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 W�b��  ¡öL Ô�  bOM��  W�ËU��  s�  Òw�uONB�«  ËbF�«  nÒ�u��  r�
 ÍÒbB��«  s�  ¨q�UIL�«  w�  WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  qHG�  r�Ë  ¨t��UB�
 W�dJ�F�«  UN�«—bÔ�  nF{  s�  r�d�«  vK�Ë  ¨W�ËUIL�«  Æ ôËU�ÔL�«  pK��
 q�  w�   «“U��ù«  s�  dO�J�«  XI]I�  ¨w�uONB�«  Õö��U�  U�U�—U�  «–≈
 XKA�√ ©W�u�HL�«Ë WÒOH��« »d��«® WOM�_« WN�«uL�« w�Ë ¨ UN�«uL�«

Æt�UD ÒD�Ô� s� dO�J�«
 ?�  ÎUOIzU�Ë  ås�œUOL�«ò  X{d�  ¨å u�JMF�«  XO�   uO��«  s Ó� ÚË√ò  Ê_Ë
 ¨sOD�K� w� w�ö�ù« œUN��« W�d�� ÍdJ�F�« ÕUM��« å”bI�« U�«d�ò
  UOKLF�«  —U�≈  w�  w�Q�  U�«d�K�  ÌWO�u�  ÌWOM�√  ÌWOKL�  s�  tO�  nAJ�

ÆU�]cH� w��« …b]IFÔL�« WOM�_«
 ¡öLF�«  …—«œ≈Ë bOM���«  W�uEM� ‚«d��« v�≈  å”bI�«  U�«d�ò vF��
 WÒOKL� …—«œ≈ XÒL� ¨p�– oOI���Ë ¨w�uONB�« „U�UA�« “UN� W�Ë—√ q�«œ
 Ìœb� l� ¨…Ób�U�� Ô� ÌWOM�“ Ì «d�� vK� ”bI�« U�«d� s� s�b�U�ÔL� bOM��

ÆsOK ÒGAÔL�«Ë s�bÒM�ÔL�« ◊U�C�« s�
 sOOKOz«d�≈  ◊UÒ�{  sO�  ‰UB�«  q�«d�  s�  ÂU�K�«  wIzU�u�«  jOL�
 ¨”bI�« U�«d� s�√ “UN� qÓ�� s� WÒ�b� UN�F�U� Ô�Ë UN�—«œ≈ X]L� s�bÒM� Ô�Ë
  «dG��«  s� b�bF�«  b�b�� d�� Òr�� ÁcN�  UOKL� s� …œUH��ô« X�U�Ë
 …ÒbL�  Æw�uONB�«  „U�A�«  ◊U�{  qÓ��  s�  bOM���«   UOKL�  w�  WOM�_«
 ¨WO�uONB�«   «d�U�L�«  ◊UÒ�{  l�  s�bÒM�ÔL�«  b�√  q�«u�  ¨ «uM�  4
 s�√  ÁbOM��  —u�  mK�√  bÒM�ÔL�«  Æ”bI�«  U�«d�  s�√  “UN�  …—«œ≈Ë  ·«d�S�

Æq Ô�«u��« «c� vK� ¡UI�ùU� t� «Ëe�ÓË√Ë ¨U�«d��«
 w��«  dOJH��«  WI�d�Ë  q�«u��«  WÒOHO�  s�  wIzU�u�«  nAJ�  Î̈U�U��
 ¨r�d�_  Òr�N Ô�  t�Q�  rNL �u�  nO�Ë  ¨tzöL�  bOM��  ¡UM�√  ËbF�«  UNF�Ò��
 q� w� …d� s� d��√ bO�Q��« l� ¨åøbO�√ ø◊u��� tK�UA�«ò ¨åp�U� nO�ò
 v�� t�√ t��QL�Ë ¨lÓK ÓN�«Ë ·u�K� w�«œ ôË dO�� bÒM�ÔL�« Ê√ vK� ‰UB�«
 s� w�U��U�Ë å»=d� Ô�ò t�√ œuM��« s� b�√ ÒsE� s� ¨ÃUO��« t�u�œ bF�

ÆtOK� —UM�« ‚ö�≈ Òr��
  «d�U�L�« j�U{ tO�u� ÊU� nO� wIzU�u�« w� nA� s�bÒM�ÔL�« b�√

 ¨b��L�«  w�  dzU���«  sO�b�  Âb�Ë  ¨b�uL�«  vK�  …öB�«Ë  Â«e��ôU�
 d��√Ë Æ”bI�« U�«d� d�UM� ÂU�√ ÎU�uB� WL�dJ�« ‚ö�_U� wÒK���«Ë
 tM� VKD�Ë bÒM�ÔL�« l� ‰UB�ô« lDI� Òw�uONB�« j�UC�« ÊU� ¨p�– s�

°UN��Ë w� …öB�« ¡«œ√
 j�UC�« ÂUN�≈ bÒM�ÔL�« ŸUD��« nO� å u�JMF�« XO�ò wIzU�Ë ÕdA�
 nO�Ë ¨W�O��  UÒO�«b�≈  tODFÔ�  t�√Ë ¨t��UB� qLF� t�√  Òw�uONB�«
 w�uONB�«  «—U����ô« ◊U�{ W�ËU�� s� ÀÒb���Ë ¨tKOKC� ŸUD��«

 ÍdJ��  œU��  ‰U�œ≈  vK�  r�—«d�≈Ë  ¨”bI�«  U�«d�  v�≈  W�K�√  ‰U�—≈
ÆWBI�« XN��« nO�Ë ¨U�«d��« WI�«u� »U��√ s� nAJ�Ë ¨…]e� ŸUD� v�≈

 …Ò—U�  dO�  …Q�UH Ô�  wIzU�u�«  W�UN�  w�  ”bI�«  U�«d�  Ëb�U��  d ]C�
 Ìb�b� ÌbO�Q� w� ¨wIOI� ÌqOL� vK� i�I�« ¡UI�S� WOKLF�« XN��«Ë ¨ËbFK�
 WÒOM�_«  W�uEML�«  ‚«d��«  vK�  å”bI�«  U�«d�ò  s�√  “UN�  …—b?? Ô�  vK�
 å„U�UA�«ò  d�UM�  qOKC�  w�  …dO��   U�U��  qO���Ë  WO�uONB�«

ÆWOMOD�KH�« W�ËUIL�« ·«bN��ô —UN� qO� ÊuKLF� s�c�«

!É¡àbh »a IÓ°üdG AGOCG ¬æe Ö∏£jh π«ª©dG ó qæé oªdG ™e ∫É°üJ’G ™£≤j q»fƒ«¡°üdG §HÉ°†dG ¿Éc

?zäƒÑµæ©dG â«H{ »a ¢Só≤dG ÉjGô°S âØ°ûc GPÉe :øjOÉ«ªdG q»≤FÉKh

 qzU�Ë  UN�{U�  w��«  WO�ö�ù«  »d��«  q�  r�—  ≠
 ÊËœ  s�  W�—UJ�«  nO�u��  Î UO�OK�  W� ÒuLL�«  Âö??�ù«
 WIOI��«  XOI�  ¨sO�UBL�«  l??�  s�UC��U�  f??�  Í√
 ÂUO�  r�—  ¨d�Ëe��«Ë  n�d���«  vK�  WOB�  W�{«Ë
 l�“u�  vK�  »ËUM��U�  s�—u�QL�«  sO�b��L�«  s�  œb�
 …dJ�  W�UO��«  w�  Âb���  W�—UJ�«  q�ËQ�Ë   U�UN�ô«
 ¨ÊUM��  VOB�  È–√  q??�  WO�ËR��  W�ËUIL�«  qOL��
 ‚Òu�   U�«b��«  w�  U�Ë—uJ�  Æw�U�u��  ÊU�  u�  v��
 v�≈  ÈËbF�«  qIM� tK�«  »e� ÁcÒH� w�«d�≈  ŸËdAL� t�
 Ác�  t�U��√  »cJ�«  r��  Ÿœd�  r�Ë  ¨w�dF�«  r�UF�«
 …d�U�L�«Ë W�—UJ�« W�d�L� W�ËU�L�« —«dJ� s� …dL�«

ÆUN�
 …b�b�  Òœ«u???�  Ê√  w??�  W��U�  X??�U??�  w??�??�«  WIOI��«  ≠
 UN�—œUB�  XL�  b??�  X??�U??�  …dO��   UOLJ�  —U??�??H??�ô«
 W�K�L�«   U�UL�K�  Õö��«  XKI�  V�dN�  WMOH�  s�
 Q�d� o??�d??� s??� U??O??�d??� s??� W??�—u??� w??� W??O??�U??�—ù«
 ÊUM�_U�  w??�Ë   UOLJ�«  Ác??�  s�e��  Òr??�Ë  ¨fK�«d�
 r�—  ¨…b???�  Â«u???�√  cM�   Ëd??O??�  Q??�d??�  d�UM�  b??�√  w??�
 …d�U�L�«Ë  Q�dL�«  w�  s�e���«  WOKL�  WO�ö�  Âb�
 —U�H�U� V��� o�d� l�ËË ¨p�– s� WL�UM�« Èd�J�«
 —U�H�ô«Ë o�d��« b��«Ë ¨ UF�dH� qL��  U��u���
Æl�Ë U� l�u� ¨—U�H�ô« …b�bA�« W�e�L�« œ«uL�« v�≈

  U�—œ  4  …uI�  Îô«e??�“  ‰œUF�  w�—UJ�«  —U�H�ô«  ≠
 w� ‰“U??M??L??�« ÃU???�“ v??�≈ t??�«d??O??�Q??� X??K??�Ë ¨n??B??�Ë
 ÊuJ� UL�—Ë ¨ ËdO� s� rK� 180 bF�� w�Ë ¨’d��
 W�—UIL�U�Ë  ¨WO�U��«  WOL�UF�«  »d��«  cM�  —U�H�«  d��√
  «—bIL�«Ë  ÊUJ��«  œb�  w�   ËdO�Ë  „—u�uO�  sO�
 ¨„—u�uO�  vK�  ‰uK�√  11  W�U�C�  u�  ¨W�œUB��ô«
 ·ô¬ W??�??L??�Ë b??O??N??� W??�??� s??� b??�e??�??� W??K??O??B??�??�«Ë
 «u���� sL� ¨—ôËœ —UOKL�« ‚uH�� dzU���«Ë ¨`�d�
 ÊuI����  Êu�d��  w{UG��«  Ë√  ‰UL�ùU�  W�—UJ�U�

Æo�UAL�« rN� oKF� Ê√
 »«d��«Ë œU??�??H??�«  s??� W??�¡U??�??L??�«  w??� ¡w??� q??� ≠
 ö�  W�—UJ�«  Ác�  U�√  ¨q�ËQ��«  qL���  b�  ÍœUB��ô«
 WO�ËR��  vÒ�u�  s?? Ó�  qJ�  ¨UNO�   UO�ËR�LK�  q�ËQ�
 œ«uL�«  s�e��Ë   ËdO�  Q�dL�  WÒOMF�  …—«œ≈  Ë√  …—«“Ë
 bF�  XC�  w��«   «uM��«  q�  ‰ö??�  ¨tO�  …d Ò�H�L�«
 vIK�  Ê√Ë  ¨«u� Ó�U��  Ê√  V��  ¨œ«uL�«  Ác�  …—œUB�
 ¨t�O�ËR��  r��  l�  V�UM��  w��«  W�uIF�«  rNM�  q�
 WHO�u�«  s??�  œd??D??�«  Êu??J??�  Ê√  V��   U�uIF�«  Òq???�√Ë
 o�  UNO�  UL�  WO�bL�«  ‚uI��«  s�  ÊU�d��«Ë  ¨W�UF�«
 Èu���  vK�  v��  ¨ U�U���ö�  `�d��«Ë  »U���ô«
 t�O�ËR�� X��� sL� Î UIM� Â«b�ù« u� U�UB�√Ë ¨W�bK�
 w��U�  ¨W�b�  dE�M�  œ«uL�«  Ác�  „d�  s�  …d�U�L�«

ÆW�—UJ�« lI�� X�b�
 sO�ËR�L�«  ÊQ�  sOO�UM�K�«  b�Ë  W�uJ��«  fOz—  ≠
 WLJ�� jO�� »uKDL�«Ë ¨»UIF�«Ë »U���« Êu�UMO�
 qJA�� WÒO�d�  UO�ö�  «– W�dJ�� WÒO�b� WDK���
 ‰ö�   UÒO�ËR�L�«  b�b��  Î «d??B??�  UN�LN�  Î UF�d�
 WÒO�UN�ô«   «—«d??I??�«  —«b??�≈Ë  ¨W�—UJ�«  s�  sO�u��√
 ¨Âö��« ÊUM�� vK� ô≈Ë ¨dN� ‰ö� ÂUJ�_« —«b�ù
 w� ÊuO�UM�K�«Ë ¨¡wA� ÊuI�� «ËœuF� r� ÊuÒO�UM�K�U�
 œdÔ� s Ó�Ë Î̈ô«u�√ ô ÎôUF�√ ÊËb�d� ÊuO�UM�K�«Ë ¨W�b�

ÆÎ «b� fO�Ë Êü« —œU�� Ê√ tOKF� sOO�UM�K�« WI� V��

≥fÉ°ûªdG Gƒ≤q∏Y

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 w�UO��« —Òd�L�« V��

  UOHA��L�« v�≈ tKI� r� U� ÊuJ� Ê√ WO�� —œUB� XF�u�
 ¨v�d��« s� ÊUJL�« w� t���UF� XÒL� U�Ë WO�B�« e�«dL�«Ë
 ¨`�d�  ·ô¬  W�L��«  “ËU��  b�  ÂuO�«  ÕU��   U�U�  v��
 Î «bON� Êu�� rNM� ÊU� W�� s� d��√  ¡«bNA�«  œb� mK��  Ê√Ë
  —b??�  ULMO�  ¨q??O??K??�«  nB�M�  v??�??�  r??�ƒU??B??�≈  Èd???�  b??�
 ‰U�L�«Ë  WOMJ��«  W??O??M??�_«  X??�U??�√  w??�??�«  W??�œU??L??�«  dzU���«
 s�  d��Q�  ¨ «—UO��«Ë  W�œUB��ô«   U��RL�«Ë  W�—U���«
 Íc�«  w�—UJ�«  —U�H�ô«  XF�U�  —œUB�  X�U�Ë  ¨—ôËœ  —UOK�
 bF�  ULO�ËdO�  t�A�  »d�  W�U�  v�≈   ËdO�  WM�b�  ‰u�
 s� dA� ÍœU��« À«b�√ bF� „—u�uO� t�A�Ë ¨W�—c�« WK�MI�«
 U�  ‰œUF�  ozU�œ  ‰ö�  t�L�U�Ë  ÊUM��  Ád��  U�  Ê≈  ¨‰uK�√

ÆÎ U�u� sO�ö�Ë W�ö� ‰ö� 2006 “uL� »d� w� Ád��
 w�  WO�uJ�Ë  WOM�√  l�«d�  UNOK�   dI��«  w��«  W??�«Ëd??�«
 WOM�«  ÃU??�“  ◊U??I??�≈  b??�  ÁdO�Q�  mK�  Íc??�«  —U�H�ô«  dO�H�
 q�U� s� Î «d��uOK� sO�UL�Ë W�� …bOF��«  ’d�� …d�e� w�
 ¨d���—  U�—œ fL� …uI� Îô«e�“ t�«œœd� X�œU�Ë ¨ ËdO�
 —ÒbI� WL�{ WOL� w� dO�H��U� X���� w��« œ«uL�« Ê≈ ‰uI�
 Âu�œuB�«   «d�O�  s??�  —U�H�ù«  …b??�b??�  œ«u??�  s??�  ÊUM�Q�

 dzU�c�«Ë  Õö??�??�«  qIM�  X�U�  …d??�U??�  s??�  UN�—œUB�  XL�
 Q�d�  o�d�  s�  W�—u�  w�  WO�U�—ù«   U�UL�K�  UO�d�  s�
  ËdO�  Q�d�  v�≈  UNKI�Ë  w�UM�K�«  gO��«  UND�{  ¨fK�«d�
 w�U��«  d�MF�«  v??�≈  Î U��R�  XKI�Ë  UN��uL�  m�dH�  Òr??�  YO�
 ¨UN�ö�≈ r�� YO� v�≈ WOMFL�«  UN��« s� UNKIM� Î «bONL� dA�
 œ«uL�«  XOI�Ë  WLzU�  …d�U�L�«Ë  WM��«  uK�  WM��«  XC�Ë
 b�Ë  Æt�L�U�Ë  ÊUM�K�  W�—UJ�«  ÁcN�  X����  v��  …d�H�L�«
 l�U�  s�  q�  XA�œ√  ÊËUF�  ÕË—Ë  …u��  ÊuO�UM�K�«  dN�√
 »d�� X�—U� w��« “UAM�«  «u�√ s� Î «bOF� ¨W�—UJ�« lzU�Ë
 t�HB�  …—U??�  tK�«  »e??�  r??�«  Ã“Ë  lzU�u�«  d�Ëe��  WO�ö�≈
 Y�b��U�  …d�Ë  ¨Q�dL�«  Âd�  w�  a�—«u�  l�UB�  V�U�
 ¨dOB�  »cJ�«  q��  sJ�  ¨Q�dL�«  vK�  tK�«  »e�  …dDO�  s�
 rNM�  Y���«Ë  sO�UBL�«  qIM�  Êu�ÒuD��  ÊuM�«uL�«  dN�Ë
  ú��«Ë  ¨¡UH�ù«Ë  ·UF�ù«  rI�√  …b�U��Ë  ¨ÂU�d�«  l�—Ë
 r�bI� s� sOM�«u� s�  U�ö�S� w�UL��ô« q�«u��« qzU�Ë
 rN�“UM�  X�O�√  s�  ·dB��  UNF{Ë  «uMK�√  w��«  rN�“UM�
 ¨Âb�U�  Ÿd���«  e�«d�  v�≈  ·ôü«  X�UN�Ë  ¨ÈËQ??�  ö�  «u�U�Ë
  U��RL�«Ë  dL�_«  VOKB�«   «¡«bM�  WO�K�  o�UML�«  q�  w�

ÆWO�B�«
©8’ WL���«®n�u�« ‚u� »«d�Ë —U�œË v�d�Ë U�U�{ ÆÆÆ ËdO� w� qzUN�« —U�H�ô« —U�¬

 kÉeƒj 33 »a RƒªJ ÜôM »a √ôFÉ°ùN …RGƒj Ée CÉaôªdG QÉéØfÉH ≥FÉbO ∫ÓN ô°ùîj ¿ÉæÑd

 Q’hO QÉ«∏e øY ójõJ QGô°VCGh íjôL 5000h ó«¡°T 100 øe ôãcCG :ähô«H áKQÉc

 øªãdG ¿ƒdhDƒ°ùªdG ™aó«°Sh ÜÉ°ùM ¿hO qôªj ød ¬æµd áq«æWh áKQÉc π°üM Ée :ÜÉjO

!á q«Ñ«∏dG áeRC’G qπëd ≈dhC’G Iƒ£îdG

 ·bN�  WÒOIOI�  …d??�«R??�  v??�≈  WÒO�dF�«  UO�O�  X{ÒdF�  bI�
 XIK�√  cM�  U??N??�«Ëd??�  vK�  ¡ö??O??�??�ô«Ë  UN�O�H�Ë  UNLO�I�
 w�dF�«  lO�dK�  ¡b??�??�«  …—U???�≈  WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«
 UO�O�Ë  Æ2011  ÂUF�«  W�«b�Ë  2010 ÂUF�« W�UN� w� Âu�eL�«
 lO�d�«  ‚öD�«  q��Ë  Î «b�  Î «dJ��  UNOK�  »d��«   √b�  WO�dF�«
 WO�ËdF�«  WO�uI�«   UN�u��U�  WK�u�   «u??M??�??�  Âu??�e??L??�«
 sJ�  r??�  w�«cI�«  dLF�  bONA�«  U�bzUI�  …dJ�L�«  W??�Ëb??�u??�«
 ¨…d�UH�«  W�—ULF��ô«  WO�dO�_«  W??�—u??�«d??�??�ô«  V�F��
 ‚U�¬  œ«b??�??�«  bF�  UOI�d�√  ÁU��  U�d�uD�  √b??�  U�bM�  W�U�
 Z�e� UOI�d�√ w� UO�O� —«Ëœ√ œÒbL� ÊU� qFH�U�Ë Î̈ UO�d� UNII��
  U�uIF�«Ë  «b�bN��« X�UJ� dO�� qJA� Í—ULF��ô« »dG�«
 Õö�  w�  Íu��«  dE��«Ë  ÍœUB��ô«  —UB��«Ë  WO�Ëb�«

Æw�«cI�« dLF� U�bzU�Ë WO�dF�« UO�O� b{ »dG�«Ë U�dO�√
 ÊU�  Âu??�e??L??�«  w�dF�«  lO�d�«  Ê«d??O??�  XKF��«  s??O??�Ë  
 WO�dF�«  WF�U��« s� r�b�Ë ¨‚d��« s Ó� ‰Ë√ w�OK�«  »u��«
 W??�ü« W??D??�«u??� UO�O� Ëe??G??� —«d??I??�« –U??�??�« r??� W??�u??�e??L??�«
 œuLB�«  ÊU�Ë ¨u�UM�«  nK�� …—U���«  WOLMN��«  W�dJ�F�«
 Íc�«Ë  ÁbzU�Ë tAO�Ë w�OK�«  w�dF�«  VFAK�  ÒÍ—uD�_«
 UN�ö�  W�“UG�«   «uI�«  X�U�  WK�U�  dN�√  WO�UL��  dL��«
 WÒOL���« W�O�M�« X�U�Ë ¨W�u� WFK� n�√ 26 s� d��√ cOHM��
 l�«b� Òq�Ë Âö���ô« i�— Íc�« qD��« bzUI�« ‰UO��« w�
 vK�  œUNA��ô«  qC�Ë  d??O??�_«  o??�d??�«  v��  tM�Ë  s??�

Æ ÒÍ“UG�« ËbFK� Âö���ô«
©9’ WL���«®

bL�√ bÒO� bL�� Æœ 
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ا�ستقالة حتي غير بريئة... وال�سعب �سيقيل الحكومة اإذا تجاهلت حقوقه
{ علي بدر الدين

ال يمكن ألي عاقل او متابع لمسار األحداث التي يتفاقم تأزمها 
استقالة  يضع  أن  واألخطر  باألسوأ  وتنبئ  تعقيداتها  وت��زداد 
خانة  في  حتي  ناصيف  الدكتور  والمغتربين  الخارجية  وزير 
مضمون  اّي  من  والفارغة  السطحية  باألسباب  يقتنع  او  البراءة، 
سياسي او وطني او شخصي. لقد أقدم على اتخاذ هذا القرار وهو 
ومعيشياً  ومالياً  اقتصادياً  لبنان  في  المأزوم  الواقع  جيداً  يدرك 
القائمة  واألخطار  والحلول،  المعالجات  آفاق  وانسداد  وصحياً، 
والداهمة والخاليا اإلرهابية النائمة وترقب صدور قرار المحكمة 
من  والخشية  الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية  في  الدولية 
قوى  لها  تحّضر  اللبناني  الداخل  على  خطيرة  تداعيات  حصول 
وال  تبقي  ال  مذهبية  فتنة  إلح��داث  الخارج  من  مدعومة  وخاليا 
المرسومة  أجندتها  لتنفيذ  الدولية  المحكمة  بقرار  متذّرعة  تذّر 

والمخطط لها سلفاً وعن سابق إصرار وتصميم.
ولماذا تأخر في تقديم استقالته مع اّن ما يجري الحديث عنه 
لتبريرها موجود منذ تعيينه وزيراً ولم يشتك يوماً من التهميش 
مراقب  انه  او  بوزارته  المتعلقة  القرارات  اتخاذه  عن  واإلقصاء 
في داخل وزارته وحتى مكتبه، وكان بإمكانه إعادة بناء هيكلية 

الوزارة بالطريقة التي تناسبه وهذا من حقه. 
من  أغضب  إذا  ال��وزارة  من  إقالته  على  مثالً  خائفاً  كان  فهل 
يتحّمل  وحده  للخارجية؟  ووزي��راً  الحكومة  في  وزي��راً  اختاره 
والقوانين  األنظمة  به  تسمح  ما  فرض  عدم  في  تهاونه  نتائج 

المعمول بها، وبالتالي كان عليه فرض شخصيته وهيبته كوزير 
يملك الصالحيات في إدارة شؤون وزارته الداخلية وهو المشهود 
كفه  ونظافة  سنة  أربعين  مدى  على  الديبلوماسية  بخبرته  له 
زيارة  بعد  جاءت  التي  استقالته  تقديم  توقيت  ولكن  ووطنيته. 
وعشية  الفرنسي،  الخارجية  وزير  لقائه  وبعد  بها،  قام  أوروبية 
استفهام  عالمات  طرحت  وقائع  الدولية...  المحكمة  قرار  صدور 
وتساؤل ورجحت كفة الذين اعتبروها أنها غير بريئة خاصة في 

هذا التوقيت.
اّن استقالة الوزير حتي كانت تعتبر عادية في ظروف مختلفة 
ألنه من حق اّي وزير ان يستقيل او حتى من الممكن أن ُيقال من 
الحكومة، ولكن القوى السياسية في هذا البلد التي اعتادت على 
السجاالت العقيمة وتجعل من »الحبة قبة« حّولت هذه االستقالة 
نفذه  انقالب  وكأنها  مفاعيلها  ت��دارك  يجب  وطنية  قضية  الى 
بنظر  كان  وقبلها  العهد.  وعلى  حكومته  على  المستقيل  الوزير 
بعض هذه القوى وقبل ساعات من إعالنها انه وزير في الحكومة 
الفاشلة والتابعة وفجأة تحّول الى بطل وشجاع وكشف عيوب 

المستور في هذه الحكومة التي وفقهم ال تملك قرارها.
أمر  العام  للرأي  إلهائية  مادة  الى  االستقالة  هذه  تحويل  اّن 
اّن  خاصة  والمعارضة،  المواالة  من  أتى  جهة  اّي  ومن  مشبوه 
الجميع  على  ستقضي  التي  الهاوية  الى  بسرعة  ينزلق  البلد 
وخارجها  السلطة  في  المتحكمة  السياسية  القوى  أصّرت  ما  إذا 
بمفاصل الدولة والقرار على السير بنهجها الالوطني والالمسؤول 
وإشغال اللبنانيين بما ال يعنيهم مباشرة كاستقالة وزير او اكثر 

او إقالة وزراء وإجراء تعديل وزاري وهذا ما دعوت اليه في مقالة 
سابقة، ألّن هناك وزراء في هذه الحكومة لزوم ما ال يلزم وال دور 

لهم وكأنهم غير موجودين واْن فعلوا او تكلموا أخطأوا.
اّن العيون مفتوحة على الحكومة والداعمين لها وقد تعّرضت 
كلما  جديدة  استقاالت  يتبعها  وقد  كبيرة،  او  كانت  صغيرة  لهّزة 
صحيح  والخارج.  الداخل  في  المتصاعد  اللهب  من  لبنان  اقترب 
لتعيينهم  الطلب  غّب  شخ��صيات  لديهما  والحكومة  العهد  اّن 
بدالء عن الوزراء إذا ما استقالوا أو أقيل���وا وهذا من حقهما. غير 
المسؤولية  قدر  على  الحكومة  تكون  ان  اللبنانيين  حق  من  انه 
وال  والمرض.  والذّل  والب��طالة  والجوع  الفقر  واقع  من  إلنقاذهم 
او  يس��تقيل  ومن  وزي��راً  يع��ّين  من  بعيد  او  قريب  من  يعنيهم 
ُيق���ال وال من غلب من في صراع المصالح بين مكونات الطب��قة 
وهمية  وخ��الف��ات  ون��زاع��ات  مشاكل  تختلق  التي  السياسية 

بريشها«. »لتزمط 
التحديات وتحول  الشعب يريد حكومة تعمل وتنتج وتواجه 
لبنان، وليس حكومة تتفّرج على معاناته وال تملك  دون سقوط 
سوق  في  تدخل  وال  تقول  وال  تفعل  حكومة  يريد  الوعود.  سوى 
يريد  لها،  قيمة  ال  سجاالت  الى  تستدرج  وال  االتهامات  عكاظ 
عليه  وثقيلة  صعبة  كانت  مهما  بالحقيقة  تصارحه  حكومة 
اذا  وعما  واإلنقاذ،  والحلول  والمعالجة  المواجهة  على  وبقدرتها 
عندها  شيء،  اّي  فعل  على  قادرة  وغير  ومشلولة  عاجزة  كانت 
او  استقال  الذي  حتي  بالوزير  االقتداء  سوى  خيار  أمامها  ليس 

اّن الشعب يقيلها.

الهجوم الغربّي على معادلة 

»العهد القوّي« يزداد عنفًا

{ د. وفيق إبراهيم 
السرعة في تعيين وزير جديد للخارجّية بديالً من المستقيل 
ناصيف حتي، يكشف أن المعادلة السياسية التي ترعى هذا العهد 
استوعبت أن هناك مشروعاً لنسفها وتدمير آخر خطوط الدفاع عن 

»العهد القوي«.
لرئيس  االساسية  باالستقالة  ربطه  لكن  عادي،  استنتاج  هذا 
األوروبي   – األميركي  واإلن��ذار  الحريري  سعد  السابق  الحكومة 
وإصرار  بنيوية  إصالحات  ونصب  للفساد  بالتصّدي  المطالب 
البطريرك الماروني على إعالن حياد لبنان وصوالً الى االستقالة 
لبنانية  واجهة  له  متتابع،  سياق  بوجود  تشي  لحتي،  المباغتة 

تتصل باإلقليم.
التي تأسست بتحالف  القوي« هي  بداية فإن معادلة »العهد 
عميق بين التيار الوطني الحر وحزب الله وشملت بالطبع حلفاء 
الطرفين على الرغم من التناقضات الكبيرة بينهما. فهذه معادلة 
استراتيجية يختلف المنتمون اليها باألعمال التكتيكّية المرتبطة 
العامة  السياسة  في  يترابطون  لكنهم  والتعيينات،  بالمصالح 

للبالد ودور حزب الله في اإلقليم.
إن ما جعل معادلة »العهد القوي« شراً مطلقاً في نظر الغرب 
االميركي – االوروبي هو التطور الكبير في إمكانات حزب الله التي 
معادلة  في  فضخ  ولبنان،  سورية  في  اإلرهاب  تدمير  له  اتاحت 
العهد »عيارات قوة داخلية« أدت الى تهميش كل الفئات الداخلية 
المرتبطة بالغرب، ولوال بعض الخالفات داخل اإلدارات بين التيار 
الوطني الحر وحركة أمل لكانت إمكانات التمرد الداخلي على هذه 

المعادلة شبه معدومة.
حماية  على  يعمل  ب��ري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  لكن 
عالقاته السياسية المتنوعة التي تؤدي الى اإلجماع عليه رئيساً 

دائماً للتشريع اللبناني.
بالمقابل يفتح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
األوقات مع  عالقات خاصة بسياساته، هي متناقضة في معظم 
حركة أمل واحياناً مع حزب الله، فالرجل يريد االستئثار بكل الدور 
المسيحي في لبنان على المستوى اإلداري والسياسي، والشعبي 
بانياً اسساً النتخابه رئيساً للبالد بعد والد زوجته الرئيس الحالي 

ميشال عون.
حر  وطني  بتيار  يقبل  يُعد  لم  األوروب��ي  األميركي  الغرب  لكن 

غربي االتجاه والوالء والثقافة يغطي الدور اإلقليمي لحزب الله.
هذا ما أغضب السياسة الغربية في هذه المرحلة بالذات التي 
تتسم دولياً بتصاعد الصراع الصيني – األميركي وإقليمياً بالقتال 
اليهم،  بالنسبة  يعد  فلم  واإليرانيين.  األميركيين  بين  العنيف 
االختباء واالدعاء بغربية االتجاه وممارسة سياسات معادية لهذا 

الدور.
الساحل  في  منه  فرع  هي  للغرب،  بالنسبة  اللبنانية  فالدولة 
طلباتها  بعض  ملبياً  صاغراً  بأوامره  يأتمر  للمتوسط  الشرقي 
في الحصول على مكرمات وديون. أما الالفت هنا فإن هذا الغرب 
الذي يتهم الطبقة السياسية بالفساد مؤكداً أنه نتاج تراكم أكثر 
من ثالثين سنة من سياسات مشبوهة أفقرت لبنان، هذا الغرب 
هو الذي كان يرعى تلك المرحلة ويعرف دقائق األمور والسرقات 

والفساد، فلماذا سكت عنها في حينها وفّجرها في هذه المرحلة؟
كيف بدأ الهجوم الغربي؟

االنهيار  الى مرحلة  اللبناني  االقتصادي  الوضع  عندما وصل 
الحريري  لسعد  خليجي  بإسناد  واألوروبيون  األميركيون  أوعز 
حكومة  اي  تشكيل  ورافضاً  األدبار  مولياً  فاستجاب  باالستقالة 

جديدة.
تعمدت  حكومة  بتشكيل  نجحت  القوي،  العهد  معادلة  أن  إال 
للتمنع  اختراقهم  لتسهيل  لهم،  لون  ال  الذين  من  وزرائها  اختيار 
الغربي، وهذا لم يحدث ألن »الغرب المحترف« ربط بين القروض 
والتسهيالت بمسألتين: الدعوة الى إصالح مستحيل عملياً وهذا 
القرار  تطبيق  فهي  الثانية  المسألة  أما  للمراوحة،  مقصود  طلب 
سيطرة  أي  له.  االسرائيلية   – االميركية  القراءة  حسب   1701
قوات الطوارئ الدولية على المنطقة الممتدة من حدود لبنان مع 
حزب  وانسحاب  الليطاني،  نهر  ضفة  وحتى  المحتلة  فلسطين 
الله على مستوى المقاتلين والسالح الى ما بعدها باإلضافة الى 
ضرورة قبول الحكومة اللبنانية بخط هوف لحل النزاع حول آبار 

النفط والغاز مع الكيان االسرائيلي.
لقد أدى رفض معادلة العهد القوي لهذه المطالب الى تملص 
وذلك  اقتصادياً،  لبنان  بإنقاذ  وعوده  من  الدولي  النقد  صندوق 

وبوضوح نتيجة السيطرة األميركية عليه.
فكانت الحاجة االميركية الى وسائل ضغط جديدة، سرعان ما 
استجاب لها الكاردينال الماروني بشارة الراعي الذي أطلق دعوة 
إلعالن حياد لبنان من الصراعات اإلقليمية والدولية. مثيراً بذلك 
الرعب في أوصال حكومة لبنان التي تغاضت عن عروض صينية 
وعراقية وإيرانية وروسية إلعادة تعويم القسم األكبر من االقتصاد 

اللبناني المنهار.
الفرنسي  الخارجية  وزير  لبنان  الى  وصل  نفسه  السياق  في 
قاع  ال��ى  وص��ل  لبنان  ان  مفاده  غربياً  ان���ذاراً  حامالً  ل��ودري��ان 
االنهيار وما عليه إال االستجابة للشروط الغربية للسماح بإنقاذه 
رعاته،  هم  فساد  بإصالح  ظاهراً  الممّوهة  نفسها  الشروط  وهي 
والمستبطنة ضرورة القضاء على الدور اإلقليمي لحزب الله لكن 
لودريان  »ترهات«  تقبض  ولم  صمدت  القوي«  »العهد  معادلة 
على محمل الجد ألنها ادركت انه رسول اميركي لتحشيد انصار 
الله  لحزب  المعادي  المشروع  اطار  في  لبنان  في  الفرنكوفونية 
تبني  عن  عاجزون  واألوروبيين  األميركيين  ان  علماً  أكثر،  وليس 
ترشيح جبران باسيل رئيساً مقبالً للجمهورية النهم يثيرون بذلك 
غضب كل أصدقائهم في القوات اللبنانية والكتائب والبطريركية 
وجنبالط المرعوب من خسارة جبله الشوفي أمام التيار الوطني 

الحر، حتى أن آل الحريري ال يوافقون عليه.
في  التوازنات  تغيير  في  االميركيين  ام��ام  االنسداد  هذا  ازاء 
الداخل اللبناني، ذهبوا ناحية تفجير حكومة حسان دياب الذين 
االقتصادية  الحركة  امكانات  عنها  ويمنعون  اصالً  يحاصرونها 
سيدر  ومؤتمرات  الدولية  الصناديق  ومنع  االقتصادي  بالحصار 

من التعاون معها.
لذلك لجأوا الى دفع ناصيف حتي الى االستقالة بضغط كنسي 
– فرنسي متقاطع مع إيحاءات أميركية بتأمين دور مستقبلي له.

