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- ألن المؤمنين بالقضايا النبيلة ال يعرفون االنتهازّية وال 
استغالل الفرص، اقتضت نزاهة كل المؤمنين بخيار المقاومة 
التي  االفتراضية  النظرية  ترويج  او  بتغذية  المشاركة  عدم 
راجت في بعض األوساط عن معلومات او تقديرات بأن غارة 
»إسرائيلية« تقف وراء االنفجار الذي أصاب لبنان وعاصمته 
الغارة  نظرية  بتبني  للمقاومة  المناوئ  الفريق  فقام  بكارثة، 
ليؤلف سيناريو هوليودي عن مصنع صواريخ أو عن دور ما 
لسماد كيميائي يشكل مادة خطرة على السالمة العامة، بكميّة 
محفوظة  وهي  المقاومة،  سالح  في  طن  آالف  ثالثة  تقارب 
إن  ليقول هؤالء  المرفأ، فقط  لست سنوات في مستودعات 

المقاومة سبب الكارثة.
- القضية التي تتم دحرجتها فوق عقول اللبنانيين اليوم، 
تتخّطى السيناريو الهوليودي لكيفية وقوع التفجير لصعوبة 
تصديقه من جهة وربما ألنهم ممنوعون من تحميل »إسرائيل« 
الى  لينتقلوا  لكن  فالتزموا،  لبنان،  على  تخريبي  دور  أي 
مربع أشد خطورة تشترك فيه سيمفونية داخلية وخارجية 
تتجاوز االجابة عن سؤال كيف وقع االنفجار، ومن يتحمل 
المسؤولية، خصوصاً أن الذين تعاقبوا على ادارة الحكومات 
والوزارات التي تم في ظلها ارتكاب الجريمة األصلية لتخزين 
المواد وتركها بال تدابير تضمن السالمة العامة، هم من الذين 
يصطفون على ضفة العداء للمقاومة والمطلوب عدم جّرهم 

أمام التحقيق.
- السيناريو الذي نشهده اليوم يذكرنا بما جرى بعد اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري عام 2005، وتعامل فريق المقاومة 
ومؤّيديها معه بخلفية إيجابية بحثاً عن موقف لبناني موحد. 
وقام هذا السيناريو الذي تبدو مالمح تكراره واضحة اليوم، 
على ركيزتين، األولى أن التحقيق معقد، والثانية أن أجهزتنا 
القضائية واألمنية غير مؤهلة من جهة، وال تملك المصداقية 
والثقة الالزمتين ألخذ نتائجها بجدية، والخالصة هي الدعوة 
خبراء،  أو  حقائق  تقصي  ببعثة  يبدأ  وال��ذي  دول��ي،  لتحقيق 
يقترحون اقالة قادة األجهزة األمنية، كما فعل بيتر فيتزجيرالد 
عام 2005 مقترحاً تحقيقاً دولياً، ثم محكمة دولية، يبدو ان 
المطلوب عدم إنهاء مهامها، بتكليفها مهمة جديدة، ليلتقي كل 
هذا مع دعوات للوصاية الدولية، تحت باب تعالوا مّولوا البلد 

وتولوا إدارته، ألننا قاصرون كلبنانيين عن فعل ذلك.
الحكومات  رؤس�����اء  ب��ي��ان  م���ن  واض���ح���ة  ال���م���ؤش���رات   -
تعقيدات  ع��ن  اإلع���الم  عبر  تتسلل  دع���وات  وم��ن  السابقين، 
والوصول  به  للقيام  اللبنانية  االجهزة  أهلية  وعدم  التحقيق 
الى نتائج موثوقة، وما نشهده دولياً من حملة يبدأ عنوانها 
التحقيق،  في  المساعدة  غرض  ثم  والمساعدات،  بالتضامن 
حيث ال يمكن قبول بعض المساعدة ورفض بعضها اآلخر. 
أننا  فجأة  ونكتشف  كلها،  ترفضها  او  كلها  تقبلها  ان  فعليك 
تماما  ه��ذا؟  ح��دث  كيف  ونتساءل  التدويل،  قلب  في  صرنا 
كما قبل التحقيق الدولي بنية طمأنة عائلة الرئيس الحريري 
وأنصاره الى صدق النيات، وإذا بتدويل الملف ينتهي باتهام 
قوة  موقع  يمثل  َمن  كل  وجرجرة  سورية  وقبلها  المقاومة 

للعالقة معهما بصفة متهم بالجريمة.
التصريحات  نسمع  ونحن  ينتابنا  شعوراً  أن  الواضح   -
ب���أن ن��ع��ي��د ح��ض��ور ف��ي��ل��م س��ب��ق ل��ن��ا ح���ض���وره، وأن اللعب 
سواء  مخطط،  من  ج��زء  هو  للكارثة  واالستغالل  بالعقول 
كان التفجير مدبراً ويتم استكمال أهدافه بالمواكبة السياسية 
والدبلوماسية، أو كان ما يجري هو استثمار مستعجل لحادث 
ناتج عن اإلهمال واالستهتار وفساد اإلدارة، لكن األهم هو أن 

المؤمن ال ُيلدغ من الجحر مرتين.

محاولة لإعادة �سيناريو 2005

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

مركبة  تحديات  أم���ام  الحكومة  ستكون  أي���ام  خمسة  خ��الل 
التشكيك  عنوانها  مرحلة  م��ن  لبنان  نقل  على  قدرتها  إلث��ب��ات 
بدأت  وقد  والوصاية،  التدويل  لطرح  تمهيداً  وطني  هو  ما  بكل 
السابقين،  الحكومات  رؤس��اء  لسان  على  الدعوات  هذه  طالئع 
الخمسة  األي��ام  مهلة  نفسها  منح  أم��س  ق��ّررت  التي  والحكومة 
إلنهاء التحقيق خطت خطوة أولى في االتجاه الصحيح، بانتظار 
أن تنتهي التحقيقات بما يطمئن اللبنانيين إلى أن ال خيمة تحمي 
أحداً من المساءلة والمحاسبة، مهما علت مراتبه، وأن ال عمليات 
للمسؤوليات،  تضييع  وال  تسويف  وال  التحقيق،  عبر  انتقاميّة 
خالص  وحدها  فالحقيقة  التبعات.  من  خوف  وال  حمايات،  وال 
اغتيال  جريمة  في  التدويل  جّربوا  وقد  وحكومتهم،  اللبنانيين 
الرئيس رفيق الحريري وذاقوا األمّرين من التوظيف السياسي، 
الحمالت  العين  ب��أم  ي��رون  وه��م  المذهبية،  الفتن  على  واللعب 
المعارك  في  التفجير  لتوظيف  والخارجية  الداخلية  اإلعالمية 

التي تستهدف المقاومة.
امتحان الحكومة خالل خمسة أيام يطال قدرتها على التعامل 
مع الكارثة الوطنيّة، كما وصفها رئيس الحكومة، على صعيدي 
فالخسائر  كبيران.  ِحمالن  وهما  الكارثة،  آث��ار  وإزال��ة  اإلغاثة 

أدنى،  مليارات دوالر كحد  إلى خمسة  تقديراتها  ترتفع  المادية 
وتصل حسب بعض التقديرات الى عشرين مليار دوالر، بينما 
مساكن،  بال  بقوا  الذين  اللبنانيين  آالف  عشرات  تطال  اإلغاثة 

ومثلهم بال أبواب رزق، بينما سقط مرفأ بيروت شهيداً.
العراق  تميّز  الصحّي،  الشق  على  ترّكزت  التي  المساعدات 
فيها بتقديم معونة نفطيّة يحتاجها لبنان، قد تشكل مدخالً لحل 
جذري لملف المشتقات النفطية بكلفة أقل وتقسيط ميّسر، وبال 
الى دولة، بينما فتحت  اتفاق من دولة  عموالت وسمسرات في 
المرفأ  إعمار  إع��ادة  لمناقشة  الباب  الصينية  الشركات  بعض 
وتجهيزه بمعايير حديثة تجعله بسرعة صالحاً الستعادة دوره 
وربما لعب دور أكبر وأوسع، وتنتظر األمور بعض اإلجراءات 

الحكومية في بيروت وبكين وفقاً للمصادر المتابعة للملف.
م���ن روس���ي���ا وق��ط��ر وإي�����ران وف��رن��س��ا واإلم�������ارات وتونس 
محملة  وسفن  طائرات  تباعاً  وستصل  وصلت  ومصر  وتركيا 
بالمعونات، لكن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون سيكون أول 
السياسي،  الدعم  عنوان  تحت  بيروت  الى  الدوليين  الواصلين 
في ظل مؤشرات استثمار سياسي مكثّف ومتسارع عبرت عنه 
الحكومات  رؤساء  ودعوة  دولي  لتدخل  المستقبل  تيار  دعوات 
بخبراء  لالستعانة  أق���ل  ودع����وات  دول����ي،  لتحقيق  السابقين 
لبنان وبيروت... لملمة الجراح والبحث عن المفقودين وإيواء المنكوبين وانتظار القصاص للمسؤولين عن الكارثة  )عباس سلمان()التتمة ص9(

م�شاريع التدويل تجد في انفجار المرفاأ منفذاً من باب الدعوة لمعونة دولّية في التحقيق

ماكرون اليوم في بيروت يعر�ض الم�صاعدة... ودعوات للو�صاية الدولّية مقابل الدعم المالّي 

»القومّي« للت�صامن الوطنّي وت�صميد الجراح... والحكومة للطوارئ والتحقيق والإغاثة كاأولويات

بيروت خيمتنا...

هل نحن مهّددون

 

بالعي�ش اأذالء اأو مذبوحين واأ�شالء!

 المطلوب تحقيق جريء يحترم

ا�شتقاللية الق�شاء ويليق بكرامة اللبنانيين

 لبيروت...

كلمة وفاء ومحّبة

ميناء حيفا وتفجير بيروت

مجرمون يقتلون وطنًا!

درويش  محمود  قالها  كلمات  األخيرة..  خيمتنا  بيروت 
ظاللها  في  تفيّأ  طالما  التي  الخيمة  هي  بيروت  ي��وم،  ذات 
ال��ج��م��ال ق���والً وف��ع��الً م��ق��اوم��اً أو ه��اج��س��اً ب��ال��ح��ب، شعراً 
ونثراً، مسرحاً وسينما، غناء وموسيقى. هي مرفأ الشرق 
الحق والخير  لم يتوقف يوماً عن تصدير واستيراد  الذي 
فما  وغ��الالً،  صناعة  وفناً،  فكراً  وعلماً،  ثقافة  والجمال، 
الجاثم على  السياسّي  اإلق��ط��اع  أوث��ان  أه��م  ال��ذي ده��اه��ا؟ 
صدر البالد، أم ذوي العمائم والقالنس الذين ينافسونهم 
القذر  المال  أرب��اب  أنهم  أم  أخ��رى؟  تارة  تارة ويدعمونهم 
ممن  ه��ؤالء  جميع  أنهم  أم  السفارات،  ل��دى  والمشتغلون 
الشر  طرائق  في  بالعمل  والعمل  بالجهد  الجهد  يصلون 
والذوق  األناقة  بلد  الجميل،  البلد  تحويل  أجل  من  واألذى 
وإطفاء  ال��ن��ف��اي��ات،  بلد  إل��ى  ال��س��اح��رة،  والطبيعة  ال��رف��ي��ع 
جذوه النور والذي أضاء الشرق، إلى عتمة غياب الكهرباء 

وضجيج أصوات المولدات الصاخب.
وتعالت  االن��ف��ج��ار  دّوى  البصر،  لمح  مثل  وف��ي  ه��ك��ذا 
الشرق  لتهز  وال��دخ��ان،  النار  حشوها  الفطر  تشبه  غيمة 
ق��ب��رص وح��ي��ف��ا والالذقيّة  ف��ي  ب��أس��ره وي��س��م��ع ص��داه��ا 
رصد  مركز  ذبذباتها  ويلتقط  السوري،  الداخلي  والعمق 
ذلك  يأبه  ل��م  نابلس،  ف��ي  النجاح  لجامعة  التابع  ال���زالزل 
الدوي بمفاعيل سايكس - بيكو، ولم يتعاَط مع الضحايا 
أو  الحزبية  أو  الطائفية  االنتماءات  قاعدة  على  والممتلكات 

المناطقية.
)التتمة ص9(

أمس  يوم  ص��ورة  من  الخارج  األل��م  تعكس  كلمة  من  ما 
آخر  بوطن  ونحلم  اليأس  ري��اح  نواجه  أن  قدرنا  األس��ود. 
غير هذا الذي يتقاسم فيه السياسيون والطائفيون وزعماء 
الناس  من  المطلوب  هو  ما  وتعبهم.  الناس  خير  األزم��ات 
واالزدهار؟  والعافية  والسلم  باألمن  عليهم  تتحنّنوا  حتى 
ومدرسة  مستشفى  للناس  يكون  حتى  المطلوب  هو  ما 
العيش  أساسيات  من  ُيعتبر  وم��ا  وطريق  وكهرباء  وم��اء 

الكريم؟ 
الحادث لم يكن بسبب خطأ تقني وإهمال بشرّي، بل بفعل 
على  المسؤوليات  ورم��ي  وتجاذبهم  السياسيين  تقاعس 
الذي  الخبيث  المرض  هذا  الطائفية  وبفعل  بعضاً،  بعضهم 
يقتلنا كّل يوم ومع ذلك ال أحد يريد أن يتخلّى عن حصونه 

الوهميّة تلك، ويعتبر الطائفة هي األساس والوطن فندقاً.
)التتمة ص9(

على  القلقين  اللبنانيين  يطمئن  الذي  الوحيد  اإلج��راء  اّن 
الى إجراء تحقيق  الهيئات الرسمية  مستقبلهم هو مبادرة 
الكبرى  الكارثة  مالبسات  يكشف  ونزيه  شجاع  ف��وري 
ان يسّمي  باللبنانيين وعاصمتهم وبلدهم على  التي حلت 
به  العقوبات  أش��ّد  وينزل  الكارثة  بهذه  عالقة  له  من  ك��ّل 
عن  فضالً  أمنياً  أو  إداري��اً  أو  سياسياً  مسؤوالً  كان  سواء 
بعض المستوردين لهذه المواد الكيماوية شديدة االنفجار 
في  الصخرية  الجبال  لتفجير  استخدامها  تعّودوا  والذين 
مواقع الكسارات والمقالع. هذا مع العلم بأّن هيئة التحقيق 
اللبناني  العام  وال��رأي  الشعب  من  موثوقة  تكون  ان  يجب 
الزكية  وال��دم��اء  األع����زاء   ي��س��اوم على مفقوديه  ل��ن  ال��ذي 
التي سالت منه غزيرة في الطرق وتحت األنقاض بسبب 
اإلهمال والمنهجية الساقطة في إدارة أمور الدولة. ونظراً 
)التتمة ص9(

حدث  ما  تابعُت  يفارقني،  ال  والحزن  قلبي،  يعتصر  واأللم 
ه��ّز، من دون  ه��ّز وج��دان��ي كما  وق��د  قبل يومين،  بيروت  في 
شك، الوجدان والضمير اإلنساني في كّل مكان، وكان بمثابة 
الزلزال الذي ال تقّل آثاره عن اآلثار الناجمة عن الحروب التي 

مّرت بها بيروت في الماضي.
م على أرواح الشهداء ونتمنّى من الله الشفاء العاجل  نترحَّ
التغلب  اللبناني  وللشعب  للحكومة  نتمنّى  كما  للجرحى، 
بكّل  اللبنانيين،  ونناشد  الكارثة،  هذه  عن  الناجمة  اآلثار  على 

من  لبنان  لبناء  ويتضامنوا  يتّحدوا  أن  وأطيافهم،  طوائفهم 
الشّر  بلبنان  يريد  م��ن  أم��ام  واألب����واب  ال��ن��واف��ذ  وغلق  جديد 

والتخلي عن دوره العروبي.
ون��دع��و األش���ق���اء ال��ع��رب وك����ّل دول وش��ع��وب ال��ع��ال��م أن 
الدعم  أشكال  كافة  وتقديم  العظيم  الشعب  ه��ذا  لنجدة  تهّب 
اللبنانية  والمدن  بيروت  إعمار  إلع��ادة  والمالي  االقتصادي 
الحروب  بسبب  لها  ت��ع��ّرض��ت  ال��ت��ي  األض����رار  م��ن  األخ���رى 

وبسبب هذه الكارثة التي أدمت قلوبنا جميعاً...
 ، إّن بيروت ال تستحّق ما حدث لها، وقد كان جحيماً بحٍقّ
شامالً  دم��اراً  وخلّف  الجرحى،  وآالف  الشهداء  مئات  حصد 
في محيٍط واسٍع من المدينة الجميلة، التي ما إن تتعافى من 
دم��ار حتى  م��ن  إن تنهض  تداهمها ج���روح، وم��ا  ج��رح حتى 
تشتعل فيها نيران، وكأّن بيروت على موعد دائم مع الحرائق 
)التتمة ص9(

م��ن ب��ي��ن أك��ث��ر م��ن رواي�����ة، أم��ن��ي��ة، ح���ول م��ا ح���دث في 
سياسية  رواي��ة  غابت  تفجير(  أم  )انفجار  بيروت  ميناء 
الجريمة  لهذه  أخرى  خلفية  في  والتمّعن  النقاش  تستحق 

الموصوفة.
وأكثر من ذلك، فإّن الخلفية المقصودة ليست بعيدة، عن 

واحدة من االعتبارات التي استهدفت سورية بسببها.
ينسى البعض او ال يعرف أّن مشروع »الشرق األوسط 
لويس،   - بريجنسكي  وقبله  بيريز  صاغه  كما  الكبير«، 
ان��ط��الق��اً م��ن إع����ادة رس���م ال��خ��رائ��ط ع��ل��ى أس���س طائفية 
الطابع  ذات  االقتصادية  التشبيكات  على  يركز  وجهوية، 
االس��ت��رات��ي��ج��ي، م��ث��ل ال��ط��رق ال��ك��ب��رى وال��م��ن��اط��ق الحرة 

والمطارات والموانئ.
وي��ح��ت��ّل م��ي��ن��اء ح��ي��ف��ا، أه��م��ي��ة م��ل��ح��وظ��ة ف��ي ال���ق���راءات 
إعادة هيكلته وتحضيره  المذكورة، والذي جرى ويجري 
)التتمة ص9(

ما حصل أمس في بيروت من كارثة هائلة مدّمرة، يطلق 
الذين قبضوا على  رصاصة الرحمة على نظام المفسدين 
بأكمله،  شعباً  وخنقوا  وخزائنها،  ومؤّسساتها  ال��دول��ة 

وقتلوا يومه وغده.
 مجرمون، قتلة، عديمو الضمير، ال شرف وال إحساس 
ويعاقبهم،  يحاسبهم  من  هناك  ليس  لهم.  وطنية  ذرة  وال 
وال  بالغرض،  تفي  وال  عليهم،  قليلة  المقصلة  كانت  وإن 

تعّوض أبداً عن جرائمهم بحق الوطن وحياة الشعب.
مدى  على  وشعبه  لبنان  بحق  ارتكبت  الجرائم  من  كم 
عقود، على يد زمرة طاغية، باغية، لنرى في كّل مرة لجان 
ومحاكمات  يكلف،  وق��ض��اء  ت��ج��رى،  وتحقيقات  تشكل، 
تلّف وتدور وتجري وتذهب وتتبخر، والمجرمون طلقاء، 
يسرحون ويمرحون، ألّن المجرمين بحق لبنان وشعبه، 
الغطاء  لهم  ويوفرون  يحمونهم  السلطة،  في  المتواجدين 
)التتمة ص9(

 سعاده مصطفى أرشيد*

 العالمة الشيخ عفيف النابلسي

 بشارة مرهج*

 علي ناصر محمد*

 د. موفق محادين*

 د. عدنان منصور*

اّن الحق القومي ال يكون حقاً في 
يدعمه  ما  بمقدار  إال  األمم  معترك 
القول  هي  فالقوة  األمة.  قوة  من 
الفصل في إثبات الحق القومي أو 

إنكاره.
سعاده

 معن حمية

حلّت  حقيقيّة  نكبة  بيروت،  مرفأ  في  الضخم  االنفجار 
والدمار  األض��رار  فحجم  لبنان.  وك��ّل  بيروت  بالعاصمة 
وع���دد ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى ي��ش��ي ب���أّن زل����زاالً ح���دث، ما 
المسؤوليّة  التعامل مع تداعياته بحّس عاٍل من  يستوجب 
االن��ج��رار وراء  الوطنية واألخ��الق��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة، وع��دم 
بها  يبرع  ولألسف  التي  السياسية،  الحسابات  صغائر 

البعض في لبنان.
إّن الذين ارتقوا شهداء من جراء االنفجار، وكّل الجرحى 
أمام  ليلها  أم��ض��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت  وال��م��ص��اب��ي��ن، وم��ئ��ات 
وأشقائها،  وأبنائها  أزواجها  مصير  لمعرفة  المستشفيات 
كّل هؤالء هم ضحايا قبل أن ُيستشهدوا ويصابوا ويتألموا 
ويحزنوا. فالنظام الطائفي ال يبرع إال في استيالد األزمات 
وصناعة النكبات. وهو الذي يؤّمن الحمايات والحصانات 
ال��ط��ائ��ف��يّ��ة ل��ل��ف��اس��دي��ن وال��م��رت��ك��ب��ي��ن وال��س��م��اس��رة، وهو 

المسؤول عن كّل أزمات البلد المتفجرة.
استمّر  إذا  األخ��ي��رة،  تكون  لن  لكنها  كبيرة،  نكبة  ه��ذه 
البلد محكوماً بنظام يقوم على مبدأ التحاصص والتقاسم 
بل  مواطنين  ليسوا  اللبنانيين  أّن  قاعدة  وعلى  الطائفي، 
تثبيت  عن  مسؤول  راع  كّل  وأّن  ومذاهب،  طوائف  رعايا 
مساءلة  كّل  فوق  تكون  أن  ضمان  مع  المواقع،  في  رعيته 

ومحاسبة.
)التتمة ص9(

معادلة الردع �شرورة

الكلمة الف�صل
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�الأمر ال يحتاج �سوى �إلى تحديد 

 �لم�سوؤوليات عما ح�سل

�إْن كان بق�سد �أو نتيجة �إهمال... 

