  ال  لذلك  نريد.  ما 
الناهبين  هؤالء  من  الحقوق  استعادة  أجل 
بدولة  نعيش  لكي  والفاسدين  والسارقين 
الفساد  منظومة  إسقاط  علينا  محترمة. 

واإلجرام والتبعية«.

كرامي: لإعلن

حال طوارئ �ضحية �ضماًل
 

كرامي  فيصل  النائب  الكرامة«  »تيار  رئيس  دعا 
والمنية  طرابلس  واه��ال��ي  عموماً  »اللبنانيين 
كل  اتخاذ  إل��ى  خصوصاً  الشمال  وك��ل  والضنية 
والتزام  الضرورية  والتدابير  الالزمة  االحتياطات 
اقتضت  إذا  المنزلي  والحجر  اإلجتماعي  التباعد 
وباء  النتشار  تفادياً  وفوري  طارئ  بشكل  الحاجة 
كورونا الذي بدأ ينتشر بشكل مخيف ومتسارع بين 

األهالي وأقربائهم وعائالتهم من كل األعمار«.
وبلديات  المستقيلة  »الحكومة  أي��ض��اً  ودع��ا 
والمنية  والقلمون  وال��ب��داوي  والميناء  طرابلس 
حالة  إعالن  إلى  الضنية  بلديات  وكل  وضواحيها 

طوارئ صحية فورية قبل فوات األوان«.
وقال »كأن لبنان وشعب لبنان ال تكفيهما نكبات 
ودمار  بيروت  ومرفأ  بيروت  نكبة  آخرها  وك��وارث 
بيروت وفقدان األرواح واألرزاق، حتى يعود كورونا 
باالنتشار بسرعة هائلة بين األهالي بسبب اإلهمال 

وعدم أخذ موضوع كورونا جدياً«.
وكان كرامي أجرى، لهذه الغاية، سلسلة اتصاالت 
مع فاعليات طرابلسية وأطباء أطلعوه على األرقام 
المرتفعة والمتسارعة ألعداد االشخاص المصابين 
بقاعصفرين  بلدية  رئيس  من  اطلع  كذلك  بكورونا، 
التي  اإلج��راءات  على  المنطقة  وفاعليات  كنج  علي 
في  كورونا  تفشي  لتفادي  أيضاً  البلدية  تتخذها 
الضرورية  التدابير  إلتزام  ولتأكيد  بقاعصفرين، 

والالزمة.
»األهالي  دعت  ان  بقاعصفرين  لبلدية  وسبق 
التزام  ال��ى  والمصطافين  السوريين  والضيوف 
العامة،  التعبئة  بتدابير  والتقيد  المنزلي  الحجر 
بفيروس  إصابة  وج��ود  من  التأكد  بعد  خصوصا 
صحتكم«،  على  منا  حرصا  البلدة،  في   19 كوفيد 
موضحة أنها »ستجري اليوم آب فحوصا مخبرية 
الساعة  من  إب��ت��داء  البلدة  مستوصف  في   pcr

التاسعة صباحا«.

العبداهلل: لحكومة 

نزهاء واأكّفاء واأحرار
المغتربين  والمثقفين  األدب��اء  اتحاد  رئيس  أكد 
الكونغو  في  اللبنانية  الجالية  وعميد  اللبنانيين 
يزال  ال  الذي  »لبنان  أن  العبدالله،  طلعت  برازافيل 
تحت وطأة إنفجار مرفأ بيروت الكارثي وتداعياته 
يتحمل  أن  إل��ى  ي��ك��ون  م��ا  أح���وج  ج���داً  الخطيرة 
المسؤول مسؤولياته ويقوم بواجبه الوطني تجاه 

بلده وشعبه«.
الفادح  الخطأ  »من  أن  أمس،  تصريح  في  ورأى 
الحاكمة  السياسيه  الطبقة  تبقى  أن  والفاضح 
االقتصادي  اإلنهيار  مسؤولية  تتحمل  وحدها  التي 
والتي  مكان  كل  في  المستشري  والفساد  والمالي 
وأدت  والالمباالة  واإلهمال  المحاصصة  إنتهجت 
إلى المآسي واألحزان وآخرها الفاجعة الكبيرة التي 
منغمسة  تبقى  أن  وحجراً،  بشراً  باللبنانيين  حلّت 
في مصالحها وسلطويتها وال تعتبر مما حصل وأالّ 
حال  في  ضمير  بقية  من  اإلنساني  الجانب  يصحو 

تبقى منه شيئاً«.
الحكومة  تشكيل  ليل  يطول  »أالّ  العبدالله  وأمل 
ألن  مالئكتها  جنس  على  األف��رق��اء  يختلف  وأالّ 
يحتاجان  المرفأ  زلزال  وكارثية  القاسية  المرحلة 
إلى وقف السجاالت والتجاذبات وإغراق الناس في 
لعبة سحب القرعة حول من سيتم تكليفه لتشكيل 

الحكومة«.
وشّدد على ضرورة »خروج المعنيين بالتشكيل 
ورهاناتهم  ومذاهبهم  وطوائفهم  مصالحهم  من 
بعناوين  الناس  الهاء  وعدم  والخارجية  الداخلية 
وهي  جدوى  وال  لها  القيمة  ألن  الحكومة  وتسميات 

بدعة وصناعة لبنانية شكلية وتجارية«.
تضم  بسرعة  ُتشّكل  حكومة  وقال«المطلوب 
ومرتهناً،  تابعاً  يكون  وأال  والحّر  والكفوء  النزيه 
يزخر  ومكونات  ش��رائ��ح  م��ن  فيه  م��ا  بكل  والبلد 
الذين  المغتربين  أو  المقيمين  من  كانوا  إن  بهم 
مكان  كل  في  وإبداعاتهم  وريادتهم  نجاحهم  أثبتوا 

وزمان«.
الفينيق  كطائر  وهو  يموت  لن  لبنان  »أن  وأك��د 
الشعبية  الوطنية والثقة  اإلرادات  وما يحتاجه هو 
حساباتها  تعيد  أن  عليها  التي  السياسية  بطبقته 
سياستها  وعن  الخاصة  مصالحها  عن  وتتخلى 
ألتي شّكلت  اإللغائية واالستبدادية والتحاصصية 

مقتالً للوطن بجناحيه المغترب والمقيم«.
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{ عمر عبد القادر غندور*
يمكننا القول بكّل تجرد اّن اإلعالم اليوم في حالة انحدار 
والتعبير  ال��رأي  حرية  ممارسة  في  وُيخطئ  أخطأ  شديد، 
من  والحّد  المراقبة  الى  ماسة  بحاجة  وب��ات  والمعتقد، 
الراهن وتحّوله  الوقت  الى محظورات، وخاصة في  انزالقه 
وتشريع  لها،  والترويج  الفتنة  بأبواق  للنفخ  منصات  الى 
يتهمون  والمأجورين  وللجهلة  والتخريب  للتضليل  الهواء 
الى  الهادفة  اإلعالمية  الرسالة  لمبادئ  خالفاً  ويحّرضون 

تعميم المعرفة والخبر الصادق والتعليق البّناء!
وقد بلغ اإلسفاف مداه، شتم الناس حتى طال ذلك مقام 
تردادها،  من  نخجل  بعبارات  فتناوله  الجمهورية  رئيس 
رئيس  شتم  إعالمية  وسيلة  أّي  ترضى  كيف  ونستغرب 
واللبنانيين  لبنان  يمثل  الذي  الرئيس  هذا  يكن  أياً  البالد 
حالة  في  البالد  أّن  سيما  ال  القانون!  عليه  يعاقب  ما  وهو 

طوارئ.
وفي  الرقابية  األج��ه��زة  برسم  نضعها  الوقائع  وه��ذه 

مقّدمها المجلس الوطني لإلعالم.
ومنذ ايام ُنِصبت في ساحة التظاهر ثالث مشانق لرموز 
التواصل  مواقع  بالصور  تناقلته  ما  وهو  وازنة،  سياسية 

دعوة  إال  التصرفات  هذه  مثل  نفهم  ال  ونحن  االجتماعي، 
صريحة إلشعال الحرب األهلية واإلصرار على هذا السلوك 

األرعن.
الرموز  ه��ذه  م��ري��دو  يصبر  ان  تعالى  الله  لطف  وم��ن 
الوعي  درج��ات  بأعلى  ويتحلوا  بها،  الُمشّهر  السياسية 

حرصاً على االستقرار والعيش المشترك.
الوطني  والمجلس  الرقابية  األجهزة  يعفي  ال  ذلك  اّن  إال 
للقانون،  وفقاً  المسؤولية  من  والمسموع  المرئي  لإلعالم 
التحركات  تتكثف  حيث  الحكومة  استقالة  بعد  وخاصة 
السياسية واالتصاالت المواكبة، ويستمّر اإلعالم التضليلي 
الحامية  الرؤوس  مع  بالتنسيق  دوره  أداء  في  التحريضي 
هّب  من  الشتائم  يجيد  من  وكّل  بشك«  »هشك  ال�  وجماعات 

ودّب.
وبقدر ما نأسف لدور اإلعالم المتفلت، نقّدر عالياً إعالمنا 
واألخ��الق  والثقافة  بالعلم  المتحّصن  ال���ذّواق  النظيف 
صحافتنا  كانت  يوم  زمان  أيام  ننسى  وال  الحرة،  والكلمة 
صدق  منصة  اليومي،  خبزنا  شريكة  والمسؤولة  الراقية 

ونصح وتوجيه وخفة دم.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

دور اأجهزة الرقابة في زمن النحدار الإعالمي



الوطن 4

من  ال��م��زي��د  وص���ول  م��ن  ل��ب��ن��ان  يستفيد   
بعد  المستمّرة  والطبية  اإلنسانية  المساعدات 
يوم  بيروت  مرفأ  شهده  الذي  الهائل  االنفجار 
الثالثاء في الرابع من آب الحالي. وأعلنت قيادة 
»وص��ول  »تويتر«،  عبر  تغريدة  في  الجيش 
طائرة ارمنية محملة بحوالى 12 طناً من المواد 
وتسلمها  بيروت  وصلت  والغذائية  الطبية 

الجيش«. 
على  صفحتها  عبر  الجيش  قيادة   وغ��ّردت 
المساعدات  م��ن  حمولة  » وص���ول  »ت��وي��ت��ر«: 
وقد  بيروت  الى  ايطاليا  من  مقدمة  اإلنسانية 

تسلمها الجيش«.
وأعلنت السفارة االيطالية في بيان، »تقديم 
اللبناني«.  األحمر  الصليب  إلى  إيطالية  هبة 
اإليطالية  الحكومة  »وقعت  البيان:  في  وجاء 
للتنمية  للتعاون  اإليطالية  الوكالة  خالل  من 
إلى  ي��ورو   726.000 بقيمة  هبة   )AICS(
الصليب األحمر اللبناني. وتهدف هذه الهبة إلى 
المساهمة في االستجابة إلى وباء كوفيد - 19، 
الصليب  قدرة  دعم  خالل  من  بيروت،  وانفجار 
ال��ط��وارئ  خ��دم��ات  لتوفير  اللبناني  األح��م��ر 

الطبية.
سيارات  حشد  في  المساهمة  وستساعد 
اإلس��ع��اف وال��ف��رق ال��الزم��ة ن��ظ��راً إل��ى العدد 

الحفاظ  مع  االنفجار  إثر  المصابين  من  الكبير 
 ،19  - كوفيد  الطوارئ  لحال  استجابتها  على 
سجلت  التي  اإلصابات  في  الكبيرة  والزيادة 
كوفيد  حاالت  لنقل  الدعم  وسيخصص  أخيراً. 
سيارات  في  فيها  والمشتبه  المؤكدة   19  -

.  PCR �اإلسعاف واختبارات ال
إضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الهبة في إعادة 
تأهيل مراكز قطاع خدمات نقل الدم المتضررة، 
ومواصلة  ال��دم  على  المتزايد  للطلب  تلبية 
عملياتها العادية، بما في ذلك نقل مكونات الدم، 
االستدامة،  لضمان  الطوارئ  مخزون  وتجديد 

والخدمة الشاملة للسكان المتضررين«.
منظمات  م��ن  مجموعة  وصلت  ذل���ك،  ال��ى 
بيروت،  وسط  الى  العراقية  المدني  المجتمع 
الطبية  المعونات  لتقديم  ونصبت خيمة دائمة 
والمساعدات اإلنسانية للمتضررين من انفجار 

المرفأ.
واستمّر الجسر الجوي بين الكويت وبيروت 
لليوم الثامن على التوالي وحطت أمس، طائرتان 
تابعتان للقوة الجوية الكويتية محملتان بنحو 

مئة طن من المساعدات.
الجسر  ف��ي  العاملة  ال��ط��ائ��رات  ع��دد  وبلغ 
بحمولة  اليوم  حتى  طائرة  الجوي االغاثي 13 
605 اطنان من المواد الطبية والغذائية بعدما 

إثر  للبنان  مساندة  إلقامته  الكويت  سارعت 
انفجار مرفأ بيروت.

وقال المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان 
عبد الله الشاهين أثناء استقباله الطائرتين على 
السلطات  مع  تام  »التعاون  إن  المطار،  ارض 
من  اللبناني  الجبش  بقيادة  ممثلة  اللبنانية 
خالل تأمين كافة التسهيالت والتسلم والتسليم 
إضافة الى الشحنات التي سلمت الى الصليب 

االحمر والمقدمة من الهالل االحمر الكويتي«.
للبنان  الكويتية  »المساعدات  ان  الى  ولفت 
مستمرة لتأمين ما امكن من احتياجات الشعب 

اللبناني في هذه الظروف الصعبة«.
وقال العقيد الركن الطيار تامر أسعد الزنكوي 
بمواد  محملة  طائرته  إن  االول��ى  الطائرة  قائد 
غذائية مقدمة من وزارة التجارة الكويتية ضمن 

الجسر الجوي بين لبنان والكويت.
الى لبنان  الرابعة  أن رحلته هي  الى  واشار 
يرام  ما  على  واإلق��الع  الهبوط  إج���راءات  وك��ل 
المطار من خالل تسلّم  والتسهيالت مؤمنة في 

وتفريغ الحمولة.
سالم  العزيز  عبد  الطيار  الركن  العقيد  وقال 
رحلته  هذه  إن  الثانية  الطائرة  قائد  اللوغاني 
الخامسة الى لبنان والطائرة محّملة بنحو 50 

طناً من المواد الغذائية.

»كورونا« لبنان يوا�صل تحليقه.. حالتا وفاة و292 �إ�صابة جديدة

الم�صاعدات الإن�صانّية والطبّية م�صتمرة... 

وج�صر جوّي بين الكويت ولبنان

وفد من الو�صط الم�صتقل اطلع على �صير العمل في مرفاأ 

طرابل�س: �صنذلل كل العقبات التي تواجه العمل فيه
تفقد وفد من كتلة »الوسط المستقل« بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، 
خلدون  الدكتور  درويش،  وعلي  نحاس  نقوال  النائبين  وضم  طرابلس،  مرفأ 
الشريف ومدير مكتب الرئيس ميقاتي مقبل ملك، واطلع على سير العمل في 
الحاويات، ومن سعي  المرفأ، من استقبال للسفن وتفريغ للبضائع وحركة 

حثيث لسد الثغرة التي خلفها االنفجار الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت.
والتقى الوفد مدير المرفأ أحمد تامر الذي قدم شرحا مفصال عن »إمكانيات 
المرفأ وقدراته وحاجاته الى بعض التسهيالت االدارية واللوجستية«، التي 

وعد الوفد ب� »متابعتها مع الجهات المختصة«.
التجارة  غرفة  رئيس  يزورها  كان  التي  الحاويات  محطة  الوفد  زار  ثم 
والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مع وفد من جمعية 
»إرادة« التي تضم عدداً كبيراً من رجال األعمال في بيروت والذين أعربوا عن 
استعدادهم »لنقل أعمالهم الى مرفأ طرابلس«، وتم تأكيد »التكامل والتضامن 

والتعاون من أجل خدمة لبنان بكل مناطقه«.
وأكد النائب نحاس أن »مرفأ طرابلس يعيد األمل الى اللبنانيين ألنه جزء ال 
يتجزأ من المرافق الهامة في هذا الوطن، وعندما ترتاح طرابلس يرتاح لبنان، 
ونحن نهتم جدا بأن يؤمن مرفأ طرابلس الحاجات االستهالكية لكل اللبنانيين، 
وبناء على ذلك يجب أن يطمئن اللبنانيون بأنه ال رجوع الى الوراء وكلنا في 

لبنان يد واحدة لنخرق األزمة ولكي نطور ونعّمر«.
ولفت الى أن »التقارير االدارية واألمنية في المرفأ تؤكد أن ليس هناك أي 
اإلجراءات  وتحسين  المرفأ  تطوير  »ضرورة  على  مشدداً  فيه«،  خطرة  مواد 
المتبعة في األعمال«، الفتا الى »أننا لمسنا كثيراً من االيجابية، حيث إن المرفأ 
إستقبل أربعة آالف حاوية خالل أربعة أيام، وقد تأكدنا من خالل الجولة من أن 
المرفأ منتظم ولديه كل اإلمكانيات ليكون من أهم المرافئ على البحر المتوسط، 

وشددنا على أهمية التكامل بين مرفأي طرابلس وبيروت«.
كل  نتابع  سوف  ميقاتي  الرئيس  من  وبتكليف  »أننا  على  نحاس  وشدد 

ومع  للجمارك  األعلى  المجلس  رئيس  مع  اجتماعاً  وسنعقد  المرفأ  شؤون 
مدير الجمارك من أجل وضع جدول باإلجراءات التي يجب أن تتخذ في مرفأ 

طرابلس لكي تنتظم األمور كما هي منتظمة في كل المرافئ«.
ثم تحدث رئيس الغرفة توفيق دبوسي، فقال: »علينا ان نلعب دوراً في عدم 
تعطيل مصالح الناس وتأمين معيشتهم، ومرفأ طرابلس أصبح منصة ألهل 

لبنان جميعاً للوقوف الى جانب كل اللبنانيين الستيراد البضائع الالزمة«.
لكل مرفأ دوره  ان يكون  فقال: حريصون على  الشريف،  الدكتور  وتحدث 
ولكل مدينة وظيفتها، ونحن سنتابع حركة المرفأ وسنذلل كل العقبات التي 
تواجه العمل فيه، انطالقاً من ضرورة أن يلبي مرفأ طرابلس خدمة الجميع 

ونتمنى أن يعود مرفأ بيروت الى العمل بأسرع وقت ممكن«.
كما تحدث النائب درويش، فقال: »كنواب طرابلس وبالتحديد »كتلة الوسط 
المستقل« نركز على معالجة األزمة االقتصادية في طرابلس وكل لبنان، في 
وقت أصبح فيه مرفأ طرابلس مجهزاً ليلعب دوراً كبيراً في بناء هذا االقتصاد، 
ونحن نؤكد ان هذا المرفأ لن يأخذ دور أحد، وكلنا نسعى الى أن نتكامل فيما 

بيننا للنهوض بهذا البلد«.
كما زار الوفد مقر »شركة غولفتاينر« )مشغلة محطة الحاويات(، وكان في 
كيفية  في  البحث  وجرى  عماطوري  أنطوان  إدارتها  مجلس  رئيس  استقباله 

تطوير محطة الحاويات وتسهيل كل اإلجراءات في سبيل ذلك.
اتحاد بلديات  الشمال رمزي نهرا بحضور رئيس  الوفد زار محافظ  وكان 
الفيحاء حسن غمراوي، وبحث معه في أزمة مكب النفايات الذي تحول الى 

خطر بيئي وقنبلة موقوتة.
أعداد  وزي��ادة  كورونا  فيروس  »أزم��ة  نهرا  المحافظ  مع  الوفد  وع��رض 
إجراءات  في  التشدد  عن  فضال  طرابلس،  في  يومياً  تجري  التي  الفحوصات 
الوقاية التي وحدها تحمي، إضافة الى استكمال تجهيز المستشفى الحكومي 

وسائر المراكز المعدة للحجر الصحي تحسباً ألي طارئ«.
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»ك��ورون��ا«  ف��ي��روس  يسّجلها  قياسية   أرق���ام 
تسجيل  ال��ص��ح��ة  وزارة  فيما أعلنت  ي��وم��ي��اً، 
الشكل  على  توّزعت  أم��س،  جديدة  إصابة   292
المحلية  المثبتة  الحاالت  بين  من   286 التالي: 
ال��واف��دة. المثبتة  ال��ح��االت  بين  م��ن  ح���االت   و6 

ال��وزارة عن تسجيل حالتي وفاة خالل  أعلنت  كما 
الساعات ال�24 المنصرمة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان »بنتائج 
بيروت  إل��ى  وصلت  ل��رح��الت   PCR فحوصات 
 2020/8/10 ب��ت��اري��خ  ال��م��ط��ار  ف��ي  وأج��ري��ت 
النتائج  وأظهرت  و2020/8/8،  و2020/8/9 

وجود أربع )4( حاالت إيجابية.
وتفاصيل نتائج 2020/8/10 كالتالي:

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 )جميعها 
سلبية(

)جميعها  رحلة ميالنو: شركة MEA رقم 236 
سلبية(

)جميعها   1510 رقم   SR شركة  برلين:  رحلة 
سلبية(

)جميعها   427 رقم   MEA شركة  دبي:  رحلة 
سلبية(

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 425 )جميعها 
سلبية(

 406 رقم  اإلثيوبية  الشركة  أبابا:  أديس  رحلة 
)جميعها سلبية(

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 )حالتان 
إيجابيتان(

 418 رق��م  القطرية  الشركة  ال��دوح��ة:  رحلة 
)جميعها سلبية(

)جميعها   254 رقم   MEA شركة  أثينا:  رحلة 
سلبية(

 756 رقم   Pegasus شركة  اسطنبول:  رحلة 
)جميعها سلبية(

 226 رق��م   MEA ش��رك��ة  كوبنهاغن:  رح��ل��ة 
)جميعها سلبية(

 1308 رق��م   LH ش��رك��ة  ف��ران��ك��ف��ورت:  رح��ل��ة 
)جميعها سلبية(

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 )جميعها 
سلبية(

 5504 رق��م   W7 شركة  استوكهولم:  رحلة 
)جميعها سلبية(

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 )جميعها 
سلبية(

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 )جميعها 
سلبية(

 266 رق��م   MEA ش��رك��ة  اس��ط��ن��ب��ول:  رح��ل��ة 
)جميعها سلبية(

 416 رق��م  القطرية  الشركة  ال��دوح��ة:  رحلة 
)جميعها سلبية(

رحلة دبي: الشركة اإلماراتّية رقم 957 )جميعها 
سلبية(

 828 رق��م  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 
)حالة واحدة إيجابية(

وف���ي م��ا ي��ل��ي ن��ت��ائ��ج ل��رح��الت وص��ل��ت في 
:2020/8/9

4016 )حالة  رحلة الجزائر: شركة DAH رقم 
واحدة إيجابية(

 566 رقم   Air France شركة  باريس:  رحلة 
)جميعها سلبية(

 828 رق��م  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 
)جميعها سلبية(

)جميعها   427 رقم   MEA شركة  دبي:  رحلة 
سلبية(

953 )جميعها  رقم   EY ابو ظبي: شركة  رحلة 
سلبية(

رحلة برلين: شركة WLB رقم 5510 )جميعها 
سلبية(

وف���ي م��ا ي��ل��ي ن��ت��ائ��ج ل��رح��الت وص��ل��ت في 
:2020/8/8

 1308 رق��م   LH ش��رك��ة  ف��ران��ك��ف��ورت:  رح��ل��ة 
)جميعها سلبية(

 828 رق��م  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 
)جميعها سلبية(

 713 رق��م  المصرية  الشركة  ال��ق��اه��رة:  رحلة 
)جميعها سلبية(

 406 رقم  اإلثيوبية  الشركة  أبابا:  أديس  رحلة 
)جميعها سلبية(

 226 رق��م   MEA ش��رك��ة  كوبنهاغن:  رح��ل��ة 
)جميعها سلبية(

 756 رقم   Pegasus شركة  اسطنبول:  رحلة 
)جميعها سلبية(

 418 رق��م  القطرية  الشركة  ال��دوح��ة:  رحلة 
)جميعها سلبية(

)جميعها   427 رقم   MEA شركة  دبي:  رحلة 
سلبية(

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 )جميعها 
سلبية(

 1311 رق��م  العراقية  الشركة  ب��غ��داد:  رحلة 
)جميعها سلبية(

رحلة دبي: الشركة اإلماراتية رقم 953 )جميعها 
سلبية(

)جميعها   202 رقم   MEA شركة  لندن:  رحلة 
سلبية(

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 )جميعها 
سلبية(

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 )جميعها 
سلبية(

رحلة دلمن: شركة WLB رقم 4102 )جميعها 
سلبية(«.

في  كورونا  ازم��ة  إدارة  عمليات  غرفة  وأعلنت 
التي  االول��ى  للحملة  »نتيجة  أن  الشمال  محافظة 
التبانة  منطقة  في  الصحة  وزارة  فريق  بها  ق��ام 
بالتنسيق مع الغرفة، حيث تم اخذ 58 عينة إلجراء 
فحوص pcr تبين ان عشرين منها جاءت نتيجتهم 
المصابين  المواطنين  م��ن  وطلبت  إيجابية«، 
من  متابعتهم  تتم  ان  على  انفسهم،  حجر  »وجوب 
المنطقة  سكان  مناشدًة  المعنية«،  الجهات  قبل 

»التزام باإلجراءات الوقائية«.
البلدة  أهالي  ايزال - الضنية من  وطلبت بلدية 
التعبئة  بإجراءات  والتقيد  المنزلي  الحجر  »التزام 

البلدة  في  إصابتين  وجود  من  التأكد  بعد  العامة، 
بفيروس كورونا«.