فكيف يمكن لوزير عّينه جبران باسيل ان يصل الى هذا المنحى 
من التمّرد حتى على العهد القوي؟

الواضح أن اختيار حتي من قبل باسيل في إطار حكومة دياب 
كان إلرضاء النفوذ االميركي والفرنسي الذي يرتبط بهما الوزير 
المستقيل. مع أمل باستيعابه باسيلياً وكسبه في معارك السيطرة 

على القرار المسيحي الداخلي.
لمواصلة  جديدة  عناوين  عن  يبحثون  األميركيين  ان  يتبين 
القوي  العهد  يتحرك  ان  هو  بقي  وم��ا  لبنان،  على  ضغوطهم 
وحكومة حسان دياب نحو التعامل االقتصادي مع الصين التي 
تبيع ربع صادراتها في األسواق األميركية وخمسها في األسواق 
دولة  من  بقرار  تنقذه  مسألة  عن  لبنان  يرتدع  فلماذا  األوروبية. 

أميركية  تبيحها لنفسها؟ 
من  البالد  تنقذ  التي  البدائل  نحو  القوي«  »العهد  يذهب  فهل 

االنهيار؟
التي  المعادلة  قوى  بين  االنصهار  من  مزيد  الى  يحتاج  هذا 
انتجت حكومة حسان دياب على اساس ان لبنان ال يختار بين 
تساعده  آليات  نحو  يذهب  بل  الوهمية،  والغرب  الشرق  معادلة 

على عدم االنهيار وسقوط الدولة وتفكك الكيان.

عون يطلع على �سوؤون الإعالم والواقع التربوي

عبد ال�سمد: م�ستمرون في خدمة الق�سية الوطنية 

وهبة ت�سّلم الخارجية: �سنتابع الدفاع 

عن الثوابت الوطنية وم�سالح لبنان

إطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالل 
الصمد  عبد  منال  اإلعالم  وزيرة  بعبد  قصر  في  لقائه 
نجد على العمل في وزارتها، حيث وضعته في أجواء 
عليه،  التعديالت  إنجاز  بعد  اإلع��الم  قانون  اقتراح 
إضافة إلى عدد من األمور المرتبطة بالقطاع اإلعالمي 

العام والخاص.
الوطنية  القضية  خدمة  في  »االستمرار  واك��دت 
الشعب  حقوق  عن  الدفاع  وفي  البلد،  كل  تخدم  التي 
او ال يراعي خدمة  والوقوف في وجه أي قرار خاطئ 

الوطن أو العدالة«. 
وأشارت إلى أنها وضعت عون في »صورة معالجة 
للعام  تعود  التي  الوزارة  في  العالقة  الملفات  بعض 
باإلضافة  موظفين  بحقوق  عالقة  لها  والتي   2018
الدولة  تكلف  التي  وال��دع��اوى  الملفات  بعض  إل��ى 
خدمة  لها  الحل  إيجاد  في  ويمكن  الليرات  ماليين 
التطرق  سيتم  األم��ور  هذه  أن  بحيث  الدولة  خزينة 

إليها ومعالجتها قريباً«.
في  للتعيينات  زمني  سقف  هناك  ك��ان  إذا  وعما 
األسبوع  »حددنا  قالت  لبنان،  تلفزيون  إدارة  مجلس 
ستتم  التي  المقابالت  اإلثنين  سنبدأ  بحيث  المقبل 
على مدى األسبوع. وفي غضون األسبوعين المقبلين 
المرشحون  األش��خ��اص  ظهر  ق��د  ي��ك��ون  أن  يجب 
بالصيغة النهائية، على أن ارفع بعد ذلك ثالثة أسماء 
من هؤالء إلى مجلس الوزراء. ويجب أن تكون األسماء 

ظهرت قبل نهاية شهر آب الجاري«. 
عبد  أوضحت  االلكترونية،  المواقع  تنظيم  وعن 
الصمد انه »تم لحظ تنظيم هذه المواقع ضمن قانون 
اإلعالم إضافة الى كيفية اإلجازة لها وممارسة عملها«، 
االنتقالية،  المرحلة  وفي  الحالي  الوقت  »في  وقالت 
للمواقع  دائرة  النشاء  مرسوم  بإصدار  موافقة  اخذنا 
االلكترونية ضمن هيكلية وزارة االعالم، وسنقوم في 
هذه المرحلة بتجميع إحصاءات ومعلومات عن هذه 
تنظيمها  يمكن  قانوني  اطار  أي  تحت  لنرى  المواقع 
ريثما يتم صدور قانون اإلعالم نهائياً وإفادة الجميع 

منه عملياً«. 
وع���ن ال��وض��ع ال��ح��ك��وم��ي ب��ع��د اس��ت��ق��ال��ة وزي��ر 
بديل  وتعيين  حّتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية 

استقالتها،  عن  تحدثت  التي  األنباء  نفيها  وعن  له، 
المصلحة  تخدم  ال  تصدر  التي  االخبار  إعتبرت«أن 
القضية  الوطنية«، مؤكدًة »أننا مستمرون في خدمة 
حقوق  عن  وبالدفاع  البلد  كل  تخدم  التي  الوطنية 
مواقفنا،  ف��ي  وال��ع��دال��ة  بالصدق  وك��ذل��ك  الشعب 
أو ال يراعي خدمة  والوقوف في وجه أي قرار خاطئ 
الوطن أو العدالة أو يشكل هدراً ما، األمر الذي ال يمكن 
القبول به. لذلك نحن مستمرون بمواقفنا على أمل ان 
يبّدي  ال  الذي  الحي  والضمير  للحكومة  ضميراً  نبقى 

على  طائفية  أو  سياسية  او  شخصية  مصلحة  أي 
مصلحة الوطن«. 

للمدارس  العام  األمين  ع��ون  الرئيس  واستقبل 
ورئيس  االنطوني،  ع��ازار  بطرس  األب  الكاثوليكية 
اتحاد رابطات قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان 
التربوي  الواقع  على  منهما  واطلع  الخوري،  ناجي 

وأوضاع المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي. 
وأوضح عازار أنه عرض مع الرئيس عون حاجات 
المدارس »وال سيما منها مصير المساهمات المتوجبة 

للمدارس المجانية والمتوقفة منذ العام 2015 وحتى 
تاريخه«، الفتاً إلى أن »لجنة التربية النيابية وافقت 
يمنح  الحكومة  من  إليها  محال  مرسوم  مشروع  على 
المدارس الخاصة 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة 
ولم   2020-2019 الدراسية  للسنة  األقساط  في 

تحصل المدارس بعد على أي مبلغ«. 
برقيات  الجمهورية  رئيس  تلقى  آخر،  صعيد  على 
تهنئة لمناسبة حلول عيد األضحى من عدد من قادة 

الدول العربية واإلسالمية.

وهبة  شربل  والمغتربين  الخارجية  وزير  تسلّم   
مهامه في الوزارة من سلفه ناصيف حّتي خالل مراسم 
الموظفين  كبار  حضور  في  بسترس  قصر  في  تمت 
وفي  واإلداري  الديبلوماسي  السلكين  في  العاملين 
مقدمهم األمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي 
إلى  وصولهما  لدى  الوزيرين  استقبال  في  كان  الذي 

مبنى الوزارة. 
وبعد اجتماع بينهما عقد الوزيران مؤتمراً صحافياً 
استهله حّتي بالترحيب بخلفه الذي وصفه بالصديق 
التقى معه في مسيرة ديبلوماسية  الذي  القديم وهو 

طويلة في عواصم عدة في العالم .
وقال »استمررنا في عالقة حوار تعّبر عن اهتماماتنا 
وزارة  »في  بوهبة  ورّحب  لبنان.«.  الحبيب  بوطننا 
»في  التوفيق  له  متمنياً  بيته«،  هي  التي  الخارجية 
فترة  في  الجسيمة  والمهام  المسؤوليات  هذه  تحّمل 
وقد  لبنان  تاريخ  في  ومصيرية  وهامة  صعبة  جد 

مررُت بها حتى األمس«.
ناصيف  الدكتور  ب�«الصديق  وهبة   شكر  بدوره، 
في  تداولنا  وقد  أخوية،  روح  من  أبداه  ما  على  حّتي 

لقائنا بشؤون وشجون ملفات الوزارة«.
عميق  عن  اإلع��راب  سوى  اليوم  يسعني  »ال  وقال 
فخامة  اياها  اوالن��ي  التي  الكبيرة  للثقة  امتناني 
عملت  الذي  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
للشؤون  كمستشار  س��ن��وات  ث��الث  لحوالى  معه 
الديبلوماسية وكذلك لرئيس مجلس الوزراء الدكتور 
جهودهما  مواكبة  استطيع  أن  آم��الً  دي��اب،  حسان 
داخلياً  تألقه  وع��ودة  بلبنان  النهوض  سبيل  في 

وخارجياً«.
ظروف  في  تأتي  المسؤولية  »هذه  أن  إلى  وأشار 
عصيبة وغير مسبوقة يمّر بها الوطن، لكن ذلك حتماً 
إلى  السعي  عن  موقعنا  كان  أينما  يثنينا  أالّ  يجب 
تجاوز المحنة والعمل على إصالح األوضاع على كل 
حلول  من  جميعاً  إليه  نصبو  ما  إلى  والتطلع  الصعد 
والتي  نعيشها  التي  المتعددة  األزم��ات  لهذه  دائمة 
أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب 
التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها وعلى رأسها 

أزمة النازحين«.
ورقة  أخيراً  أق��ّر  ال���وزراء  »مجلس  أن  إل��ى  ولفت 
السياسة العامة لعودة النازحين التي قدمتها وزارة 
الخارجية  وزارة  تعمل  وسوف  االجتماعية،  الشؤون 
والمغتربين على المؤازرة في تطبيق الورقة، على أمل 
تحقيق العودة اآلمنة للنازحين إلى ديارهم وتخفيف 

العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الشأن. وسوف 
رفض  من  اللبناني  الدستور  عليه  نّص  بما  نلتزم 
التوطين وتأكيد حق العودة لالجئين الفلسطينيين«.
ستتابع  والمغتربين  الخارجية  »وزارة  أن  وأعلن 
في  لبنان  ومصالح  الوطنية  الثوابت  عن  ال��دف��اع 
التي  العديدة  االستحقاقات  أمام  الدولية  المحافل 
نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العالقات مع 
يونيفيل وتمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 
1701، وإدانة خروق العدو اإلسرائيلي المتمادية لهذا 
وبحراً،  وجواً  براً  اللبنانية  للسيادة  وانتهاكه  القرار 
والحفاظ  البحرية  الحدود  ترسيم  بمبدأ  والتمسك 
والمنطقة  البحرية  المياه  في  النفطية  ثروته  على 
االقتصادية الخالصة وأحقية لبنان باستعادة مزارع 

قرية  من  الشمالي  والجزء  كفرشوبا  وت��الل  شبعا 
الغجر«.

مع  القائمة  العالقات  تمتين  على  »سنعمل  وقال 
الدول الشقيقة والصديقة وعلى متابعة تنفيذ الخطة 
تنفيذ  على  والعمل  االقتصادي،  للنهوض  الحكومية 
بالتعاون مع مجموعة   ،»CEDRE« مقررات مؤتمر
الدولي.  والمجتمع  لبنان  أج��ل  من  الدولية  الدعم 
ونتطلع إلى تكثيف التواصل مع دول العالم العربي 
صعيد  على  لبنان  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  تعزيز  وال��ى 
اإلجراءات  كل  استكمال  على  سأعمل  الفرنكوفونية. 
الجمهورية  رئيس  فخامة  مبادرة  بتنفيذ  المتعلقة 
اإلنسان  »أكاديمية  بإنشاء  ع��ون  ميشال  العماد 

للتالقي والحوار««.

وأكد لكل العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين 
العاملين  إلى  وإداريين،  دبلوماسيين  موظفين  من 
دبلوماسيين  من  الخارج  في  اللبنانية  البعثات  في 
»بأني  محليين  وموظفين  اقتصاديين  وملحقين 
لكي  وإنتاجيتكم  آدائكم  على  الساهرة  العين  سأكون 
الدبلوماسية  البعثات  عمل  تفعيل  على  سوياً  نعمل 
وترشيدها  النفقات  تخفيض  وعلى  ال��خ��ارج،  في 
واالستغناء عن كل ما هو غير ضروري وعلى تقوية 
خدمة  أفضل  وتقديم  الخارجية  التجارية  المبادالت 
االستفادة  على  وتشجيعهم  المنتشرين  للبنانيين 
التي  الروابط  وتعميق  الجنسية  استعادة  قانون  من 
تجمعهم بلبنان، خصوصا في هذه الظروف الصعبة 

التي يجتازها الوطن إقتصادياً ومالياً«.

)داالتي ونهرا( عون مستقبالً عبد الصمد في بعبدا أمس  

)عباس سلمان( تسليم وتسلم بين حتي ووهبة في الخارجية أمس  

خفاياخفايا

قال مرجع أمني إن المسؤولين عن مرفأ بيروت 
واألجهزة المعنية بأمنه يجب أن يتحّملوا مسؤولية 

االنفجار الذي هّز لبنان وأّدى إلى نتائج كارثية باألرواح 
والممتلكات داعياً للجنة تحقيق فورية تخرج بتحميل 

واضح للمسؤوليات ويلقى المسؤولون عقوبتهم 
العادلة. 
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3الوطن / �سيا�سة
انفجار �صخم في مرفاأ بيروت يهّز العا�صمة وجوارها

مئات القتلى والجرحى واأ�سرار ج�سيمة.. ودياب يعلن الحداد الوطني اليوم 

المجل�س الأعلى للدفاع يعلن بيروت مدينة منكوبة 

ويو�سي الحكومة باإعالن حالة الطوارئ

»الحملة الأهلية«: ما يجري في اأميركا 

يهّدد بحرب اأهلية توؤّدي اإلى تفكيكها
زا�سيبكين: يجب اأّل ُيطرح الحياد فقط

بل اإيجاد الفر�س لتطبيقه

عميد العمل في »القومي« وّجه الموؤ�س�سات

ال�سحية والإ�سعافية لتقديم كّل م�ساعدة ممكنة  

قائمقام حا�سبيا يطالب »يونيفيل« بحماية

المدنيين من العتداءات »الإ�سرائيلية«

الأ�سعد: المحور الأميركي �سيرفع �سقف المواجهة

زار نائب القائد العام لقوات »يونيفيل« ومدير مكتب 
كريستوفيدس  ج��اك  والمدنية  السياسية  ال��ش��ؤون 
مكتب  مدير  يرافقه  الكريدي،  أحمد  حاصبيا  قائمقام 

الشؤون المدنية في »يونيفيل« الباقر آدم.
»العالقة  على  وش��ّدد  ب��ال��زي��ارة،  الكريدي  ورح��ب 
المحليين  بالسكان  يونيفيل  قوات  تربط  التي  الوطيدة 

العدو  به  ق��ام  ال��ذي  »اإلع��ت��داء  وع��رض  والبلديات«، 
في  وخ��ص��وص��اً  ال��ع��رق��وب  منطقة  على  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
المدنيين  حماية  »ضرورة  مؤكداً  والهبارية«،  كفرشوبا 

من اإلعتداءات اإلسرائيلية«.
المدنيين  بين  الوثيقة  »العالقة  كريستوفيدس  وأكد 

ويونيفيل«.

اعتبر األمين العام ل� »التيار األسعدي« المحامي معن 
األسعد »أن استقالة وزير الخارجية ناصيف حّتي ليست 
أو  الحكومة  عمل  على  العتراضه  أو  شخصية  ألسباب 
الموقف  ألي تدخل في صالحياته، بل تأتي على خلفية 
حسان  الحكومة  رئيس  تصريح  من  الغاضب  الفرنسي 
دياب الذي طالب وزير الخارجية الفرنسي بالتعامل مع 

لبنان بالمساواة واألصول الديبلوماسية«.
التي  »الصدمة  أن  أم��س،  تصريح  في  األسعد  وق��ال 
أحدثها موقف دياب هي أن المجتمع الغربي لم يعتد من 
المسؤولين في لبنان على مواقف صريحة وعالية النبرة، 
ألن سياسة االنبطاح أمام األجنبي وتنفيذ أوامره من دون 
قيد أو شرط أو اعتراض هي السائدة. ولم يكن في مقدور 
حّتي تحمل نتائجه ما دفعه الى تقديم استقالته حفاظاً 
على مصالحه الشخصية وهرباً من استحقاق المحكمة 
وزيرين  سيضع  وال��ذي  المقبل  الجمعة  ي��وم  الدولية 
وتنفيذه  المحكمة  قرار  تداعيات  مواجهة  في  لبنانيين 
بعد  خصوصاً  العدل،  ووزي��رة  الخارجية  وزي��ر  وهما 
الحديث عن إحالة قرار المحكمة إلى مجلس األمن والطلب 
المشمولين  المحكومين  تسليم  اللبنانية  الحكومة  إلى 

بالقرار«.
وأكد »أن قرار المحكمة سيتضمن أسماء لم يتم ذكرها 
الذي  األمر  المقاومة،  قيادة  موقع  في  تكون  وقد  سابقاً 

يعني أن المحور األميركي سيرفع سقف المواجهة ويريد 
وشن  االنقالب  لتنفيذ  الداخل  في  من  بعض  استخدام 
هجوم قاس على المقاومة«، معتبراً »أن رفع شعار الحياد 

والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ليس عبثياً«.
وأكد »أن المحكمة الدولية غير دستورية أساساً لعدم 
توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية عليها«، مطالباً رئيس 
الحكومة ب�«تقديم كشف سريع للشعب اللبناني عن كامل 
المبالغ المالية التي دفعها لبنان للجنة التحقيق الدولية 
والمحكمة الدولية السرية والعلنية وتقدر بحوالى مليار 

دوالر«.
وسأل«أال يتذكر الشعب االتهام السياسي آنذاك للرئيس 
العماد إميل لّحود وللضباط األربعة ولسورية كدولة وكل 
من تحالف معها على مدى سنوات طويلة ليتبين بعد ذلك 
أن ال عالقة لهم جميعاً في عملية االغتيال؟ وماذا حصل 

لشهود الزور وإفاداتهم المفبركة والمتواطئين معهم؟«.
ال  باالغتيال  المقاومة  باتهام  المحكمة  قرار  »أن  وأكد  
صحة له أساساً وغير منطقي وغير عملي وهو ليس أكثر 
من أداة الستخدام المحور األميركي لهذا االتهام«. وحذر 
البعض »من أي تحركات مشبوهة إلعادة التوتر المذهبي 
والمواجهات في الشارع بذريعة قرار المحكمة الدولية«، 
مشدداً على »أن أفضل طريقة لمواجهة المخططات داخلياً 

هي مكافحة الفساد«.

العاصمة  أمس  مساء  ضخم  انفجار  هّز 
عن  وأسفر  مجاورة  عدة  ومناطق  بيروت 
الجرحى  ومئات  القتلى  عشرات  سقوط 
المؤسسات  ع��ش��رات  ف��ي  هائلة  وأض���رار 
العامة والخاصة ومبان وزارية إضافة إلى 

القصر الجمهوري في بعبدا.
حريق  ع��ن  ن��اج��م  اإلن��ف��ج��ار  أن  وتبين 
بالقرب   12 رق��م  العنبر  في  ان��دل��ع   كبير 
تردد  بيروت،  مرفأ  في  القمح  إه��راءات  من 
دوي  وسمع  للمفرقعات،  مستودع  في  أنه 
انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها 
إلى  وه��رع��ت  وال��ض��واح��ي.  العاصمة  ف��ي 
إخماد  على  عملت  التي  اإلطفاء  فرق  المكان 

النيران .
كبيرة  وأض����رار  إص��اب��ات  ع��ن  وأف��ي��د 
أوتوستراد  على  والسيارات  المنازل  في 
بيروت،  في  كثيرة  مناطق  وفي  الكرنتينا 
مبنى  ل��ح��ق  كبير  ت��ض��رر  ع��ن  أف��ي��د  ك��م��ا 
إلى  وص��والً  ومحيطها  »النهار«  صحيفة 
األشرفية والدورة جراء االنفجار الذي وقع، 
إلى  للتوجه  االس��ع��اف  لفرق  ومناشدات 

المكان.
اصابها  لبنان  كهرباء  شركة  أن  أفيد  كما 
كهرباء  مؤسسة  عام  مدير  وأن  كبير   دمار 
في  مكتبه  في  موجود  حايك  كمال  لبنان 
خلّف  كما  ح��رج��ة،  وإص��اب��ت��ه  المؤسسة 
بيروت  مطار  في  هائلة  أض���راراً  االنفجار 

الدولي.
األمنية  وال��ق��وى  الجيش  ف��رق  وعملت 
المجال  الفساح  السير  حركة  تسهيل  على 
المدني  وال��دف��اع  االسعاف  سيارات  ام��ام 
للتحرك. وتحدث الصليب األحمر عن مئات 
اإلصابات منها ما يتم إسعافه على األرض 

ومنها ما ينقل إلى المستشفيات۔
جورج  األحمر  الصليب  عام  أمين  وأك��د 
بيروت  إنفجار  في  المصابين  ان  كّتانة 
فيها  األش��رف��ي��ة  ش����وارع  وك���ل  ب��ال��م��ئ��ات 

مصابون.
حسن  حمد  الدكتور  الصحة  وزير  وأوعز 
الجرحى  بإستقبال  المستشفيات  لجميع 
فيما  العامة  الصحة  وزارة  حساب  على 
طلب رؤساء العديد من األحزاب مناصريهم 

التبّرع بالدم.
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وتابع 
وأعطى  الكبير  االن��ف��ج��ار  تفاصيل  ع��ون 
بالعمل  المسلحة  القوى  كل  إلى  توجيهاته 
وتسيير  اإلنفجار  تداعيات  معالجة  على 
العاصمة  المنكوبة من  األحياء  دوريات في 

والضواحي لضبط األمن.
كما طلب الرئيس عون تقديم االسعافات 
وزارة  نفقة  على  والمصابين  الجرحى  إلى 
التي  للعائالت  اإلي���واء  وتأمين  الصحة، 
تشردت نتيجة األضرار الهائلة التي لحقت 

بالممتلكات.
حسان  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وتفقد 
والبلديات  الداخلية  وزي��را  يرافقه  دي��اب 
موقع  نجار،  ميشال  واألشغال  فهمي  محمد 

االنفجار في مرفأ بيروت.
حداد  يوم  األربعاء  اليوم  دي��اب  وأعلن 

وطني على ضحايا اإلنفجار.
أل��ق��اه��ا مساء  ك��ل��م��ة  ف��ي  وأك����د دي����اب 
إالّ  تجاوزها  نستطيع  ال  »نكبة  أنها  أمس، 

يمر  لن  اليوم  حصل  وما  وإص��رار،  بعزيمة 
المسؤولون  وس��ي��دف��ع  ح��س��اب  دون  م��ن 
للشهداء  وعد  وهذا  الثمن  الكارثة  هذه  عن 
»الصديقة  ال���دول  ون��اش��د  وال��ج��رح��ى«. 
جراج  لتبلسم  لبنان  جانب  إلى  الوقوف 

شعبه«.
والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  وتلقى 
من  هاتفية  اتصاالت  سلسلة  وهبة،  شربل 
أعربوا  الذين  ال��دول،  من  عدد  في  نظرائه 
االإفجار  بعد  لبنان  مع  بالدهم  تضامن  عن 

الهائل.
وكان وهبة قد تفقد مبنى وزارة الخارجية 
في قصر بسترس، وعاين األضرار الجسيمة 
كبيرة  أج��زاء  دّم��رت  والتي  به  لحقت  التي 
واألمين  الوزير  مكتب  فيها  بما  أقسامه  من 

العام.
في  اللبنانية  السفارة  عبر  وهبة  وتابع 
الفرنسية  السلطات  مع  االتصاالت  باريس 
طبية  ف��رق  من  المساعدات  إرس��ال  لطلب 
ومن الدفاع المدني. كما أجرى اتصاالته مع 
لتنسيق  والشقيقة  الصديقة  الدول  من  عدد 

الجهود من أجل تنظيم عملية اإلغاثة.
منال  الدكتورة  اإلعالم  وزيرة  تفقدت  كما 
»الوكالة  في  العاملين  النجد  الصمد  عبد 
الوطنية لالعالم« وإذاعة لبنان إثر االنفجار 
»الوكالة«  مكاتب  في  الزجاج  تطاير  وأدى 
طفيفة  إصابات  الزمالء  بعض  اصابة  إلى 
في  الزجاج  تناثر  جراء  الهلع،  من  وحالة 
ومكاتب  والسياحة  اإلع��الم  وزارت��ي  مبنى 

»الوكالة الوطنية لإلعالم« وإذاعة لبنان .
 من جهته، أعلن نقيب محرري الصحافة 
»مبنى  أن  القصيفي  ج���وزف  اللبنانية 
جسيمة،  ب��أض��رار  أصيب  النهار  ج��ري��دة 
بالزميل  واتصل  االنفجار،  ج��راء  وفادحة 
فأفاده  حصل،  عما  مستفسراً  حجار  غسان 
15 جريحاً بين الزمالء والعاملين  أّن هناك 
بعضها  وأن  المستشفيات،  إلى  نقلهم  تّم 
االتصاالت  وتجري  منهم،  عدداً  يستقبل  لم 

اليها«. إلدخالهم 
تسهيل  »المستشفيات  القصيفي  وناشد 
ش���ؤون ال��زم��الء ال��م��ص��اب��ي��ن«، ك��م��ا دع��ا 
مساعدة  إل��ى  المعنية  األمنية  »األج��ه��زة 
هذا  في  بمهامهم  القيام  على  اإلعالميين 

الظرف االستثنائي المأساوي«.
مكان  عبود  مروان  بيروت  محافظ  وتفقد 
فقدان  المرفأ، كاشفاً عن  االنفجار في  وقوع 
بيروت  أطفاء  فوج  من  بعناصر  االتصال 

كانوا توجهوا إلى المكان إلخماد الحريق.
منكوبة  ب��ي��روت  أن  إل��ى  ع��ب��ود  وأش���ار 
مسبوق.  غير  حصل  وما  كبير  دمار  وهناك 
وتابع »فقدنا فريق إطفاء وال ندري أين هم 

عناصره«.
العام  ل��أم��ن  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  تفقد  كما 
وأكد  االنفجار  موقع  إبراهيم  عباس  اللواء 
ما  في  التحقيقات  استباق  يمكننا  »ال  أنه 
إن  نق��ول  ال  »نحن  وقال  اإلنفجار«.   خص 
انفجاراً ناجماً عن اشتعال مفرقعات وه��ذا 
شديدة  م��واد  هي  بل  للسخرّية  مثير  كالم 

اإلنفجار«.
وأوضح المكتب اإلعالمي لوزير الداخلية 
للحادث  نظراً  أنه  فهمي،  محمد  والبلديات 
بيروت  العاصمة  شهدته  ال��ذي  الخطير 

واألضرار  لتداعياته  ومواكبة  أمس،  مساء 
بمضمون  العمل  يلغى  خلّفها،  التي  الكبيرة 
الداخلية  وزير  عن  الصادر   946 رقم  القرار 
ضمن  العام  باإلقفال  والمتعلق  والبلديات 
انتشار  لمواجهة  العامة  التعبئة  إجراءات 
من  الممتدة  الفترة  خالل  كورونا  فيروس 
نهار الخميس6 آب ولغاية الثالثاء 11 آب.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل 
بعد  لبنان  إلى  مساعدات  إرس��ال  ماكرون 
»تويتر«   على  حسابه  عبر  وقال  االنفجار  
اللبنانيين  مع  األخوي  تضامني  عن  »أعبر 
من  كبير  قدر  عن  أسفر  الذي  االنفجار  بعد 
بيروت.  في  المساء  هذا  واألضرار  الضحايا 

إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائماً«.
الفرنسي  الخارجية  وزير  أعلن  ب��دوره، 
إلى  تقف  »فرنسا  أن  ل��ودري��ان  إي��ف  ج��ان 
المساعدة  لتقديم  ومستعدة  لبنان  جانب 
له بعد االنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ 

بيروت وأسفر عن قتلى ومئات الجرحى«.
النائب  »ال��م��ردة«  ت��ي��ار  رئ��ي��س  وغ���رد  
قائالً  تويتر  عبر  فرنجية  سليمان  السابق 

»لبنان مصدوم لبنان منكوب«.
حصل.  ما  إالّ  ينقصنا  يكن  »ل��م  وتابع 
على  تكون  عساها  الكبوات.  ف��وق  كبوة 
لبنان.  لوحدة  لالنتصار  فرصة  قسوتها 

وكل الشفاء للجرحى والمصابين«.

انعقد  ال��ذي  للدفاع  األعلى  المجلس  أعلن 
رئيس  برئاسة  بعبدا،  قصر  في  أم��س  مساء 
الجمهورية العماد ميشال عون،  بيروت مدينة 
منكوبة، رافعاً توصية إلى مجلس الوزراء الذي 
ينعقد  اليوم العالن حالة الطوارئ في بيروت 
خالل  تقريرها  لترفع  تحقيق  لجنة  وتشكيل 

خمسة أيام.
المجلس  اجتماع  مستهل  ف��ي  ع��ون  وق��ال 
»إن كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا 
االجتماع هو اتخاذ اإلجراءات القضائية واألمنية 
ومعالجة  المواطنين  ومساعدة  الضرورية، 

الجرحى والمحافظة على الممتلكات«.

ما  في  التحقيق  ض��رورة  »على  عون  وشدد 
حدث وتحديد المسؤوليات، وال سّيما أّن تقارير 
قابلة  مواد  وجود  إلى  أش��ارت  قد  كانت  أمنية 

لإلشتعال واإلنفجار في العنبر رقم 12«.
وفي السياق، لفت عون إلى االتصاالت التي 
وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن 
مع لبنان في محنته، وتقديم مساعدات عاجلة 

في مختلف المجاالت.
ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء 
األربعاء في قصر بعبدا للبحث في  اليوم  ظهر 
ومتابعة  للدفاع  األعلى  المجلس  توصيات 

تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.

بدوره، دعا رئيس الحكومة حسان دياب 
نتائجها  تصدر  تحقيق  لجنة  تشكيل  إلى 
خالل 48 ساعة وتحّدد المسؤوليات، مشدداً 
على أنه لن يرتاح »حتى نجد المسؤول عّما 
العقوبات  أش��د  وإن��زال  لمحاسبته  حصل 
شحنة  تكون  أن  المقبول  غير  من  ألنه  به، 
طناً   2750 ب�  تقّدر  األمونيوم«  »نيترات  من 
من  مستودع  في  سنوات   6 منذ  م��وج��ودة 
دون اتخاذ اجراءات وقائية معرضة سالمة 

للخطر«.  المواطنين 
في  الطوارئ  حالة  إع��الن  ض��رورة  أكد  كما 

بيروت لمدة أسبوعين.

ما  أن  والعراق«  فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  رأت  
باحتماالت  يهّدد  األميركية،  المتحدة  الواليات  داخل  يجري 
حرب أهلية تؤدي إلى تفكيكها، معتبرًة أن هذ األمر يشير إلى 
أن  وأكدت  والدولية.   اإلقليمية  القوى  موازين  في  الفت  تبّدل 
قوة  فيه  والتيارات،  المشارب  كل  من  المقاومين  مسار  تالزم 

للبنان في مواجهة كل التحديات.
الدوري  اجتماعها  بعد  األهلية،  للحملة  بيان  في  ذلك  جاء 
فيه  وتوقف  االجتماعي،  التواصل  وسائط  عبر  افتراضياً 
الكيان  داخ��ل  تظاهرات  من  يجري  ما  »أم��ام  المجتمعون 
أهلية  حرب  بإمكان��ية  وتش��ي  بنتن���ياهو  تندد  الغاصب 
يجري  لما  مماثالً  أمراً  يجري،  فيما  ورأوا  الكيان،  هذا  داخل 
داخل الواليات المتحدة األميركي��ة، ما يهّدد أيضاً باحتماالت 
العالم،  في  األق��وى  الدولة  تفك��يك  إلى  ت��ؤدي  أهلية  حرب 
العالم  يعي��شها  التي  المتغيرات  حجم  يؤكد  أم��ر  وه��و 
اإلقليمية  القوى  موازين  في  الفت  تبّدل  إلى  ويشير  بأسره، 

والدولية«.
وأحيا المجتمعون »ذكرى الرابع من آب 1982، حيث نجح 
السوري  والجيش  والفلسطينيون  اللبنانيون  المقاومون 
الصهيوني  االحتالل  جيش  منع  في  العرب  والمتطوعون 
في  بيروت  العاصمة  إلى  للدخول  المتحف  معبر  اقتحام  من 
الجوي  القصف  من  كامالً  يوماً  استمرت  تاريخية  معركة 
والبري والبحري ولم تستطع قوات االحتالل من التقدم سوى 
لمجزرة  أيضا  تعرضت  التي  ميركافا  دبابة  بطول  أي  أمتار 
ما   ،2006 عام  األيام  هذه  مثل  في  لبنان  جنوب  في  مماثلة 
تالزم  بل  والعربية،  اللبنانية  وقواها  المقاومة  تكامل  يؤكد 
تكامل  وهو  والتيارات،  المشارب  كل  من  المقاومين  مسار 
في  للبنان  قوة  فيه  ألن  استمراره،  نأمل  وت��الزم  نحتاجه، 

مواجهة كل التحديات«.
وتوقفوا أمام »استشهاد الممرضة زينب حيدر متأثرة بوباء 
كورونا فانضمت بذلك إلى شهداء الوباء الخبيث وإلى الشهيد 
إسماعيل،  لؤي  الشاب  الطبيب  بعد  الطبي  الجسم  في  الثاني 

ووجهوا التحية إلى روحها، والعزاء ألهلها وزمالئها«.
كما دعوا الحكومة إلى »التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية 
من هذا الوباء الخبيث، خصوصاً في متابعة إجراءات العزل 

لدى المصابين من مقيمين ووافدين«.