 فالنتيجة �لكارثية

في �لنهاية و�حدة

هل يتمّرد �ل�سيا�سّيون �للبنانّيون 

على �لقر�ر �الأميركّي بخنق بلدهم؟

{ د.وفيق إبراهيم
هناك إصرار أميركي على تدمير لبنان، وتفتيته، استناداً 
كيسنجير  هنري  السابق  خارجيتهم  وزي��ر  مشروع  الى 
توطين  ال���ى  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  سبعينيات  ف��ي  دع���ا  ال���ذي 
الفلسطينيين على أراضيه في اطار كانتون مستقل بهم.. 
الستقبالهم،  المستعد  الغرب  ال��ى  المسيحيين  وتهجير 
السنة والشيعة والدروز  المسلمين  وطرد كتل كبيرة من 

الى مناطق عربية مجاورة.
االقتصادي  ب��ح��ص��اره��م  األم��ي��رك��ي��ون  يفعله  م��ا  ه���ذا 
»اسرائيل«  ودفع  لخنقه،  واضحة  محاولة  في  لبنان  على 
وسورية  الصين  على  االنفتاح  من  ومنعه  مهاجمته  الى 

والعراق وروسيا.
ما يبدو واضحاً هو أن األميركيين مستعجلون لتحقيق 
مشروعهم في لبنان فطلبوا من الكيان االسرائيلي توتير 
القوى  وشجعوا  اللبنانية،  الحدود  على  األمنية  األوضاع 
سورية  على  االنفتاح  رف��ض  على  لهم  المؤيدة  اللبنانية 
الصندوق  على  فارضين  العراق،  الى  الوصول  وبالتالي 
والبنك الدوليين منع أي سلف او قروض للدولة اللبنانية، 
عبر  اللبنانيين  السياسيين  الى  جديدة  إن��ذارات  مرسلين 

وزير الخارجية الفرنسي لودريان.
وفجأة  ط��وره��م  م��ن  أخ��رج��ه��م  اللبناني  الصمت  لكن 
انفجارات  يعادل  بيروت  مرفأ  في  م��رّوع  انفجار  ح��دث 
هيروشيما وناكازاكي، فهل هذه مصادفة، أم انه جزء من 
مسلسل الضغوط االميركية عبر اجهزة من قوى لبنانية 

خاصة او رسمية تتعامل معهم؟
مستمرون  االميركيين  ان  على  يؤكد  االنفجار  هذا  ان 
تنفيذ  م��ن  تمّكنوا  إذا  إال  يتوقفوا  ول��ن  لبنان  تدمير  ف��ي 
تشكل  التي  السياسية  الطبقة  جابهتهم  او  مشروعهم 
هو  رسمياً  لبنانياً  سياسياً  تمرداً  وسجلت  الحكم  معادلة 

األول من نوعه منذ أكثر من ثالثين عاماً.
فهل تتجرأ معادلة الحكم على المضي في هذه الوجهة 
وت��س��ج��ل ال��ت��زام��ه��ا ب��م��ص��ال��ح ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، ال��ذي��ن يضع 
واألمنية  االقتصادية  مقصلتها  تحت  رقابهم  االميركيون 

واالسرائيلية؟
في  آخ��ر  تفجير  ال��ى  ويتجهون  األميركيين  أن  ي��ب��دو 
الدولية  المحكمة  بقرار  والمتعلق  الحالي  آب  من  السابع 

الخاصة بالمرحوم رفيق الحريري.
وه����ذا واض����ح ف��ي س��ع��ي أم��ي��رك��ي ل��رش��ق ح���زب الله 
باتهامات ال أساس باغتيال رفيق الحريري، ما يؤدي الى 
إمكانات  بآخر  تطيح  وطائفية  مذهبية  انفجارات  سلسلة 

لبنانية للصمود.
بذلك ينكشف مسلسل الخنق االميركي ويتأكد للجميع 
فيه  يبدو  بشكل  محبوك«  »عمل  بيروت  مرفأ  تفجير  ان 

وكأنه إهمال من مديريتي المرفأ والجمارك.
انفجرت،  التي  الصوديوم  نيترات  أطنان  أن  والحقيقة 
صادرتها الجمارك اللبنانية منذ 2014، وابقتها مخابرات 

الجيش في احد عنابر المرفأ التالفها في مراحل الحقة.
إتالفها  منعت  رسمية«  لبنانية  »جهات  هناك  أن  وتبين 
التنظيمات  من  مستورديها  ال��ى  تصديرها  الع��ادة  وذل��ك 
االرهابية العاملة في سورية، ولم يتمكنوا السباب داخلية 

لبنانية كانت حريصة على منع هذا التهريب المحتمل.
على  حريصة  كانت  التي  نفسها  الرسمية«  »الجهة  إن 
فّجرتها  التي  نفسها  ه��ي  المرفأ  ف��ي  المتفجرات  وض��ع 
بناء على طلب أميركي وذلك بافتعال إهمال يقصي إمكان 
الكشف عن حقيقة الفاعل الذي سرعان ما يتبين ارتباطه 

بقوى 14 آذار وبالتالي بالنفوذ األميركي في لبنان.
سياسات  سياق  ف��ي  يأتي  التفجير  ه��ذا  أن  إذاً  يتبين 
اللبنانية  القوى  ما يستدعي سؤال  للبنان..  اميركية  خنق 
التي  النهايات  تعرف  كانت  اذا  األميركيين  مع  المتعاملة 

يريدها األميركيون للبنان؟
السلطة في  أن بوسع االميركيين تسليمها  وهل تعتقد 
األم��ر.. في فيتنام  األميركيون مثل هذا  لبنان؟ وأين فعل 
رجلهم  مع  أو  ورحلت  حلفائها  عن  تخلت  حيث  الجنوبية 
األوحد شاه ايران الذي فتحت له طريق الخروج من إيران 
بابادة  حسين  لصدام  سمحت  حيث  العراق،  اكراد  مع  أو 

قواهم العسكرية بعد عقود من الدعم االميركي لهم؟
ان  تكشف  حلفائهم  م��ع  األم��ي��رك��ي��ي��ن  ت��ج��ارب  ك��ل  إن 
مصالحهم هي أوالً واخيراً وحصرية وما على الحلفاء إال 

االنصياع لها من دون شروط.
فهل تتعظ القوى اللبنانية الموالية لألميركيين من هذه 

النماذج وتعود إلى رشدها؟
الرؤساء  م��ن  كبير  ت��اري��خ��ي  م��وق��ف  ال��ي��وم  المطلوب 
وحسان  ب���ري  ون��ب��ي��ه  ع���ون  م��ي��ش��ال  ال��ث��الث��ة  اللبنانيين 
نحو  لبنان  ب��اب  فتح  يعلن  تاريخي  بيان  إط��الق  دي���اب، 
انهياره  لوقف  وإي��ران  وروسيا  والصين  العربي  الشرق 
فتفجير  كيانه،  بتفتيت  ي��ه��ّدد  ال��ذي  المريع  االق��ت��ص��ادي 
العالم  م��ع  االق��ت��ص��ادي  االت��ص��ال  قطع  شأنه  م��ن  المرفأ 
السورية  الحدود  إال  يبقى  ولن  المئة،  في  سبعين  بمعدل 
وإيران،  الصين  عبر  والخليج  العراق  مع  للربط  وسيلة 
يجب  التي  الخطوة  هذه  على  الرؤساء  ه��ؤالء  يتجرأ  فهل 
أن تكون مدعومة من مختلف القوى السياسية االساسية 

التي تقول أو تزعم أنها لبنانية ووطنية.
انتقامي  رد  مجرد  وليس  تاريخية  فائدة  البيان  ولهذا 
من  للمجتمع  إنقاذاً  يشكل  بل  بيروت،  مرفأ  تفجير  على 
االنهيار االقتصادي ودعم الدولة لعدم استسالمها للنفوذ 
اللبناني  السياسي  الكيان  وإنقاذ   � اإلسرائيلي   � األميركي 

من التفتيت.
اساس  على  محيطه  ال��ى  االن��ت��م��اء  لبنان  ي��ع��اود  ب��ذل��ك 
التاريخية واالقتصاد بانياً خطاً عبر سورية وآخر قديماً 
قابالً  اقتصاداً  بسرعة  له  يعيد  قد  ح��ّل  وه��ذا  البحر،  عبر 

للشفاء.
بقي أن يتجرأ السياسيون اللبنانيون على هذا األمر وال 
الجدران بسياسات ملتبسة، لن  يختبئون كعادتهم خلف 

تؤدي إال إلى مزيد من االنهيار االقتصادي اللبناني.

خفاياخفايا

قال مصدر أمني إن حجم االهتمام الدولي 
واإلقليمي بتفجير بيروت يتجاوز التضامن 
لمحاولة إيجاد نقطة ارتكاز ألدوار ُيراد لها 

أن تنطلق من التفجير بمعزل عن ظروفه 
والمسؤوليات، ألن الهدف هو فتح الباب 

للتدويل مذكراً بردود فعل تشبه ما جرى 
أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
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احذروا تكرار ت�سكيل لجنة تحقيق دولية لتزوير الحقائق والت�ستر على المرتكبين...

رئي�س �لجمهورية جال في موقع �الإنفجار وتلقى �ت�ساالت عربية ودولية

الأ�سد: نقف اإلى جانب لبنان ونت�سامن مع �سعبه المقاوم

مجل�س الوزراء: اإعالن حالة الطوارئ في بيروت اأ�سبوعين 

وفر�س الإقامة الجبرية على من اأدار �سوؤون تخزين »الأمونيوم« وحرا�ستها ومّح�س ملفها

جال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر أمس في موقع 
عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  يرافقه  بيروت  مرفأ  في  اإلنفجار 
حيث استمع إلى شروحات قدمها المدير العام للدفاع المدني العميد 
الخسائر  حجم  حول  والضباط  المسؤولين  من  وعدد  خطار  ريمون 

واألضرار وعمليات اإلنقاذ ورفع األنقاض.
تضامنية،  هاتفية  اتصاالت  عون   الرئيس  تلقى  أخرى،  جهة  من 
عمان  وسلطان  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  من  كل  من 
نقلوا  الذين  الثاني  الله  عبد  الملك  األردني  والعاهل  طارق  بن  هيثم 
الى رئيس الجمهورية تعزيتهم بضحايا االنفجار الكبير الذي شهدته 
واستعدادهم  لبنان  مع  تعاطفهم  عن  معربين  أمس،  من  أول  بيروت 
للمساعدة الفورية، باالضاقة الى ارسال اطقم صحية وإنسانية. كما 
قاسم  كازخستان  رئيس  من  كل  متضامنا  الجمهورية  برئيس  اتصل 

جومارت توكاييف والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
قادة  من  عدد  من  التضامن  برقيات  من  ع��دداً  عون  تلقى   كذلك، 
الدول، وجاء في برقية الرئيس الروسي فالديمير بوتين »أرجوكم ان 
تقبلوا خالص التعازي إثر خسائر بشرية ودمار واسع النطاق بسبب 
اللبناني.  الشعب  حزن  روسيا  تشارك  بيروت.  مرفأ  في  االنفجار 
وتمنيات  الضحايا  وأقرباء  أسر  إلى  وتأييد  مواساة  بعبارات  أتوجه 

شفاء عاجل لكل الجرحى«.
بشار  السوري  الرئيس  من  برقية  ع��ون  الرئيس  تلقى  كذلك، 
بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي  الجلل  الحدث  آلمنا  »لقد  فيها  جاء  األسد 
الشعب  وباسم  باسمي  والجرحى.  الضحايا  من  كبيراً  عدداً  وخلف 
العزاء  بخالص  اللبناني  الشعب  ومن  منكم  نتقدم  السوري  العربي 
والشفاء  للضحايا  الرحمة  وج��ل  عز  الله  سائلين  وال��م��واس��اة، 
الشقيق  لبنان  جانب  إلى  وقوفنا  ونؤكد  المصابين.  لجميع  العاجل 
تجاوز  على  قادرون  بأنكم  ثقة  وكلنا  المقاوم،  شعبه  مع  وتضامننا 
في  اضرار  من  عنه  نتج  ما  بناء  وإعادة  المأسوي  الحادث  هذا  آثار 

أسرع وقت ممكن«.
ألهاليهم  والعزاء  للضحايا  الرحمة  مجدداً  الله  »نسأل  وختم 

والشفاء العاجل للجرحى« .
دياس  ميغيل  كوبا  جمهورية  رئيس  من  برقية  عون  تلقى  كذلك 
وقع  الذي  باإلنفجار  علمت  األسف  »مع  فيها  جاء  برموديس   كانيل 
في منطقة مرفأ بيروت والذي تسبب في سقوط عشرات القتلى واالف 
الجرحى. اقدم التعازي القلبية نيابة عن الشعب والحكومة الكوبيين، 

واطلب منكم تقديمها إلى أسر الضحايا«.
بصدمة  »تلقيت  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  برقية  في  وجاء 
الموقرة  بالدكم  عاصمة  بيروت  في  ضخم  انفجار  وقوع  نبأ  بالغة 
الصين  بالنيابة عن  أتقدم  وما أسفر عنه من خسائر بشرية فادحة. 

بالضحايا  التعازي  بخالص  نفسي  عن  وباإلصالة  وشعباً  حكومة 
وصادق المواساة إلى ذويهم متمنياً الشفاء العاجل للمصابين«.

الكويتي  العهد  وولي  األمير  نائب  لبنان  مع  متضامنا  ابرق  كذلك 
نواف األحمد الجابر الصباح.

أمس  انعقدت  التي  االستثنائية  جلسته  في  ال��وزراء  مجلس  تبّنى 
برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر 
عن المجلس األعلى للدفاع في جلسته أول من أمس لجهة إعالن بيروت 
مدينة منكوبة بعد االنفجار الذي شهده مرفأ بيروت، باإلضافة الى إعالن 
للتجديد. وقرر تشكيل لجنة  الطوارىء فيها لمدة أسبوعين قابلة  حالة 
الكارثة  وقوع  إلى  أدت  التي  األسباب  في  التحقيق  إلدارة  إدارية  تحقيق 
والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض اإلقامة الجبرية على كل من 
أدار شؤون تخزين »نيترات األمونيوم« وحراستها و مّحص ملفها أيا كان 

منذ حزيران 2014 حتى تاريخ اإلنفجار.
وكان عون أكد في مستهّل الجلسة أّن »الصدمة عارمة في نفوس جميع 
اللبنانيين الذين ندعوهم اليوم إلى التضامن والتعاضد كي نتجاوز معا 

اآلثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل«.
وكشف  التحقيقات  في  السير  على  مصّممة  الدولة  أّن  على  وش��ّدد 
المسؤولين  ومحاسبة  ممكن  وق��ت  أس���رع  ف��ي  حصل  م��ا  مالبسات 
رين وإنزال أشد العقوبات بهم، مشيراً إلى »أننا سنعلن بشفافية  والمقِصّ

نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق«.
بدوره، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن ملف التحقيق في مسببات 

االنفجار الكبير يجب أن يكون أولوية ونتائجه سريعة.
إمكانية  من  بكثير  أكبر  الكارثة  وحجم  ج��داً  كبيرة  »الصدمة  وق��ال 
نستطيع  ال  لكن  لبنان  ضربت  كبيرة  مصيبة  »هذه  وأضاف  وصفها«، 
داعياً  المجاالت«،  كل  في  انطلقت  العمل  وورش��ة  األط��الل  على  البكاء 
ومعالجة  المفقودين  عن  والبحث  الضحايا  انتشال  عمليات  تكثيف  إلى 
األضرار  إلصالح  عاجلة  مساعدات  صرف  سيتّم  بأنه  ووعد  الجرحى، 

وترميم المنازل والمكاتب.
وإطالق  المتضررة  المنازل  ألصحاب  موقت  مأوى  تأمين  إلى  ودعا 
المستوى  على  »المطلوب  وأض��اف  األض���رار،  لمسح  سريعة  عملية 
العصيبة  اللحظات  هذه  في  وطنية  مسؤولية  هناك  تكون  أن  اإلعالمي 
لمعالجة  عمل  ورشة  في  عّمال  كلنا  نحن  اليوم  لبنان،  يعيشها  التي 
وقف  الجميع  على  وأتمنى  وطنية  أزمة  يعيش  البلد  الكارثة،  تداعيات 

السجاالت واإلنصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابته«.
وبعد الجلسة أذاعت وزيرة اإلعالم الدكتورة منال عبد الصمد المقررات 
وقالت »بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة درس مجلس الوزراء 
مرفأ  في  وقع  الذي  الكبير  اإلنفجار  تداعيات  لمواجهة  إجراءات  سلسلة 

بيروت. وبعد النقاش، اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها:
أوال: تبني ما صدر في بيان المجلس األعلى للدفاع الذي انعقد بتاريخ 
وإعالن   )...( منكوبة  مدينة  بيروت  إعالن  لجهة:  سيما  ال   2020/8/4
 2020/8/4 حالة الطوارئ فيها  لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أي من 
الصالحيات  المختصة  السلطات  وت��م��ارس   .2020/8/18 لغاية 
المنصوص عنها في المرسوم االشتراعي رقم 1968/52 كما وباالستناد 
إلى المادة 3 من هذا المرسوم االشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية 
العليا صالحية المحافظة على األمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى 
المسلحة بما فيها قوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة والجمارك 
الحراسة  وح��دات  وفي  والمطار  الموانئ  في  المسلحة  القوى  ورج��ال 
المسلحة ومفارزها بما فيها رجال اإلطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها 

األساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.
هذه  من  العناصر  بعض  بقرار  العليا  العسكرية  السلطة  تختار  كما 
النقاط  وحراسة  األمن  بعمليات  تتعلق  خاصة  بمهام  لتكليفها  القوى 

الحساسة وعمليات اإلنقاذ .
لتغطية  للمستشفيات  اعتمادات  تخصيص  المجلس:  تبنى  كما 

لعائالت  الالزمة  التعويضات  دفع  للجرحى،  االستشفائية  النفقات 
أن  بعد  القمح  من  كميات  تحقيق  الحقاً،  قيمتها  تحدد  أن  على  الشهداء 
تلفت تلك المخّزنة في اإلهراءا، الطلب من وزارة األشغال العامة والنقل 
اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات االستيراد والتصدير عبر المرافئ 
أزمة  خلية  تشكيل  وصيدا،  طرابلس  سيما  وال  بيروت  مرفأ  غير  األخرى 
لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من  رئيس مجلس 
ووزراء  الوطني  الدفاع  ووزي��رة  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  ال��وزراء، 
االقتصاد الوطني، الصحة العامة، األشغال والنقل، الداخلية والبلديات، 
بيع  حصر  الجيش،  وقائد  االجتماعية  الشؤون  والمغتربين،  الخارجية 
الطحين لالفران، التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات 
الهيئة  تكليف  الغاية،   لهذه  خاص  صندوق  وإنشاء  الالزمة  والهبات 
العليا لإلغاثة تأمين إيواء العائالت التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، 
العائالت  هذه  الستقبال  المدارس  لفتح  التربية  وزارة  مع  والتواصل 
ومع وزير السياحة الستعمال الفنادق لهذه الغاية أو ألي غاية مرتبطة 
بعمليات اإلغاثة، وضع آلية الستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي 

تستعمل في ترميم األضرار«.
إج��راءات  من  يلزم  ما  جميع  باتخاذ  ال��وزراء  مجلس  »التزم  أضافت 
األجهزة  من  الطلب  كانت،  كما  بيروت  إعمار  إع��ادة  سبيل  في  وتدابير 
األمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها، 
مدة   2020/6/10 تاريخ   18 رقم  القرار  في  المحددة  المهلة  تمديد 
اعتماد  2020/8/10، فتح  اعتباراً من تاريخ  شهرين إضافيين تسري 

والمادة  الدستور  من   85 للمادة  سنداً  ليرة  مليار   100 بقيمة  استثنائي 
العامة  2020/3/5 )الموازنة  6 تاريخ  رقم  النافذ حكماً  القانون  8 من 
2020(، تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة  والموازنات الملحقة لعام 
العدل،  وزي��رة  الدفاع،  وزي��رة  الرئيس  نائبة  وعضوية  الرئيس،  دولة 
عام  مدير  الداخلي،  األمن  قوى  عام  مدير  الجيش،  قائد  الداخلية،  وزير 
في  التحقيق  إدارة  مهمتها  تكون  الدولة،  أمن  عام  مدير  العام،  األم��ن 
إلى مجلس  بالنتيجة  تقرير  الكارثة ورفع  إلى وقوع  أدت  التي  األسباب 
الوزراء خالل مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير 
بحق  العقوبات  درجات  أقصى  التخاذ  المختصة  القضائية  الجهات  إلى 
من تثبت مسؤوليته على أن ال يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء 
بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو إجراءات، تكليف الجيش مع الهيئة 
العليا لإلغاثة إجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة 
بأول  أوالً  المستحقين  إلى  عاجلة  تعويضات  بدفع  للمباشرة  تمهيداً 
حكومية  ميدانية  مستشفيات   4 إستحداث  الحاجة،  أولويات  وحسب 

)بيروت عدد 2، الدورة، الحدت(«.
وأشارت إلى أنه في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 2020/8/5 
وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، طلب المجلس من السلطة 
أدار شؤون تخزين  العسكرية العليا فرض اإلقامة الجبرية على كل من 
منذ  كان  أياً  ملفها  مّحص  و  وحراستها  طن(   2750( األمونيوم  نيترات 

حزيران 2014 حتى تاريخ االنفجار في 2020/8/4.

{ حسن حردان
انفجار  نتيجة  اللبنانية  العاصمة  أصابت  التي  الكارثة  هول  وسط 
مستودع في مرفأ بيروت الذي كان يحتوي نيترات األمونيوم، سارع 
مسبقاً  والتشكيك  دولية،  تحقيق  لجنة  بتشكيل  المطالبة  إلى  البعض 
بالتحقيق الذي قّرر مجلس الدفاع األعلى المباشرة به عبر تكليف لجنة 
تحقيق لهذه الغرض، على ان تنجز تقريرها في غضون خمسة أيام...

ويبدو من الواضح أّن من يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية غايته 
لجنة  سيناريو  تكرار  ومحاولة  الوطنية،  اللجنة  تقرير  نتائج  استباق 
اغتيال  جريمة  في  للتحقيق   2005 عام  شكلت  التي  الدولية  التحقيق 
رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري، حيث تبيّن من مسار التحقيق 
التحقيق  لجنة  عمل  ش��اب  ال��ذي  والتسييس  والتزوير  التلفيق  حجم 
والذي فضحته شهادات الزور التي جرى ترتيبها وتحضيرها إللصاق 
الحقيقية  الجهات  على  والتعمية  السورية  وبالقيادة  بالمقاومة  التهمة 
التي تقف وراء الجريمة، تنفيذاً لمخطط أميركي إسرائيلي هدفه تشويه 

سمعة المقاومة وحلفائها، وإحداث انقالب أميركي في لبنان...
على أّن من يطالب بتكرار هذا السيناريو ليس من السهل عليه اليوم 

تزوير الحقائق لألسباب التالية...
2750 طناً  السبب األول، اّن االنفجار حصل في مستودع يحتوي 
من نيترات األمونيوم جرت مصادرتها عام 2014 من باخرة كانت آتية 

من جورجيا ومتوجهة إلى موزانبيق.. ففي ذلك العام والسنوات التي 
تلت كانت الحكومات التي بيدها السلطة الفعلية، هي برئاسة الرؤساء، 
الحكومات  وه���ذه  ال��ح��ري��ري،  وس��ع��د  س���الم  وت��م��ام  ميقاتي  نجيب 
بموجب الدستور هي التي تتحكم بجميع السلطات األمنية والقضائية 
رقم  العنبر  في  الشحنة  إبقاء  عن  المسؤولة  هي  وبالتالي  واإلداري���ة 
خطرها... من  الرغم  على  السنوات  ه��ذه  ط��وال  بيروت  مرفأ  في   12"
على  القضائية  الجهات  إص��رار  تؤكد  إثباتات  هناك  اّن  الثاني،  السبب 
إبقاء كمية األمونيوم في المرفأ وعدم الموافقة على التخلص منها اْن 
كان عبر بيعها أو نقلها إلى مكان آخر بعيداً عن المرفأ ألّن وجودها فيه 
اإلثباتات  وهذه  والعاصمة،  المرفأ  على  خطيرة  موقوتة  قنبلة  يشكل 
فاضي  إلى  المرفأ  إدارة  من  أرسلت  التي  العديدة  الكتب  في  تتجّسد 
او  إخراجها  لطلبات  االستجابة  يرفض  كان  الذي  المستعجلة  األم��ور 

التخلص منها...
السبب الثالث، اّن قاضي األمور المستعجلة والجهات األمنية التي 
تشرف على المرفأ تعرف جيداً مدى خطورة بقاء هذه الكمية الكبيرة 
من مادة االمونيوم في مرفأ وسط المدينة فلماذا تّم اإلصرار على عدم 

التخلص منها ومن هي الجهات التي أمرت بذلك...؟
أو  التباس،  أّي  هناك  وليس  واضحة  المسألة  فإّن  ذلك  من  انطالقاً 
واألمر  ال��ح��ري��ري...  اغتيال  جريمة  ح��ال  ك��ان  كما  بشأنها،  غموض 
بقصد  ك��ان  إْن  حصل،  عما  المسؤوليات  تحديد  إل��ى  س��وى  يحتاج  ال 
الكارثة  ه��ول  وه��ي  واح���دة،  النهاية  ف��ي  فالنتيجة  إه��م��ال،  نتيجة  او 
من  العشرات  أرواح  إزه��اق  الى  وأّدت  اللبنانيون  عليها  استفاق  التي 
والمرفأ  العاصمة  من  كبيرة  جزء  وتدمير  اآلالف  وإصابة  المواطنين 

وما كان يحتويه من بضائع تقّدر بمليارات الدوالرات...
المطالبة  خ��ط��ورة  م��ن  وال��ت��ن��بّ��ه  ال��ح��ذر  ه��و  المطلوب  ف���إّن  هنا  م��ن 
المرتكبين  عن  األنظار  إبعاد  هدفها  ألّن  دولية،  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
والمسؤولين الحقيقيين الذين تسبّبوا بالكارثة، والعمل على تسييس 
الرئيس  اغتيال  بجريمة  التحقيق  في  حصل  ما  غ��رار  على  التحقيق، 
الحريري لتوجيه االتهام للمقاومة، وإثارة الفتنة بين اللبنانيين، خدمة 
المقاومة  ص��ورة  تشويه  إل��ى  يسعى  ال��ذي  الصهيوني،  العدو  لكيان 
وتحمي  عدوانيته  ت��ردع  قوة  إلى  تحّولت  بعدما  وعزلها،  وإضعافها 

لبنان من أطماعه..