اختلطوا  ال��ذي��ن  »ج��م��ي��ع  ب��ي��ان  ف��ي  ودع����ت 
والتقيد   pcr  فحوصات اج��راء  ال��ى  بالمصابين 

بتدابير الحجر المنزلي«.
محافظة  في  الكوارث  ادارة  غرفة  وأّكد تقرير 
عكار تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا 
 46 ليصبح عدد الحاالت اإليجابية قيد المعالجة: 
وليرتفع العدد اإلجمالي للمصابين المسجلين في 
 .147 الى  اليوم  وحتى  الماضي  آذار  منذ 17  عكار 
ولفت التقرير الى تسجيل حالتي شفاء أيضاً ليصبح 

العدد اإلجمالي لحاالت الشفاء الى 101 حالة.
اما حاالت الحجر المنزلي فارتفع الى 135 حالة 

قيد المراقبة والمتابعة.
اللبكي  عماد  المحامي  عكار  محافظ  عن   وصدر 

تعميماً لالتحادات البلدية وبلديات عكار، جاء فيه:
 2020-03 رق��م  السابق  تعميمنا  على  »بناء 
كل  من  بالطلب  المتعلق   ،2020/3/24 بتاريخ 
إلدارة  عمليات  غرفة  تشكيل  نطاقها  ضمن  بلدية 
ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس  المتعلقة  االستجابة  خطة 
الى  عاد  قد  المصابين  ع��داد  كان  ولما  المستجد، 
االرتفاع بشكل كبير مؤخراً. يطلب اليكم كل ضمن 
بلداتكم  في  الكوارث  ادارة  للجان  اإليعاز  نطاقه 
إعادة تفعيل دورها والتشدد في تطبيق التعليمات 
الصحة  وزارة  عن  الصادرة  الصحية  واإلج��راءات 
وال  بالتوعية  االستمرار  خالل  من  وذل��ك  العامة، 
التباعد  ض��رورة  الكمامات،  ارت��داء  لجهة  سيما: 
االجتماعي وااللتزام بالمسافة اآلمنة، عدم االختالط 
النظافة  على  والمحافظة  المناسبات،  جميع  في 

وغسل اليدين بالصابون، والتعقيم«.
نهرا  رم��زي  القاضي  الشمال  محافظ  ورأس 
اجتماعاً طارئاً بسبب تزايد االصابات ب� »الكورونا« 
التبانة  منطقة  في  سيما  ال  طرابلس،  مدينة  في 
قبل  من  نهرا  المحافظ  إبالغ  تم  ان  بعد  ومحيطها، 
عبدو  جمال  الشمال  في  الصحة  مصلحة  رئيس 
نتيجة العينات التي أجريت أخيراً وأظهرت إصابة 

20 شخصاً بالوباء.
اتخاذ  في  التشّدد  على  االجتماع  خالل  واتفق 
الوباء،  تفشي  لمنع  الالزمة  الوقائية  االج���راءات 
خصوصا منع التجمعات ووضع الكمامات والتقيد 

بتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية.
كل  دوري��ة  فحوصات  إج��راء  المجتمعون  وأكد 
للمخالطين  المعرض  باحة  في  وخميس  ثالثاء 
تّم  كما  الصحة.  وزارة  مع  بالتنسيق  للمصابين، 
البحث في جهوزية مركز الحجر في فندق المعرض 
للبدء  فيه،  العمل  سير  اليه  وصل  التي  والمرحلة 

باستقبال المصابين في أسرع وقت ممكن.
»مستشفى  ل���  ال��ع��ام  المدير  أرس��ل  ذل��ك،  إل��ى 
الهمشري« رياض أبو العينين فريقاً من المستشفى 
الى  الفلسطيني«  األحمر  الهالل  »جمعية  ل�  التابع 
مقر القوة األمنية المشتركة داخل مخيم عين الحلوة 
Covid- لمريض مخالطين  م��ن  عينات  ألخ��ذ 
الصحية  التنسيقية  اللجنة  توصية  على  19 بناًء 

وبالتنسيق مع وزارة الصحة واألونروا.
المخيم،  داخل  من  لمخالطين  عينة   45 وأخذت 

في حضور مسؤول الصحة في منطقة صيدا وائل 
اللجان  عن  ص��الح  أب��و  عبد  والطبيب  ميعاري، 
المشتركة  األمنية  ال��ق��وة  وم��س��ؤول  الشعبية، 
ومسؤول  الفلسطيني  األخضر  الهالل  ومسؤول 

الدفاع المدني الفلسطيني عبد األسدي.
الفحوصات  »نتائج  أن  العينين  أب��و  وأع��ل��ن 
أن  مؤكداً  ممكن«،  وقت  أق��رب  في  جاهزة  ستكون 
»فريق المختبر يصل الليل بالنهار إلصدار النتائج 
داخل  ألهلنا  »السالمة  متمنياً  وس��رع��ة«،  بدقة 
واتباع  الوقاية  من  »مزيد  الى  ودعاهم  المخيمات« 
في  أصبح  الفيروس  انتشار  ألن  السالمة  إجراءات 
مرحلة متقدمة وعدد اإلصابات في ارتفاع ملحوظ 

ومقلق«.
 أما بلدية الدوير فكشفت في بيان أن »بعد إعادة 
إجراء فحص الكورونا للوافدة من سورية األسبوع 
سلبية،  النتيجة  ج���اءت  ال��ب��ل��دة،  إل��ى  الماضي 
وفحوص جميع من خالطها سلبية أيضاً«، مشيرًة 
الى ان »البلدة حتى تاريخه خالية من أية إصابة، 

مطالبة بضرورة التقيد بإرشادات الوقاية«.
واإلج���راءات  التدابير  متابعة  لجنة  وع��ق��دت 
السرايا  في  اجتماعاً  كورونا،  لفيروس  الوقائية 
األعلى  للمجلس  العام  األمين  برئاسة  الحكومية 
األسمر،  محمود  الركن  اللواء  اللجنة  رئيس  للدفاع 
للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشار  وحضور: 
رئيس  مستشارة  الخوري،  وليد  الدكتور  الصحية 
خوري،  بترا  الدكتورة  الصحية  للشؤون  الحكومة 
العامة  للعالقات  الحكومة  رئ��ي��س  مستشارة 

العامة  الصحة  لوزارتي  وممثلين  حجازي،  ليلى 
والداخلية والبلديات، نقيبة الممرضات والممرضين 
األحمر  للصليب  العام  األمين  عن  ممثل  لبنان،  في 
في  االختصاصيين  األط��ب��اء  من  وع��دد  اللبناني 

المستشفيات الجامعية.
النتشار  المستجد  الوبائي  الواقع  تقييم  وتم 
الذي  األليم  الحدث  ظل  في  »ك��ورون��ا«،  فيروس 

تعّرضت له البالد.
وصدر عن االجتماع التوصيات اآلتية:

والمجلس  والنقل  العامة  األشغال  وزارة   1-«
التخاذ  فورية  بصورة  اإلس��راع  للجمارك  األعلى 
المعدات  مستوعبات  إلخ��راج  الالزمة  اإلج���راءات 
بيروت،  مرفأ  في  الموجودة  الطبية  والمستلزمات 

وذلك لتجنب تعّرضها لخطر التلف.
أصحاب  ونقابة  العامة  الصحة  وزارة   2-
المستشفيات في لبنان التعميم على المستشفيات 
المصابة  الحاالت  كل  استقبال  وج��وب  الخاصة 
الغاية  لهذه  المخصصة  أقسامها  ضمن  بكورونا 

تحت طائلة المساءلة.
-3 الصليب األحمر اللبناني، بالتنسيق مع وزارة 
المصابة  الحاالت  نقل  على  العمل  العامة،  الصحة 
بكورونا الى المستشفيات الحكومية أفضلية أولى، 
المستشفيات الخاصة أفضلية ثانية، وذلك ضمن 
النطاق الجغرافي للقضاء أو المحافظة لمكان سكن 

المصاب.
مع  بالتنسيق  والبلديات،  الداخلية  وزارة   4-
الحد من توّسع  العمل على  العامة،  وزارة الصحة 

بعض  ف��ي  الناشطة  ال��ع��دوى  سالسل  وانتشار 
المناطق، وذلك عبر إغالق وعزل المناطق، األحياء 
والشوارع المعنية: المناطق الواجب عزلها هي التي 
يظهر فيها أكثر من 10 حاالت خارج العائلة الواحدة 

خالل فترة 7 أيام خلت.
نقابة  على  التعميم  العامة،  الصحة  وزارة   -  5
الوزارة  إبالغ  وجوب  لبنان  في  الطبية  المختبرات 
عن الحاالت اإليجابية لكورونا والتزام آلية التتبع 
الشخصية  البيانات  وتحديد  تعبئة  خص  ما  في 
للمصاب تحت طائلة المساءلة وسُيصار الى تعميم 
أسماء المخالفين ضمن التقرير اليومي الصادر عن 
الوطنية  العمليات  وغرفة  العامة  الصحة  وزارة 

إلدارة الكوارث.
الوزارات كل في  في كل  العامون  المديرون   - 6
وضع  على  ساعة   72 مهلة  ضمن  العمل  خصه  ما 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  وتدابير  خطة 
وتعميمها على الموظفين واإلدارات العامة التابعة 

لها للتقيد بها ومتابعة التنفيذ.
الجهة المنفذة:

- وزارة الداخلية والبلديات
- وزارة الصحة العامة

- وزارة األشغال العامة والنقل
- وزارة الخارجية والمغتربين

- كل الوزارات في ما خص البند رقم 6
- المجلس األعلى للجمارك

- نقابة أصحاب المستشفيات
-  الصليب األحمر اللبناني«.

تفقدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في 
حكومة تصريف األعمال زينة عكر ووزيرا االشغال 
تصريف  حكومة  في  واالقتصاد  والنقل  العامة 
االعمال  ميشال نجار وراوول نعمة، مرفأ بيروت، 
يرافقهم رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت 
العامة  العالقات  مدير  القيسي،  باسم  بالتكليف 
المستشار بيار بعقليني ووفد من  توفيق لطيف، 

برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة.
جال الجميع في أرجاء األرصفة واطلعوا على 
البواخر  الستقبال  واستعداداته  المرفأ  جهوزية 
برنامج  من  المقدمة  الغذائية  بالمواد  المحملة 
االغذية العالمي، ومدى القدرة على استيعاب هذه 
المواد وفق الطرق والمواصفات العلمية، وإمكانية 
الستقبال  التركيب  سريعة  جديدة  عنابر  تزويد 

المواد الغذائية المرسلة من البرنامج.
ثم قال نجار: »نحن هنا لتفحص االرصفة التي 
نستطيع العمل عليها مجدداً لحل مشكلة الغذاء. 
لمساعدة  وسريعة  طارئة  بصورة  العمل  وعلينا 
الذي  بيروت  بمرفأ  العمل  وإط��الق  الوطن  أبناء 
في  والريادي  األساسي  ودوره  أهميته  على  نؤكد 

إطالق عجلة االقتصاد اللبناني«.
وأشار نعمة من جهته الى أن »هناك 12 رافعة 
تعمل من أصل 16 في مرفأ بيروت، والمرفأ يعمل 
اآلن كي تفرغ البواخر حمولتها ويأتي التجار ألخذ 

بضاعتهم من المرفأ«.
بها  تقوم  التي  ب�«الجهود  فنّوهت  عكر  أم��ا 
أجل  من  الجيش  قيادة  مع  بالتعاون  المرفأ  إدارة 
األحواض،  بجانب  الموجودة  المساحات  تنظيف 

وتأمين المخازن والحاويات لتخزين كميات القمح 
والحبوب التي ستصل تباعاً«.

مرفأ  وعمال  موظفي  نقابة  اعترضت   ذلك  الى 
بيروت على وجود نجار في جولة في المرفأ لعدم 
مع  لالجتماع  اسبوع  منذ  دعوتها  مع  تجاوبه 

الموظفين والعمال فور حصول االنفجار الكبير.
فقال  زعيتر،  خليل  النقابة  سر  أمين  وتحّدث 
من  الجثث  ونلم  شهداءنا  ندفن  زلنا  ما  »نحن 
يجول  وهو  األرض  على  تزال  ال  ودماؤنا  األرض 
لتوزيع إرث مرفأ بيروت، نحن ابناء كل المناطق 
ان  لها  يحق  المناطق  هذه  كل  ان  جيداً  ونعرف 
يكون لديها مرافئ تعمل، ولكن في المصيبة التي 

نمر بها ليس الوقت المناسب لذلك«.
الوزير،  معالي  يا  وقتها  »ليس  زعيتر:  وق��ال 
به  قام  جهدا  لتقطف  الشهداء  اش��الء  على  أتيت 
موظفو وعمال مرفأ بيروت طيلة اسبوع ليل نهار 
على  التعمية  تطلق  وانت  المرفأ،  تشغيل  إلعادة 

قدرة هذا المرفأ ومكانته العالمية«.
للعمل  ع��اد  بيروت  مرفأ  »ان  زعيتر:  وختم 
إن  ونقول  قدراته  بكل  وسيرجع  كان  مما  وأفضل 
مرفأ بيروت يصدر ايمان كل اللبنانيين بوطننا الى 
العربية  الدول  بين  الوصل  همزة  وهو  العالم  كل 

واألوروبية«.
الدكتور  العام  العمالي  ووصف رئيس االتحاد 
على  الرقص  اسمه  حصل  ما  »ان  االسمر  بشارة 
اشالء القبور وكان من المفترض ان ينزل مجلس 
الى مرفأ بيروت قبل ان تستقيل  الوزراء مجتمعاً 
وال  بيروت  مرفأ  في  اجتماعه  ويعقد  الحكومة 

الوزراء لالستقالة واالستفاقة من سباتهم  ينتظر 
العميق للنزول الى هذا المرفق إلقامة مهرجانات 

اعالمية«.
وقال االسمر: »لألسف إن المسؤولين في لبنان 
يوجد  ماذا  وال  الحوض  من  الرصيف  يعرفون  ال 
وأؤك��د  اإلع��الم��ي،  الظهور  همهم  كل  االه���راء.  في 
يستعيد  المرفأ  فإن  مهم  تطور  من  حصل  ما  أن 
قدراته بفترة وجيزة فهو إنجاز وطني كبير للعمال 

والموظفين«.

الدارة  العام  المدير  الرئيس  تابع  ذل��ك  ال��ى 
واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، لليوم الثالث 
على التوالي، الترتيبات والتحضيرات الجارية في 
أقسام ودوائر ومصالح ادارة المرفأ تمهيدا النطالق 
المرفق  ه��ذا  عبر  والتصدير  االس��ت��ي��راد  حركة 

االقتصادي الحيوي.
اطلع  ع��دة،  اجتماعات  القيسي  رأس  وق��د 
التوجيهات  وأع��ط��ى  العمل  سير  على  خاللها 
المرفأ  لجمارك  مكتبية  تجهيزات  لتأمين  الالزمة 

لتمكينها من القيام بمهامها في أسرع وقت ممكن. 
ورأس القيسي اجتماعاً للجنة االدارة في حضور 
الفرنسية، وتم    CMA- CGM وفد من شركة 
في  الملحة  بيروت  مرفأ  حاجات  في  ال��ت��داول 
الحادث  بعد  حاجاته  وكذلك  الراهنة،  الفترة 

األليم الذي حصل.
وشركة  الفرنسية  الحكومة  نية  الوفد  وعرض 
مرفأ  مساعدة  في  ورغبتهما   CMA -CGM
لتحقيق  النظر  وجهات  تبادل  تم  وق��د  بيروت، 
تجاوز األضرار الحاصلة في المرفأ على مرحلتين، 
للمدى المنظور والبعيد. كما التقى القيسي رئيس 
محطة  مشغلة   BCTC شركة  ادارة  مجلس 
المستوعبات، وبحث معه في تفعيل عمل المحطة 

في المرحلة الراهنة.
حكومة  في  الزراعة  وزي��ر  عقد  بعيداً  وليس 
اجتماعاً  مرتضى  ع��ب��اس  األع��م��ال  تصريف 
للتباحث في تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت 
والزراعية  الغذائية  المنتجات  على  وتأثيرها 
االجتماع  وضم  المرفأ.  أح��واض  في  المتواجدة 
كالً من المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيس 
ميشال  الزراعية  االبحاث  مصلحة  ادارة  مجلس 
ابو  محمد  االقتصاد  ل��وزارة  العام  المدير  اف��رام، 
للبحوث  الوطني  للمجلس  العام  االمين  حيدر، 
وزارة  م��ن  ومختصين  ح��م��زة  معين  العلمية 

الزراعة والمختبرات. 
المعنيين  من  لجنة  تشكيل  المجتمعون  وقّرر 
الموضوع،  هذا  حول  سريع  تقرير  إعداد  مهمتها 
التخاذ الالزم واجراء الفحوصات المخبرية الالزمة 

لضمان جودة و سالمة المنتجات وضمان خلوها 
من أي مواد ضارة لصحة المواطنين«.

لبنان  في  البحريين  الوكالء  نقابة  ونّوهت 
المبذولة والمساهمات  الجهود  ب�«كافة  ببيان، 
في  العمل  بإعادة  المتصلة  التنسيق  وأعمال 
االنفجار  بعد  قياسي  وق��ت  في  بيروت  مرفأ 
أنها  ال��ى  الف��ت��ة  ب��ي��روت«،  م��رف��أ  ف��ي  الضخم 
تمكنت  الذي  والالفت  السريع  التقدم  »تتابع 
من خالله محطة الحاويات من إعادة التشغيل 
مساء  من  اعتبارا  السفن  وتفريغ  واستقبال 
من  اعتباراً  الحاويات  بضائع  وتسليم  اإلثنين 
الفنية  الخبرة  أعمال  الى  وصوال  التالي،  اليوم 
والشاحنات  للرافعات  المتواصلة  والصيانة 

المختلفة«. المرفئية 
التحية  توجيه  من  بد  »ال  أن��ه  ال��ى  وأش��ارت 
وضع  في  بيروت  مرفأ  واستثمار  ادارة  لسرعة 
 ،13  ،12  ،11 )رق��م  العمل  قيد  أرصفة  أربعة 
العامة والحديد واألخشاب  البضائع  14( لسفن 
المباشر  االستالم  برسم  والسيارات  والدكمة 
كشف  أعمال  لتسهيل   3 رق��م  الباحة  وتنظيف 
إعادة  الى  وصوالً  الجمارك،  إدارة  مع  البضائع 
الخدمة لتيسير توزين  الى  أكثر  أو  قبان جسري 
شاحنات البضائع.  ومن المعلوم في هذا اإلطار، 
من  ستتمكن  ذاتية  برافعات  المجهزة  السفن  أن 
استخدامها لتفريغ وشحن البضائع وسيستعان 
واألوناش  الروافع  متعهدي  وخبرة  بإمكانيات 
المتحركة واألليات لتأمين أعمال كافة السفن غير 

المجهزة بروافع ذاتية«.

عكر ونجار ونعمة تفقدوا مرفاأ بيروت.. ووفد فرن�صّي عر�س الم�صاعدة لتجاوز ال�صرار.. 

ونقابة موظفي المرفاأ تعتر�س على وجود وزير الأ�صغال

خالل جولة عكر ونجار ونعمة في مرفا بيروت
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فل�سطين المحتلة

} أكد مدير عام الدائرة السياسية 
في  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
لمؤتمر  فلسطين  وفد  رئيس  دمشق، 
اإلقليمية  المكاتب  اتصال  ضباط 
الصيوني،  الكيان  لمقاطعة  العربية 
ضرورة  الهادي،  عبد  أن��ور  السفير 
مكاتب  تفعيل  استمرار  على  التركيز 
العربية،  اإلقليمية بالدول  المقاطعة 
وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل 
في  المقاطعة  ألهمية  بينها  فيما 
تمر  التي  الخطيرة  المرحلة  ه��ذه 
الكيان  نية  مع  خاصة  قضيتنا،  بها 
فلسطينية  أراٍض  ضم  الصهيوني 
التي  القرن«  »صفقة  أميركا  وطرح 
تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

كلمته  خالل  الهادي  عبد  وتابع 
ال�  ال��دورة  أعمال  افتتاح  في  أم��س، 
المكاتب  اتصال  ضباط  لمؤتمر   94
للكيان  العربية  للمقاطعة  االقليمية 
»الفيديو  تقنية  عبر  الصهيوني 
برئاسة  يعقد  وال��ذي  كونفرنس«، 
األم��ي��ن ال��ع��ام ال��م��س��اع��د ل��ش��ؤون 
فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
المشرف  العربية،  الجامعة  ف��ي 
لمقاطعة  الرئيسي  المكتب  على 
علي،  أبو  سعيد  الصهيوني  الكيان 
العربية،  ال��دول  وف��ود  وبمشاركة 
إضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون 
أن  تقتضي  األم��ان��ة  أن  اإلس��الم��ي، 
االستجابة  المنبر  ه��ذا  م��ن  نطلب 
العربية  أمتنا  جماهير  ل��ن��داءات 
واإلس���الم���ي���ة ب��م��ق��اط��ع��ة ال��ك��ي��ان 
الصهيوني لحماية االقتصاد العربي 

من التغلغل الصهيوني.
االجتماعية  التنمية  وزي��ر  بحث 
جمهورية  ممثل  مع  مجدالني،  أحمد 
اإلكوادور لدى دولة فلسطين لويس 
اريالنو جيباجا، سبل تعزيز التعاون 
المشترك، وتبادل الخبرات في مجال 
االع��اق��ة،  ذوي  األش��خ��اص  رع��اي��ة 
وآليات توفير الحماية والتمكين لهم 

من منطلق الحقوق والمساواة.
بممثل  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
جمهورية االكوادور في مكتبه صباح 
أمس بمقر الوزارة برام الله، بحضور 
والوكيل  الديك،  داوود  الوزارة  وكيل 
أنور  االجتماعية  للرعاية  المساعد 

حمام.
أن  اللقاء،  خ��الل  مجدالني  وأك��د 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قضية 
مختلفة  خصوصّية  لديها  فلسطين 
إعاقات  فهناك  أخ��رى،  دولة  أي  عن 
نسبة  ان  إلى  الفتاً  االحتالل،  سببها 

اإلعاقة في فلسطين بلغت 5%.

ال�سام

العربي  مصر  ح��زب  استنكر   {
ق��وات  وج��ود  استمرار  االش��ت��راك��ي 
األراض��ي  داخ��ل  األميركي  االحتالل 
مشروعية  على  م��ش��دداً  ال��س��ورّي��ة 

مقاومة تلك القوات بكل السبل.
وق���ال ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان ل��ه، إن 
»ال��وج��ود األم��ي��رك��ي ف��ي األراض���ي 
السورية هو وجود غير شرعي وليس 
واألع��راف  القانون  من  سند  أي  له 
ال��ق��وات  وج���ود  ومثله  ال��دول��ي��ة.. 
يجب  اح��ت��الل  ق��وات  فهما  التركية 
السورية  األراض��ي  تترك  أن  عليها 

فوراً وأن تعود إلى بالدها«.
تلك  ترتكبه  ما  أن  الحزب  وأك��د 
الدولة  ضد  حرب  جرائم  هو  القوات 
عليها  تحاسب  أن  يجب  السورية 
يساندها  من  وكل  األميركية  اإلدارة 

ويقدم لها الدعم والتأييد.
الجيش  أن  إل��ى  ال��ب��ي��ان  وأش���ار 
األميركية  الغطرسة  حّطم  السوري 
على  ال��م��ت��ت��ال��ي��ة  ب��ان��ت��ص��ارات��ه 
تنفذ  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات 
صهيونية  أم��ي��رك��ي��ة  م��خ��ط��ط��ات 

بامتياز.

العراق

} طالبت دائرة الوقاية في هيئة 
مؤسسات  أمس،  االتحادية،  النزاهة 
رواتب  صرف  بإيقاف  كافة  الدولة 
ذممهم  ع��ن  ب��اإلف��ص��اح  المكلفين 
تقديمهم  ع��دم  ح��ال  ف��ي  ال��م��ال��ي��ة، 
االستمارة الخاّصة بذلك خالل المدة 

المنصوص عليها قانوناً.
من  إن��ه  بيان،  في  ال��دائ��رة  وقالت 
ال���ض���روري »إي��ق��اف ص���رف روات���ب 
أو  )أص��ال��ة  المكلفين  ومخصصات 
عن  كشفهم  ع��دم  ح��ال  ف��ي  وك��ال��ة( 
ذممهم المالية لعام 2020 خالل المدة 

القانونية التي حددتها المادة )17(«.

الأردن

} قّرر وزير الداخلية سالمة حماد 
تنظيم  لجنة  توصية  على  وب��ن��اء 
والمطارات  الحدود  شؤون  ومتابعة 
أمس،  عقدته  ال��ذي  االجتماع  خالل 
ال��وزراء  رئيس  منه  جانباً  وت��رأس 
الدكتور عمر الرزاز إغالق مركز حدود 
جابر اعتباراً من صباح غد الخميس 

ولمدة اسبوع.
وي��أت��ي ق���رار اإلغ����الق اس��ت��ن��اداً 
لوزير  الممنوحة  الصالحّيات  إل��ى 
الداخلية بموجب أحكام المادة 3 من 
رقم  االجانب  وشؤون  االقامة  قانون 

.1973 24 لسنة 

الكويت

العامة  األشغال  وزارة  أعلنت   {
عن مباشرة أعمال تنفيذ الحزمة رقم 
الجديد  الركاب  مبنى  لمشروع   )2(
 )T2( ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي
 120000 تبلغ  مسطحة  بمساحة 
قبل  م��ن  تنفيذها  يتم  وال��ت��ي  م2 
تبلغ  بقيمة  التركية  ليماك  شركة 

169 مليون دينار كويتي.

اأخبار الوطن
»ق�سد« تختطف عدداً من اأهالي ال�سدادي بريف الح�سكة الجنوبي، وتر�سل تعزيزات ع�سكرّية اإلى الحدود الإدارية مع دير الزور

ر لل�سطو على اأمالك المغتربين بعد النفط ال�سورّي... الميلي�سيات الموالية لالحتالل الأميركي تتح�سّ

بغداد تعّلق كل زيارات الم�سوؤولين الأتراك اإلى العراق بعد ا�ست�سهاد 5 �سباط وجنود عراقيين.. والبرلمان العربي يدعو اإلى تحّرك فورّي لإيقاف »العدوان ال�سافر« 

زيارة الكاظمي المرتقبة لوا�سنطن.. مطالب و�سغوط مبّكرة 

حما�س تتوا�سل مع م�سر لإلزام الحتالل برفع الح�سار عن غزة.. ووزير �سهيونّي ي�سعى جاهداً لإلحاق الأذى باأهداف الحركة الع�سكرّية

الجهاد الإ�سالمّي: المقاومة لن ت�سمح للعدو بتغيير قواعد ال�ستباك

الرحمن  عبد  السوري  السياسي  المحلل  أكد 
ضد  الشعبية  االحتجاجات  بأن  السيد  ط��ارق 
له  الموالية  والميليشيات  األميركي  االحتالل 
إلى  القوات  أيام وصول هذه  إلى  قديمة، وتعود 
الفرات  ونهر  السورية  الجزيرة  في  المناطق 
بقوة السالح ودعم طائرات ما ُيسّمى »التحالف 

األميركي«.
أمالك  )قانون  ُيسّمى  ما  أن  إلى  السيد  وأشار 
»قسد«  ميليشيات  مسلحو  قام  الذي  الغائبين( 
لألمالك  موصوفة  سرقة  هو  مؤخراً،  بإصداره 
هجروا  الذين  السوريين  للمغتربين  الخاصة 
األمنية  واالضطرابات  االحتالل  جراء  مناطقهم 
لسرقة  واستكمال  الحرب،  سنوات  مدى  على 
السطو  إلى  النفط  من  السوري  الشعب  ث��روات 
على المنشآت والمؤسسات والشركات السورية 

في منطقة الجزيرة السورية.
والبلدات  القرى  من  الكثير  بأن  السيد،  وتابع 
السوري  المجتمع  نسيج  من  هي  التي  والمدن 
ضد  بمظاهرات  خرجت  فقط،  العربية  وليست 
الماضية،  السنوات  في  »قسد«  تنظيم  مسلحي 
إال أن قوات االحتالل األميركي ردت عليها بقصف 
هذه القرى بالطائرات، وتأتي هذه االحتجاجات 
الناس  منه  يعاني  الذي  االختناق  حالة  نتيجة 

من ممارسات الطرفين.
االحتجاجات  هذه  استمرار  أن  السيد  وبّين 
السماح  عدم  أوالً  تتطلب  العشائرية  الشعبية 
للعشائر«  »ش��ي��وخ  أنهم  ي��ّدع��ون  م��ن  لبعض 
ويعملون بما يسّمى المصالحة لصالح مسلحي 
قبل  م��ن  معينون  أص��الً  وه��م  »ق��س��د«،  تنظيم 
وذلك  بالدوالر،  منه  رواتب  ويتقاضون  التنظيم 
لإلظهار أمام األميركي بأنه هناك سكاناً موالون 
الحتاللهم،  مناهضون  سكاناً  هناك  أن  كما  لهم 
معاكسة  ب��م��ظ��اه��رات  ب��إخ��راج��ه��م  وي��ق��وم��ون 
وتصويرها وإظهارها لإلعالم العالمي بأن هناك 

عرباً معهم.
بعد  مؤخراً  المشهد  هذا  »تكرر  السيد:  وتابع 
ألبناء  الكبيرة  الشعبية  االحتجاجات  خ��روج 
الزور  دير  ريف  في  والبكارة  العكيدات  قبيلتي 
الشرقي، حيث عمل مسلحو تنظيم »قسد« على 
عقد اجتماع مع عدد من هؤالء )الشيوخ( الذين 
ال يمثلون إال أنفسهم، وهم أصالً عمالء لالحتالل 
األميركي والتنظيم الموالي له، مطالبين بتهدئة 
األوضاع وعدم االنجرار الى الفتنة وما إلى ذلك 

من ترهات«.
وأشار السيد إلى ضرورة فتح جبهات عديدة 
لالحتجاجات السلمّية للمطالبة برحيل المحتل 
وفي  السورية  الجزيرة  في  وأعوانه  األميركي 
مناطق  جميع  وف��ي  وغربها  ال��زور  دي��ر  شرقي 
الفرات، ألن عندما تكون االحتجاجات عامة وفي 
المجتمع  إلى  الرسالة  ستصل  المناطق  جميع 
وأعوانه  األميركي  االحتالل  ضد  بأننا  الدولي 

الذين عاثوا فساداً وسرقة في المنطقة.
الحسكة  ف��ي  السياسي  المحلل  وأوض���ح 
وضمن  قسد«   « تنظيم  بأن  السيد  الرحمن  عبد 
ممارساته ضد السكان في شرق الفرات من فرض 
وفرض  النفط  سرقة  إلى  اإلجباري«  »التجنيد 
الحكومي  للمنهاج  ومغايرة  مؤدلجة  مناهج 
منتجاتهم  تسويق  من  الفالحين  ومنع  السوري 
من الحبوب للدولة السورية خرج علينا التنظيم 
الغائبين« وهي سرقة  أمالك  بما يسّمى »قانون 
موصوفة ألمالك وعقارات السوريين المغتربين 

في الخارج من مكّونات الجزيرة السورية.
ودعا السيد في ختام حديثه جميع المنظمات 
للتدخل  العالم،  في  والدينية  واألهلية  الدولية 
واالح��ت��الل  ق��س��د«   « تنظيم  ت��ج��اوزات  ل��وق��ف 
الذين  السوريين  المغتربين  دعا  كما  األميركي، 
لرفع  أوروب��ا  ومنها  العالم  دول  في  ينتشرون 
التنظيم  ممارسات  ضد  دولية  قضائية  دعاوى 

واالحتالل األميركي.
المرتبطة  »قسد«  ميليشيا  واصلت  ذلك،  إلى 
األهالي  على  اعتداءاتها  األميركي  باالحتالل 
عدد  اختطاف  على  وأقدمت  الحسكة  ريف  في 
قسراً  لزّجهم  الشدادي  مدينة  في  الشبان  من 
ودي��ر  الحسكة  بريفي  صفوفها  ف��ي  للخدمة 

الزور.
الحسكة  ري��ف  م��ن  أهلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
من  عدداً  اختطفت  »قسد«  ميليشيا  أن  الجنوبي 
المجاورة  والقرى  الشدادي  مدينة  في  الشباب 

الخاصة  التدريب  معسكرات  إلى  القتيادهم  لها 
في  لزّجهم  الذاتي«  الدفاع  »واج��ب  يسّمى  بما 

صفوف تلك الميليشيات قسراً.
 9 وكانت ميليشيا »قسد« اختطفت أول أمس 
مدنّيين من بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور 

الجنوبي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
»قسد«  مجموعات  أن  إلى  المصادر  ولفتت 
تسعى إلى إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية 
إلى الحدود اإلدارية بين ريفي الحسكة الجنوبي 
المدنيين  على  للضغط  الشمالي  ال��زور  ودي��ر 

الذين  العربّية  العشائر  أبناء  بعض  واعتقال 
ممارساتها  على  احتجاجاً  بمظاهرات  خرجوا 

اإلجرامية والقمعية.
وتشهد مناطق في ريفي دير الزور والحسكة 
االحتالل  بطرد  للمطالبة  شعبية  مظاهرات 
في  أمعنت  التي  »قسد«  وميليشيا  األميركي 
وحصار  ممتلكاتهم  وسرقة  باألهالي  التنكيل 
عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان 
وسرقة  العشائر  وشيوخ  وجهاء  واستهدافها 

ثروات منطقة الجزيرة.