استقبل رئيس حزب »السالم اللبناني« المحامي 
لبنان  في  الروسي  السفير  دارت��ه،  في  إده  روجيه 
لمناسبة  وداعية  زي��ارة  في  زاسيبكين،  ألكسندر 
لأوضاع  عرض  وجرى  لبنان،  في  مهامه  انتهاء 
الذي  الحياد  ولطرح  والمنطقة  لبنان  في  العامة 
بشارة  الكاردينال  ال��م��ارون��ي  البطريرك  أعلنه 

الراعي.
مرحلة  ال��ي��وم  »نعيش  اللقاء  بعد  إده  وق��ال 
الراعي  البطريرك  طرح  بعد  لبنان  في  تاريخية 
في  السفير  سعادة  وضعت  وقد  الحياد،  موضوع 
الحياد  تحقيق  هو  يهمنا  وم��ا  الطرح  ه��ذا  أج��واء 

العسكري«.
األج��واء  اليوم  تحتّل  إسرائيل  »أّن  إلى  وأش��ار 
اللبنانية »وتتصرف كأنها ملكها، لذلك فإّن سيادة 
لبنان تبدأ بتطبيق القرارات الدولية وإنهاء ترسيم 
ممثلي  ب��ري  نبيه  الرئيس  يطالب  كما  ال��ح��دود 
الحكومة األميركية الذين تواصلوا معه أخيراً، وقد 
من  خاص  مندوب  المقبلة  األي��ام  في  لبنان  ي��زور 

وزارة الخارجية األميركية لمتابعة هذا الملف«.
بدوره، تحدت السفير زاسيبكين عن العالقة التي 
وقبل  السبعينات  منذ  واللبنانيين  بلبنان  تربطه 
الحرب األهلية، وقال »كنت أتابع التطورات في هذا 
البلد عبر كل المراحل. واليوم أفتخر أن أنهي خدمتي 
بالحياة  يتميز  ال��ذي  البلد  هذا  من  الديبلوماسية 
الكثيفة،  العريقة  والحضارة  والثقافية  السياسية 
فالمجتمع اللبناني مثقف ويتمتع بمعنويات عالية، 
من  اليوم  يعيشها  التي  األزمة  من  الخروج  وأتمنى 
في  السابقة  التجربة  ألن  كارثة،  إلى  االن��زالق  دون 
أن  أعتبر  ال  وانا  مريرة.  كانت  عدة  دول  وفي  لبنان 
مهمتي تنتهي مع المغادرة ولكن سأستمر في عالقات 

الصداقة لما فيه فائدة للبنان«.
المتحدة  األمم  قرارات  ملتزمة  روسيا  »أن  وأكد 
السيادية،  الحدود  وتؤيد  تطبيقها  إلى  وتسعى 

اللبنانيين«،  جميع  من  واحدة  مسافة  على  وأنها 
فريق  مع  أننا  البعض  كالم  من  أسفه  »عن  معرباً 

ضد آخر«.
الديبلوماسية  واليتي  خ��الل  »م��ارس��ت  وق��ال 
قناعتي  م��ع  المنسجم  لبلدي  الرسمي  النهج 
انطالقاً  بالمساواة،  الجميع  م��ع  نتعاون  ب��أن 
السياسية  الحياة  في  المشاركين  جميع  أن  من 
الرغم  على  لبنان،  مصلحة  إلى  يسعون  اللبنانية 
هناك  ولكن  العميقة،  السياسية  الخالفات  من 
تواصل  على  ونحن  الكبرى  المشتركة  المصالح 
دائم مع الجميع، ولدى روسيا مصلحة موضوعية 
اللبنانيين  بين  المشتركة  القواسم  على  ترتكز 

وبيننا وبين لبنان«.
الحياد  موضوع  الراعي  البطريرك  طرح  وعن 
هذه  ألن  للبنانيين  يعود  الموضوع  »ه��ذا  ق��ال 
واللبنانيون يفهمونها  تاريخي،  لديها عمق  الفكرة 
القواسم  إيجاد  الضروري  ومن  غيرهم،  من  أفضل 
المعنية  األساسية  األطراف  جميع  بين  المشتركة 
أن  اإلعتبار  في  األخذ  مع  المفهوم  هذا  معنى  حول 
لبنان.  على  نفسها  تفرض  المنطقة  في  التطورات 
يجب  بل  فقط،  الحياد  مبدأ  ُيطرح  أالّ  يجب  لذلك 
بين  التشاور  ويجب  لتطبيقه،  ال��ف��رص  إي��ج��اد 

الجميع للوصول إلى قواسم مشتركة حوله«.
السيادية  القرارات  التزام  »ضرورة  على  وشدد 
ترسيم  لجهة  بلبنان  يتعلق  ما  في  المتحدة  لأمم 
يطالب  ما  وه��ذا  البحرية،  قبل  البرية  ال��ح��دود 
الحلول  »إيجاد  متمنياً  إسرائيل«،  مع  لبنان  به 
لبنان،  يعيشها  التي  األزمة  من  للخروج  السريعة 
والفتنة،  الخراب  إلى  يؤدي  شيء  اي  يحدث  وأالّ 
هذه  لتحقيق  اللبنانيين  لدى  متوافرة  فاإلمكانات 
اللبناني  الشعب  يبقى  أن  أتمنى  كما  األمنية، 
العيش  مبدأ  على  محافظاً  طوائفه  بكل  هو  كما 

المشترك«.

السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  أصدر   
المؤسسات  إل��ى  توجيهات  سعادة  بطرس  االجتماعي  القومي 
في  المساعدة  بضرورة  الرديفة  واإلسعافية  الصحية  واألطقم 

عمليات اإلسعاف.
المراكز  جميع  في  بالدم  التبّرع  إلى  والمواطنين  القوميين  ودعا 

في  االنفجار  نتيجة  الجرحى  من  الكبير  للعدد  نظراً  والمستشفيات 
مرفأ بيروت. الفتاً إلى »أّن المؤّسسات الرديفة باشرت المساعدة في 

هذا الخصوص«.
وختم عميد العمل بتقديم أحّر التعازي لعائالت الشهداء، وتمّني 

الشفاء العاجل للجرحى.
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الوطن 4

إلى واجهة  بعد عودة فيروس »كورونا« 
اإلص��اب��ات  ع��دد  ارت��ف��اع  نتيجة  االه��ت��م��ام 
القطاع  يضرب  الذي  الكبير  الترهل  وسط 
االستشفائّي، رّد »مستشفى رفيق الحريري 
بعض  عبر  تداوله  يتم  ما  على  الجامعي« 
بلغ  المستشفى  أن  عن  اإلعالمّية  الوسائل 
المصابين،  أم��ام  وأقفل  القصوى  طاقته 
ال�  مرضى  يستقبل  زال  »م��ا  أن��ه  موضحاً 
بإصابتها  المشتبه  والحاالت  »ك��ورون��ا« 
والصليب  الصحة  وزارة  م��ع  بالتنسيق 

األحمر«. 
وأشارت إدارة المستشفى إلى أن »قدرته 
تبلغ  كورونا  مرضى  استقبال  على  الحالّية 
للحاالت  س��ري��راً  و23  ع��ادي��اً  س��ري��راً   80

الحرجة«. 
 19 الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  »ي��وج��د  وق��ال��ت 
الفائقة،  العناية  وح��دة  في  حرجة  حالة 
تتوزع  الكورونا،  قسم  في   55 إلى  إضافة 
وحاالت  بالفيروس  مصابين  مرضى  بين 

بإصابتها«.  مشتبه 
مدير  أوضح  عبر »تويتر«،  تغريدٍة  وفي 
الجامعي«  ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  »مستشفى 
الحالية  االستيعابية  القدرة  األبيض  فراس 
الحريري  رفيق  »مستشفى  يستقبل  كاتباً: 
حرجة.  حالة  في  مريضاً   19 الجامعي« 
القدرة االستيعابية ألسّرة للحاالت الحرجة 
لدينا  العادية،  الحاالت  طابق  في   .23 هي 
مشتبه  أو  إيجابية  إّما  حالتهم  مريضاً   55
الطابق  هذا  في  الحالية  قدرتنا  بإصابتهم. 

هي 80 سريراً عادياً. 
إل���ى ذل����ك، ض��ج��ت م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
السيدات،  إحدى  نشرته  بفيديو  االجتماعي 
»كورونا«،  بفيروس  مصابة  إنها  فيه  تقول 

وإن أي مستشفى ال يقبل استقبالها.
العام  األم��ي��ن  أك��د  ال��س��ي��اق،  وف��ي ه��ذا 
»السيدة  أن  كتانة  جورج  األحمر  للصليب 
إلى  مشيراً  البوار«،  »مستشفى  إلى  نقلت 
استقبال  ترفض  مستشفيات  »ه��ن��اك  أن 

المريض إذا كان يعاني من حرارة«.
ل�  االستيعابية  ال��ق��درة  خ��ص  م��ا  وف��ي 
الحكومي«،  الحريري  رفيق  »مستشفى 
أوضح كتانة أن »المستشفى ما زال يستقبل 
المرضى ولكن ليس كالسابق«، مشدداً على 
»ضرورة تجهيز المستشفيات خصوصاً أن 

األزمة بدأت منذ شباط الفائت«. 
وت���ن���اول ك��ت��ان��ة أزم�����ة األس������ّرة في 
المستشفيات، موضحاً أن »مستشفى رفيق 
الحريري« ال يزال يستقبل مرضى لكن ليس 
يتجهون  المرضى  كل  ألن  نفسها  بالقدرة 
إليه بسبب خوف المستشفيات األخرى من 
بلغ  »المستشفى  أن  موضحاً  استقبالهم«، 
أنه  مؤكداً  القصوى«،  االستيعابية  قدرته 
قادر  غير  لكنه  مصابين،  يستقبل  يزال  »ال 
بمعنى  لبنان  كل  مرضى  استيعاب  على 
مستشفيات  من  المصابين  تحويل  يتّم  أنه 

أخرى إليه«.
مع  م��ش��ك��ل��ة  »ه���ن���اك  أن  إل����ى  ول���ف���ت 
ترفض  ال��ت��ي  ال��خ��اص��ة  ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
معتبراً  حرارة«،  لديه  مريض  أّي  استقبال 

أن »الموضوع يحتاج الى حّل«.
وشّدد على »أهمية جهوزية المستشفيات 
دور  وتقاسم  »كورونا«  لمواجهة  الخاصة 
بينها  المواطنين  صحة  على  المحافظة 

الرسمية«. المستشفيات  وبين 
في  ي��زال  ال  األحمر  »الصليب  أن  وأعلن 
جهوزية كاملة لتلبية كل الطلبات التي ترده 
المستشفيات،  الى  كوفيد19-  حاالت  لنقل 
وتابع »ننسق مع وزارة الصحة ومع مديرها 
مهمتها  عمليات  غرفة  هناك  لتكون  العام 
المستشفيات،  في  األماكن  لحجز  التنسيق 
الحكومية  بالمستشفيات  الئحة  ووض��ع 
الحاالت.  تلك  الستقبال  الجاهزة  والخاصة 
ال  ولكن  الحاالت،  لكل  االستجابة  هو  عملنا 
المستشفيات  بعض  عراقيل،  هناك  ت��زال 
تعاني  او  مؤكدة  ح��االت  استقبال  يرفض 
ارتفاع الحرارة، ومن هنا نأخذ وقتاً إليجاد 
األماكن، وهذه ليست مسؤوليتنا. المطلوب 
بيننا  واضح  داخلي  تنسيق  هناك  يكون  أن 
والجسم  والمستشفيات  ال����وزارة  وبين 
المستشفيات  من  تجاوب  هناك  الطبي، 

الحكومية«.
يومياً  »ينقل  األحمر  الصليب  أن  وأوضح 
الى  كوفيد19-  ح��ال��ة   29 ال��ى   20 بين 
المؤكدة  الحاالت  ينقل  وهو  المستشفيات 
 ،PCR   نقل الى  اضافة  شك،  فيها  التي  أو 
الخاص  القطاعين  في  بالتوعية  ويقوم 
المعتادة  برامجه  ينفذ  ي��زال  وال  وال��ع��ام 
الدم  ولنقل  العادية  للحاالت  ويستجيب 
الناشئة  وتوعية  النفسي  والدعم  واإلغاثة 

والشباب للحد من األخطار«.
للشابة  فيديو  ض��ّج  التفاصيل،  وف��ي 
التواصل،  مواقع  على  منصور  كارولين 
بعد  استقبالها  المستشفيات  رفض  بسبب 

تأّزم حالتها جراء إصابتها بالفيروس.
الطريق  على  انتظرت  التي  وكارولين 
ألكثر من ثالث ساعات، لم تجد سوى فيديو 
نشرته على مواقع التواصل سبيالً إليصال 
من  ينتشلها  حالً  أو  مجيباً  تجد  لعلّها  ألمها 

أزمتها ووجعها.
»حالة  أن  ران��ي��ا  شقيقتها  وأوض��ح��ت 
إلى  األحمر  الصليب  ونقلها  تأزمت  كارولين 
المستشفى العسكري الذي ال يملك المعدات 
ال��الزم��ة ل��م��واج��ه��ة ف��ي��روس »ك��ورون��ا«، 
الرصيف  على  المستشفى  أم��ام  فانتظرت 
ألكثر من ثالث ساعات ألن أي مستشفى آخر 
لم يقبل استقبالها، إلى ان وافق »مستشفى 

البوار الحكومي« على إدخالها«.
الوقائية  ب��اإلج��راءات  »االلتزام  وطلبت 
وعدم االستخفاف بخطر »كورونا«، مضيفًة 
الوباء،  »هناك اشخاص يستخفون بوجود 

هذا  عشت  لكنني  »ك��ذب��ة«،  إن��ه  ويقولون 
وليس  تختنق  فيديو  في  اختي  ورأيت  االلم 
محجورة،  ألنني  مساعدتها  وسعي  ف��ي 

»كورونا« ليس لعبة«.
نتيجة  وأخ����ي  وأم����ي  »أن����ا  وخ��ت��م��ت 
)منهما  شقيقتاي  أما  سلبية،  فحوصاتنا 
في  ومحجورتان  فمصابتان  ك��ارول��ي��ن( 

المنزل نفسه«. 
باستكمال  العامة  الصحة  وزارة  وأفادت 
القادمة  للرحالت   PCR فحوصات  نتائج 
إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 
إلى  إضافة  و2020/8/2   2020/8/1
إع��ادة  بعد   2020/7/30 نتائج  إق��ف��ال 
وأظهرت  للتأكد؛  العينات  من  عدد  فحص 

النتائج وجود أربع )4( حاالت إيجابية.
الى ذلك قام فريق طبي من وزارة الصحة 
الشعراني،  بسمة  القضاء  طبيبة  بإشراف 
اتحاد  ف��ي  الصحة  ج��ه��از  م��ع  بالتعاون 
واإلغاثة  الطوارئ  وجهاز  الضنية  بلديات 
بأخذ  اإلس��الم��ي��ة،  الطبية  الجمعية  ف��ي 
PCR  لمخالطين ألشخاص تأكدت  عينات 
إصابتهم بفيروس كورونا في كل من بلدتي 
السفيرة وعاصون )حي بيت جيدة(، حيث 
طرابلس  مستشفى  ال��ى  العينات  نقلت 

الحكومي، على أن تظهر النتائج تباعاً. 
إدارة  لغرفة  ال��ي��وم��ي  التقرير  وأف���اد 
اصابات  »ال  أن  عكار،  محافظة  في  الكوارث 
في  المستجد  ك��ورون��ا  بفيروس  ج��دي��دة 
قيد  االيجابية  الحاالت  عدد  ليستقر  عكار، 
الشفاء  وحاالت  حالة،   39 على  المعالجة 
 .86 على  الماضي  آذار   17 منذ  المسجلة 
المراقبة  فقيد  المنزلي  الحجر  ح��االت  أما 

105 حاالت«. والمتابعة فبلغت 
المخالطين  م��ن  ع���دد  إخ��ض��اع  وب��ع��د 
للحالة األولى التي ثبتت إصابتها بفيروس 
نتيجة  بأن  الطيبة  بلدية  أعلنت  كورونا، 
PCR للحاجة م. ن. )أم حسن(  ال�  فحص 
بلدية  في  الصحّية  اللجنة  دعت  إيجابية، 
مع  التواصل  لها  المخالطين  كل  الطيبة 

البلدية وإبالغها على الفور. 
في  كفرصير  ف��ي  األزم���ة  خلية  وأك���دت 
اإليجابية  الحالة  ثبوت  »بعد  أن��ه  بيان، 
 PCR ال�  فحص  إجراء  خالل  من  للمصاب 
التي  األولية  النتائج  على  وبناء  الثاني، 
أتت  والتي  المباشرين  للمخالطين  صدرت 
الحجر  ف��ي  المصاب  إب��ق��اء  تقرر  سلبية، 
المباشرين  المخالطين  وإب��ق��اء  الصحي 
وعددهم 5 في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً 
االنتهاء من  الفحص بعد  أن يتم تكرار  على 

الحجر«.
وأعلنت بلدية حصرون في بيان، »صدور 
نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت أول 
أمس لعدد من الشبان والشابات المخالطين 
المصابين بفيروس كورونا من خارج  ألحد 

حصرون، وأتت جميعها سلبية«.

القضاء  ط��ب��اب��ة  ت��وص��ي��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
الصحية  اللجنة  قامت  الصحة،  ووزارة 
أمس،  أول  صباح  الجبل  ميس  بلدية  في 
من  األولى  للدفعة   pcr فحوصات  بإجراء 
والثانية،  االول��ى  الحلقة  في  المخالطين 
منذ  جميعاً  حجرهم  وتم  شخصاً   15 وهم 

أيام عدة حجراً منزلياً.
صدرت النتائج وتم تسجيل حالة واحدة 
)غ.ش.(  للحاج  كورونا  بفيروس  مصابة 

)مخالط للحالة السابقة(.
اللجنة  ت��ق��وم  ال��ن��ت��ائ��ج،  ص���دور  وم���ع 
بالتعاون  الجبل  ميس  بلدية  في  الصحية 
الحلقة  ب��ت��ح��دي��د  ال��ص��ح��ة،  وزارة  م���ع 
حجرهم  الى  لُيصار  للمصاب،  المخالطة 
لهم    pcr�ال فحوصات  وإج���راء  منزلياً، 

صباح اليوم.
حركة  في  المركزّي  الصحة  مكتب  أجرى 
رئيس  بحضور  الصحية  والهيئة  أم��ل 

ورئيس  غ��زال  وس��ام  ص��ور  قضاء  طبابة 
  pcr فحوصات  زيدان  وئام  طيردبا  بلدية 
أفريقيا  من  واف��داً  خالطوا  شخصاً  لثالثين 
ج��اءت  فحصين  أج��رى  ك��ان  طيردبا  ال��ى 
والدته  إلى  العدوى  ونقل  سلبية  نتيجتهما 
الفحوصات  ُتستكمل  أن  على  وعائلته، 

لحوالى عشرين آخرين.
حسن  حمد  الصحة  وزي���ر  ع��ن  وص���در 
لتعزيز  اتباعها  الواجب  اآللية  يحّدد  تعميم 
الحدود  عبر  الوافدة  الحاالت  عن  الكشف 
حاالت  ترّصد  إط��ار  في  والبحرية  البرية 

COVID-19�العدوى ب
وتتضمن اآللّية اآلتي:

اختبار PCR للكشف  إج���راء  ي��ت��م   -
ب� COVID-19 لكافة  ال���ع���دوى  ع��ن 
كانت  أًيا  لبنان  إلى  القادمين  المسافرين 

12 سنة. الجنسية باستثناء األطفال دون 
بالتعاون  العامة  الصحة  وزارة  تقوم   -

بوضع  الطبية  التحاليل  مختبرات  م��ع 
من  السريرية  العينات  لجمع  طبية  ف��رق 

المسافرين.
النحو  كلفة PCR على  استيفاء  يتم   -

اآلتي:
- مئة ألف ليرة لبنانية لحاملي الجنسية 

اللبنانية.
لبنانية  ل��ي��رة  أل��ف  وخ��م��س��ون  مئة   -

للوافدين من اإلخوة العرب.
للجنسيات  أميركًيا  دوالًرا  خمسون   -

األخرى.
ك���ل���ف���ة  اس�����ت�����ي�����ف�����اء  -  ي�����ت�����م 
المختبر  مندوب  عبر  اختبار PCR مباشرة 

المكلف.
- إصدار النتائج من المختبرات المعتمدة 
االلتزام  وضرورة  ساعة   72 إلى   48 خالل 
تدوين  مع  عنه  والتصريح  اإلقامة  بمكان 

رقم الهاتف بدقة.

ووزير  دياب  الوزراء حسان  رئيس  استمع 
من  مجموعة  آراء  الى  نعمة  راوول  االقتصاد 
هيئات  عن  ممثلين  خبراء  تضم  االقتصاديين 
العامة  بالسياسة  وتتعلّق  المدني،  المجتمع 
وزارة  وضعتها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  للخطة 
مجلس  على  لعرضها  سُيصار  والتي  االقتصاد 
الحالي،   6 في  المقبل  الخميس  يوم  ال��وزراء 
آراء  ض��وء  ف��ي  عليها  تعديالت  إدخ���ال  بعد 

االقتصاديين.
إلى  الخطة،  تشملها  التي  النقاط  أبرز  ومن 
رؤية  وتقديم  الحالي  الوضع  تشخيص  جانب 

واالستثمار: للنمو 
بيئة  الستحداث  مفصلة  طريق  خريطة   *

عمل مواتية لجذب االستثمارات.
* النمو الشامل: مع مبادرات لزيادة مشاركة 
المرأة في القوى العاملة واستحداث فرص عمل 

للشباب.
تركيز  تحويل  التصدير:  على  القائم  النمو   *

القيمة  ذات  المنتجات  من  اإلنتاجّية  القطاعات 
القيمة  ذات  المنتجات  إلى  المنخفضة  المضافة 

المضافة العالية التي يتمتع فيها لبنان.
* النمو العادل: برنامج شبكة أمان اجتماعي 

شامل.
على  القائم  ال��م��ال  رأس  ف��ي  االستثمار   *
اليد  وكفاءة  جودة  تعزيز  خالل  من  المعرفة: 
نمو  لدعم  األول  المقام  في  الماهرة  العاملة 

اقتصاد المعرفة القوي.
لجميع  عمل  خطة  وضع  ذلك،  من  واألهم   *
تتضمن  بها،  المرتبطة  والتدابير  اإلصالحات 
الزمني  والجدول  الرائدة  الهيئة  عن  تفاصيل 

بالتنفيذ«. الخاص 
على  النقاش،  خ��الل  دي��اب  الرئيس  وش��ّدد 
في  ومالحظاتهم  االختصاصيين  رأي  أهمية 
الخطة،  على  تحسينات  ب��إدخ��ال  المساهمة 
التشّوهات  »لمعالجة  ضرورية  اعتبرها  التي 
إلى  الريعي  االقتصاد  من  بسرعة«  الهيكلية 

تضّرر القطاعات المالية والتي تتمثل في توقف 
بشكل  العام  الدين  وارتفاع  االقتصاد  عجلة 

كبير وازدياد العجز.
األزمات  »أدت  فقد  دياب،  الرئيس  وبحسب 
جعل  إل��ى  ع��دة  ع��ق��ود  م��دى  على  المتراكمة 
الداخلية  للصدمات  عرضة  اللبناني  االقتصاد 
مصّرة  الحكومة  لكن  كبير«،  بشكل  والخارجية 

على »إنجاز اإلصالحات األكثر إلحاحاً«.
وطلب دياب من وزارات الداخلية والبلديات 
األجهزة  جميع  ال��ى  والمال، اإليعاز  وال��دف��اع 
الى  إضافة  لهم  التابعة  والعسكرية  األمنية 
ما  جميع  اتخاذ  الدولة،  ألمن  العامة  المديرية 
سبيل  في  فورية  وتدابير  إج���راءات  من  يلزم 
المحروقات  أن���واع  جميع  احتكار  مكافحة 
التسعيرة  ومخالفة  بيعها  ع��ن  واالم��ت��ن��اع 
الشرعية  غير  الصرافة  عملية  وقمع  الرسمية، 
الشرعيين  الصرافين  تالعب  منع  الى  إضافة 

في أسعار الصرف.

العام  العمالي  االت��ح��اد  رئيس  رأى 
»ف��ال«  شركة  »ق��رار  أّن  األسمر  بشارة 
صرف  الميكانيكّية،  للمعاينة  المشّغلة 
من  المئة  في   35 ودفع  موظفين   110
ظلم  اآلخ��ري��ن،  الموظفين  روات��ب  قيمة 
أثناء  ط��ل��ب،  أّن���ه  كاشفاً  واس��ت��ب��داد«، 
الحدت،  منطقة  في  الشركة  مقّر  زيارته 
»إيضاحات حول عملها تتعلّق بالرسوم 
في  ومداخيلها  العام  هذا  استوفتها  التي 
المتبقية  وال��رس��وم  األخ��ي��رة  السنوات 
الشيء  على  ُيبنى  كي  السنة،  لهذه  لها 

مقتضاه«.
وشّدد األسمر في تصريح، على وقوفه 
إلى  الفتاً  الموظفين«،  حقوق  جانب  الى 
يّمين  لميا  العمل  وزي��رة  من  طلب  أّن��ه 
بوضع  للبّت  مالّيين  خ��ب��راء  »تكليف 
بحّجة  موظفين  تصرف  التي  الشركات 

الوضع االقتصادي«.
عمره  عقٍد  من  »ف��ال«  تستفيد  وق��ال: 
انتهاء  رغم  على  مستمّر  وهو  سنة،   17
بحوالى  تقّدر  سنوّية  أرباٍح  ومن  مّدته، 
أال  ُيعقل  فهل  أميركي،  دوالر  مليون   15

إعفاء  مشروع  تحّمل  على  ق��ادرة  تكون 
بعد  يقّر  لم  وهو  العام،  لهذا  الرسوم  من 

في مجلس النواب؟
األس��م��ر  أّن  ال���ى  اإلش�����ارة  وت���ج���در 
االتحاد  مقّر  في  اليوم  اجتماعاً  سيترأس 
الموظفين من  ُيخّصص لموضوع صرف 
الميكانيكّية،  للمعاينة  المشّغلة  الشركة 
الحريري  رفيق  مستشفى  سيزور  كما 

الحكومي.
ونقابات  اتحادات  رئيس  واستغرب 
»قرار  طليس  بسام  البري  النقل  قطاع 
مراكز  تدير  التي  »فال«  شركة  أصحاب 
مسّوغ  دون  من  الميكانيكية  المعاينة 
اليوم،  حتى   2015/7/1 منذ  قانونّي 
وال��ق��اض��ي ب��االس��ت��غ��ن��اء ع��ن ع���دد من 
مخّصصات  من  نسبة  وحسم  العمال 
قررت  الدولة  أن  بحج���ة  منهم  تبقى  َمن 
الميكانيك  رس��وم  من  اللبنانيين  إعفاء 
وبالتالي المعاينة الميكانيكية عن العام 

.»2020
ول��ف��ت ف��ي ب��ي��ان إل��ى أن »ات��ح��ادات 
لبنان،  في  البري  النقل  قطاع  ونقابات 

المعاينة  اتجاه  في  تحّركنا  أن  تؤّكد 
الميكانيكية كان هدفه األول ديمومة عمل 
المستخدمين والعاملين في هذه المراكز 
وبالتالي  ال��ق��ان��ون  تطبيق  خ��الل  م��ن 
إلحاق هؤالء العمال في مالك هيئة إدارة 

السير«.
الذي  الحك���ومة  »رئي���س  وطالب 
المعاي��نة  م���وض���وع  ع���رض  ال���ت���زم 
ال���وزراء  مجل��س  ع��ل��ى  الميكانيكية 
الداخ��لية  ووزي���ر  وق���ت،  أق��رب  ف��ي 
وق��ي��ادة  العمل  ووزي���رة  والبلدي���ات 
س��ريعاً  التدخل  العام  العمالي  االتحاد 
التي  االجتماعية  المجزرة  ه��ذه  لوقف 
تفتك  اج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ث��ورة  س��ت��ؤّس��س 
تنتهي  وال  الميكانيكية  المعاينة  بعمال 
القطاع  مؤسسات  من  مؤسسة  بأصغر 

الخاص«.
وك���ان ع���دد م���ن ال��ع��م��ال ف���ي م��رك��ز 
ال��ح��دت،  ف��ي  الميكانيكية  المعاينة 
على  ال��م��رك��ز اح��ت��ج��اج��اً  أم���ام  اعتصم 
التي طالت رواتبهم وصرف  الحسومات 

عملهم. من  موظفين   110

مرت�سى: التق�سير بحق الم�ستهلك 

�سيعر�ض مرتكبه للمحا�سبة

المزارع  بمصلحة  يضّر  وظيفي  تقصير  »أي  أن  مرتضى  عباس  ال��زراع��ة  وزي��ر   أك��د 
الرقابية«، مشدداً على أن »ال غطاء  الهيئات  أمام  والمستهلك، سيعرض مرتكبه للمحاسبة 

ألي مرتكب وأن مصلحة المواطن تأتي في الدرجة األولى«.
كالم مرتضى جاء خالل استقباله في مكتبه بالوزارة، عدداً من الشخصيات والفاعليات، 
الزراعة في قضاء جزين وأهمية إعمال  النائب سليم خوري الذي عرض معه واقع  أبرزهم 
للزراعة،  القابلة  األراضي  مساحات  بتوسيع  وتساهم  الوزارة  بها  تقوم  التي  االستصالح 
اضافة الى االلية المعتمدة لتأمين االعالف المدعومة للمزارعين. كما التقى مرتضى النائب 
االراضي  استصالح  سيما  ال  الهرمل،  بعلبك  محافظة  شؤون  البحث  وتناول  سكرية،  الوليد 

المهملة في شمالي بعلبك.

واستقبل ايضاً، النائب اآلن عون، وكان تأكيد على »إيالء القطاع الزراعي االولوية بهدف 
التحرر من سندان االستيراد ومطرقة الدوالر«.

قلة  »رغم  الزراعة  وزارة  نشاط  ثّمن  الذي  ال��داود  فيصل  السابق  الوزير  ال��زوار،  ومن 
اإلمكانات«، داعياً مرتضى الى »إيالء قضاء راشيا اهتماما زائدا لما تعاني الزراعة فيه«.

حراس  ملف  في  »اإلنصاف  الى  دعا  الذي  العكاري«،  »اللقاء  من  وفداً  مرتضى  والتقى 
األحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية«.

اعت�سام اأ�سحاب مزارع الما�سية في النبطية الفوقا

احتجاجاً  اعتصاماً  األهالي  من  وعدد  الفوقا  النبطية  في  الماشية  مزارع  أصحاب  نفذ 
أمام مزارعهم، »منعاً لتنفيذ القرار القضائي القاضي بإقفال المزارع الخمس الواقعة في 

خراج بلدة النبطية الفوقا والتي تبعد أكثر من 400 متر عن المنازل«.
وسطها  في  العوائق  ووضعوا  المزارع  الى  المؤدية  الطريق  عند  المعتصمون  وتجمع 
القاضية غادة  الصادر عن  القرار  األمنية من تنفيذ  القوى  وأحرقوا بعض األعشاب لمنع 
علوان، والقاضي بإقفال المزارع بناء على شكوى قدمها عدد من سكان الحي القريب من 

المزارع.

تلف مواد غذائّية فا�سدة في بعلبك

حسن  الحاج  محمد  القض��اء  طب��يب  يضم  العام��ة  الصح��ة  وزارة  من  فريق  قام 
ودورس،  بعلبك  في  عدة  محال  شملت  تفتيش  بحملة  عون  ليلى  الصحية  والمراقبة 
غير  فالفل  عجينة  تلف  وتم  الدولة.  أمن  جهاز  من  بمؤازرة  الغذاء،  سالمة  من  للتأكد 
محاضر  وسطرت  إنذارات  ووجهت  الفاسد،  الدجاج  من  وكميات  للمواصفات،  مطابقة 

مخالفين. بحق 

م�سروع Stand Up فر�ض جديدة

الممّول  الجديد   STAND Up مشروع  في  مشاركتها  »بيريتك«  مؤسسة  أعلنت 
األعمال  مشاريع  وتطوير  للتواصل  المستدام  النسيجي  العمل   - األوروبي  االتحاد  من 

االقتصادية الدائرية في منطقة البحر األبيض المتوسط.
و Stand Up هو مشروع جديد ممّول من االتحاد األوروبي في إطار برنامج التعاون 
عبر الحدود في منطقة البحر األبيض المتوسط، ويرّكز على دعم رّواد األعمال والشركات 

المبتكرة في قطاع النسيج والمالبس.
الدورات  مثل   - المبتكرة  واألدوات  الحلول  من  واسعة  مجموعة  المشروع  وسيوفر 
نقل  وحلول  السوق،  وفرص  المالي،  والدعم  والتصميم،  الفنّية  والخبرة  التدريبية، 
المنطقة،  العمل في  المشاريع ونمّوها وتوفير فرص  إنشاء  التكنولوجيا - بهدف تحفيز 
مصر،  فهي:  المتوسط   المعنية  البحر  دول  أما  للقطاع.  البيئية  البصمة  من  الحّد  مع 

إيطاليا، لبنان، إسبانيا، تونس.

»الحريرّي الحكومّي« يو�سح باالأرقام قدرته اال�ستيعابّية..