)داالتي ونهرا( رئيس الجمهورية خالل تفقده مكان االنفجار ومعه قائد الجيش  

)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء يقف دقيقة صمت إجالالً ألرواح الضحايا  



3الوطن / �سيا�سة
»القومي«: لت�ضميد جراح لبنان النازفة

والتعامل مع النكبة بم�ضوؤولية وطنية واأخالقية واإن�ضانية

دعت ال�ضحافيين المت�ضّررين للتوا�ضل معها

نقابة المحررين: لموؤتمر وطني لإنقاذ لبنان

بّري األغى مواعيده وتابع تداعيات الإنفجار 

»اأمل«: لالرتقاء اإلى اأعلى درجات الوحدة الوطنية 

منفذية طرابل�س في »القومي« ت�ضع منازل بت�ضرف المت�ضّررين

و»الرعاية ال�ضحية« تن�ّضق مع ال�ضليب الأحمر وتطلب التبّرع بالدم

مجل�س الق�ضاء يتعّهد باإنجاز التحقيقات

وتحديد الم�ضوؤوليات واإنزال العقوبات المالئمة

�ضحايا الإنفجار: 113 �شهيدًا و4000 جريح  وع�ضرات المفقودين

والأ�ضرار في بيروت بين 3 و5 مليارات دولر وبدء عمليات الم�ضح

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  جّدد 
بيروت  مرفأ  في  االنفجار  بشهداء  تعازيه 
وكشف  للجرحى  العاجل  بالشفاء  وتمنيه 

مصير كل المفقودين.
ورأى »القومي« أّن اإلنفجار الضخم في مرفأ 
بيروت  بالعاصمة  حلّت  كبيرة  نكبة  بيروت، 
وكّل لبنان، وأّن كارثية هذه النكبة تكشفت بما 
شهداء  ومن  ودمار  أضرار  من  اإلنفجار  خلّفه 

وجرحى. 
ودعا »القومي« إلى التعامل مع هذه النكبة 
بحّس عاٍل من المسؤولية الوطنية واألخالقية 
كّل  ب��ذل  ض��رورة  على  م��ش��ّدداً  واإلنسانية، 
لبنان  جراح  لتضميد  الجميع  قبل  من  الجهود 

النازفة وتجاوز المحنة التي حلّت به.
أمس،  يوم  »القومي«  أعلنه  لما  واستكماالً 
حيث دعا الى التبرع بالدم، ووّجه المؤسسات 
ب��ض��رورة  ال��ردي��ف��ة  واإلس��ع��اف��ي��ة  الصحية 
في  الرسمية  والمؤسسات  األجهزة  مساعدة 
العمل  عميد  أج��رى  فقد  اإلس��ع��اف،  عمليات 
بطرس  ال��ح��زب  ف��ي  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
األحمر  للصليب  العام  باألمين  اتصاالً  سعادة 

الحزب  باسم  مقّدراً  اللبناني  جورج كتانة، 
الكبيرة  الجهود  االجتماعي  القومي  السوري 
األحمر، ومؤكداً جهوزية  الصليب  يبذلها  التي 
الرديفة  اإلسعاف  وفرق  الصحية  المؤسسات 

للمشاركة في المهام اإلنقاذية واإلسعافية. 
بدوره، أعرب كتانة عن شكر لموقف الحزب 
في  الجميع  تعاون  أهمية  على  وأكد  القومي، 

مواجهة الكارثة التي حلّت بلبنان.

حزنها  عن  الصحافة  محرري  نقابة  أعربت 
وألمها »الممزوجين بالغضب للنكبة التي حلت 
جراء  أصابها  ال��ذي  الهائل  والدمار  ببيروت 
وأحياءها  مرفأها  دمر  الذي  الرهيب  االنفجار 
الشهداء،  عشرات  سقوط  إلى  وأدى  ومنازلها، 
ومن  الجرحى،  ،وآالف  المفقودين  عن  ع��دا 
وعاملون  وإعالميون  صحافيون  زمالء  بينهم 
إلى  وقوفها  معلنًة  إعالمية«،  مؤسسات  في 

جانبهم ومشاركتها معاناتهم.
إل���ى أن »اإله��م��ال  وأش�����ارت ف��ي ب��ي��ان، 
وتقاذفها،  المسؤولية،  وانعدام  واالستهتار، 
ونهج الفساد، والمحسوبيات، الذي ساد عمل 
الدولة طويالً كانت كلفته باهظة على لبنان«، 
داعيًة »كل األطراف في السلطة وخارجها إلى 
تغليب منطق التضامن الوطني، واإلقدام على 

اآلتي:
يتكون  عام  وطني  مؤتمر  إلى  الدعوة   - أ 

جدول عمله من مادة وحيدة: إنقاذ لبنان.
دولي  عربي  لبناني  صندوق  إنشاء   - ب 
يخصص إلغاثة المنكوبين من جراء اإلنفجار، 
وطبابة  الشهداء،  عائالت  على  والتعويض 
المصابة،  المباني  وترميم  وإعمار  المصابين 
ألهميته  ن��ظ��راً  ب��ي��روت  مرفأ  إع��م��ار  وإع���ادة 

االقتصادية والتجارية.
ج- محاسبة من تثبت مسؤوليته المباشرة 
أشد  وإن��زال  النكبة،  هذه  عن  المباشرة  وغير 

العقوبات به.
رسمية  ذك��رى  عام  كل  من  آب   4 -إع��الن  د 
فيها  يستذكر  ب��ي��روت«  »نكبة  عنوان  تحت 

اللبنانيون هذا اليوم المشؤوم.
وحيت النقابة أرواح الشهداء الذين سقطوا، 
والسيما  العاجل  الشفاء  للجرحى  وتمنت 
خدمة  في  الوطني  بدورهم  منوهًة  الزمالء 

لبنان.
رؤساء  »من  اتصاالت  تلقت  أنها  وأعلنت 
العام  واالتحاد  العرب،  الصحافيين  نقابات 
لإلطمئنان  مشكورين،  العرب  للصحافيين 
استعدادهم  جميعاً  أب��دوا  وقد  الزمالء،  على 
لمساعدة الزمالء اللبنانيين، مؤكدين الوقوف 
حلّت  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة  ه��ذه  ف��ي  جانبهم  إل��ى 

بالوطن«.
من جهة أخرى، دعت النقابة جميع الزمالء 
الصحافيين واإلعالميين، إلى إبالغها باألضرار 
التي لحقت بهم من جراء الكارثة التي حصلت 
أول من أمس، سواء على المستوى الجسدي أو 
المادي، وذلك بهدف تكوين ملف بهذه األضرار، 
المراجع  ل��دى  مالحقتها  النقابة  تتولى  كي 
موضحًة  األضرار،  عن  بالتعويض  المختصة 
مع  الغرض  لهذا  المباشر  التواصل  يمكن  أنه  

النقابة أو بواسطة البريد االلكتروني التالي:
لتقرير  وف��ق��اً  وذل���ك   info@orlb.org

يتضمن التفاصيل الكاملة لحجم األضرار.

»أم��ل«  حركة  في  الرئاسة  هيئة  عقدت 
االلكترونية  منصتها  عبر  طارئاً  اجتماعاً 
نبيه  النواب  مجلس  رئيس  رئيسها  برئاسة 

بري.
»من  فيه  تقّدمت  بيان  الهيئة  عن  وصدر 
أهلنا اللبنانيين، وتحديداً أولئك الذين فقدوا 
المرفأ في بيروت، والذين  عزيزاً، في إنفجار 
بأسمى  بجروح،  اإلنفجار  شظايا  أصابتهم 
»وقوفها  معلنًة   والمواساة«،  العزاء  آيات 
ما  وهو  وإمكاناتها،  قوتها  بكل  جانبهم،  إلى 
بدأته )أول من( أمس عبر وضعها إمكاناتها 
الدولة.  أجهزة  خدمة  في  والمادية  البشرية 

وقد شكلت لجنة طوارئ صحية واجتماعية 
مختلف  على  تزال  وال  واكبت  البارحة  منذ 

المستويات وال سيما تأمين المأوى«.
التي  األليمة  الحادثة  هذه  »بعد  وأضافت 
حولها،  ال��ف��وري  التحقيق  فتح  تستوجب 
عاصمتنا  وضع  عن  المسؤولين  ومحاسبة 
كيميائية  مواد  رحمة  تحت  بيروت  الحبيبة 
خطيرة جداً، قدرت بمئات األطنان من المواد 
القابلة لالنفجار، وهو ما وصف بأنه يوازي 
تضامن  »ضرورة  مؤكدًة  هيروشيما«،  قنبلة 
والوقوف  المناطق،  كل  من  اللبنانيين،  كل 
الكارثة  هذه  تداعيات  لمعالجة  واحداً  صفاً 

الضيقة،  السياسية  الحسابات  عن  والترفع 
الوحدة  درجات  أعلى  إلى  االرتقاء  وضرورة 

الداخلي«. الوطنية والتضامن 
والشقيقة  الصديقة  ال��دول  »كل  وشكرت 
والوقوف  المساعدة  تقديم  إلى  بادرت  التي 
إلى جانب لبنان الجريح«. وختمت »الرحمة 
لكل  والعافية  للجرحى،  والشفاء  للشهداء، 
ورفع  الضحايا،  إجالء  خط  على  العاملين 
وكفكفة  الجرحى،  ألم  وتخفيف  األنقاض، 
بلد  فلبنان  المنكوبة،  ال��ع��ائ��الت  دم���وع 
عليه  تمر  التي  والمحن  والصمود،  المقاومة 

أقوى«. ستجعله 

وأعطى بّري توجيهاته إلى عناصر حركة 
»أمل« ومناصريها، للتبرع بالدم في المراكز 
وطلب  ك��اف��ة.  والمستوصفات  الصحية 
جمعية  ف��ي  المدني  ال��دف��اع  متطوعي  م��ن 
المساهمة،  الصحي«  لإلسعاف  »الرسالة 
األنقاض  رف��ع  عمليات  في  وع��ت��اداً،  عديداً 

وإسعاف الجرحى والمصابين.
أل��غ��ى ك��ل م��واع��ي��ده وتابع  ب���ّري  وك���ان 
الغاية  ل��ه��ذه  وتلقى  اإلن��ف��ج��ار  ت��داع��ي��ات 
مع  وتضامن  بالشهداء  تعزية  ات��ص��االت 
المجالس  م��ن  العديد  رؤس���اء  م��ن  لبنان 

النيابية.

أعلنت منفذية طرابلس في الحزب السوري 
القومي االجتماعي أنها أّمنت عدداً من المنازل، 
منازلها  تضّررت  التي  العائالت  بعض  إليواء 

من جراء االنفجار في مرفأ بيروت.
ال��رع��اي��ة  م��ؤس��س��ة  ح��ّث��ت  جهتها،  وم���ن 
المواطنين  الصحية اإلجتماعية فرع طرابلس 
جانب  إل��ى  وال��وق��وف  ال��واج��ب  ن��داء  لتلبية 

المتضّررين.
وقد ناشد ناظر العمل والشؤون االجتماعية 
مؤسسة  وم��س��ؤول  ط��راب��ل��س  منفذية  ف��ي 

المدينة  في  واإلجتماعية  الصحية  الرعاية 
إلى  ف��وراً  للتوّجه  المواطنين  األيوبي  محمد 
مركز الصليب األحمر اللبناني - بنك الدم خلف 
»السيتي كومبليكس« للتبّرع بالدم من مختلف 
الصليب  مع  التنسيق  تّم  أنه  مؤكداً  الفئات، 
األحمر من أجل فتح أبواب بنك الدم خّصيصاً 
بها  التبّرع  سيجري  التي  الدم  وحدات  لجمع 
إلى بيروت للمساعدة في  ونقلها من طرابلس 
في  الضخم  االنفجار  جراء  المصابين  إسعاف 

العاصمة.

مرفأ  انفجار  في  التحقيقات  تواصلت  بينما 
محمد  والبلديات  الداخلية  وزير  اعتبر  بيروت، 
فهمي، الذي كان زار بلدّية برج حمود ثّم بلدّية 
نفّل  خلّينا  نحاسب  فينا  ما  »إذا  أّن��ه  بيروت، 
أقوياء  نكون  أن  ويجب  نكبة  فهذه  عالبيت« 
لذلك ال بّد من التحّرك والقتال إذا أردنا الحفاظ 
على لبنان«، ُمضيفاً »عاصمة العواصم منكوبة 
التوّحد  كافة  واألحزاب  السياسيين  من  وأطلب 
إنقاذ  من  نتمّكن  لكي  الخالفات  عن  والتعالي 

البلد«.
»التقارير  أّن  فهمي  أوضح  سؤال،  على  ورداً 
لم تصل إلّي ولم أكن على علم بملّف مرفأ بيروت 

وأنا ال أغّض النظر عن أّي ملّف«.
لدى  ال��ع��ام  النائب  وج��ه  أخ���رى،  جهة  م��ن 
محكمة التمييز القاضي منيف عويدات، استنابة 
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  إل��ى  قضائية 
باالستقصاءات  »القيام  فيها  كلفها  الداخلي، 
والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة 
المعلومات والمالبسات كافة المتعلقة باالنفجار 
مدينة  مرفأ  في   2020 آب   4 بتاريخ  الحاصل 
من  كبير  ع��دد  وق��وع  إل��ى  أدى  وال��ذي  بيروت، 
الشهداء والجرحى، وحصول دمار هائل وأضرار 
مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، 
وأي  لديكم،  المتوافرة  التقارير  كل  وإيداعنا 
في  المتفجرة  المواد  بتخزين  متعلقة  مراسالت 
أسماء  وتحديد  االنفجار  وقع  حيث  المستودع 
والقائمين  وحمايتها،  حفظها  عن  المسؤولين 
كّل  وبيان  المستودع...  في  الصيانة  بأعمال 
تباعا  ومخابرتنا  التحقيق  إن��ارة  شأنه  من  ما 

بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى«.
بأسماء  مفصالً  ت��ق��ري��راً  إي��داع��ه  طلب  كما 
الشهداء والجرحى والمفقودين وذلك بالسرعة 

الممكنة.
المحكمة  بدوره، كلف مفوض الحكومة لدى 
العسكرية باإلنابة القاضي فادي عقيقي، مديرية 
المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي وأمن الدولة وإدارة الجمارك 
والشرطة العسكرية، بإجراء كّل االستقصاءات 
الذي  التفجير  مالبسات  وكشف  والتحريات، 
التقارير  ايداعه  وطلب  بيروت،  مرفأ  في  وقع 
»نيرات  م��ن  كميات  تخزين  ح��ول  المتوفرة 
المواد في مرفأ بيروت،  األمونيوم« وغيرها من 
تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ اإلجراءات 

القضائية المناسبة بهذا الشأن.
أنه  األعلى  القضاء  مجلس  أكد  ناحيته،  من 
مسار  التمييزي  العام  النائب  مع  ويتابع  تابع 
اللبنانيين  معاهداً  بها،  باشر  التي  التحقيقات 
سير  حسن  على  السهر  في  دوره  منطلق  »من 
القضاء، العمل من دون هوادة على أن تنجز هذه 
المسؤوليات  تحديد  إلى  للوصول  التحقيقات 

وإنزال العقوبات المالئمة بحق المرتكبين«.
وطلب المجلس »عدم إطالق األحكام المسبقة 
القضائية،  واإلج��راءات  القرارات  تتناول  التي 
الثابتة  المعطيات  بكل  اإلح��اط��ة  ع��ن  بعيداً 

المتعلقة بالملف«.
وفي السياق، قال نادي قضاة لبنان، في بيان، 
للشهداء  التعازي  بأحر  التقدم  »وبعد  أنه  إلى 
ظل  وفي  بالشفاء،  للجرحى  والدعاء  وذويهم، 

البارحة،  لبنان  له  تعّرض  ما  وه��ول  فاجعة 
وفي ظل محاولة المسؤولين على جميع الصعد 
والمستويات، التنصل من المسؤولية وتحميلها 
المستعجلة،  األم��ور  قضاء  وتحديداً  القضاء 
وتحول لبنان فجأة إلى دولة قانون بحيث بات ال 
يتحرك أحد إال بأمر قضائي، وهذا أمر مرتجى لو 
يصبح نهجاً وال يقتصر على المصائب والتهرب 
المشروعة  األسئلة  ظل  وفي  المسؤولية،  من 
ال  المتداولة،  واألخ��ب��ار  الناس  يطرحها  التي 
سيما لناحية كيفية توضيب مواد على هذا القدر 
المناسب«  »غير  وضعها  ومكان  الخطورة،  من 
قانون  من   /205/ ال��م��ادة  لنص  والمخالف 
الجمارك، والمعرض لكل العوامل، وما يقال عن 
لم  التي  األسباب  من  وغيرها  الحاصل  التلحيم 

تتكشف بعد«.
أضاف »وعلى فرض أن التفجير حصل نتيجة 
قضاة  ن��ادي  يطالب  اإلع��ت��داء،  وليس  اإلهمال 
سريعاً  التحرك  األعلى،  القضاء  مجلس  لبنان 
لدى  ما  على  والوقوف  داخلي،  تحقيق  وإج��راء 
قضاء األمور المستعجلة من معطيات، لتحديد 
مكان،  أي  في  قضائي  تقصير  هناك  كان  إذا  ما 
ليصار إلى تحميل المسؤوليات وفاقاً للقانون، 
القضائي،  التقصير  انتفاء  تبين  حال  وفي  وإالّ 
في  الناس،  حق  فمن  بذلك،  العام  ال��رأي  إعالم 
هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، معرفة 
مهما  الحقيقيين  المقصرين  لمحاسبة  الحقائق 

بلغ سلمهم الوظيفي أو السياسي«.
وتمنى النادي »عدم مخالفة القوانين النافذة 
وصلنا  ما  في  رئيساً  سبباً  شكلت  ب��ق��رارات، 

إليه، فالجرم مشهود وهو من صالحية قاضي 
التحقيق المناوب المختص، حيث تطلب النيابة 
العامة لديه ما ترى فيه فائدة للتحقيقات، وليس 

من صالحية أي لجنة مهما تكن«.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام 
مرفأ بيروت حسن قريطم، أن »الوقت الراهن هو 
للملمة الجراح وانتشال الضحايا ونقل الجرحى 
والتصريحات  التسريبات  وأن  الركام،  ورف��ع 
والمستندات التي يتّم التداول بها ربما لتقاذف 
من  ليس  التحقيق  واس��ت��ب��اق  المسؤوليات 
العصيب، وأن  الظرف  المسؤولية في هذا  شيم 
وشفاف  ص��ارم  تحقيق  وأخيراً  أوالً  المطلوب 

يحدد المسؤوليات«.
اإلرتقاء  إلى  مدعوة  األمنية  »األجهزة  وتابع 
األخالقية  المسؤولية  مستوى  إل��ى  ال��ي��وم 
من  ع���اٍل  مستوى  أظ��ه��رت  وق��د  وال��وط��ن��ي��ة، 
غير  الوطنية  الكارثة  هذه  لمواجهة  الجهوزية 

المسبوقة في لبنان«.
من  »وبالرغم  أن��ه  كيف  قريطم  واستغرب 
المراسالت المتكررة بين إدارة الجمارك وقضاء 
العجلة لم يتم التخلص من هذه المواد«، مضيفاً 
أنه »تم تعيين حارس قضائي عليها وُوِضعت 
سنوات   6 لمدة  بقيت  حيث  منفرد  عنبر  في 
التصرف بها«،  الحق في  أن يكون لإلدارة  دون 
مشيرا إلى أن »اإلدارة تلقت تعليمات من القضاء 
بإقفال  تقضي  السنوات،  هذه  كل  وبعد  أخيراً 
من  محتوياته  لحماية  العنبر  بوابة  في  فجوة 
عليه  أقدمت  ما  بالتحديد  وهذا  والسرقة  التلف 

إدارة المرفأ«.

فيما تواصلت عمليات البحث عن المفقودين 
جّراء اإلنفجار الهائل في مرفأ بيروت عصر أول 
من أمس بالتوازي مع مسح األضرار التي خلفها 
الحادث، أفاد  وزير الصحة العامة الدكتور حمد 
بلغ  الساعة  حتى  الشهداء  »ع��دد  ب��أن  حسن 
عشرات  وهناك   4000 نحو  والجرحى   113

المفقودين«.
تحديد  على  اتفاقاً  »هناك  أن  حسن  وأعلن 
الخدمة  الميدانية في  المستشفيات  آلية لوضع 
بمعالجة الجرحى بسرعة وطلبنا هو أن ُتحدد 
وزارة الصحة األماكن المناسبة لوضعها وكلنا 
ضد  لسنا  »أن��ن��ا  وأك���د   الجيش«.  ب���إدارة  ثقة 
اإلدارة المشتركة للهبات وإنما موضوع استالم 
المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة 
إلى  الفتاً  والمصابين«  الجرحى  إلنقاذ  الصحة 
أن »المساعدات يجب أن تتوجه من المطار إلى 

وزارة الصحة تحت إشراف الجيش«.
من جهته، أكد المكتب اإلعالمي لوزير األشغال 
بناء  أنه  نجار  ميشال  الدكتور  والنقل  العامة 
لتوجهياته »تم وضع إمكانات الوزارة بتصرف 
داخل  المحجوزين  المواطنين  إنقاذ  عمليات 
األنقاض  وإزال��ة  باآلليات  الطرق  وفتح  األبنية 

الناجمة عن اإلنفجار«.
األحمر  للصليب  العام  األمين  أك��د  ب���دوره، 
إسعاف  سيارة   75 أن  كتانة  ج��ورج  اللبناني 
تدخلت إلجالء المصابين أول من أمس، الفتاً إلى 
وهناك  جداً،  وكبيرة  مسبوقة  غير  »الكارثة  أن 
100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى اآلن«.