بينما يستعّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إلجراء زيارة الى الواليات المتحدة في العشرين 
من  جملة  لبحث  الحالي  أغسطس  آب  شهر  من 
القضايا المشتركة بين بغداد وواشنطن بمجاالت 
واالستثمار،  واالقتصاد  والصحة  والطاقة  األمن 
وسبل تعزيزها، يتقدمها مصير التمركز العسكري 
ملفات  عن  ناهيك  االنسحاب،  وجدولة  االميركي 
جائحة  خطر  تبعات  بمواجهة  تتعلق  أخ��رى 
المنطقة،  في  التوازنات  إيقاع  وضبط  كورونا 
بدأت كتل وقوى سياسية بوضع شروط ومطالب 
العراقي  ال����وزراء  رئيس  على  يتعين  مسبقة 

مصطفى الكاظمي االلتزام بها أثناء تلك الزيارة..
فبين طموح بعض القوى السياسية والنيابية 
ايديولوجيات  على  مبني  ت��ام  أميركي  بجالء 
خاصة تؤمن بها وتصنف التواجد األميركي كقوة 
والمهندس  سليماني  استهداف  عززها  محتلة 
عراقية،  عسكرية  مواقع  على  الهجمات  وتكرار 
وتعويل قوى سياسية أخرى على البقاء ألسباب 
والتي  واشنطن  مع  العالقة  نوع  فلسفة  من  تبدأ 
داعش  بشبح  وتنتهي  صداقة،  أنها  على  تعرف 
الذي ال يفارق التصريحات، تبرز مخاوف بعض 
الفصائل المدعومة من إيران من تحجيم منظومة 
الحشد الشعبي، مخاوف يعززها الدعم األميركي 
للكاظمي والتزام األخير بمسك طرف الحبل الوثيق 

مع طهران بقوة..!
ك��ت��ل ط��ال��ب��ت ال��ك��اظ��م��ي ع��الن��ي��ة، م��ن خ��الل 
العد  مع  تزامنت  صحافية  وبيانات  تصريحات 
النواب  مجلس  قرار  تطبيق  إلى  للزيارة  العكسي 
العراق،  من  األجنبية  القوات  بإخراج  القاضي 
على  التي  »الرسالة«  بمثابة  المطلب  معتبرة 
زيارته  خ��الل  واشنطن  إل��ى  إيصالها  الكاظمي 
االطراف  تأخذ  بينما  المتحدة،  للواليات  المرتقبة 

إبداء  من  اللحظة  حتى  الصمت  موقف  االخ��رى 
الى  المرتقبة  الرحلة  نتائج  عن  تحليالٍت  او  آراء 

واشنطن..
وبين هذا الجدل القائم بين القوى السياسية، 
تركي  بعدوان  العراقيين  الجنود  استشهاد  جاء 
باسم  المتحدث  وقال  العراق،  شمال  على  جوي 
وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس، 
األتراك،  المسؤولين  إن بالده ستعلّق كل زيارات 

وذلك على خلفية استشهاد الجنود العراقيين.
السفير  العراقية،  الخارجية  وزارة  واستدعت 
التركي في بغداد، وسلّمته رسالتي احتجاج شديد 

اللهجة بسبب قصف مواقع في شمال العراق.
في  العراقية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وقال 
التركي  السفير  »سلمنا  صحافية:  تصريحات 
دبلوماسياً  ونسعى  احتجاجيتين،  رسالتين 
على  التركي  ال��ع��دوان  لمواجهة  واق��ت��ص��ادي��اً 

أراضينا«.
استفزازية  اعتداءات  تشن  »تركيا  وأض��اف: 
شمالي العراق، وسنعلق كل زيارات المسؤولين 

األتراك لبغداد«.
للحوار  ف��رص��ة  نعطي  زل��ن��ا  »م���ا  وت���اب���ع: 
على  الرّد  بحق  ونحتفظ  تركيا،  مع  الدبلوماسي 

العدوان التركي«.
جاء ذلك فى أعقاب هجوم شنته تركيا بطائرة 
مسيرة على الحدود العراقية، أسفر عن استشهاد 5 

عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي.
وقت  في  العراقية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
وزير  زي��ارة  بغداد  إلغاء  الثالثاء،  مساء  متأخر 
األسبوع،  هذا  مقررة  كانت  التي  التركي  الدفاع 
احتجاج  مذكرة  لتسليمه  أنقرة  سفير  واستدعاء 
إن  العراقية  الرئاسة  قالت  فيما  اللهجة،  شديدة 
انتهاكاً  يعّد  كان«  »سيد  لمنطقة  تركيا  استهداف 

خطيراً للسيادة العراقية.
من جهتها، استنكرت حركة عصائب أهل الحّق 
القصف التركي، مطالبة برّد قوّي وحاسم في حال 

فشلت الطرق السلمية.
بالسلوك  إّياه  واصفًة  االعتداء  دانت  الحركة 
ويمّثل  مبّيتة  نّيات  على  ي��دّل  ال��ذي  العدوانّي 

انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.
وطالبت في بياٍن لها الحكومة العراقية باتخاذ 
موقف جريء وواضح، واستخدام أوراق الضغط 
التي تمتلكها ضّد الحكومة التركية، وعرض ملف 
االنتهاكات التركّية على المجتمع الدولّي لمساءلة 

أنقرة.
النائب  قال  التركية،  االنتهاكات  على  وتعليقاً 
العراقية  األج����واء  س��ي��ادة  إن  فيحان  ع��دن��ان 
أصبحت للطائرات األجنبّية التي يتكرر انتهاكها 
»هذه  أن  إلى  الفتاً  وعلني،  سافر  وبشكل  يومياً 
سياسّية  لقوى  مريب  صمت  يقابلها  االنتهاكات 
بحسب  الوطنية«،  بالشعارات  رؤوسنا  صدعت 

تعبيره. 
تركيا  استهداف  أّن  العراقّية  الرئاسة  وأكدت 
انتهاكاً  »ُيعُد  البالد،  شمال  »سيدكان«  لمنطقة 

خطيراً للسيادة العراقّية«.
الهجوم  بيان  في  دان��ت  العراقّية،  الرئاسة 
التركي بطائرة مسّيرة الذي استهدف قّوة لحرس 
إقليم  في  »سيدكان«  بمنطقة  العراقي  الحدود 

كردستان شمالي البالد.
كما أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل 
بن فهم السلمي، أمس، االعتداء السافر الذي قامت 
به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل 
قتل  إلى  أدى  الذي  األمر  مسيرة  بطائرة  العراقية 

وإصابة بعض عناصر حرس الحدود العراقي.
وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي، 

على أن »هذه األعمال العدائية السافرة والخروقات 
العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية 
على  خطيراً  تعدياً  تعد  العراقية  األراض��ي  على 
سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق 
األمم المتحدة والقانون الدولي واألعراف الدولية، 
الدولي،  األم��ن  مجلس  لقرارات  واضحاً  وخرقاً 

وعدم احترام لعالقات حسن الجوار«.
كما أكدت جامعة الدول العربية، أمس، دعمها 
الساحة  على  العراقية  الحكومة  من  تحرك  ألي 
الدولية ضد ما وصفته باالنتهاكات التركية على 
األراضي العراقية، وذلك في أعقاب مقتل عدد من 
قوات حرس الحدود في العراق في هجوم بطائرة 

مسيرة تركية في إقليم كردستان.
وفي بيان للجامعة نقلته وكالة األنباء العراقية 

العربية  الدول  العام لجامعة  األمين  أدان  )واع(، 
المتكررة  التركية  »االنتهاكات  الغيط  أبو  أحمد 
للسيادة العراقية، مستنكراً بأشد العبارات القصف 
التركي في 11 آب/ أغسطس الحالي على منطقة 
والذي  العراقية،  التركية  الحدود  على  سيدكان 
أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات 

المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين«.
واعتبر أبو الغيط االعتداءات التركية »انتهاكاً 
لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي 

ومبدأ حسن الجوار«.
وكانت تركيا قد أعلنت، في 14 يونيو/ حزيران 
الماضي، بدء عملية عسكرية في مناطق شمالي 
العراق، باسم »مخلب النمر«، بزعم مالحقة األكراد 

من عناصر »حزب العمال الكردستاني«.

في  اإلسالمّي  الجهاد  حركة  في  القيادي  قال   
فلسطين، داود شهاب، إن »المقاومة ستستمّر في 
العدوان  على  للرّد  الممكنة  األسباب  كافة  اتخاذ 
في  تفلح  لن  العدو  تهديدات  وأن  الصهيوني، 
تخويف الشعب الفلسطيني، والضغط عليه في 

وقف أّي شكل من أشكال المقاومة«.
أجرتها  مقابلة  خ��الل  شهاب  أق��وال  وج��اءت 
معه إذاعة »صوت القدس« أمس، للتعقيب على 
القصف الصهيوني في قطاع غزة، الليلة الماضية، 

بادعاء الرّد على إطالق بالونات حارقة.
الصهيونّي  »ال��ع��دوان  أن  إلى  شهاب  وأش��ار 
على الشعب الفلسطيني وخاصًة في قطاع غزة، 
يتخذ أشكاالً متعددة من بينها استمرار الحصار 
باإلضافة  ال��ع��دوان،  أشكال  وكافة  والتضييق 
الرصاص  إط��الق  عبر  العسكرية  لالعتداءات 
في  المواطنين  باتجاه  أو  المزارعين  باتجاه 

منازلهم«.
على  مصٌر  الفلسطيني  »الشعب  أن  وأض��اف 
خيارنا،  هو  المواجهة  وخيار  العدوان،  مواجهة 
شعبنا  تخويف  في  تفلح  لن  العدو  وتهديدات 
أشكال  من  شكل  أي  وق��ف  في  عليه  والضغط 

المقاومة«.
وشّدد شهاب على أن »المقاومة حق من حقوق 

االحتالل  إلجبار  المستعملة  الفلسطيني  الشعب 
على إنهاء الحصار، وأن المقاومة لن تسمح للعدو 
صهيونّي  اعتداء  فكل  االشتباك،  قواعد  بتغيير 
ستحّدد  المقاومة  أن  كما  المقاومة،  عليه  سترّد 

طبيعة الرد«.
يفرضه  ال��ذي  الحصار  واق��ع  شهاب  ووص��ف 
االحتالل على قطاع غزة ب� »غير مقبول«، الفًتا إلى 
من  مستمًرا  سيبقى  المقاوم  الشعبي  »العمل  أن 
مأزق  أمام  ووضعه  االحتالل  على  الضغط  أجل 
تنفيذ  في  القبول  على  إلرغامه  واس��ع،  حقيقي 
التفاهمات التي تّم التفاهم عليها إلنهاء الحصار 

عن غزة«.
ذرائ��ع  ت��ك��رار  تقبل  ل��ن  »المقاومة  أن  وذك��ر 
فخالل  التفاهمات،  تنفيذ  من  للتملّص  االحتالل 
يلقي  أن  يحاول  االحتالل  كان  الماضية  الفترة 
تمّكن  وعدم  كورونا  فيروس  مسألة  على  أع��ذاًرا 

الفرق من العمل«.
وأوضح أن »هذه أمور غير مقبولة، ومن حق 
ما  وهو  بكرامة  يعيش  أن  الفلسطيني  الشعب 
يجب أن يدركه كل األطراف، وأن شعبنا من حقه 
أن يدافع عن حقه ونفسه بإصرار وتضحية وإرادة 
وعزيمة قوية، ولن نسمح لالحتالل بفرض قواعد 
اشتباك جديدة، وبفرض الحصار كأمر واقع يمكن 

التعايش معه« .
في  القيادي  رض��وان  إسماعيل  قال  ذلك،  إلى 
حركة حماس، أمس، إن حركته في تواصل مستمّر 
االحتالل  إل��زام  على  العمل  أج��ل  من  مصر،  مع 

بإجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة.
دائم  بشكل  يتعّمد  االحتالل  أن  رض��وان  وأكد 
رفع  إجراءات  بشأن  المراوغة  سياسة  استخدام 

الحصار.
وحّذر رضوان في حديث لعدد من الصحافيين  
الفلسطينيين،  ضد  التصعيد  مواصلة  مغبة  من 

وزيادة الحصار على القطاع.
وح��م��ل ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��م��اس، االح��ت��الل عن 
الشعب  أن  مؤكًدا  والحصار،  التصعيد  تداعيات 
وال  بالحصار  ال  إرادت��ه  تنكسر  لن  الفلسطيني 

بالعدوان.
وعلى  العدوان،  سيجابه  »شعبنا  إن  وق��ال: 
على  اإلق���دام  قبل  م��رة  أل��ف  يفكر  أن  االح��ت��الل 
العدوان، ألن غزة لن تكون لقمة سائغة، ومن حق 

شعبنا والمقاومة أن تدافع عن شعبها وأمتها«.
الدولية  المنظمات  وكل  المتحدة  األم��م  ودع��ا 
قطاع  عن  الظالم  الحصار  رفع  أجل  من  للعمل 

غزة.
شوستر  ألون  الصهيوني  الزراعة  وزير  وكان 

عسكري  قرار  يوجد  ال  إنه  قال  الكابينت،  عضو 
مع غزة، مطالباً بوضع القرار على جدول األعمال 
ورؤساء  غزة  غالف  وسكان  له  حاجة  هناك  ألن 

مجالسها يطالبون بالرّد.

وأضاف شوستر وفق القناة 7 العبرية: »نحن 
بأهداف  األذى  إللحاق  ذكية  طريقة  إلى  بحاجة 
حماس العسكرية وتقليل الضرر قدر اإلمكان عن 

المدنيين«.

دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األونروا« 
بخطط  فلسطين  الجئي  شمول  إل��ى  الدولي  المجتمع  أم��س، 

االستجابة الطارئة للبنان.
في  كوردوني  كالوديو  لبنان  في  األونروا  شؤون  مدير  وقال 
لبنان  في  فلسطين  الجئي  نساعد  أن  »علينا  الخصوص:  هذا 
حافة  نحو  أكثر  تدفعهم  أن  يمكنها  أخرى  عاصفة  تجاوز  على 

اليأس«.
قيود  من  منتظم  بشكل  لبنان  في  فلسطين  الجئو  ويعاني 
إن  الممتلكات.  امتالك  وف��ي  العمل  في  حقهم  على  مفروضة 
والبالغ  البالد  في  حالياً  الموجودين  فلسطين  الجئي  غالبية 
الفقر،  200،000 شخص يعيشون تحت مستوى خط  عددهم 

وازداد وضعهم سوءاً جراء األزمة االقتصادية العميقة والتدابير 
التقييدية التي فرضتها جائحة كوفيد19-.

وتعد الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية التي تقدمها 
األونروا شريان حياة بالنسبة لالجئي فلسطين ومصدراً رئيساً 
لالستقرار في لبنان. إن تلك الخدمات في الغالب تشكل عنصراً 
فريداً يمكن التنبؤ بفعاليته بالنسبة لالجئي فلسطين، وبالرغم 
من أن التحديات المالية التي دأبت األونروا على مواجهتها في 
السنوات القليلة الماضية قد أضعفت ذلك اإلحساس بالقابلية 

على التنبؤ وأضافت المزيد على الكرب الذي يعيشونه.
وتتمثل الحاجة األكثر إلحاحاً بالنسبة لألونروا في أن تكون 
قادرة على مواصلة معونتها النقدية لكافة الجئي فلسطين في 

الجولة  أجل  من  دوالر  مليون   10،6 بحوالي  تقدر  والتي  لبنان 
المقبلة التي تأمل الوكالة أن تبدأ في الخريف.

وقال كوردوني: »إن األموال التي نسعى لجمعها تعد مبلغاً 
زهيداً من أجل التخفيف من الصعوبات على مجتمع يعاني من 
كرب شديد ومن أجل المساهمة في إحساسه باألمن وباالستقرار 
الكلي في البالد«، مضيفاً بالقول: »في األيام القليلة المقبلة، شهدنا 
مجتمعهم  تجاه  فلسطين  الجئي  من  مشجعة  تضامنية  أفعاالً 
المستضيف، وذلك بقيام متطّوعين بالمساعدة في جهود اإلغاثة 
وفي تنظيف األنقاض. إنهم جزء من الوضع في لبنان وأية خطة 

إغاثة شاملة ينبغي أن تستجيب الحتياجاتهم«.
الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األم��م  وكالة  وعبرت 

الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( بالحزن العميق على 
حاالت الوفاة التي تسبب بها االنفجار المريع يوم 4 آب والذي 
الضحايا  جملة  من  فلسطين  الجئي  من  اثنين  أرواح  حصد 
اآلخرين. وفي الوقت الذي ال تزال فيه قائمة الوفيات في ازدياد، 
فكذلك يرتفع عدد البنايات واألعمال التجارية والمدارس والمراكز 

الصحية المتضّررة في أرجاء واسعة من العاصمة اللبنانية.
وتستمر العمليات اليومّية لمكتب األونروا في لبنان في الوقت 
الذي تقدم فيه الوكالة الدعم لجهود اإلغاثة على النطاق األوسع 
بإتاحة  قيامها  تشمل  ذلك  على  واألمثلة  االنفجار،  أعقاب  في 
مستودعاتها لعاملي المساعدة اآلخرين لغايات تخزين األدوية 

والمستلزمات اإلنسانية األخرى.

»الأونروا« تدعو ل�سمول لجئي فل�سطين  بخطط ال�ستجابة الطارئة للبنان
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وإجالالً  احتراماً  ذلك  كان  ربما  قدميه،  على  ماشياً  المدينة  ليدخل 
لقدسية المدينة ومكانتها الروحية، ولكن المؤكد أن ذلك كان إحياء 
لتقاليد أسالفه الفرنجة )الصليبيين( الذين غادروها مهزومين قبل 
المقتضب  تصريحه  ال��رأي  هذا  ويؤكد  خلت،  قرون  الثمانية  قرابة 
 The crusades war have now(:خاطرة في  عما  المعّبر 
تلى  الذي  اليوم  في  أما  الصليبية،  الحروب  انتهت  اآلن    )ended
وتوجهه  غورو  الفرنسي  الجنرال  دمشق  دخل  فقد  ميسلون  معركة 
بقوله  الدين  صالح  ضريح  ليخاطب  األموي  المسجد  إلى  فوره  من 
الدين، وفي ذلك  يا صالح  قد عدنا  Saladin، vous veila(: ها   (
المشتركين  ألسالفه  ووارث��اً  فاتحاً  نفسه  في  يرى  كان  أنه  يؤكد  ما 
عن  عّبر  قد  قيل  ما  كان  وان  هذا  اللينبي،  االنجليزي  الجنرال  مع 
االستعمارية  دوافعها  أّن  إال  ودينية،  استعالئية  استشراقية  روح 

المعاصرة كانت أقوى.
وهو  لطيفاً  مصطلحاً  االستعماري  االح��ت��الل  أخ��ذ  ما  سرعان   
االنتداب متخذاً شرعية أممية مصدرها عصبة األمم، ومعها تفويضاً 
ميثاق  بموجب  وهو  الجديد  باالسم  البالد  ب��إدارة  رأسمالياً  غربياً 
الشعوب  حكم  شؤون  بتولي  المنتدبة  الدولة  تقوم  أن  األمم  عصبة 
التي لم تبلغ سن الرشد لتستطيع حكم نفسها بنفسها، بالطبع كانت 
تلك القرارات األممية منحازة أصالً لمصالح المنتصرين في الحرب 
واتفاقياتهم المسبقة وعلى رأسها االتفاق االنجلو - فرنسي الشهير 

باتفاقية سايكس – بيكو.
التفويض  تنفيذ  على  والفرنسية  االنجليزية  اإلدارت���ان  عملت 
طرد  على  وبطريقتها  نفوذها  منطقة  في  كّل  الغربي،  الرأسمالي 
دون  وحالت  العثمانية،  للدولة  ثقافة  أو  نفوذ  من  تبقى  ما  ومسح 
قيام وحدة قومية تجمع بين تلك األقطار والكيانات التي اصطنعتها، 
وقامت بصياغة المجتمع بصيغ أثنية أو طائفية مذهبية، ولم تسمح 
والسيطرة  الموارد  سرقة  على  وعملت  حقيقي،  وطني  حكم  بقيام 
وكان  والتشريع،  السياسة  شؤون  على  والوصاية  االقتصاد  على 
)االتحاد  األوراس���ي  الخصم  منع  على  العمل  الدولية  مهامها  من 
السوفياتي( التاريخي ثم العقائدي من التمّدد بالعالم والوصول إلى 

المياه الدافئة في شرق المتوسط.
مئة عام تفصل بين يومنا هذا واليوم الذي وقف فيه غورو قبالة 
ضريح صالح الدين، تّم خاللها تدعيم حدود سايكس- بيكو، وإدخال 
المستعمر  وأوج��د  الدراسية،  والمناهج  األذه��ان  إلى  الحدود  تلك 
زعامات هزيلة ترى في األوطان الوهمية المجتزأة إمكانية الحصول 
على حصة اكبر من مغانم السلطة، ازدادت حالة الشرذمة الكيانية 
الضيقة، وتمأسست الطائفية والمذهبية، وأخذت االثنية تطل برأسها 
رياح  بنا  عصفت  األخير  العقد  وفي  الجامعة.  القومية  حساب  على 
الربيع الزائف لتكشف ما خفي من عورات حالة التجزئة الجغرافية 
مع  وترافقت  واالث��ن��ي،  والمذهبي  الطائفي  وال��ه��وان  والسياسية 
تفجيرات متتابعة بعضها له دوي وآخر صامت ولكنها في الحالتين 

مدّمرة، وقد كان آخرها وأكثرها دوياً ما حصل في مرفأ بيروت.
في  لبيروت  مقّررة  زي��ارة   – تزال  وال   – الفرنسي  للرئيس  كانت 
أيلول المقبل، وذلك لالحتفال بمئوية إقامة لبنان الكبير الذي اقتطعه 
الجنرال غورو من سورية األم الشرعّية ليكون وطناً مسيحّي الطابع، 
ألّمت  التي  الكارثة  أّن  إال  القومي،  الهوى، منبتاً عن محيطه  فرنسي 
ببيروت ومرفأها دعته للقيام بزيارة فورية إلى لبنان، ال يسبقه إليها 
أحد، كيف ال وهو األّم الحنون والقابلة التي أخرجت لبنان من رحم 
سورية، والرئيس الفرنسي برغم علمانّيته وعلمانّية دولته، ال يريد 
في  الطائفي  النظام  تكريس  في  العلمانية  بالده  دور  عن  يتخلى  أن 

لبنان وتبني بعض األفراد من بعض طائفة بعينها.
باعتباره  ماكرون  الرئيس  البعض،  أولئك  من  بعض  استقبل 

التي  المجاورة  الشوارع  في  وجال  الحدث،  موقع  زار  وقد  )الماما(، 
تضّررت، ولحقت به جموع من الغوغاء متقّدمة إليه بعرائض تطالب 
بعودة االنتداب )االحتالل( الفرنسي، باعتباره القادر على حل مشاكل 
البلد الذي يتداعى من الفساد والفقر والفشل وتزكمه رائحة النفايات، 

وتعتم ليلة الكهرباء المتقطعة وتحرقه وتحطمه نترات األمونيا.
وجارحة  صريحة  الجمهوري  القصر  في  ماكرون  كلمة  كانت   
برغم ما ورد في بعضها من صواب توصيفي، وقد امتازت بطريقتها 
االستشراقية االستعمارية البيضاء المتعالية، إذ أكد على شرط أن 
تسبق اإلصالحات في بنية لبنان وصول المساعدات إليه بأشكالها 
زالوا دون سّن  أنهم ال  )التي سيحّدد مواصفاتها(، وأكد لمستمعيه 
عن  عجزوا  أنهم  حتى  أنفسهم،  حكم  ليستطيعوا  السياسي  الرشد 
يعرفهم  أنه  لهم  أكد  ثم  والكهرباء،  كالنفايات  المشكالت  أبسط  حل 
صناعة  من  أنهم  متناسياً  )سرقوا(،  قبضوا  قد  أنهم  ويعرف  جيداً 
أسالفة وإنتاجهم، ثم طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحّل محّل 
حكومة الرئيس دياب النزيهة، وهو األمر الذي ال يجوز أن ينطلي على 
من صمت لسانهم عن التعقيب على الزيارة ومفاعيلها وما ظهر من 
أهدافها وما بطن، باعتباره تكّرم وتحّنن ورفض استثناءهم من لقائه 
الموسع في القصر الجمهوري، أو ألنه خّص أحدهم أو بعضاً منهم 

بمحادثة جانبية سريعة.
وإْن  ماكرون  فالرئيس  الزيارة،  هذه  جاءت  تاريخي،  تكرار  في 
أنه جاء  إال  الخاصة بلبنان وبعض طوائفه  الروابط  ربطته وبالده 
وعلى  الغربية  والقوى  للمصالح  ممثالً  قرن  قبل  أسالفه  جاء  كما 
رأسها الواليات المتحدة، في العمل على عدم وصول روسيا وغيرها 
إلى لبنان، في جعبة الرئيس ماكرون أهداف معلنة وأخرى مضمرة 

يمكن استقراؤها.
 األهداف المعلنة هي في إعادة إنتاج النظام اللبناني على األسس 
يتّم  ال  حتى  دياب  حسان  الرئيس  حكومة  وإسقاط  ذاتها،  الطائفية 
فتح ملفات الفساد لبنانياً، ففتح هذه الملفات سيكون شأناً فرنسياً 
السياسيين، وفي جعبته  انتقائي والبتزاز بعض  يتّم بشكل  غربياً 
العمل على تعميق ابتعاد لبنان عن محيطة القومي الطبيعي، خاصة 
أّن حادثة التفجير وخروج مرفأ بيروت من الخدمة سيضطر لبنان 
لتجاوز قانون قيصر والعقوبات المفروضة على سورية، فال مناص 
الستيراد  وطرطوس  كالالذقية  السورية  الموانئ  إلى  اللجوء  من 
القمح والزجاج وكثير من حاجات لبنان، وإعادة ربطه بشكل أوثق 
الحؤول  الجعبة أيضاً  بفرنسا والغرب ومع “إسرائيل” الحقاً، وفي 
دون استدارة لبنان شرقاً باتجاه روسيا كما ورد آنفا، أو باتجاه إيران 
وعروضها النفطية المناسبة والمفيدة، وعدم قبول العرض الصيني 
الهندسية  المعايير  أرقى  وفق  بيروت  مرفأ  إعمار  بإعادة  السخي 
وبأسعار بالغة الزهد وطريقة دفع مريحة وسهلة ومناسبة للدولة 
الرأسمالي  المرابي  لعقلية  ومزعجة  مناسبة  غير  ولكنها  اللبنانية، 

الغربي.
أما األهداف المضمرة، ففي مقّدمتها العمل على إلحاق لبنان بمحور 
واليونان  مصر  من  كالً  ويضّم  فرنسا  تقوده  الذي  الغربي  الحرب 
و”إسرائيل” وقبرص، في مواجهة األتراك، وفي الصراع على ترسيم 
على  والصراع  المتوسط  عبر  الغاز  خطوط  ومّد  البحرية  الحدود 
ليبيا، وهذا يحمل في ثناياه ربط لبنان وحقول غازه ب� “إسرائيل” 
بشكل غير مباشر، على أن يؤول إلى ربط مباشر، عندما يأتي الوقت 

المناسب – وظني انه لن يأتي – لتكرار تجربة 17 أيار البائسة.
يختلف زائرنا الرئيس ماكرون في عام 2020 بالشكل عن سلفه 

الجنرال غورو 1920 ولكن بالمضمون ال، الفرق إنه تكرار معاصر...
*سياسي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية

اغتياالن وهدف واحد ... )تتمة �ص1( دورة التاريخ المئوّية ... )تتمة �ص1( 

عروق المخترقين من مسؤولي المرفأ، الذي يخضع منذ تأسيس لبنان لرقابة المخابرات 
الدولية، األطلسية خصوصاً، بل ايضاً لماذا فعلوا ذلك، ولماذا بيروت من بين ساللم الشرق 
)التعبير ألمين معلوف( وموانئ باردة تدير ظهرها الى الصحاري أكثر مما تسهر تحت قمر 

البحر وتغني مع البحارة )هيال يا واسع(.
على  معروف  مصدره  موّحد  إخباري  كشريط  ظهر  ومنحّط،  وهزيل  مقيت  سيناريو  في 
هذا  تفكيك  ومحايد  موضوعي  متابع  أّي  على  السهل  من  كان  وشاشة،  فضائية  من  أكثر 
الشريط وقراءة الخطوط السرية خلفه وخلف صور جنرال العهد والسّيد، المتهمين أيضاً ب� 

تسونامي بالي وزلزال البيرو وهزة البورصة في وول ستريت، وربما بالكورونا.
فحزب الله في كّل مكان وخلف كّل رئيس وأمير، وخناجره تحت كّل وسادة في العالم، 

هكذا راح الطفيلي يقول في نوبة عصبية موتورة ال تليق بعمره.
كانت ظالل القاتل تتضح شئياً فشيئاً، عبر ذلك الشريط وهو يدور حول مسرح الجريمة 
ويصرخ عبر أكثر من لسان وفضائية: الذئب الذئب، السيد السيد، العهد العهد، والمشانق 
عشرات  في  عرفناها  كما  نفسها  تخفي  ال  السوداء  فالسيكولوجيا  سواه.  القاتل  يكن  ولم 
الشهادات واألمثلة التي ساقها كولن ولسون في كتابه سيكولوجيا الجريمة، كما في أعمال 

روائية عند غالب هلسه في السؤال وعند نجيب محفوظ في اللص والكالب.
والجماعات  السفينة  بين  إحداها  تربط  ورواياتها:  لألمونيا  الحامض(  )المطر  تحت 
التكفيرية في سورية والمخابرات األطلسية والتركية، وتربط أخرى بينها وبين الموساد، 
وتربط ثالثة بين تفجيرها قبل قرار المحكمة الدولية المزعوم، كانت الهستيريا تتعالى على 
رائحة الدخان الملّون وبقايا الحرائق كما نشيد الرعب في مروحّيات المارينز في )القيامة 

اآلن( وتكشف عن أخوة يوسف تحت جلد الذئب المزعوم.
أصبحت  التداول(  من  الجيدة  تطرد  الرديئة  )العملة  غريشام  قاعدة  وبحسب  أيضاً 
وضع  )عن  رويترز  تقارير  سيطرة  تحت  االلكترونية  والمواقع  والفضائيات  الشاشات 
تحت  كما  وغيرها،  »الجديد«  ذكرت  ما  وفق  بأيام(  وقوعه  قبل  الخطر  صورة  في  الرئيس 
سيطرة االستئصاليين الجدد من الليبراليين والثورات الملّونة واألوتوبور وقبضتهم التي 
تلّوث وسط بيروت منذ أشهر، وإعالم الصحافة االستقصائية المتحذلقين ومصادرهم من 
يقّدمون  الذين  اإلنسان(  )حقوق  وأغنياء  أمراء  وكذلك  جيداً،  لنا  المعروفة  السفارات  داتا 

كأمناء على الهيكل الجديد، العقد االجتماعي الذي يشبه توماس هوبز أكثر من جون لوك.
وحتى يكتمل الخداع البصري في المشهد المسّوق لعابري الطوائف المزعومين، ال بّد من 
“شيعة األطلسي”، الذين ولدوا كغيرهم من جماعات اإلسالم  استحضار ما بات ُيعرف ب� 
الغربي في لندن ستان ومخابرات المكتب العربي القديم في القاهرة وقلم االستخبارات في 

شركة الهند الشرقية البريطانية.
بن  يزيد  الله  نصر  إزاحة  تعجبه  لم  آخر  وتيار  الشيرازية،  تيارات  من  لعان  شتام  تيار 
معاوية نحو العدو الصهيوني وإزاحة كربالء نحو الحدود مع هذا العدو، وتيار ثالث من 
التمويل  جماعات  وبين  وفضائياتها  والغاز  النفط  محميات  بين  ترّبوا  الذين  اإلعالميين 

األجنبي.
وليس بعيداً عنهم ذلك الشيخ المعّمم الذي تعّرفت على ما يكون، خالل بحث أكاديمي 
“الشراع” من مصادر ذلك البحث حيث قّدمت الشيخ، األمين العام السابق،  وكانت مجلة 
كأخطر رجال الحرس الثوري اإليراني قبل أن يظهر له في المنام عروبيو النفط والغاز الذين 
رموا يوسف العربي الحقيقي )جمال عبد الناصر( في الجب وشاركوا في إطالق النار عليه 

في حزيران 1967 وقبلها في االنفصال السوري وجبال اليمن السعيد.
نعم، بيروت جريمة العصر، التي ُيراد منها استكمال ما عجزوا عنه حين اغتالوا الحريري، 

أياً كان الموقف منه، وما من هدف آخر وراء كّل ذلك سوى وضع بيروت بين خيارين:
الحصار والدم حتى تقوم الساعة أو طّي كتاب المقاومة فصالً فصالً وسطراً سطراً وغسل 
آثار رجالها في وادي الحجير ومارون الراس، وطي صفحة العهد والجنرال الذي يريدون 
نوم  بغرفة  الخيار  هذا  واستبدال  وغيره،  الكهرباء  ملف  باسم  الموقف  هذا  على  معاقبته 
وكازينو لرجال النفط والغاز وأقالم االستخبارات األميركية الذين قضى الكثير من أسالفهم 

على أسوار بيروت.
قدم  على  المشي  تستطيع  ال  والقطران،  الروليت  بين  تولد  لم  التي  المدينة،  هذه  لكنما 
السيد  والمقاومة،  جهة،  من  البحر  حورية  الرحباني،  الفيروزي  األسطوري  اسمها  واحدة: 

والعهد من جهة ثانية.
االثنان معاً، مثل الحجل في صنين والنورس الذي يصحو مع الصيادين.