وتعميم لوزير ال�سحة حّدد اآلّية الك�سف عن الحاالت عبر الحدود البرّية والبحرّية

دياب ا�ستمع ونعمة اإلى اآراء 

اقت�سادّيين حول خطة وزارة االقت�ساد

االأ�سمر وطلي�س.. قرار فال ا�ستبداد

واستقبل ايضاً، النائب اآلن عون، وكان تأكيد على »إيالء القطاع الزراعي االولوية بهدف 
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5 á°SÉ«°S / øWƒdG

á∏àëªdG ø«£°ù∏a
 W�Uzd�«  w� ”bI�«  …b�Ë  bI� ˚
 WÒO�U�uK�b�«   U�F��«  wK�L�  l�  ¡UI�
 WA�UML� ¨sOD�K� W�Ëœ Èb� …bL�FL�«
 w�  WO�uONB�«   «¡«b??�??�ô«  d�U��
 UN�U�bIL� ”U�L�«Ë ¨WK��L�« ”bI�«
 ÊU�b�  UNE�U��  ‰UI��«Ë  UN�U��R�Ë
 w� ”bI�« WE�U�� dI� w� p�–Ë ¨YO�

ÆWK��L�« WM�bL�« ‰UL� Â«d�« …bK�
 ”bI�«  …b??�Ë  fOz—  ÷dF��«Ë
  «¡«b��ô«  rO�  rB�F�  W�Uzd�«  w�
 WM�b�  o��  WÒO�uONB�«   U�UN��ô«Ë
 ¨UNzUM�√Ë  U�—œ«u�Ë  ¨WK��L�«  ”bI�«

ÆYO� ÊU�b� k�U�L�« rN�√— vK�Ë
 WO�UDO��ô«   U�UAM�«  v�≈  —U�√Ë
 ‰ö???�???�ô«  U??D??K??� U??�c??H??M??� w???�???�«
 ¡UM�  r�  YO�  ¨WM�bL�«  w�  w�uONB�«
 l�d�« ‰ö� ©WO�UDO��« …b�Ë 4000®
 ‰UI��« v�≈ W�U{≈ ¨ÂUF�« «c� s� ‰Ë_«
 ¨©…QAM� 65® Âb�Ë ¨© Òw�bI� 1100®
 b��L�«  s�  œUF�≈  —«d�  263®  —«b�≈Ë
 WL�bI�«  …b??K??�??�«Ë  „—U??�??L??�«  v??B??�_«
  U�«dG�«Ë Vz«dC�« ÷d�Ë ¨©”bI�«Ë
 ÂUOI�«  s�  WO�bIL�«   U��RL�«  lM�Ë

Æw�bIL�« lL��L�« W�b� w� U�—Ëb�
 ¨UM�O�U�  ¡UM�√  s�  œb??�  „—U??�  ˚
 ¨U??�??L??M??�« w???� W??O??�d??F??�« W??O??�U??�??�«Ë
 …d�UE�  w??�  ¨V??�U??�√  ÊuM�UC��Ë
 r{  ‰ö��ô«  WD��  ÎUC�—  WO�U���«
 ÎU�U���«Ë  ¨WK���  WOMOD�K�  ÷«—√
 W�ËU�LM�«  W�uJ��«  W�UO�  vK�

Æw�uONB�« ÊUOJK� …b�RL�«
 w� WOMOD�KH�« WO�U��« fOz— U�œË
 …d�UEL�«  ‰ö�  ¨œUO�  w�U�  U�LM�«
 s�UC��«  W??�??�R??�  UN�LE�  w??�??�«
 WF�UI�  W�d�Ë  ¨WO�dF�«  W�ËU�LM�«
 œU��«Ë  ¨åBDSò  w�uONB�«  ÊUOJ�«
 ¨wMOD�KH�«  W??�œU??O??B??�«Ë  ¡U??�??�_«
 W�ËU�L�   U��R�Ë  ¨WKEM�  ÍœU�Ë
 WF�«dL� W�ËU�LM�« W�uJ��« ¨WO�d�Ë

Æw�uONB�« ÊUOJK� …b�RL�« UN�U�UO�
 W��R�  fOz—  Ê«œ√  ¨t�O�U�  s�
  U�UO�  ÊU�u�  »_«  WO�MJ�«  o��«
 ÷—ú�  Á—UB�Ë  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«

ÆwMOD�KH�« ÊU��ù«Ë
 wM�u�« fK�L�« uC� œÒb� ¨Á—Ëb�
 …—Ëd{  vK�  w�d�  —cM�  wMOD�KH�«
 W�uJ��«  v??K??�  j??G??C??�«  W??K??�«u??�
 —Ëœ  UN�  ÊuJ�  Ê√  q�√  s�  ¨W�ËU�LM�«
 ÎUO�«œ  ¨sO�dD�«  Èb??�  q�U�  w�U��≈
 e�—u� ÊUO���� ÍËU�LM�« —UA��L�«
 ¨u�UOM�� V�«d� W�UO� bO�Q� s� nJK�

ÆŸ«b��«Ë W�d��« vK� WOM�L�«

ΩÉ°ûdG
 f�√  b�_«  —UA�  fOzd�«  —b�√  ˚
 2020  ÂU??F??K??�  209  r???�—  Âu??�d??L??�«
 —ËbK�  VFA�«  fK��  …u�b�  w{UI�«
 …d�  ‰Ë_  œUIF�ö�  Y�U��«  wF�dA��«
≠8≠10  w??�  ·œUBL�«  sOM�ô«  Âu??�

Æ2020
 w� —b???�√ b???�_« f??O??zd??�« ÊU???�Ë
 Âu�dL�«  w{UL�«  “uL�  s�  sO�ö��«
 ¡UL�√ sLC�L�«  2020  ÂUF� 208 r�—
 VFA�«  fK��  W�uCF�  s�ezUH�«

ÆY�U��« wF�dA��« —ËbK�
 ÂUA� wMLO�« WO�—U��« d�“Ë Ê«œ√ ˚
 w�dO�_« wz«bF�« ZNM�« —«dL��« ·d�
  U??�U??L??�??�« r???�œ d??�??� W??�—u??� b??{
 w�  UN��«u�Ë  Êu�UI�«  s�  W�—U��«

ÆÍ—u��« jHM�« W�d�
 sO�  lÒ�uL�«  ‚UH�ô«  Ê√  ·d�  b�√Ë
 WO�dO�√ jH� W�d�Ë åb��ò  U�uL��
 t�—UL� ôË q�U� Í—u��« jHM�« W�d��

Æ»uFA�«  «Ëd� ’uB� Èu�

¥Gô©dG
 ¨w�U��œdJ�« wM�u�« œU��ô« —c� ˚
 ·bN� UN�≈ ‰U� ¨åWOMO�u� …d�«R�ò s�
 WE�U��  w??�  åv??{u??H??�«ò  …—U???�≈  v??�≈
 ¡«—“u??�«  fK��  fOz—  ÎUO�«œ  ¨„u�d�
 åq�U�  „Òd��ò  v�≈  wL�UJ�«  vHDB�

ÆåU�bN� w� WM�H�« œ√Ëò q�√ s�
 w�  wM�u�«  œU??�??�ô«  WK��  X??�U??�Ë
 U�œuI�  …d�«R�ò  s�  —c��  UN�≈  ¨ÊUO�
 sO� WM�H�«Ë v{uH�« …—U�ù ÊuOMO�u�
 v�≈  wL�UJ�«  WO�«œ  ¨å„u�d�   U�uJ�
 U�bN� w� WM�H�« œ√u� q�UF�« „d���«ò
  «¡«b��ô« lM�Ë „u�d� VF� W�UL�Ë
 q��  sOOK�_«  w??{«—_«  »U��√  vK�
 ô U� ÀËb�Ë UN�UB� s� —u�_« ÃËd�

ÆåÁU�I� bL�Ô�

¿OQC’G
 »U���ö� WKI��L�« W�ON�« XMK�√ ˚
 W�U�d�«   U�F��  œUL��ô«  »U�  `��  s�
 WO�UOM�«   U�U���ô«  W��«dL�  ¨WO�Ëb�«
 —ÒdIL�«  ¨dA�  l�U��«  fK�LK�  W�UF�«
 w�U��« s�dA� s� d�UF�« w� U�ƒ«d�≈

Æw�U��« ÂUF�« s�
  bL��« UN�≈ ¨ÊUO� w� W�ON�« X�U�Ë
  ULOKF�K�  ÎUI� Ë  ¨sOO�Ëb�«  sO��«dL�«
 sO��«dL�«  œUL��U�  W�U��«  W�cOHM��«
 ©4®  r�—  WO�U���ô«  WOKLFK�  sOO�Ëb�«
 l�uL�«  vK�  …—uAML�«Ë  ¨2016  WM��
 p�–Ë  ¨wwwÆiecÆjo  W�ONK�  wL�d�«
 b�_«  ÂuO�  wL�d�«  Â«Ëb??�«  W�«b�  s�
 Â«Ëb�«  W�UN�  W�UG�Ë  ¨w�U��«  »¬  16
 ‰Ë_« s�dA� 20 ¡U�ö��« ÂuO� wL�d�«
 VKD�«  r�bI�  ‰ö�  s�  p??�–Ë  ¨q�IL�«

ÆW�ON�« l�u� vK� ÎUO�Ëd�J�«

âjƒµdG
 o�dH�«  ÊU??�—_«  fOz—  q�I��«  ˚
 fOz—  ¨t��JL�  ¨dC��«  bL��  s�d�«
 ÍdBL�«  ÍdJ�F�«  ‰U??B??�ô«  V�J�
 ¨w�–UA�« bL�� s�� »d� s�— bOLF�«
 ¨tKL�  ÂU??N??�  rK��  W��UML�  p???�–Ë
 w�  ÕU�M�«Ë  oO�u��«  nOCK�  ÎUOML��
 —uD�Ë  “eF�  UL�  b�b��«  t�BM�  ÂUN�
 sO�  „d�AL�«  ÍdJ�F�«  ÊËUF��«  q��

ÆsOIOIA�« s�bK��«

á∏àëªdG ø«£°ù∏a

øWƒdG QÉÑNCG
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3297  œb??F�«  Ø  2020  »¬  5  Ø  ¡UF�—_«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

á q«fÉ°ùfEG áªjôL ájQƒ°S ≈∏Y á qjô°ù≤dG á qjOÉ°üàb’G Üô¨dG äGAGôLEG øY âª°üdG :ádOÉ©dG áªcÉëªdG ºYód q»dhódG ¢ù∏éªdG

 á«dGƒªdG zó°ùb{ äÉ«°û«∏«e QÉ≤e ºëà≤J á qjQƒ°S πFÉÑb

Égô°UÉæY ô°SCÉJh QhõdG ôjO »a q»cô«eC’G ∫ÓàMÓd

AGôeÉ°S »a z¢ûYGO{ ó°V ájƒL áHô°V òØæJh ,OGó¨Hh ∑ƒcôc »à¶aÉëe »a ø« q«HÉgQEG 9 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤∏J ácôà°ûªdG äGƒ≤dG

q»Ñ©°T ¥É≤ëà°SG IôµÑªdG áq«bGô©dG äÉHÉîàf’G :ídÉ°U

ø«æL ÜôZ q»fƒ«¡°üdG qhó©dG ™e äÉ¡LGƒe ∫ÓN äÉHÉ°UEG

»°VÉªdG ô¡°ûdG IõZ …OÉ«°U ≥ëH kÉcÉ¡àfG 20 ÖµJôj ∫ÓàM’G
 áq«fOQC’G ¿óªdG º©J äGôgÉ¶J

ø«ª∏©ªdG π≤à©J áq«æeC’G äÉ£∏°ùdGh

 …c�U�_«  ·uH�  w�  WF�«Ë   ôUI��U�  WOM�_«   UDK��«  ÂUO�  s�  ¨WÒO�œ—√  Âö�≈  qzU�Ë   œU�√
ÆWO�œ—_« W�uJ��« l� W�“_« WOHK� vK� p�–Ë ¨sO{d�FL�« sOO�UIM�«Ë

 …c�U�_« ‰UI��« WOKL�  dN�√ u�bO� l�UI� Êœ—_« w� w�UL��ô« q�«u��« qzU�Ë vK�  dA��«Ë
 h�d� dO� WO�U���«  UH�Ë rOEM� V��� p�–Ë ¨s�d�¬ vK� ¡«b��ô«Ë sOLKFL�« W�UI� s� ¡UC�√Ë

ÆW�UIM�«  «œUO� ‰UI��« W�«œ≈Ë sOLKFL�« W�UI� qL� n�Ë —«d� s� l�«d��U� W��UDLK� UN�
 ‘d�  w�  V�U�Ë  ‚dHL�«  U�“d�√  …b�  WO�œ—√  Êb�   bN�  bI�  ¨WO�œ—_«  Âö�ù«  qzU�Ë  V���Ë
 Ã«d�ùU� X��U� WO�U���«  «dO�� ÎU�uM� W�IF�«Ë ÊUF�Ë ¨ÊUL� WL�UF�« s� W��dI�« U�œU�Ë Î̈ôUL�
 w�«—b�« ÂUF�« ¡b� q�� rNO�≈ WN Ò�uL�« rN��« ◊UI�≈Ë ¨Ÿu��√ u�� cM� sO�u�uL�« W�UIM�« ¡UC�√ s�

Æb�b��«
 w� sN��—UA� WOHK� vK� b�—≈ w�  UÒO�œ—_«  ULKFL�« s� œb� ‰UI��« W�Ë«b�� l�UI�  dN�√ UL�

Æ «d�UE��«
 WO�UIM�« V�UDL�« V��� p�–Ë ¨WK�u� …b� v�≈ WÒO�œ—_« W�uJ��«Ë sOLKFL�« W�UI� sO� W�“_« œuF�Ë

ÆdN� …bL�  dL��«  U�«d{≈ v�≈  —ÒuD� w��«Ë WO�UL�« V�«Ëd�« …œU�e�
 »«d{ù« p� q�UI� ¨w�U��« ÂUF�« lKD� WO�UL�« …œU�e�« sOLKFL�« `M� vK� sO�dD�« sO� ‚UH�ô« r�Ë

Æ”—«bL�« v�≈ W�KD�«Ë sOLKFL�« …œu�Ë

 ‰u� Îôb� WÒO�«dF�« WÒO�UO��« W�U��« bNA�
 tMK�√  Ê√  bF�  WOF�dA��«   U�U���ô«  b�u�
 tO� X��U� –« ¨wL�UJ�« vHDB� W�uJ��« fOz—

ÆdJ�√ X�u� UNz«d�S� WO�UO� q��
 r�d� w�«dF�«  fOzd�«  ‰U� ¨‚UO��«  «c� w�Ë
  U�U���«  ¡«d�≈  v�≈  …u�b�«  Ê≈  ¨f�√  ¨`�U�
 Õö�ù«   U�KD��  s�  ÒbF�  ¨WN�e�Ë  …d�  …dJ��
 Á“d�√ wM�Ë ‚UI���« u�Ë ¨œuAML�« w�UO��«

Æw�FA�« „«d��«
 w� p�c� ‰Ë«b��«  r�ò w�U�� ÊUO� w� b�√Ë
 UMFL�  Íc�«  Àö��«   U�UzdK�  dO�_«  ŸUL��ô«
 fK��  f??O??z—Ë  ¡«—“u????�«  fK��  f??O??z—  l??�
 ¡«d�S�  Â«e��ô«  …—Ëd{  vK�  bO�Q��«Ë  ¨»«uM�«

ÆåWN�e�Ë …d� …dJ��  U�U���«
 fK�� f??O??z— Êö??�S??� V??�d??�ò ·U????{√Ë
  U�U���ô«  ¡«d??�≈  b�uL�  t�d�I�  w�  ¡«—“u??�«
 t�  b ÒNF�  UL�  ÎU??�«e??�??�«  ¡U??�  Íc???�«Ë  ¨…dJ�L�«
 œU��« qLF�« WOL�√ b�R� UL� ¨w�uJ��« Z�U�d��«
 Ÿd�Q�  w�uJ��«  Â«e��ô«  «c�  oOI��  q�√  s�
 qL���  ô  WO�UO��«  ‚«dF�«  W�“Q�  ¨sJL�  X�Ë
 UM�F� UN� ÒdL� w��« …U�UFL�« ·Ëd�Ë ¨n�u���«
 ‚UI���« s� ÎUF�U� ÎU�U�� ÎUOM�Ë Î«—«d� VKD��
 WKI��� WOM�Ë W�uJ� —UO��« w� tI�Ë VFA�«

ÆåWN�e�Ë …d�  U�U���« d�� WJ�UL��Ë
 l�M� WF�UM�«  ‰uK��«ò Ê√ v�≈  `�U� —U�√Ë
 V�ö��« s� Î«bOF� qI��L�« Á—«d�Ë s�«uL�« s�
 w�  ¨w�U���ô«  Á—UO�  vK�  dO�Q��«Ë  d�Ëe��«Ë
 ÒÍuOM��«  Õö�ù«  u��  ‚öD�ô«  s�  bK��«  sJL�

ÆåœuAML�«

 fK��  u�b�  ¨«c�  oOI��  q�√  s�Ëò  l�U�Ë
 Ÿd�Q�   U�U���ô«  Êu�U�  ‰ULJ��«  v�≈  »«uM�«
 W�—uNL��«  W�Uz—  v�≈  t�U�—≈Ë  ¨sJL�  X�Ë

ÆåÁcOHM�� ŸËdA�«Ë tOK� W�œUBLK�
 —«d�≈  w�  Ÿ«d�ù«  v�≈  w�«dF�«  fOzd�«  U�œË
 b�√Ë  ¨UOKF�«  W�œU��ô«  WLJ�L�«  Êu�U�  q�bF�
 W�uKDL�«   öON���«Ë  W�“«uL�«  dO�u�  …—Ëd{
  U�U���ö�  WKI��L�«  UOKF�«  WO{uHL�«  qLF�
 WOKLF�«  W�«e�  kH��Ë  UN�O�öI��«  sLC�  UL�

ÆWO�U���ô«
  «—ËUAL�U�   —œU???�  W�uJ��«ò  Ê√  sO�Ë
 w�  t??�√  XMK�√  b??�Ë  ¨WÒO{uHL�«  l�  W�uKDL�«
 W�uKDL�«   U�eK��L�«  dO�u�  w�  ŸËdA�«  ‰U�
 w�  U�U���ô« ¡«d�≈ UNMO� WÒO{uHL�« lOD���

Æå¡«—“u�« fK�� fOz— UN�d��« w��« …bL�«
 ÎU�d�I� W�uJ��« r�bI� ‰U�Ëò `�U� ·œ—√Ë
 v�≈  tF�—  vK�  WI�«uL�«  ÍuM�  ¨ÊUL�d��«  q��
 l�Ë ¨X�uB�K� t{d� ÷dG� ¨»«uM�«  fK��
 Î«b�u�  ÎUOL�—  —ÒdIM�  UM�S�  ÊUL�d��«  —«d�  —Ëb�
 U�  V��Ë  ¨ÊUL�d��«  Òq�  s�  s�dN�  “ËU���  ô

Æå—u��b�« tOK� h�
 …d�  …dJ��  Ì U�U���«  ¡«d�≈ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 WO{uHL�«  l�  ÎUOL�√  ÎU�ËUF�  V�u���  ¨WN�e�Ë
 ·«d�≈  s�  ÎöC�  ¨ U�U���ö�  WKI��L�«  UOKF�«
 U??�—Ëœ  ¡«œ√  s�  UNMOJL��  sOO�Ëb�«  sO��«dL�«
 WI�  f�dJ�Ë   ö Ò�b��«  s�  UN��UL�Ë  wM�u�«

ÆåWO�U���ô« WOKLF�U� s�«uL�«
 rOEM� VÒKD�� wM�u�« ‚UI���ô«ò Ê√ l�U�Ë
 Ã«d�ù  p??�–Ë  ¨sJL�  U�  dJ�√  WN�e�   U�U���«

 sOJL�Ë  ¨…dOD��«  WÒO�UO��«  t��“√  s�  U�bK�
 ‰öI��«Ë W�d�� ÁbK� dOB� b�b�� s� s�«uL�«

Æåd�Ëe��«Ë “«e��ô« s� Î«bOF�
 w��« W�“_« d�u�ò Ê√ w�«dF�« fOzd�« r��Ë
 ÁdO�Q�Ë œU�H�« wAH� s� WF�U� ‚«dF�« UNO�UF�
 w��«Ë  ¨œuAML�«  Õö??�ù«  WK�d�  w�  d�U�L�«
  «d�R�  w�  ÎUC�√  WO�U���ô«  WOKLF�«  X�U�
 »UO�  v�≈  ÈÒœ√  UL�  ¨ZzU�M�U�  V�ö��«Ë  d�Ëe��«

Æå U�U���ô« s� ·ËeF�«Ë s�«uL�« WI�
  «—U����ö� W�UF�« W�d�bL�« XMK�√ Î̈UO�«bO�
 d�UM�  9  vK�  i�I�«  ¡UI�≈  ¨WO�«dF�«  s??�_«Ë

Æ„u�d�Ë œ«bG� w�E�U�� w� WO�U�—≈
 ∫WO�«dF�«  WOK�«b�«  …—«“u???�  ÊUO�  w??�  ¡U??�Ë
  U�UB�  d�UMF�  …dL��L�«  WF�U�L�«  ‰ö�  s�ò
 “—UH� XI�√ rNF�UM� nOH���Ë ¨WO�U�—ù« åg�«œò
 i�I�«  WOK�«b�«  …—«“Ë  w�   «—U����ô«  W�U�Ë
 4  …œUL�«  ÂUJ�√  o�Ë  sO�uKD�  sOO�U�—≈  9  vK�
 ¨WO�U�—ù«  åg??�«œò   U�UBF�  rNzUL��ô  »U�—≈

Æå„u�d� WE�U�� s� W�ÒdH�� o�UML� rNM� ©5®
 vK� i�I�« ¡UI�≈ s� ÎöC�ò ∫ÊUO��« ·U{√Ë
 w� WF�U��« w�Ë ¨…—Ëb�« w�IDM� w� rNM� ©4®
 WO�Ë_«   UIOI���«  ‰ö�  s�Ë  ¨œ«bG�  WL�UF�«
 ¨WO�«d�ù«   U�UBF�«  pK��  rNzUL��U�  «u�d��«
  «uI�«  b{  …b�  WO�U�—≈   UOKLF�  «u�d��«Ë
 XI��  w��«   «d�H�«  w�  sOM�«uL�«Ë  WOM�_«
 rN�«u�√  s??�Ëb??�  r??�  YO�  ¨d�d���«   UOKL�
 WOIOI���«  rN�«—Ë√  ‰UL�ù  ¡UCIK�  rN��U�≈Ë

Æå‰œUF�« r�¡«e� «u�UMO�
  UOKL�  w�  WO�«dF�«  WOM�_«   «uI�«  ÒdL���Ë

 w�  åg�«œò  ‰uK�  WI�ö�Ë  dOND��«Ë  gO�H��«
 rOEM��«  —uN�  …œu�  Âb�  ÊULC�  ¨œö��«  ¡U��√

ÆÎ «œb�� s�—UH�« Ád�UM�Ë
 W�d{  cH�  w�«dF�«  gO��«  Ê«dO�  ÊU??�Ë

Æ¡«d�U� w� åg�«œò rOEM� b{ W�u�
 …œUO�  s??�  WO�«dF�«  ¡U??�??�_«  W??�U??�Ë  XKI�Ë
 b{  W??�d??C??�«  cOHM�  W??�d??�??A??L??�«   U??O??K??L??F??�«

Æg�«œ å U�UC�ò
 ¨b�_« ¨`�U� r�d� ¨w�«dF�« fOzd�« V�U�Ë
 åg�«œò  rOEM�  ‰u�b�  sO����L�«  W��U�L�
 ‚«dF�«  s�  WF�«Ë  o�UML�  t�ö��«Ë  w�U�—ù«

 W�œUB��«Ë  W??�œU??�  —«d???{√  s??�  tM�  Z��  U??�Ë
ÆWO�U��≈Ë

  «—b??�  d�uD�  …—Ëd??{  vK�  fOzd�«  b??�√Ë
ÆWO�«dF�«  «uI�«

 Ê«d�e�ØuO�u� s� d�UF�« w� ¨rOEM��« Òq��«Ë
 dN� u��  bF�  UNMK�√Ë  ¨q�uL�«  WM�b�  ¨2014
 XMJL�Ë  ¨WO�ö�ù«  W�ö��U�  vÒL��  UL�  WL�U�
 ”d� ‰U�� bF� ¨2017 ÂU� w� WO�«dF�«  «uI�«
 s� rOEM��« d�UM� œd� s� dN�√ WF�� u�� Â«œ
 …œUF��«  qL�√Ë  ¨UN�  WF�U��«  o�UML�«Ë  q�uL�«

ÆWO�«dF�« w{«—_« lOL�

 œU��«  w�  …d�UML�«Ë  jGC�«  …dz«œ   b�—
 s�œUOB�« ÊU�� ‰ö� s�Ë w�«—e�« qLF�« ÊU��
 ‰ö��ô«   «u�  q��  s�  ÎU�UN��«  20  ¨UN�  WF�U��«
 ‰ö� …e� ŸUD� w� s�œUOB�« o�� Òw�uONB�«

Æw{UL�« “uL� dN�
 Ác�  Ê≈  ¨f�√  —b�  d�dI�  w�  …dz«b�«  X�U�Ë
 …dO�Q� —U� ‚ö�≈  UOKL� w� XK�L�  U�UN��ô«
 ¨WO�Ë—U�  nz«c�  ‚ö??�≈Ë  WO�UD�Ë  WO�bF�
 s�œUOB�«  V�«d�  ÁU��U�  W�œU�  ÁUO�  a{Ë
 ”—UL�Ë  ÆrN��«d�  dO�b�Ë  r??N??�«d??�≈  ·bN�
 o��  w�u�  qJA�   U�bF��«Ë   U�UN��ô«  Ác�
 Ÿ—“Ë  rN�O�d�  ·bN�  d���«  q�«œ  s�œUOB�«
 s�  rN�U�d�  v??�≈  Îôu??�Ë  rN�uK�  w�  ·u��«

ÆbO�u�« rN�“— —bB� lD�Ë d���« ‰u�œ
  U�UN��ô«  Ác�  s�  Z��  t�√  v�«   —U??�√Ë
 ÷d�  w�  s�œUO�  4  ‰UI��«  “uL�  dN�  ‰ö�
 ¨UN�  ÕuL�L�«  WÒ�d���«  W�U�L�«  q�«œ  d���«
 UL� ¨‰UI��ô« s� ÎU�u� 12 bF� rNM� Ã«d�ù« Òr�Ë
 œuF� bO� „U�� dO�b�Ë ¨sO�—U� …—œUB� XÒL�

ÆY�U� V�dL�
 s�œUOBK�  W�UL��«  oOI���  …dz«b�«  X��U�Ë
 bO�u�«  r??N??�“—  —b??B??�  v??K??�  WE�U�L�«  w??�

ÆrN�b� gOF�« q�� vK� WE�U�L�«Ë
 s??O??M??�«u??L??�« s???� œb???� V??O??�√ ¨p????�– v???�≈
 sOM� WM�b� »d� U�u�“ W�d� w� sOOMOD�KH�«
 ¨f�√  d��  ¨WK��L�«  WO�dG�«  WHC�«  ‰UL�

 ÂU��« “UG�«  rN�UAM��« ¡«d� ¨‚UM��«  ôU��
 l�  XF�b�«   UN�«u�  ‰ö??�  Ÿu�bK�  qO�L�«
 W�dI�«  XL���«  w��«  Òw�uONB�«  ‰ö��ô«   «u�

ÆUNK�«b� XIK�√Ë
 ÊQ�  ¨ÊUO�  w�  ¨U�u�“  ÍËd??�  fK��  œU??�√Ë
 ¨UNK�«b� XIK�√Ë W�dI�« XL���« ‰ö��ô«  «u�
 UNM� ÃËd��«  Ë√  ‰u�b�«  s� sOM�«uL�«  XFM�Ë
 VÒ��� U�  ¨UN�—«u� w� UN�UO�¬   dÒO�Ë ¨UNO�≈Ë
  «u�  XIK�√Ë  ÆÊU�A�«  l�   UN�«u�  Ÿôb�U�
 ¨◊UDL�U�  nKGL�«  w�bFL�«  ’U�d�«  ‰ö��ô«
 U�  ¨Ÿu�bK�  qO�L�«  “UG�«Ë  ¨ uB�«  q�UM�Ë
  ôU��  sOM�«uL�«  s�  b�bF�«  W�U�≈  v�≈  ÈÒœ√

Æ‚UM��«
 ¨‰ö��ô«  «u�  dD�√ ¨qB�� bOF� vK�Ë
 VF�  W�d�  w�  `OH�  s�  s�U��  WF�—√  ÂbN�
 »uM�  qOK��«  WM�b�  »uM�  UD�  ‚d�  rD��«

ÆWK��L�« WO�dG�« WHC�«
 —«b��«  W�ËUIL�  WOM�u�«  WM�K�«  o Ò�M�  ‰U�Ë
 ¨—u���«  V�«—  qOK��«  »uM�  w�  ÊUDO��ô«Ë
 Î «œd�  20  »—UI�  U�  ÍËQ�  s�U�L�«  Ê≈  ¨ÊUO�  w�
 ‰ö��ô«  «u�  cH� «–≈  ¡«dF�«  w� Êu��BO�
 ÂbN�«  s�  ·bN�«  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨UN�b�  WOKL�
 W�–U�L�« å‰U�O�«ò WM�u��� vÒL�� U� lO�u�
 sOM�«uL�«  w???{«—√  vK�  W??�U??I??L??�«Ë  W�dIK�

ÆqOK��« »uM� rN�UJK�L�Ë
 WÒO�uI��«   U??�??�R??L??�«  —u??�??�??�«  b??�U??�Ë
 q�UF�«Ë  Í—uH�«  q�b��U�  WO�Ëb�«Ë  WÒOM�u�«Ë
 ·bN� w��« WO�LN�«  U�—ULL�« ÁcN� Òb� l{u�
 s� rNFM�Ë rNO{«—√ s� sOM�«uL�« qO�d� v�≈

Æw�«uL�« WO�d�

 —UI� ¨W�—u� w�d� —Ëe�« d�œ n�— w� W�—u��« dzUAF�« ¡UM�√ s�  U�L�« r���«
 ¨UNO�  s�œu�uL�«  sO�K�L�«  «Ëd�√Ë  ¨w�dO�_«  gO�K�  l{U��«  åb��ò  rOEM�
 ÂU�_«  ‰ö� qzU��  ŒuO�Ë ¡UN�Ë X�U� w��«   ôUO��ô«   UOKL� b�«e�  bF� p�–Ë

Æ…dO�_«
  «bK�Ë Êb� w� WO�dF�« dzUAF�« ¡UM�√ s�  U�L�« Ê√ WJ���« w� —bB� œU�√Ë
 b{  WO�U���«   «d�UEL�  ¨f�√  ÕU��  ¨«u�d�  w�dA�«  —Ëe�«  d�œ  n�—  Èd�Ë
ÆrOEM��« —UI� UNO� «uL���«Ë ¨w�dO�_« ‰ö��ô« gO�K� l{U��« rOEM��« w�K��

 —Ëe�«  d�œ  w�d�  qO�A�«  WM�b�Ë  ÊU��–Ë  Z�«u��«  w�bK�  ÊUJ�  ÊQ�  œU??�√Ë
 ‰UO��ô«  WOKL�  ÍcHM�  s�  nAJ�U�  W��UDLK�  …dO��  WO�F�   «d�UEL�  ¨«u�d�

ÆWIDML�« w� WO�dF�« dzUAF�« ¡UN�ËË ŒuO� b{ q�I�«Ë
 Z�«u��« w�bK� w� åb��ò rOEM� —UI� «uL���« s�d�UE�L�« ÊQ� —bBL�« l�U�Ë
 åb��ò  rOEM�  w�K��  s�  W�uL��  «Ëd�√Ë  q�UMI�«Ë  WHOH��«  W�K�_U�  ÊU��–Ë

Æw�dO�_« gO�K� w�«uL�«
 WM�bL� …—ËU�L�«  «bK��«Ë ÈdI�« w� dO�� qJA� l Ò�u��  «d�UEL�« ÊQ� `{Ë√Ë
 q�� w��«  «bOJF�« WKO�I� ÍdzUAF�« qI��« e�d�� YO� ¨Z�«u��«Ë ÊU��–Ë qO�A�«
 ÂU� aO� U�� sO� w� ¨©qHN�« dAD� aOA�«® tI�«d� l� sO�u� cM� UN��UA� b�√

Æ‰UO��ô« W�ËU�� s� qHN�« ÊU�b� rO�«d�≈ WKO�I�«
 åb��ò UOAOKO� œdD� W��UDL�« WO�U���ô«  «d�UEL�« WF�— XF��« b� X�U�Ë

ÆWM�bL�« n�d� …b� ÎÈd� qLA�� —Ëe�« d�œ n�— s� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u�Ë
 «u�d� ÊU��–Ë qO�A�«Ë  «bOJ� b�b� Èd� w� w�U�_« Ê√ U�U� q�«d� d�–Ë
 UN�U�—UL� w� XMF�√ w��« åb��ò UOAOKO� œdD� W��UDLK� WO�U���«  «d�UE� w�

ÆrNI�UM� s� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u�Ë WO�«d�ù«

 UOAOKO�  b{  w�dA�«  n�d�«  w�   «bOJ�  b�b�  …bK�  w�  ÊËd�UE�L�«  ÈÒbB�Ë
 «Ëe���«Ë …bK��« WL�«b� åb��ò UOAOKO� W�ËU�L� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u�Ë åb��ò
 W�U� j�Ë rN��K�√ l�  «—UO�  3  rN�  «Ë—œU�Ë  UOAOKOL�«  Ác�  d�UM�  s�  7

Æ…bK��« jO�� w� …dO�� d�u�
 qO�A�« …bK�Ë —Ëe�« d�œ n�d� ÊU��– W�d� qLA��  b��«  «d�UEL�« Ê√ v�≈ XH�Ë
 w��« ”—«bL�«Ë e�«u��« s� åb��ò UOAOKO� œd� s� ÊU��– w� w�U�_« sJL� YO�

ÆrNF�  U�U���« bF� WIDML�« w� rN� —UI� U�Ëc��«
 åb��ò UOAOKO� s� d�UM� ¡«b��« ¡«d� ÕËd�� sOO�b� W�ö� VO�√ b� ÊU�Ë
 n�d� Z�«u��« W�d� w�U�√ vK� ’U�d�U� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� s� W�u�bL�«
 w�dO�_«  ‰ö��ö�  ÎUC�—  …b�U�   «d�UE�  w�  «u�d�  s�c�«  w�dA�«  —Ëe�«  d�œ
 lD�Ë   «—U??�ù«  ‚d��  «u�U�  s�d�UE�L�«  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨WIDML�«  w�  Áœu??�ËË
  UOAOKOL�« pK�  U�—UL� b{ w�FA�« VCG�« s� W�U� j�Ë WO�Ozd�« ‚dD�«