مخايل  م��ار  منطقة  مسح  »ت��م  أن��ه  وأوض��ح 
يتم  الذي  الثاني  المسح  أما  بالكامل،  والجميزة 
أن  مؤكداً  المرفأ«،  لمنطقة  فهو  األثناء  هذه  في 
عندما  معنا  نسقت  للجيش  البحرية  »القاعدة 
متن  على  كانوا  يونيفيل  من  إصابة   11 سحبنا 

سفينة عبر طرادات بحرية«.
في األثناء، أرسل نقيب المستشفيات الخاصة 
سليمان هارون تعميماً إلى كل المستشفيات في 
من  لديها  الفارغة  األسرة  عدد  لمعرفة  المناطق 

أجل نقل المصابين اليها.
ولفت في تصريح إلى أن »مخزون المستلزمات 
لسنا  ونحن  استنفد،  للمستشفيات  الطبية 
بحاجة إلى مستشفيات ميدانية بل إلى األدوات 
األطباء  والمستلزمات طبية«. فيما توجه نقيب 
للشهداء،  بالتعزية   ، بيان  في  شرف  أبو  شرف 
ساعد  الذي  االستشفائي  الطبي  الطاقم  وشكر 
بيروت  مستشفيات  »أن  مؤكداً  الجرحى،   االف 
امتألت والكل تأهب للمساعدة، وتبقى العالجات 
وتمنى  ت��وص��ف.  ال  وال��ك��ارث��ة  األم���د،  الطويلة 
وضع خطة طوارئ صحية وايجاد مستشفيات 

الميدانية«.
ووصف التنسيق الذي تم بين المستشفيات 
الجرحى  »ع��دد  أن  إلى  واش��ار  ج��داً«.  ب�«الجيد 
الساحقة  واألكثرية  جريح،  آالف   4 نحو  بلغ 
عادوا إلى منازلهم«. ولفت إلى أن »هناك حاجة 
المعدات الطبية للعمليات، باإلضافة إلى األدوية 
لالمراض التي تلفت بسبب الحادث في الكرنتينا 
»الحصول  ف��ي  آم��الً  السرطانية«،  ك��األدوي��ة 
القريب  في  ستأتي  التي  المساعدات  من  عليها 

العاجل«.
فقد  لإلنفجار  المادية  لألضرار  بالنسبة  أما 
تصريح  في  عبود  مروان  بيروت  محافظ  أعلن  
أن »حجم األضرار في بيروت يتراوح بين 3 و5 

مليارات دوالر«.
الطوارئ  وزارة  صرحت  ذل��ك،  غضون  في 
إل��ى لبنان  5 ط��ائ��رات  ال��روس��ي��ة ع��ن إرس���ال 
وإرس��ال  االنفجار  أنقاض  إزال��ة  في  للمساعدة 
متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية 
فيروس  عن  للكشف  ومختبرات  بيروت  إل��ى 

»كورونا« ومالبس ووسائل للوقاية.
الدكتورة  اإلع��الم  وزي��رة  تفقدت  ذل��ك،  إل��ى 
لبنان ورفيق  الصمد مستشفيي جبل  منال عبد 
وسط  إل��ى  التوجه  قبل  الحكومي،  الحريري 
جالت  حيث  األضرار،  لتفقد  وضواحيها  بيروت 
على المحال المتضررة في مار مخايل والجميزة 

وتحدثت إلى مواطنين.
»المسؤول  أن  على  الصمد  عبد  وش���ددت 
والمقصر سيحاسبان«، داعيًة إلى »التضامن في 

ما بيننا في هذه الكارثة التي حلت بنا«.
ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  تفّقد  ب���دوره، 
عاد  حيث  المركزي  العسكري  المستشفى  عون 
الشفاء  لهم  اإلنفجار، متمنياً  الجرحى ومصابي 

العاجل.
واطلع العماد عون من رئيس الطبابة العميد 
الركن جورج يوسف على اإلجراءات االستثنائية 
لجهة  العسكرية  الطبابة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
العسكريين  الجرحى  نقل  بعمليات  المساهمة 

والمدنيين وإسعافهم.
الطبي  الجهاز  لوضع  توجيهاته  وأع��ط��ى 
لمواكبة  استنفار  ح��ال  في  برمته  العسكري 
الطبية  المساعدة  وتقديم  اإلسعاف  عمليات 
اإلص��اب��ات  م��ن  يمكن  م��ا  واستيعاب  ال��الزم��ة 

ومعالجتهم.
بعد ذلك انتقل قائد الجيش إلى منطقة المرفأ 
حيث تفقد قاعدة بيروت البحرية ومبنى موسيقى 
الجيش ومبنى مديرية التوجيه وفوج المدفعية 

األول في الكرنتينا، والتي كانت تضررت نتيجة 
الذين  والعسكريين  الضباط  متفقداً  اإلنفجار، 

أصيبوا أول من أمس.
في  اجتماع  ُعقد  األض��رار،  مسح  إطار  وفي 
العام  األمين  ضم  لالغاثة  العليا  الهيئة  مقر 
للهيئة اللواء الركن محمد خير، ممثل عن قيادة 
في  واالستشاري  فيصل  كميل  العميد  الجيش 

»شركة خطيب وعلمي« سمير الخطيب.
وأعلن المجتمعون أن »شركة خطيب وعلمي 
المختصة  واألجهزة  المؤسسات  مع  ستقوم 
فنية،  ف���رق  إرس����ال  ع��ب��ر  األض����رار  بتقويم 
باإلضافة إلى مساهمات من شركة استشارات 
فنية وهندسية مجانية لتسريع عملية الترميم 
التقنيات  أحدث  باستخدام  ستقوم  واإلعمار، 
والتطبيقات في مجال إدارة الكوارث للمساعدة 

في وضع الحلول الالزمة بأسرع وقت«.
للبدء  االنفجار  موقع  المجتمعون  تفقد  ثم 
رفع  أعمال  على  خير  وأشرف  المهام.  بتنفيذ 
االنقاض وتفقد األضرار في منطقة الجميزة مار 
بناء  إلعادة  تمهيداً  الكهرباء،  وشركة  مخايل 
لالغاثة  العليا  الهيئة  مكاتب  وكانت  تدمر،  ما 

أصيبت باضرار كبيرة.
وق���ال خ��ي��ر »ب��اش��رن��ا ال��ع��م��ل م��ن لحظة 
الطرقات  كل  لفتح  وتوصلنا  االنفجار  وق��وع 
الجهاد  شركة  بواسطة  والرئيسية  الداخلية 
نزلت  مشكورة  والجمعيات  البلديات  وك��ل 
وقدمت الدعم لمنطقة بيروت وخاصة المنطقة 
المحيطة بسنتر بيروت  خصوصاص الجميزة 

وشركة الكهرباء واألشرفية والكرنتينا«.
مجلس  عندنا  للمسح  »بالنسبة  أض��اف 
ونحن  الجيش  وقيادة  دف��اع  ومجلس  وزراء 
إلرج��اع  سريعاً  مسحاً  ليكون  معهم  ننسق 
وبدأنا  وس��الم��ة  بخير  منازلهم  ال��ى  ال��ن��اس 

الرينغ  خط  إلى  الشهداء  ساحة  من  بالمسح 
والكرنتينا  للدورة  الجميزة  وخط  لألشرفية 
لجنة  ث��الث��ون  ه��ن��اك  وس��ي��ك��ون  ومحيطها 
وسيكون  الصباح  منذ  األرض  على  موجودة 
فيه  كلفت  ال��ذي  تقني  وكشف  م��ادي  كشف 

شركة خطيب وعلمي«.
كل  فعلى  ل��إلي��واء  بالنسبة  »أم��ا  وت��اب��ع 
عائلة ال تستطيع السكن في بيتها اللجوء إلى 
للذهاب  منه  موقعة  ورقة  إلعطائها  المختار 
على  فيه  للسكن  منتجع  أو  فندق  أي  إل��ى 
كل  فباشرت  الغذائية  المواد  أما  الهيئة.  نفقة 
السفارات والدول العربية تتصل والمغتربون 
بدأت  طائرات  وهناك  الشكر،  كل  لهم  ونوجه 
هناك  أن  وتبلغت  قطرية  طائرة  منها  تصل 
باخرة تركية من مؤسسة »التيكا« وسترسل 
حوالى  تحمل  قمح  باخرة  أي��ام  ثالثة  بعد 

ثالثمائة ألف طن«.
من ناحيتها، أعلنت اللجنة المركزية لإلعالم 
»التيار  أن  بيان،  في  الحر«  الوطني  »التيار  في 
الذين  للمواطنين  إي��واء  أماكن  بتقديم  يقوم 
وهو  بيروت،  انفجار  نتيجة  منازلهم  تضررت 
نجح حتى اآلن في تأمين عدد كبير من األماكن 
الموزعة بين فنادق وشقق سكنية وأماكن دينية 
ومدارس. لمن يرغب بتقديم أماكن إيواء أو لمن 
لنكبة  االستجابة  بفريق  االتصال  إليها  يحتاج 
 300768/81 االرق��ام:  على  التيار  في  بيروت 

.»117215/70 – 300539/-81
السياحية  الباخرة  بغرق  اإلنفجار  وتسّبب 
مرعي  »أبو  لمجموعة  التابعة  كوين«  »أورينت 
الينز« لصاحبها رجل األعمال مرعي أبو مرعي، 
بالكامل في مرفأ بيروت وسقط شهيدان وسبعة 
جرحى من طاقمها من ضمن الضحايا والجرحى 

الذين قضوا في هذا اإلنفجار.
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)عباس سلمان( الجرح كبير وبليغ... والدواء ال يكون بالمسكنات  

عميد العمل 

ات�صل بكتانة 

مقّدراً جهود 

ال�صليب الأحمر 

ومعلناً جهوزية 

الموؤ�ّص�صات 

الرديفة للم�صاعدة

فاجعة بيروت الموؤلمة لن تطال �صمودنا و�صبرنا

والجريمة الأولى اإبقاء ال�صحنة ل�صنوات في المرفاأ

{ عمر عبد القادر غندور*

أداة  وكأنها  بــيــروت  مرفأ  فاجعة  مــع  يتعامل  ان  اإلعـــام  بعض  على  عيب 
اّن  الوقائع على غير حقيقتها، تارة  لاستثمار السياسي الرخيص، وتصوير 
المواد المتفجرة تعود ألحد األحزاب، وتارة أّن جسماً خفياً طائراً هو الذي فجر 
أّن »إسرائيل« هي التي فجرت الشحنة ونقل  شحنة نيترات األمونيوم، وتارة 

المعركة من سورية الى لبنان، وغير ذلك من إسفاف هذا اإلعام الحاقد!
ضمن  من  »خبريات«  يشيع  وراح  الناس  آالم  استغّل  الرخيص  اإلعام  هذا 
حرب تخويف واضطراب يريدها العدو »اإلسرائيلي«، بينما التزم المسؤولون 
بعدم الخوض في التفاصيل بانتظار ما يتوصل اليه التحقيق، ودعت المراجع 
والشفاء  الضحايا  على  والترّحم  وإيوائهم  المنكوبين  مساعدة  إلى  السياسية 

للمصابين.
وحول أسباب هذه الفاجعة، ال يقبل العقل بوجود هذه الشحنة الضخمة من 
نيترات األمونيوم منذ سنوات في العنبر رقم 12 دون أدنى حماية وتحصين، 
يعرف  حفرة  في  ووضعها  العاصمة  خــارج  الــى  نقلها  يتوجب  كــان  ما  وهــو 
الجيش كيف يتقي شرها، ولكن هذا لم يحصل، ولعّل المجلس األعلى للدفاع 

قّدر حجم المسؤولية، وأكد اإلصرار على محاسبة من يثبت تقصيره.
وفي هذا المجال ال يجوز التستر وتضييع المسؤول ووحمايته وكأّن شيئاً 

لم يكن...!
وقد نشرت أمس وثيقة وجهها مدير عام الجمارك بدري ضاهر عام 2017 
عبر كتاب الى قاضي األمور المستعجلة طلب فيها تحديد مصير شحنة نيترات 
األمونيوم الموجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت. كما رغبنا إلى الوكالة البحرية 
 H O S  المعنية بإعادة تصدير كمية نيترات األمونيوم التي أفرغتها الباخرة

المرجع. في  إليه  المشار  بقراركم  عماً   U S
وجهتها  وكــانــت  جورجيا  مــن  جــاءت  انفجرت  التي  الشحنة  اّن  وقيل  هــذا 
موزامبيق، اال اّن الباخرة تّم توقيفها في مرفأ بيروت بسبب مشاكل ميكانيكية 

فيها، وقد تخلى عنها أصحابها وعن حمولتها.
ومع مرور هذه المعلومات يجدر بكّل من يتعاطى الشأن اإلعامي ان يترّيث 

وينتظر نتائج التحقيق، وأمامه أكثر من طرف للتوسع فيه.
تنفيذاً  واليأس  البلبلة  وإشاعة  الناس  دماء  في  يستثمرون  الذين  أولئك  أما 

ألجندات مشبوهة، فا بّد ان يجنوا ما تكسبه أيديهم...

*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي



جديدة  كورونا  اصابة   355 تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
.5417 رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة الى 

وأف���ادت وح���دة إدارة ال��ك��وارث ف��ي ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ق��ض��اء صور 
4 إصابات مثبتة  وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء: بأنه تّم تسجيل 
مخالطين.  لمقيمين  حاالت  وهي    covid-19 ب�   مخبرياً  ومؤكدة 
والحاالت المسجلة هي حصيلة العينات التي اجريت في بلدة طيردبا 

وهي جميعها من الدائرة الضيقة للمصاب .
مصاباً.   294 إل��ى  ارتفع  القضاء  في  المصابين  ع��دد  ف��إن  وعليه 

توزعوا على الشكل التالي:
وفاة(. حاالت   3( أفريقيا  من  وافدة  حالة    149

أوروبا. من  وافدة  حاالت    4
حالة واحدة وافدة من سورية.

حالة وافدة من العراق.
حالة   28 بينها  المخالطين(  م��ن  حالة   133( محلية  حالة   138
السورية  التابعية  من  حاالت  و4  الفلسطينية  التابعية  من  لمواطنين 

وحالة من التابعية العراقية )5 حاالت وفاة(.
وقد تماثل 146 منهم الى الشفاء بشكل تام.

العامة ووحدة إدارة الكوارث في اتحاد  وقد قامت وزارة الصحة 
بلديات قضاء صور بإجراء 30 فحص PCR لمخالطين لمصاب في 
رئيس  الوحدة  في  الصحة  لجنة  رئيس  بإشراف  وذلك  طيردبا  بلدة 

طبابة القضاء وسام غزال وحضور رئيس البلدية وئام زيدان.
المركزي  ال��ص��ح��ة  مكتب  ف��ي  المتطوعين  م��ن  ف��ري��ق  ق���ام  ح��ي��ث 
الهيئة الصحية  لحركة أمل بأخذ العينات بالتعاون مع متطوعين من 

اإلسالمية وجمعية الرسالة لإلسعاف الصحي.

الوطن4

كورونا.. 355 اإ�صابة جديدة والعدد التراكمّي 5417

بواخر القمح ُتحّول اإلى مرف�أ طرابل�س

واتح�د نق�ب�ت المخ�بز والأفران: الطحين موؤّمن ب�صورة دائمة للأفران

اآث�ر انفج�ر المرف�أ على الموؤ�ص�ص�ت

دم�ر كلّي في المبنى المركزّي للكهرب�ء

اأوتيل ديو يطلق خطة الكوارث.. وم�ست�سفى الحريري لزيادة القدرة ال�ستيعابّية لجميع الأق�سام

ح�صن يتفقد م�صت�صفى الكرنتين�: وزارة ال�صحة متحدة بكل اأطقمه�

إثر انهيار إهراءات القمح في مرفأ بيروت اثر انفجار يوم اول امس، 
في  نقص  أزمة  حدوث  احتمال  عن  الحديث  بدأ   ،12 رقم  العنبر  في 
بتوفر  طمأنت  االقتصاد  وزارة  أن  غير  المقبلة،  الفترة  خالل  القمح 
والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  وأوض��ح  واح��د.  شهر  لمدة  تكفي  كميات 
ملوثة  ألنها  األهراءات  في  القمح  استخدام  يمكن  »ال  أنه  نعمة  راوول 
المطاحن«.  لدى  كافية  بكميات  قمح  وهناك  الطحين،  وسنستورد 
اسفه  مبدياً  لدينا،  التي  المرافئ  كل  »سنستخدم  اننا  الى  ولفت 

لوجود 7 موظفين من األهراءات في عداد المفقودين« .
وقال المدير العام لوزارة االقتصاد محمد أبو حيدر إن لبنان ليس 
35 ألف طن من الطحين في المطاحن  أمام أزمة طحين، قائالً »لدينا 
مرفأ  إلى  وسننقلها  بواخر   4 28 ألف طن في  تكفي لمدة شهر، لدينا 

طرابلس )شمالي لبنان(«.
مع  التضامن  جهته،  من  تامر  أحمد  طرابلس  مرفأ  مدير  وأعلن 
مرفأ بيروت آمالً أن »يعود الى سابق عهده متألقا«، مؤكدا أن »مرفأ 

طرابلس جاهز الستيعاب االزمة وامتصاصها«.
18 سنة ما يقارب  وقال: »الدولة استثمرت في مرفأ طرابلس منذ 
اللوجستية  ال��ق��درة  كامل  لديه  وبالتالي  دوالر،  مليون   300 ال��� 
على  القدرة  ايضاً  ولديه  العالم،  بواخر  اكبر  الستقبال  والبحرية 
استيعاب ما يقارب ال� 5 ماليين طن في السنة، في حين كنا نستقبل 
ما يقارب المليوني طن. لذلك هناك 3 ماليين طن يمكن استقبالها بكل 
300 الف حاوية  راحة. اما بالنسبة الى الحاويات فيمكننا استقبال 
على  القدرة  لدينا  وبالتالي  الفاً   70 نستقبل  كنا  حين  في  السنة،  في 

استيعاب ما يقارب ال�230 الف حاوية«.
على  القدرة  بنا  الخاصة  الخلفية  المنطقة  »ل��دى  ان  الى  ولفت 
معتبراً  والحبوب«،  البضائع  من  طن  ألف   100 ال�  يقارب  ما  تخزين 
العام  القطاعين  بين  وتعاون  لوجستي  تخطيط  بعد  »نستطيع  أننا 
وداخله،  المرفأ  من  قريبة  مستوعبات  من  يملكان  بما  والخاص 
العام  واالمن  كالجمارك  المعنية  األجهزة  بين  متكاملة  خطة  ضمن 
وادارة المرفأ والجيش ووزارات االقتصاد والزراعة والصحة ومراكز 
في  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  في  واالختبارات  البحوث 
طن  ماليين   7 الى  االستيعابية  الطاقة  نسبة  من  نرفع  أن  طرابلس، 
وما يقارب ال� 400 الف حاوية، وهذا تقريباً حجم االستيراد اللبناني 
لمرفأ  يمكن  التي  االمور  بعض  »هناك  ان  الى  مشيرا  الحاويات«،  من 
تضرراً  أكثر  الخلفية  المنطقة  ان  رأينا  فكما  معها،  يتعامل  ان  بيروت 
يعاود  ان  يمكن  المرفأ  ان  يبشر  هذا  وبالتالي  وغيرها  األرصفة  من 

العمل في وقت قصير«.
العجز  يسّد  أن  يستطيع  طرابلس  »مرفأ  ان  ال��ى  تامر  وطمأن 
مخزون  الستيعاب  تواجهنا  أن  يمكن  مشكلة  هناك  وليس  الموجود، 
مليون   100 القمح والحبوب، وفي األساس كنا نستقبل ما يقارب ال� 
استيراد  حجم  من  بالمئة   60 ال�  يقارب  وما  سنوياً،  القمح  من  طن 

نقع  ولن  خوف،  ال  ان  وأؤكد  الحيواني،  والعلف  الحبوب  انواع  كل 
الستقبال  االستيعابية  القدرة  ولدينا  الحبوب،  او  الطحين  ازمة  في 
اكبر باخرة حبوب في العالم، ولدينا إمكانات في هذا االمر، اكبر من 

امكانات مرفأ بيروت«.
وشّدد على انه »مع خطة لوجستية توضع من قبل الدولة يمكننا 
مواجهة االزمة وحلها، وعلينا العمل 24/24 ساعة وبإمداد كهربائي 
الى  الفتاً  المعنية«،  المؤسسات  كل  مع  والتنسيق  بالتعاون  كامل 
والنقل  العامة  األشغال  وزير  من  بدعوة  اليوم  يعقد  طارئ  »اجتماع 

ميشال نجار لدرس امكانات مرافئ صيدا وصور وطرابلس«.
أي  توجه  عن  تتبلغ  لم  طرابلس  مرفأ  »ادارة  ان  الى  تامر  ولفت 
وقال:  قريباً«.  االمر  بهذا  نتبلغ  ان  نتوقع  لكن  المرفأ،  الى  باخرة 
جاهزون  نحن  ذلك  ومع  ايام،  لثالثة  حداد  حال  وفي  يتألم  »الوطن 
استيعاب  على  ال��ق��درة  طرابلس  مرفأ  ول��دى  االزم���ة،  المتصاص 
الشاحنات التي تعمل فيه وتنقل البضائع الى بيروت، الن االسطول 
نحن  لذلك  الكامل،  بالحمل  القيام  يستطيع  لن  لدينا  المتواجد  البري 
في  وتعمل  لتأتي  بيروت  مرفأ  شاحنات  مع  التعاون  الى  بحاحة 

مرفأهم طرابلس«.
محمد  صيدا  بلدية  رئيس  أج��رى  عينه،  الخط  وعلى  ذل��ك  ال��ى 
السعودي اتصاالً هاتفياً بمدير عام النقل البري والبحري عبدالحفيظ 
السفن  الستقبال  التجاري  صيدا  مرفأ  جهوزية  له  مؤكداً  القيسي، 

لتفريغ البضائع فيه جراء تعطل المالحة في مرفأ بيروت حالياً.
مكتب  في  موسعاً  اجتماعاً  واألف��ران  المخابز  نقابات  اتحاد  عقد 
العام  المدير  لالقتصاد،  العام  المدير  فيه  ش��ارك  نعمة،  ال��وزي��ر 
المطاحن  تجمع  ووفد  برباري  جريس  السكري  والشمندر  للحبوب 
بعد  سليم  البالد  في  التمويني  الوضع  »ان  االتحاد  واكد  لبنان،  في 
توفر الكميات الالزمة من القمح باإلضافة الى اربع بواخر تنتظر في 
القمح  من  طن  الف   25 حوالى  البالغة  حموالتها  لتفرغ  البحر  عرض 

في مرفأي طرابلس وصيدا«.
تتحضر  كانت  التي  الباخرة  تحويل  أمس  »تم  انه  الى  واش��ار 
للدخول الى مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها«، مؤكداً 
تزيد  لمدة  تكفي  المطاحن  لدى  القمح  من  مخزنة  كميات  »هناك  ان 
التي  لألفران  دائمة  بصورة  مؤمن  الطحين  فإن  وبالتالي  شهر،  عن 

بدورها تؤمن الخبز بشكل دائم ومستقر« .
لمنع  القمح  من  الالزم  االحتياط  »بتأمين  الوزراء  مجلس  وطالب 
الخاص«،  القطاع  على  االتكال  دون  المستقبل،  في  ازمة  أية  حصول 
للمطاحن  الرسمي  بالسعر  المازوت  توفير  »ض��رورة  الى  مشيراً 

واالفران« .
ودعا المواطنين الى »عدم الخوف والتهافت والوقوف امام االفران 
لشراء الخبز وتخزينه خصوصاً ان الخبز مؤمن بشكل عادي ومستقر 

في ظل رقابة فاعلة وصارمة من وزارة االقتصاد والتجارة«.