*الرئيس السابق لرابطة الكتاب األردنيين وكاتب ومحلل سياسي

لبنان والحياد الم�ستحيل...!

{ د. علي سّيد*
هذه  في  وخ��اص��ًة  لبنان،  حياد  فكرة  ط��رح  إّن 
أن  أوالً  يشترط  والصعبة،  االستثنائية  الظروف 
شعبي  وبإجماع  طبيعي  وض��ع  في  وطننا  يكون 
موافقة  وأيضاً  اإلقليمية  الدول  من  وبموافقة  داخلي 
من الدول الكبرى كي تؤّمن الحياد وتوفره وتضمنه 

وبالتالي تحميه.
الحياد وهي:  العالم عرفت   هناك خمس دول في 
والسويد.  سويسرا  النمسا،  بلجيكا،  لوكسمبورغ، 
عندما وفرت الدول الكبرى الحماية لهذه الدول مثل 
العالمية  الحرب  اندالع  قبل  وبلجيكا  لوكسمبورغ 
للحياد(،  اإلكتراث  )عدم  األلمان  نية  أّن  رأينا  األولى 
الشمالية  الجبهة  أن  أمل  على  يعيش  كان  الفرنسي 
الغربية أي بلجيكا ولوكسمبورغ هي جبهة محايدة، 
وعليه فإّن األلمان سيهاجمون من البوابة الفرنسية، 
ولكن في 2 آب سنة 1914 هاجم األلمان لكسمبورغ 
الدول  كانت  وتلك  فرنسا،  ودخلوا  بلجيكا  جهة  من 

الكبرى في ذلك الوقت.
وقف رئيس وزراء بلجيكا في لوكسمبورغ يتباكى 
ويقول التزمنا الحياد ولكنه لم يفد ولم يكترث األلمان 

لموقفنا وحيادنا المعترف به من كل دول العالم.
في  الحياد  مطلب  اليوم  القصيد،  بيت  إلى  لنصل   
مدماك  وأهّم  للبنان  سيوفره  الذي  من  الظروف  هذه 
ومن  موجود  غير  الداخلي  اإلجماع  أّي  الحياد  لهذا 
المستحيل إيجاده، وال يوجد مصلحة أو حتى توافق 

إقليمي على هذا األمر.
 ال مصلحة للخارج وال يناسبه أن يكون لبنان على 
حياد ألّن لبنان بوابة المشرق بتفاعالته وتجاذباته 
وهو يستطيع أن يلعب دور التوازن فهو يؤثر ويتأثر 
بالمنطقة وخاصًة بجاره في الشرق والشمال وعدوه 

في الجنوب.
لطرح  مقدمة  هو  الحياد  طرح  إّن  الخالصة...   
الفيدرالية والتقسيم ألنه لن يتحقق ومن المستحيل 
وكأنه  إجماع  دون  من  الحياد  يطرح  فمن  تحقيقه، 
مربع،  كم   10452 ال���  وط��ن  في  الفيدرالية  يطرح 
المنحى  إلى  لبنان  أخذ  طرف  أّي  يستطيع  ال  وعليه 
ال���ذي ي��ري��ده م��ن دون م��واف��ق��ة األط����راف األخ��رى 

وبالتالي اإلجماع الوطني.
كّل  على  مفتوحة  لبنان  في  الكبرى  الخيارات   
وطوائفه  وأحزابه  أطيافه  وكّل  واالحتماالت،  األوجه 
والدولية،  اإلقليمية  الدول  على  مفتوحة  عام  بشكل 
الصين  إلى  الذهاب  بخيار  ويهّدد  يريد  من  فمنها 
على  التركي  يفضل  من  وهناك  إي��ران،  أو  روسيا  أو 
ما  كّل  ليس  بأن  مقتنع  آخر  خيار  وهناك  العربي 
نمشي  أن  يجب  األميركية  المتحدة  الواليات  تقّرره 
على  أخرى  خيارات  إلى  نذهب  أن  وباستطاعتنا  به 
المقابل  وفي  طريقتنا،  على  البلد  إدارة  نريد  قاعدة 
يجب  المتحدة  الواليات  تقّرره  ما  بأّن  مقتنعة  جهة 
بوجه  الوقوف  نستطيع  ال  شعار  تحت  به  نسير  أن 

الشرعية الدولية.
الذي  العمودي  االنقسام  هذا  ظّل  في  الخالصة،   
األول  تشرين   17 بعد  ح��اّد  بشكل  أفقياً  أصبح 
الكبار  يتفق  حين  التجارب  خالل  ومن  لكن   ،2019
على  بناًء  البلد  تركيب  إلى  لنعود  االنقسام  ينتهي 
وأكثرية  زعمائه  أغلبية  وطن  في  فنحن  التسويات، 
أكثر  للخارج  وال��والء  للخارج،  تبعيتهم  مواطنيه 
للوطن  االنتماء  أن يكون  للداخل، يفترض  الوالء  من 
والعشيرة  للطائفة  االنتماء  من  واألهّم  األساس  هو 
والمنطقة، نحن ننتظر ما سيحدث بين إيران وأميركا 
تشرين   3 في  األميركية  االنتخابات  نتائج  وأيضاً 
2020 ألّن بلدنا مرتبط بالخارج، وهو يقّدم  الثاني 
نفسه دائماً كبلد قاصر، ومعظم مسؤوليه يعتبرون 
أين  فمن  الدولي،  المجتمع  أمام  قاصرون  أنفسهم 

نأتي بالحياد يا ترى؟
بتسويات  ي��ع��ّي��ن��ون  ال���رؤس���اء  معظم  أل��ي��س   
من  رؤساؤها  ُيعّين  دولة  في  الحياد  أين  خارجية؟ 

الخارج ودائماً ضمن تسويات دولية وإقليمية.
عن  الحياد  وبالتالي  المقاومة  س��الح  تريدون   
إليقاف  »إسرائيل«  يضمن  من  المنطقة،  صراعات 
عدوانها، ومن يضمن التزامها باالتفاقات والمعاهدات، 
أوسلو  اتفاق  وطبقت  الدولية  القوانين  احترمت  هل 
لألراضي  والضّم  بالقضم  تقم  ولم  الفلسطينيين  مع 
الفلسطينية، وضّمت القدس مخالفة لقرارات مجلس 
وأيضاً  األبدية،  عاصمتها  واعتبرتها  الدولي  األمن 
احترام  تّدعي  التي  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات 
القرارات الدولية وحقوق اإلنسان بأّي حق تعترف ب� 
»السيادة اإلسرائيلية« على هضبة الجوالن والقدس 
التي لها وضعية دولية منذ 1948 وتعلنها عاصمة 
في  ألنه  أميركا  عن  أتكلم  الصهيوني!  للكيان  أبدية 
العرابة والضامنة للحياد،  الحياد ستكون هي  حال 
أّي سيكون الذئب حامي القطيع. الشريط الحدودي 
في غور األردن والذي تبلغ مساحته 1200 كم مربع 
من  عليه،  سيادتها  بفرض  »إسرائيل«  ل�  سمحت 
التزم  يضمن لبنان ويحميه من »إسرائيل« في حال 
مياه  في  معروفة  أطماعها  »إسرائيل«  ف�  الحياد، 
الليطاني وحوضه وهي ال تخفي ذلك وهناك عشرات 
التصريحات من الصهاينة في هذا الصدد عن تقاسم 
المياه، فإذا نزعنا سالح المقاومة ووقفنا على الحياد 
كما يريد ويطرح البعض، من يوفر ويضمن الحماية 
الواليات  هل  لبنان  »إسرائيل«  غ��زت  إذا  للبنان؟ 
أو  تمنعها  المتحدة  األم��م  أو  األميركية  المتحدة 
فيتو  المتحدة  الواليات  طرحت  متى  ذلك،  تستطيع 
أو  المتحدة  الواليات  أدان��ت  متى  »إسرائيل«  ضّد 

االتحاد األوروبي »إسرائيل«!
نعم من حق لبنان ويجب عليه الحفاظ على قوته 
نطالب  ونحن   )2000  1978-( سنة   23 وشعبه، 
نسمع  ولم  الدبلوماسية  الوسائل  وبكّل  ونستجدي 
أّي مجيب أو متعاون في استرداد أرضنا المحتلة، من 
الذي حّرر األرض؟ القرار 425 أم الواليات المتحدة؟ 

»إسرائيل« أو االتحاد األوروبي؟ طبعاً ال...
لن نقف على حياد وننزع سالح مقاومتنا وعزتنا 
لنكون  اللبناني  عنفواننا  وحقيقة  وجوهر  وكرامتنا 
فريسة أمام عدو غادر غاشم جشع مدجج بالسالح 
ال يعرف سوى اإلرهاب وقتل األبرياء، عندما يصبح 
عدونا،  وج��ه  في  يقف  ومقتدر  ق��ادر  جيش  لدينا 

فالمقاومة وعلى لسان قادتها سوف تأتمر به.
 سويسرا دولة محايدة وهي محصنة ضّد السالح 
دولة  هي  نفسها  عن  للدفاع  القدرة  لديها  النووي 
وعلى  نفسها  على  المحافظة  تريد  ولكنها  حيادية 

حدودها.
العربي  الصراع  تاريخ  في  حصلت  تنازالت  أكبر   
بيروت  وقمة  أوسلو  مؤتمر  في  هي  »اإلسرائيلي«   �
من  المستوطنات  زادت  النتيجة؟  هي  ما  العربية 
القدس،  سرقت  مرة   600 من  أكثر  اليوم  إلى  أوسلو 
ولألسف  لبنان  على  حرب  غزة،  على  حروب  ثالث 
ألف   100 هناك  شيء،  على  الفلسطيني  يحصل  لم 

فلسطيني يعملون في المستوطنات اإلسرائيلية.
يطّبق  ولم  شيء  أّي  في  يتراجع  لم  عدو  أخيراً،   
مع  اتفاق  ب��أّي  يلتزم  ولم  مرغماً  إال  دول��ي  ق��رار  أّي 
الفلسطينيين والعرب، ما الذي يجعلنا نطمئن له كي 

نكون حياديين.
*باحث في العالقات الدولية

 هل �سيعود لبنان

تحت الو�ساية الدولية؟ 

{ ميسم حمزة
تتعّدد الروايات حول ما جرى في بيروت، من انفجار 
إلشغال  منها  ج��زء  في  رواي���ات  وه��ي  م��روع،  كارثي 
إلضاعة  سياسية  وتناقضات  خالفات  في  اللبنانيين 

جوهر هذا الحادث وخلفّياته، ومن يقف وراءه. 
واألنكى من ذلك القوى السياسية تتلّهى باالستثمار 
الحالية  الحكومة  وتحميل  الحادث  لهذا  السياسي 
بضغط  الحكومة  أعضاء  بعض  اّن  حتى  المسؤولية، 
من القوى التي سّمتها والتي هي ودائع لها في الحكومة 
تقّدم استقالتها، كما تحاول بعض القوى ايضاً التباكي 
هذا  عن  الناتجة  وأوجاعهم  اللبنانيين  مآسي  على 
األول  هّمها  ألّن  تماسيح  دموع  وهي  األليم،  الحادث 
واألساسي هو كيف تستطيع ان تقفز الى دور سياسي 
القوى  العديد من  المأساة، ويتبارى  على حساب هذه 
اّن  علماً  المسؤولية!  واحدة  سياسية  جهة  تحميل  في 
كّل المعطيات بدأت تتوضح ان العدو الصهيوني يقف 
تنفيذ  له  سخرت  سياسية  قوى  واّن  المأساة،  وراء 
في  األمونيوم  نيترات  تخزين  استثمار  عبر  مآربه 

العنبر رقم 12.
بأّن استهداف بيروت، جاء  العلماء يؤكدون  بعض 
الصهيوني  العدو  قبل  من  تكتيكية  نووية  قنبلة  عبر 
بعدما عجز عن جّر المنطقة والدول والقوى الدولية الى 
وتحديداً  الدولي  المجتمع  سارع  لذلك  شاملة.  حرب 
وتقديم  بالموضوع  لإلحاطة  واألميركي  الفرنسي 
اللبنانية،  المأساة  لتلك  تخفيفاً  المساعدات  بعض 
ودفع األمور نحو الخالفات الداخلية، وتسليط الضوء 
الباخرة، وحمولتها، ومن المسؤول عنها، وجعل  على 

اإلهمال الوظيفي هو السبب الرئيس لهذا االنفجار.
صحيح اّن لبنان أّدى دوراً في استثمار العدو لتحقيق 
إال  بيروت،  وعاصمته  بلبنان  كبير  بشكل  أضّر  انفجار 
أنه يجب أن ال يغيب عن ذهننا اّن العدو الصهيوني هو 
المسّبب لهذا االنفجار المرعب، واستخدم قنبلة محّرمة 
عاصمة  على  الكارثي  االنفجار  ه��ذا  إلح��داث  دول��ي��اً 

الوطن، وإخراج مرفأ بيروت من العمل.
وتوالت األحداث بعد تفجير مرفأ بيروت، وتسارعت 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  زي��ارة  فكانت  وتيرتها 
ماكرون، الذي جاء حامالً مجموعة من المطالب للدولة 
الحكومة  استقالة  أج��ل  من  الضغط  منها  اللبنانية 
اللبنانية برئاسة حسان دياب، والسير من أجل تشكيل 
أّن بيان استقالتها الذي تاله  إال  حكومة وحدة وطنية، 
السياسي  الواقع  عن  معّبراً  كان  دياب  حسان  الرئيس 
وبالتالي  الدولة،  من  أكبر  هو  الفساد  ب��أّن  اللبناني 
الطبقة  َمَهّمات  أول��ى  هو  النظام  على  المحافظة  ف��إّن 
السياسية اللبنانية التي استفادت منه وراكمت ثرواتها 

على حساب الوطن وأبنائه.
ولكن...

ال يخفى على اّي متابع للملف اللبناني طبيعة العمل 
الحكومة  استقالة  فهل  الطائفي،  والتقسيم  السياسي 
وفي  حقيقية؟  إصالحات  نحو  متجه  لبنان  أّن  تعني 
الطائف؟  اتفاق  البنود اإلصالحية من  طليعتها تطبيق 
السياسية؟  الطائفية  إللغاء  الوطنية  الهيئة  وتشكيل 
وانتخاب مجلس نيابي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف؟ 
النظام الطائفي الموروث، ونظام المحاصصة؟  وإلغاء 
على أن يحّل مكانه نظام مدني يعيد إلى الدولة هيبتها، 
الحقوق  في  اللبنانيين  جميع  ظاللها  تحت  ويتساوى 
والواجبات، أو كان دفع الحكومة نحو االستقالة يهدف 
الدولة  مكان  ليحّل  الموروث  النظام  ترميم  إعادة  إلى 
المدنية العادلة، إلعادة إنتاج الطبقة السياسية ذاتها، 
الساحة  على  يجري  ما  كّل  اّن  او  أخرى،  بأسماء  ولكن 
على  للضغط  هو  الساعة  حتى  التفجير  منذ  اللبنانية 
للمقّررات  والخضوع  التسليم  الى  ودفعها  المقاومة 
لتوجيه  الضغط  هو  الواضح  اّن  وخصوصاً  الدولية، 

أصابع االتهام نحو حزب الله؟
فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيعود لبنان تحت 
إقليمية  تسويات  على  االتفاق  ليتّم  الدولية  الوصاية 
على  ونفوذها  اإلقليمية  القوى  موازين  تحدد  ودولية 

المستوى الوطني والمنطقة بأكملها؟

{ رامي عّبود
كّل  في  كارثة  من  بأقّل  بيروت  مرفأ  في  ج��رى  ال��ذي  الحدث  وص��ف  يمكن  ال 
ناحية  من  أو  والمفقودين،  والجرحى  الشهداء  عدد  ناحية  من  كان  اْن  المقاييس، 
التداعيات التي خلّفها على مستوى الدولة والمجتمع والشعب في لبنان والذي، 
عما  الكشف  في  التحقيق  كبيرة  بدرجة  صّعب  أنتجه،  الذي  الكامل  التدمير  جّراء 

حصل بدّقة.
أدّلة  وال  جرى.  الذي  المهول  الحدث  عن  متناسقة  كاملة  رواية  ال  اآلن،  فحّتى 
دامغة توّكد أّياً من الفرضيات المطروحة اْن كانت تأخذ بعين االعتبار أّن الحدث 
الفادح  اإلهمال  نتيجة  داخلية  مسؤولّية  هناك  الحالتين  كال  وفي  ال،  أم  مفتعل 
الذي تبّين، والذي ال يجب أن يمّر دون محاسبة قاسية وحاسمة. ولكن المعركة 
السياسية الشرسة التي يمّر بها البلد والمنطقة بأكملها وحوادث مشابهة حصلت 
مؤّخراً في بلدان مجاورة معنية بشكل مباشر بالصراع القائم تدفع بنا بقّوة الى 
أن ال نستبعد أبداً أن يكون للعدو االسرائيلي واإلدارة األميركية عالقة مباشرة في 
المرفأ، وأيضاً من سارع  األّول من نسف  المستفيد  من قاعدة من  انطالقاً  التفجير 

ليستثمره سياسّياّ في خدمة أجندته.
فيتعّرض لبنان اليوم لهجمة اقتصادية شرسة جّداً متمثلة بالحصار، لم تأت 
بالنتيجة المرجّوة منه حتى اآلن. وكان ال يزال مرفأ بيروت يشّكل شرياناً حيوّياً 
أساسياً للبلد كونه تجري من خالله النسبة األكبر من الحركة التجارية من والى 
لبنان. حيث أّن هذا المرفأ يصل اليه أكثر من نصف كمّية البضائع المستوردة من 
للمرافئ  قدرة  وال  اللبناني.  المجتمع  حاجيات  نصف  من  أكثر  يؤّمن  أّي  الخارج 
العالقة  موضوع  يزال  ال  الثانية  الجهة  ومن  الكمّية.  هذه  استيعاب  على  األخرى 
العالقة  تنظيم  من  لبنان  يمنع  الذي  األميركي  الفيتو  جّراء  حاله  على  سورية  مع 
دون  مخنوقاً  غربه  الى  شرقه  ومن  جنوبه  الى  شماله  من  لبنان  يجعل  مما  معها 
أّي متنّفس. ثم بعد الفاجعة مباشرة، ولم تجّف بعد دماء القتلى والجرحى، بدأت 
األصوات الداخلية المتماهية مع السياسة األميركية تعلو لتطالب بتدويل األزمة 
وفرض وصاية خارجية على مختلف مرافق الدولة اللبنانية وهو ببساطة احتالل 
جديد للبلد تحت مسّميات باهتة وهو مطلب أميركي قديم يرجع الى أيام حرب تموز. 
المطروحة  الفرضيات  البديهي أن نقّدم في ساحة  الواقع، أال يصبح من  أمام هذا 
دولّية  بمحكمة  المطالبة  تذّكركم  أال  االتهام؟  موضع  في  العدو  تضع  التي  تلك 
الحريري  رفيق  للحكومة  السابق  الرئيس  اغتيال  بحادثة  الحدث  بهذا  للتحقيق 
بعد أن خدمت المحكمة الخاصة باغتياله مخدومّيتها وانتهت صالحّيتها ولم تعد 

تفي قراراتها بالغرض من تشكيلها من تحريض للبنانيين بعضهم على بعض؟ 
أال يدخل التخبط خالل الدقائق األولى من االنفجار في الروايات من مفرقعات الى 
تلحيم حديد وغيرها الشّك والريب الى عقولكم؟ في كّل األحوال، حّتى لو لم يثبت 
استثمار  محاولة  مجّرد  المرفأ،  بحادث  يتعلق  بشيء  الصهيوني  العدو  ضلوع 
الذين سفكت دماؤهم وهدم متنفّسهم  اللبنانيين  آب للضغط على   4 حدث مساء 

التجاري األول هو بحّد ذاته جريمة تاريخية موصوفة.
واذا صعدنا بالتدّبر الى تلّة أعلى تشمل في أفق منظارها المنطقة كلّها. ال يمكن 
فصل الحدث وتبعاته عن صفقة القرن والدور التاريخي الذي لعبه مرفأ العاصمة 
اللبنانية. فمنذ تأسيس الكيان الغاصب على أرض فلسطين ومرفأ بيروت هو أحد 
أنه لم يكن هناك عالقات علنية  المنطقة، خصوصاً  المرافق األساسية في تجارة 
ليمّرر  المرّشح  المرحلة  هذه  في  وهو  االسرائيلي.  والكيان  العربية  األنظمة  بين 
القرن،  صفقة  إعالن  بعد  واآلن  إعمارها.  إعادة  لورشة  تحتاجه  ما  سورية  الى 
وعمليات تطبيع العالقات المتتالية والمتسارعة بين العديد من األنظمة العربية 
و«إسرائيل«، صار من الممكن للمرافئ اإلسرائيلية وعلى رأسها مرفأ حيفا أن تلعب 
الدور ذاته. ال بل يمكن أن تلعب الدور وحده إذا تّم التخلّص من منافسها البيروتي 
وعرقلة إعادة بنائه او تطوير غيره ليكون بديالً عنه. مجّدداً، أال يستدعي ذلك أن 

ندرس بجدّية فرضية أن تكون »إسرائيل« وراء الحدث الكارثة؟
المطلوب  ليس  الحكومة.  مقّدمتهم  وفي  اللبنانّية،  الدولة  في  المسؤولون  أّما 
من  تهّرب  سوى  يكون  لن  ألنه  تستقيلوا.  أن  عليكم  ممنوع  تستقيلوا.  أن  منكم 
الكارثة  البدائل.  فيه  وانعدمت  المسؤولّيات  فيه  ارتفعت  زمن  في  المسؤولّية 
ماليين  خطورة.  تقّل  ال  فتداعياتها  وجرحوا،  رحلوا  الذين  عدد  في  فقط  تكمن  ال 
وصول  بانقطاع  مهّددون  وهم  الرئيسي  مرفأهم  فقدوا  اليوم  لبنان  في  القاطنين 
المراوغة والمساومة في مصير البلد  ما يلّبي حاجاتهم المعيشية. لم يعد مقبوالً 
وشعبه الذي تكاثرت في ظهره الطعنات. لم يعد مقبوالً أن يبقى بينكم من يراهن 
على مسارات إرضائية ألميركا ومعها الغرب المستعمر الذي يعرقل كل الحلول. 
من جاء إرضاء لذاته او مراهناً على حلول يأتي بها من مؤّسسات دولّية تأتمر من 
الواليات المتحدة األمريكية ألفظوه من بين صفوفكم. من كان منكم ال يفقه اللعبة 
السياسية آن له يفقه دهاليزها، ويعرف أّن أميركا استغلت وتستغّل كّل صغيرة 
وكبيرة طرأت وتطرأ على لبنان وأنها ال تحسن أن تكون غير ذلك. انه وقت القرارات 
الحاسمة الال مترّددة في مالقاة أيدي العون الممدودة منذ سنين الى هذا البلد وما 
زمن  أّي  من  أكثر  شرقاً  التوجه  وقت  حان  نّياتها.  صدق  عن  تعّبر  ممدودة  زالت 

مضى وأول التوجه ال يصّح إال من بوابة سورية.

كارثة مرفاأ بيروت من منظارها اال�ستراتيجي...

)عباس سلمان( من يعيد بناء كل هذا الخراب والدمار؟  
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الدولة وال�سلطة...

{  مأمون مالعب

الجغرافية  الــخــريــطــة  أّن  شـــك  ال 
ومناطق  طوائفه  تــوزع  تشهد  للبنان 
أّن  جيداً  المعلوم  ومن  دويالته.  نفوذ 
دويالت  مجموع  هي  اللبنانية  الدولة 
يـــومـــاً مؤسسة  تــكــن  ـــم  الــطــوائــف ول

الشعب الكبرى. 
سلطة  أّن  أيـــضـــاً  الـــواضـــح  ومــــن 
الدولة اللبنانية ليست سلطة الحكومة 
المركزية وال سلطة القضاء وال حتى 
السلطات  هذه  والعسكر.  األمــن  قوى 
حقيقية  سلطة  وال  ومكبّلة  مــوجــودة 

فاعلة. 
وهي  العميقة  الــدولــة  عند  السلطة 
صالحيات  أّن  ـــي  ف عــنــدهــا  لــيــســت 
أقوياء  الــكــّل  ومــتــنــاقــضــة.  متشابكة 
بالتعطيل  جــداً  أقوياء  ضعفاء.  والكّل 

وضعفاء باإلصالح أو البناء. 
الفيتو، ولو على  لها حق  كّل دويلة 
أو  مــوظــف  تغيير  أو  مــوظــف  تعيين 
سلطة  دويــلــة  لكّل  مــوظــف.  محاسبة 
داخل  نفوذ  ونــطــاق  أكثر  أو  مركزية 
على  أو  مــؤّســســاتــهــا  فـــي  ــــة،  ــــدول ال
جغرافيا الوطن. نطاق نفوذ يسمح لها 
يكبر  ذاتي صغير  بممارسة استقالل 
إلى حّد منع مسؤول مركزي بالدولة 
من تجاوز مناطق النفوذ، وإلى حّد أّن 

مواطناً يقطع طريقاً على وزير.
شكل  يهّم  ال  النظام  هــذا  إطــار  فــي 
سياسية!  أو  حـــيـــاديـــة  الـــحـــكـــومـــة، 
لها  الدويالت  أو فئوية! سلطة  جامعة 

استقالليتها.
في ظّل هذا النظام تكثر التشاورات 
التشنّجات  أو  االتفاقات  الخالفات،  أو 

والنتيجة واحدة :
اإلتـــفـــاق عــلــى مــصــالــح كـــّل طائفة 
وال  التعطيل  يستطيعون  كلهم  دويلة. 