Æw�dO�_« ‰ö��ô«  «u� s� W�u�bL�«
 ’U�d�« ‚ö�≈ vK� «u�b�√ åb��ò UOAOKO� s� d�UM� Ê√ v�≈ —œUB� X�H�Ë
 w�dO�_«  ‰ö��ô«  ÃËd��  W��UDLK�  «u�d�  s�c�«  s�d�UE�L�«  ÁU��U�  w��«

ÆÕËd�� sOO�b� 3 W�U�S� VÒ��� U� t��e�d�Ë
 Î «b�bM�  «d�UEL� w�ULA�« —Ëe�« d�œ n�d� ÊU��– W�d� w�U�√ ¨f�√ ‰Ë√ Ãd�Ë
 o�� UNLz«d�Ë w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� s� W�u�bL�« åb��ò UOAOKO�  U�—ULL�

Æ—Ëe�« d�œ n�d� rNI�UM� s� U�œdD� «u��U�Ë w�U�_«
 ÊUF�≈ vK� ÎU�U���« w�U�_« q�� s� …œÒb���  «d�UE� —Ëe�« d�œ n�— bNA�Ë
 ’U�d�U�  rNOK�  ¡«b��ô«Ë  oOOC��«Ë  w�U�_U�  qOJM��«  w�  åb��ò  UOAOKO�
 ‰UI��ô«   UOKL� v�≈  W�U{≈ rNM�  «dAF�«  Õd�Ë œUNA��U� VÒ��� Íc�«  w��«

 q�UJ�U�  UOAOKOL�«  Ác�  ÊUN�—«Ë  —Ëe�«  d�œ  n�d�  ÈdI�«  ¡UM�√  s�  dO�J�  WOH�F��«
Æw�dO�_« ‰ö��ô«  «u� d�«Ë_

 ‚uI�Ë W�œUF�«  WL�U�L�«  r�b�  w�Ëb�«  fK�L�«  fOz— œÒb� ¨d�¬  bOF� vK�
 W�d�I�«  W�œUB��ô«   «¡«d�ù«  l�—  t���UD�  w��œ  bOL��«  b��  —u��b�«  ÊU��ù«
  «¡«d�ù« Ác� s� XLB�« œd�� Ê√ Î «b�R� ¨W�—u� vK� W{ËdHL�« V�U��« W�œU�√

ÆWO�U��≈ WL�d� u� WOL�UF�« U�Ë—u� W�zU� q� w�
 WOL�UF�«  W�B�«Ë  …b��L�«  r�_«   ULEM�  v�≈  t Ò�u�  »UD�  w�  w��œ  ‰U�Ë
 Ÿ—U���  qJA�  U�Ë—u�  W�zU�  tO�  dA�M�  Íc�«  X�u�«  w�ò  ∫dL�_«  VOKB�«Ë
 Ác� —«dL��« ÊS� W�—u� w� wK�«b�« bOFB�« vK�Ë wL�UF�« bOFB�« vK� oKI�Ë

ÆåWO�U��≈ WL�d� q�L� UNM� XLB�« œd��Ë √u�√ ŸU{Ë_« qF��  «¡«d�ù«
 W�œUF�«  WL�U�L�«  r�b�  w�Ëb�«  fK�L�«  ÂuI�  Ê√  …—Ëd{  vK�  w��œ  œÒb�Ë
 …b��L�«   U�ôu�«Ë  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  ‰Ëœ  ŸUM�≈  w�  ‰U ÒF�  —Ëb�  ÊU��ù«  ‚uI�Ë
 ‚U�O�  pN�M�  w��«Ë  W�—u�  vK�  W{ËdHL�«  W�œU�_«  W�d�I�«  UN�«¡«d�≈  ¡UG�S�
 w�U�_« ŸUDI�« u�Ë WO�B�« W�U�d�« ŸUDI� WIKF�L�« pK� ULO� ôË …b��L�« r�_«

ÆU�Ë—u� W�zU� WN�«u� w�
 q�b��U�  r�UF�«  ‰ËœË  WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  W��UD�  …—Ëd{  w��œ  b�√  UL�
 U�Ë—u� W�zU� —U�¬ „—«b�� WOz«cG�«Ë WOz«Ëb�«Ë WO�B�«  U�uFL�« r�bI�� Í—uH�«
ÆtI�� WÒO�U��≈ WL�d� d��√ s� w�UF� Í—u��« VFA�« Ê√ vK� Î «œbA� ¨W�—u� w�

 W�œUF�« WL�U�L�« r�b� w�Ëb�« fK�L�« i�— w{UL�« dNA�« œÒb� w��œ ÊU�Ë
 W�—u�  vK�  WÒ�œU�_«  WÒ�d�I�«  WÒ�œUB��ô«   «¡«d�ù«  —«dL��«  ÊU��ù«  ‚uI�Ë
 Êu�U� vÒL�� U� Ê√ v�≈ Î «dOA� …b��L�«  U�ôu�«Ë w�Ë—Ë_« œU��ô« s� W{ËdHL�«

Æ…—ËU�L�« ‰Ëb�« »uF�Ë Í—u��« w�dF�« VFA�« ·bN��� dBO�
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 å”UL�ò  W�d�  r�U�  o�UM�«  ‰U??�
 ÕUM��«  t??{d??�  U??�  Ê≈  Âu??�d??�  Í“u???�
 U�«d�ò w�ö�ù« œUN��« W�d�� ÍdJ�F�«
 u� å u�JMF�« XO�ò wIzU�Ë w� å”bI�«
 WK�«u�L�«Ë W�b��L�« „—UFLK� —«dL��«
 lOL�  vK�Ë  w�uONB�«  ‰ö??�??�ô«  l�

ÆWOM�_«Ë WO�«bOL�« bFB�«
 W�U�—  qÓL�  wIzU�u�«  Ê√  Âu�d�  b�√Ë
 …—b�  UNO�  X��√  ¨ËbFK�  W�{«ËË  W�u�
  U�d{ tO�u�Ë ¨ÍÒb���« vK� W�ËUIL�«

ÆUÎ�—U����«Ë UÎOM�√ t� WL�U�
 U�«d�  r�U�  ÍdJ�F�«  o�UM�«  ÊU�Ë
 U�«d��« s�√ „ö��« b�√ ¨…eL� u�√ ”bI�«
 WOM�_«  W�dC�«  s�  …dO��   U�uKFL�
  «—U??�??�??�??�ô« …e??N??�_ U??N??N?? Ò�Ë w??�??�«

ÆWO�uONB�«
 vK�   «b�dG�  w??�  …eL�  u??�√  ‰U??�Ë
 XO�ò wIzU�Ë w� t{d� r� U� Ê≈ dO�u�
 …bIF Ô�  WOM�√   U�d{  s�  å u�JMF�«
 s�  «uM� WKOB� u� WLJ�Ô�Ë …e�d Ô�Ë
 …eN�√  b{  ¡UH��«  w�  q�«u�L�«  qLF�«
 iO�  s�  iO Ó�  u�Ë  ¨WO�uONB�«  s�_«

ÆÁdAM� ”bI�« U�«d� …œUO� X�L Ó� UL�
  «b�Ë  sO�  qLF�«  q�UJ�  vK�  b??�√Ë
 W�uEM�  ÃU��≈  v�≈  ÈÒœ√  å”bI�«  U�«d�ò
 s�  dO�J�«  XKA�√  W�u�Ë  WMO�—  WOM�√
 XD��√Ë  ¨WO�UDOA�«  ËbF�«   UDD��
 Ã«—b��«Ë  ‰UO��ô«   ôËU��  s�  b�bF�«

Æs�b�U�L�«

 ¨v�≈  U�«d��«  r�U�  o�UM�«  —U??�√Ë
 s�√ò  “UN��  W�—U����ô«  œuN��«  Ê√
 fOzd�«Ë  w??�U??�_«  UN�b�  åU??�«d??�??�«
 W�ËUILK�  WOK�«b�«  WN���«  sOB��
 “UN��«Ë  ¨UN�«—bI Ô�  W�UL�Ë  ¨WOMOD�KH�«
 l�  dL��Ô�  oO�M�Ë  q�«u�  W�U�  w�

Æ…e� ŸUD� w� WOM�_« …eN�_«
 Ÿ«—c????�« ¨”b???I???�« U???�«d???� X??H??A??�Ë
 ¡U�� w�ö�ô« œUN��« W�d�� ÍdJ�F�«
 …bIF�  W�—U����«  WOKL�  s�  sOM�ô«

 ‰ö��ô« b{ UN� l�U��« s�_« “UN� U�cH�
 1400  u�M�   dL��«Ë  ¨åwKOz«d�ô«ò

ÆÂu�
 ”bI�«  U�«d�  s�√  w�  j�U{  ‰U�  Ë
 t��  r�  Íc??�«   u�JMF�«  XO�  rKO�  w�
 —U�≈  w�  ∫WOzUCH�«  s�œUOL�«  …UM�  d��
 U�cH�  w��«  …bIFL�«  WOM�_«   UOKLF�«
 ‚«d��«  r�  ¨å”bI�«  U�«d�  s�√ò  “UN�
 q�«œ  ¡öLF�«  …—«œ≈Ë  bOM���«  W�uEM�

Æåw�uONB�« „U�UA�« “UN� W�Ë—√

 (1¢U áªàJ) ... ô°ùîj ¿ÉæÑd

 U�«d�_« …¡U{S� ÊUM�� l� dB� s�UC�
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3297  œb??F�«  Ø  2020  »¬  5  Ø  ¡UF�—_«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

mOK�� Âö�≈
 sOHKJL�«  U�b� …dz«œ ? »uM��« WE�U�� WO�U� ? W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
 W�KBL�« w� szUJ�« …dz«b�« e�d� v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�ƒUL�√ …œ—«u�« sOHKJL�«

Æw{—ô« o�UD�« ? w�uJ��« Í«d��« Ø «bO� Ø w�uM��« ÊUM�� w� WOLOK�ù« WO�UL�«
 «c�  dA�  a�—U�  s�  ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  ‰ö�  rNM�  q�  r�≈  ÁU��  —u�cL�«  b�d��«  mK���
 UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O�� …—uB� Îö�U� mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù«

∫WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c� dA� r�O� t�√ ÎULK� ¨Áö�√

nKJL�« r�«nKJL�« r�—ÊuLCL�« b�d��« r�—WO�U��« …—U�e�« a�—U�oBK�« a�—U�
W�—U���« U�«—2639508LB142832461RR20Ø02Ø2820Ø06Ø18

UMN� wK� s��2761856LB142832740RR20Ø02Ø2720Ø06Ø18

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
w�uM��« ÊUM�� WO�U�

 qOB���« …dz«œ fOz—
“«u� dL� b�U�

   »uM��« WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
 sO�� dOL�
763∫nOKJ��«

mOK�� Âö�≈
 sOHKJL�«  U�b� …dz«œ ? »uM��« WE�U�� WO�U� ? W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
 W�KBL�« w� szUJ�« …dz«b�« e�d� v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�ƒUL�√ …œ—«u�« sOHKJL�«

Æw{—ô« o�UD�« ? w�uJ��« Í«d��« Ø «bO� Ø w�uM��« ÊUM�� w� WOLOK�ù« WO�UL�«
 «c�  dA�  a�—U�  s�  ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  ‰ö�  rNM�  q�  r�≈  ÁU��  —u�cL�«  b�d��«  mK���
 UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O�� …—uB� Îö�U� mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù«

∫WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c� dA� r�O� t�√ ÎULK� ¨Áö�√

nKJL�« r�«nKJL�« r�—ÊuLCL�« b�d��« r�—WO�U��« …—U�e�« a�—U�oBK�« a�—U�
w�d� u�√ bL�√ bL��15597LB183265730RR2013Ø01Ø2013Ø02Ø

r�U� wK� ÊU��204357LB183265893RR2009Ø01Ø2011Ø02Ø
uAOA� wK� bL��684652LB183267188RR2017Ø01Ø2011Ø02Ø

hOB�« g�Ë—œ ÂU��1377526LB183266077RR2014Ø01Ø2011Ø02Ø
◊UO� ZON� ¡U�Ë1526900LB183266032RR2009Ø01Ø2011Ø02Ø
g�œ bL�� r�U�2022148LB183266015RR2013Ø01Ø2011Ø02Ø

Á—U�� oO�u� bL�� wK�2113133LB183266094RR2013Ø01Ø2012Ø02Ø
W{«u� wK� ”«d�2150250LB183265641RR2014Ø01Ø2011Ø02Ø
UOL� ”UO�« ‰U��—2629149LB183265955RR2009Ø01Ø2011Ø02Ø

«d�� wK� r�U�3478441LB183244099RR2008Ø01Ø2011Ø02Ø
w�u�ô« U{— bL�� rO�«d�«3615083LB183265638RR2010Ø01Ø2011Ø02Ø
w�u�ô« U{— bL�� rO�«d�«3615086LB183265624RR2010Ø01Ø2011Ø02Ø
w�u�ô« U{— bL�� rO�«d�«3615086LB183265624RR2010Ø01Ø2011Ø02Ø

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
w�uM��« ÊUM�� WO�U�

 qOB���« …dz«œ fOz—
“«u� dL� b�U�

   »uM��« WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
 sO�� dOL�
763∫nOKJ��«

mOK�� Âö�≈
 sOHKJL�«  U�b� …dz«œ ? »uM��« WE�U�� WO�U� ? W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
 W�KBL�« w� szUJ�« …dz«b�« e�d� v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�ƒUL�√ …œ—«u�« sOHKJL�«

Æw{—ô« o�UD�« ? w�uJ��« Í«d��« Ø «bO� Ø w�uM��« ÊUM�� w� WOLOK�ù« WO�UL�«
 «c�  dA�  a�—U�  s�  ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  ‰ö�  rNM�  q�  r�≈  ÁU��  —u�cL�«  b�d��«  mK���

 UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O�� …—uB� Îö�U� mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù«
∫WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c� dA� r�O� t�√ ÎULK� ¨Áö�√

nKJL�« r�« r�—
nKJL�«

ÊuLCL�« b�d��« r�—WO�U��« …—U�e�« a�—U�oBK�« a�—U�

w�uLA� bOF� ÂUA�123295LB183244160RR19Ø12Ø2720Ø02Ø11

Á—UOD�« wH�Ë dL�123299LB183244173RR19Ø12Ø2720Ø02Ø11

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
w�uM��« ÊUM�� WO�U�

 qOB���« …dz«œ fOz—
“«u� dL� b�U�

   »uM��« WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
 sO�� dOL�
763∫nOKJ��«

mOK�� Âö�≈
 sOHKJL�«  U�b� …dz«œ ? »uM��« WE�U�� WO�U� ? W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
 W�KBL�« w� szUJ�« …dz«b�« e�d� v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�ƒUL�√ …œ—«u�« sOHKJL�«

Æw{—ô« o�UD�« ? w�uJ��« Í«d��« Ø «bO� Ø w�uM��« ÊUM�� w� WOLOK�ù« WO�UL�«
 «c�  dA�  a�—U�  s�  ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  ‰ö�  rNM�  q�  r�≈  ÁU��  —u�cL�«  b�d��«  mK���
 UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O�� …—uB� Îö�U� mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù«

∫WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c� dA� r�O� t�√ ÎULK� ¨Áö�√

nKJL�« r�«nKJL�« r�—ÊuLCL�« b�d��« r�—WO�U��« …—U�e�« a�—U�oBK�« a�—U�
ÂÆÂÆ‘ …œËb�L�« Ëd� X�H�«4868172305LB18324RR19Ø12Ø3020Ø02Ø13

rOK��« wK� wL�—2495296LB183243990RR19Ø12Ø3020Ø02Ø13

tOI� ”U�� U�œU�2876240LB171773496RR19Ø12Ø3020Ø02Ø13

o�d�ô« U{— œ«R�2902910LB183243955RR19Ø12Ø3020Ø02Ø13

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
w�uM��« ÊUM�� WO�U�

 qOB���« …dz«œ fOz—
“«u� dL� b�U�

   »uM��« WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
 sO�� dOL�
763∫nOKJ��«

mOK�� Âö�≈
 sOHKJL�«  U�b� …dz«œ ? »uM��« WE�U�� WO�U� ? W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
 W�KBL�« w� szUJ�« …dz«b�« e�d� v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�ƒUL�√ …œ—«u�« sOHKJL�«

Æw{—ô« o�UD�« ? w�uJ��« Í«d��« Ø «bO� Ø w�uM��« ÊUM�� w� WOLOK�ù« WO�UL�«
 «c�  dA�  a�—U�  s�  ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  ‰ö�  rNM�  q�  r�≈  ÁU��  —u�cL�«  b�d��«  mK���
 UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O�� …—uB� Îö�U� mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù«

∫WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c� dA� r�O� t�√ ÎULK� ¨Áö�√

nKJL�« r�«nKJL�« r�—ÊuLCL�« b�d��« r�—WO�U��« …—U�e�« a�—U�oBK�« a�—U�
◊ƒU�—ô« œuL�� VFB�2171174LB142833025RR20Ø02Ø0320Ø06Ø19

rOK� nODK�« b�� v�u�2972065LB183244261RR20Ø02Ø0420Ø06Ø18

œuF��« e�U� d�U�3598558LB183266797RR20Ø01Ø3020Ø06Ø18

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
w�uM��« ÊUM�� WO�U�

 qOB���« …dz«œ fOz—
“«u� dL� b�U�

   »uM��« WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
 sO�� dOL�
763∫nOKJ��«

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_

 s� W�U�u�U�  Z�d� Ã—u� ”UO�«  VK�
 lzU{  ‰b�  bM�  ”uDM�  UM�  W??�—Ë  b�«

ÆÊuO�« 5746 —UIFK�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_

 s�  W�U�u�U�  Í—u��«  œ«R�  Í—Ëœ  VK�
 356 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� ”u�U� q�d�

Æ«bO��dH�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_

 wK�  UNK�uL�  w??F??�«d??�«  s???�—«œ  X�K�
 B  4180Ø8  lzU{ ‰b� bM� fOK� bL��

ÆfK�«d� sO�U��
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_

 s� W�U�_U� nO� bL�� WL�U� X�K�
 r�I� 1633 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� UN�H�

ÆÍË«b��«  12
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w� 

 t�HB� —UDO� s�b�« Õö� tK�«b�� VK�
 ‰b�  pOKL�  bM�  t�u�M�  ÍdJ�  —UM�  qO�Ë

 WIDM�  s�  609  r�—  —UIF�«  w�  lzU{  s�
ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« tM�b�«Ë U�œ«

 15  ‰ö??�  W??�U??�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�
 ÎU�u�

Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w� 

 b�«  UN�HB�  V�b�«  qO�«  wK�Ëœ  X�K�
 bM�  V�b�«  oO�u�  qO�«  Âu�dL�«  W??�—Ë
 210  r�—  —UIF�«  w�  lzU{  s�  ‰b�  pOKL�
 ¡UC� W�—UIF�« ÊËdDO� WIDM� s� 6 r�I�«

ÆÊ«Ëd��
 15  ‰ö??�  W??�U??�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w� 

 wK�«  wK�O�Ë ”dD� ‰UAO� qO�� VK�
 w�  lzU{  s�  ‰b�  pOKL�   «bM�  Íd�u�
 tM�b�«Ë  U??�œ«  WIDM�  s�  294  r�—  —UIF�«

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�«
 15  ‰ö??�  W??�U??�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w� 

 b�« t�HB� VF� w�« UM� Ê«uD�« VK�
 VO��  ”UO�«  XM�  tM�—  W�u�dL�«  W??�—Ë
 ‰b� pOKL� bM� VF� w�« UM� W�Ë“ Â«d�«
 WIDM�  s�  336  r�—  —UIF�«  w�  lzU{  s�

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« —uHJ�«
 15  ‰ö??�  W??�U??�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w� 

 t�HB�  v�u�  ÃU��«  ÊU�  q�d�  VK�
 rO�«d�«  W�Ë“  ‚U��«  ”UO�«  œUN�  qO�Ë
 lzU{  s�  ‰b�  pOKL�  bM�  r�U�  ”uO�U�
 W�œ«dL�«  WIDM�  s�  425  r??�—  —UIF�«  w�

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�«
 15  ‰ö??�  W??�U??�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Êö�≈
ŸUI��« w� Í—U���« q���« W�U�√

Í—U�� q�� r�« q�bF�
 —dI�  2020Ø7Ø30  a�—U�  VKDK�  Î¡UM�
 Í—U���«  q�LK�  Í—U���«  r??�ô«  q�bF�
 åU�OK�  Ã—u??�  lO�—ò  ∫r�U�  ·ËdFL�«
 2015Ø4005294  r??�—  X��  q��L�«
 ·uD�  Ã—u??�  s�UD�ò  `�BO�  ŸUI��«

åU�OK�
 …dA� ‰ö� ÷«d��ô« W�KB� Í– qJ�

ÆdAM�« a�—U� s� ÂU�√
ŸUI��« w� Í—U���« q���« sO�√
d�U� bL��

Êö�≈
ŸUI��« w� Í—U���« q���« W�U�√

 W�d� w� hB� ⁄dH�Ë À—ùU� ‰UI��«
s�UC�

 dO�  WO�uL�  WOFL�  dC��  V�uL�
 dB�Ë  2016Ø12Ø15  a??�—U??�  W??�œU??�
 WB�  XKI��«  2017Ø4Ø24  a�—U�  À—ù«
 WLF�  s��  …e�e�  W�u�dL�«  WJ�dA�«
 wK�Ë  e�«—  bL��  ∫r�Ë  UN��—Ë  s�  q�  v�«
 d�U�  n�u�  …dOL�Ë  ¡UM�Ë  vKO�Ë  ¡U�ËË
 2016Ø11Ø16 a�—U� ⁄dH� bI� V�uL�Ë
 v�«  UN�B�  s�  d�U�  n�u�  vKO�  X�dH�
 ⁄dH�  bI�  V�uL�Ë  d�U�  n�u�  ¡U??�Ë
 …dOL�  X�dH�   2016Ø12Ø16  a�—U�
 wK�  s�  q�  v�«  UN�B�  s�  d�U�  n�u�
 W�dA�« w� d�U� n�u� ¡U�ËË e�«— bL��Ë
 –  W�—U���«  d�U�  W�d�ò  ∫r�U�  W�ËdFL�«
  93Ø1904  r�—  X��  WK��L�«  ås�UC�

 ŸUI��«
 …dA� ‰ö� ÷«d��ô« W�KB� Í– qJ�

ÆdAM�« a�—U� s� ÂU�√
ŸUI��« w� Í—U���« q���« sO�√
d�U� bL��

 WOL�UF�«  W�dA�«  …—«œ«  fK��  u�b�
 wL�U��  lOL�  uJH�«  WOz«cG�«   U�UMBK�
 W�œU� dO� WO�uL� WOFL� —uC�� W�dA�«
 ≤∞≤∞  “uL�  ≤π  w�  ¡U??F??�—ô«  Âu??�  p??�–Ë
 e�d� w� ÎU�U�� nBM�«Ë …d�UF�« W�U��«
 ÂUEM�«  s�  Ø±≤Ø  …œUL�«  q�bF��  W�dA�«

ÆW�dAK� w�U�ô«

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 t��U�u�  lO�d�«  n�u�  X�N�  VK�
 lzU{ ‰b� WOJK� bM� œ«u� q�U� œ«u� s�

Æ u�U� 914 —UIFK�
ÎU�u� 15 ö� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�

·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
WO�d� r�O�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 √AÉbó°UCG ±ô©jh ¢†¡æ«°S ÜƒµæªdG ¿ÉæÑd
 VÒ����   ËdO�  Q�d� w� …d Ò�H�L�«  œ«uL�«  „d� w� b�  t�  s� qJ�  WO�UI�«  W��U�LK�  W�U�K�  W�U{≈
 ÊuOIOI��«  ÁƒU�b�√  r�  s�  W�—UJ�«  Ác�  d��  ÊUM��  ·dFO�  W Ò�U�  W�U�  „UM�  ¨W�—U�  s�  Èd�  UL�

 ÆW�—UJ�«  lI�  U�bM�  W�uFL�«Ë  …b�MK�  Êu�N�  s�c�«
 t�U�«d�  rKLK�Ë  W�—UJ�«  s�  iNMO�  W�œUL�«Ë  W�dA��«  dzU���«  r��Ë  W�—UJ�«  ‰u�  r�—  ÊUM��
 Ác�Ë  ¨WO��Ë  WF�d�  …œËbL�«  ÊuF�«  b�  X�U�  ULK�  W�d��  p�–  qFHO�  tMJ�  ¨tO�b�  vK�  nI�Ë
 ÊËb��Ë  ÊUM��  vK�  rN�d�  s�  Êu�b���  s�c�«  q�  tF�  q�UF�O�  nO�  ÊuO�UM�K�«  ·dFO�  W�d�
 W�—UJ�«  sJ�  ¨W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«  W�“_«  WN�«u�  w�  W�uJ�K�  r�b�  b�  ÂbF�  W�UO��«  w�  Î «—«c??�√
 ÂUOI�«  s�  v�«u��  s�  o�b�  Í√  Ê_  ¡ôR�  —«c�√  ‚b�  Èb�  nAJ�  »U��«  `�H�  f�_U�  XÒK�  w��«

ÆW�UO��U�  UN�  W�ö� ô WÒO�—U� W�“√  w� ÊUM��  W�uFL� bO�«  bL�
  —ÒdC�  w��«  W�—U���«  ‰U�L�«Ë   uO��«  rO�d�Ë  —UL�ù  WK�UF�«  …b�U�L�«  ÃU���  »uJM�  ÊUM��
 ô  v�d��«  ·ô¬  …«Ë«bL�  WO�B�«   U�U��«Ë   U�L�U�  w�Ë   —ÒdC�  w��«   «—UO��«Ë  ·ôüU�  w�Ë

ÆÕdA�«  v�≈  ÃU���
 Í√  w�  UN�b�U��  Â«b���«  Âb�  sLC�  w��«  WO�ü«  — ÒdI�  Ê√  …b�U�L�U�  V�d�  W�Ëœ  Í√  ŸUD��L�
 …d�U�� UN�b�U�� r�bI�� ÂuI�Ë tM� Î «¡e� Ë√ dzU���«  UHK� s� Î UHK� qL�� Ê√ — ÒdI�� w�UO� ÊQ�

ÆUN�U��_
 W�zô «uFC� Ê√ sOO�UM�K�«  V�«Ë s� W�—UJ�«  Ác� bF�Ë ÆÊuF�« b� b� s� Êu� ÒdN�O� s�cK� —c� ô

Æ‰UF�√  ö� Îô«u�√  r�u�U� s�cK�  —U� W�zôË rNzU�b�_ ·d�

√ô°ûæH ÉjGô°ùdG IOÉ«b âëª n°S Éªe ¢†«a øe ¢†« nZ √Éæ°VôY Ée ¿EG ∫ƒ≤J z q»eÓ°SE’G OÉ¡édG{

 áehÉ≤ªdG IQób âàÑKCG zäƒÑµæ©dG â«H{ :¢SÉªM

 fK�L�«  U??�œ  Êu??�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—
 ULMO�  ¨–U??I??�ù«   UOKL�  WF�U�L�  œUIF�ö�  ŸU�bK�  v??K??�_«
 s� dL� ô√ Î «b�«Ë WOM�Ë W�—U� s� W�uJ��« fOz— Àb��
 XMK�√ ULMO� ¨sL��« l�bO� ‰ËR�L�« ÊQ�Ë ¨W��U�� ÊËœ
 ÆÊUM�K�  «b�U�L�« r�bI�� U�œ«bF��« s� WL�U� s� d��√
 s� WO�«bO�  UOHA��� ‰u�Ë WFKD� —œUB� XF�u�Ë
 WOz«Ëœ œ«u�Ë WO��  «bF� ‰u�ËË ¨Ê«d�≈Ë dD� s� q�
 ÂuO�« dNEO� ULMO� ¨WOL�UF�« W�B�« WLEM�Ë U��d� s�
 WO�—U��« d�“Ë UN�d�O� w��«  ôUB�ô« tM� dH��� U�
 WO�M�_«Ë WO�dF�« ‰Ëb�« WO�—U� ¡«—“Ë l� W��Ë q�d�
 vK� ”UM�« …b�U��Ë W�—UJ�« —U�¬ W�«“≈ w� …b�U�LK� Î U�K�
 s�  UNC�uF�Ë  W�—U���«  UN�U��Ë  UNM�U��  —UL�≈  …œU�≈

ÆU�dzU��
 —U�b�«  rN�  rN��Ëœ  o�K�  Ê«  ÊuF�u��  ÊuO�UM�K�«  sJ�  r�
 ¨UNO�«u{Ë  ËdO� ‰U� »«d� s� f�√ ÊUM�� ÁbN� UL� ¨ uL�«Ë
 ¡«d�  s�  v�d��«Ë  ¡«bNA�«  s�  dO��  œb�  ◊uI�  vK�  ÎUHD�
 qÒL���  ô   ËdO�  Q�d�  w�  12  d�MF�«  w�  Àb�  Íc??�«  —U�H�ô«
 s�b�UH�« WODG�� n�J� r� w��« …b�UH�« WDK��« ô« t�O�ËR��
 m�U� nK� ‰UL�≈ w� Î «bOF� X��– q� ¨UN�F� W�d� w� ÊUF�ù«Ë
 X�e� …—uD��« …b�b� œ«u� l� ·UH���U� X�UF�Ë ¨…—uD��«
 UNLK�  r�—  UNHK�  vK�  ÂbI�  r�Ë   «uM�  4  cM�   ËdO�  Q�d�  w�
 W�dA� dzU�� s�  d�H�« u� œ«uL�« Ác� tHK�� b� UL� UN�«—œ≈Ë

 ÆW�œU�Ë
  «d�M�«  …œUL�  ¨’d��  v�≈  t??� ÒËœ  q�Ë  ¨f�√  Âu�  —U�H�U�
 Q�d�  »d{  Íc�«  r�C�«  —U�H�ô«  w�  w�Ozd�«  V���«  X�U�
 ¨d�U{ Í—b� WO�UM�K�« „—UL��« ÂU� d�b� sK�√ U� V���  ËdO�
 …œU� s� s� ≤∑∞∞ Ê√  v�«  rO�«d�≈  ”U�� ¡«uK�«  —U�«  sO� w�

ÆUOI�d�√ v�« UNI�d� w� X�U�Ë  d�H�« w��« w� ÂuO�u�_«
 v�d��U�   ËdO�   UOHA���  nK���  q�«b�  X ÒB�  ULO�Ë
 bO�Q� l� ¨WO�b� W�—U�  U�«—œË  «—UO�� rNCF� dC� s�c�«
 Wz—UD�«   ôU��«  WO�K�  vK�  UN�—b�  Âb�   UOHA��L�«  s�  œb�
 ¨UNO�« XK�Ë w��« …dO�J�« œ«b�_« W�O�� UNO�≈ qB� ‰«e� ô w��«
 —U�H�ô« W�O�� sO�UBL�« W��UF� s�� bL� W�B�« d�“Ë e�Ë√
 …b�UF�L�«   UOHA��L�«  nK���  w�  W�B�«  …—«“Ë  WIH�  vK�
 W�U�ù«  ‚d�Ë sOM�«uL�«  s� VK�Ë Æ…—«“u�«  l� …b�UF�L�«  dO�Ë
 sO�UBL�«Ë  v�d��U�  t Ò�u��«  w�bL�«  ŸU�b�«Ë  dL�_«  VOKB�«Ë
 WL�UF�«  UOHA��� Ê_ WL�UF�U� WDO�L�«  UOHA��L�« v�«

Æv�d��U� oOC�
 «b�F� dB� w� WOzUM���« W�K� ÂuO�« ¡«—“u�« fK�� bIF�Ë 
  UO�«b�  WF�U��Ë  ŸU�bK�  vK�_«  fK�L�«   UO�u�  w�  Y��K�
 ŸU�bK�  vK�_«  fK�L�«  sK�√Ë  ¨ ËdO�  w�  XF�Ë  w��«  W�—UJ�«
 WO�u� l�—Ë ¨åW�uJM� WM�b�  ËdO�ò ¨f�√ ¡U�� ŸUL��« bF�
 b�√Ë Æ UO�ËR�L�«  b�b��� WM�� qJ� b�Ë Æ∆—«u� ‰U� Êö�ù
 dBI�« w� ÎUOzUM���« ¡UF�—_« ÂuO�«  lL��O� ¡«—“u�«  fK�� Ê√

ÆW��UML�«  «—«dI�« –U��ô Í—uNL��«
 qOJA�  Òr�  ¨Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  s�  —«dI�Ë
 W�Uz—  ÂU??�  d�b�  W�Uzd�  Í—uNL��«  dBI�«  w�  W??�“√  WOK�
 w��«  W�—UJ�«   UO�«b� W��«u� UN�LN� ¨dOI� Ê«uD�«  W�—uNL��«
 w��« W�“_« WOK� l� YO���« oO�M��«Ë ¨ ËdO� Q�d� w� XF�Ë

ÆWOMFL�«  UN��«Ë W�UG�« ÁcN� XKJ�
 XÒK�  Èd��  W�—U�ò  ∫W�K��«  qN���  w�  Êu�  fOzd�«  ‰U�Ë
 WOzUCI�«   «¡«d??�ù«  –U��«  ŸUL��ô«  «c�  s�  ·bN�«Ë  ÊUM�K�
 v�d��«  W��UF�Ë  sOM�«uL�«  …b�U��Ë  ¨W�—ËdC�«  WOM�_«Ë

Æå UJK�LL�« vK� WE�U�L�«Ë
 b�b��Ë  Àb???�  U??�  w??�  oOI���«  …—Ëd????{ò  v??K??�  œÒb????�Ë
 œu�Ë v�≈  —U�√ X�U� WOM�√ d�—UI� Ê√ ULO� ôË ¨ UO�ËR�L�«

Æå—u�cL�« d�MF�« w� —U�H�ô«Ë ‰UF��ö� WK�U� œ«u�
 WO�M�√Ë WO�d� ‰Ëœ ¡U�ƒ— s�  œ—Ë …Òb�  ôUB�«ò Ê√ b�√Ë
 w�  WK�UF�«   «b�U�L�«  r�bI�Ë  t�M��  w�  ÊUM��  l�  s�UC�K�

Æå ôU�L�« nK���
 Í«d��«  s� t�  WLK� ‰ö� »U�œ ÊU�� W�uJ��«  fOz— b�√Ë
 l�bO�Ë  »U��  ÊËœ  s�  ÒdL�  s�  f�√  qB�  U�  Ê√  ¨w�uJ��«
 WI�bB�« ‰Ëb�« v�« q�U� ¡«bM� t Ò�u�Ë ÆsL��« tM� Êu�ËR�L�«
 WL�K�  vK�  U�b�U��  Ê√Ë  ÊUM��  V�U�  v�«  nI�  Ê√  WIOIA�«Ë