الذي  الهائل  االنفجار  نتيجة  انه  والمياه  الطاقة  وزارة  أعلنت 
لمؤسسة  ال��م��رك��زي  المبنى  ت��ع��ّرض  ب��ي��روت  م��رف��أ  ف��ي  حصل 
التحكم  مركز  خروج  الى  أدى  مما  كلي،  دمار  الى  لبنان  كهرباء 

الخدمة عن  كلياً  الوطني 
تم  جبارة،  بجهود  المؤسسة  موظفي  قيام  وبعد  ذلك  بنتيجة 
بصاليم  محطة  من  انطالقاً  يدوياً  الوطنية  النقل  بشبكة  التحكم 
اعمال  لمواكبة  التغذية  من  األقصى  المستوى  على  للمحافظة 

اإلنقاذ.
وقد أدى عصف االنفجار الى خروج محطة التحويل الرئيسية 
في األشرفية عن الخدمة، ومازالت حتى الساعة تفادياً لحصول 

المواطنين. بين  العامة  السالمة  أو خطر على  احتكاكات  اي 
لذلك، باشرت فرق الصيانة العمل على مسح األضرار تمهيداً 
للتيار  التدريجية  العودة  بغية  الضرورية  باإلصالحات  للبدء 

بيروت. العاصمة  من  المتضررة  المناطق  في  الكهربائي 

أضرار صندوق الضمان محدودة.. 
االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  ال��ع��ام  المدير  تابع 
م��ح��م��د ك��رك��ي األوض�����اع ال��م��س��ت��ج��دة ف���ي ال��ض��م��ان ف���ي ضوء 

بيروت أمس. العاصمة  هّز  الذي  المدّمر  االنفجار 
لتأمين  اتصاالت  سلسلة  العام  المدير  اإلطار أجرى  هذا  وفي 
يمين  لميا  العمل  وزيرة  مع  المتضررة  للمكاتب  الالزمة  الحماية 

البارحة. ليلة  الموضوع حتى ساعة متأخرة من  تابعت  والتي 
رئيس  م��ن  االت��ص��االت  م��ن  سلسلة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  تلقى  ك��م��ا 
األح����داث في  ل��م��واك��ب��ة  ي��ح��ي��ا  غ���ازي  ال��ص��ن��دوق  إدارة  م��ج��ل��س 
لبنان  ف��ي  المستشفيات  أص��ح��اب  نقيب  م��ن  وك��ذل��ك  ال��ض��م��ان، 
سليمان هارون حيث تّم تبادل وجهات النظر حول كيفية متابعة 
خصوصاً  وللمضمونين  عموماً  للبنانيين  الصحيّة  األوض��اع 

المطلوبة. واالحتياجات 
للصندوق  الرئيسي  بالمركز  لحقت  التي  األض��رار  تفّقد  كما 
من  ت��ق��اري��ر  وت��ل��ّق��ى  ال��ض��م��ان  ف��ي  المباني  دائ���رة  رئ��ي��س  برفقة 
التي  األض����رار  ح��ول  ال��ع��م��ل  أس��ال��ي��ب  وتنظيم  اإلح��ص��اء  م��دي��ر 
على  الميدانية  جولته  بعد  الصندوق  في  المكننة  بأجهزة  لحقت 
أعمال  متابعة  المكلف  والمراقبة  التفتيش  مدير  ومن  المكاتب 

واألمومة. المرض  ضمان  ومديرية  الصندوق  مكاتب 
على  جالت  التي   - اإلداري  المدير  من  تقريراً  تلّقى  وكذلك 
بهما  لحقت  التي  األض��رار  حول   - حمود  وبرج  ال��دورة  مكتبي 
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خالل  من  للمضمونين  الصّحية  األوض��اع  على  اّطلع  وكذلك 
إليه من قبل رئيسة األطباء في الصندوق ورئيس  تقارير ُرفعت 
سيتابع  وه��و  المستشفيات،  على  اإلداري���ة  المراقبة  مصلحة 
في  واالستشفاء  الطبابة  عن  المسؤولين  مع  مستمّرة  بصورة 

المضمونين. بصحة  يتعلق  ما  كل  الصندوق 
من  ال��رك��ام  ورف��ع  األض��رار  »معالجة  في  العام  المدير  وأم��ل 
المقبلة  القليلة  األي��ام  في  الرئيسي  والمركز  الصندوق  مكاتب 
أسرع  في  الصندوق  ومكاتب  مديريات  كافة  في  العمل  لمعاودة 

ممكنة«. فرصة 

المصارف: العودة إلى العمل اليوم
الفاجعة  »بعد  ان��ه  ال��ى  فيه  أش��ار  بياناً  لبنان  مصرف  أص��در 
يتقدم  ب��ي��روت،  العاصمة  وخ��اص��ة  بلبنان،  ألمت  التي  األليمة 
إعادة  ويعلن  اللبناني.  الشعب  م��ن  بالتعازي  لبنان  م��ص��رف 
جمعية  رئيس  م��ع  التشاور  وبعد  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  أب��واب��ه  فتح 
اليوم.  عملها  ممارسة  أي��ض��اً  ال��م��ص��ارف  ستعاود  ال��م��ص��ارف 
التخاذ  اليوم  المركزي  المجلس  انعقاد  ال��ى  الحاكم  وسيدعو 

المناسبة. اإلجراءات 

مرتضى كلّف فرق وزارة الزراعة

 

أخذ عينات من المواد الغذائّية في المرفأ
وزارة  م��ع  بالتنسيق  مرتضى  ع��ب��اس  ال��زراع��ة  وزي���ر  ك��لّ��ف 
الدفاع، فرق الوزارة في الحجر الصحي ألخذ عينات من المواد 
الفحوص  إج��راء  أجل  من  بيروت  مرفأ  في  الموجودة  الغذائية 
بعد  صالحيتها  م��ن  للتأكد  ال���وزارة  مختبرات  ف��ي  لها  ال��الزم��ة 
االن��ف��ج��ار ال���ذي ح��ص��ل ف��ي م��رف��أ ب��ي��روت وال��ض��رر ال���ذي لحق 

هناك. الوزارة  بمنشآت 
على  أبوابها  »فتح  للوزارة  التابعة  المختبرات  الى  أوعز  كما 
التي جرى  المخبرية للبضائع  الفحوصات  مدار الساعة، إلجراء 
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب  المستودعات،  من  إفراغها 

الغذائية«. المرفأ، خوفاً من أي تلف قد يكون لحق بالمواد 
المعنيين  مع  التواصل  الى  البضائع  »أصحاب  مرتضى  ودعا 
وقت  بأسرع  المرفأ  من  بضائعهم  خروج  لتسهيل  ال��وزارة  في 

ممكن«.

عموماً  المستشفيات  من  بيان،  في  العامة  الصحة  وزارة  طلبت 
بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخالء أسرة الحاالت الباردة 
الوقائية  اإلجراءات  واعتماد  الطارئة،  الحاالت  لصالح  والمتوسطة 

الالزمة.
الكرنتينا مطلعاً   تفقد وزير الصحة العامة حمد حسن مستشفى 
المستشفى  وضع  سيتّم  انه  معلناً  به،  لحقت  التي  األض��رار  على 
الميداني الذي سيصل من قطر في تصرفه. وقال: »نحن في القطاع 
اآلن  اليها  أضيفت  كورونا  وباء  مواجهة  في  أزمة  نعاني  الصحي 
الجميع  على  توجب  التي  والصحية  االنسانية  الفاجعة  ه��ذه 
السياسيين واالفرقاء والمرجعيات ومن كل  التعاطي بإيجابية من 
وفي  االسرة  عدد  في  نقصاً  نعاني  ألننا  والشقيقة  الصديقة  الدول 

التجهيزات إلسعاف المصابين والمرضى الحرجة حالتهم«.
الخاصة  المستشفيات  كل  في  الطبية  »االطقم  ان  الى  وأش��ار 
إهمال  عدم  مع  الحرجة  الحاالت  إسعاف  على  تعمل  والحكومية 
علينا  يجب  الحرجة  للحاالت  االولوية  ولكن  المتوسطة  للحاالت 
من  هم  المواطنين  وك��ل  إن��ق��اذه  يمكن  ما  إنقاذ  محاولة  جميعاً 
والفجوة  الثغرة  ه��ذه  س��ّد  المستطاع  ق��در  ونحاول  مسؤوليتنا 
االقتصادي  الوضع  وتفاقم  االقتصادي  الحصار  نتيجة  التراكمية 
والمالي الذي نعانيه أضيف اليه هذا االمتحان والبالء الجديد جراء 

االنفجار«.
المستشفيات  على  أكثر  تتكل  االن  الطوارئ  »خطة  أن  وأوضح 
الميدانية التي ستصل الميدانية تباعاً بعد اتصاالت من قطر، ايران، 
8 مستشفيات ميدانية ستصل  6 الى  الكويت، عمان واالردن، هناك 
النقص  لتلبية  القطرية  تتبعها  الكويتية  هي  ستصل  طائرة  واول 
الحاصل باالسرة والتجهيزات الضرورية والحقاً سيصار الى وضع 
ورئيس  محمد  واللواء  لالغاثة  العليا  الهيئة  مع  بالتنسيق  خطة 
والتقديم  والمساعدات  الهبات  الستقدام  للتنسيق  الوزراء  مجلس 

الرسمي للمستشفيات التي عانت وتعاني اآلن وضعا كارثياً«.
وتوقع أن تتزايد اعداد الضحايا الن االتصاالت تصل بالمئات الى 
المواطنين،  لخدمة  وضعت  التي  الصحة  وزارة  في  العمليات  غرفة 
جرحى،  او  ضحايا  او  مفقودون  هناك  كان  اذا  ما  تحديد  يمكن  وال 
ارتفاع  احتمال  الى  تشير  المعطيات  ولكن  متضاربة،  المعلومات 

عدد الضحايا الشهداء جراء التفجير االليم.
خاص  قطر  تقدمة  مستشفى  الكرنتينا  في  »سيوضع  أنه  واعلن 
لألطفال يتضمن 500 سرير ومستشفيات أخرى في الحدث والبيال 
وزارة  تحدد  االردن  من  سيقّدم  عسكري  ومستشفى  حمود  وبرج 

الدفاع مكانه«.
المعدات  صالحية  من  للتأكد  الوقت  ترف  لدينا  »ليس  وق��ال: 
انقاذ طارئ ومن ثم تقييم هذه األضرار وإمكانية  الى  نحن بحاجة 
استعمالها. ولقد تم انقاذ عدد كبير من األطفال كما علمنا من مديرة 

المستشفى وتم نقلهم الى مستشفيات اخرى«.
وأعلنت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان أن قسم 
الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي استقبل مساء أول 
امس 198 إصابة إثر االنفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي أدى إلى 
48 حالة منها  سقوط العديد من الضحايا والجرحى. وقد احتاجت 
إلى دخول المستشفى لتلقي العالجات وإجراء التدخالت الجراحية 
الالزمة، وزعت بين أقسام الجراحة والطب الداخلي وقسم النسائي 

11 حالة حرجة احتاجت  والوالدة. ومن بين هذه اإلصابات توجد 
القلبية. كما استقبل  الفائقة وقسم العناية  إلى دخول قسم العناية 

قسم الكورونا أربع حاالت حرجة وحالة واحدة في قسم العزل.
وكان قسم الطوارئ في المستشفى قد استقبل عدداً من اإلصابات 
ومار  ال��روم  مستشفى  منها  أخ��رى،  مستشفيات  من  تحويلها  تم 

العسكري والكرنتينا. يوسف والمستشفى 
ضحايا  من  وف��اة  حالة   17 المستشفى  ط��وارئ  في  سجل  وقد 

االنفجار، من ضمنها أربع ضحايا مجهولة الهوية.
األقسام  لجميع  االستيعابية  القدرة  زيادة  على  اإلدارة  وتعمل 
لتلقي  رقماً  خصصت  فيما  الجرحى.  من  المزيد  الستقبال  استعداداً 
والضحايا  الجرحى  أسماء  عن  لالستعالم  المواطنين  اتصاالت 
االتصال  خالل  من  المستشفى  ط��وارئ  في  استقبالهم  تّم  الذين 
-03 01-831020 أو على رقم الخلوي  بمكتب الدخول على الرقم 

.»481573
وأطلق مستشفى »أوتيل ديو« خطة الكوارث وبدأ العمل بها وفقاً 

لخّطة عمل مجّهزة.
منذ  األرض  على  النداء  بتلبية  كالعادة  ملتزمة  ِفَرقنا  أّن  وأعلن 
الدقيقة األولى، على رغم األضرار المادية التي لحقت بالمستشفى. 
مساعدتكم  إلى  بحاجة  فرانس«  دو  ديو  »أوتيل  مستشفى  وأّن 
الطّبية  الرعاية  معّدات  لتأمين  الكارثة  هذه  مواجهة  في  العاجلة 
https://www.hdf.  :لتبّرعاتكم الحيوية.  الطّبية  واألجهزة 

.»usj.edu.lb/donation.php
االسالمية«  الخيرية  المقاصد  جمعية  »مستشفى  ادارة  وأفادت 
من  الناتجة  بيروت  بالعاصمة  ألمت  التي  المصيبة  »بعد  انها 
حادث االنفجار في منطقة مرفأ بيروت، قامت بواجبها بعالج مئات 
الجرحى والمصابين، اما أعداد المرضى والمصابين الذين عالجهم 

فريق الطوارئ في المستشفى فهي كالتالي:
-  ادخال 13 مصاباً الى المستشفى في حال حرجة.

-  عالج اكثر من 150 مصاباً وجريحاً في قسم الطوارئ.
-  عدد الوفيات في المستشفى 7 واحدة منها مجهولة الهوية«.

األطباء  نقابة  في  اجتماعاً  الحّرة  المهن  نقباء  عقد  ذل��ك  إل��ى 
أطباء  نقيب  ت��اله  ال��ذي  البيان  بحسب  المشاركون  وق��ّرر  أم��س، 
ازمة  خلية  إنشاء  شرف،  أبو  شرف  البروفسور  بيروت  في  لبنان 
الصحي  القطاع  المعنية لوضع خطة شاملة تضم  النقابات  قوامها 
كافة  مع  بالتعاون  والمالي  والهندسي  واالجتماعي  والحقوقي 
إلى  منتسبيها  جميع  النقابات  ودع��ت  المختصة.  المؤسسات 

االلتحاق بهذه الخلية وتشكيل طاقة تطّوعية لخدمة أهدافها.
في  المواطنين  كما  اليها  المنتسبين  الحرة  المهن  نقباء  ودعا 
بينهم  ما  في  والتضامن  التكاتف  الى  اللبنانية،  المناطق  مختلف 
على  والتعالي  التعاون،  ب��روح  الصعبة  المرحلة  ه��ذه  لتخطي 
والمذهبية  السياسية  والمماحكات  المناكفات  وتخطي  الِجراح 

والطائفية.
والمستلزمات  والمعدات  األدوي��ة  توفير  ض��رورة  على  وش��ددوا 
بدأت  التي  العينية  للمساعدات  الشكر  مع  تنفد،  بدأت  التي  الطبية 
المساعدات  توفير  اهمية  على  التشديد  مع  تقدمها  الصديقة  الدول 
تهّدم،  ما  بناء  إع��ادة  في  الناجين  لمساعدة  الضرورية  المادية 

المتضررة. المستشفيات  وخصوصاً 

اجتماع  نقباء المهن الحرة في نقابة األطباء
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

} اعتبر وزير الخارجية والمغتربين 
سلطات  به  تقوم  ما  المالكي،  ري��اض 
االحتالل الصهيوني، من خالل أدواتها 
في  المختلفة  العدوانية  االحتاللية 
للحرم  واستهدافها  الخليل،  مدينة 
حرب،  جريمة  الشريف  اإلبراهيمي 

وانتهاكاً لكافة القوانين الدولية.
أمس،  له،  بيان  في  المالكي  وأش��ار 
بالسماح  االح��ت��الل  محكمة  أم��ر  ال��ى 
الحرم  معالم  بتغيير  للمستوطنين 
الئحة  على  موضوع  وهو  اإلبراهيمي، 
باسم  وم��س��ج��ل  ال��ع��ال��م��ي،  ال��ت��راث 
فلسطين على الئحة الخطر في منظمة 
االحتالل  أن  إل��ى  مشيراً  اليونسكو، 
استعماره  لترسيخ  ب��ذل��ك  يسعى 
وتراثنا  ألرضنا  وت��زوي��ره  واحتالله 

وتاريخنا.
وخ��اط��ب ال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة 
اإلنسان  لحقوق  الخاصين  والمقّررين 
وطالبهم  ال��ت��ع��اق��دي��ة،  وال��ه��ي��ئ��ات 
بالتدخل من أجل منع سلطات االحتالل 
في  التخريبي  بمشروعها  المضي  من 

الحرم اإلبراهيمي الشريف.
لمنظمة  ال��ع��ام��ة  ال��م��دي��رة  ودع���ا 
اإلج���راءات  كافة  التخاذ  اليونسكو، 
المنصوص عليها في اتفاقيات حماية 
وضرورة  باليونسكو،  العالمي  التراث 
إيفاد بعثة دولية لالطالع على التدمير 
الفنية،  للقيم  المتعمد  الصهيوني 
العالمية للمواقع  والتراثية، والثقافية 
قائمة  على  المسجلة  الفلسطينية، 

التراث العالمي.
ل��دى  فلسطين  س��ف��ي��ر  وض���ع   {
المستشارة  الهرفي،  سلمان  فرنسا 
الدبلوماسية لرئيس الوزراء الفرنسي، 
بولين كارمونا، بصورة آخر التطّورات 
في فلسطين، واالنتهاكات اليومّية التي 
تقوم بها قوات االحتالل الصهيوني ضد 
شعبنا والجرائم التي يمارسها قطعان 
المستوطنين تحت نظر وحماية جيش 

االحتالل.
وأش������ار ال��ه��رف��ي إل����ى ال��ه��ج��م��ة 
القدس  في  المتسارعة  االستيطانية 
ضد  المتواصلة  واالعتداءات  الشريف 
الفلسطينية  والمؤسسات  المواطنين 
والتي  والخليل  القدس  مدينتي  في 
تكّرست باعتقال الشخصيات الوطنية 

كمحافظ القدس عدنان غيث.

ال�سام

حملة  دمشق  محافظة  تواصل   {
وأحياء  لشوارع  والتنظيف  التعقيم 
المدينة بهدف تعزيز إجراءات التصدي 
الحملة  ركزت  حيث  كورونا  لفيروس 
الرئيسة  الشوارع  من  عدد  على  أمس 

والفرعية في حي التضامن.
المحافظة  في  النظافة  مدير  وبين 
تصريح  ف��ي  العلي  عماد  المهندس 
شملت  الحملة  أن  س��ان��ا  ل��م��ن��دوب��ة 
شوارع »نسرين والثورة والجالء« في 
الفرعية  وال��ش��وارع  التضامن  منطقة 
وم��داخ��ل األب��ن��ي��ة، ح��ي��ث ت��م شطف 
والسيارات  والمحال  الشوارع  وتعقيم 
المركونة، مشيراً إلى أن أكثر من 100 
عامل توزعوا في جميع أنحاء المنطقة.

ولفت العلي إلى أن المناطق األخرى 
التي ستستهدفها الحملة هي الدويلعة 
وم��زة  ال���ورور  وع��ش  ب��رزة  ومساكن 

جبل.

العراق

عثمان  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وّج���ه   {
قوات  تنظيم  بإعادة  أمس،  الغانمي، 
في  للمدرسة  وإعادتهم  النظام  حفظ 

الشرطة االتحادية.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان عقب 
اجتماع للغانمي بالقيادات األمنية، إن 
»الغانمي وّجه فيما يخص قوات حفظ 
القانون باعادة تنظيم للقوة بإعادتهم 
مع  االتحادية  الشرطة  في  للمدرسة 

بقاء ما نحتاجه في الشارع«.
على  البيان  بحسب  الغانمي،  وأكد 
وعدم  الصحية،  بالوقاية  »االل��ت��زام 
التواصل  مواقع  على  ينشر  بما  التأثر 

االجتماعي والعمل وفق القانون«.
الشعبي،  الحشد  ق��وات  أعلنت   {
أمس، عن العثور على مخزن للصواريخ 
والقاذفات مدفون خلف منزل »ارهابي« 

بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة.

الأردن

الرقمي  االقتصاد  وزارة  قالت   {
والريادة، إن مجلس الوزراء أقّر سياسة 
المنصات السحابية وخدماتها 2020.

صحفي  بيان  في  ال���وزارة  وذك��رت 
أمس، أنها ستتولى مسؤولية متابعة 
ومراجعتها  السياسة  متطلبات  تنفيذ 
سنوات  ثالث  كل  وتحديثها  وتعديلها 
المحلية واإلقليمية  التطورات  لمواكبة 

وأفضل الممارسات الدولية.
السياسة  ه��ذه  ان  ال��ى  واش����ارت 
عملية  ف��ي  ج��وه��ري��اً  دوراً  ستلعب 
الرقمي ودمج وتكامل تقنيات  التحول 
المستقبل، وستوفر الركيزة األساسية 
للعبور نحو تقنيات الثورة الصناعية 
االصطناعي  ال��ذك��اء  م��ث��ل  ال��راب��ع��ة 
الكمية  والحوسبة  األشياء،  وإنترنت 

وغيرها من التقنيات الحديثة.

الكويت

} أقرت لجنة الشؤون التشريعية 
المصري،  البرلمان  في  والدستورية 
اتفاقية القرض اإلضافي بين الحكومة 
لإلنماء  العربي  والصندوق  المصرية 
مليون   75 ب�  واالجتماعي  االقتصادي 
مشروع  تمويل  في  للمساهمة  دينار، 
بحر  مصرف  مياه  منظومة  إن��ش��اء 
الزراعي  اإلنتاج  زيادة  وهدفها  البقر، 
سيناء  ج��زي��رة  شبه  رب��ط  وت��ع��زي��ز 

بمنطقة الدلتا.