يعطلون مصالح بعضهم.
أّن الدولة المؤلفة  المفارقة المؤلمة 
مصلحة.  لــهــا  ــــالت  ــــدوي ال هــــذه  مـــن 
تكون  ان  يمكن  ال  الــدولــة  ومصلحة 

مجموع مصالح هذه الطوائف.
مصالح الطوائف ال تساوي مصلحة 
دولة بل العكس هو الصحيح. مصلحة 
الدولة هي إلغاء مصالح الطوائف وهذا 

هو المستحيل. 
بعض  تغيّرت  وبعده  الطائف  قبل 
الصالحيات دون تغيير مناطق النفوذ 
الــشــريــعــة األســاســيــة في  تــغــيــيــر  أو 
اإلبقاء على مصالح الطوائف. التجربة 
نتيجة  ــى  إل أدت  وبــعــده  الــطــائــف  قبل 
واحدة. بلد هو في الشكل واحد وفي 
مستقّل  باالسم  دويــالت.  المضمون 
لكّل  طوائف  مجموعة  تحتله  وبالفعل 
وارتباطاتها  مصالحها  لــهــا  واحــــدة 
األزمـــات  ألهــلــه  ينتج  بلد  الــخــارجــيــة. 
وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  من 

وإدارية وأحياناً ينتج الحروب.
قــبــل الــطــائــف كـــان ال بـــّد مــن حرب 
تغيير  عــفــواً   – النظام  لتغيير  طاحنة 
اليوم  – فهل نحن  النظام  الدستور ال 
عتبة  على  سريرياً  الطائف  موت  بعد 

حرب لتغيير الدستور...؟
إذا لم يعد دستور الطائف قائماً فإّن 
واألزمـــة حبلى  بــعــد،  يــولــد  لــم  البديل 

والوالدة بحاجة إلى عملية قيصرية.
بكّل  ـــة  دراي على  اللبناني  الشعب 
ذلـــك لــكــنــه لــيــس عــلــى وعـــي )بشكل 
عــام(. يدرك حجم األزمــة لكنه يألفها 

ويتعايش معها.
األزمات،  حّد  إلى  المصائب  يعرف 
اليومي.  القوت  من  جــزء  والمصائب 
الطوائف  عــلــى  يـــتـــوّزع  الــشــعــب  هـــذا 
وأحزاب الطوائف وقياداتها، وال يعي 
أّي مصلحة عامة أو مصلحة وطن إالّ 

قلة منه غير قادرة على إنقاذه.

مقاومتنا ُوجدت 

لتبقى ولتنت�سر

{ د. جمال شهاب المحسن *
 ُخّدام المشروع الصهيوني األميركي 
في  يتماهون  متنوعة  وأل��واٍن  بأشكاٍل 
ومقاومتنا  الله  حزب  على  التصويب 
البطلة مع النتن المجرم نتنياهو الذي 
الفرنسي  الرئيس  مع  هاتفياً  تحادث 
دوره  على  و«هّنأه  ماكرون  إيمانويل 
وأعرب  اللبنانية  الساحة  في  القيادي 
عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات 
أنه  على  وأك���د  لبنان  إل��ى  إنسانية 
إلى  مباشر  بشكل  كلياً  إرسالها  ينبغي 

المواطنين اللبنانيين«.
وح����ّرض ه���ذا ال��ن��ت��ن ال��م��ج��رم في 
الله  حزب  على  )معكرون(  مع  حديثه 
ب��ي��روت..  مرفأ  انفجار  ف��ي  مستثمراً 

و«هّدد وتوّعد«...
الطيبين  وطني  أب��ن��اء  ي��ا  الِح��ظ��وا 
بين  ال��ك��ام��ل  ال��ت��ط��اب��ق  ال���ش���رف���اء 
والبعض  والفرنسي  »االس��رائ��ي��ل��ي« 
وصول  مسألة  في  وغيرهم  لبنان  في 
المساعدات الى الشعب اللبناني »بشكل 
اللبنانيين«...  المواطنين  إلى  مباشر 
غير  المنظمات  ط��ري��ق  ع��ن  وط��ب��ع��اً 
يسمى  م��ا  ي��اف��ط��ة  ت��ح��ت  الحكومية 
»منظمات المجتمع المدني«... وهي في 
بالدول  وارتباطاتها  ودورها  حقيقتها 
المعادية  وال��م��خ��اب��رات  وال��س��ف��ارات 
وذلك  المدني«...  لالحتالل  »منظمات 
ف��ي م��ح��اول��ٍة م��ق��ص��ودٍة إلل��غ��اء دور 
مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية...

اإلنسانية«  »المساعدات  ع��ن  أم��ا 
هذه  مثل  َخ��ِب��رن��ا  فإننا  الصهيونية 
ياسين  ودير  كفرقاسم  في  المساعدات 
وشاتيال  وص��ب��را  البقر  وبحر  وقبية 
والجرائم  المجازر  وكّل  والنبطية  وقانا 
واألميركيون  الصهاينة  ارتكبها  التي 
ضّد  والعالم  اإلقليم  ف��ي  وحلفاؤهم 

شعبنا وأمتنا ...
الصهاينة  اإلنسانية  أعداء  ينفع  لن 
واالس��ت��ع��م��ار األج��ن��ب��ي وع��م��الؤه��م 
وهذا  »األقنعة«  ه��ذه  ك��ّل  ومرتزقتهم 
في  وال��س��ي��اس��ي  »اإلع���الم���ي«  العهر 
توظيف واستغالل الدماء البريئة التي 
بيروت  مرفأ  تفجير  ج��ّراء  من  سقطت 

الحبيبة ...
الدم  أول��ي��اء  نحن  الجميع:  ون��ذّك��ر 
لتبقى  ُوج����دت  البطلة  وم��ق��اوم��ت��ن��ا 

ولتنتصر.
*إعالمي وباحث في علم االجتماع السياسي

{ د. ادمون ملحم
حياته  دورة  فـــي  تــســري  زائـــفـــة  ثــقــافــات  مجتمعنا  فـــي 
االجتماعية والسياسية والروحية تحاول احتالل عقول الناس 
تصّب  ومتناقضة  سلبية  باتجاهات  فيسيرون  وإخضاعها 
المجتمعية  الحياة  وحدة  تعطيل  في  المطاف،  نهاية  في  كلها، 
المجتمع  بهذا  وتــؤدي  ومادية  نفسية  حواجز  من  تخلقه  لما 
وتفتيته  البشرية  مكّوناته  بين  الــروابــط  وتفكيك  إنهاكه  إلــى 
ومرتبطة  متصارعة  مذهبيّة  ومعتقالت  هزيلة  كيانات  إلــى 
بإرادات خارجية تتلقى منها الدعم والحماية والرعاية، ولكن 
هذه اإلرادات الخارجية ال تقدم لها شيئاً مجاناً ألن لها خططها 
ومشاريعها  وأحالفها  تحالفاتها  ولها  ومنافعها  ومصالحها 
االستعمارية الهادفة للسيطرة على ثروات الشعوب ومواردها 

واستغاللها... 
الداخلي  مجتمعنا  في  الرائجة  الزائفة  الثقافات  عن  ومثاالً 

نجد ما يلي:
أوالً، ثقافة االنهزام وانعدام الثقة بالنفس وقتل المعنويات، 
او  للهجرة  ودفعهم  الناس  تجويع  خالل  من  التيئيس  وثقافة 
وثقافة  لها،  واالستزالم  الطائفيّة  القيادات  إلرادات  الخضوع 
التبعية واالرتهان للخارج، وثقافة التزييف والتزوير والتربية 
والتاريخية،  االجتماعية  الحقائق  إنكار  على  القائمة  الزائفة 
ما  وإلــى  واألخـــالق،  القيم  وانــحــدار  والنفاق  التكاذب  وثقافة 
المجتمع  تقدم  تعرقل  مــدّمــرة  انحطاطية  ثقافات  من  هنالك 
 – واالجتماعية  الروحية  الحواجز  وتقيم  معنوياته  وتقتل 

الحقوقية بين أبناء الشعب الواحد.. 
التعصب  ثقافة  انتشاراً هي  الزائفة  الثقافات  أكثر  إن  ثانياً، 
المعادية  والكراهية  واإلقــصــاء  النبذ  ثقافة  األعــمــى،  الديني 
اإلنساني..  والتقدم  االجتماعي  وللتفاعل  واالنفتاح  للتنّوع 
وتؤلِّه  اإلنسان  دم  تسترخص  الّسامة،  البدائية  الثقافة  هذه 
العنف واإلرهاب وتشّوه النفس اإلنسانيّة الجميلة.. إنها ثقافة 
الفظيعة  االرتكابات  في  مظاهرها  رأينا  التي  والموت  القتل 
ثقافة  إنها  التدميرية..   - اإلرهابية  الجماعات  بها  قامت  التي 
لتدمير  الوسائل  كل  ومستغلة  الموت  بصناعة  دائماً  منشغلة 
وإثنية  مذهبية  وإمــارات  كيانات  إلى  وتفتيته  مجتمعنا  وحدة 
خدمة  على  بينها  وتتنافس  اليهودية  الــدولــة  قيام  تشرعن 

التحالف األميركاني - الصهيوني واالنصياع إلى إمالءاته.. 
إلى  تسربت  التي  الحاقدة،  العنفية،  القبلية،  الثقافة  هــذه 
أولى  مجتمعنا بتخطيط صهيوني ممنهج ومدروس شاهدنا 
اللبنانية  الحرب  خــالل  ارتكبت  عديدة  مجازر  في  تجلياتها 
في  األخيرة  السنوات  في  أيضاً  تجلياتها  وشاهدنا  المؤلمة 
أفعال  وفــي  لبنان  في  وانتحارية  تخريبية  وعمليات  أحــداث 

إجرامية متعددة...
ثالثاً، تنتشر في مجتمعنا ايضاً ثقافة الغزو الثقافي -الفكري 
الممّهد للتطبيع مع العدو في كل الساحات والميادين..، وهذه 
الثقافة، التي ترّوج لها أبواق وأقالم إعالمية صفراء مدفوعة 
من دوائر عالمية ودول استعمارية ومن أنظمة عربية مهرولة 
وتكبيل  القوميّة  ذاكرتنا  تعطيل  غايتها  الــعــدو،  مع  للتطبيع 
ُمجبَرين  أنفسنا  فنجد  نفوسنا  فــي  الــيــأس  وإدخـــال  وعينا 

للقبول بصفقة القرن ومندرجاتها والسكوت عن جرائم العدو 
الجاثم  باالغتصاب  واالعتراف  الفلسطينية  المسألة  ونسيان 
على أرضنا وبوجود دولته المارقة - المصطنعة التي تمارس 
ومصادرة  الفلسطيني  بشعبنا  والتنكيل  القتل  جرائم  أبشع 
والتوّسع  األرض  وتــهــويــد  الــمــســتــوطــنــات  ــاء  ــن وب أراضـــيـــه 
هذه  إلرادة  خاضعين  أنفسنا  سنجد  وبالنهاية  المستمر.. 

الدولة ولمشيئتها.
بالتخبّط  يتجّسُد  الزائفة  الثقافات  عن  آخــر  ومثال  رابــعــاً، 
الــســيــاســي والــفــوضــى الــســائــدة فــي كــل األعــمــال والخطط، 
واألخالقي  والسياسي  والمالي  اإلداري  الفساد  وبظاهرة 
ومؤسساتها  الدولة  بنى  في  العام:  القطاع  في  المستشري 
تشكل  والــتــي  الــخــاص،  القطاع  وفــي  المستويات،  كــل  على 
ضرراً كبيراً في حياة المجتمع وعائقاً إلنمائه وتقّدمه وحاجزاً 
منيعاً أمام طموحات الشعب في الحياة الكريمة الالئقة. وهذه 
الظاهرة المنتشرة، والمتعّددة المظاهر، وما نتج عنها من نهب 
ألموال الدولة والشعب ومن إفالس مالي ومصرفي وانهيار 
وخرق  وسلوكية  ووظيفية  إداريـــة  وانــحــرافــات  اقــتــصــادي، 
وتقصير  وتكاسل  وتــراٍخ  والقوانين،  والضوابط  لألعراف 
والوظائف،  المسؤوليات  مختلف  فــي  وسلبية  واستهتار 
وانتشار الرشى والعموالت والمحسوبيّات واستغالل مواقع 
وطائفيّة  شخصيّة  مآرب  لتحقيق  بالقوانين  وتالعب  السلطة 
كـــوارث  مــن  إلــيــه  أّدت  ومـــا  الــعــامــة،  المصلحة  حــســاب  عــلــى 
الهائل  الــزلــزال  آخــرهــا  يكون  لــن  ربما  وإنسانية،  اجتماعية 
بشرية  خسائر  إلى  وأّدى  بيروت  مرفأ  ضرب  الــذي  المدّمر 
من  لطبقة  المجال  أفسحت  التي  الظاهرة  هذه  كبيرة.  ومادية 
السياسيين لتسخير البالد والعباد خدمة لمصالحها ومنافعها، 
دّمرت الدولة ومؤسساتها وأفقرت الشعب وأنتجت كثيراً من 
القبائح واألضرار والشرور وأودت بنا إلى انحطاط ومديونيّة 
وعبودّية قد نحتاج لزمن طويل كي نستعيد عافيتنا وننهض 

من هذه الهاوية العميقة.
فإلى متى سيبقى مجتمعنا يتخبّط بهذه الثقافات وبقضايا 

الرجعية المتجددة في األحزاب الطائفية الفاسدة وبتناقضاتها 
والهالك  الــشــر  إلـــى  بــه  والــســائــرة  للشعب،  ــة  الــمــذلَّ وآفــاتــهــا 

النهائي؟
على  القانون  حكم  ثقافة  فاقداً  مجتمعنا  سيبقى  متى  إلى 
القواعد  فعالية  ومــفــتــقــراً  والــشــعــبــي  الــرســمــي  الــصــيــعــديــن 
القانونية التي يجب تطبيقها في مساءلة الحاكم وتقييم عمله؟ 
فالفساد ال ينتشر إال في غياب حكم القانون وضعف األجهزة 
وغيرها  الفساد  ثقافة  على  نقضي  فلكي  تطبيقه.  تتولّى  التي 
المستقّل  القضاء  بناء  على  العمل  علينا  الزائفة،  الثقافات  من 
القانون  وحكم  والمساءلة  والشفافية  النزاهة  ثقافة  وترسيخ 
وتطبيق القوانين بفعاليّة، والتي هي أضمن الوسائل للقضاء 

على الفساد؟
 إلى متى ستصمُّ الطبقة الحاكمة آذانها عن دعوات اإلصالح 
الجوهري في هذا النظام الطائفي القائم على التوافق في توزيع 
المكاسب السياسية والمنافع االقتصادية على أمراء الطوائف 

وعشائرهم؟ 
حقيقية،  جوهرية،  إصالحات  إجــراء  وبإلحاح،  المطلوب، 
توحيد  إلى  وتقود  العصرية  الديمقراطيِة  الدولِة  لبناِء  تؤدي 
أدوات  لمجتمٍع واحــٍد.. وإحــدى  االنتماِء  أســاِس  الشعَب على 
التي  الديمقراطية  الالطائفيِة  المؤسساِت  إيجاِد  هي  التغيير 
تقوم بوظائفها في خدمة الشعب ورعاية مصالحه والتي تهتّم 
وترعاها  الصاعدَة  األجياَل  وبتربية  الصالح  المواطن  ببناء 

فتغرُس فيها قيم اإلخاِء القوميِّ والوالِء للوطِن والدفاِع عنه.
ما نحتاج إليه هو ثقافة جديدة إلنقاذ المجتمِع والدولة من 
بعقلية  إال  إنقاذ  فال  المتفاقمة..  الداخلية  واألضــرار  المخاطر 
الحرب  تعلن  مجتمعية  وثقافة  وعي  بحركة  جديدة،  أخالقية 
الدينيِة  الــفــســاِد والــفــوضــى والــغــِش والــحــزبــيــاِت  أوبــئــة  على 
الفاسدة  الخصوصية  القضايا  على  القائمِة  والتشكيالِت 
خدمِة  وعلى  الُمنتَحلَِة  الالقوميِة  والمبادِئ  الزائفة  والعقائِد 

المصالِح األجنبيِة المرتبطِة بها... 

الثقافات الزائفة وم�صير الهالك

ال اإنقاذ اإال بعقلية اأخالقية جديدة، بحركة وعي وثقافة مجتمعية 

تعلن الحرب على اأوبئة الف�ساِد والفو�سى والغ�ِش والحزبياِت الدينيِة 

والت�سكيالِت القائمِة على الق�سايا الخ�سو�سية الفا�سدة

***

ثقافة الغزو الثقافي -الفكري ترّوج لها اأبواق واأقالم اإعالمية �سفراء 

مدفوعة من دوائر عالمية ودول ا�ستعمارية ومن اأنظمة عربية مهرولة 

للتطبيع مع العدو، غايتها تعطيل ذاكرتنا القومّية وفر�ش �سفقة القرن 

ومندرجاتها 
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 s� Íd??�d??�??�«  b??F??� o??�U??�??�«  f??O??zd??�«  n??�u??�  qJA� ≠
 WOL��� Ë√ UN�ƒd�� ¡«u� ¨…b�b��« W�uJ��« w� W�—UAL�«
  UH�«u�  sL{  UNO�  W�—UAL�U�  ¡UH��ôU�  Ë√  UN�√d��  s�
 ¨lOL��« s� W�u�I� WOB�� UN�√d�� sOO�UB��« W�uJ�

ÆWK�IL�« WK�dL�« q�I��� r�— w� WOKBHL�« WDIM�«
  U�U���«  u??�??�  wF�K�  Íd??�d??�??�«  f??O??zd??�«  WC�UI�  ≠
 tF{uL� vK� v�Ë√ …—U�≈ XKJ� W�uJ��« W�UI��U� …dJ��
 tFC� w�U���ô« tF{Ë Ê√ Î U�uB� ¨ U�u���« j� vK�
 s�—œUI�«  fO�Ë  …dJ�L�«   U�U���ô«  s�  sOIKI�«  n�  w�
 oK� gOF� Íd�d��«  Ê√  r�— sJ� ¨UN� ÂuB��«  b�bN� vK�
 ¡UI��«  qCH�Ë w�U���ô«  tK�I��� vK� rJ�K�  …œuF�«  dO�Q�
 sO� Îö�U� W�—uNL��« fOz— l� ÊËUF��«  …—u� s� Î «bOF�
 Ë√  …d�U��  dO�  …—uB�  UNO�  „d�A�  W�uJ�  ÂUO�  qON��
 bNF�«  l�  U�—«dL��U�  V�d�  w��«  t��uB�  sO�Ë  …d�U��
 sO�  lL��«  W�uF�  „—b�  ¨w�U���ô«  t�—U�  Ã«eL�  Î U���

ÆsOH�uL�«
 lI�  Íd�d��«  UNAOF�  w��«  WO�Ozd�«  …bIF�«  Ê√  vI��  ≠
 YO� ¨WOK�«b�« WHC�« vK� lI� UL� d��√ WOLOK�ù« WHC�« vK�
 w��dH�«  n�uL�«  ÁbM�  `�d�   U�U��  sO�  Íd�d��«  lI�
 œbL��«Ë l Ò�u��« ÂU�√ WO�UM�K�« W�U��« `�� VM�� vK� rzUI�«
 Ê√  ·dF�Ë  U�dO�  q��  W�d�d��«  W�O��«  œbN�  Íc??�«  w�d��«
 vK�  ÕU�H�ôU�  WO��dH�«  …—œU�L�«  t�u�  ÍœuF��«  œbA��«
  U�uKFL�«  YO� ¨WO�d��«  WHJ�«  `�dO� tzUHK�Ë tK�«  »e�
 ÊUM��  w??�  UO�d�  l??�  ÊËU??F??�??�U??�  w??�«d??�≈  w???�Ë—  dOJH�  s??�
 „d���«   UOHK� Èb�≈ qJA�Ë ‰Ë«b��«  w� W�ËdD� UO�O�Ë

Æw��dH�«
 WO��dH�«  …¡«d??I??�«  qO�L�  ‰ËU??�??�  ÒÍdBL�«  —uC��«  ≠
 w��dH�«  vF�L�«  ZzU��  dE�M�  Íd�d��«Ë  WO�dF�«  WGK�U�
 dE�M�  p??�–  Àb??�??�  v??�??�Ë  t�LK�  ‰u??I??�  Ê√  q??�??�  Íd??B??L??�«

ÆÊuO�UM�K�«

É«côJ ø«H …ôjôëdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
 (1¢U áªàJ) ... AÉ°†≤dG ¢ù∏ée ±ÓN

 tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« W�ö�≈ Ëb�� ô Òw�UO��« —U�L�« w�
 ÊËRA�«  s�  dO�J�«  ‰uI�  W�d�  Î «b??�  tK�«dB�  s��  bO��«
 “uL�  »d�  w�  —UB��ô«  Èd�c�  WBB��  w�Ë  ¨WOK�«b�«
 W�uJ��«  qJ�  ‰u�  ÎULzU�  —ËUA��«  ‰«e�  ô  ULMO�  ¨2006
 w� Íd�d��« fOzd�« ‰«e� ô ULMO� UN�Oz— h��Ë WK�IL�«

Æl�A� ÍœuF� n�u� »UOG� ¨œÒœd��« …dz«œ

å¡UCI�«òË å‰bF�«ò ·ö�
  UOKL�  …d??z«œ  w�  …b�b�  W�uJ�  nO�Q�   «—ËUA�  XOI�  ULO�Ë
 w�  …d�RL�«  WO�—U��«  ÈuI�«Ë  WO�UO��«  ÈuI�«  sO�  i�M�«  f�
 WOzUC�   «d�R�   “d�  ¨oLF�«  v�«  qI�M�  r�Ë  WO�UM�K�«  W�U��«
 Q�d� dO�H� WOC� w� w�bF�« oOI���« dOB� vK� fJFM�� WO�K�
 n�dB� W�uJ� w� ‰bF�« …d�“Ë sO� ·ö� Ÿôb�« bF� p�–Ë ¨ ËdO�
 oI�L�« sOOF� ‰u� vK�_« ¡UCI�« fK��Ë r�� œuK� Í—U� ‰UL�_«

 ÆWOCI�« w� w�bF�«
 Íc�«  Âu�dL�«  vK�_« ¡UCI�«  fK�� v�≈  ¨f�√ r�� XK�—√ b�Ë
 r�ô«ò  Ê√  …d��F�  ÆQ�dL�«  —U�H�«  w�  w�bF�«  oI�L�«  r�«  sLC��
 s�  —Òd���  Ì÷U??�  w�  W��M�U�  u�  t�d��«  Íc??�«  ©f�u�  d�U�®
 vK�_«  ¡UCI�«  fK��  sJ�  ÆåWOM�_«  …eN�_«Ë  …UCI�«Ë  sOO�UO��«
 ÎUII�� f�u� sOOF�� ‰bF�« …d�“Ë Õ«d��« i�—  U�uKFL�« V���
 ÎUFL��� vK�_« ¡UCI�« fK�� wI�Ë Æw�UO� ·d� s� t�dI� ÎUO�b�
 qI��« b�Ë ¨d�¬ oI�� sOOF�� Y��K� f�√ qO� s� d�Q�� X�Ë v��
 ÎU�UL��«  «ËbI�Ë  ‰bF�«  …d�“Ë  V�J�  v�«  fK�L�«  ¡UC�√  s�  œb�

Æd�_« «cN� ÒX�K� ÎôuD�
 ÍœU�  w{UI�«  r�U�  ‰Ë«b��«  r��ò  t�√  Èd�√   U�uKF�  XHA�Ë
 ¨WO�u�U� WH�U�� tO� tMOOF� Ê√ ÎULK� ¨åÎUO�b� ÎUII�� tMOOF�� wIOI�
 UN� o�� WOC� w� dEM�« WO�UN�« W�ON� Ë√ oOI�� w{UI� o�� ô –≈

ÆÎUH�u� XD�√Ë o�� UN�uJ� W�U� W�UOM� UNO� dEM�«
 ¡UCI�« fK��Ë ‰bF�« …—«“Ë sO� ·ö��« w�  √— WFKD� —œUB�
 ô≈ qL�J� ô w�bF�« fK�L�« w� oOI���« Ê_ oOI���« WK�dF� W�«b�
 WOCI�« W�U�≈ bF�Ëò t�√ v�« å¡UM��«å?� W�{u� ¨w�b� oI�� sOOF��
 ©W�dJ�F�«Ë WO�bL�«® W�œUF�« r�U�LK� o�� ô w�bF�« fK�L�« v�«
 ÍœR� Ê√ UN�OA� s� —œUBL�« X�d�√Ë ÆåUN� dEM�« WOzUM���ö� ôË
 sO��UDLK�  WF�—c�«  `ML�  U�   UIOI���«  WK�d�  v�«  ·ö��«  «c??�ò
 tMJL� ô WO�b� WLJ�L� w�bF�« fK�L�« Ê√ ULO� ô w�Ëb�« oOI���U�
 sO�  ‚UH�U�  sOF�  Íc�«  w�b�  oI��  sOOF�  bF�  ô≈  WOCI�U�  X��«

ÆåvK�_« ¡UCI�« fK��Ë ‰bF�« …—«“Ë

 ÆÆÆoOI��K� qIM�«Ë ‰UG�_« ¡«—“Ë
 w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  w�U�L�«  qLJ��«  ¨p??�–  ÊuC�  w�Ë
 œb�  v�«  lL��«Ë  Q�dL�«  —U�H�«  nK�  w�   UIOI���«  Í—u��«  ÊU��
  ËdO� Q�d� w� sO�ËR�L�« s� WOM�_« …eN�_« W�U� w� ◊U�C�« s�

ÆWO�U��d�« WMJ� w� p�–Ë
 l�U��  ¨WOM�_«  …eN�_«  …œU�  s�  Î «œb�   UIOI���«  XKL�  U�bF�Ë
 sOI�U��«  ¡«—“u???�«  s�  œb??�  v??�≈  ŸUL��ô«  ÎU�U��  Í—u??�  w{UI�«
 ¨rN�UO�ËR��  ‚UD�  w??�   Ëd??O??�  Q�d�  l??�Ë  s??�c??�«  ¨sOO�U��«Ë
 w�  ÂuO�u�_«   «d�O�  s�  WKzU�   UOL�  s�e��  ‰u�  rN�«u���ô
 Æå”d�  f�«d�  W�U�u�  wzUC�  —bB�  œU�√  U�  o�Ë  ¨12  r�—  d�MF�«
 ‰UG�_« d�“Ë l� oOI���« WFL��« √b�O�ò ¨Í—u� Ê≈ —bBL�« ‰U�Ë
 q�IL�«  Ÿu��_«  w�b���  Ê√  vK�  ¨wC�dF�«  Í“U�  o�U��«  qIM�«Ë
 ¨”u�UOM�  n�u�Ë  ¨d�O�“  Í“U�  ¨sOI�U��«  qIM�«Ë  ‰UG�_«  ¡«—“Ë
 s�  œb�  v�≈  W�U{ùU�  ¨©‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�®  —U��  ‰UAO�Ë

ÆåsOI�U��« ‰bF�«Ë ‰UL�« ¡«—“Ë
 Õd�L�  `�L�«   UOKL�   dL��U�  WO�«bOL�«   UIOI���«  w�  U�√
  UÒO{dH�« W�«—œË ÊUJL�« w� …dA�ML�« œ«uL�« U�UI� lOL��Ë dO�H��«
 XLK�Ë  ¨w�U�—ô«  Ë«  wKOz«d�ô«  w�«ËbF�«  qLF�«  UNML{  s�  W�U�
 v�� dNE� r�   UIOI���«ò  Ê√  nKL�«  w� WOMF� —œUB� s� å¡UM��«ò
 WH�U� ¨ådÒ�b�Ë w�U�—≈ qL� s� Z�U� dO�H��« Ê√ vK� qO�œ Í√ Êü«
 ¡«d��  U�«d�√  w��«Ë  dO�H�K�  Ídz«b�«  dDI�«  w�  `�L�«   UOKL�ò  Ê√
 ÊuO��d�Ë  ÊuO�UD�«®  Êu??O??�Ë—Ë√Ë  ÊuO�UM��  ÊuOM�√  ÊuII��Ë
 o�U� Ë√ rG� Ë√ ŒË—UB� U�UI� Í√ vK� —u�F�« r�� r� ©Êu�bM�u�Ë
  UF�dHLK�  Ÿœu���  œu�Ë  s�  b�Q��«  r�  t�√  v�«  …dOA�  ÆåÍdO�H�
  b�ËË ÂuO�u�_«  U�ËU� Êe�� YO� 12 b�— d�MF�« »d� W�—UM�«
 X�¡U��  —œUB�  Ê√  ô≈  ÆådO�H��«  Õd��  w�   UF�dHL�«  Ác�  U�UI�
 ÊËd�U� s� W�—uNL��« fOz— VK� vK� w��dH�« Òœd�U� dO�Q��« s�
 W�dJ�� W�d� œu�Ë s� b�Q�K� WO�UMB�« —UL�_« —uB� ÊUM�� b�Ëe�
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 w�  U�U�C�«  ‰UA��«Ë  ÷UI�_«  l�—   UOKL�  UN�FD�  w��«  q�«dL�«
 WO�dF�«  ‰Ëb�«  s�   «b�U�L�«  wIK�Ë  W�U�ù«  ‰UL�√Ë  ¨ ËdO�  Q�d�

ÆWOM�_« ŸU{Ë_« v�« W�U{ùU� ¨UNF�“u�Ë ¨WO�M�_«Ë
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 mK��  —u�Ë  UN�√ò  ¨ ËdO�  Q�d�  d�UM�  b�√  w�  ÂuO�u�_«   «d�O�  s�
 Âö�S� wM�_«Ë ÍdJ�F�« —UA��L�« ÂU� —u�cL�« d�dI��« Êu� fOzd�«
 «cN�  ¡«—“u�«  fK��  W�Uz—  w�  ŸU�bK�  vK�_«  fK�LK�  ÂUF�«  sO�_«
 Á—Ëb�  mK��  b�  fK�LK�  ÂUF�«  sO�_«  Ê√  ÎULK�  ¨Â“ö�«  ¡«d�ù  d�dI��«
 a�—U� w�O{u��«  t�UO� w� œU�√  U� vK� ‰u�ú� ÎUI�Ë d�dI��«  h�
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  œU�√ ¨W�uJ��« nO�Q� nK� w� WO�UO��«  «—ËUAL�« bOF� vK�
 ]bF��  r�  Êü«  v��   ôUB�ô«  q�ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  WO�UO�  —œUB�
 i�� f�Ë ¨iF��« UNCF�� WOK�«b�« ·«d�_« i�� f�  UOKL�
 ULO�  ô  nO�Q��«Ë  nOKJ��«  w�  WK�UH�«  ·«d�ú�  WO�—U��«  ÈuI�«
 ¨ånO�Q��« qON��� UL�œ«bF��« Èb�Ë d��« wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e�
 œd�� q�K� mO� Ë« ¡UL�√ Ë√ W�u�� s� ‰UI� U� q�ò Ê√ v�« …dOA�
 ”ƒd�� r�« s� Y�b��« dJ�L�« s�Ë ÆW�B�« s� UN� ”U�√ ô  UMNJ�
 WO��dH�«  WO�dO�_«  U��U�L�«Ë wK�«b�«  —ËUA��«  —UE��U� W�uJ��«
 W�uJ�K�  …b�u�  WGO�  …—uK�  W�ËU�L�  qB��  w��«  W�œuF��«

ÆåWK�IL�«
 ¡UM���U� W�U��«  v�� ¡w� vK� ‚UH�«  ô  Ê√  —œUBL�«   d���«Ë
 WHOC� ¨W��M�Ë WF�U� W�uJ� nO�Q� …—Ëd{ vK� lOL��« o�«u�
 WO�UO�  WK��  ”√d�  t�uJ�  ¨Íb�  `�d�  Íd�d��«  bF�  fOzd�«ò  Ê√
 v�«  Íd�d��«  …œuF�  l�«u�  „UM�  Ê√  ÎULK�  ¡UL�√  Õd�  r��  r�  sJ�

ÆåÊü« v�� q�c� r� WO�uJ��« U�«d��«
 ÎUJ�L��  fO�  Íd�d��«  fOzd�«ò  Ê√  j�u�«  XO�  —œUB�  X�H�Ë
 W�uJ�  ÊuJ�  Ê«  UN�Ë√  p�c�  ÎU�Ëd�  lC�  u�Ë  W�uJ��«  W�Uzd�
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 d��F� Íc�« dO�_« sJ� ¨ ÒÍd�d��« W�Uzd� WOM�Ë …b�Ë W�uJ� b�d�
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 fK�L�« fOz— mK�√ bI�  U�uKFL�« V���Ë Æå–UI�ù« vK� qLF� qL�
 Âb�ò  tK�«  »e�Ë  q�√  wzUM�  r�U�  sOO�dO�_«  Íd�  tO��  w�UOM�«
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ÆåjD��« Ác� vK� WOzUNM�«
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 ÆåU�Ë—u�  ”ËdO�  W�zU�  »UI�√  w�   d�u�
 ÎULN�� sOB�« v�≈ W�–ô  «œUI��« V�«d� t Ò�ËË
 ¡«u��ô  WO�U�   «¡«d??�≈  –U��«  Âb�å?�  U�U�≈

ÆåV�UML�« X�u�« w� ”ËdOH�«
 d��√  sO�  Èd???�√   U??�ö??�  ÎU??C??�√  „U??M??�Ë
 WKL� UNM� U�UC� V��� r�UF�« w� s�œUB��«
 ¨m�u�  m�u�  w�  sOJ�  UNMA�  w��«  oOOC��«
 ¨ÊU��ù«  ‚uI�  ‰U��  w�  sOB�«  q��Ë

Æw�uM��« sOB�« d�� ÊQA� Ÿ«eM�«Ë
 vK�   U??�u??I??�  Î «d??�R??�  sOB�«  X??{d??�Ë
 w�  ¡UC�√  rNMO�  s�  Î̈UO�dO�√  ÎUM�«u�  11

 wL�M� Íc�« Í—uNL��« »e��« s� ”dG�uJ�«
  U�uI� sDM�«Ë ÷d� vK� Î«œ— ¨V�«d� tO�≈
 sOB�«Ë  m??�u??�  m??�u??�  s??�  sO�ËR��  vK�
 pK� w� WO�UO��«   U�d��«  hOKI�� sOLN��

ÆWI�U��« WO�UD�d��« …dLF��L�«
 …uD��  …b�bA�«  UN�{—UF�  sOJ�   b�√Ë
  UIO�D��«  V??�??�??�  s??D??M??�«Ë  U??N??�c??�??�«
 p??�–  Ê√  …d��F�  ¨WOMOB�«  W??O??�Ëd??�??J??�ù«
 bM��� ôË …d��« ‚u��« ∆œU�� l� ÷—UF��

ÆwF�«Ë ”U�√ v�≈

 W�ôË  s�  —u�UMO��«  X�U�
 bF�  f�—U�  ôUO�U�  UO�—uHO�U�
 åw�«dIL�b�«ò  `�dL�«  Êö??�≈
 ¨Êb�U�  u�  WÒO�dO�_«  W�UzdK�
  U�U���ô«  ÷u���  U�—UO��«
 sJL� Êb�U� u�ò Ê≈ ¨t� W�zUM�
 t�_  w�dO�_«  VFA�«  b Ò�u�  Ê√
 ÆUMK�√  s�  q�UI�  t�UO�  vC�
 wM�O�  t�S�  Î̈U�Oz—  t�HB�Ë
 Èu���  v�≈  v�d�  w��«  U�dO�√

ÆåUMK� Ô�
 vK�  …b�dG�  w??�  X??�U??{√Ë
 rC�√  Ê√  wM�dA�ò  ∫åd��u�ò
 UM�e�  `??�d??�  w�HB�  t??O??�≈
 Ê√Ë  ¨f??O??zd??�«  V??zU??�  VBML�
 vK�√  Î «bzU�  tKF�� ÂeK�  U�  qF�√

ÆåUM�b�
 …b??�d??G??� w??� Êb??�U??� ‰U????�Ë
 t?? Ò�≈  ¨f???�√  åd??�??�u??�ò  vK�  t??�
 Á—U??O??�??�« Êö??�S??� ·d??A??�??�ò
 b�√Ë  ¨W�U��  WK�UIL�  f�—U�
 w�  sOO�uLF�«  sOH�uL�«  qC�√
 w�  w�IO�—  UN�HB�  ≠  œö??�??�«

Æå U�U���ô«
 —u??�U??M??O??�??�« ‰U???� ¨Á—Ëb?????�
 o�U��«  `??�d??L??�«Ë  w??�d??O??�_«
 „Ëd��ò “—b�U� w�dO� W�UzdK�
 a�—U��«  lMB��  w��«  f�—UN�
 r ÒNH��  w�  ¨WK�I�  fOz—  W�zUM�
 s�  ŸU??�b??K??�  d???�_«  t�KD��  U??�
 WO�B�« W�U�d�« dO�u�Ë ‰ULF�«
 d��_«  …—«œù«  WL�e�Ë  ¨lOL�K�
 qLF�« √b�MK� ¨a�—U��« w� Î «œU��

ÆåeÔH�Ë
 fK��  W�Oz—   b???�√  ULO�
 w??�??�U??� w???�d???O???�_« »«u???M???�«
 VBML� f�—U� —UO��« w�uKO�
 UNK��  d���«Ë ¨fOzd�« VzU�
 Êu�UI�«  WDK�  r�œ  w�  ÎUHBM�

ÆW�«bF�«Ë
 Êu??O??�d??O??�√ ¡U??D??A??� o??K??�Ë
 Êb�U�  u??�  —UO��«  Ê√  W??�—U??�√
 t�√  t??�  W�zU�  f??�—U??�  ôU�UJ�
 sO��UM�«  ÁU��  t�«e��«  dN�√
 Ê√  s??�  «Ë—c???�  rNMJ�  ¨œu??�??�«
 Íc�«  r�b�«  t�  sLC�  s�  p�–

Æ“uHK�  t�U���
 fOzd�«  oK�  ¨q�UIL�«  w??�
 vK�  V�«d�  b??�U??�Ëœ  w�dO�_«
 ‰U??�Ë  ôUO�UJ�  Êb??�U??�  —U���«
  Q�UH�ò ¨WO�U�� …œU�≈ ‰ö�
 f�—U�  ôU�UJ�  Êb�U�  —UO��U�
 Î «bO� ¡«œ√ ÂbI� r� UN�_ ¨t� W�zU�

ÆåW�bONL��«   U�U���ô« w�
 sJ� r�ò UN�√ ¨V�«d� ·U{√Ë
 o�U��«  fOzd�«  VzU�  Âd���
 ¨ «d�UML�«  ‰ö??�  Êb??�U??�  u??�
 ô  h��  —UO��«  VFB�«  s�Ë

ÆåÂ«d��ô« p� ÒsJ�
 X�U� w��« ¨f�—U� XJ���«Ë
 ¨WO�«dIL�œ  WO�Uz—  W��d�
 …d??�U??M??� ‰ö????� ¨Êb???�U???� l???�
 sOO�«dIL�b�«  sO��d�L�«
 ÎU�u�� tOK� XM� sO� ¨v�Ë_«
 l�  qLF�«Ë  bA��«  w�  tK���

ÆÍdBMF�« qBH�« …U�œ
 UN�√ ¨w�dO�_« fOzd�« ·œ—√Ë
 iH�Ë  Vz«dC�«  l??�—  b�d�ò
 ‰U????�œ≈Ë ¨g??O??�??K??� q??�u??L??�??�«
 VD�«  w??�  w??�«d??�??�ô«  ÂUEM�«
 ¡UO�√Ë  ¨¡U��_«  bIHM�  «cJ�Ë

ÆåUN�dA� Ê√ UNOK� …dO��
 Êb�U� W�zU� V�«d� r�U� UL�
 ¨åW�UGK�  WCOG��«å?�  UNH�ËË
  U�K�  ‰ö??�  XL�U�  U�bM�
 fK��  U�bI�  w��«  ŸUL��ô«
 w{U�  sOOF�  bO�Q��  ŒuOA�«
 X�d�  WO�dO�_«  UOKF�«  WLJ�L�«

Æu�U�U�
 f??�—U??�ò  Ê≈  V??�«d??�  ‰U???�Ë
 ŒuOA�«  fK��  ¡U??C??�√  d��√
 Â«d��«  Âb�Ë  W�UE�Ë  W�U{Ë

Æås�d�x�
 WO�U��  f�—U�  …—u�UM��«Ë
 VBM�  2017  ÂU�  cM�  qGA�Ë
 UO�—uHO�U�  W�ôË  s�  —u�UMO�

Æw�dO�_« ŒuOA�« fK�� w�
 w� f???�—U???� X??K??G??� U??L??�
 2004  w??�U??�  sO�  U??�  …d??�??H??�«
 ÂU�  w??�b??�  VBM�  ¨2011Ë
 sO� XKG�Ë ¨uJ�O��«d� ÊU�
 VBM�  ¨2017Ë  2011  w�U�
 W??�ôu??�  32?�«  ÂU??F??�«  V??zU??M??�«

ÆUO�—uHO�U�
 dNE�  Ê√  —Òd??I??L??�«  s??�  ÊU???�Ë
 w�«dIL�b�«  `�dL�«  Êb�U�  u�
 WO�dO�_«  W�Uzd�«   U�U���U�
 f�—U�  ôUO�U�  —u�UM��«  l�
 ÷u??�??�??� U???�—U???�???�« w???�???�«
 VBM�  vK�  tF�   U�U���ô«
 dL�R�  ‰Ë√  w??�  fOzd�«  VzU�
 w�  o�dH�  ÎUF�  ULN�  w�U���«
 W??�ôË  w??�  Êu��MLK�Ë  WM�b�
 WKL��«  ‰u???�œ  l??�  d???�Ëö???�œ
 d??�??�√ W??K??�d??� W??O??�U??�??�??�ô«

ÆÎU�«b��«
  U��dB��  ÊUM�ô«  w�b�Ë
 q��  w�U���ô«  lL���«  ‰ö??�

 ÎUOL�—  Êb??�U??�  ‰u��  s??�  ÂU??�√
 t�  w�«dIL�b�«  »e��«  `O�d��
 ‰ö�  w�Uzd�«  ‚U���«  ÷u��
 bIFO�  Íc??�«  w�e��«  dL�RL�«
 Ÿu��_«  X�d��ù«  vK�  t�K�√
 ”ËdO�  W�zU�  V���  q�IL�«

Æb���L�«  U�Ë—u�
 dL�R�  bIF�  Ê√  —ÒdIL�«  s�Ë
 bF�  q�ULL�«  Í—uNL��«  »e��«
 sKFO�  YO�  ¨Ÿu??�??�Q??�  p??�–
 ‰u��  V??�«d??�  b??�U??�Ëœ  fOzd�«
 l??�—_  WO�U�  W??�ôu??�  `??�d??�??�«
 WK�dL�«  √b���  p�c�Ë   «uM�
 WO�U���ô«  öL��« s� …dO�_«
 v�� lO�U�√ …dA� dL��� w��«
 s�  Y�U��«  w�  —dIL�«  X�uB��«

Æw�U��« s�dA� d�L�u�
 f�—U� —UO��« Êö�≈ Èd�Ë
 s�  —u�UM�  w�Ë  ¨©ÎU�U�  55®
 Êb�U��  W�zU�  ¨UO�—uHO�U�  W�ôË
 —UO��« WOKL� bF� ¡U�ö��« f�√
 V��  s??�  W??F??�U??�??L??�  X??F??C??�
 s�  mK��  –≈  Êb�U�  s�  V���

ÆU�U� 77 dLF�«
 d��√  `�BO� Êb�U� “U� «–≈Ë
 UL�  ÎUM�  sOO�dO�_«  ¡U??�ƒd??�«
 vF��  s??�  t�Q�   UMNJ�  —U??�√
 pK�  w�  WO�U�  W�ôu�  `�d�K�

Æ2024 w� W�U��«
 …√d???�«  ‰Ë√  w???�  f???�—U???�Ë
 WO�dO�√  ‰Ë√  ÎU??C??�√Ë  ¡«œu???�
 o�dH�  rCM�  ÍuO�¬  q�√  s�
 sO�e��«  b??�_  w�Uz—  `�d�
  U???�ôu???�« w???� s??O??O??�??O??zd??�«
 s�  sOM�«  WM�«  w??�Ë  …b��L�«
 s�  UN�b�«Ë  X�U�  –≈  s�d�UNL�«

ÆUJO�U� s� U�b�«ËË bMN�«
 WO�U���ô«  WKL��«   dA�Ë
 vK�  Î«—u??B??�  ÎöO���  Êb�U��
 Êb�U�  sO�  ‰U??B??�ô  X�d��ù«
 q??�å t??O??� U??N??� ‰U???� f??�—U??�Ë
  œ—Ë  òøqLFK�  …bF���  X�√
 U�√  ÆÆwN�≈  U�å  ‰uI�U�  f�—U�

ÆåqLFK� œ«bF��ô« Òr�√ vK�
 dNEO�  qO����«  w�U�  U??�√
 WI�dD�«  bI�M�  w??�Ë  f??�—U??�
 W??�“√  V??�«d??�  UN�  Z??�U??�  w??�??�«
 b���L�«  U???�Ë—u???�  ”Ëd??O??�
 X�d�  w??�??�«   U??�U??�??�??�ô«Ë
 W�dBMF�«  b{ œö��«  ¡U��√  w�

ÆW�dA�«  WOA�ËË
 ¡UF�—_«  ÂuO�«  V�«d�  bM�Ë
 f�—U�  —UO��«  Ê√  s�  ‰UI�  U�
 V��  v??K??�  Êb??�U??�  b�U�O�
 w�«uC�«  w�  ¡U�M�«   «u??�√
 ÎUL�U�  Îö�U�  sN�«u�√  qJA�Ë
 ÆW��—Q�L�«   U�ôu�«  V��  w�
 Ê≈  d��u�  vK�  V??�«d??�  V??�??�Ë
 òw�«uC�«  w�   uO��«   U�—å

Æt� s� ÒuBO�
 V??�«d??� W??K??L??� l??O??C??� r???�Ë
 ÎU��Ë  ¡U�ö��«  Âu??�  WO�U���ô«
 f�—U� WL�UN� w� √b�� Ê√ q��
 òW�dD��å  UN�Q�  UN�H�Ë  w��«

Æ—U�O�« u�� Êb�U� d���

 b��  ¨Ídz«e��«  fOzd�«  U??�œ
 œ«b??F??�??�ô«ò  v??�≈  Êu��  bO�L�«
 ŸËdAL�«  vK�  ¡U�H��ô«  WK�dL�
 ¨å—u??�??�b??�«  q�bF��  ÍbONL��«
 V??F??A??�«  —Ëœò  v??K??�  Î «œb???A???�
 WO�UO�  «dOG� Í√ w� Íe�dL�«

Æåœö��« w�
 s??O??�ËR??�??L??�« Êu???�???� Y????�Ë
 WO�U���«  WLK�  w�  ¨sO�dz«e��«
 w�  …ôu???�«Ë  W�uJ��«  ŸUL��ô
 œ«bF��ô«ò vK� ¨f�√ ¨r�_« dB�
 ·Ëd??E??�« q??C??�√ d??O??�u??� W??O??G??�
 WO�HM�«Ë  W??�œU??L??�«  ◊Ëd??A??�«Ë
 t�LK�  ‰u�  s�  s�«uL�«  sOJL��

ÆåtM�Ë q�I��� w� WK�UH�«
 Ê√ v�≈ Ídz«e��« fOzd�« —U�√Ë
 ‰«e� ô ‰bFL�« —u��b�« ŸËdA�ò
 dJ�Ë  ¨ U�«d��ô«  lL�  —u�  w�
 tK�bF�Ë  tz«d�≈  w�  r�U�  s�  q�
 »«e??�√Ë  WOM�Ë   UOB��  s�
  UOFL�Ë   U??�U??I??�Ë  WO�UO�
 ÎU�b��  ¨sOOF�U�  …c�U�√Ë  WO�b�

ÆårN�U�«d��ô w�UF�« Ád�bI�
 tOF�  s??�  f??O??zd??�«  »d???�√Ë
 ¨åw??I??�«u??� —u??�??�œò œ«b???�≈ v??�≈
 ‰bFL�« —u��b�« h�ò Ê√ ÎUHOC�
 sLC�O�  u??�Ë  Î̈U??I??�ô  dAMO�
 ¨W�ËdDL�«   U??�«d??�??�ô«  lOL�
  U�«d��U�  c??�_«  p�–  bF�  r�O�
 `�BO�  p??�–  b??F??�Ë  ¨WO�K�_«

ÆåÎU�ËdA� —u��b�« q�bF�
 q�IL�«  dOOG��«  Ê√  Êu��  b�√Ë
 Í—c??�  tMJ�  Î̈UOLK�  ÊuJO�ò
 Íc??�«  —u��b�«  vK�  bL�FO�Ë
 ∫l�U�Ë  ¨åW??�Ëb??�«  ”U??�√  qJA�
 V�UJL�«  q�«œ  ÊuJ�  ô  dOOG��«ò
 VFA�« q� ¨WMOF� W�UL� bO� Ë√
 ‰u�� w� W�d��« t�Ë —ÒdI� s� u�

ÆåUNC�— Ë√ —u��b�« …œu��
 ‰U�  w??�ò  t??�√  fOzd�«  d??�–Ë
 q�bF��«  ŸËdAL�  VFA�«  i�—
 l� r�bI�« —u��b�U� qLF�« r�O�

ÆådOOG��« À«b�≈ vK� —«d�ù«
 s� d�c�� W�U�— Êu�� t�ËË
 WO�UI��«  WK�d�  w�  sOF�UD�«ò
 ¨åd���«  ¡«—Ë  s??�  sODD�L�«Ë
 —UDI�«  Ê_  Êu�D��ò  rN�≈  ÎözU�

Æå¡«—u�« v�≈ l�d� s�Ë oKD�«
 ÊQ�  t��UM�  s�  Êu��  »d??�√Ë
 v�≈  W�U�  w�  …b�b��«  dz«e��«ò
 ‰uI�«  tO�  r��M�  b�b�  „uK�
 „uK��«  tO�  r��M�Ë  qFH�«  l�
 w�Ë  ¨hK�L�«  qLF�«  l�  bOL��«
 eJ�d�  WMO��  f??�√  v??�≈  W�U�

 bL���  w??I??�«u??�  —u??�??�œ  UNOK�
 w�U��« s�dA� ‰Ë√ ÊUO� s� t�Ë—
 w�  q??�_«  Ÿ—e??�Ë  qLA�«  lL��Ë

Æåq�I��L�«
 …œUO�ò  Ê√  vK�  fOzd�«  œÒb�Ë
 s�R�Ë  VFA�«  W�b�  w�  œö��«
 ¨åW�ËdAL�«  t��UD�  oOI��  vK�
 Íd??z«e??�??�« V??F??A??�«ò ∫ÎU??H??O??C??�
 t��� eOL� nO� »—U���« t�LK�
 tzUM�√  s�  hK�L�«  sO�  ÍdDH�«

ÆåtOK� q�U��L�«Ë

 b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  ‰U�
 w�  w�U��  dL�R�  ‰ö�  V�«d�
 q�  d�uO�ò  t�≈  ¨iO�ô«  XO��«
 nMF�«  n�u�  w�«—bOH�«  r??�b??�«
 Ê√  Î «b�R�  ¨åsO�d�L�«  ‰UI��«Ë
 w�  wM�u�«  ”d??�??�«  W�—UA�ò
 qJA�  n??M??F??�«  v??N??�√   U???�ôu???�«

ÆåÍ—u�
  UL�N�«ò  Ê√  V�«d�  d���«Ë
 ‰U???L???�√ w????� W???�d???A???�« v???K???�
 sO�—U�O�«  s??�  w??�U??�—≈  ·Òd??D??�
 t??�√ v???�≈ Î «d??O??A??� ¨ås??O??�d??D??�??L??�«
  U??�ôu??�«  ÂU??J??�  v??K??�  wG�M�ò
 Êu�L��Ë  s??�_«  WLNL�  ÂUOI�«

ÆårNKLF� ÂUOI�« W�dAK�
 wG�M�ò  t???�√  v???�≈  —U???�√  U??L??�
 s�  q�  ‰UI��«  ‰bF�«  …—«“Ë  vK�

ÆåW�dAK� ÷ÒdF��
 ”Ëd??O??H??� o??K??F??�??� U???� w????�Ë
 U??M??�d??�√ò V??�«d??� ‰U???� ¨U???�Ë—u???�
 W�Ëœú�  U�—œu�  W�d�  l�  ÎU�UH�«
 W�d�  Êu??O??K??�  100  q??O??�u??�??�
 ”ËdOH�  œUCL�«  ÕUIK�  WKL���
 Áœö� Ê√ Î «b�R� ¨åb���L�« U�Ë—u�
 w�  WKL���   U�UI�  3  UN�b�ò
 ¨—U���ô«  s�  W��U��«  WK�dL�«  w�

 W��UM�« s� ÊuOK� 100 Z�M��Ë
 W�d�  ÊuOK�  500  r�  s�Ë  UNM�

ÆÁdO�F� V��� ¨åÈd�√
 V�«d�  U�œ  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 s�  «u??�U??F??�  s??�c??�«  sOO�dO�_«
 Âb�U�  Ÿd??�??�??�«ò  v??�≈  ”Ëd??O??H??�«
 W�U��«  Âb??�«  U�“ö�  Â«b���ô

 g??O??�??�«ò  Ê√  ÎU??�??{u??�  ¨år??N??�
 ‰UB�≈  vK�  qLFO�  w??�d??O??�_«
 U�Ë—uJ�  œUCL�«  ÕUIK�«   U�d�

ÆåsOM�«uL�« v�≈
 ¨…b��L�«   U??�ôu??�«   b??N??�Ë
 ÎU�u�K� ÎU{UH��« ¨V�«d� V���
 ¨ U??�U??�ù«Ë  U??O??�u??�« œb??� w??�

  UF�UIL�« s� 87% Ê√ v�≈ Î «dOA�
 w� ÷UH��« s� XMK�√ WO�dO�_«

Æ U�U�ù«
  U�U�ù«  j�u��  Ê√  d���«Ë
 w�  ¨Áœö�  w�  20%  v�≈  iH��«
 ÎU�UH�—« WO�Ë—Ë√ ‰Ëœ XK�� sO�

Æ U�U�ù« œb� w�

Écô«eCG ™e äÉbÓ©dG :á«æ«°üdG á«LQÉîdG

ÉgQÉ°ùe øY êôîJ ’CG Öéj
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ثقافة وفنون10

لحظات حميمية ي�ستحيل ت�سجيلها باأمانة علمّية

ال�ساعر الراحل اأمين الذيب بح�سن الأ�سرة وفرادة البطولة

لبنان  من  والنقاد،  الشعراء  غيابه  في  كتب 
تونسية  شاعرة  تذكرته  أمس،  العربي،  والعالم 
وسيتذكره كثيرون، كتبوا في شعره، في نثره، 
األدب  ملتقى  وزميالته  زمللالء  مللع  إطللالقلله  فللي 

الوجيز.. 
ال  وحميماً،  جميالً  كللان  عنهم  خفي  ما  لكن 
احفاده  غير  أّموني«  »جللّدو  خبايا  يعرف  أحد 
ويحتفظون بأسرار حبهم ألنفسهم وال يكتبونها. 
ليست سرية مصرفية في عصر تهافت السريات 

كافة. إال سرية قلوب األحفاد العشاق. 
اليوم دور أسرُته، تفتح القلوب، تشحذ األقالم 
وتفيض حبراً ودمعاً.. زوجته نجوى، ابنه وائل 
وزوجته الرا يحيى، ابنته تمارا، ورفيقه المحامي 
عسكري  محور  وقائد  مذيعاً  يتذكره  رافع  ناظم 
يمتحن  حيث  عاماً  ومنفذاً  الغربي  الشحار  حرر 

فوالذ الرجولة.. 

روح الروح

{ نجوى الذيب*
أمين الذيب زوجي حبيبي وروح الروح

يا َمن علّمتني أن أكتب الحب والخبر والجمال
كيف لي أن أكتب اليوم عن رحيلك المؤلم

بعيد زواجنا منذ ستة وأربعين عاماً
فأنا أراك نسراً محلقاً في السماء

يا فارس القلم ويا سّيد الكلمة
يا بطالً يا مناضالً في قضية الوطن

يا كلمة الحق في األوقات الصعبة
كيف رحلت وأنت كل العائلة بما فيها

ال أصدق أنك رحلت
يا فخري واعتزازي

يا أّيها الرجل العظيم
يا من عجزت األلسن عن التعريف بك

رحلت بومضة
وما أصعب هذا الرحيل

على عائلتك وضيعتك وأصدقائك ومحبيك
وعلى رفاق دربك في األدب الوجيز

لقد تركت أحباءك مفجوعين،
من شرق الدول العربية الى غربها

ال أحد يصدق
كم نفتقدك،

كم تفتقدك مكتبتك وكتبك وحبر قلمك 
كل شيء حولي يفتقدك

بيروت اليوم تفتقدك
شاشات  أمللام  بجانبك  أجلس  أن  اشتقت 

التلفاز
وتستشرف  األحلللداث  وتحلل  األخللبللار  تقرأ 

المستقبل
كنت أقول لك آخ يا أمين تقرأ المستقبل وكأنك 

نبي
لقد كانت آخر وصية لك 

»انتبهي على األوالد«
أنت كنت قوتي، وسأبقى قوّية بك

فأنت تركت لي عائلة أعتز وأكبر بها
وتركت لنا إرثاً سنحافظ عليه بعيوننا 

أنت َمن رّبيت وعلّمت وكبرت
وكنت مثاالً لألب والزوج والصديق

وسنبقى يا أمين الذيب على خطاك سائرين
وال بد لنا أن نلتقي يوماً ما يا حبيبي.

*زوجة الشاعر الراحل أمين الذيب.

حكمتك �ستظل نبرا�سًا

{ وائل أمين الذيب*
ال  ورعشات  تدوينها،  يمكن  ال  لحظات  »هناك 
يمكن تفسيرها. وانسياب ال ُيعَرف مداه، إنه عالم 
قائمة  دنيا  واألحاسيس،  والمشاعر  األفكار  من 
ال  واألحللالم،  الواقع  من  والخيال،  الحقيقة  من 
يمكننا مالحقتها لكثرة توالده وتنّوعه وتغّيره«.

 

العظيم، هذه نبذة من كتاباتك في رواية  والدي 
»قضبان نحو الحرية«.