 ÆUM�«d�
 wLN�  bL��   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  «d??�“Ë  tI�«d�  »U�œ  bIH�Ë
 —b�√ UL� Æ ËdO� Q�d� w� —U�H�ô« l�u� ¨—U�� ‰UAO� ‰UG�_«Ë
 vK� wM�Ë œ«b� Âu� ¡UF�—_« ÂuO�« Êö�S� Î «—«d� W�uJ��« fOz—

 Æ«uDI� s�c�« U�U�C�«
 ÎU�UO� «b�F� dB� w� w�ö�ù« V�JL�« —b�√ ¨d�¬ bOF� vK�Ë
 —U�H�ô«  qO�UH�  l�U�  Êu�  ‰UAO�  fOzd�«ò  ÒÊ√  v�≈  tO�  —U�√
 ÈuI�« q� v�≈  UNO�u� vD�√Ë ¨ ËdO� Q�d� w� l�Ë Íc�« dO�J�«
 dOO��Ë dO�J�« —U�H�ô«  UO�«b� W��UF� vK� qLF�U� W�K�L�«
 j�C�  w�«uC�«Ë  WL�UF�«  s�  W�uJML�«  ¡UO�_«  w�   U�—Ëœ
 v�«   U�UF�ù«  r�bI�ò  t�H�  ÊUO��«  w�  Êu�  VK�  UL�  Æås�_«
 ¡«u�ù«  sO�Q�Ë  ¨W�B�«  …—«“Ë  WIH�  vK�  sO�UBL�«Ë  v�d��«
 XI��  w��«  WKzUN�«  —«d???{_«  W�O��   œdA�  w��«   özUFK�

Æå UJK�LL�U�
 `��  dN�√  5  cM�  VK�  ÊU�  W�Ëb�«  s�√  “UN�  Ê√  bO�√  ULO�Ë
 Q�dL�  12  r�—  d�MF�«  w�  …œu�uL�«  …d�H�L�«  œ«uL�U�  oOI��
 W�U�ùU�  W�dJ�F�«  WLJ�L�«  Èb�  W�uJ��«  ÷uH�  nK�   ËdO�

ÆQ�dL�« —U�H�« WIOI� W�dFL�  U�uKFL�« lL� WOM�_« …eN�_«
 l� s�UC��« vK� WO�dF�«Ë WO�dG�« ‰Ëb�« X�J�« Î̈ «bOF� fO�Ë
 …—«“u�« Ê√ WO�dO�_« WO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��� sK�√Ë ¨ÊUM��
 r�bI�� …bF���Ë  ËdO� w� —U�H�« s� d�—UI��« V�� s� l�U��
  U�uKF� UN�b� X�O� …—«“u�« Ê√ d�–Ë ¨åWMJLL�« …b�U�L�« q�ò
 WOK�L�«   UDK��«  l�  ÊËUF��  UN�√  ·U{√Ë  ¨—U�H�ô«  V��  s�

ÆsO�UBL�« sL{ ÊuO�dO�√ „UM� ÊU� «–≈ U� W�dFL�
 U��d�ò Ê√ ÊU�—œu� n�« ÊU� w��dH�« WO�—U��« d�“Ë sK�√
 bF�  t�  …b�U�L�«  r�bI��  …bF���Ë  ÊUM��  V�U�  v??�≈  nI�
 U��d�  dOC��  Êu�  q�u�UL�≈  w��dH�«  dOH��«  b�√Ë  Æ—U�H�ô«
 ¡U��®  ¡U�L�«  «c�  ‚öD�ôU�  √b��  WK�U�  WO�U��≈  …b�U��
 WO�Ë—Ë_« r�«uF�« p�d�� œbB� f�—U�Ë ÊUM�� ÁU��U� ©f�«
 …b�U�L�« r�bI� w�Ë—Ë_« œU��ô« ÷d� ULO�Ë ÆÊUM�� …b�U�L�
 q� r�bI�� ÊbM� œ«bF��« UO�UD�d� ¡«—“Ë fOz— Èb�√ ¨ÊUM�� vK�

Æ ËdO�� r�œ s� UMF�u� U�
 ‰U�—S�  d�√Ë  Êu�  ‰UAO�  fOzd�U�  ÎôUB�«  dD�  dO�√  Èd�√Ë
 fOzd�« vIK� UL� ¨ ËdO� —U�H�« »UI�√ w� WÒO�«bO�  UOHA���
 w�«dF�«Ë ÊËd�U� q�u�UL�« w��dH�« fOzd�« s� sO�UB�« Êu�
 w��«  WM�L�«  bF�  ÊUM��  l�  s�UC��«  «b�√  s�cK�«  `�U�  r�d�

Æ ËdO� w� —U�H�ô« UN� V���
 WÒO��  «b�U�L�  UNO�u� X�uJ�« w� ÍdO�_« Ê«u�b�« vD�√Ë
 W��Ë  q�d�  WO�—U��«  d�“Ë  vIK�  W�UG�«  ÁcN�Ë  ÆÊUM�K�  WK�U�
  UO�UJ�ù«  lOL� dO�_« t�ö� l{Ë w�œ—_«  ÁdOE� s� ÎôUB�«
 ¨ Òw�—UJ�«  —U�H�ô«   UO�«b�  WN�«uL�  ÊUM��  ·dB��  WÒO�œ—_«
 n�d�  œ«u�  bL��  UN�O�—U�  d�“Ë  ÊU��  vK�  Ê«dN�  XMK�√Ë

Æ ËdO� —U�H�« bF� WI�d� ÍQ� ÊUM�� …b�U�L� …bF��� UN�√
 nB�  s�  X�b��  w��«  …b�bF�«   UMNJ��«  bF�Ë  p??�–  v??�≈
 Ê√  wKOz«d�≈  ‰ËR��  sK�√  ¨Q�dL�«  w�  —U�H�ô«  V��  wKOz«d�≈
 wKOz«d�ù« ËbF�« WO�—U� d�“Ë ‰U�Ë ÆåW�ö� UN� X�O� qOz«d�≈ò
 —U�H�ô«ò Ê≈ WOKOz«d�ù« WO�u�eHK��« 12Ê≈ …UMI� Í“UMOJ�√ w�U�

Æåo�d� s� Z�� ÎU�œU� `�—_« vK� ÊU�
 t�LK�  tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  q Ò�√Ë
 WF�UH�« V��� d�¬ —UF�≈ v�« ¡UF�—_« ÂuO�« …—ÒdI� X�U� w��«

ÆwM�u�« œ«b��U� ÎU�«e��«Ë WOM�u�«
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الخطوة الأولى ... )تتمة �ص1( 

التحليل الدوري لمركز الدرا�سات والأبحاث الأميركية والعربية

قوات الأمن في المدن الأميركية قوة فيدرالية اأم ميلي�صيا خا�صة لترامب

أّي  لها  ليس  المزعومة  الثورة  عوامل  كّل  أّن  لتأكيد  حاجة  في  ولسنا 
من  فيه  الفرد  دخل  متوسط  كان  الذي  الليبي  المجتمع  في  وجود  أو  مبّرر 
أعلى متوسطات الدخول في المنطقة العربية، وكان يتمّيز بتوافر كّل سبل 
من  العظمى  للغالبية  والرفاهية  بل  االجتماعية  والعدالة  الكريم  العيش 
المواطنين حتى في ظّل الحصار االقتصادي الرهيب والطويل، وقد شاهدنا 
ذلك بعيوننا، وكانت ليبيا دائماً حاضنة فعلية لكّل العرب وأولهم الشعب 
المصري، فكما كانت العراق حاضنة وبكرامة للعمالة المصرية كانت ليبيا 
أحد أهّم الدول العربية التي فتحت أحضانها للمصريين فكان بها ما يقرب 
من 2 مليون مصري يتمتعون بكامل حقوق المواطنة وكأنهم ليبيون، وبعد 
المصرّي، مما  االقتصاد  رهيباً على  الكثير منهم ليشكلوا ضغطاً  الغزو عاد 
أصبحت  بل  ذلك  على  المسألة  تتوقف  ولم  االجتماعي،  القومي  األمن  يهّدد 
حدود مصر الغربية في خطر نتيجة لما حدث ويحدث في ليبيا منذ مطلع 

العام 2011. 
اجتماعية  تحوالت  ح��دوث  إل��ى  ليبيا  في  الدامية  األح���داث  أّدت  لقد 
البناء  على  شك  دون  من  أث��رت  هائلة  وثقافية  وسياسية  واقتصادية 
للمجتمع  المتماسك  االجتماعي  النسيج  وضربت  واستقراره  االجتماعّي 
انقسام  حدوث  التحّوالت  تلك  نتيجة  وكانت  مقتل،  في  وأصابته  الليبي 
السالح  وانتشار  مسلحة،  وميليشيات  داخلي،  واحتراب  حاد،  سياسي 
 2 بشكل عشوائي يقّدر بخمسة وعشرين مليون قطعة سالح، هذا بخالف 
هذا  والمغرب،  وتونس  مصر  الجوار  دول  في  البالد  خارج  مهجر  مليون 

إلى جانب النازحين في الداخل ففي تاورغاء 40 ألف نسمة خارج مدينتهم 
التي هدمت على رؤوسهم، هذا بخالف المخيمات في المدن الليبية، وتفتيت 
وحدة القبائل الليبية التي تقّدر بحوالى 2000 قبيلة، وأخيراً تدمير البنية 
الناتو  لقوات  الوحشي  الجوي  القصف  بفعل  الليبية  المدن  لكّل  التحتية 

الغازية.
وفي ظل هذه الظروف بدأ شبح تقسيم وتفتيت ليبيا يلوح في األفق، ففي 
ظل الحرب األهلية وانتشار الميليشيات المسلحة لم تعد هناك دولة ليبية 
حقيقية أو نظام سياسّي واحد بل أصبح على األرض برلمان وجيش وطني 
وحكومة مؤقتة في الشرق، وحكومة ثانية في الغرب، هي حكومة الوفاق 
التي تّم تشكيلها تحت مظلة دولية وفق اتفاقية الصخيرات بالمغرب، والتي 
اإلرهابية  الميليشيات  جلبت  ولكنها  شرعّيتها  وسقطت  مهامها  في  فشلت 
اتفاقيات سياسية وأمنية غير مشروعة،  التركي عبر  العدو  أوالً، ثم جلبت 
كانوا  الذين  خاصة  اإلرهابيين  من  مزيد  بجلب  أردوغ��ان  أثرها  على  قام 

موجودين في الشمال السوري.
والتفتيت،  التقسيم  سحابة  عليه  تخّيم  الليبية  األرض  على  والواقع 
بنية  داخ��ل  والتغلغل  الدخول  من  اإلره��اب  قوى  تمّكنت  أن  بعد  خاصة 
لذلك  حقيقي  بشكل  المصري  القومي  األمن  يهّدد  ما  وهو  الليبي،  المجتمع 
اإلرهابية  التنظيمات  لهذه  خاطفة  بضربات  مبكراً  المصرّية  القوات  قامت 
المفتوحة،  الليبية  المصرية  للحدود  الوصول  قبل  للتمّدد  تسعى  التي 
التي  الكبرى  الجائزة  هي  الجديد  األوسط  الشرق  مشروع  إطار  في  ومصر 

يحلم بتقسيمها وتفتيتها األميركان والصهاينة، وما تقسيم وتفتيت ليبيا إال 
مقّدمة لتقسيم وتفتيت األمة العربية وفي القلب منها مصر.

 لذلك عندما تطّورت األحداث مؤخراً ودخل العدو التركي على الخط بعد 
التدخل  كان  الصهيوني  وحليفه  األميركي  العدو  من  البدء  إشارة  أخذ  أن 
مصر  قامت  حيث  ذات��ه،  الوقت  في  والحاسم  والعاجل  السريع  المصري 
باستقبال  السيسي  الرئيس  وقام  القاهرة،  في  الليبية  المبادرة  برعاية 
عقيلة صالح رئيس البرلمان وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني وتّم إطالق 
المبادرة وطرحها على المجتمع الدولي، ثم أعلن الرئيس السيسي أّن سرت 
وكبير  جديد  تطور  وهو  المعتدية  التركية  القوات  أمام  أحمر  خط  والجفرة 

للتدخل المصري المباشر للدفاع عن األمن القومي عبر البوابة الليبية.
 لكن وعلى الرغم من ذلك، فكّل يوم يزداد األمر تعقيداً على مستوى حّل 
األزمة الليبية، فالمجتمع الدولي ال يسعى بشكل جّدي لحّل تلك األزمة بل 
ثروات  ونهب  سرقة  في  االستعمارية  القوى  الستمرار  تعقيدها  في  يساهم 
الشعب العربي الليبي، واستغالل الموقع الجيواستراتيجي لليبيا. فالقوى 
الليبية  األرض  على  عسكرية  قواعد  بإقامة  تحلم  المختلفة  االستعمارية 
لذلك  القذافي،  معمر  الشهيد  القائد  منها  وتخلص  الماضي  في  كان  مثلما 
فالخطوة األولى لحّل األزمة الليبية هي إنجاز مصالحة وطنية حقيقية من 
برعاية  إال  المصالحة  هذه  تتّم  أن  يمكن  وال  ليبي،  طرف  أي  استبعاد  دون 
مصرية، وبذلك نضمن الحفاظ على وحدة ليبيا العربية، وفي الوقت نفسه 

الحفاظ على األمن القومي المصري، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

د. فؤاد زمكحل*
بدأت  حين  ع��دة،  أع��وام  منذ  ب��دأت  واالجتماعية  االقتصادية  أزمتنا  إّن 
حيث  ملحوظ،  نحو  على  وتتراجع  تنحدر  الكريم  العيش  ونسبة  المداخيل 
بدأ كّل رّب عائلة، أو رّب عمل أو شركاء اإلنتاج وكّل الشعب اللبناني، يشعر 
بالضيق االقتصادي، والنقص بالسيولة ويتعّثر مالياً ونقدياً منذ نحو عامين 

أو ثالثة أعوام.
االقتصادية  األزمة  نتيجة  كانت   2019 تشرين«   17 »ثورة  أّن  المعلوم، 
صحيح  للشعب.  واإلنسانية  البدائية  الحقوق  ألدنى  ومطالب  واالجتماعية 
أننا نعلم لماذا اشتعلت النيران، ونعلم أساس هذه النقمة الشعبية المحقة 
من وراء تراكمات كبيرة، وسوء اإلدارة التي أشعلت غضب الشعب والشوارع، 
حقوقهم  ب��أدن��ى  ُيطالبوا  ك��ي  األرض،  إل��ى  ينزلوا  أن  الشباب  وأج��ب��رت 

المشروعة.
اليوم، نسأل أنفسنا، لماذا وصلنا إلى هذا الدرك؟ وَمن المسؤول؟ وعلينا 
أن نعرف جميعاً كيف ُنسلّط الضوء على المشكالت التي تعترض االقتصاد 

والعيش الكريم وأيضاً على المسؤولين الحقيقيين:
تحاصصوا  الذين  والسياسيون  واإلدارة  الدولة  هو  المسؤول  أّن  أُذّك��ر 
السلطة، ووزعوا المشاريع لبعضهم البعض، وتداوروا المراكز على مدى زمن 
تراكمي، في السنوات الثالثين األخيرة. هي الدولة عيُنها، واألشخاص ذاتهم، 
والسياسيون أنفسهم، الذين توّزعوا المشاريع وكّل مناصب الدولة حتى هذه 

اللحظة، كي يتقاسمونها. 
في  واالجتماعية  االقتصادية  للمشكلة  الحقيقية  المسؤولية  تكمن  هنا 
لبنان، والتي ُولدت جّراء إدارة فاسدة تخلو من الحوكمة الرشيدة، وتفرغ من 

المسؤولين المخلصين لوطنهم األّم. 
إذن، هنا تقع المسؤولية الحقيقية، إذ توالت األزمات وتراكمت المشكالت 

االقتصادية في ظّل عجز مالي كبير في الدولة اللبنانية منذ سنوات عديدة. 
في الوقت نفسه كان القطاع الخاص اللبناني في لبنان والعالم، في غير 
له ويبني  كوكب تفكيري، وكان في الوقت عينه ُيجاهد وُيثابر ويحفر مكاناً 
على أسس متينة، ويستثمر، وُيوظف، وكان لديه ثقة في لبنان، وبالشباب 

اللبناني، وباألجيال الشابة من ذوي الكفاءات العالية.
دراماتيكية،  بسرعة  يوم،  بعد  يوماً  يتراجع  العام  القطاع  كان  بالتوازي، 
ويهدر األموال العامة ويبني قصوراً من الفساد، في حين كان القطاع الخاص 
والمجاالت  القطاعات  كّل  في  مضطرد  نحو  على  يتقدم  والعالم  لبنان  في 

المنتجة، وُينافس الشركات الدولية، من خالل ابتكاراته وعطاءاته.
ماذا حّل في القطاع الخاص اللبناني في الوقت الراهن بعدما كنا نتباهى 

بنجاحاته؟
لقد تركت ثورة »17 تشرين«، تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، جّراء 
كان  إذ  الدين،  وإمكانية  والتمويل  واألرباح،  األعمال،  بنسبة  الكبير  التراجع 

القطاع الخاص اللبناني يرزح تحت الديون، من أجل أن يستثمر او يستورد 
يستورد  أن  كذلك  القروض،  من  له  المتوافرة  السيولة  خالل  من  البضائع 
المواد األولية لإلنتاج. لذلك حلّت »ضربة كبيرة« اقتصادياً واجتماعياً على 

القطاعات الصناعية، التجارية، السياحية، الخدماتية، الزراعية وغيرها.
أُعلن عن التعّثر  2020 كان  7 آذار/ مارس  كما ال يمكننا أن نغفل أنه في 
البلدان  تجاه  النقدية  لبنان  التزامات  دفع  عدم  بمعنى  لبنان،  في  المالي 
المانحة، في  البلدان  أّن لبنان خسر ثقة  اليوروبوندز. هذا يعني  ب�  المانحة 
التراجع  بدأ  هنا  من  المستويات.  أدنى  إلى  اإلئتماني  تصنيفه  تراجع  ظّل 

الكبير لالقتصاد اللبناني وزيادة الضغوطات الدولية. 
التي  »كورونا«  جائحة  ثمن  دفعت  العالمية  االقتصادات  معظم  أّن  علماً 
2020، وهي مستمرة حتى تاريخه. لكن  20 شباط/ فبراير  بدأت منذ نحو 
المتقدمة  الدول  أّن  لبنان،  اقتصاد  عن  والعالم  المنطقة  اقتصادات  ُيمّيز  ما 
كي  اقتصاداتها  خسائر  لتغطية  نقدية  سيولة  تطبع  أن  تستطيع  والنامية 
تستعيد نمّوها، وأن تبني خططاً إنقاذية وإنمائية ناجحة ومالحقة تنفيذها. 
مثل  قبالً  تراجعاً  تعاني  كانت  والتي  والهشة،  الضعيفة  االقتصادات  لكن 
االقتصاد اللبناني، من المؤكد أنها باتت تعاني من مشكلة مضاعفة، لكن يبدو 
هذه المرة كأنها ضربة قاضية لالقتصاد اللبناني حيث ال وجود للسيولة وال 

للثقة وال ألّي خطة واقعية إنقاذية.
مقّسمين  شخص،  ألف  و800  مليون  نحو  يوظف  اللبناني  االقتصاد  إّن 
القطاع  في  ألفاً   250 العام،  القطاع  في  شخص  أل��ف   350 نحو  كاآلتي: 
الزراعي، و400 ألف عائلة في القطاع الصناعي، 800 ألف شخص في القطاع 
الخدماتي، 26 ألف شخص في القطاع المصرفي، و10 آآلف شخص في قطاع 

السيارات وغيرها.
في المحصلة، كّل هذه القطاعات، تدفع ثمن األزمة االقتصادية واالجتماعية 
والنقدية والمالية الراهنة. فالقطاع السياحي ُيحقق تراجعاً الفتاً، من الصعب 
الذي  الصناعي،  القطاع  في  األمر  كذلك  النحو،  هذا  على  مسيرته  يتابع  أن 
سّمي  بما  المواد  هذه  وتمويل  استيراد  استحالة  نتيجة  األولية  للمواد  يفتقر 
ال� »فريش فونز«، األمر عينه ينطبق على القطاع التجاري، الذي يفتقر للمواد 

الضرورية التي تحتاجها السوق اللبنانية وغيرها.
المتراكمة  الديون  مشكلة  لديه  تبرز  ال��ذي  االستشفائي  القطاع  كذلك 
استيفاء  القطاع  هذا  على  يتعّذر  والذي  اللبنانية،  الدولة  تجاه  بالمليارات 
هذه الديون الطائلة، من أجل تحسين وحتى صيانة تجهيزاته االستشفائية 

والطبية الضرورية.
 70 أّن القطاع المصرفي، بات يعاني بعدما تراكمت خسائره ما فوق  كما 
مليار دوالر، حيث يعتاش منه نحو 26 ألف عائلة، من دون أن نتجاوز النقمة 
الشعبية على هذا القطاع كما بات معروفاً. ومن الواضح أّن عليه مسؤولية، 
واقعيين  نكون  ان  علينا  لكن  هيكليته.  إلعادة  وُيضّحي  ُيشارك  ان  وعليه 
ونعلم أنه إذا ُدّمر هذا القطاع المصرفي، سيكون من المستحيل إعادة بنائه، 

وتدميره سيدّمر العائالت التي تعتاش منه، فضالً عن دمار ودائع المواطنين 
في المصارف.

الموظفين  بعض  القطاع  هذا  لدى  أّن  ننسى  أالّ  يجب  العام،  القطاع  كذلك 
الصالحين والمبتكرين، ونتكل عليهم لبناء الدولة، لكن يجب ان نعلم جميعاً 
انه قد تراجعت مداخيلهم وقدراتهم الشرائية إلى نحو %75، لكن في المقابل 
زاد مصروفهم بنحو %500. علماً أّن البطالة تخطت نسبة ال� %40، ولدينا 
نحو %45 من جيل الشباب خّريجي الجامعات والذين ال يجدون عمالً. كيف 

بذلك سنبني االقتصاد وإعادة النمو؟
أكثر،  وسيعاني  يعاني،  اللبناني  الخاص  القطاع  إّن  تقّدم،  ما  على  بناء 
جّراء ندرة التوظيفات، وعدم إمكانه التوظيف، والصرف التعسفي وضعف 
استثماراته، حتى أّن هذا القطاع ال يستطيع ان يحمي استثماراته على المدى 

القصير والمتوسط.
وكلفته  الشهرية،  مصاريفه  ُيخّفف  أن  الخاص  القطاع  على  أّن  يعني  هذا 
الثابتة والمتغّيرة، وأن ُيقاوم األزمة الراهنة كي يصمد في السنوات المقبلة. 
صرف  وُيتوقع  ستزداد،  الوقت  هذا  في  البطالة  أّن  الحظ،  لسوء  يعني  وهذا 
موظفين وعمال من أعمالهم، وتخفيض الرواتب، ألّن القطاع الخاص اللبناني 

لم يعد بمقدوره أن يتابع مسيرته أو ُيمّول أو ُيتمّول.
أّن المسؤول األساسي عن كّل هذا االنهيار  أُذّكر مرة أخرى وبصوت عال، 
خالل  السلطة  ت��داول  وَم��ن  السياسيين  وجميع  ال��دول��ة،  هي  االقتصادي 
على  مبنية  اإلدارة  وأركان  عناوين  كانت  حيث  الماضية،  الثالثين  السنوات 
الفساد، والهدر، وعدم الحوكمة الرشيدة في الدولة، وعدم االلتزامات الرسمية 

بالوعود تجاه دول العالم.
دون  من  شركة  أي  م.«  م.  ش.  لبنان  »شركة  لبنان  نسّمي  أن  نستطيع 
الشركة  ه��ذه  أداروا  سياسيون  فلدينا  مسؤولين،  دون  وم��ن  مسؤولية 
عندما  األض��واء  تحت  أنفسهم  ويضعون  واإلف��الس،  الفشل  الى  وأوصلوها 
األضواء  من  ويهربون  فسادهم،  لتخبئة  المسؤولية  من  ويتهّربون  يريدون، 
لتوريطها  أخ��رى،  وقطاعات  أشخاص  وإلى  عدة،  أماكن  إلى  وُيوّجهونها 
وتحميلها مسؤوليات وهمية. لكن على الشعب أن يكون هو من ُيسلّط الضوء 
على المسؤولين الحقيقيين، وليس مالحقة األضواء الوهمية والخاطئة التي 
ُيوجهها السياسيون حيال القطاعات المنتجة التي ضّحت وال تزال ُتضّحي 

وهي رهينة هذه المنظومة الفاشلة. 
رسالتي لكّل شاب لبناني مبتكر: لقد حان الوقت كي نحفر مكاننا بأظافرنا 
وبأسناننا، وبعقلنا اإلبتكاري، وُنحّفز ابتكارات وأفكار صّدرناها وُنصّدرها إلى 
العالم. حان الوقت أن نتخلّى عن عقلية دق أبواب السياسيين بحثاً عن وظيفة، 
بل علينا أن نخترع وظائف ريادية مبتكرة، عندها نبني اقتصاداً حقيقياً مبنّياً 
وحقيقياً،  ناجحاً  وطناً  نبني  وهكذا  اللبناني.  واإلبداع  واإلبتكار  المعرفة  على 

ونتخّطى الفشل، محّققين يداً بيد النجاح بالمثابرة والعمل الجّدي.
*رئيس تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
جديدة  مرحلة   ،2016 العام  في  ترامب  دونالد  الرئيس  فوز  دّشن    
في  األميركي،  المجتمع  اجتاحت  واجتماعية  سياسية  تحّوالت  من 
»الرعاية  لدولة  مناقضة  وتوجهات  سياسات  تطبيق  استكمال  سياق 
ليندون  األسبق  الرئيس  عهد  في  إرهاصاتها  شهدت  التي  االجتماعية« 
في  الرأسمالية  قَيم  لترسيخ  أيضاً  حادة  انعطافة  دّشن  كما  جونسون، 
واألمن  القانون  دولة  ثم  ومن  المتوحشة،  والعولمة  واالستغالل  الهيمنة 
الرئيسين  عهدي  في  رسمية  سياسة  وأضحى،  مفهومها  ترعرع  التي 

األسبقين ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان.
حاكم  منصب  تقلّد  ريغان  أن  في  الجمهوري  الثنائي  هذا  أهمية  تكمن 
الليبرالية، على خلفية برنامج »بسط األمن والقانون«  والية كاليفورنيا 

الذي استفاد منه نيكسون الحقاً كسياسة استقطاب ثابتة.
في  جديدة  مرحلة  بداية  االنتخابية  ترامب  الرئيس  حملة  تشّكل  لم 
النظام السياسي األميركي، كما ُيجمع عدٌد من خبراء العلوم االجتماعية، 
كي  دقيقة  لحسابات  خضعت  سبقتها،  وسياسات  ُسبل  من  َنَهلت  بل 
نيكسون  شعار  تحت  الدولة،  بمفاصل  البيض  وتمّسك«  »تفّوق  تضمن 
خصمه  على  الساحق  الفوز  له  حّقق  الذي  الصامتة«،  »األغلبية  الشهير 
العام  في  همفري  هيوبرت  األسبق  الرئيس  نائب  الليبرالي  الديمقراطي 

.1968
بسياسة  ُعرفت  الجمهوري  وحزبه  نيكسون  الرئيس  استراتيجيَّة 
كبيرة  بأغلبية  تؤيد  كانت  التي  الجنوبية  الواليات  لكسب  »الجنوب«، 
جوهرها  عقود،   6 نحو  بعد  بقوة  واسُتنهضت  الديمقراطي،  الحزب 
جسم  في  البيض  األميركيين  من  الفقيرة  الشرائح  تعبئة  إلى  التوجه 
انتخابي يحابي همومها وثقافتها وهواجسها العنصرية، بعد استنهاض 
من  السود  لألميركيين  العظيمة«  »الهجرة  مخاطر  الرسمية  السلطات 
ارتفاع  فاقمها  والتي  الشمالي،  الشطر  في  الحضر  مدن  باتجاه  الجنوب 

معدالت الفقر والجريمة واستشراء المخدرات.
األميركي،  السياسي  المشهد  تتصّدر  االستراتيجية  تلك  ت��زال  وال 
وتكتسب زخماً جديداً مع كّل دورة انتخابية، وتبّرر مراكمتها قوة ذاتية 
الستنهاض  موّجه  ُمتخلّف  خطاب  يغّذيها  متعّددة،  بذرائع  مسلحة 
الغرائز الدفينة في مجتمع عنصري باألساس، يقود أتباعه لالحتماء به 
وراء شعارات تبسيطية مثل »الحرب على المخدرات«، وكان أحد تجلياته 

بروز »حزب الشاي« على يمين الحزب الجمهوري.
االحتجاجات األخيرة التي اجتاحت كبريات المدن األميركية كان فتيل 
تفجيرها قتل الشرطة لجورج فلويد، وترّكزت على مناهضة إفراط قوى 
األمن في استخدامها القوة وقتل المتظاهرين، والتي أفرزت آلية معالجة 
صدام  ح��وادث  بعد  اضطّرت  الرسمية،  السلطات  قبل  من  بها  خاّصة 
متتالية إلى التراجع المرحلي عن استخدام القوات العسكرية الرسمية، 
الداخلي«،  األمن  »وزارة  لسيطرة  يخضع  آخر  مسلّح  فريق  على  وعّولت 
ويتلقى أوامره مباشرة من البيت األبيض، ويتكّون أساساً من قوة حماية 

الحدود.
والية  في  بورتالند  مدينة  إلى  القوة  تلك  نزول  كانت  المحطات  أولى 
محتجين  باعتقال  وقيامها  المتحدة،  الواليات  غرب  أقصى  في  اوريغون 
وزّجهم في حافالت مبهمة الهوّية، وارتداء زّي عسكري غير مألوف يغطي 

الوجه بالكامل، وعدم حمل إشارات الجهاز الذي تنتمي إليه.
ُيشار إلى أن االحتجاجات في المدينة حافظت على ديمومة بوصلتها 
قوى  مع  صدامات  وتخللتها  متواصلين،  لشهرين  الشرطة  أجهزة  ضد 
األمن، واّتجه زخمها االحتجاجي للسيطرة على بعض المباني الرسمية 
في  عددها  لقلة  الرسمية،  الحماية  قوى  تراجع  مع  الفيدرالية،  للحكومة 

ممارسة مهامها.
اندلع حريق في مبنى المحكمة الفيدرالية، احتجاجاً على اعتقال »قوة 
حماية الحدود« الفيدرالية عدداً من المتظاهين، ولفرط استخدامها القوة 

لقمع المحتجين الذين لم يعرف إلى أي جهة تم اقتيادهم إليها.