اأخبار الوطن
ا�ستمرار التظاهرات بريف دير الزور �سد الوجود غير ال�سرعّي.. وطهران تدين �سفقة النفط ال�سورّي بين الأميركّيين وميلي�سيا محلّية

قبيلة »العكيدات« ال�شورّية ُتمهل االحتالل و»ق�شد« �شهرًا لت�شليم قتلة �شيخها

انفجار ي�ستهدف �سركة متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي البالد والعثور على �سواريخ معّدة ل�سرب بغداد

العراق وتركيا في مفاو�شات جديدة حول ملف المياه

رام اهلل تطالب المجتمع الدولّي بفر�ض عقوبات رادعة على الكيان ال�سهيونّي لوقف انتهاكاته

االحتالل ينقل �شالحيات الحرم االإبراهيمّي اإلى مجل�س التخطيط 

قوات  السورية  »العكيدات«  قبيلة  أمهلت 
لتسليمها  شهر  مدة  و«قسد«  الدولي  التحالف 

قتلة شيخها مطشر حمود الهفل.
خليل  مصعب  الشيخ  نشره  بيان  في  وجاء 
عبود، أنه »في حال لم يتم ذلك ستتصّرف القبيلة 

كما تراه مناسباً لحماية الديار والممتلكات«.
ودعا الشيخ عبود أبناء المنطقة من العشائر 
من  حمايتها  أجل  من  واحداً  صفاً  »الوقوف  إلى 
ثرواتها،  وينهبون  دماءها  يستبيحون  من  كل 
يحميها  ال  أب��ن��اؤه��ا،  يحميها  ال  التي  فالديار 

الغرباء الطامعون«.
وشدد على ضرورة عقد اجتماع لكافة عشائر 
األخيرة،  المستجدات  على  للوقوف  المنطقة 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
تحمل  صفحة  على  المنشور  الثاني  البيان 
الثأر  »أخذ  بمعركة  وصفها  ما  بدء  القبيلة  اسم 

والتحرير في محافظة دير الزور«
شيوخ  بأنهم  أنفسهم،  وصفوا  َم��ن  وناشد 
وسياسية  اجتماعية  ثورية  وفعاليات  ووجهاء 
أبناء  من  »الجميع  المحافظة  في  وعسكرية 
م��ؤازرة  األح��رار  الصادقين  الشرقية  المنطقة 
ال��دي��ار  تحرير  معركة  ف��ي  وأهلهم  إخ��وان��ه��م 
عصابة  بوجه  الثائر  البركان  إلى  واالنضمام 
المأجورة«، حسب لغة  ومرتزقة قسد اإلرهابية 

البيان.
أفادت مصادر إعالمية بسيطرة أفراد من قرية 
ل�  مقار  على  سورية  شرق  الزور  بدير  الحوايج 

»قسد«.
يأتي ذلك في وقت ذكر فيه التلفزيون السوري 
رفضاً  القرية  ف��ي  ح��اش��دة  ت��ظ��اه��رات  خ���روج 
وتنديداً  البالد،  شرقي  شمال  األميركي  للوجود 

باغتيال أحد شيوخ قبيلة العكيدات.
وفي السياق، فرضت ميليشيا »قسد« حصاراً 
على بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان 
الدخول  من  األهالي  ومنعت  ال��زور  دير  بريف 

المظاهرات  رقعة  اتساع  بعد  وذل��ك  والخروج 
الميليشيا  تلك  بطرد  المطالبة  االحتجاجية 

وقوات االحتالل األميركي.
»قسد«  ميليشيا  بأن  أهلية  مصادر  وأف��ادت 
بلدات  بحصار  قامت  االحتالل  بقوات  المرتبطة 
الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان بريف دير 
الزور وأغلقت مداخلها كافة بشكل كامل ومنعت 
ال��دخ��ول وال��خ��روج ف��ي محاولة  األه��ال��ي م��ن 
قرى  تشهدها  التي  االحتجاجات  على  للسيطرة 
والمطالبة  ال��زور  دير  ريف  من  عديدة  وبلدات 
إجرامها  في  أمعنت  التي  »قسد«  ميليشيا  بطرد 

بحق أبناء المنطقة.
ذيبان  وبلدات  قرى  أن  إلى  المصادر  ولفتت 
والطيانة  ب��ك��ارة  وج��دي��د  ع��ك��ي��دات  وج��دي��د 
تشهد  وشنان  والشحيل  النتيل  وأبو  والصبحة 
حالة من الغضب الشعبي ضد ميليشيا »قسد« 
التي قامت أمس، بإطالق الرصاص الحي على 
المتظاهرين في حين تمّكن األهالي المنتفضون 
م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى أس��ل��ح��ة وس��ي��ارات تلك 

أن  قبل  عناصرها  من  ع��دد  وأس��ر  الميليشيا 
وبلدات  الشدادي  مدينة  من  تعزيزات  تستقدم 
المقر  السوسة والباغوز وحقل العمر الذي ُيعّد 
مع  وذل��ك  األميركي  االحتالل  لقوات  الرئيس 
تحليق مكثف لطائرات االحتالل بعضها مقاتلة 

في سماء المنطقة.
آخر  عدد  وأصيب  مدني  أمس  أول  واستشهد 
اتساع  مع  بالتوازي  »قسد«  ميليشيا  بنيران 
المظاهرات االحتجاجية لتشمل قرى عدة  رقعة 
فيها  األهالي  طالب  والتي  ال��زور  مدينة  بريف 
بطرد ميليشيا »قسد« وقوات االحتالل األميركي 

من قراهم وبلداتهم.
وكانت »اإلدارة الذاتية في شمال سورية«، قد 
واستنكرت  العشائر،  شيوخ  اغتيال  تهمة  نفت 
اإلره��اب��ي  العمل  »ه��ذا  أن  معتبرة  ال��ح��ادث، 
أجندات  لتحقيق  السوريين  أرواح  يستهدف 

خبيثة«.
وشددت في بيان لها على تصميمها، من خالل 
قواتها العسكرية وأجهزتها األمنية على اجتثاث 

جميع هذه البؤر في مناطق اإلدارة الذاتية أينما 
وجدت، مؤكدة أنها »لن تترك هذا العمل الجبان 
وتقديمهم  ومحاسبتهم  الجناة  معرفة  دون  يمر 

للجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل«.
التعازي  األميركي  االحتالل  قوات  قدمت  كما 
مطشر  ال��ش��ي��خ  وأس��رت��ي  ال��ع��ك��ي��دات  لقبيلة 
وسائق سيارته اللذين قتال في الهجوم، وتمنت 
إبراهيم الذي أصيب في  الشفاء العاجل للشيخ 

االعتداء.
عن  سورية  لدى  األميركية  السفارة  وأعربت 
أن  مؤكدة  الهجوم،  مدبري  محاسبة  في  أملها 
»العنف ضد المدنيين غير مقبول ويعرقل الحل 
قرار  وفق  سورية  في  للنزاع  الدائم  السياسي 

مجلس األمن الدولي رقم 2254«.
قبيلة  شيوخ  أب��رز  أح��د  مجهولون  واغ��ت��ال 
العكيدات في مدينة دير الزور السورية، بعد يوم 

على اغتيال شخصية من قبيلة البكارة.
إلى ذلك، دانت طهران عقد االتفاق النفطي بين 
مناطق  في  الكردية  والسلطات  أميركية  شركة 

شمال شرق سورية، ووصفته بأنه عمل مخالف 
ثروات  لنهب  جديدة  وخطوة  الدولي  للقانون 

سورية.
الخارجية  وزارة  ب��اس��م  المتحدث  وق���ال 
نفطي  عقد  »توقيع  موسوي:  عباس  اإليرانية 
بين الواليات المتحدة األميركية وجماعة كردية 
سورية يعارض القانون الدولي وينتهك سيادة 

سورية ووحدة أراضيها«.
قانونية  وجهة  ال  أن  اإليراني  المتحدث  وأكد 
األميركية  المتحدة  الواليات  ألن  الموقع  للعقد 
وأضاف:  السورية.  األراض��ي  على  محتلة  قوة 
»نعتبر العقد الموقع خطوة جديدة لنهب ثروات 

سورية من قبل الواليات المتحدة«.
وفي وقت سابق دانت كل من دمشق وأنقرة 
الديمقراطية«  س��وري��ة  »ق���وات  بين  االت��ف��اق 
باعتباره  النفط،  الستثمار  أميركية  وشركة 
فيما  السوري،  للنفط  وسرقة  قانوني  غير  عمالً 
تمويل  بأنه  ذل��ك  إل��ى  إض��اف��ة  أن��ق��رة  وصفته 

لإلرهاب.

العراقية،  المائية  ال��م��وارد  وزارة  أعلنت 
لحسم  التركي  الجانب  مع  مرتقب  لقاء  عن 

المفاوضات بشأن ملف المياه.
في  ذياب  عوني  الوزارة  باسم  الناطق  وقال 
تصريح، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 
رشيد  م��ه��دي  المائية  ال��م��وارد  وزي���ر  »ك��ل��ف 
الحمداني ممثالً في المفاوضات بشأن حصص 

نهري دجلة والفرات مع الجانب التركي«.
لخوض  »مستعدة  ال����وزارة  أن  وأض���اف 
ومرتبط  واسع  ملف  أنه  سيما  ال  المفاوضات 
الحاجة  بأمس  والعراق  المواطنين،  بحياة 
يسبب  قد  حل  إلى  التوصل  وعدم  المياه،  إلى 

أضراراً وخيمة«.
للتفاوض  م��ؤش��رات  »ه��ن��اك  ذي��اب  وت��اب��ع 
ومن  المغلقة  الدائرة  عبر  التركي  الجانب  مع 

المؤمل عقد اللقاء في األيام القليلة المقبلة«.
إلى ذلك، أبدى مستشار االمن الوطني قاسم 
العمل  العراق باستمرار  األعرجي، أمس، رغبة 

مع البعثة االستشارية لالتحاد األوربي.
في  للمستشارية  اإلع��الم��ي  المكتب  وق��ال 
قاسم  ال��وط��ن��ي  األم���ن  »مستشار  إن  ب��ي��ان، 
رئيس  في  بغداد،  مكتبه  في  استقبل  األعرجي، 
في  األورب���ي  ل��الت��ح��اد  االس��ت��ش��اري��ة  البعثة 
المرافق  والوفد  جينس  بيني  بالنيابة،  العراق 

من  البعثة  عمل  طبيعة  استعراض  وجرى  له، 
قّدمته  وما   ،2017 عام  في  تواجدها  تأريخ 

العراقية«. الرسمية  للجهات 
وقّدم بيني، بحسب البيان، »ايجازاً عن عمل 
البعثة وعالقتها مع الوزارات العراقية المعنية 
وما هو مخطط للمرحلة المقبلة، وأيضاً مقترح 
األم��ن  مستشارية  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  إب���رام 
االستشارية  البعثة  التزامات  تتضمن  الوطني 

ومتطلبات الحكومة العراقية منها«.
وما  العمل  نتائج  »أهمية  األع��رج��ي،  وأك��د 
رغبة  مبدياً  ال��ع��راق«،  لصالح  منه  يتحقق 
البعثة  عمل  ب�«استمرار  العراقية  الحكومة 
وتحدد  العمل  يتطور  أن  على  العراق  ودع��م 

المجاالت والتوقيتات إلنجازها«.
األم��ن��ي  اإلع����الم  خلية  أع��ل��ن��ت  م��ي��دان��ي��اً، 
استهدف  انفجار  عن  العراق،  في  الحكومية 
ذي  في  الدولي  التحالف  مع  متعاقدة  شركة 

قار.
ناسفة  عبوة  أن  صحفّي،  بيان  في  وذكرت 
الشركات  إلح��دى  تابعة  بشاحنة  انفجرت 
على  ال��دول��ي  التحالف  ق��وات  مع  المتعاقدة 
في  الشيوخ  سوق  منطقة  في  الدولي  الطريق 

محافظة ذي قار جنوبي العراق.
احتراق  ال��ى  أدى  االنفجار  أن  وأض��اف��ت، 

الشاحنة، دون وقوع خسائر بشرية.
األمنية  األجهزة  عثرت  األمني،  السياق  وفي 
من  صواريخ  مجموعة  على  أمس،  العراقية، 
طراز كاتيوشا بعد سقوط أحدها على المنطقة 
الحكومة  تتخذها  التي  المحصنة  الخضراء 

االتحادية مقراً لها في بغداد.
في  العراقي  األمني  اإلع��الم  خلية  وأعلنت 
بيان أن »القوات األمنية عثرت على 8 صواريخ 

الدورة  في  كرارة  منطقة  في  كاتيوشا  نوع  من 
اللواء  قاطع  ضمن  بغداد،  العاصمة  جنوبي 

عشرة«. السابعة  بالفرقة   23
إبطال  على  عملت  القوات  أن  الخلية  وأكدت 
أن  إلى  منوهاً  وتفكيكها،  الصواريخ  مفعول 
واحد  صاروخ  انطلق   ،8 كان  الصواريخ  عدد 
باتجاه  أمس  فجر  مبكرة  ساعة  في  منها  فقط 
دون  سقط  وق��د  ببغداد  ال��خ��ض��راء  المنطقة 

خسائر أو أضرار.
الماضي،  االثنين  أيضاً  صاروخان  وسقط 
قرب  والثاني  علي  اإلم��ام  جامع  خلف  األول 
ناحية  ض��م��ن  ع��ب��دو،  ال��ب��و  منطقة  ب��ح��ي��رة 
المشاهدة شمالي العاصمة بغداد، ولم ينفجرا 
حيث قام الجهد الهندسي برفعهما دون حادث 

يذكر.
تموز/   30 الخميس  من  سابق،  وقت  وفي 
ي��ول��ي��و ال��م��اض��ي، س��ق��ط ص���اروخ���ان ن��وع 
»كاتيوشا« في محيط مطار بغداد الدولي دون 

خسائر تذكر.
للقوات  العام  القائد  باسم  المتحدث  وأكد 
في  رس��ول،  يحيى  اللواء  العراقية،  المسلحة 
أن  الماضي،  يوليو/تموز   30 ف��ي  تصريح 
التي  الصاروخية  بالهجمات  التحقيق  أم��ر 
التاجي  معسكر  منها  المعسكرات  تستهدف 
بقيادة  مناط  يومين،  نحو  قبل  استهدف  الذي 
تحقيقات  تجري  وه��ي  المشتركة  العمليات 
ال��ص��واري��خ  ه���ذه  يطلق  م��ن  إل���ى  ل��ل��وص��ول 

والقذائف.

التماساً  لالحتالل  تابعة  محكمة  رفضت 
تقدمت به بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد 
وأعطت  اإلبراهيمي،  الحرم  داخل  كهربائي 
التخطيط  »مجلس  يسّمى  لما  الصالحيات 
األعلى الصهيوني«. ما يعني أن إدارة الحرم 

الفلسطينية. البلدية  انتزعت من 
الخليل  بلدية  رئيس  قال  له،  تعليق  وفي 
االح��ت��الل  محكمة  إن  سنينة،  أب��و  تيسير 
الخليل  بلدية  به  تقدمت  التماساً  رفضت 
كهربائي  مصعد  إقامة  من  المستوطنين  منع 
المحكمة  ومنحت  االبراهيمي،  ال��ح��رم  ف��ي 

الصالحيات ل�«مجلس التخطيط األعلى«.
وأضاف: »بما أن صالحيات منح الرخص 
من عدمه في مدينة الخليل، هي حق حصري 
ق��رار  على  اعترضنا  فقد  الخليل،  لبلدية 
االحتالل بالسماح للمستوطنين ببناء مصعد 
كهربائي في الحرم اإلبراهيمي، ورفضنا منح 
تصريح للمستوطنين، لكن محكمة االحتالل، 
الصالحيات  ومنحت  للبلدية  التماساً  ردت 
بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس 

االستيطاني«.  التخطيط 
نرفض  الخليل،  بلدية  في  »نحن  وتابع: 
السافر من قبل حكومة ومحكمة  االعتداء  هذا 

الخليل،  بلدية  صالحيات  على  االح��ت��الل، 
لوقف  العاجل  بالتدخل  اليونسكو  ونطالب 
مسجالً  لكونه  اإلبراهيمي  الحرم  معالم  تغير 
التراثية والتاريخية لدى  األماكن  على الئحة 

اليونسكو، ونؤكد رفضنا لهذا القرار«.
اإلبراهيمي  الحرم  مدير  رفض  جانبه  من 
الشيخ حفظي أبو سنينة، هذا التدخل السافر 
من قبل حكومة ومحكمة االحتالل في شؤون 
اإلبراهيمي  الحرم  أن  وأك��د  الحرم،  وادارة 
يحق  وال  خالص  إسالمي  عربي  مسجد  هو 
أو  ش��ؤون��ه  ف��ي  التدخل  االح��ت��الل  لحكومة 

إدارته.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  أدان�����ت  ذل����ك،  إل���ى 
إج��راءات��ه  االح��ت��الل  تصعيد  والمغتربين 
اإلحاللّية  التوسعية  االستعمارية  وتدابيره 
الشرقية  ال��ق��دس  وف��ي  ع��ام��ًة  ال��ض��ف��ة  ف��ي 
هدم  عمليات  مدينة  خاص،  بشكل  ومحيطها 
حيث  أمس،  وأول  أمس  حدثت  التي  المنازل 
في  االحتالل  لبلدية  تابعة  جرافات  اقدمت 
مدينة القدس المحتلة أمس على هدم 3 منازل 
اجبرت  كما  سلوان  بلدة  في  تجارية  ومنشأة 
حنينا،  بيت  ف��ي  منزله  ه��دم  على  مواطناً 
وتعتبرها جزءاً من عمليات التهويد واألسرلة 
المزيد  وفرض  المقدسة،  للمدينة  المتواصلة 

من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين 
ايضاً  وتدين  مدينتهم.  عن  بالقوة  وترحيلهم 
عليها  واالستيالء  الفلسطينية  األرض  سرقة 
كيسان  قرية  محيط  في  دونماً   327 فيها  بما 
المستوطنات  تسمين  بهدف  لحم  بيت  شرق 
خطة  اط��ار  في  وذل��ك  االستيطان،  وتعميق 
لبناء  الهادفة  الصه��يونية  االسكان  وزارة 
في  الجديدة  االستيطانية  ال��وح��دات  االف 
باالضافة  ه��ذا  ومحيطها.  المحتلة  القدس 
تقوم  التي  النطاق  واسعة  االعتقال  لحمالت 
بحق  وشرطته  وأجهزته  االحتالل  قوات  بها 
وذرائ��ع  بحجج  الفلسطينيين  المواطنين 

مختلفة.
الصهيونية  الحكومة  ال���وزارة  وحملت 
استمرار  عن  والكاملة  المباشرة  المسؤولية 
وعدوانها  واستيطانها  احتاللها  وتصعيد 
شعبنا،  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ص��ري  االس���ت���ف���زازي 
اجراءات  نتائج  وتداعيات  مغبة  من  محذرة 
القدس  بحق  المستمرة  االحتالل  وانتهاكات 
وثقافتها  وهويتها  ومواطنيها  المحتلة 
مظلة  تحت  ت��ت��واص��ل  ال��ت��ي  وح��ض��ارت��ه��ا، 

االنحياز األميركي الكامل لالحتالل.
ان الوزارة اذ تؤكد على ان جميع اجراءات 
القدس  في  الجماعية  وعقوباته  االح��ت��الل 

انتهاكاً  وتعتبرها  شرعية،  وغير  باطلة 
الدولية  والشرعية  الدولي  للقانون  فاضحاً 
الدولي  المجتمع  تطالب  فإنها  وقراراتها، 
الدولي  األمن  مجلس  خاصة  المتحدة  واالمم 
واالخالقية  القانونية  مسؤولياته  تحمل 
من  له  يتعرض  وم��ا  شعبنا  معاناة  تجاه 

هذه  مقدمة  وف��ي  بغيض،  احاللي  احتالل 
الدولية  الحماية  توفير  الدولية  المسؤوليات 
االحتالل  قادة  ومحاسبة  ومساءلة  لشعبنا، 
المتواصلة  الجرائم  ه��ذه  ف��ي  المتورطين 
الدولي  للقانون  االن��ص��ي��اع  على  إلج��ب��اره 

وقرارات األمم المتحدة.

احتل العراق المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً من حيث أكثر الدول امتالكاً الحتياطي النفط 
حسب مؤسسة تصنيفGFP العالمية.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها لعام 2020 أن »احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 142 ملياراً 
و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالمياً بعد كل من فنزويال التي احتلت المرتبة 
و500  ملياراً   266 وبمقدار  ثانياً  السعودية  تلتها  برميل،  مليون  و700  مليار   300 وبمقدار  األولى 
تليها  برميل،  مليون  و700  ملياراً   169 وبمقدار  الثالثة  بالمرتبة  كندا  تأتي  ثم  ومن  برميل،  مليون 

بالمرتبة الرابعة إيران وبمقدار 158 ملياراً و400 مليون برميل«.
لتأتي  للنفط،  احتياطي  كأكبر  السعودية  بعد  عربياً  الثانية  المرتبة  احتل  »العراق  أن  وأضافت، 
الكويت ثالثاً عربياً وبمقدار 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي االمارات العربية المتحدة 

رابعاً بواقع 97 ملياراً و800 مليون برميل«.
وأعلنت وزارة النفط في عام 2017 عن ارتفاع حجم االحتياطي العراقي الى 153 مليار برميل، فيما 

اشارت الى انها ستطلب من منظمة اوبك اعتماد ذلك.

استعدادات  ب��دء  أم��س،  »األون����روا«،  الغوث  وكالة  أك��دت 
مدارسها في الضفة الغربية لبدء العام الدراسي 2021/2020، 
أيلول  من  السادس  تحديد  الفلسطينية  الحكومة  ق��رار  وفق 
ظل  في  التعليمية  الخطة  تعديل  مع  الدراسة،  لبدء  المقبل 

جائحة كورونا.
وأوضحت »األونروا،« في بيان صحافي، أن الخطة المعدلة 
التعليم  بين  يجمع  ال��ذي  المدمج،  التعليم  مبدأ  على  ترتكز 

الوجاهي والتعليم عن ُبعد، بما يضمن تطبيق معايير السالمة 
العامة كالتباعد البدني، واتباع تدابير صحّية مشددة وتقليل 

عدد الطلبة داخل الصفوف، وفق وكالة وفا.
العام  الستقبال  الغوث  وكالة  استعدادات  على  وتعقيباً 
 - األون��روا  في  التعليم  برنامج  رئيس  قال  الجديد،  الدراسي 
الضفة الغربية معاوية أعمر: »حين يعود المعلمون والمعلمات 
والعشرين  الثالث  بين  ما  الممتدة  الفترة  خالل  المدارس  إلى 

من هذا الشهر وحتى السادس من أيلول، سوف يتم استغالل 
هذه المدة لتدريبهم على أساليب التواصل االفتراضي، وبرامج 
الحفاظ  وأساليب  ومعايير  المدمج،  والتعليم  الذاتي،  التعليم 
لينقلوها  الشخصية،  والنظافة  الصحة،  بروتوكوالت  على 
المدارس  مرشدي  تدريب  إلى  باإلضافة  الطلبة،  الى  بدورهم 
على التواصل مع الطلبة، ضمن بيئة تعليمية مدمجة للمساعدة 

في تحديد وعالج األبعاد النفسية الناجمة عن الجائحة«.

وحسب البيان، ال يزال مدراء مدارس الوكالة يعملون وفق 
اإلجراءات المتبعة خالل العطلة الصيفية لإلشراف على شؤون 
التسجيل، ومتابعة أعمال الصيانة والتحضير لعودة المعلمين 

والمعلمات إلتمام عملية تسجيل الطلبة الجدد.
يذكر أن لدى برنامج التعليم التابع  »لألونروا »96 مدرسة 
في الضفة الغربية تقدم خدمة التعليم األساسي لنحو 46،000 

طالب/ة من أبناء الالجئين الفلسطينيين.