 لقد برعت في فهم الحياة يا أبي ولقد أبدعت 
في حياكِة حياٍة مفعمٍة بالنشاط والتنافس على 
صّممَت  الحياة،  في  مسيرتك  بداية  منذ  العطاء. 
المهني  االجتماعي،  النفسي،  االرتللقللاء  على 
واألدبي. اعتليت مراكز قيادية وفكرية وتجارية. 
حققت نجاحاً باهراً ازدادك تواضعاً وشغفاً على 
ففي  فشل،  دون  من  نجاح  وال  المزيد.  تحقيق 
مجّدداً  الصعود  الى  ألهمتك  ثورة  صنعت  فشلك 

إلى قمٍم أعلى وأرقى.
كنَت مفعماً بالحياة لدرجة أّنك انتقدَت النوم، 
خاللها  من  تستطيع  ساعات  منك  يسرق  ألنلله 

تحقيق المزيد من اإلنجازات.
 وبغفلٍة، قّررَت الرحيل وما زال عطاؤَك متدفقاً، 

حضورَك متألقاً ونورَك متجلياً.
تدوينها،  يمكن  ال  التي  اللحظات  إن  أبي،  فيا 
هي لحظات الحزن على فراقك، والرعشات التي 
نتقّبل  أن  نحاول  عندما  هي  تفسيرها  يمكن  ال 
األفكار  من  عالم  إنلله  حقأً  مللجللدداً.  رؤيتك  عللدم 
في  منغمسة  تلك  فكل  واألحاسيس،  والمشاعر 
تارًة  الخيال،  مع  صراٍع  في  والحقيقة  ثناياك. 
األخيرة ُتقنع الحقيقة أن فقدانك وهًم وتارًة ُيهَزُم 
موجوداً  زلت  ال  أنك  لنحلم  الليل  يأتي  الخيال. 

بيننا لنصحو في الصباح على الواقع األليم.
رجللاالً  فينا  َبَنيَت  لقد  أبللي،  يللا  مطمئناً  كللن 
وأهديتنا  العمل  وحللب  الحياة  حب  وأورثتنا 
على الصواب، ونحن نعاهدك أن حكمتك ستظل 

نبراساً نستنير به.
أبللداً،  تغيب  لن  لك  أقللول  يوماً  أربعين  فبعد 
الذين  الناس  كل  قلوب  وفللي  قلوبنا  في  فأنَت 
عرفوك بقلبَك وروحَك. أشكرَك على كل ما قّدمته 
لنا وعلى كل ما تستمّر في تزويدنا به روحياً بعد 

رحيلَك.
بواسع  الله  وليتغّمدك  أبللي،  يا  بسالم  ارقللد 

رحمته ويدخلك فسيح جناته.

*ابن الشاعر الراحل امين الذيب.

لن اأرثيك يا اأبي.. 

فاأنت الحا�ضر الحا�ضر

{ تمارا أمين الذيب*
فينا  النفس  عزة  بيديك  صقلت  وقد  ال؟  كيف   
قصائدك  وكتبت  مالمحنا  على  أحالمك  ورسمت 
لون  مللن  لبنان  وعشقت  نبضنا  وتلليللرة  على 

عيوننا.
كيف أرثيك يا أبي وأنت من اختصرت الحياة 
بدعسات أقدامنا وأنت من آمنت بالجيل الجديد 
وأبحاثك  بللدراسللاتللك  وأغللدقللت  عليه  فأكرمت 
ال  أبي  يا  اآلن  أنا  وها  وتوصياتك.  وخطاباتك 
الّي  وتنظر  اخوتي  مع  تلعب  أمامي  أخالك  زلت 

بعيونك العسلّية وتناديني.
نعم، والدي كان يركض ويلعب معنا في الدار 

في بذلته األنيقة وحذائه الرسمي وربطة عنقه.
في  والراقي  هندامه  في  األنيق  الذيب  أمين 
بالحياة  مكتظاً  العالم  الى  يخرج  كان  حضوره 
اللللدروب  وينير  األملللل  ويلللزرع  الللفللرح  فيبعث 

بنصائحه.
فأمين الذيب رغم وقاره وجديته، لم يكن ذاك 
كان  الوفي.  الصديق  ذاك  كان  بل  الصارم  األب 
يرّدد لي: »كل إنسان هو قيمة بحد ذاته«. فكبرت 
عن  النظر  بغض  كإنسان  اإلنسان  احترام  على 

لونه ودينه ومستواه االجتماعي.
أما أمين الذيب األب فقد كان أباً معتزاً ومؤمناً 
بأوالده. أذكر جيداً ذلك اليوم حين طلب أبي من 
مدرجاً  الصالون  وسط  في  يبني  أن  المهندس 
يعزف  فللراس  البكر  ابنه  رأى  أن  بعد  للبيانو 
يفتخر  وكان  المدرسة.  مسرح  على  البيانو  على 
بطفولتها  كتبته  ما  ويعيد  دياال  ابنته  بكلمات 
يصفوا  أن  التالميذ  من  المعلمة  طلبت  عندما 
كل  يعرف  »أبي  فقالت:  آباءهم.  واحللدة  بجملة 

العالم«. 
باللعب  أفرح  كنت  كيف  جيداً  فأتذّكر  أنا  أما 
الكبير  الشاعر  أمام  دارتنا  في  البيسكالت  على 
رفاق  أمللام  أرّدد  وكنت  وعقيلته  الخشن  فللؤاد 
الللمللدرسللة أبللي صللديللق الللشللاعللر اللللذي نللدرس 
ركن  حديد  بيتي  »سقف  الكتب  فللي  قصيدته 
بيتي حجر، فاعصفي يا رياح وانتحب يا شجر، 
يا  واقصفي  بالمطر،  واهطلي  غيوم  يا  واسبحي 

رعود لست أخشى الخطر«. 
أما وائل فقد كان يشبه والده قالباً ومضموناً 
صديقه  وكأنه  حميمة  عالقة  به  تربطه  وكانت 
ابنته  ورغلللد  دهلللراً.  معه  عللاش  اللللذي  القديم 
يخاف  التي  الصغيرة  لعبته  كانت  الصغيرة 

عليها.
المالك  ذلللك  كللان  فقد  الجّد،  الذيب  أمين  أمللا 

تحضن  كأرض  أحفاده  يحضن  كان  الحارس، 
بذور الحياة. عالقة أمين الذيب بأحفاده عالقة ال 
مثيل لها. كان هناك انجذاب سحرّي بينهم حيث 

ال يواسيهم أحد مثل »جّدو أموني«.
وأخللاً  أبللاً  كللان  فقد  اللللزوج،  الذيب  أمين  أمللا 
يسأل  كللان  نجوى.  لزوجته  وحبيباً  وصديقاً 
عتبة  دخل  كلما  أمه  عن  يسأل  كولد  زوجته  عن 
البيت. نجوى الذيب كانت مشكى هّم الوالد، كان 
يستشيرها ويناقشها في كل األمور، وكان يطرب 
وصدقها  وأمانتها  وأسلوبها  وآرائها  بحديثها 
الجميلة  الحياة  هذه  في  أنسه  وكانت  وحنانها. 

القاسية.
أما أمين الذيب األخ، فكان كان وحيداً وكانت 
تزّوجت  الذيب.  نعمات  هي  وحيدة  أخت  لديه 
حبه  رغم  كان  فنزويال.  الى  وسافرت  صغيرة 
ألمه التى غمرته بحبها ولطافتها واهتمامها كان 
سفر  على  وافقت  أنها  كيف  عليها  يعتب  زال  ال 
كانت  وحيداً.  لبنان  في  وتركته  الوحيدة  ابنتها 
عالقته مع أخته ممّيزة وكان مثاالً ألبناء ضيعته 

بعالقته واحترامه وحبه ألخته.
ليست صدفة أن يرحل أمين الذيب قبل انفجار 
المرفأ. لقد رحل أمين الذيب على عجلة كي ال يرى 
بيروت وهي تحترق. لقد غادرنا وهو خائف على 

لبنانه الحبيب فكان هاجسه وهمه.
أراءك  سنفتقد  وكللم  أبللي  يللا  سنحتاجك  كللم 
لحضورك  سنشتاق  كللم  الثاقبة.  وتحاليلك 
الجميل. سالم لك يا والدي من رفاقك وأصدقائك 
وأقاربك. وال تَخف علينا يا أبي فأنت َمن غمرتنا 
حياتك  في  واالخللالق  بالعلم  وحصنتنا  بلطفك 
في  العظيم  وإرثللك  الجميلة  بسيرتك  وغمرتنا 
مماتك. حتى أنني شعرُت بموتك يا أبي أنك لست 

أبانا وحدنا بل أنت حبيب الناس أجمعين. 

* ابنة الشاعر الراحل أمين الذيب.

حرقة لر�ؤياك الم�ستحيل

{ الرا يحيى الذيب*
عمي الغالي،

الوجدان  في  تعيش  النقّية  روحللك  زالللت  ما   
المكسور، وما زالت الدار كئيبة موحشة...

ملللرارة  نعيش  قلوبنا  فللي  حلليللاً  زللللت  وملللا 
المستحيل..  لللرؤيللاك  الللشللوق  وحللرقللة  الللفللراق 
في  زال  ما  قلوبنا  الى  الحبيب  ووجهك  ذكللراك 

الوجدان....
التي  زاويللتللك  فللراقللك...  يبكي  زال  مللا  بيتك 
نتحّدث  بجانبك  وأجلللللس  فيها  تجلس  كنَت 

ونضحك... 
كللل شلليء اشللتللاق إللليللك وحلللّن إلللى غيابك 

المفجع...
اإلنسان  الللذاكللره  في  ستظل  الحبيب،  عّمي 
القلب  وفي  للجميع...  المحب  المسامح  المسالم 

تعالجها  لن  التي  والغصة  الحسرة  تلك  ستظل 
األيام والشهور والسنون.

التي  الشمعة  هي  الجميلة  الذكريات  وتظل 
بقسوتها  لسعتنا  التي  الحياة  ظلمة  تضيء 

بوجع فراقك القاتل...
فينا  فأنت  باقين،  دمنا  مللا  باقية  فللذكللراك 
الغالي  أمين  عّمي  يا  يرحمك  الله  تللزول...  لن 

الحبيب... وإنا لله وإنا اليه راجعون.

*ابنة اخ الشاعر الراحل أمين الذيب.

اأمين الذيب �سيرة 

�ضراع لم ينطفئ

{ ناظم رافع*
َمن عّرفنا على فجر الثامن من تموز؟

أمين الذيب
َمن عّرفنا على قيمة الثامن من تموز؟

أمين الذيب
إذاعية  لحلقة  مذيع  سيأتي  الليلة  قللالللوا 

جديدة.. وانتظرناه.
وّقللادة  مالمحه  القامة  منتصب  شللاب  دخللل 
التقاليد. شرحه سلس للواقع.  كالمه ثورة على 

أفكاره يبثها بقوة وعنفوان.
إنه شهريار الحلقة اإلذاعية. 

إنه أمين الذيب.
فبدل ان يصغي يحكي والكل يصغي له. 

وَمن  الجديد  واالنسان  آذار  فتى  على  عرفنا 
نحن وجلب لنا زلزاالً هّد ما كنا به، ولكن لم يبِن 

لنا شيئاً سوى أفكار جلية ومعنويات.
انتبهوا من رجال األمن 

انتبهوا من الدرك
تباعدنا قبل وصول كورونا وشرح ذاك الحقد 

الدفين من السلطة على حزب سعاده. 
يوماً بعد يوم تعّرف الناس على أمين الذيب 
وذهب  المناسبات  كل  في  وجوده  وأصبح  أكثر 
معه شباب كثر للنهاية في فهم العقيدة والقسم.

وأملللام االمللتللحللان فللي سللاحللات الللوغللى أتى 
االحتالل، فكان هذا المذيع الفذ قائداً ومنفذاً عاماً 
للغرب )قضاء عاليه( في زمن اختبأ فيه الرجال 
شعبات  ولدت  الثانية  الشعبة  عيون  من  وبدالً 
وأعين من كل الجهات ومالحقات للصف المقاوم 

ومطاردات.
ليدلوه  موني  فرش  االحتالل  لهم  يدفع  كان   

على المقاومين ليعتقل األبطال.
أمين  وفقد  والشحار  كفرمتى  تهجير  وأتللى   
يوم  منهم  اختبأ  الذي  والده  الذيب  رفيق  رفيقه 
فيه  عدة  أياماً  وبقي  الزيت  برميل  في  المجزرة 
ودعسات وجنازير دبابات المعتدين يمّرون أمام 
الساحة  خلّو  الى  مطمئنين  الصغير  الدكان  ذلك 
ونزل  أمين  أبو  فقفز  منهم  الجو  خال  حتى  لهم 
الذيب  أمين  وعلم  بيروت  ووصل  القاضي  جسر 

ُيرزق وكان هو عندها تسلّم  أن والده بخير حّياً 
قيادة محور الشحار الغربي عسكرياً.

وكانت المواقع تبعد أمتاراً فقط والعّدة سالح 
أبيض ومسدسات لقرب المواقع.

 حتى أتت ثورة 6 شباط في بيروت وأطاحت 
بأمين الجميل وجيشه على يد القائد العام ألمين 
الذيب األمين محمود عبد الخالق الذي قاد عملية 
فعّزز  المختفية  بوصلتها  وإدارة  بيروت  تسليح 
مواقع قائد المحور أمين الذيب الذي انتظر أياماً 
عدة منها ليتقدم تحت النار في أقسى اقتحامات 
شهدتها الكرة األرضّية صوب محور عين كسور 
لها  المواجهة  الجبهة  وخرق  الخزان  إلى  فحّرر 

واستولى على العتاد والتقى بباقي المحّررين. 
الى  القتالية  المجموعات  كل  مع  فانسحب 
السفير  جريدة  صّورته  حيث  قبرشمون،  ساحة 
وأعللالم  الللمللالالت  ظهر  على  شللبللاط   14 يللوم 

الزوبعة.
القيادة التي تحفظ  وانسحب إلى عيناب مقّر 

وتدعم جبهات بيصور وعيتات ايضاً.
ويبدأ  النضالية  حياته  من  مرحلة  لتنتهي   

بالعمل من جديد.
بللنللى أسلللرة علللللى األنللقللاض وذهلللب صللوب 
وعاد  فيها  وبرع  والسياحة  والتجارة  العالمية 
األدب والشعر  الى  الداخلية واتجه  التجارة  إلى 
معظمها  أو  المنتديات  كل  في  المسارح  يصعد 

مبدعاً بالشعر واألدب.
أمين الذيب تسلّح دائماً بأمينته ويده اليمنى 
طوال  والسند  األمان  خير  فكانت  نجوى  زوجته 

حياته.
ومرافقاه فراس ووائل. 

في  األهل  بحمل  ينهض  مغترباً  فراس  وكان 
لبنان، حيث إن هذا البلد يجعل كل شيء بال قعر، 
كما وصلنا إليه اليوم بسبب مسؤولين إن تكلمنا 
عنهم أم سكتنا صاروا أضحوكة العالم ومصدر 

استهزاء ليأخذهم الله عنا مع سالالتهم.
وصول  أحللداً  ينتظر  لم  الذيب  أمين  الرفيق 
ففارقها  للحياة  يللروق  زال  فما  للنهاية  رحلته 
ومبدعين  أحبة  له  أن  تحسب  ولم  جنت  وكأنها 
بحاجة  هم  وأحفاداً  وجوالته  صوالته  ينتظرون 

الى حنانه.
فأتى انتقاله إلى دنيا الخلود سريعاً. 

اما  اجسادنا  تسقط  »قللد  الللقللاعللدة:  وتبقى 
نفوسنا لقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود«.

الذيب  أمين  شرحه  وما  سعاده  قاله  ما  هذا 
وطبق هذه النظرية.

لقد ترك نفسه تتالقى في هذا الوجود وستبقى 
وقفاته ومسيرته عبرة ونافذة ال تنسى.

لقد استحق رتبة األمانة في حياته ولم يقبلها 
دخل  يللوم  أول  منذ  األمين  أنلله  يشعر  كللان  ألنلله 

نهضتها وما أحب النهاية.
فالبقاء  الخلود.  دنيا  الى  رحلت  الذيب  أمين 

لالمة.

*محام لبناني.
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لغياب  األربللعلليللن  مناسبة  فللي 
أطلق  الذيب،  أمين  والناقد  الشاعر 
وعطائه  شللعللره  ومللقللدرو  مللحللّبللوه 
للملتقى   )19( الل  الفعاليات  باقة 
وتم  القصيرة  للنصوص  السوري 

إهداؤها لروحه.
وأهلللديلللت هلللذه اللللللدورة للللروح 
والشاعر  األديب  اللبناني  الصديق 
أسس  الللذي  الللذيللب،  أمين  والناقد 
لمصطلح األدب الوجيز، كما وُيعتبر 
ومؤتمرات  أبحاثاً  له  نّظر  من  أهم 

ولقاءات، ونصوصاً..
هذا  إلطللالق  عمل  أن  سبق  وكللان 
سعى  أن  بعد  دمشق،  في  المصطلح 
العواصم  مختلف  في  لنشره  الراحل 
الكثير  رصيده  في  وكللان  العربية، 
للمصطلح  للتأصيل  المبادرات  من 
مظاهر  كأحد  الوجيز  األدب  وإشاعة 
أو مالمح اآلداب الحديثة والجديدة، أو 
كما يقول عنه »حركة أدبية تجاوزية« 

في المشهد الثقافي العربي..
كما تم شكر الصديق إدريس مراد 
للملتقى،  لدعمه  نوافذ  مشروع  مدير 

التي  المنابر  لتوفيره  الدائم  وسعيه 
أندريه  السيد  نشكر  كما  بفعالياته،  تليق 
والسيدة  دمشق،  أوبللرا  دار  مدير  معلولي 
هذا  لتوفيرهم  الثقافي  دمر  تجمع  مديرة 
الملتقى  فعاليات  إلقامة  الللراقللي  المكان 

السوري للنصوص القصيرة..
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للن�سو�ص  ال�سوري  للملتقى   )19( الـ  الفعاليات  اإهداء 

الق�سيرة لروح ال�ساعر اأمين الذيب في اأربعين غيابه { زياد كاج*
كان ُمقَدراً لكوكو األرمنّي أن يصبح معلماً وظاهرة ممّيزة للعيش 
المشترك في شارع الصنوبرة في رأس بيروت.  جارنا في السراء 
بعض  وعشوائّية  العشوائّي  القصف  من  االحتماء  وفي  والضراء، 
البشر.. ففي زمن الحروب األهلّية، تتوّلد صداقات سريعة، وأيضاً 
عداوات أسرع. البنايات في المدن — خاصة في بيروت — قرى 
عمودّية صغيرة. كنا كجيران كوكو نحتمي بالحيطان  في أروقة 
الخارج  في  الثقيل  العيار  من  العشوائي  والقصف  األول  الطابق 
يحفر زفت الطرقات، يحرق السيارات، ويمزق أجساد البشر. نقف 
مشدودي األعصاب أمام باب شقته األكثر أماناً، ولدى سقوط قذيفة 
قريبة، يعلو الصراخ والدعاء على صوت تساقط قطع الزجاج من 
الطوابق العليا. كوكو لم أسمعه يصرخ يوماً. كسر الرقم القياسي 

كأرمني يسمع أدعية إسالمّية حتى حفظها عن ظهر قلب.
بناية  باسم  شعبياً  )ُعرفت  »السديري«  بناية  الى  كوكو  جاء 
T.V. Taxi ( هاجراً صالونه في نادي الشيريلين القريب الرتفاع 
سامي«  »أبو  الجنوبي  الخياط  جارنا  إلحاح  بعد  أقنع  االيجار. 
وحّل في شقته القريبة من شقتنا في الطابق األول. مزّين نسائي، 
شعره خليط من الشقار واالحمرار، معظم زبوناته من كبار السن 
فتيل  أشعلت  الحرب  البناية.  سيدات  ومن  الميسورة،  الطبقة  من 
الجيرة الطيبة بسرعة. انطفأت أعمدت اإلنارة في شارعنا وعرفنا 
نور الشمعة وقنديل الكاز أبو فتيلة. اُغلقت المعابر بين البيروتتين 
وعلق كوكو ألشهر لم يَر خاللها عائلته وأطفاله في برج حمود.  أبي 
بيننا  البيوت  أبواب  ُتغلق  ال  مساء.  كل  معنا  للعشاء  يدعوه  كان 
خالل السهرة. يترّدد لكنه يستجيب بعد تكرار الدعوة. »األكل معكم 
بيفتح النفس«، كان يردد، خاصة أن طاولة أبي طالما زّينها كأس 

الويسكي أو العرق. يأتي بالثلج من أوتيل البريستول.
صار كوكو مع األيام أكثر من جار. نفتقده حين يصمت المدفع 
حاجز  أوقفه  النبعة.  سقوط  بعد  ُخطف  المتحف.  معبر  ويفتح 
العسكري وسجن أليام مع  الحمام  العربي« قرب  لل«جيش لبنان 
جارنا ماركار. بمساعدة المختار عيتاني، تمّكن أبي من تخليصهما 
الوحيدون  هم  جماعته  أن  يفاخر  كوكو  كان  سالمين.  وعودتهما 
الذين لم يحملوا البندقية خالل الحرب. أغلقوا مناطقهم وانتظروا 

نهاية الحريق.
البناية والحي.  أحمر في  — تحّول علماً  — »أبو غارو«  كوكو 
لمساعدة  الالفتة  ولحماسته  أخالقه  لدماثة  يحبونه  الجميع 
الغيبة.  يطيل  عندما  يفتقدونه  بيروت(.  رأس  )حريك  اآلخرين 
الحاج.  عدنان   ،T.V. Taxi مكتب  صاحب  »شوفيرية«  صادق 
زهيدة.  بأسعار  الشام  أسواق  من  يطلب  ما  كل  له  يجلبون  كانوا 
أحّبه الجميع خاصة البسطاء: جارنا أبو بشير الحلبي وابنه وليد، 
الزحالوية،  جحا  آل  ديب،  وأبو  الدويهي  آل  وزوجته،  حداد  نعيم 
وأوهانس  مراكار  الخواجة  تأكيد  وبكل  مايك،  جللان  الخواجة 
وغالييني  الصيداني  آل  ملته.  من  كانوا  لكونهم  شاكيه  وزوجته 

وعيتاني في الحي كانوا يخافون عليه.
صاحب شخصية مميزة وظريفة كان كوكو وأنا كنت األقرب إليه. 
حمود  برج  ابن  األخرى.  الصغيرة  للصخرة  الروشة  صخرة  قرب 
حولته الحرب رغماً عنه الى رأس بيروتي منفتح وعنيد. ضحكته 

في عتمة دور السينما كانت ترفع نسبة الضحك بين الجمهور. لوال 
البحري  الكورنيش  أحب  األم.  لغته  لنسي  األرمن  الجيران  بعض 
وأراكس.  الللدورة  بأسواق  يذّكره  كان  ربما  الذي  الروشة  وسوق 
كل  من  منها  يشتري  كبيرة.  بأعداد  القمصان  اقتناءه  سر  أفهم  لم 
األلوان، وعندما يفاصل، كان بإمكانه ببرودة أن »يجلط« صاحب 
محل  أمام  يوماً  بي  أمسك  كيف  أنسى  ال  بذلك.  يستمتع  البسطة. 
وشك  على  أنني  علم  عندما  للمناقيش  بربر  مطعم  مقابل  األحذية 

شراء أول حذاء »كالركس« بسعر يوازي كل معاشي األول!
شغفه األول كان الرسم والموسيقى. كان يساعد أخاه في شراء 
أدوات العزف الغالية. أصبح الرجل نجماً عالمياً في أميركا.  األب 
مهنة  عليه  فرض  والتهجير  المجاعة  شهد  الذي  الطباع  القاسي 
بول  األرمني  للرسام  بلوحات  صالونه  فزّين  النسائية.  الحالقة 
غيراغوسيان الذي فقد ساقه في حادثة في مصعد بناية الزهراء 
تصرخ  راهبة  صورة  كانت  باألسود  نقلتها  رسمة  أول  القريبة. 
الصالون  في  له  مساعداً  صرت  الحقاً،  األرمنّية.  المجازر  وسط 
حيث اكتشفت عالم النساء والجمال والثرثارات. لم يكن كوكو يحب 
مهنته. بل كان يمقتها. فنقل إلّي العدوى. كان عليه أن يؤّمن لقمة 
الليالي  أمامي في إحدى  الشرقية. بكى  المنطقة  عيش عائلته في 
عندما علم أن أبنه غارو سيخضع لعملية جراحّية عاجلة وهو غير 

قادر على عبور المتحف.
اسمها  فتغّير  الدباغ  آل  من  سوري  لمليونير  بنايتنا  بيعت 
الجنوبية  قريته  من  نللازحللاً  وسطنا  حل  علي  أبللو  والللنللاطللور. 
ناس  وحل  ناس  ترك  اإلسرائيلي.  االجتياح  بسبب  طيرحرفا 
البناية  مالت  البناية.  وكيل  صار  العارف  أسامة  المحامي  جدد. 
ومعنا  األول  الطابق  في  صامدين  بقينا  اليساري.  األحمر  للون 
جسر  على  الميليشيات  قتلته  الذي  صالح  هاني  والرسام  كوكو 
حاوي  جورج  شقيق  للعارف.  التابع  المحاماة  ومكتب  الرينغ، 
العائالت  بعض  معه  وحلّت  الللروف،  على  هندسة  مكتب  فتح 
التمّرد على  الى  يميل  اليسارية. كوكو بدوره تغّير. صار ثوروياً 
مهنته وركبه هوس حلم أن يصبح »مهندساً معمارياً« تماماً مثل 
صديقه المهندس عبد غالييني المتخرج حديثاً من جامعة بيروت 
العربية. حاولنا إقناعه، لكن عبثاً. فحّول إحدى الغرف الى مكتب 
المهندس  بيد  ممسكاً  شاهدته  وطالما  الهندسّية.  الخرائط  لرسم 
للعمل.  الخليج  في  عدة  شركات  راسل  أنه  حتى  لمشورة.  عبد 

كانت تنقصه الشهادة.
خالل االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982 صمد كوكو معنا 
ووسط  والزواحف  الصراصير  بين  األرض  على  الملجأ  في  ونام 
الرائحة العفنة. عطش وجاع وخاف معنا تحت رعد قصف الطيران 
الغربية كأنه حّية  المتوّحش بيروت  والبارجات. حاصر شارون 
الصعود  األخير قررنا  الشهر  للدماء والجثث. في  كوبرا متعّطشة 
الى ضيعة أمي في بحمدون، فغادر معنا كوكو وافترقنا عند حاجز 
الحرب  أن  لنا  ُخّيل  كوكو.  فعاد  شهر  بعد  عدنا  سمعان.  غاليري 

انتهت بال رجعة.
  في أوائل التسعينيات سكت المدفع. استمرت الحرب بأشكال 
اُخرى. صار كوكو يترّدد أكثر إلى برج حمود حيث عائلته المكّونة 
على  تعارفنا  وفتاتين.  المجوهرات  صناعة  في  يعمل  شاب  من 
 12 الرينو  الذين صاروا يأتون بسيارته  الفاضلة وأوالده  زوجته 

الخضراء لزيارة الصالون. صحيح أنه عاد الى االستقرار في برج 
حمود، لكن قلبه بقي في رأس بيروت. »هون أحلى.. ما فيي أترك 
هون«، كان يرّدد أمامي ويعّبر من وقت آلخر عن غصة وألم داخلي 
كما  أنه،  مع  وكندا.  أميركا  الى  المهاجرين  أخويه  قسوة  بسبب 

فاتحني، كان داعماً لهما أيام الضيق والحاجة.
تغّير لون بنايتنا. كان عليها أن تخلع اللون األحمر بعد انفراط 
االتحاد السوفياتي وتراجع اليسار في العالم العربي. وكان على 
الى  الحمراء«  السنديانة  »حللزب  من  يتحّول  أن  علي  أبو  جارنا 
مؤيد لموجة »البندقية والمسبحة واللحى« ألنها حررت له أرضه 
وأعادته الى قريته الحبيبة. بيعت بنايتنا الى أخوين طبيبين من 
وكيل  وجاء  الالوجود،  عالم  الى  العارف  أسامة  رحل  شاهين.  آل 
جديد لتسوية أوضاع البناية مستفيداً من قانون اإليجارات الجديد 
تسمى  البناية  صارت  القديم.  المستأجر  لمصلحة  يكن  لم  الذي 
»يخربط«  الشاطر  والوكيل  يوم  كل  فمها  تفتح  شاهين«.  بناية   «

ويخلع الضرس - المستأجر القديم.
كوكو كان أول الضحايا، كضرس عقل ملتهب.

في  وتاريخه  حضوره  رأسمال  على  متكالً  األرمني  جارنا  قاوم 
الحي؛ تهّرب ورفض. قاوم وقاتل وعال صراخه مع الوكيل في أروقة 
البناية. يطلب من شقيقتي أن تقرأ له يومياً أخبار قانون اإليجارات 
الخير  وسعاة  الوسطاء  تدخل  القدامى..  للمستأجرين  الجديد 
وأصحاب المصالح. في لحظة ضعف رضي كوكو أن يقبض المبلغ 
المعروض عليه. فغادر بنايتنا وشارع الصنوبرة مكسور الخاطر. 
عندما سكن فترة في برج حمود أدرك أنه ارتكب خطأ فادحاً. »لماذا 
لن  المصرف  في  كبير  مبلغ  يفعل؟«.  أن  عليه  ما  هنا...  الى  عاد 

يريحه ولن يريح من حوله.
الصنوبرة.  الى رأس بيروت وشارع  بقي كوكو يحّن ويعود 
يقف على الرصيف المقابل يتأمل شقته وتلك الالفتة العريضة 
ومطبوع  األول،  الطابق  في  الشرفة  على  منصوبة  كانت  التي 
كانت  األحمر.  وباللون  العريض  بالحرف   KOKO اسم  عليها 
على  الشاهد  فهو  الحرب.  قبل  ليالً  يضيئها  وكان  عزه  الالفتة 
ثم  )السعودية(،  السديرية  المرحلة  الثالثة:  بنايتنا  تحوالت 
الشيعية  )البورجوازية  الشاهينية  ثم  )السورية(  الدباغية 

الجنوبية(.
التقيته  العتيقة.  حمود  برج  وبيوت  أزقة  في  كالشمعة  ذاب    
مرتين قبل سنوات: مرة في شارع أراكس حيث أكلنا سندويشات 
كوكو  أن  شعرت  العربية.  اللغة  ينسى  أن  كاد  إنه  لي  قال  فالفل. 
رأس بيروت قد أضاع هويته هنا. لم تسعفه البيئة األم - األرمنية 
رغم صدرها الرحب. في المرة الثانية، كان طريح الفراش مصاباً 
بفالج وال يقوى على الكالم. حزنت لرؤيته على هذه الحال. عزائي 

الوحيد أنه عرفني. تصّنعت التفاؤل الثقيل.
الكنيسة  الدورة قال لي »هنا في هذه  التقيته أول مرة في  يوم 
الشارع  في  نقف  كنا  تأتي«.  أن  وعليك  علي  سيصلون  الصغيرة 

العام ولم ألمح الكنيسة في الزاروب الضّيق. 
انفجار  بعد  برحيله  علمت  ألنني  بوعدي  الوفاء  من  أتمّكن  لم 

العنبر 12 في مرفأ بيروت القريب من برج حمود.
جين يكثر الرحيل المفجع.. يصبح يسيراً.