سارع الرئيس ترامب إلى استغالل الحادثة المدروسة بعناية لتبرير 
خطواته المقبلة ونشر قوات إضافية في مدن كبيرة أخرى تقف سلطاتها 
المحلية على نقيض من سياساته، أبرزها شيكاغو، ووصف المشهد األول 

في بورتالند بأنه »أسوأ من أفغانستان«.
مع  التوجهات  تنسيق  الداخلي  األمن  ووزارة  ترامب  الرئيس  تفادى 
السلطات المحلية، سواء في المدينة أو مع حاكم والية أوريغون، ونشر 
الرسمية  السلطات  اضطّر  مما  باألسلحة،  مدّججة  مدّربة  عسكرية  قوات 
هناك إلى اللجوء إلى سلطة القضاء للحّد من تغّول القوة العسكرية التي 

ال تخضع لسيطرة أحد باستثناء البيت األبيض.
األبيض  البيت  سلوك  انتقاد  في  المسؤولين  بعض  أصوات  ارتفعت 
واعتماده على »قوة حماية الحدود«، التي وصفتها أسبوعية »نيويوركر« 
لترامب،  بوالئها  متطرفة  وقياداتها  الفيدرالية،  »للسيطرة  تخضع  بأنها 

ومشّبعة بسياسات أقصى اليمين« )17 شباط/ فبراير 2017(.
الديمقراطي، واكين كاسترو،  النواب عن الحزب  وأعرب عضو مجلس 
ثغرة  المتشددة  اليمينية  المجموعات  استغالل  من  وقلقه  خشيته  عن 
في  خصومها  استهداف  في  العسكري  زّيها  وارتداء  القوة،  لتلك  السرّية 
 19 تايمز«  »نيويورك  )يومية  عليهم  القبض  والقاء  اليسارية  التيارات 

الشهر الجاري(.
إلى  الحدود« تعود  الرئيس ترامب و«قوة حماية  الوثيقة بين  العالقة 
المرة  وهي   ،2016 عام  أوائل  في  االنتخابية  حملته  أعضائها  نقابة  دعم 
منذ  بعينه  رئاسياً  مرشحاً  عسكرية  قوة  نقابة  فيها  تدعم  التي  األولى 

تشكيلها كإحدى أذرع وزارة األمن الداخلي عام 2001.
وتشير البيانات المتوفرة إلى دعم الرئيس ترامب للمجموعة، ورفدها 
األبيض،  البيت  دخوله  من  أيام   5 بعد   5،000 قوامها  جديدة  بعناصر 
كجزء من المجموع العام البالغ نحو 20،000 عنصر. وفي 26 حزيران/ 
بموجبه  يخّول  رئاسياً«  »ق��راراً  ترامب  الرئيس  أصدر  الماضي،  يونيو 
»قوة حماية الحدود« حماية التماثيل التذكارية »ومحاربة انتشار العنف 

الجنائي في اآلونة األخيرة.
منذ بدايات تشكيل »قوة حماية الحدود،« كانت الشكوك تحوم حولها 
 »ProPublica بالوالء والفعالية والمساءلة. وكشفت نشرة »برو بوبليكا
االستقصائية، العام الماضي، انتساب نحو 9،500 من أعضاء القوة إلى 
2016، تعرف  مجموعة عنصرية سّرية تشكلت في شهر آب/ أغسطس 
عناصرها،  بين  التخاطب  رمز  وهو   »)15-I’m 10( ب� »آيم تن - ففتين

لإلشارة إلى »المهاجرين المعتقلين«.
حّذر  سنايدر،  تيموثي  العريقة،  ييل  جامعة  في  التاريخ  مادة  استاذ 
ما  أن  مؤكداً  السياسي،  المشهد  في  مسلّحة  عناصر  حضور  تعاظم  من 
أّن  وأض��اف  االحتالل«،  بماهية  ينبئ  بورتالند  )مدينة(  في  »شهدناه 
وجدت  تجلياتها  وبعض  المتحدة،  الواليات  في  تتجّسد  قد  »الفاشية 
ترجمتها عملياً، لكن لم نشهد نهايتها بعد« )نشرة »فورين بوليسي« 23 

تموز/يوليو 2020(.
في  جرى  ما  خلفية  على  فيالدلفيا،  مدينة  في  العام  المدعي  وح��ّذر 
فرد،  »أي  حّذر  كما  قانونياً،  مالحقتها  من  الفيدرالية  القوات  اوريغون، 
قانونية  غير  هجمات  ارتكاب  من  الفيدرالي،  األمن  عناصر  ضمنهم  من 
مسؤوليتها  يتحّمل  التجليات  تلك  أن  وأضاف  أبرياء«.  أناس  واختطاف 
للعنصريين  ارشادّية  كتب  في  عليها  منصوص  »وكلها  ترامب  الرئيس 

البيض«.
تصرفات  من  غضبه  عن  عّبر  ري��دج،  توم  األول،  الداخلي  األمن  وزير 
من  ريدج،  ذاتية.  لمصالح  الفيدرالية  القوات  تسخير  في  ترامب  الرئيس 
قيادات الحزب الجمهوري، قال »إنشاء الوزارة )في العام 2001( لم يكن 

لتوظيفها كميليشيا خاصة بالرئيس«.
يدور  األميركية  والسياسية  الفكرية  النخب  أوساط  في  األبرز  السؤال 
القوات في صراعاته مع  إلى توظيف تلك  الرئيس ترامب  حول توجهات 
أوضح  كما  االنتخابات،  خسارته  حال  في  سيما  ال  الحاكمة،  المؤّسسة 
مبكراً، وما جرى في مدينة بورتالند ال يعدو كونه تمريناً حياً في اإلعداد 

للمرحلة المقبلة التي تهّدد بإشعال حرب أهلية بمسّميات مختلفة.
انتقدت  التي  المؤّسسات  أب��رز  من  كانت  تايمز«  »نيويورك  يومية 
»تمريناً  بورتالند  مدينة  تجربة  واعتبرت  ترامب،  الرئيس  تصرفات 
استراتيجياً إلعالء الفاشية، وتسخير النزعات العنصرية )بين البيض( 

لخدمة استراتيجية سياسية« )25 تموز/يوليو 2020(.
كما أوردت نظيرتها الليبرالية، »واشنطن بوست«، نقالً عن وزير العدل 
الوفّي لترامب، ويليام بار، توضيحاً لمسّببات إرسال اإلدارة قوة عسكرية 
االضطرابات  على  واشنطن  »رد  عن  عبارة  بأنه  بورتالند،  مدينة  إلى 

المدنية« )25 تموز/يوليو 2020(.
طرفي  تأهب  إلى  بشدة  تشير  راهناً  المتوفرة  االجتماعية  المؤشرات 
المعادلة السياسية، ترامب وحلفائه، مقابل السواد األعظم من الناخبين 

األميركيين، لمنازلة ترافق نتائج االنتخابات، مهما كانت.
احتمال لجوء أحد المرّشحْين إلى الطعن في نتائج االنتخابات ودعوة 
القضاء للبّت في نتائج متقاربة ليسا مستبعدين، وتأجيل اإلعالن الرسمي 
للنتائج سيمنح الفريقين زمناً إضافياً للتحشيد واإلعداد للمواجهة التي 

بّشر بها الرئيس ترامب مبكراً، وفي عدة مناسبات.
واالصطفاف  التحشيد  هو  المقبلة  المعادلة  في  الجديد  العامل 
ألجهزة  المفرط  العنف  مناهضة  عن  والناتج  المجتمع،  في  الجديد 
مهمة«،  السود  »حياة  بمشهد  اختزاله  يمكن  وال��ذي  واألم��ن،  الشرطة 
الذي قد يدخل كعامل مساعد إلدامة جذوة األزمة مشتعلة، يعززه مناخ 
لمعظم  االقتصادية  الفرص  تضاؤل  عن  الناجمة  الحادة  االنقسامات 
معالجتها  في  ليس  المركزية،  السلطات  وإخفاق  االجتماعية،  الشرائح 
إلحدى  ضخمة  مالية«  »رش��وة  بتقديمها  عنها،  القفز  في  بل  فحسب، 
لقاح  إنتاج  في  جهودها  لتعزيز  »فايزر«،  األدوي��ة،  شركات  كبريات 

لمعالجة فايروس كورونا.
المشبع  السياسي  خطابه  زخم  على  سيحافظ  ناحيته،  من  ترامب، 
الشرائح  من  البيض  الناخبين  من  قاعدته  إلى  والموّجه  بالعنصرية، 
نيكسون،  األسبق  الرئيس  مرحلة  شعارات  وتوظيف  والدنيا،  الوسطى 
بسط األمن وسلطة القانون، لإلبقاء على لحمتها وزجها ككتلة »منّظمة« 
األسبق  سلفه  مزاعم  استنساخ  الخلفية  وفي  االنتخابية.  معركته  في 

ريتشارد نيكسون بأنهما يمثالن طموحات »األغلبية الصامتة«.
سارع الرئيس ترامب إلى ترجمة توّجهاته باصداره قراراً رئاسياً في 
في  »الفيدرالي«  العسكري  التدخل  لشرعنة  الجاري،  يوليو  تموز/   22
المدن األميركية، وخصوصاً مدينة شيكاغو، تحت عنوان »عملية ليجيند 
Operation Legend((«، معلالً في خطابه بصحبة وزير العدل ويليام 
بار بأن »هناك حركة متطرِّفة )هدفها( تقليص ميزانيات أجهزة الشرطة 

وتسريح طواقمها وإنهاء وجودها«.

حقيقة ال�سراع في لبنان...

{ رامي عّبود

االقتصادية  الــحــرب  مــتــازمــات  إحـــدى  اّن 
األميركية  المتحدة  الــواليــات  تخوضها  التي 
على لبنان اليوم هي معركة الرأي العام. وفي 
الحقيقة، اّن المستهدف األّول في هذه الحرب 
أن  منه  ـــراد  ُي الـــذي  اللبناني  الــعــام  ـــرأي  ال هــو 
اإلنجازات  حّققت  التي  المقاومة  على  ينقلب 
لمجموع هذا الشعب على مّر السنين الماضية، 
اإلدارة  مع  الصراع  غمار  اآلن  تخوض  والتي 
من  اللبنانية  النفطية  الثروة  لحماية  األميركية 
توازن  وتكريس  »اإلسرائيلية«  اللصوصية 

الرعب القائم مع العدو لمصلحة لبنان.
يعبّرون  بــاتــوا  األميركيون  فالمسؤولون 
بــالــفــم الـــمـــآن عـــن مــطــالــبــهــم بــشــكــل واضـــح 
وجلي ال يحتمل االلتباس. من وزير الخارجية 
األميركي إلى مساعده لشؤون الشرق األدنى 
في  األميركية خبيراً  اإلدارة  تعّده  بمن  مــروراً 
الــى سفيرة  شــؤون الشرق األوســط وصــوالً 
الحصار  أّن  جميعاً  حّددوا  لبنان،  في  إدارتهم 
الــمــفــروض وســيــاســة الــتــجــويــع تــرمــيــان الى 
إخراج حزب الله من سورية وترسيم الحدود 
كما  »اإلسرائيلي«  والكيان  لبنان  بين  البحرية 
»إسرائيل«  أمن  ضمان  اّي  هوف،  خط  يحّدده 

وتثبيت نهبها لثروات بلدنا.
اإلدارة  أدوات  تــعــمــل  ذلــــك،  مــــــوازاة  فـــي 
تشويه  على  اللبناني  الــداخــل  فــي  األميركية 
لسردّيات  الترويج  خال  من  الصراع  حقيقة 
منافية  أكاذيب  محض  كونها  تعدو  ال  مختلفة 
لــكــّل ســيــاق الــصــراع ووقــائــعــه. وتــقــبــع على 
اآلن  لبنان  أّن  رواية  السردّيات  هذه  هرم  قمة 
يــدفــع ثمن الــســيــاســات الــتــي جـــّره حــزب الله 
اإلدارة  وكــأّن  حياد  الا  مسلك  وسلوكه  إليها 
المنطقة  صراعات  عن  لبنان  حيّدت  األميركية 
وحلولها برهة من الزمن، مصّورين الحصار 
ابتدائي  فــعــل  عــلــى  أمــيــركــيــة  فــعــل  رّد  بمثابة 
الواقع  في  بينما  الحزب.  هــذا  به  قــام  اعتدائي 
النقيض من سلّم  القراءة على طرف  تقع هذه 
الحقيقة. ألّن الهجوم على لبنان ومعه المنطقة 
أّي   ،1948 سنة  قبل  ما  إلى  يرجع  وشعوبها 
إلى ما قبل تأسيس حزب الله بـ 30 عاماً. ومنذ 
المستعِمر  هــدف  يـــزال  وال  كــان  الحين،  ذلــك 
األمــيــركــي هـــو نــهــب ثـــــروات الــمــنــطــقــة. وما 
من  تمثّله  لما  إال  »إسرائيل«  أمن  على  الحفاظ 
قاعدة متقّدمة له في منطقتنا العربية تؤمن له 
أو دولة أو حركة  الهدف األســاس. وكّل نظام 
سّداً  ويقف  وقف  الله،  حزب  ومنها  سياسية 
والغطرسة  األميركية  الهيمنة  وجه  في  منيعاً 
الصهيونية هو في جوهره رّد الفعل المشروع 
في  الطبيعي  لحّقه  وممارسته  عليه  للمعتدى 
الـــدفـــاع عــن شــعــبــه وأرضــــه وثـــرواتـــه. لذلك 
هي  اليوم  لبنان  على  االقتصادية  الحرب  فإّن 
استراتيجية جديدة تنتهجها اإلدارة األميركية 
بعد فشلها في تحقيق أهدافها عبر استراتيجية 
 ،2006 عام  في  المباشرة  العسكرية  الحرب 
معركة  فــي  المقاومة  إدخـــال  محاولة  ثــّم  مــن 
داخلية مع الشرعية في 5 أيار 2008، وأخيراً 
الحرب  فــي  عليها  والــقــضــاء  استنزافها  حلم 
باليقين  الشك  يقطع  الذي  والشاهد  السورية. 
عينها  هــي  الــيــوم  األميركية  المطالب  أّن  هــو 
2006. وهذه الخطة  المطالب في حرب تموز 
الجديدة تحرز اآلن فشاً بجولتها األولى الذي 
واستفسار  األميركية  االندفاعة  بفرملة  ُترجم 
اللبنانية  المطالب  عن  جديد  من  عوكر  سفيرة 

بشأن الثروة النفطية.
وتــذهــب مــلّــة أخـــرى أكــثــر انــبــطــاحــيــة أمــام 
األميركي في طروحاتها الى التسويق لسردّية 
أخطر وهي أن ال سبيل لنا في مواجهة الواليات 
المتحّدة األميركية و«إسرائيل«، وأنهما قدر ال 
مفّر منه، وأّن خاصنا وازدهار بلدنا وارتفاع 
الخضوع  في  ينحسر  كلّه  معيشتنا  مستوى 
على  سريعاً  مررنا  وإذا  األميركية.  للسياسة 
على  الــمــؤشــرة  االقــتــصــاديــة  المعايير  بعض 
األوضاع االجتماعية الواردة في تقارير البنك 
للسياسة  المعادية  الدول  من  لعينتين  الدولي 
إيران  في  اإلسامية  كالجمهورية  األميركية 
في  تسير  الــتــي  ـــدول  ال مــن  وعينتين  وكــوبــا، 
كمصر  األميركية  اإلدارة  تقودها  التي  القافلة 
ففي  ـــة.  ـــســـردّي ال هــــذه  لــضــحــدنــا  واألردن، 
اإلسامية  الجمهورية  حققت   ،2018 عــام 
إجمالياً  محليّاً  ناتجاً  عقود  منذ  المحاصرة 
وحققت   5494.16$ قيمته  ما  الواحد  للفرد 
الــمــحــاصــرة أيــضــاً منذ عــقــود مــا قيمته  كــوبــا 
$8821.62 في حين أّن مصر حققت ما قيمته 
وبلغ   .4241.79$ واألردن   2549.13$
معّدل البطالة في كّل من الجمهورية اإلسامية 
في   2019 العام  في  و%1.6   %1.4 وكوبا 
مقابل مصر واألردن اللتان بلغ معّدل البطالة 
األنصع  والــفــارق  و%14.7.   %10.8 فيهما 
في   %9.8 التي وصلت  الفقر  يبين في نسبة 
بينما   2015 عــام  في  اإلسامية  الجمهورية 
التي  األرقــام  مصر.  في   %27.8 الى  وصل 
بالتطبيع  االزدهـــــار  ارتـــبـــاط  تنسف  سلفت 

والخضوع من أساسها.
 2006 تموز  حــرب  عينها  هي  الحرب  هــذه 
مع  ومعنيّيها  وأطــرافــهــا  ومراميها  بأهدافها 
استبدال األداة العسكرية المباشرة باقتصادية 
تجويعية. وتصفير الجدوى من الحصار حتى 
لبنان  فــي  أميركا  أدوات  إضعافه  بــل  ال  اآلن 
أكثر من حزب الله والمزيد من االندفاعة نحو 
الى  األميركية  اإلدارة  سيدفع  شرقاً  التوجه 
أحٍد من مثنى تغيير استراتجيتها التجويعية أو 
انهيارها  التفاوضية على غرار  انهيار اسقفها 
الــلــه وتسطيرهم  أمـــام صــمــود رجـــال حـــزب 
حرب  فــي  الميدان  فــي  البطولة  ماحم  أروع 

تموز 2006. 

القت�صاد اللبناني يعاني... هل الحلول متوافرة؟ 
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�إ�ضاءة

المخرج ال�صورّي �صفوان نعمو: 

ملكّية م�شل�شل »مدر�شة �لحب 2« ح�شرّية لي ول�شركة »بالك تو«... وقد �أُعذر َمن �أُنذر! 

�شبكة �لثقافة و�لفنون �لعربّية... من�شٌة �إلكترونّية من نتاجات �لجائحة

{ دمشق - آمنة ملحم 
أطلقت شركة »بالك تو« لإلنتاج الفني والتوزيع مع المخرج صفوان 
ملكّية  حول  مشتركاً  تحذيرياً  بيانا  الشركة  عام  مدير  نعمو  مصطفى 
الوثائق  مع  مرفقاً  ج2«  الحب  »مدرسة  مسلسل  توزيع  أو  وع��رض 

الرسمية. 
وجاء في البيان الذي حصلت جريدة البناء على نسخة منه » بتاريخ 
2020/7/23 قامت شبكة »osn« التلفزيونية عبر حساباتها الرسمية 
لمسلسل  عرضها  بدء  عن  باإلعالن  اإلجتماعي،  التواصل  منصات  على 
2020/8/2 في  )مدرسة الحب( تحت مسّمى الموسم الثالث، بتاريخ 
يؤكد  وعليه  التلفزيونية،  قنواتها  عبر  دمشق،  بتوقيت   19،00 الساعة 
والملكية  النشر  لحقوق  الشبكة  انتهاك  نعمو  مصطفى  صفوان  المخرج 

الفكرية للعمل المذكور. 
حيث قام بتوجيه إنذار صادر عن كاتب العدل في مدينة دمشق بعدم 
عرض مسلسل »مدرسة الحب« الجزء الثاني على شبكتها، والذي يعتبر 

بمثابة التعدي على ملكية الغير.
بإرسال   2020/8/31 تاريخ  في  الشركة  »قامت  البيان  في  وجاء 
توزيعه،  في  المطلقة  وحقوقنا  العمل  بملكية  الرسمية  الثبوتيات  كامل 
والعائدة الى شركة بالك تو المنتجة للعمل، وذلك عبر البريد اإللكتروني 

.»osn« لشبكة
وعليه وجب التنويه واإلنذار لشبكة »osn« وكافة القنوات ووسائل 
السيد ربيع أسامة بسيسو  األخرى، وإلى  المرئية والمسموعة  العرض 
بأي  التصرف  أو  إهداء  أو  شراء  أو  بيع  من  مراد  نواف  جمانة  والسيدة 

شكل من األشكال )نصوص، موسيقى، أغاني ...إلخ( في هذا العمل.
»مدرسة  مسلسل  ملكية  تعود  بيننا،  الموقع  الشراكة  عقد  وبحسب 
الحب« الموسم الثاني، وتوزيعه الحصري لشركة بالك تو. مع العلم أنه 
لم يتم فّض الخالف الواقع بين طرفي الشراكة في عقد إنتاج هذا العمل، 

والممثل بالطرف األول في هذا العقد ربيع أسامة بسيسو وجمانة نواف 
مراد والطرف الثاني ممثالً بالمخرج صفوان مصطفى نعمو والمنتج أمير 
مصطفى نعمو، حيث ما زال هذا الخالف قائماً حتى تاريخه، ضمن محاكم 
والعائدة  العمل  ملكية  على  ليس  بيننا  الدائر  الخالف  أن  علماً  دمشق. 
لشركة بالك تو وبشكل حصري، إنما الخالف على شيكات أخذت بوجه 
صفوان  للمخرج  السالح  تهديد  تحت  تمت  خطف  عملية  بعد  حق  غير 
وبعد  واليوم  األول.  الطرف  قبل  من  مصر  في  نعمو  أمير  والمنتج  نعمو 
صدور تسريبات صوتية تعود الى السيد ربيع أسامة بسيسو وتورطه 

بعملية الخطف، يحاول بيع المسلسل بعد اإلستيالء عليه.
قام  حيث  األمانة،  إساءة  بفعل  قام  ربايعة  ليث  المدعو  أن  العلم  مع 
بتسليم أجهزة المونتاج والمواد المصورة لربيع بسيسو مقابل مبلغ من 
المال. في حين كان مؤتمناً من قبلنا على تلك المعدات والمواد المصورة 
لديه ضمن األستوديو الخاص به، كما قام بتغير الشارات ووضع أسماء 
ليس لها أي صلة بهذا العمل، وتصوير مشاهد إضافية، من أجل محاولة 
جعل العمل مختلفاً، مع األخذ بالعلم أنه ال يحق ألي شخص القيام بهذا 
األمر، لكونه فنياً من أحقية المخرج صفوان نعمو حصراً بوصفه مخرج 

العمل وصاحب فكرته.
أحقيته  نعمو  مصطفى  صفوان  المخرج  يؤكد  ج��اء،  ما  على  بناء 
من  شكل  ب��أي  بتصرف  يقوم  من  وك��ل  العمل.  ملكية  في  الحصرية 
بحقنا  وسنحتفظ  المدان،  بمنزلة  هو  المسلسل  هذا  تداول  في  األشكال 
عبر المالحقة القانونية، تحت طائلة جرم التعّدي على الملكية الفكرية 

والمالحقة الجزائية.
بحوزة  المذكور  العمل  من  احتياطية  نسخة  وج��ود  على  نؤكد  كما 

الشركة، وسيتم تداولها عبر شركة »بالك تو« بشكل حصري عما قريب.
ختاماً، ُيعتبر هذا البيان الصحافي بمثابة إنذار علني، وقد أعذر من 

أنذر.
»شركة بالك تو لإلنتاج الفني والتوزيع«.

أطلقت »جمعية تيرو للفنون« و«المسرح 
»شبكة  صور  مدينة  في  اللبناني«  الوطني 
منصة  وه��ي  العربية«  والفنون  الثقافة 
أزمة  خ��الل  تأّسست  مفتوحة  إلكترونية 
ناشطين  م��ن  ب��م��ب��ادرة  ك��ورون��ا  جائحة 
والمؤسسات  األفراد  تشبيك  بهدف  ثقافيين 
الثقافية والفنية، ومن أجل فتح صلة وصل 
والمهرجانات،  األح��داث  لتبادل  وقنوات 
والثقافة  الفّن  في  والتجارب  والخبرات 
جسور  وفتح  العربية  والمنطقة  لبنان  في 
ظل  في  الثقافي  التضامن  أجل  من  للتعاون 

األزمات الحالية .
عن  للشبكة  التنظيمية  اللجنة  وأعلنت 

اللبناني  الوطني  المسرح  مركزها  تقديم 
المجاني في مدينة صور ليكون في تصّرف 
الجميع من أجل تقديم أعمالهم وكل منصات 
من  بالشبكة  المتعلقة  االجتماعي  التواصل 
وتقديم  وثقافي  فني  محتوى  أي  نشر  أجل 

األعمال الفنية عبر اإلنترنت. 
نعمل  »نحن  الحملة  بيان  في  جاء  كما 
وبسبب  الثقافي  التضامن  أج��ل  من  معاً 
أّثرت بشكل كبير على  التي  جائحة كورونا 
جعلنا  مما  المنطقة  في  الثقافي  المشهد 
أجل  من  والتحّوالت  المشهد  ق��راءة  نعيد 
الثقافية  المجتمعات  لتمكين  حلول  إيجاد 
والتعاون،  التشبيك  أج��ل  من  بينها  فيما 

والمنح  التبادل  وتشجيع  اإلب��داع  ودع��م 
السياسات  وتحسين  اإلبداعية،  لألعمال 
الفّن  دور  وتفعيل  والفنون،  للثقافة  الداعمة 
والثقافة في تغيير المجتمعات عبر التعبير 

الُحر« .
العمل  يتم  التي  الشبكة  برامج  وتقوم   
عليها حالياً على تنظيم الجلسات والندوات 
تطبيق  خالل  من  اإلنترنت  عبر  األسبوعية 
والمنح  والفعاليات  األعمال  ونشر  زوم، 
الفنية  البرامج  وإع��داد  والثقافية،  الفنية 
عبر موقع راديو اون الين »منصة إلكترونية 
مفتوحة للجميع«، وإقامة الورش التدريبية 
وإص��دار  االنترنت،  عبر  المختلفة  الفنية 

لت��سليط  شهرية  إلكترون��ية  جري��دة 
والشراكة  الثق��افي،  المش��هد  عل��ى  الضوء 

في تنظيم المهرجانات الناشئة حديثاً .
وأكد مؤسس »المسرح الوطني اللبناني« 
أنه ومن  الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي 
لبنان  ف��ي  والفنون  الثقافة  شبكة  خ��الل 
الثقافية  والمؤسسات  الفنانين  مع  نسعى 
للجميع،  مفتوحة  رقمية  منصة  لتكوين 
التالقي،  وتشكيل تشبيك فيما بينا من أجل 
بعد  ما  مرحلة  إنجاز  في  ساهمنا  فبعدما 
إليها  العودة  يمكننا  ال  الثقافية  المركزية 
مجدداً، وألننا نرفع شعار الفّن حق للجميع 

علينا التضامن سوياً .

فتح  على  للفنون  تيرو  جمعية  وتعمل 
»سينما  م��ن  لبنان،  ف��ي  ثقافية  منّصات 
ستارز«  و«سينما  صور  مدينة  في  الحمرا« 
التي  ريفولي«  و«سينما  النبطية  مدينة  في 
اللبناني،  الوطني  المسرح  إل��ى  تحّولت 
لبنان،  ف��ي  مجانية  وسينما  مسرح  أّول 
ومجانية  ومستقلة  ح��ّرة  ثقافية  منّصة 
والمهرجانات  ال��ورش  إقامة  على  شهدت 
كما  والموسيقية،  والسينمائية  المسرحية 
السينمائية  العروض  برمجة  على  وتقوم 
والشباب،  لألطفال  والتعليمية  الفنية 
عمله  تقديم  يريد  أحد  ألي  السينما  وتقديم 
شبكات  نسج  الى  وتهدف  بالمجان،  الفني 

وفتح  الخارج  في  مهرجانات  مع  تبادلية 
فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفالمهم، 
المحلية  السينما  الجمهور بتاريخ  وتعريف 
الالمركزية  ال��ى  ب��اإلض��اف��ة  وال��ع��ال��م��ي��ة، 
السالم«  الفن  »ب��اص  عبر  ال��ع��روض  ف��ي 
والبلدات  ال��ق��رى  ف��ي  ال��ج��وال��ة  للعروض 
اللبنانية من خالل مهرجان صور الموسيقي 
الدولي  المسرحي  لبنان  ومهرجان  الدولي 
مهرجان  المعاصر،  وللرقص  للحكواتي 
القصيرة،  لألفالم  الدولي   السينمائي  صور 
ومهرجان  الثقافية،  فلسطين  أيام  مهرجان 

تيرو الفني الدولي.

�ل�شاعر �شالح جر�ر يوّثق تجربة �لقيد )2(

{ عمر عبد الرحمن نمر*
...تلك هي التراجيديا حالكة السواد، يصورها شاعرنا 
االحتالل  سجون  في  أسير  زي��ارة  بعنوان  مشاهد  في 
برؤية  الرحلة  ُيفّصل   ...47  ،46  ،45 ص  الصهيوني... 
ويصل  رحلته،  في  معه  فينقلك  المشاهد  على  الشاعر 
وتجّرع  الشاعر،  شخصية  تقمص  إلى  الفكرة  تذويت  بك 
الشعرية،  شاعرنا  إمكانات  تظهر  وبذا  الرحلة...  مرارة 
بحروف  وتعليقها  التجربة،  مكّون  هي  عنده  فالشعرية 
بين  وتتراوح  الثنائيات  تتخلق  ثم  ومن  داّل��ة،  وألفاظ 
النفي والصمود، والنضال واالعتقال، وفرح اللقاء الجزئي 
اللقاء  ثنائية  ولعل  وال��ف��راق...  البعد  بحزن  المشوب 
الحقيقي والخروج من الزنزانة إلى العالم الحقيقي، هي 

التي تتناقض وديمومة العذاب واالعتقال... 
يتساءل الشاعر بحزن ومرارة:

 أتعود يا إسالم تروي سمعنا........... بندى الحديث 
وطرفة الشبان

تبصر  أتعود  جراحنا..........  بالحنان  تمسح  أتعود 
بدرك العينان )ص 41(

الدنيا فرحاً  الحياة بعودتك، وتمأل  هل تعود؟ وتفرح 
وسعادة؟ ننتظرك يا إسالم:

أنا في انتظارك فلتعد بدرا ينير لي الطريق
)ص  الغريق   لذا  النجاة  حبل  فلتكن  انتظارك  في  أنا 

)43
في  ابنه  الوالد  الشاعر  يرى  الواقع،  يتحقق  لم  وإن 

حلمه:
فما  طليقاً،  حراً  حلمي.........  في  إسالم  يا  رأيتك  إني 

أحاله من حلم
بجمع  تقر  عيناً  فنرى.........  حلمنا  ربي  يحقق  فهل 

الشمل في حرمي )ص 56(
ويتأكد الشاعر من تحقيق الحلم بمشيئة الله:

غداً سيجمعنا ربي بمنزلنا....... ويرجع الطير يشدو 
وهو محبور

السعادة  نهر  ف��ي��وردن��ا........  إس��الم  سيرجع  غ��داً 
واألنغام تكبير )ص 72(

األسرة  اجتماع  معاني  )يجمعنا(،  جملة  في  ولعل 
النقص  بديل  هو  األسرة  واجتماع  والروحي،  الجسدي 
فيها بسجن أحد أفرادها، وفي ظرف الزمان )غداً( معاني 

األمل وتحقق الحلم:
يا حبذا األيام تجمع بين حبات القلوب

يا حبذا العيش النضير كأنه الغصن الرطيب
فالُولد حولي يعزفون لروحي اللحن الحبيب 

رأيت نسرين القلوب تبذ أزهار الربيع
والفكر مأسور بإسالم..... وإسالمي منيع )ص 12( 

وتجتمع العائلة في حبور وسرور:
الله  بقضاء  لكنني  مزدهرا...  العمر  ربيع  بنّي  يا  أنتم 

محدود
النهى بصري..... وذا محمدنا،  نسرين قلبي، وإسالم 

في عمرنا عيد
إن أنَس ال أنسى أحفاداً لنا نجباً....... أحيوا خريفا!! 

فهم للعمر تجديد )ص 29(
لقد استطاع شاعرنا بما امتلك من أدوات اللغة والفكر، 
واإلح��س��اس  الجياشة،  وال��ع��واط��ف  التجربة،  وعمق 
من  األْس��َرة،  وأدب  األْس��ر،  أدب  بين  يجمع  أن  بالمرارة، 
أنشد  هو  فها  الوارف...  األسرة  وظل  الزنزانة،  قيد  خالل 
كله  ذل��ك  ب��دا  لكن  وأح��ف��اده،  وألوالده،  نسرين،  البنته 

برعاية الغائب عن العين الحاضر في القلب إسالم.
السؤال الذي يلّح: 

مضامين  لتحقيق  الشاعر  وظفها  التي  األدوات  ما 
نصوصه ومعانيها؟ 

ال��ج��ذر ال���ذي ام��ت��ّد، وت��ف��ّرع ض��ارب��اً ي���ذرع أرضية 
هذا  تحس  تكاد  اإلسالمي،  الجذر  هو  كلها،  النصوص 
المفاهيم  وت��زي��ن  ال��ن��ص��وص،  مضامين  ف��ي  التوجه 
والتوكل  بالله،  الحق  اإليمان  من  تحتوي  بما  اإلسالمّية 
عليه، وبما يتفّرع من ذلك، من مفاهيم الجهاد في سبيل 
الله، والشهادة، تزين نتاج الشاعر بأكمله، وقد ساعد في 
التي  التحّدث عن نضال األسير إسالم والتضحيات  ذلك 
يقدمها، ولنتأمل هذه المقاطع التي اتكأت على العقيدة، 

بل شكلت تناّصاً دينياً:
الله،  سبيل  في  راي����ة..............  حملتم  َمن  يا  أنتم 

والقوم نيام
والدنيا  األقمار  أنتم  أمتنا.............  من  الصفوة  أنتم 

ظالم
إن ما أنتم به من ك��رب��ة.............. هو باب األمن في 

يوم الحساب
وتلوذون  ه���ائ���ل...........  ك��رٌب  الناس  يغشى  ي��وم 

بأكناف رحاب
ومع  خير  كل  ب����ه...........  أم��راً،  تكرهوا  أن  فعسى 

المكروه ُيْسُر
الله  عفو  إن  فهنيئا  رضوانه.............  لكم  الله  كتب 

خير )ص 34(
اإليماني الشعري، عادة ما  العقدي  المنطلق  ومن هذا 
يختتم الشاعر معمارية نصه بالدعاء إلى الله، والتوسل 
الوطن  وُيعيد  األسرى،  وباقي  ولده،  عن  يفرج  أن  إليه، 

ألهله:
فهو  أسرهم  من  خالصهم........  حسن  الله  لندعو  إنا 

القدير األوحد )ص 49(
مجاهدنا  فانصر  ولينا.............  أنت  اللهم  سبحانك 

وكل طريد )ص 47(
عساك يا عيد تأتينا، وقد كشفت.......... هذي الكروب، 

وفي األقصى لنا عيد )ص 31(
رباه يا رحمن إنا عند بابك في رجاء

رباه قد ضعف القوّي، وشأننا أبداً بكاء
رباه فارحم ضعفنا بسراح إسالم الهناء )ص 14(

وقد استلهم شاعرنا القصص القرآني في بناء حكايته 
وتعززه،  المعنى  تجلي  التي  القصص  تلك  الشعرية، 

وتعيد إنتاجه في سياق حداثّي، يالئم األسر والقيد:
وعدو الله لن ينجو من............ قبضة الجبار فاألمر 

إليه
البحر  ط��واه  أم  ق��ب��ض��ت��ه؟........  م��ن  ف��رع��ون  أنجا 

مغضوباً عليه؟ )ص 34(
تلك هي قصة عذاب فرعون لما طغى، لخصها شاعرنا 
يأتي  هو  وها  وعذابه...  لهم  الله  بوعيد  الطغاة  ليذكر 
حنينه  عن  ليعبر  وبّثه،  يعقوب  الصابر  النبي  بحزن 

وأنينه لولده إسالم القابع في األسر: 
واآله بعد اآله في أحشائنا.......... نذر الفناء فهل لنا 

َمن يغضب
يسكن  والحزن  وأنينه...........  حنينه  فاض  يعقوب 

في حشاه ويغلب
وابيّضت العينان من فرط األسى......... أو بعد األسر 

هّم يتعب )ص 9(
وحزنه  يعقوب  لقصة  أخرى  حزينة  صورة  وتتشكل 

نتيجة فراق ابنه يوسف عليهما السالم: 
منه  واب��ي��ّض  بحبيبه.........  جنونه  ج��ّن  يعقوب 

الطرف من أحزان
الضياء  فأرى  يوسف......  عودة  يعود  الحبيب  فهل 

بثوبه الريحان )ص 37(
أتى  أدبي،  تناّص  إلى  يتحول  وقد  التناّص،  ويتنّوع 
إلى  األسير  عاد  وقد  ولّمها،  األسرة  جمع  سياق  في  ذلك 
قيس  ابن  بيت  الشاعر  استعار  كيف  ولنتأمل  حضنها، 

الرقيات )حبذا العيش حين قومي جميع(:
يا حبذا األيام تجمع بين حّبات القلوب

)ص  الرطيب  الغصن  كأنه  النضير  العيش  حبذا  يا 
)11

ويتكئ على بيت المتنبي: )عيد بأية حال عدت يا عيد( 
فيقول وقد حل العيد بغياب فلذة الكبد:

عيد بأية حال عدت يا عيد............ بما مضى أم بأمر 
فيه تجديد؟

يا عيد، يا عيد، ها قد عدَت مضطرباً.... فقد حللت وما 
في الروض تغريد )ص 27(

على  للتدليل  يستنسر  بأرضنا  البغاث  إن  ويأخذ 
أتت تلك خاطرة  األمة ومهانتها، وصلف عدوها،  ضعف 
والمهانة  الذل  طابور  في  يصطف  وهو  الشاعر  ذهن  في 

لزيارة ابنه في المعتقل: 
فتخّطفتنا  استنسرت........  فينا  األرض  بغاث  انظر 

عبر كل حدود
ها نحن مصطفون قيد أوامر............ تلقى علينا من 

لدن نمرود )ص 45(
إن من الظواهر األسلوبية التي تذرع فضاء النصوص، 
توظيف،  أيما  التقنية  هذه  الشاعر  وظف  وقد  التكرار، 
التكرار  مهمة  أن  في  شك  وال  والمعنى،  للمبنى  خدمة 
لتأدية  وانزاحت  التوكيد،  مسألة  تعّدت  قد  الشاعر  عند 
ويجعل  الماضي،  بصور  يأتي  فالتكرار  جديدة.  معاٍن 
الحنين،  يكبر  وعندها  ولحناً،  وأغنية  نشيداً  ترديده  في 