موقع عالمّي: العراق الخام�س عالميًا 

والثاني عربيًا من حيث احتياطي النفط

ترتكز على مبداأ التعليم المدمج بال�شفة وفق خطة معّدلة..االأونروا تبداأ ا�شتعداداتها لبدء العام الدرا�شي 
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Twelfth year / Thursday / 6  August 2020 / Issue No. 3298
3298  œb??F�«  Ø  2020  »¬  6  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 ¿Gô¡Wh ∞««c ø«H äÉKOÉëªdG øe á«fÉãdG ádƒédG óYƒe ¿ÓYEG

áq«fGôchC’G IôFÉ£dG ÉjÉë°V øY ¢†jƒ©J ™aód √OÓH OGó©à°SG ócDƒj ∞jôX

zˆG QÉ°üfCGzh …OÉg áeƒµM ø«H iô°SC’G ∫OÉÑàd áq«ª°SQ á≤Ø°U

≠fÉj ≠fƒ«H áÑbGôªd ìÓ°S ôjƒ£J Ωõà©J ∫ƒ«°S

áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

É¡°†aôH q»≤jôaC’G OÉëJ’G ô£îJ ô°üe

á°†¡ædG qó°S É«Hƒ«KEG Aπe

 i�uF� l�œå?� Áœö� œ«bF��« n�d� œ«u� bL�� w�«d�ù« WO�—U��« d�“Ë b�√
 Ê«dN� »d� w�«d�≈ ŒË—U� UNDI�√ w��« ¨WO�«d�Ë_« »U�d�« …dzU� U�U�{ s�

Æåw{UL�« w�U��« Êu�U� w�
 U�O�u�  Ëd�O�œ  w�«d�Ë_«  ÁdOE�Ë  n�d�  sO�  wH�U�  ‰UB�«  ‰ö�  p�–  ¡U�

ÆW�uJML�« …dzUD�« WOC� ÊUA� …dO�_«  U{ËUHL�« tO� U{dF��« ¨f�√
  U{ËUHL�« W�u� «d���« s�d�“u�« Ê√ UN� ÊUO� w� WO�«d�ù« WO�—U��«  d�–Ë
 sO�   U�uKFL�«  ‰œU��Ë   U��U�L�«  WK�«u�  …—Ëd{  «b�√Ë  åWO�U��≈  …uD�ò

Æs�bK��« wB���
 v�≈ b�Ë ‰U�—ù Áœö� œ«bF��« s� »d�√ w�«d�Ë_« d�“u�« ÊS� ¨ÊUO��« V��Ë

Æ U��U�L�« s� …b�b� W�u� ¡«d�ù q�IL�« ‰uK�√ w� Ê«dN�
 WOC�  ÊQA�   U{ËUHL�«  s�  v�Ë_«  W�u��«  ZzU�M�   œU�√  b�  Ê«d�≈  X�U�Ë

Æw{UL�« dNA�« W�UN� nOO� w�  d� w��«Ë ¨WO�«d�Ë_« …dzUD�«
 s���  ¨WO�Ëb�«Ë  WO�u�UI�«  ÊËRAK�  WO�«d�ù«  WO�—U��«  b�U��  sK�√  ULO�
 ÀœU�  ‰u�  UO�«d�Ë√Ë  Ê«d�≈  sO�   U�œU�L�«  s�  WO�U��«  W�u��«ò  Ê√  ¨b�Ë—UN�
 s�dA� w� Èd��� ¨w�U��« ÂUF�« qz«Ë√ l�Ë Íc�« W�uJML�« WO�«d�Ë_« …dzUD�«

Æåq�IL�« ‰Ë_«
 ·u�ò  ∫f�√  ¨WÒOL�d�«  WO�«d�ù«  åU�—≈ò  W�U�u�  `�dB�  w�  ¨b�Ë—UN�  ‰U�Ë
 …dzUD�«  ÀœU�  ‰u�  UO�«d�Ë√Ë  Ê«d�≈  sO�   U�œU�L�«  s�  WO�U��«  W�u��«  bIFÔ�

Æåq�IL�« ‰Ë_« s�dA� w� W�uJML�« WO�«d�Ë_«
 …dzUDK�  s�œu�_«  sO�ËbMB�«   U�UO�  …¡«d�  …b�  ÂU�√  q��  XL�ò  ∫·U{√Ë
 U��d�  w�  w�bL�«  Ê«dOD�«  W�ö��  qOK���«Ë  oOI���«  V�J�  w�  W�uJML�«
 UN�U�D�«Ë ZzU�M�« oO�u� r�Ë ¨ÀœU��U� ÊQA�«  «– ‰Ëb�« s� sOK�L� —uC��Ë

ÆåÊ«d�≈ v�≈
 Ê«dOD�«  WLEM�  v�≈  UNLOK��Ë  ZzU�M�«  s�  Êö�ù«  r�O�ò  ∫b�Ë—UN�  l�U�Ë

Æåw�«d�ù« VFA�« UNOK� lKDO� p�c�Ë ¨©ËUJ�≈® WO�Ëb�« w�bL�«
 s�  v�Ë_«  W�u��«  ¨w{UL�«  “uL�  31Ë  30  w�  ¨X�UC��«  b�  nOO�  X�U�Ë
 WO�u�UI�«  ÊËRAK� WO�—U��« d�“Ë b�U�� W�Uzd� w�«d�≈  b�Ë sO�  U{ËUHL�«

ÆUO�UD�d�Ë b�u��«Ë «bM� s� sOK�L� —uC�� sOO�«d�Ë√ sO�ËR��Ë ¨WO�Ëb�«Ë
≠800  mM�u�ò  “«d�  s�  WO�«d�Ë_«  W�u��«  ◊uD�K�  WF�U�  …dzU�  Ê√  d�c�
 s�  dOB�  X�Ë  bF�  XL ÒD��  ¨nOO�  v�≈  WN�Ò��  WO�Ëœ  WK�—  w�  X�U�  ¨å737
 ¨w{UL�« w�U��« Êu�U� s� s�U��« ÕU�� s� dJ�� X�u� Ê«dN� —UD� s� UN�ö�≈
 W�bMJ�«Ë  WO�«d�ù«  UNMO�  ¨WHK���   UO�M�  s�  ÎUB��  176  …UO��  ÈœË√  U�

ÆW�b�u��«Ë WO�UL�_«Ë WO�UD�d��«Ë
 …dzU�  Ê√  ¨w�U��«  Êu�U�  11  w�  ¨ÊuO�«d�≈  Êu�dJ��  Êu�ËR��  sK�√Ë
 v�≈ s�dOA� ¨ÍdA� QD� V��� ¨W�bB�« o�d� s� XDI�√ WO�«d�Ë_« mM�u��«
 ÎU�b�ò  QD��U�   d���«Ë  WO�«d�≈  W�dJ��  …QAM�  s�  »dI�U�  XIK�  …dzUD�«  Ê√

 sO� U�b��� d�u��« tO� ÊU� Íc�« X�u�« w� Î̈U�M�� ÎU�Ë—U� Î«b�b��Ë ¨åÎU�œUF�
 ¨w�«d�ù« Í—u��« ”d��« w� ”bI�« oKO� bzU� q�I� »UI�√ w� Ê«dN�Ë sDM�«Ë

Æw�ULOK� r�U� ‰«dM��«

 ¨…dL�  u�√  bL�√  ¨¡UFMB�  Èd�_«  nK�  w�  WO�u�UI�«  …dz«b�«  ‰ËR��  ÕÒd�
ÆWK�IL�« ÂU�_« ‰ö� Èd�_« ‰œU�� WIH� ÂUL�≈ l�u�� t�√ ¨f�√

 ÂU�_«  ‰ö�  UN�UL�≈  l�u��  w��«  Èd�_«  ‰œU��  WIH�  Ê≈ò  ∫…dL�  u�√  ‰U�Ë
 hM� ÊU� Íc�« ¨—uN� cM� Êœ—_« ‚UH�« cOHM�� w�Q� WOMLO�« W�uJ��« l� WK�IL�«
 r�� Ê√ ÷d�HL�« ÊU�Ë ¨sO�K�d� vK� sO�dD�« s� dO�√ 1400 s� Ã«d�ù« vK�
 ©WOMLO�« WÒO�dA�«® d�ü« ·dD�« sJ� ¨w{UL�« Ê«d�e� dN� w� v�Ë_« WK�dL�«

ÆåtOK� ‚UH�ô« r� U� cOHM�� …œU�  «uD� c�Q� r�
 WK�dL�« cOHM�� œ«bF��ô« u� Êü« Íd�� U� ¨WO�u�UI�« …dz«b�« ‰ËR�� ·U{√Ë
 s� Ã«d�ù« r�O� YO� ¨sO�K�d� v�≈ t�ze�� XL� Íc�«Ë Êœ—_« ‚UH�« s� v�Ë_«
 ¡UFM� W�uJ�� ÎUF�U� Î «dO�√ 450 s� Ã«d�ù« r�O� YO� ¨sO�dD�« s� dO�√ 700

Æn�U���«Ë ÍœU� W�uJ�� sOF�U� 250 s� Ã«d�ùU� s�� ÂuIM� sO� w�
 b�u��« w� tOK� ‚UH�ô« r� UL� Î «cOHM� w�Q� ‚UH�ô« «c� Ê√ v�≈ …dL� u�√ —U�√Ë
 dO�√ s� Ã«d�ù« r�� r� b�u��« ‚UH�« cM� t�√ YO� ¨Êœ—_« w� U�bF�Ë ÊUL� r�
 s� Èd�_« ·ô¬ s� Ã«d�ù« r� q�UIL�«  w� sJ� ¨…b��L�« r�_« o�d� s� b�«Ë

Æa�UAL�«Ë WOK�I�«  U�U�u�« o�d�

 ¨…dL� u�√ ‰U� WIHB�« pK� w� Ã«d�ùU� sO�uLAL�«  «œUOI�«Ë ¡UL�_« ‰u�Ë
 Èd�_«  s�  Î «œd�  15  s�  Ã«d�ù«  r��  ·u�  v�Ë_«  WK�dL�«  s�  ‰Ë_«  oA�«  w�
 fO�  —uBM�  d�U�  ÍœU�  fOzd�«  oOI�  Ê√  UL�  ¨sOO�«œu�  4Ë  sO�œuF��«
 w� dO��« ‰U� w� WO�U��« WK�dL�« w� t�«d� oKDO� sJ� ¨WK�dL�« pK� sL{

Æ‚UH�ô« cOHM�
 ‚UH�ô« cOHM� r�� Ê√ ÎU{d�H� ÊU�ò t�√ v�≈ WO�u�UI�« …dz«b�« ‰ËR�� `{Ë√Ë
  «uD� Í√ Êü« v�� c��� r� d�ü« ·dD�« sJ� ¨w�U��« »¬ 7 WK�IL�« WFL��« w�
 w� ‚UH�ô« cOHM�� UM��e�U� r�— Êü« v�� ¡UL�_« ·uA� vK� l�u� r�Ë …œU�

Æå…b�«Ë sOF� lOL��« v�≈ dEM� UM�_ U�«d�√ sO� ‚ÒdH� ô UM��U� s�Ë ¨X�Ë Í√
 VOKB�«Ë …b��L�« r�_« s� Èu�√ WOK�L�«  U�U�u�«ò Ê√ v�≈ …dL� u�√ XH�Ë
 ‚UH�« cM� ‰œU���«  UOKL� s�  «dAF�« XL� YO� ¨nKL�« «c� w� w�Ëb�« dL�_«
 ·dF� ô w��«Ë v�Ë_« WOKLF�« w� pK�� wL�_« Èu��L�« vK� U�√ ¨UNK��Ë b�u��«

ÆåÊü« v�� ô Â√ cOHM��« r�O� ÊU� Ê≈
 U�d�UM� s� Èd�√ d�d�� s� UNMJL� ¨f�√ ‰Ë√ ¨åtK�« —UB�√ò W�UL� XMK�√Ë
 »uM� eF� WE�U�� w� Î̈UO�Ëœ UN� ·d�FL�« WOMLO�« W�uJ��« l� ‰œU�� WOKL� d��

ÆsLO�« w�d�
 —œUI�«  b��  ¨åtK�«  —UB�√ò  w�  Èd??�_«  ÊËRA�  WOM�u�«  WM�K�«  fOz—  ‰U�
 Èd�√ s� Î «dO�√ 13   —d�ò W�UL��« Ê≈ ¨åd��u�ò vK� t�U�� d�� ¨vC�dL�«

ÆåeF� WN�� s� WO�FA�« ÊU�K�«Ë gO��«
 WOKL�ò  Ê√  ¨åtK�«  —UB�√ò  w�  ÷ËUHL�«  b�u�«  uC�  u�Ë  vC�dL�«  ·U{√Ë

ÆåWOK��  UL�UH� d�� XL� Èd�_« ‰œU��
 vK�� W�L�  U�—Ë ¨s�dO�√ ‰œU�� WOKL� s� Ÿu��√ u�� bF� WIHB�«  ¡U� 

Æ¡UCO��« WE�U�� w� tK�« —UB�√Ë WO�dA�« W�uJ��« sO�
 WOKLF�  U�«d�√  s�  10  d�d��  ¨w{UL�«  “uL�  23  w�  ¨åtK�«  —UB�√ò  XMK�√Ë
 dNA�« s� dA� f�U��« w� UN�I�� ¨»—Q�Ë …u�� w�N�� w� W�uJ��« l� ‰œU��
 w� Èd�_« UNOK�UI� s� 6 d�d�� s� UN�ö� W�UL��« XMJL� WK�UL� WOKL� t�«–

Æ»—Q� WE�U��
 ¨w{UL�« —«–¬ 20 w� ¨U�œ b� ¨YOH�d� s�—U� ¨sLO�« v�≈ wL�_« ÀuF�L�« ÊU�Ë
 ”ËdO�  wAH�  d�U��  V���  ¨Èd�_«  W�U�  Õ«d�  ‚ö�≈  v�≈  WOMLO�«  ·«d�_«

Æå≠19bO�u�ò b���L�« U�Ë—u�

 U�—u�  w�  WO�uJ�  ÀU��√  W�U�Ë  XHA�
 d�uD�  Âe�F�  ‰uO�ò  Ê√  ¨f�√  ¨WO�uM��«
 UN�—U� W��«dL� Î «b� …dOG� WO�UM� —UL�√

ÆåqC�√ qJA� WO�ULA�«
 WO�UMB�« —UL�_« `L�� Ê√ l�u�L�« s�Ë
 W��H�«  —«œ«—  WOMI��  …œËe??L??�«  …dOGB�«
 WO�uM��«  U??�—u??J??�  ©SAR®  WO�O�d��«
 U�—uJ�  W??�d??J??�??F??�«  W??D??A??�_«  W??�??�«d??L??�
 UI�Ë  Î̈U��dI�  wIOI��«  X�u�«  w�  WO�ULA�«

Æ©ADD® ŸU�b�« d�uD� W�U�u�
 —UL�_« Ác� s� …b�Ë 32 Â«b���« bM�Ë
 gO��«  sJL�O� ¨b�«Ë X�Ë w� WO�UMB�«
 q�  ‰ULA�«  W��«d�  s�  w�uM��«  Í—uJ�«
 s�  dEM�«  iG�  Î̈«—UN�Ë  ÎöO�  WIO�œ  30

ÆfID�«
 ¨‰Ë_« Êu�U� w� t�ö�≈ r� Íc�« Y���«Ë
 s�Ë  w??�Ë_«  rOLB��«  WK�d�  w�  Êü«  u�

Æ2023 ÂU� w� tM� ¡UN��ô« l�u�L�«
 s�  Î «b??�«Ë  «c??�  d�uD��«  ŸËdA�  ÊU??�Ë
 W�—U��«  WO����«  l�—UAL�«  s�  WK�K�
 qzU�u�  W�U�u�«  UNM�  XHA�  w��«Ë  ÎUO�U�
 w�  ŸU�b�«  WLE�√  —U���«  e�d�  w�  Âö�ù«
 Î «d��uKO�  150  bF�  vK�  ¨åÊ√  tO�ò  …bK�
 q��  sOM�ô«  Âu??�  ¨‰u�O�  »d??�  »u??M??�

ÆUN�O�Q�� sO�L��« W�uM��« Èd�c�«
 Êu�  fOzd�«  —«“  ¨w{UL�«  dNA�«  w�Ë
 ¨åÊu��«œò WM�b� w� W�U�u�« ÒdI� Ê≈ ≠ tO�
 ¨‰u�O�  »uM�  Î«d��uKO�  160  bF�  vK�
 Àu���« w� UN�L�U�L� t�UM��« s� »d�√Ë

 UN�d�� vK� ¡UM� U�Ë—u� ”ËdOH� W�U��«
ÆW�uO��« ¡UOLOJ�« ‰U�� w� WO����«

 sJL�O�  ¨…dO�L�«   U??�«u??G??�«  l??�Ë
 s�  »dI�U�   U�uKFL�«  lL�  s�  gO��«
 ÊËœ  s�  sO��—uJ�«  sO�  WÒ�d���«  œËb��«
 ¨…—uD��« WO�U� WIDML�« v�≈ …—U�� ‰U�—≈

ÆW�U�uK�  ÎUI�Ë

 WK�K�  d�uD��  ÎUC�√  W�U�u�«  X�U�Ë
 WO��O�U��«  a??�—«u??B??�«  s??�  åuL�uO�ò
 åm�u�O�ò  ŒË—U???�Ë  ¨“Ëd??�  a??�—«u??�Ë
 åm�uG�uA�ò  ŒË—U??�Ë  ¨sH�K�  œUCL�«
 ¨l�b�« w�«– å9  w�ò —e�ËU�Ë ¨u� ≠ ÷—√
 W�K�_« s� U�dO�Ë å2  w�ò ‰U�I�« W�U�œË

ÆUNCF� d�bB� r��Ë

 ”ËdO�  vK�  ¡UCI�«  vK�  qLF�  Ãö�  œU��ù  Î«dL���  ‚U���«  ‰«e�  U�
Ær�UF�« ‰u� —UA��ô« w� XOLL�« ÷dL�« q�«u� l� ¨U�Ë—u�

SARS≠  ?�  WKL��L�«   U�UIK�«Ë  …b�«u�«   U�öF�U�  WLzU�  wK�  U�  w�Ë
Æå≠19bO�u�å?�  V��L�«  ”ËdOH�«  ¨CoV≠2

©Remdesivir®  dOHO��bL�— ∫ÎôË√
 Gilead  W�d�  t����√  Íc�«  ¨ U�ËdOHK�  œUCL�«  w��d���«  —UIF�«  ÊU�
 W�c�_« …—«œ≈ s� ∆—U� Â«b���« hO�d� vK� qB� ¡«Ëœ ‰Ë√ ¨Sciences
Ë  C  w�ËdOH�«  b�J�«  »UN��«  ÃöF�  W�«b��«  w�  — Òu Ô�Ë  ÆWO�dO�_«  dO�UIF�«Ë
 s�  qLF�Ë  ¨…dOD�  WO�HM�   U�UN��«  V���  Ê√  sJL�  ”ËdO�  u�Ë  ¨RSV
  UMO��«  w�  UN�H�  ‰U??�œ≈  o�d�  s�  d�UJ��«  s�   U�ËdOH�«  lM�  o�d�

ÆW�UBL�«
 ”ËdO� v{d� Èb� …U�u�« dD� s� qK� ådOHO��bL�—ò Ê√ Î «d�R� X��Ë

ÆW�d�d� W�«—œ ‰ö� 62% W��M� ¨œU��« U�Ë—u�
 ”ËdO� v{d� b�U� ådOHO��bL�—ò —UI� Ê√ ÎUC�√ WI�U� W�«—œ  b�ËË

Æd��√ W�d�� w�UF��« vK� U�Ë—u�
ÊË“U�O�U�J�œ ∫ÎUO�U�

 ÕU�L�«  b�ËdO���«  Â«b���«  w�  WO�dO�_«   UOHA��L�«  s�  b�bF�«  √b�
  b�Ë  Ê√  bF�  ¨Ê«d�e�  w�  å≠19bO�u�ò  v{d�  ÃöF�  l�«Ë  ‚UD�  vK�
 dD� s� qKI� nKJL�« dO� —UIF�« Ê√ ÊuO�UD�d� Êu��U� U�«d�√ WO�Ë√ W�«—œ
 Ë√  fHM�K�  …b�U�� v�≈  Êu�U��� s�c�«  ¨v{dL�«  Èb� YK��«  u�M� …U�u�«

ÆsO���_«
 œuLF�« w� Â«—Ë_«Ë W�–u�« Ãö� w�  U�UN��ö� œUCL�« —UIF�« Âb����Ë
 s�  WMOF�  Ÿ«u�_  ÃöF�  Âb����  t�√  UL�  ÆsOF�«Ë  aL�«  »UN��«Ë  ÍdIH�«
 ÍËUHLOK�« Â—u�«Ë UOLO�uK�« p�– w� UL� ¨ U�U�d��«Ë WO�«c�« W�UML�« ÷«d�√

ÆœbF�L�« w�U�M�« Â—u�«Ë
 Êu�UF� s�c�« ¨v{dLK� tFH� s� d��√ dC� b� åÊË“U�O�U�J�œå?�« sJ�Ë
 WOM�u�«  b�UFL�«  w�u�  ôË  ÆU�Ë—u�  ”ËdOH�  WHOH��«  W�U�ù«   ôU�  s�
 sO���√  v�≈  Êu�U���  ô  s�c�«  ¨p��Ë√  Èb�  —UIF�«  Â«b���U�  W�BK�

Æw�UMB�« fHM��« “UN� Ë√ w�U{≈
 ¨wFO�D�«  bO����«  s�  w�UMD�«  qJ�  u�Ë  ¨åq�œU��O�√ò  UC�√  vL��Ë
  ôU� w� Â«b���ö� UF�d� UHOMB� u�K� ÃöF�« `M Ô�Ë ÆWzd�« wL�� Íc�«

ÆWO�dO�_« dO�UIF�«Ë W�c�_« …—«œ≈ q�� s� …b��L�«  U�ôu�« w� ∆—«uD�«
U�O� ÊËdO�d��≈ ∫ÎU��U�

 t��M� sO�Ëd� u�Ë ¨åU�O� ÊËdO�d��≈ò s� ‚UAM��ö� q�U� qJ� b�U�
 v{dL�«  W�U�≈   ôUL��«  qOKI�  w�  ¨WO�ËdO�  ÈËb�  W�—U��  w�  r���«
 WO�Ë√  W�«—b�  ÎUI�Ë  ¨79%  W��M�  U�Ë—u�  ”ËdO�  s�  …dOD�   ôU��

 Æw{UL�«  dNA�«   —b�  w��«  W�d�d��«  W�d���«  s�  v??�Ë_«  WK�dL�«  s�
 …d�U��  ¨  WO�UD�d��«  Synairgen  W�d�  t�—u�  Íc�«  ¨ÃöF�«  oAM��Ô�Ë

ÆsO�zd�« w�
Æv{dL�« s� jI� …dOG� W�uL�� vK� W�d���« X�d�√ ¨p�– l�Ë

 U�UI� 165 s� d��√ d�uD� ÎUO�U� Íd�� åeL�U� „—u�uO�ò WHO�B� ÎUI�ËË
ÆW�dA��« »—U���« WK�dL� ÎU�UI� 27 q�ËË ≠ U�Ë—u� ”ËdOH�

 s� …dO�� m�U�� hOB��� ¨V�«d� b�U�Ëœ ¨w�dO�_« fOzd�« …—«œ≈ X�U�Ë
 åU�d�œu�ò q��  U�d� U�—uD� w��« ¨WKL��L�«  U�UIK�« s� b�bFK� q�uL��«
 ÊuOK� 300 r�bI� u� ·bN�«Ë ÆåUJOM�“«d��√åË åÊu��u� b�¬ Êu��u�åË

Æw�U��« Êu�U� ‰uK�� U�Ë—u� ”ËdO� b{ ‰UF� ÕUI� s� W�d�
 Ê√  bF�  ¨W�dA��«  UN��d��  s�  W��U��«  WK�dL�«  v�≈  åU�d�œu�ò  XK�ËË
 mRNA≠1273  ≠  `�dL�«  ÕUIK�U�  XMI Ô�  w��«  œËdI�«  Ê√  W�«—œ   b�Ë

Æå≠19bO�u�ò b{ W�UM�  —u�  ≠
 t�zU��  ¨åÊu��u�  b�¬  Êu��u�ò  W�d�  t�—u�  Íc�«  ÕUIK�«  Ê√  sO��Ë

ÆœËdI�« vK� WK�UL�
  BioNTech  l�  WO��d��   U�UI�  4  vK�  UC�√  Pfizer  W�d�  qLF�Ë
 sO�K�dL�«  »—U�� w� sO�ÒuD�L�«  b�U� Íc�«  ÕUIK�«  p�– w� UL� ¨WO�UL�_«

ÆU�Ë—u� ”ËdO� b{ …œUC� ÂU��√ d�uD� vK� ¨WO�U��«Ë v�Ë_«
 XBB�Ë ÆNVX≠CoV2373 ≠ ÕUI� d�uD�� ÎUC�√ Novavax ÂuI�Ë
 dNA�«  W�uO��«  UO�u�uMJ��«  W�dA�  —ôËœ  —UOK�  1.6  WO�dO�_«  W�uJ��«
 »—U���« s� W��U��« WK�dL�« q�uL�Ë ÃU��ù« ¡b� vK� UN�b�U�L� ¨w{UL�«