*روائّي لبناني.

كوكو الأرمنّي

.. ومع ابنته تمارا.. ومع زوجة ابنه وائل الرا يحيى.. ومع ابنه وائل في جولة شطرنجأمين الذيب مع زوجته نجوى
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تاأجيل ت�سفيات »المونديال« وكاأ�س اآ�سيا للعام المقبل

واالتحاد اللبناني يطلق بطوالته ابتداء من 22 اآب

الدوري االأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

ليالرد �سّجل 61 نقطة وفاز على مافريك�س

اإي�سكو يح�سم اأمره: ال اأفّكر بمغادرة الريال

فيا ريال يدّعم �سفوفه بنجمي »الخفافي�س«

رفض  الالعب االسباني فرانسيسكو رومان 
سواريو المعروف بـ »إيسكو« الرحيل عن ريال 
واحدة  لدقيقة  ولو  مشاركته  عدم  رغم  مدريد 
مانشستر  أمــام  الموسم  مباريات  ــر  آخ فــي 
سيتي على ملعب االتحاد، في إياب دور الستة 
الدولي  إذ لم يغير  أوروبا،  أبطال  عشر لدوري 

اإلسباني رأيه بالبقاء في النادي الملكي.
الذي  السيناريو  اتباع  في  إيسكو  يفكر  وال   
نفذه زميله إيدن هازارد مع تشيلسي بالرحيل 

قبل عام واحد على نهاية عقده واالنضمام إلى 
كيليان  الفرنسي  له  يخطط  ما  أو  مدريد،  ريال 
سان  باريس  مع  عقده  تجديد  برفضه  مبابي 
نهاية  مع  مدريد  ريال  إلى  واالنتقال  جيرمان 

عقده الحالي. 
من  وبالرغم  أنــه  )آس(  صحيفة  وقــالــت 
األخير  2022 وسيدخل عامه  انتهاء عقده في 
بالبقاء  رأيه  يغير  لم  أنه  إال  المقبل،  الموسم 
وذلك قبل الذهاب في إجازة مع عائلته، حيث 

لن  أنه  ليخبره  أعماله  ومدير  بوالده  اتصل 
اهتمام  ظل  في  تصله  عروض  أي  إلى  يستمع 
أندريا  الجديد  الفني  ومديره  يوفنتوس  من 

بيرلو.
مصادر  عن  اإلسبانية  الصحيفة  ونقلت   
التنافس  أنه معتاد جًدا على  مقربة من إيسكو 
زمالئه  من  خمسة  أو  أربعة  مع  مركزه  على 
عجلة  في  ليس  وايسكو  يلعب.  كان  ما  ودائماً 
من أمره في ظل األزمة االقتصادية الناجمة عن 

أثرت كذلك على  التي  جائحة فيروس كورونا، 
كافة األندية األوروبية وليس ريال مدريد فقط. 

يبرم  لــن  ــه  أن بالفعل  مــدريــد  ريـــال  وأكـــد 
األزمة  المقبل بسبب  للموسم  تعاقدات جديدة 
العبيه  بعض  بيع  في  يفكر  ولذلك  المالية، 
كبيرة،  قيمته  ستكون  الــذي  إيسكو،  وبينهم 
أي  يوجد  ال  أنه  يدرك  اآلن  الملكي  النادي  لكن 
البقاء  على  يصر  الذي  الالعب  لرحيل  إمكانية 

تحت أي ظرف.

كتاباً  القدم  لكرة  اآلسيوي  اإلتحاد  أرسل 
تأجيل  بموجبه  يعلمه  اللبناني  اإلتحاد  الى 
لكأس  المزدوجة  التصفيات  في  مبارياته 
العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023 
الى العام 2021 بعدما كانت  مقررة في 13 
امام تركمانستان و12  المقبل  تشرين األول 
وكوريا  سيرالنكا  امام  الثاني  تشرين  و17 
أن  الكتاب  فــي  ــاء  وج  . توالياً  الجنوبية 
قّررا  واآلسيوي  »فيفا«  الدولي  اإلتحادين 
»اإلتــحــادات  ألن  بنظراً  التصفيات  تأجيل 
للمباريات  التحضير  في  مشاكل  تواجه 
السفر  على  القيود  فرض  استمرار   بسبب 
في مختلف الدول إلى جانب إلغاء الرحالت 

الجوية فضالً عن اإلجراءات الطبية الصارمة 
للسفر«. وأضاف :«وفي ضوء وضع فيروس 
عدد كبير من الدول، فقد  في   COVID-19
القدم  لكرة  األسيوي  واإلتحاد  »الفيفا«  قّرر  
الى  المزدوجة  التصفيات  تأجيل  يتم  أن 
وسالمة  صحة  حماية  بهدف   2021 العام 

المشاركين. جميع 
القدم  لكرة  اللبناني  اإلتحاد  قرر  وأمس، 
مقر  في  ُعقدت  التي  التنفيذية  جلسته  في 
اإلتحاد في فردان، إستئناف النشاط الكروي 
البطولة  إطـــالق  مــع  آب   22 السبت  ــوم  ي
والــتــحــدي  النخبة  لــكــأســي  التنشيطية 
17 عاماً  وإستئناف بطولتي الناشئين دون 

ستنطلق  بينما  عاماً   19 دون  والشابات 
بطولة الكرة الشاطئية في 28 الجاري .

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن  وكــان 
الـ«فيفا« واالتحاد اآلسيوي، أمس األربعاء، 
المؤهلة  الــتــصــفــيــات  ــات  ــاري ــب م تــأجــيــل 
 2023 آسيا  وكأس   2022 قطر  لمونديال 
جائحة  ارتدادات  بسبب  المقبل،  العام  إلى 
فيروس كورونا على المنتخبات المشاركة. 
كان  المباريات  أن  إلى  »فيفا«  بيان  وأشار 
تشرين  شهري  خالل  تجري  أن  المقرر  من 
األول وتشرين الثاني من هذا العام، محدداً 
النطالق  مبدئياً  مــوعــداً   2021 آذار  شهر 

التصفيات، وبحسب وكالة »رويترز«.

القدم  لــكــرة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت ــب  ــراق وي
صحة  ضــمــان  ــل  أج مــن  الصحي  الــوضــع 
والجماهير  والحّكام  الفرق  جميع  وسالمة 
متابعة  وكــذلــك  اللعبة،  ـــراف  أط وبقية 
قبل  من  الصحية  ــراءات  واإلج السفر  قيود 
برنامج  موقف  تقييم  وإعــادة  الحكومات، 
فيروس  انتشار  وضع  حسب  المباريات، 
أن  من المقرر  ــه  أن يــذكــر  »كوفيد19-«. 
ينطلق مونديال قطر 2022 في 21 من شهر 
البطولة  وستلعب   ،2022 الثاني  تشرين 
وتلعب  تنتهي  أن  على  شهر،  من  أقل  لمدة 
كانون  شهر  من   18 النهائية في  المباراة 

األول 2022.

داميان  باليزرز  ترايل  بورتالند  نجم  سّجل 
على  الفوز  إلى  فريقه  ليقود  نقطة   61 ليالرد 
131 وبالتالي  134 ـ  داالس مافريكس بنتيج 
الدوار  إلى  التأهل  بطاقة  حجز  من  االقتراب 
ــدوري  ال ضمن  أوف  الــبــالي  فــي  اإلقصائية 

األميركي لكرة السلة للمحترفين. 
ــي اآلونـــة  ــالرد تــألــقــه ف ــي ــذا، تــابــع ل ــك وه
51 نقطة أيضاً في سلة  األخيرة بعد تسجيله 
وبات  الماضي.  األحد  تمبروولفز  مينيسوتا 
الــدوري  تاريخ  في  فقط  العــب  ثاني  ليالرد 
3 مرات في  60 نقطة أو أكثر  االميركي يسجل 
الستينيات  أسطورة  إلى  لينضم  واحد  موسم 

تشامبرالين.   ويلت 
سعيد  ــا  »أن الــمــبــاراة:  بعد  ليالرد  وعلّق 
فخر  هذا  )تشامبرالين(،  جانبه  إلى  لكوني 

كبير لي، آمل أن يستمر هذا األمر«. 
من  اثنتين  ألن  أيضاً  »وسعيد  وأضــاف: 
نقطة(   60 تسجيله  )لدى  الثالث  المباريات 
حــاســم«.  توقيت  فــي  فريقي  بــفــوز  انتهتا 
أنطوني  كارميلو  المخضرم  زميله  وأضــاف 

نقطة.   26
أمــــا مــافــريــكــس فـــكـــان كــريــســتــابــس 
مع  صفوفه  في  مسجل  أفضل  بروزينغيس 
36 نقطة في حين أضاف لوكا دونشيتش 25 

نقطة. 
األخيرة  الثواني  في  ثالثية  ليالرد  وسجل 
من المباراة ليدرك التعادل لفريقه 130-130 
سمحت  التي  الحاسمة  بالتمريرة  ساهم  ثم 

132-130 قبل أقل من دقيقة  لفريقه بالتقدم 
من نهاية المباراة.

المركز  إلــى  بورتالند  ارتقى  الفوز  وبهذا 
اوف  البالي  إلى  المؤهلة  المراكز  آخر  الثامن 

متقّدماً على ممفيس غريزليز. 
الثامن  الــمــركــزيــن  صــاحــبــا  وسيلتقي 

هوية  لتحديد  فاصلة  مباراة  في  والتاسع 
على  بورتالند  فوز  أن  يذكر  منهما.  المتأهل 
خوض  له  سيضمن  الخميس  نتس  بروكلين 

المباراة الحاسمة للتأهل الى البالي اوف.
صنز  فينيكس  رفــع  أخــرى،  مــبــاراة  وفــي 
استئناف  منذ  المتتالية  انتصاراته  سلسلة 

سفنتي  فيالدلفيا  على  بتغلبه   7 إلى  النشاط 
نقطة  سيكسرز بنتيجة 130-117 بفضل 35 

لنجمه كيفن بوكر الذي سجل 35 نقطة. 
نجميه  لغياب  كــثــيــراً  فيالدلفيا  ودفـــع 

الكاميروني جويل امبييد وبن سيمونز. 
فيها  يتخطى  التي  الخامسة  المرة  وهــي 
بوكر حاجز الـ 30 نقطة منذ استئناف النشاط 
تخوض  حيث  ــــدو  أورالن »فــقــاعــة«  فــي  فــي 
من  الرغم  وعلى  لكن  مبارياتها.  الفرق  جميع 
فينيكس،  حققها  التي  السبعة  االنتصارات 
متصدر  بــاكــس  ميلوككي  على  فـــوزه  ــان  ف
ألن  التأهل  يمنحه  ال  قد  الشرقية  المجموعة 

ذلك يعتمد على النتائج األخرى. 
في  وليامس  مونتي  فينيكس  مدرب  وقال 
غيرنا  بيد  مصيرنا  بان  »نــدرك  الصدد:  هذا 
لكننا متفائلين. لقد كافح العبو فريقي وبذلوا 
هذه  في  انفسهم  يجدوا  لكي  كبيرة  جهودا 

الوضعية. 
هذه  فــي  نــكــون  ان  يتخيل  ــد  اح يكن  لــم 

الوضعية قبل استئناف النشاط«.
ــات األخـــــرى، فــاز  ــاري ــب ــم وفـــي نــتــائــج ال
بيليكانز  أورليانز  نيو  على  كينغز  ساكرامنتو 
112 - 106، وميلووكي باكس على واشنطن 
ويزاردز 126-113، وبوسطن سلتيكس على 
أنطونيو  وسان   ،107-122 غريزليز  ممفيس 
 ،105  -  123 روكتس  هيوستن  على  سبيرز 
-108 ماجيك  أورالندو  على  نتس  وبروكلين 
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هاليب تحّقق فوزها الر�سمي االأول 

بعد ا�ستئناف الن�ساط في دورة براغ
بعد  لها  رسمية  مباراة  أول  في  عالمياً  ثانية  المصّنفة  هاليب  سيمونا  الرومانية  حققت 
 1 ـ   2 بنتيجة  هرتشوغ  بولونا  السلوفينية  على  بفوزها  المضرب،  كرة  نشاط  استئناف 

وبواقع )6 ـ 1 و 1 ـ 6 و 7 ـ 6( في دورة براغ الدولية. 
على  التشيكية  العاصمة  في  فائزة  للخروج  ونصف  ساعتين  إلى  هاليب  واحتاجت 
ضمن  وويمبلدون  المفتوحة  فرنسا  ببطولتي  الفائزة  هاليب  وكانت  عالمياً.   46 المصنفة 
الغراند سالم تخوض أول مباراة رسمية لها منذ شباط الماضي قبل أن يتوقف نشاط الكرة 

الصفراء منتصف آذار. 
وستلتقي هاليب في الدور المقبل مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا.

الفائت بسبب مخاوفها من  وكانت هاليب انسحبت من دورة باليرمو اإليطالية االسبوع 
تفشي فيروس كورونا ولم تعلن حتى اآلن مشاركتها من عدمها في بطولة الواليات المتحدة 

المفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز في نيويورك نهاية الشهر الحالي. 
وفي خطوة احترازية وضع منظمو دورة براغ جميع الالعبات المشاركات في فندق واحد 

حجز خصيصاً لهذه المناسبة من أجل تقليص مخاطر اإلصابة بعدوى كوفيد19-.

االتحاد االآ�سيوي يختار ح�سين اأبو يحيى 

لقيادة مباريات في دوري اأبطال اآ�سيا
على  اللبنانية  للكرة  ايجابية  بارقة  في 
في  الحكام  لجنة  اختارت  التحكيم،  صعيد 
اللبناني  الــدولــي  الحكم  اآلســيــوي  االتــحــاد 
حسين أبو يحيى لقيادة مباريات دوري أبطال 

آسيا في قطر. 
مباريات  لقيادة  يحيى  أبو  اختيار  ويعود   
مهمة بهذا الحجم لخبرته الكبيرة في المالعب 
حكام  بين  صعباً  رقماً  أصبح  حيث  الدولية، 

النخبة في القارة الصفراء.  
وعلى صعيد متصل اختار االتحاد اآلسيوي 
أيضا الحكم الدولي علي رضا والمساعد ربيع 
عميرات لقيادة مباريات المجموعتين السادسة 
التي  اآلسيوي  االتحاد  كأس  ضمن  والسابعة 

ستقام في فيتنام.  
اللبناني  التحكيمي  الجهاز  ويتطور  هــذا، 
بشكل مستمر تحت قيادة رئيس لجنة الحكام 
محمود الربعة، الذي يولي اهتماما يومياً بهذا 

الكادر.

خبرة �سيرينا تمنحها الفوز بعد العودة

حققت نجمة كرة المضرب االميركية سيرينا وليامس عودة ناجحة للمالعب بعد غيابها ألربعة 
أشهر، وذلك إثر فوزها على مواطنتها برناردا بيرا بمجموعتين لمجموعة )4 ـ 6 و 6 ـ 4 و 6 ـ 1( في 

دورة لكزيلغتون األميركية. 
وكانت قد أقيمت النسخة األولى من هذه الدورة في والية كنتاكي من دون جمهور وهي األولى 
آذار  شهر  في  توقف  الذي  الصفراء  الكرة  نشاط  استئناف  منذ  األميركية  األراضي  على  تقام  التي 

الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
لم تكن بداية سيرينا الفائزة بـ23 لقباً في بطوالت الغراند سالم جيدة حيث خسرت المجموعة 
الثانية  المجموعة  في   4-4 النتيجة  كانت  عندما  إرسالها  لكسر  كرات  أربع  أنقذت  ثم  األولى، 
المجموعة  في  تماماً  منافستها  على  تجهز  أن  قبل  األرقام  وتعادل  لمصلحتها  تحسمها  أن  قبل 

األخيرة. 
وكانت سيرينا تخوض أول مباراة رسمية لها منذ مواجهتها لالتفية أناستازيا سيفاستوفا في 
مسابقة كأس االتحاد للسيدات في شباط الماضي، وهي ستلتقي مع البالروسية فيكتوريا آزارنكا 

في الدور المقبل.

أعــلــن نـــادي فــيــاريــال اإلســبــانــي، أمس 
األربــعــاء، عــن تــعــاقــده رســمــيــاً مــع العبي 
فرانسيس  والفرنسي  باريخو  داني  فالنسيا، 
المالية  القيمة  عن  الكشف  دون  كوكلين، 

للعقدين. 
وكشف نادي فياريال في بيانين منفصلين 
»الغواصات  مع  وّقعا  وكوكلين  باريخو  أن 
تخطيهما  بعد  مــواســم  ألربــعــة  الــصــفــراء« 

الطبية بنجاح.  الفحوصات 
ويواصل فياريال دعم صفوفه بعد تعاقده 
أرسنال  مــدرب  إيــمــري،  ــاي  أون الــمــدرب  مع 
استعداداً  السابق،  جيرمان  سان  وباريس 

المقبل.  للموسم 
االسبوع  مطلع  قــّدم  قــد  فــيــاريــال  وكــان 
الجاري العبه الياباني تاكيفوسا كوبو قادماً 

من ريال مدريد على سبيل اإلعارة.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مدينة في أفريقيا الجنوبية، حرف نصب 1 .

للندبة، أطلب فعل األمر، من القديسات 2 .
أدراج، يوافقه الرأي 3 .

يرشد، مدينة بولونية، للتفسير 4 .
ينّظم، ماء العين 5 .
الضعف، سندنا 6 .

مرفأ في قبرص، بيت األسد 7 .
قفص الدجاج، ضمير منفصل، شهر مصري 8 .

من األطراف، مرفأ في األردن، ورك 9 .
العباسي،  العهد  في  المغنين  مشاهير  من  10 .

شتمنا
سمين، شك، أبو الشعوب السامية 11 .

مدينة إيرانية، إحسان 12 .

عمودياً: 
موقع في سورية جنوب حمص 1 .

أب، عاصمة أميركية، حرف أبجدي مخفف 2 .
الليل والنهار، تخت 3 .

حصل على، قرعاه للجرس، فقرة 4 .
حادثت ليالً، حلية تلبس في اليد 5 .
مدينة إيرانية، أظهر، ينحت القلم 6 .

أسنانهم  كانت  من  عــذب،  هــواء  العنق،  في  شريان  7 .
صغيرة ومتالصقة

مدينة في جنوب ألمانيا، صاهر 8 .
خصم، نلوم 9 .

من األطراف، منزلي، يمن 10 .
إدانة، يشاهدونا 11 .

ضمير متصل، يساعد، أحد آلهة الميثولوجية الهندية 12 .
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أو   Sudoku
ــة األحـــاجـــي  ــب ــع ل
على  تقوم  الفكرية، 
في  ــام  األرق ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 الــمــؤلــفــة مـــن 
عدم  يجب  خــانــة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،158397264  ،493286715  ،267514893
 ،386179452  ،712645938  ،549823671

624751389  ،835962147  ،971438526
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( كالرك غيبل، يا 2 ( وا، مارد، اامر 3 ( يوالي، المس 4 
( نسر، مانيتوبا 5 ( دببابير، اان 6 ( سابينا، الند 7 ( كريت، 
رينو، لب 8 ( واالس، غدير 9 ( رق، ليماسول 10 ( سبيد، 

امل، الح 11 ( هايتي، يألف 12 ( دم، ني، امس، تن. 

عموديا:
3 ( اردبيل،  2 ( الوس، اراقبهم  1 ( طوينتس كورس 
يا 4 ( رمل، بيت الدين 5 ( كايمان، سي، تي 6 ( غر، ابار، 
9 ( المت، لوغو،  8 ( ايران، سليم  7 ( يدلني، ينام  ماي 

اس 10 ( اسوان، دالل 11 ( يم، بادلي، لفت 
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�لمطلوب: �لعودة �إلى �أر�شيف 

محاكمات »نورمبرغ «

{ يكتبها الياس عّشي

على الرغم من أّن محاكمات »نورمبرغ« لم ُتِعِد 
العالمية  الحرب  الماليين من ضحايا  إلى  الحياَة 
الثانية، ولم ترّمِم األطراف المبتورة، ولم تزرِع 
الضوء في العيون المطفأة، ولم تمُح من الذاكرة 

أيام الحصار والجوع والمعسكرات،
هذه  استطاعت  ذلك  كّل  من  الرغم  على  أقــول، 
المحاكمات أن تزرع األمل لمستقبل أفضل ولو 

إلى حين،
من هنا، أيها السادة الحّكام، عودوا إلى أرشيف 
كــان وراء  مــن  »نــورمــبــرغ«، وحــاكــمــوا بموجبه 
كارثة المرفأ، ألّن ما جرى في الرابع من آب، في 
أقلَّ من ثانية، أخطُر بكثير مّما جرى في السنوات 

الخمس من عمر الحرب العالمية الثانية.

درد�صة �صباحية

رحل الرفيق اأكرم ال�شايغ )ت�شرين(...

المتمّيز بالعطاء والثبات ور�شوخ الإيمان بالحزب وعقيدته
وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة

ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

بالليرة اللبنانية:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــًا �شــد 

�لوبـــــــــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري 
التي  الــوبــاء»  ضــّد  »معاً  حملة  دعــم  إلــى  االجتماعي  القومي 
واإلنسانية  االجتماعية  المؤسسات  مــن  عــدد  مــع  أطلقتها 
من  أمكن  ما  لتأمين  تبّرعات  جمع  إلى  وتهدف  والشبابية، 

سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

اآخر الكالم

{ د. سلوى شعبان

دورية  وتقارير  وتحليالت  مرعبة  وأرقـــام  أخبار 
تصلنا عبر اإلعالم وعبر وسائل التواصل االجتماعي 
في  الــصــحــة  وزارات  مــن  ــا  ــورون ك جــائــحــة  لضحايا 
بالدنا وفي بالد العالم، وعدم مقدرة الحكومات على 

اإلحاطة بانتشاره وإيجاد الدواء الشافي له.
تهويل يستحّق الوقوف عنده، فتزايد األعداد مدعاة 
ازدحمت  مــشــاٍف  ـــحـــرص...  وال والــحــذر  لــالهــتــمــام 
مصابين  مراجعين  وبمرضى  بكورونا  بالمصابين 
بأمراض مستعصية وأمراض مزمنة أخرى، وضياع 

الوعي بطريقة التعامل مع كلتا الحالتين...
اســتــهــتــار واســتــخــفــاف، والــعــودة واالســتــنــاد إلى 

المؤامرة والتهويل... عنصر 
مشافينا قصة ال نهاية لها، أجهزة طبية تكاد ال تفي 
بالغرض مع هذا العدد المتكاثر. ومنافث األوكسجين 
تلهث وتحاول تنفس الصعداء من عدم مقدرتها على 
لمواطن  حياة  رمــق  على  يحافظ  يكاد  شهيق  إعــطــاء 

محتاج إلى ذلك.
وبينما االنشغال بمحاولة التمسك بالحياة، والتغلب 
الصعبة  والظروف  االقتصادي  الحصار  مآسي  على 
الضربة  أتــت  المعيشة...  مــوارد  فــي  والــشــّح  والقلة 
واالستعانة...  والــصــبــر  التحّمل  قــوة  كــســرت  الــتــي 

المرتبة  الثالث في  ُيعتبر  انفجار نووي بمرفأ بيروت 
بعد هيروشيما وناغازاكي بقّوته وتخريبه...

لــلــوهــلــة األولــــى جــمــيــعــنــا نــســيــنــا فــظــاعــة كــورونــا 
ومرضاه وأمواته...

ضخمة  فاجعة  سياسي،  الجيو  للتحليل  واتجهنا 
بحجم وجع وطن... انفجار أدمى قلوبنا، وزلزل المنطقة 
ونسف الحجر والبشر... مرفأ هو المنفذ الوحيد الباقي 

لسورية في هذا الحصار االقتصادي عليها...
السوريين  الــعــمــال  مــن  كبير  لــعــدد  للعمل  فــرصــة 
تحّمل  على  الظروف  أجبرتهم  والذين  هناك  العاملين 
ذلـــــك... كــثــر قــد يــســألــون لــمــاذا حــصــل ذلــــك؟ وَمــن 

المستفيد؟ ولمن المصلحة األساسية؟
الغباء  ممارسة  يحاولون  أو  الجواب  يعرفون  وهم 

وتجاهل ما يجري في المنطقة.
كيف ستبدو حالة المنطقة بعد هذا االنفجار. ما هي 

األبواب التي ستفتح علينا؟
البغيضة  الجوقة  قائدة  أميركا  برعاية  عديدة  قوى 

تمّهد إلراحة “إسرائيل” كما هي العادة...!
هل هي وصاية دولية؟

تــرضــي أحالمهم  يــرســمــون خــرائــط جــديــدة  هــل 
المشينة؟

الـــطـــرح والــتــحــلــيــل واالســتــفــســار وكيل  وبـــــدون 

االنتظار  وبــدون  محور...  ضّد  محور  من  االتهامات 
على شاشات التلفزة وسماع الساسة وقادة الجيوش 
وموت!  احتضار  حالة  فــي  إننا  أقــول  والــمــقــاومــة... 
دون  من  طريقه  في  ما  كّل  ويغرق  سيلتهم  وطوفان 

تمييز.
شاخوا  الذين  بأطفالها  الهرمة  أوطاننا  إلى  انظروا 

بعد لحظة الوالدة...
والــشــوارع  الـــجـــدران  اليتيمة  مــدنــنــا  إلـــى  انــظــروا 
للحيوانات  مأوى  باتت  والتي  الحروب  دّمرتها  التي 

الشاردة والضالة..
ال  دول  إلى  وهربت  لجأت  التي  العقول  إلى  انظروا 
وتبدع  تفكر  لعلها  قرابة،  صلة  أو  دم  بخلية  تمّسها 
وتنجز ما عجزت عنه في بالدها األّم وتحاول العيش 

بأمان...
الشرفاء  رجــالــهــا  يحميها  بــالدنــا  أّن  نــنــســى  لــن 
الــدمــاء...  قــّدمــت  الــتــي  المقاومة  وفــي  جيوشها  فــي 
نـــار يحمي األرض  مــن  إال جــــداراً  يــومــاً  تــكــون  ولـــن 

والعرض.
المدّمرة  الحرب  واألنبياء...  والرساالت  الله  أمة  يا 
هدير  صــوت  أســمــع  وأكـــاد  الـــبـــدء...  صــفــارة  تنتظر 

حجارتها وهول طوفانها... وزلزلة أرضها...
اتقوا الله في أوطانكم... 

لن نعلن �ال�شت�شالم للمر�ض وللحرب...!

{ غازي بو كامل*

الرفقاء  مــن  وهـــو  أكرم الصايغ،  الــرفــيــق  رحـــل  يومين  قبل 
المناضلين الذين انتموا إلى الحزب السوري القومي االجتماعي 

وصدقوا االنتماء التزاماً وعطاًء. 
انتصار  سبيل  في  حياته  نــذر  الــذي  )تشرين(،  الرفيق  رحــل 
الحزب وقضيته، حيث لم يتأخر عن واجب قومي، ال بل كان في 

مقّدم الصفوف في المهمات الصعبة.
هو من طينة المناضلين الذين أحبّوا الحياة، وأحبّوا الموت متى 
كان طريقاً للحياة... وقد حفلت مسيرته الحزبية بالعطاء والثبات 

ورسوخ اإليمان بالحزب وعقيدته.
رغم  وهو  عزيمة،  له  تلن  لم  قومّي،  مناضل  تشرين،  الرفيق 
أنه  إلى  الرفقاء  للحياة، ويطمئِن  ألّم به، كان محباً  الذي  المرض 

سينتصر على الداء.
كّل حياته، وكان  له ولعائلته، كان  اتخذه شعاراً  الذي  الحزب 

العمر  اآلن من  يبلغ  الــذي  القسم البنه  أن يكون هو شاهد  يريد 
تسع سنوات.

القدر،  ظلم  ان  قــهــراً،  الــوجــود  مــن  ويمضي  الــمــرض  ويأتيه 
الرفيق أكرم أو الرفيق )تشــرين(، لكنه انتصر باإلرادة على كّل 
مصاعب الحياة، فما تعــّرض له مــن قســوة القدر يتــماً وعسراً، 
عّوضه بحياة العز والشموخ في كنف الحــزب الســوري القومي 
شجــاعاً  مقاتالً  أصبح  أن  إلــى  شبالً  كــان  أن  منذ  االجتماعي، 

ومناضالً صلباً.
كّل َمن عرفه، عرف فيه الطيبة والصفاء، المناقبية وااللتزام، 
العزة والعنفوان. وهذا القومي الشجاع، الذي ال يملك سوى ثروة 
الكرامة واإلباء، قد أوصى بأن يلّف نعشه بالزوبعة الحمراء وأن 

يؤدي له الرفقاء التحية الحزبية، فكان له ما أوصى.
لك يا رفيقي تحية إكبار، ولعائلتك الصبر والبقاء لألمة.  

*منفذ عام الشوف في الحزب السوري القومي االجتماعي
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