ويتعاظم أثره:
أن  الله  ونسأل  ضاحكة..........  اآلمال  لنا  كانت  أيام 

نجني زواكيها
الغيوث  الُولد ناضرة........ تسقى  أيام كانت رياض 

وعين الله تحميها
إذ  الروح  لنا طفل نداعبه............ فتنتشي  أيام كان 

كانوا أمانيها )ص 65(
وهنا يفتح التكرار بوابة واسعة على حّدية المقارنة، 
اعتقل إسالم، وهو  بين زمان مضى، وواقع نعيشه، فقد 
في المعتقل يقضي مؤّبداته، ونحن نقضي حزننا وألمنا، 
إنشاداً  الحزين،  اإلنشاد  تنشد  جوقة  التكرار  هيأ  لقد 

يستدعي الدموع، والتكرار ولنتأمل حّدية المقارنة:
ويح  يا  ن��ؤم��ل��ه.....................  كنا  ما  تبدل  حتى 

أيامنا هّبت سوافيها
في  تسَمَعْن  هل  ك��در......  ومن  غّم  من  كان  ما  وكان 

رياض الدار شاديها
قد غّيب البلبل الصداح عن فنن........... فهل تراه على 

األفنان حاديها )ص 67(
عودة  سياق  وفي   )53 )ص  نفسها  الحزن  نبرة  وفي 

المعتقل، التي تنتظرها األسرة بلهفة:
أيعود هذا البيت يجمع شملنا........... أيعود روضي 

ناضر األوراق؟
فيها  ويقول  أرض��ه............  يلثم  المشتاق  ذا  أيعود 

قولة المشتاق؟
الحسن،  الروض  الفرح،  صورة  تستدعي  كيف  الحظ 
أتت  وقد  الحزن  وص��ورة  وأط��ي��اره...  وبالبله  بأزهاره 
وحيث  الرياض،  هذه  ودّم��رت  بالغبار  المحّملة  الرياح 
نفسها،  الصور  تتابع  وفي  أشجارها...  الطيور  هجرت 

حيث الرياض، واألزاهير... وقد دّمرت:
أنا ما ولدتك يا بني لكي تعذب في السجون 

أنا ما ولدتك يا بني لكي تزيد لي الشجون
أنا ما غرست الورد في األحشاء كي أجنيه شوكا 

)ص  ضنكا  أحياه  كي  البستان  في  العيش  حببت  أنا 
)42

أنا )ضمير المتكلم( يقص عن حالين بصيغة التقرير، 
ويرسم الروض وقد امتأل شوكا َ بدالً من األزاهير ونالحظ 
الديني في )أحياه ضنكاً(، ونرى صورة أخرى  التناّص 
روضه،  إلى  البلبل  كعودة  أسرته  إلى  المعتقل  لعودة 
والرياض  البساتين  معاني  على  اتكأ  الشاعر  وك��أن 
 ً وحزنا   ً شوكا  ويملؤها  الفرح،  عن  ليعبر  واشتقاقاتها 
يمتزج  وهنا  العودة.  وعدم  والفراق  بالفقد  يشعر  عندما 
التقنيات  من   ً أيضا  التساؤل  ولعل  بالتساؤل،  التكرار 
الشك  إل��ى  تدعو  فهي  الشاعر  وظفها  التي  األسلوبية 
ً أخرى، كما تمثل الدهشة في تعزيز  ً والحيرة تارة  تارة 

االنفعال الوجداني، يقول الشاعر:
أتعود يا إسالم، تأسو أيام الفراق؟

أتعود، يا إسالم، تمنحنا الرعاية والعناق؟
)ص  التالقي  يوم  وغرسه  المشوق  للروض  أتعود 

)13
ثم يذهب في تكرار دعائه، يتوسل الله أن يرحم شيبته 

وضعفه:
رباه، يا رحمن، إنا عند بابك في رجاء

رباه، قد ضعف القوي وشأننا أبداً بكاء
رباه، فارحم ضعفنا بسراح إسالم الهناء )ص 14(

والمعاناة،  والقيد  األسر  نص  النص،  معمارية  لعل 
يتطلب  النص  هذا  اللقاء،  وتمني  والحنين  االنتظار  نص 

الذي  السؤال  السؤال،  تقنية  يتطلب  كما  التكرار،  تقنية 
يستفّز المتلقي ويحّرضه على التفكير:

أرن��ب  فينا  وي��س��ود  أس��ره��ا  ف��ي  ال��ش��رى  آس��اد  أتظل 
وثعالب )ص 7(

المتلقي  لدى  واالستفزاز  الفضول  آفاق  فتح  فالسؤال 
التساؤل  ولعل  واألرن��ب،  األسد  بين  الضدية  بالمقارنة 
ألم الشاعر وحزنه وأنينه بل وخوفه وقلقه،  يكشف عن 
فهو الذي يوظف عالمات السؤال كلها للكشف عن مرامي 

بوحه: 
َمن ذا يعيد إلي ريحان الطفولة في شذاها 
َمن ذا يعيد شوارد األنغام يثملني صداها 

َمن ذا يرد ّ إلّي أحالم الفتوة في قواها؟ ) ص 11(
جميل  )م��اٍض  بعنوان  نٍص  في  األبيات  هذه  ج��اءت 
الشاعر عن ثنائيات ضدّية  أليم(، ويكشف فيه  وحاضر 

بين رياحين الطفولة وأشواك الحاضر.
وال يفوتني القول إنه ال تكاد ُ تخلو صفحة من صفحات 
الديوان من تكراٍر أو تساؤل، وكأن في ذلك امتالك الشاعر 
الحيرة  وتخلق  الحقيقة  تبرز   ،ٍ دفاعية   ٍ نفسية  لوسيلٍة 

والدهشة عند المتلقي.
 ٍ إيقاعات  تتضمن  تعبيرية،  إمكاناٍت  للتكرار  أن  كما 
موسيقية ٍ يمكن أن تلحن، وتكون أغنية ً ذات تأثير ٍنفسي 

الفت، موضحة ً المعنى بشكل ٍ جلّي:
وتمر ّيا ولدي السنون وزادنا أبدا ًأنين

ها كل ثانيٍة تمر كأنها ريب المنون 
ويتبعها  الدموع،  تستمطر  شجّية  لحنية  مقدمة  هذه 

تكرار التساؤل:
كيف السرور وغاب عن عيني ّريحان السنين؟ 

كيف السرور ووجه إسالم ٍتغّيبه السجون؟
كيف السرور وغاب عنا الروض والماء المعين؟ 

كيف السرور وذا الشباب يغيب عن هذا العرين؟ 
كيف السرور ولم تمتعنا بهذا العمر الثمين؟ 

ومن بدهيات القول إن الشاعر يلتقط ألفاظه البسيطة، 
هذا  في  وكأنه  معناها  ٍلفهم  قاموس  إلى  ُيحتاج  ال  التي 
وأكثرها  الصور  بأبسط  معانيه  يوجه  أن  يريد  الديوان 
تأثيرا ً إلى عامة الناس، فهو يتجّول في روضه، فينتقي 
البلبل والفنن والعبير، ثم ينتقي عناصر دمار هذا الروض 
في الحال الحزين، وفي الوقت ذاته فهو يتسلح باألفكار 
التي  إبرازها، تلك األلفاظ  ّ ويجتهد في  اإلسالمية، ويجد 
األقصى،  وتحرير  الله،  سبيل  في  كالجهاد  األسر،  تالئم 

والتضحية لتحرير فلسطين.
أتمنى أن أكون قد سلطت بعض الضوء على عمل من 
أعمال شاعرنا صالح جّرار وهو الذي أنتج أكثر من ثالثين 
عمالً، وآمل أن أكون قد أبرزت بعض المحطات األسلوبية 
في نصوصه، تلك المحطات التي لفتت انتباهي، وظننت 
إنتاج  أن  أق��ّر  ذات��ه  الوقت  في  ال��دراس��ة،  تستحق  ُأنها 
الشاعر يستحق دراسات ٍ جّدية أكثر، ويستحق الوقوف 
على عناصر بناء نصوصه من حيث: األلفاظ والمعاني، 
الشعرية،  والصور  والعواطف،  والموسيقا،  وال��دالالت، 

والعالقات بين هذه العناصر جميعها.
*ناقد من فلسطين.
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11ريا�سة / ت�سلية
الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

تورونتو يهزم ميامي وميلتون يمنح فيالدلفيا الفوز

كا�سيا�س يعّلق قفازاته وين�سحب من المالعب!

ورئي�س ريال مدريد يوّجه له ر�سالة وداعية

الدوري الألماني ي�ستعد ل�ستقبال الجماهير

في المو�سم الجديد و�سمن �سوابط محددة
رابطة الدوري  أن  صحفية،  تقارير  كشفت 
بعودة  للسماح  تستعد  القدم  األلماني لكرة 
إذا  المقبل،  الموسم  للمالعب  الجماهير  بعض 
الضوء  البالد  في  السياسية  السلطات  أعطت 

األخضر في وقت الحق هذا الشهر. 
الجديد  الموسم  ينطلق  أن  المقرر  وم��ن 
وق��ال  المقبل.  أي��ل��ول   18 األل��م��ان��ي  ل��ل��دوري 
كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة، 
إن إمكانية عودة الجماهير للمالعب تعتمد فقط 

على قرار القادة السياسيين. 

نقلته  صحفي،  مؤتمر  في  زايفرت  وأضاف 
ستعود  ومتى  »هل  الثالثاء:  أمس  »رويترز«، 
الرابطة،  قرار  ليس  هذا  للمالعب؟  الجماهير 
وأضاف:«كرة  السياسيين«.  القادة  قرار  لكنه 
على  ال��ع��ودة  فقط  يمكنها  االحترافية  القدم 

خطوات. 
سيتعين  خ��ط��وات.  على  سيحدث  وه���ذا 
بخطوات  الطبيعية  الحياة  استعادة  علينا 
بسيطة«. وقال إنه إذا ُسمح للجماهير بالعودة 
زائرة على  لالستادات لن تكون هناك جماهير 

أو  الكحول  بيع  يتم  ولن  العام،  لنهاية  األقل 
منتجات أخرى«. 

عدداً  الرابطة  من  أحد  يطلب  »لن  وتابع: 
لالستادات.  للعودة  الجماهير  م��ن  م��ح��دداً 

سيكون هذا األمر غير مسؤول«. 
في  الجماهير  تواجد  منع  األندية  قررت  كما 
 31 حتى  للوقوف  فقط  المخصصة  المدرجات 
باالزدحام  تتسم  لكونها  المقبل؛  األول  تشرين 
على  الجماهير  جميع  لوقوف  نظرا  الشديد؛ 
بمسافات  فيها  االل��ت��زام  يمكن  وال  أق��دام��ه��م 

التباعد االجتماعي. 
التي  األح��داث  األلمانية  الحكومة  وحظرت 
31 تشرين األول  تشهد تجمعات كبيرة، حتى 

المقبل. 
كبرى  بطولة  أول  األلماني  ال��دوري  وك��ان 
من  شهرين  بعد  أي��ار  في  الموسم  تستأنف 
بسبب  كبيرة  إشادة  الرابطة  ونالت  التوقف، 
نقلتها  والتي  والسالمة،  الصحة  إج���راءات 
وأقيمت  أوروب��ا.  في  األخرى  ال��دوري  بطوالت 

المباريات دون جماهير في أيار وحزيران.

في  حصيلة  أفضل  في  نقطة،   36 فليت  فان  فريد  سجل 
على   103-107 للفوز  رابتورز  تورونتو  ليقود  مسيرته، 

ميامي هيت في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين. 
خالل  محاولة   16 من   8 تسجيل  في  فليت  ف��ان  ونجح 
اللعب، منها 7 رميات ثالثية من 12 محاولة، وأضاف 13 من 

13 رمية حرة. 
فليت  لفان  الناجحة  الثالثية  الرميات  من  عدد  أكبر  وهذا 
الموسم  ال���دوري  بلقب  الفوز  شهدت  التي  مسيرته  خ��الل 
وسجل  أيضاً  الفوز  في  سياكام  باسكال  وساهم  الماضي. 
النصف  في  فقط  نقاط   7 بتسجيل  اكتفى  أنه  رغم  نقطة،   22

الثاني. 
إيباكا  سيرج  البديل  من  نقطة   15 من  تورونتو  واستفاد 
تورونتو  وتقدم  نقطة.   14 ل��وري  كايل  زميله  سجل  بينما 
-48 بنتيجة  تفوقه  على  حافظ  ثم  األول  الربع  في   17-23

خالل  نقطة   17 بفارق  تقدمه  عزز  بينما  االستراحة،  قبل   44
الربع الثالث قبل أن يقلص ميامي الفارق إلى 84-79 بنهاية 

هذا الربع. 
بعد  الثاني  الشوط  في  مرة  ألول  النتيجة  في  هيت  وتقدم 
نقطة،   25 أح��رز  ال��ذي  دراغيتش،  ج��وران  من  ثالثية  رمية 

.84-87 ليتقدم ميامي 
رمية  دراغيتش  وأهدر  مجددا  التقّدم  تورونتو  واستعاد 
التعادل  تدرك  أن  يمكن  كان  النهاية  من  ثانية   40 قبل  حرة 

لهيت. 
حيث  الثالثية  الرميات  كانت  النهاية  في  الفارق  صنع  ما 
محاولة  سجل تورونتو 16 من 32 محاولة مقابل 14 من 45 

لميامي.
نقطة   34 وسجل  وارين  جيه  تي  أبدع  أخرى،  مباراة  وفي 

والفوز  الثالث  الربع  في  مذهل  ألداء  بيسرز  إنديانا  ليقود 
من   22 بيسرز  وسجل   ، ويزاردز  واشنطن  على   100-111

آخر 24 نقطة خالل الربع الثالث ليحقق الفوز. 

 7 على  واستحوذ  نقطة   20 بروغدون  مالكولم  وأض��اف 
 )26-41( بيسرز  ليفوز  حاسمة  كرات   6 ومرر  مرتدة  كرات 
في مباراتيه منذ استئناف المسابقة بعد توقف طويل بسبب 

جائحة كوفيد19-. 
وسجل توماس برايانت 20 نقطة مع ويزاردز )43-24(، 
القسم  من  التأهل  في  اإلخفاق  أعتاب  على  بات  فريقه  لكن 
على  الثالثة  للمرة  خسر  حيث  اإلقصائية  ل��أدوار  الشرقي 

التوالي. 
لفريق  فقط  نقطتين  مقابل  نقطة   22 وسجل  بيسرز  وتألق 
االنتفاضة بتسجيل رميتين  ويزاردز، وساهم وارين في هذه 
طريق  على  طريقه  ليضع  الرائعة  الفترة  هذه  خالل  ثالثيتين 

االنتصار.
 7.2 قبل  ثالثية  رمية  ميلتون  شيك  سجل  آخر،  لقاء  وفي 
للفوز  سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا  ليقود  النهاية  من  ثانية 

على سان أنطونيو سبيرز.  130-132
بعدما  للفوز  سيكسرز  سيفنتي  فريقه  إمبيد  جويل  وقاد 

سجل 27 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة. 
جون  سجل  كما  نقطة   25 ه��اري��س  توبياس  وأض���اف 
رقم  فوزه  سيكسرز  سيفنتي  ليحقق  نقطة   19 ريتشاردسون 

هزيمة.   27 مقابل  الموسم  هذا   40
وأنهى ميلتون المباراة بتسجيل 16 نقطة رغم أنه لم يسجل 
 أي نقطة خالل الهزيمة بفارق ست نقاط أمام إنديانا بيسرز.
وتألق ديمار ديروزان من سبيرز، الذي فاز 29 مرة مقابل 37 
كما  نقطة   24 30 نقطة، وأضاف رودي جاي  وأحرز  هزيمة، 
من  أكثر  على  سبيرز  وحصل  نقطة.   20 وايت  ديريك  سجل 
مبكرا  المباراة  وحسم  النقاط  من  كبير  بفارق  للتفوق  فرصة 

لكنه لم يستغل ذلك حتى جاءت ثالثية ميلتون القاتلة.

أعلن األسطورة، إيكر كاسياس، حامي عرين 
المنتخب اإلسباني ونادي ريال مدريد سابقاً، 
القدم نهائياً  قفازه واعتزال كرة  تعليق  رسمياً 
بعد أكثر من عام على توّقفه عن اللعب بسبب 

مشاكل في القلب. 
وأعلن »القديس« خبر اعتزاله عبر حساباته 
التواصل االجتماعي، حيث نشر  على منصات 
رسالة عاطفية مؤثرة يقول من خاللها: »وداعاً 

لرياضة حياتي، كرة القدم«. 
وكان قد تعّرض كاسياس، البالغ من العمر 
العام  من  أيار  في  قلبية  أزمة  إلى  عاماً،   39
كان  إذا  رسمياص  يعلن  ل��م  لكنه   ،2019
سيعلق قفازاته أم ال، علما أنه لم يشارك في أي 
مباراة رسمية منذ ذلك الحين مع فريقه بورتو 

البرتغالي.
لمنتخب  السابق  المرمى  ح��ارس  وأعلن 
ترشحه   ،2010 ع��ام  العالم  وبطل  إسبانيا 
أن  قبل  للعبة،  اإلس��ب��ان��ي  االت��ح��اد  لرئاسة 
يتراجع عن فكرة ترشحه، في حزيران الماضي، 
بسبب الوضع الذي تسبب به فيروس كورونا 

المستجد في بالده. 
ونشر كاسياس رسالة حينها على حساباته 
في وسائل التواصل االجتماعي، قال فيها: »أود 
الترشح لالنتخابات  أنني قررت عدم  أعلن  أن 

المقبلة المزمع اجراؤها في االتحاد«. 
انسحابه   2010 للعام  العالم  بطل  وب��رر 
واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي  »ال��وض��ع  بسبب 
أن  يعني  ما  بلدنا،  في  االستثنائي  والصحي 

االنتخابات تأتي في المرتبة الثانية«.
{ رسالة وداعية من بيريز

وفي معرض تعليقه على اعتزال كاسياس، 
لكرة  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  رئيس  وّجه 
عبر  مصّورة  كلمة  بيريز،  فلورنتينو  القدم، 
موقع النادي قال فيها: »إيكر كاسياس هو أحد 

أكبر رموز ريال مدريد. 
وبشكل  اليوم،  نشعر  المدريديستا  نحن 
خاص، بالفخر بواحد من قادتنا األبديين وقائد 
المنتخب اإلسباني. اليوم يودع إيكر كاسياس 
تعزيز  في  ساهم  بعدما  االحترافية،  القدم  كرة 

أسطورة ريال مدريد. 
وصل إلى نادينا عندما كان طفال، في عمر 9 
سنوات فقط، وهنا نشأ وتدرب وأصبح مرجعا 

لجميع مشجعي كرة القدم«. 
يفدون  الذين  لأطفال  مثال  »إيكر  وأضاف: 
إل��ى س��ي��وداد ري���ال م��دري��د م��ع حلم ارت���داء 
دائماً  إرثه سيكون  األيام.  قميصنا في يوم من 
كذلك  وسيكون  منزله  هذا  أن  إيكر  يعرف  هنا. 

دائماً«.

�سالحيات الحّكام في زمن كورونا

بطاقة حمراء لمن يتعّمد ال�سعال
ظل  في  الحّكام  أو  خصومهم  بوجه  السعال  تعمدوا  حال  في  للطرد  عرضة  القدم  كرة  العبو  سيكون 
اإلجراءات المتخذة لمكافحة كورونا، وفق قواعد مجلس االتحاد الدولي للعبة »إيفاب« واالتحاد اإلنكليزي.  
وأشار »إيفاب« إلى أن القرار متروك للحكم العتبار ما إذا كان السعال متعمدا من عدمه، إذ صنف المجلس 

السعال المتعمد في فئة »استخدام لغة أو إيماءات مسيئة ومهينة وبذيئة«. 
 وأضاف »كما هو الحال في جميع التصرفات المسيئة، يجب على الحكم إصدار حكم بشأن طبيعة 
التصّرف. إذا كان من الواضح أنه غير متعمد، فلن يتخذ الحكم أي إجراء وال حتى إذا حدث السعال على 

مسافة بعيدة بين الالعبين«. 
وستدخل إرشادات االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم حّيز التنفيذ على الفور لدى فئات الصغار والناشئين. 
وجاء في مستند صادر عنه »إن لم يكن التصّرف قاسياً بما يكفي ليستحق طرد، فيمكن إصدار تحذير 

بشأن السلوك غير الرياضي«.
وبعد توقف المباريات في غالبية الدوريات قرابة ثالثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، استأنفت 
غالبية المنافسات وفق بروتوكوالت صحية صارمة وخلف أبواب موصدة للحيلولة دون تفشي الفيروس، 

ومن المتوقع أن تستمر األمور على هذا النحو حتى منتصف الموسم المقبل على األقل.

اإختيار هّمام في لجنة تقييم الألعاب الآ�سيوية

الشخصيات  من  مجموعة  مع  هّمام  جان  السيد  اللبنانية  االولمبية  اللجنة  رئيس  إختيار  تم 
2030 وهو الحدث الرياضي األكبر  اآلسيوية ضمن لجنة التقييم لألعاب اآلسيوية ال� 21 العام 
على المستوى القاري والذي يشتمل على العديد من منافسات األلعاب الرياضية، وستقوم هذه 
األلعاب  استضافة  طلب  لتقييم  قطر  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  من  كل  بزيارة  اللجنة 

المذكورة والمّقدم من قبل البلدين لمعرفة مدى الجهوزية واالمكانيات المتاحة. 
الشكل  على  اللجنة  الصباح  الفهد  أحمد  الشيخ  اآلسيوي  االولمبي  المجلس  رئيس  شّكل  وقد 

التالي:
� الرئيس: - السيد واي جيزونغ

األعضاء: - السيد رييو سيونغ مين )رئيس لجنة االنتوراج(
- السيدة ميكايال كوجوانكو )عضو لجنة الالعبين(

- السيد جان همام )رئيس اللجنة االولمبية اللبنانية(
- البروفسور محمد يونس بوبالزاي )أمين عام اللجنة االولمبية االفغانية(

- السيد آزاد مورادوف )أمين عام اللجنة االولمبية التركمنستانية(
- السيد باتوشيغ باتبولد )نائب رئيس اللجنة االولمبية المنغولية(

- عضوان من مكتب المجلس االولمبي اآلسيوي - الكويت
والجدير ذكره، أن السيد جان همام هو الشخصية العربية الوحيدة ضمن اللجنة.

اإ�سابة اأربعة لعبين وثالثة اإداريين

من المنتخب ال�سوري بالكورونا
أعلن االتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي أمس الثالثاء عن اصابة أربعة العبين وثالثة 
اداريين من منتخب سورية األول بكرة القدم بفيروس كورونا المستجد خالل المعسكر التدريبي 

المقام في مدينة حلب. 
الفني  وللكادر  الوطني  منتخبنا  لالعبي  أجريت  التي  الفحوصات  »كشفت  البيان«  وأش��ار 
واإلداري عن إصابة كل من الالعبين: مارديك ماردكيان )حطين( ومحمد عنز وأحمد االشقر وأحمد 
األحمد )االتحاد( ومن الكادر الفني واإلداري: عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد بفيروس 
توفير  مع  الفريق  إقامة  مقر  عن  بعيداً  كامل  بشكل  والكادر  الالعبين  عزل  تم  عليه  وبناء  كورونا 

الرعاية الالزمة لهم«. 
وبناء على توصيات من اللجنة الطبية بالمنتخب تقرر إيقاف  المعسكر حالياً »قبل إستئنافه 
الالعبين  إخضاع  لناحية  األخرى  اإلج��راءات  أن  على  التأكيد  مع  بعد  فيما  يحدد  الحق  وقت  في 
)المصابين أو المخالطين( للحجر الصحي سيتم اتخاذها أصوالً وفق توصيات اللجنة الطبية في 

االتحاد العربي السوري لكرة القدم«. 
وكان منتخب سورية بدأ بالعبيه المحليين مطلع االسبوع الجاري معسكراً تدريبياً في حلب 
بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول استعداداً الستكمال التصفيات المزدوجة لكأس 
األولى  اآلسيوية  المجموعة  سوريا  منتخب  ويتصدر   .2023 آسيا  وكأس  قطر  في   2022 العالم 
المالديف  لجزر  نقاط  و3  والفيليبين  للصين  نقاط   7 مقابل  نقطة   15 برصيد  التامة  بالعالمة 

والشيء لغوام.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مدينة ألمانية 1 .

أحد  ال��ب��ي��ت،  دخ��ل  للتفسير،  ي��اب��س،  خبز  2 .
الوالدين

جزيرة إيطالية في المتوسط، عالجت 3 .
سومرية،  بلدة  أن��ق��اض  ال��ع��راق  ف��ي  موقع  4 .

مؤسس طروادة األسطوري
خالف عّزيتيه، مدينة هندية في ماديا برادش 5 .

ً يضربان بالحجارة، يصبح الخبز يابسا 6 .
سقانا، سرقا 7 .

للنداء، من أصنام العرب في الجاهلية، نرقد 8 .
تجاري بالحديث، ليل ونهار )بالجمع( 9 .

هربا، عدنا، تتردد في لعبة الطاولة 10 .
السيدات، غاز نادر يستعمل لإلنارة 11 .

حبي، أسف، ألف 12 .

عمودياً: 
منخفض صحراوي واسع في جنوب أفريقيا، نوتة  1 .

موسيقية
مدينة مصرية، مدينة بلجيكية 2 .

عاصمة جزر كابو قرده في جزيرة ساوتياغو، دعم 3 .
خالف نّقص، ترتال، نوتة موسيقية 4 .

عاصمة أميركية 5 .
شارك في األمر، مدينة إيرانية قديمة 6 .

أطول أنهر فرنسا، أداة إحدى الحواس، تجاوز الحد  7 .
في العصيان

عائلة، إتهمه، حرف نصب 8 .
ضمير، عمران 9 .

والية أميركية، للنداء 10 .
مدينة في األرجنتين، بلدة لبنانية 11 .

زرع، مصّور، أزال الوسخ بالمكنسة 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،912735648  ،548269137  ،637418529
 ،789351264  ،263847951  ،451926873

174592386  ،395684712  ،826173495
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( لويس براي، ابن 2 ( وا، باب المندب 3 ( ستات، ام، 
يهال 4 ( اردها، راما 5 ( نلم، نأكل، ربع 6 ( جون بول، امتن 
7 ( تأبط شرا، دل 8 ( سامر، رنينا 9 ( تأنسي، جيران 10 ( 
سر، ترقد، لبست 11 ( فارسا، يساير 12 ( نبت، بانا، لدي. 

عموديا:
سفن 2 ( واترلو، اتراب 3 ( ادمنتما،  انجلس،  لوس   )  1
رت 4 ( سبته، بارنتس 5 ( با، انوب، سراب 6 ( ربا، الطريق 
7 ( اامرك، شن، دين 8 ( يل، االريج، سا 9 ( ميم، مانيال 10 ( 

انهارت، اربيل 11 ( بدل، بند، اسرد 12 ( نبايع، النت.
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اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

اليوبيل المئوي 

للبنان الكبير

{ يكتبها الياس عّشي

إعالن  على  عــام  مئة  مــرور  بمناسبة 
دولة لبنان الكبير، اسمحوا لي أن أروي 

لكم الطرفة التالية:
جاء صبيَح ممتاز، السياسي العراقي 
معروفاً،  منه  يلتمس  رجــٌل  المعروف، 

فقال بعد أن كشف عن مراده:
ـ ... ومهما يكن من أمر، فإّن لي بعض 
الــحــقــوق فــي هـــذه الــحــكــومــة، فــأنــا أحد 

مؤّسسي هذه الدولة...
ـ هل أنت أحد مؤّسسيها حّقاً؟

ـ بكل تأكيد...
أنزع  حتى  قــدامــي  رأســـك  احـــِن  إذن  ـ 
ـــا حــالــف يمين بــس أعــرف  حــذائــي، »أن
ألف  أضربو  الزم  هالدولة  أّســس  مين 

صرماية على راسو«!

درد�صة �صباحية

{ مارينا قبو
يحقق  والمتابعة  الوقت  وتنظيم  القوية  باإلرادة 
أجمع  مــا  هــذا  ويتمناه..  إليه  يصبو  مــا  اإلنــســان 
بفروعها  الثانوّية  الشهادة  في  األوائل  الطالب  عليه 
»العلمي واألدبي والصناعية« على مستوى محافظة 

حلب.

محمد
وفي تصريح لمراسلة سانا تحّدث طلبة متفوقون 
عن العوامل التي أّدت إلى تمّيزهم، حيث قال الطالب 
بالفرع  األولى  المرتبة  على  الحائز  محمد  قره  األيهم 
الخاصة  حلب  ثانوية  من   2900 بمجموع  العلمي 
أنه وبمساعدة األهل والمدرسة واالعتماد على نظام 
المذاكرات فيها وتنظيم الوقت ودراسة كل درس من 
دون مراكمة مع أخذ فترات راحة تمّكن من الوصول 

لتحقيق حلمه والتفّوق.
بينت  طباخ  ريم  المهندسة  األيهم  الطالب  والدة 
بداية  مع  والــده  وفاة  رغم  للتفوق  وصل  ولدها  أن 
تحضيره للشهادة الثانوية وظروف الحرب الظالمة 
مهم  دور  للمدرسة  كان  أنه  إلى  الفتة  سورية،  على 

بمساندته وتقديم الدعم له على األصعدة كافة.

عرب 
بدوره أشار ميشيل عرب الطالب المتفوق بالفرع 
على  والحاصل  الخاصة  األمل  ثانوية  من  العلمي 
التي  التفّوق  عــوامــل  أهــم  ان  إلــى   2900 مجموع 
المرحلة  سنوات  في  اإلهمال  عدم  هو  لديه  تجسدت 
االلتزام  مع  تصاعدي  نسق  ألنها  السابقة  الثانوية 
بتنظيم الوقت منذ بداية السنة وعدم التوتر والقلق 
على  سؤال  كل  على  والتركيز  االمتحان  قاعة  داخل 

السنوات  تصحيح  ساللم  على  االطــالع  مع  حــدة 
سماعه  لحظة  الكبيرة  سعادته  عن  معبراً  السابقة، 
وصفه  يمكن  ال  شعور  أنه  إلى  والفتاً  تفوقه،  خبر 
ومؤكداً أنه باإلصرار والجدية واالستمرارية واإلرادة 
القوية وعدم اإلحساس بالملل والعجز يصل اإلنسان 

إلى حلمه بالتفوق.
جمانة  ووالدته  ميشيل  الطالب  والد  عرب  جورج 
وهادئة  مريحة  ــواء  أج تأمين  ان  إلــى  ــارا  أش غبرو 
في  ودعــمــه  ولدهما  طلبات  تلبية  مــع  البيت  فــي 
كل  وتقديم  له  أخوته  ومساندة  كافة  المستويات 
في  ساهمت  ورعايته  ومتابعته  العلمية  اإلمكانيات 
تفوقه، حيث أمضى فترة دراسية اتسمت بالمتابعة 
النتيجة  فكانت  ملل  أو  كلل  دون  والجد  والمثابرة 

النجاح بامتياز.

العارف
من جانبه تلقى الطالب عبدالله العارف من ثانوية 
بالدرجة  تفوقه  خبر  الصناعية  الحاسوب  تقنيات 
على  بحصوله  الصناعية  الثانوية  بالشهادة  األولى 
والفخر،  بالفرح  ممزوجة  بمشاعر   4500 من   4482
أن الفضل في تفوقه يعود ألساتذته بشكل  موضحاً 
كبير مع تنظيم الوقت ودراسة لمدة 8 ساعات يومياً، 
ويجعله  بنفسه  الطالب  ثقة  من  يزيد  الــذي  األمــر 
يحافظ على مستواه المتمّيز ومشيراً إلى أن على كل 
طالب منذ بداية دراسته للشهادة الثانوية أن يحدد 
هدف  وضــع  مع  ضعيفاً  كــان  إذا  ليطوره  مستواه 
التي  للنتيجة  طالب  كل  يصل  وهكذا  عينيه،  نصب 

يسعى إليها.
حكيم  إيمان  عبدالله  الطالب  والدة  أكدت  بدورها 
وهي مدرسة لغة عربية أن أهم عامل لتفوق الطالب 
المعرفة  آفــاق  له  تفتح  ألنها  النفسية  الراحة  هو 

تقدم  كانت  أنها  ــى  إل الفتة  قــيــود،  دون  والبحث 
اذا  التوجيهات والمالحظات وتتابع ولدها من بعيد 
لزم األمر بينما تحدث الوالد المهندس أحمد العارف 
لولده  والنفسي  المعنوي  الدعم  تقديم  في  دوره  عن 
وطريقته في التربية والتأسيس السليم منذ الصغر 
ومن  بوعي  العلم  تلقي  وطريقة  الصحيح  والتفكير 

دون ضغوط.
شيحه

ميسم  األدبي  بالفرع  المتفّوقة  الطالبة  وتحّدثت 
شيحه الحاصلة على مجموع 2723 من ثانوية أدهم 
مصطفى عن خطتها الدراسية التي أوصلتها للتفوق 
وفترات  يومياً،  ساعات   7 لمدة  الدراسة  خالل  من 
به  وااللتزام  برنامج  وضع  مع  ومسائية  صباحية 

بالبيت وتنظيم الوقت ومتابعة كل درس منذ البداية 
من دون إهمال أو تراكم وإعطاء كل شيء حقه ووقته، 
الرغبة  الطالب  لــدى  يكون  أن  ينبغي  أنــه  مؤكدة 

والشغف لكي يبدع ويتفوق.
إلى  ميسم  الطالبة  والدة  شيحه  سهير  وأشارت 
للطالب  يعود  والتفّوق  النجاح  في  ــاس  األس أن 
شيء؛  يتحقق  ال  دونها  ومن  بذلك  ورغبته  نفسه 
أن  شيحه  ماهر  محمد  القاضي  والدها  بّين  بينما 
وبقيت  اإلعدادية  الشهادة  في  متفوقة  كانت  ابنته 
إلى  الفتاً  الثانوية،  الشهادة  نيلها  حتى  كذلك 
لها مادياً ومعنوياً  دوره في مساندة ميسم ودعمه 
إعطاؤها  وبالتالي  والمعهد  بالمدرسة  ومتابعتها 
النجاح  تحقيق  ــل  أج مــن  والمسؤولية  الحافز 

والتميز.

اأوائل الثانوية العامة في حلب: يحقق الإن�سان اأهدافه  بالإرادة القوّية والتنظيم 

)تصوير عباس سلمان(

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 �ضــد الوبـــــــــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في 
إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
أطلقتها  التي  الوباء»  ضّد  »معاً  حملة  دعم 
االجتماعية  ــمــؤســســات  ال مـــن  عــــدد  مـــع 
جمع  إلى  وتهدف  والشبابية،  واإلنسانية 
غذائية  سلل  من  أمكن  ما  لتأمين  تبّرعات 

لمن هم بحاجة إليها.
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