Æn�d��« w� √b�� Ê√ —ÒdIL�« s� ¨„—UA� n�√ 30 v�≈ qB� U� l� W�d�d��«

 fOzd�« UN�HB� UOI�d�√ »uM� v�≈ »UD� ‰U�—≈ ¨W�dBL�« Íd�«Ë WOzUL�« œ—«uL�« …—«“Ë XMK�√
ÆWCNM�« b� UO�uO�≈ ¡q� …d�UI�« i�d� tO� dD�� ¨wI�d�_« œU��ö� w�U��«

 b�«u�  ‰u�  ÷ËUH��U�  WIKF�L�«   UO�UFH�«  —U�≈  w�ò  t�≈  ¨f�√  UNM�  ÊUO�  w�  …—«“u�«  X�U�Ë
 UOI�d�√ »uM� W�Ëœ v�≈ ÎU�UD� 2020 »¬ 5 w� dB� XK�—√ ¨w�uO�ù« WCNM�« b� qOGA�Ë ¡q�
 t� X�U� Íc�« ÍœU�_« ¡qL�« dB� i�— bO�Q� sLC� wI�d�_« œU��ö� w�U��« fOzd�« UN�HB�

Æå2020 “uL� 22 w� UO�uO�≈
 tz«dE� v�≈ w�uO�ù« ÁUOL�« d�“Ë s� t�uL�« dO�_« »UD��« w� œ—Ë U� i�— r�ò t�√ X�U{√Ë
 —œUB�« tO�u�K� ÎUH�U�� ÎU�d�I� sLC� Íc�«Ë 2020 »¬ 4 a�—U�� Œ—RL�«Ë Ê«œu��«Ë dB� w�
 v�≈  q�u��«  …—Ëd{ò   b�√  w��«Ë  ¨å2020  “uL�  21  w�  wI�d�_«  œU��ô«  V�J�  W�O�  WL�  s�

ÆåWCNM�« b� ¡q� ‰u� b�«u�Ë  «œU�—≈ œd�� fO�Ë ÎU�u�U� ÂeK� ‚UH�«
  «—ËUA� ¡«d�ù U�U�√ f�œ√ l� WCNM�« b� ‰u�  U�UL��ö� UNIOKF�  ̈f�√ ‰Ë√ dB� XMK�√Ë

ÆÎUI�U� tOK� ‚UH�ô« r� U� n�U� Íc�« w�uO�ù« ÕdD�« Y��Ë ¨WOK�«œ

ô©°S øY ∞°ûµdG

zÉfhQƒc{ ìÉ≤d

 UN�√  WO�dO�_«  åU�—œu�ò  W�d�  XMK�√
 Íc�«  U�Ë—u�  ”ËdO�  ÕUI�  W�d�  d ÒF���
 iF��  Î «—ôËœ  37  v�≈  32  sO�  U�  ¨Á—uD�
 …d�H� jI� ’uB�� Èu��� u�Ë ¨¡öLF�«

ÆW�zU�K� ÍbB��«
 ‰U�  ¨åw�  w�  Ê≈  w�ò  WJ��  V���Ë
 q��U�  ÊUHO��  W�dAK�  ÍcOHM��«  fOzd�«
 l�d�« w� WO�UL�« ZzU�M�« WA�UML� dL�R� w�
  UA�UM�  UÎO�U�  Íd��  W�dA�«  Ê≈  ¨w�U��«
 ÊuJO�  d��√   UOL�  b�—u��   UO�UH�«  ‰u�

Æq�√ dF� UN�
 w�   U??�u??J??�??�«  l??�  qLF�ò  ∫·U????{√Ë
 ‰u�Ë ÊULC� U�dO�Ë r�UF�« ¡U��√ lOL�
 Æl�b�«  vK�  …—bI�«  s�  dEM�«  iG�  ÕUIK�«
 WLEM�  UN�œb�  UL�  W�zU�  w�  UÎO�U�  s��
 b�bF�«  q�� ¨U�—œu� w�Ë ÆWOL�UF�«  W�B�«
 ‰Ëe�  s�  ”ËdOH�«  Ê√  bI�F�  ¨¡«d���«  s�
 Ë√  ”UM�«  `OIK��  W�U�  „UM�  ÊuJ��Ë

ÆåWK�I� …b�b�  «uM�� rN��UM� e�eF�
 vK� W??�d??A??�« t??{d??H??� Íc???�« d??F??�??�«
 vK�√  ‰«e� ô ¨UN�UI� s� …dOGB�«  U�KD�«
 …b�«u�« W�d�K� « Î—ôËœ 19.50  Èu��� s�
 w� åp� Ê≈ u�U�åË å—e�U�ò w��d� ÕUI� s�

ÆWO�dO�_« W�uJ��« l� WIH�
 q�Q�ò  d ÒF�ÔO�  ÕUIK�«  Ê≈  q��U�  ‰U??�Ë
 bF� sJ� ¨¡U�u�« …d�� ‰ö� åt�LO� s� dO�J�
 Î̈UM�u��� Á—U���«Ë ”ËdOH�« vK� …dDO��«
 ÎUO�UL� ÍbOKI��« ‚u��« l���� —UF�_« ÊS�

ÆÈd�_« W�—U���«  U�UIK�« l�

 øe IójóL á∏Môe AÉ¡àfG

 q»côàdG ô°ùædG{ äGQhÉæe

z2020 q»fÉé«HQPC’G

 ¡UN��ô« WO�U�O�—–_« ŸU�b�« …—«“Ë XMK�√
 WOJO�J��«   U��—b��«  s�  Èd�√  WK�d�  s�
 d�M�«ò  WO�d��«  ≠  WO�U�O�—–_«  W�d�AL�«
 UN�d��  w��«  ¨å2020  w�U�O�—–_«  w�d��«

ÆÊU�O�—–√ w� s�bK��«  «u�
 d��  t�dA�  ÊUO�  w??�  …—«“u???�«   b???�√Ë
  «u??I??�«ò  Ê√  ¨f???�√  ¨w??L??�d??�«  U??N??F??�u??�
 …bM�L�«  ÂUNL�«  cOHM��  X�U�  W�d�AL�«
 s� ÕU�M� WOJO�J��«  Ê«dOD�«  s�—UL� ‰ö�

Æåd��uJOKN�«  «dzU� rI�√ q��
 W�e�U��«   «—U���«   «—ËUML�«  sLC��Ë
 Èd�Ô�  UL�  ¨s�bK��«  w�  WO�d��«   «dzUDK�
 cOHM��   «u??I??�«  W�e�U�  —U���«  UN�ö�
 s�  —UM�«  ‚ö�≈Ë  ¨W�dJ�F�«  …œUOI�«  d�«Ë√
 ·«b�√  vK�  l�«bL�«Ë  W�—bL�«   U��dL�«

ÆËbFK� WO{«d��«
 ¡UF�—_« XIKD�« w��«   «—ËUML�«  Èd��Ë
 ¨Ê«u��� Êb�Ë ¨u�U� WL�UF�« w� ¨w{UL�«
 Ê√  —dIL�«  s�Ë ¨Œôu�Ë ¨dO�œ—u�Ë ¨W�M�Ë

Æw�U��« »¬ s� d�UF�« v�� dL���
 sO�  d�u��«  b�UB�  q�  w�  ¨p??�–  w�Q�
  U�ËUM�  WOHK�  vK�  ¨UOMO�—√Ë  ÊU�O�—–√
 W�œËb��«  o�UML�«  w� sO��U��«   «u� sO�

ÆULNMO�

 ¿CÉ°ûH q»cô«eCG ≥∏b

 á°VQÉ©ªdG ≈∏Y §¨°†dG

¢ShQÓ«H »a

 Èb�  ¨dOH�  VBML�  W��dL�«  XMK�√
 …b��L�«   U�ôu�«  Ê√  ¨dAO�  w�u�  ¨p�MO�
 q�«u�  WO�Ë—öO��«   UDK��«  Ê√  s�  WIK�
 bOI�Ë  åUNOK�  jGC�«Ë  W{—UFL�«  ‰UI��«ò

Æw�bL�« lL��L�«Ë W�U�B�« W�d�
 WKJA� „UM� X�«“  U�ò ∫f�√ dAO� X�U�Ë
 ÆÆ”Ë—ö??O??�  w�  ÊU??�??�ù«  ‚uI�  W�Q��  w�
 WO�Ë—öO��«   UDK��«  Ê√  s�  sOIK�  UM�“  U�
 W{—UFL�«  vK�  jGC�«Ë  “U���ô«  q�«u�
 iF�Ë  w�bL�«  lL��L�«Ë  W�U�B�«  bOOI�Ë

ÆåWOM�b�«  UOK�_«
 Àœ«u??�??�« s??� r??�d??�« v??K??�ò ∫X???�U???{√Ë
 ¨åWO�U��«  WO�U���ô«  WKL��«  ‰ö�  …b�bF�«
 u��  ÎU�U��«  …b��L�«   U�ôu�«   bN�  bI�
 l�  UNK�UF�  w??�  åW??�b??�??F??�   U??M??O??�??�??�ò

ÆåWÒO�UO��« W{—UFL�«
 XKI��«  b�  WO�Ë—öO��«   UDK��«  X�U�Ë
 uJ�—U�U�  —u�JO�  ¨Ê«d�e�  19  WFL��«  Âu�
 fOzdK�  w??�??O??zd??�«  r??B??�??�«  d��FÔ�  Íc???�«
 WO�Uzd�«  U�U���ô« w� uJMO�U�u� —bM�J�√
 ‰UI��« Òr�Ë Æw�U��« »¬ dN� w� U�bI� —dIL�«
 s� m�U��« uJ�—U�U� —u�JO� o�U��« w�dBL�«
ÆWO�U� rz«d� w� t�—u� WLN�� ÎU�U� 56 dLF�«

 ¡«d�≈  …dJ�  ¨Êb�U�  u�  WO�dO�_«  W�UzdK�  åw�«d�uL�b�«ò  »e��«  `�d�  i�—
 b�U�Ëœ tLB� s�  «u�œ vK� Î«œ—  ¨WOKIF�«  t��U� rOOI� v�≈  ·bN� w�«—œ≈  h��

Æ—U���ô« «c� q�� “U��� Ê√ vK� t ÒC�� Íc�«¨ V�«d�
 ÒwK� r�ò ∫ÎözU��� ¨—U���ô« e��� r� t�≈ ÎU�{U� ¨f�√ WK�UI� ‰ö� ¨Êb�U� ‰U�Ë

Æåø—U���ô« «c� “U��√ Ê√
 77®  WOKIF�«  Êb�U�  …—b�  ÊQA�   ôƒU��  ¨©ÎU�U�  74®  V�«d�  WKL�  o�d�  dO��Ë

Æw�U��« s�dA� 3 w� Èd��� w��«  U�U���ô« ZzU�� vK� dO�Q�K� p�–Ë ¨©ÎU�U�
 `{uO� ¨rE�M� qJA�  «—U���ô lC�� t�√ sK�√ b� ¨o�U��« fOzd�« VzU� ÊU�Ë

ÆsO��UM�« l� t�«¡UI�Ë WO�Uzd�« WKL��«  U�b�� u� UNM� œuBIL�« Ê√ ÎUI�ô
 v�≈ w�Q� Ê√ q�� ¨pM� w�KD� t��√ò d�_« Ê√ å”≈ w� w�ò …UMI� Êb�U� ·U{√Ë
 q� øp�√— U� ÆsO�U�uJ�« v�UF�� XM� «–≈ U� sO�� —U���ô lC�� ÊQ� ¨WIK��« Ác�

Æåøs�b� X�√
  «—bI�  Î «œb��  pOJA��«  v�≈  ¨ U��dB��«  pK�  bF�  V�«d�  WKL�  o�d�  Ÿ—U�Ë
 ÊU� r�FK��« w� WKJA� W��UJ� w� t��d�� s� ÍËd� U� ÎU��U� Íc�« ¨WOKIF�« Êb�U�

ÆUNM� w�UF�
 ¨WO�«—œù« t�«—b� —U���« w� å…“U�L�ò ZzU�� oI� t�√ ¨Ê«d�e� d�«Ë√ V�«d� b�√Ë

ÆdO�� qJA�  dA��« WK�UI� ‰ö�
 eOOL��« lOD��� ô ÊU� «–≈ Î̈UM��ò ∫Êb�U� ‰U� ¨ U��dB��« pK� v�≈ …—U�≈ w�Ë
 W�d� d�B�« ⁄—UH� dE��√ øÁuL�b�U� q� ÆrKJ�� ÒÓr� v�� ·d�√ ô Æb�√Ë qO� sO�

ÆåV�«d� …d�UM�

ÖeGôJ ìGôàbG ¢†aôj ¿ójÉH
áq«∏≤©dG ¬JGQó≤d QÉÑàNG AGôLEG

q…QÉÑNEG ôjô≤J

..z19 -ó«aƒc{ `d á∏ªàëªdG ô«bÉ≤©dG áªFÉb



»الموؤ�س�سات هي التي تحفظ وحدة االتجاه ووحدة العمل وهي ال�سامن الوحيد ال�ستمرار ال�سيا�سة واال�ستفادة من االختبارات«

�لحزب �ل�س�رّي �لق�مّي �الجتماعي.. عقيدته �لق�مّية �أ�سا�س م�ؤ�س�ساته �لعاملة النت�سار ق�سية �أمة باأ�سرها

{ د. ادمون ملحم
حياة  تتناوالن  وحركة  »فكرة  بأنه  األجتماعي  القومي  السوري  حزبه  سعاده  يعّرف 
فهو،  وغايته.  وجوهره  الحزب  هذا  طبيعة  يلّخُص  المختصر  التعريف  بأسرها«.1 هذا  أمة 
بالدرجة األولى، ليس حزباً فئوياً أو كيانياً أو حتى طائفياً، بل هو حزب قومّي بامتياز ألنه 
أن قضيته هي قضية قومية، كلية، شاملة  السورية.. بمعنى  األمة  أمة بأسرها هي  يخص 

لكل أبناء األمة وحياتهم بجميع وجوهها ومقاصدها العظمى.
بالمعنى  سياسياً  حزباً  وليس  حزب عقائدي،  أنه  إلى  فتشيران  والحركة«  »الفكرة  أما 
لتحقيق  وحرباً  وسياسة  إدارة  تفعل  عقائدية  »منظمة  سعاده،  يصفه  كما  إنه،  االعتيادي. 

غايته«.2
كلمة »الفكرة« الواردة بالتعريف المذكور أعاله مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألمة. فهي الفكرة 
األساسّية الجوهرّية: فكرة األمة وقضّيتها. وهذه الفكرة تجّسدت في عقيدة قومية اجتماعية 
تضمنت مبادئ أساسية وإصالحية غايتها بعث األمة من قبرها في التاريخ والعمل بنظام 

جديد لتحقيق استقاللها وسيادتها ووحدتها وتقدمها وفالحها.
متنّوعة،  حزبية  مؤسسات  تضمُّ  عقائدية  منظمة  أو  تنظيماً  فتجّسدت  الحركة،  أما 
الميادين  شتى  في  والمشاريع  األعمال  تحقيق  ووظيفتها  وقضائية،  وتنفيذية  تشريعية 

لتصّب كلها في غاية الحزب وانتصاره.
تتمحور  السامية  للمبادئ  الشاملة  االجتماعية  القومية  العقيدة  في  الموجودة  الفكرة 
تحّدد  المبادئ  فهذه  وتقّدمها.  واستقاللها  الحر  السيادّي  ووجودها  األم��ة  حياة  حول 
بيئتها  ح��دود  وتعّين  المستقلة،  وقضيتهما  للوطن  وملكيتها  وهويتها  األم��ة  شخصية 
تغليب  وض��رورة  االجتماعية  وحدتها  حقيقة  وتؤكد  المتماسكة،  الطبيعية  الجغرافية 
مصلحتها القومية العليا على كل المصالح الفئوية واألنانية، وتصيغ خطة إصالح دولتها 
بعناصر  وتزويدها  االقتصادية   – القضائية   – السياسية   – االجتماعية  أوضاعها  وتنظيم 
القوة المادية – الروحية وتضع ركائز قيام الدولة القومّية الديمقراطية الحديثة التي ترعى 
المجتمع وحاجاته وتهتم بمشاكله ومصالحه األساسية وتنهض بأوضاع الشعب  شؤون 

ُر له االستقرار السلمي ورغد العيش وهناء الحياة. وتوفِّ
الفكرة، إذاً، هي فكرة األمة الواعية، الناهضة. والحركة هي المنظمة العقائدية القائمة من 
أجل الفكرة، أي من أجل األمة، والساعية لنهضتها وارتقائها. فهي منظمة فاعلة، صراعية، 
االجتماعية.  القومية  المبادئ  في  موجودة  جديدة  – أخالقية  فلسفية  عقيدة  على  ومرتكزة 

وهذه المبادئ هي ليست خطة سياسية يمكن العمل بها او التخلي عنها.
 وهي ليست أفكاراً مجّردة أو »صوراً جميلة على الورق، بل قوة فاعلة في الحياة«3 غايتها 
إلى حياة  بنا  أنفسنا وتحسين حياتنا والسير  وحدتنا وحريتنا واستقاللنا وسيادتنا على 
الحقيقي  واإلصالح  القومّي  للنهوض  عقيدة  تشّكل  باختصار،  فهي،  والفالح.  والتقدم  العز 
وفي  الحضارّي  اإلسهام  في  الريادّي  ودورها  لحيويتها  األمة  إلعادة  وترمي  المجتمع  في 
القومي  السوري  المبدأ  في  »إن  سعاده  يقول  وترقيته«.4 لذلك  اإلنساني  المجتمع  »إصالح 
كله،  اإلنساني  المجتمع  وضعية  يتناول  بل  سورية،  على  يقتصر  ال  إنقاذاً  االجتماعي 

ونهضتنا ال تعبر عن حاجاتنا نحن فقط بل عن حاجات إنسانية عامة«.5
العقيدة:  أهمّية 

وتعليمها  دراستها  وجوب  وعلى  العقيدة  أهمية  على  التأسيس  منذ  سعاده  شّدد  لقد 
وترسيخها في الحزب وتعميمها في أوساط الشعب وغرسها في النفوس، ألنها هي الحقيقة 
الذي  »األساس  وهي  نفوسنا  تخلد  وبها  نجاهد  سبيلها  وفي  ننطلق  منها  التي  األساسية 
والثقافية  والسياسية  اإلدارية  خططنا«6 الحزبية:  لكل  والمرجع  منشآتنا  كل  عليه  نبني 

واإلذاعية – اإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية. 
سعاده  شّدد  االجتماعّيين،  القوميين  المدّرسين  مؤتمر  في  ألقاها  التي  محاضرته  وفي 
على »قضية التربية والتثقيف« بالمبادئ الجديدة وأوضح »أن أول خطوة كان يجب على 
الحركة السورية القومية االجتماعية القيام بها لتتقّدم، هي تعليم العقيدة السورية القومية 
االجتماعية والغاية الرامية إليها، »ألنها هي الحقيقة األساسية التي بها نوجد شعباً وأمة 
ولها نعمل. كل عمل آخر من سياسة وتنظيم ال فائدة منه بدونها وال يجدي القيام به إن لم 
إليها. إنها محور الحياة والفكر األساسي، فكل عمل يجب أن يدور  يكن متفّرعاً عنها وعائداً 

عليها..«.7
المؤسسات:  أهمّية 

فجاء  حزبه  تنظيم  سعاده  شيََّد  الراسخ  االجتماعية  القومية  العقيدة  أساس  وعلى 
محل  لتحل  وغايته  الحزب  بمبادئ  والمرتبطة  الصالحة،  الجديدة،  القومية  بالمؤسسات 
هذه  وجود  أن  على  مشّدداً  السورّي،  المجتمع  في  القائمة  العتيقة  التقليدية  المؤسسات 

المؤسسات القومية ال معنى له من دون ارتباطها بفكر الحزب وبقضيته القومية. 
بأن  نؤمن  ال  كنا  »إذا  الثقافية:  الندوة  في  األول��ى  محاضرته  في  سعاده  يقول  لذلك 
وهذه  األنظمة  وه��ذه  الحزب  ه��ذا  إذاً،  فلماذا،  تحقيقها  نريد  كلية  صحيحة  قضية  لنا 

الروابط؟«.8 فالمؤسسات بال عقيدة وبال قضية قومية تخدمها ال فائدة منها. 
الخصوصّية.  المآرب  لتحقيق  وُتوّظف  كمطية  تستعمل  فارغة  مؤسسات  تصبح  فهي 
القومية كان »إيجاد  القضية  ان أهم عمل أساسي قام به بعد تأسيس  ولقد أوضح سعاده 
وخططها  العليا  مطاليبها  وحفظ  الجديدة  الحياة  مبادئ  لحمل  الصالحة  المؤسسات 

األساسية«9. 
بعد  أعمالي  أعظم  هو  التشريع  ووضع  المؤسسات  إنشاء  »إن  قال:  ذاته  وبالمعنى 
تأسيس القضية القومية، ألن المؤسسات هي التي تحفظ وحدة االتجاه ووحدة العمل وهي 

الضامن الوحيد الستمرار السياسة واالستفادة من االختبارات«.10
التالية  الوظائف  نستنتج  أن  يمكننا  عديدة  مناسبات  في  سعاده  شروحات  خالل  ومن 

للمؤسسات القومية الصالحة القادرة على إدارة العمل القومي:
 أوالً، هي مؤسسات َيِقَظة وقادرة على الخلِق واإلبداِع، مؤسسات توّثق المصالح القومّية 
االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية والمالّية وغيرها وتوّحدها وتصونها وتبتدع الخطط 
هي  التي  األمة  مصلحة  خدمة  في  وتطويرها  وتوسيعها  إنتاجها  لزيادة  العلمّية  والقواعد 

على أساس كل نظام وتنظيم.11
ثانياً، هي المؤسسات المنظمة التي تعتمد قاعدة النظام وتوّحد جهود العاملين للقضية 
التي  – األنانية  الشخصية  والعوامل  والفاسدين  الفساد  على  وتقضي  االجتماعية  القومية 
خطابه  في  سعاده  يقول  الخصوصّية.  ومصالحها  لمطامعها  الجهود  هذه  لتسخير  تسعى 
1938: »أنني لو تركت الفساد يستمّر مندمجاً مع الصالح والجدارة  في األول من آذار عام 
تنقية  عملية  إن  والتفكك.  التفسخ  إلى  ينتهي  أن  يلبث  ال  تضّخم  سوى  الحزب  نمو  كان  لما 
الحزب السوري القومي من العناصر الفاسدة غير الصالحة لحمل الرسالة القومّية المجّددة 
ابتدأت مع ابتداء الحزب ويجب أن تستمر ليكون الحزب متيناً جديراً بحمل أعباء النهضة 

القومية«.12
وواعية  صالحة  وأجهزة  قيادات  تسّيرها  ومختبرية  متخّصصة  مؤسسات  هي  ثالثاً، 
وفي  واإلع��الم  واإلذاع��ة  اإلدارة  في  واالختصاص  والمعرفة  بالعلم  ومتسلحة  وفاعلة 
السياسة واالقتصاد والتربية والقانون والثقافة والفنون وفي مختلف المجاالت والحقول، 
قيادات وأجهزة تسترشد بالعقل والمنطق في تفكيرها وتعتمد المناهج والقواعد العلمّية في 
واسترجاعها  المنظمة  المعلومات  وحفظ  واإلحصاءات  للبحوث  وتلجأ  وأساليبها  أعمالها 
وتنَكبُّ على الدرس والتأمل والتفحص واالستقراء واالستنتاج وعمليات التقييم والمراجعة 

والنقد الذاتي بغاية:
 االستفادة من النكسات واالختبارات والسياسات واألفعال واألخطاء السابقة.

الحزبية  واألعمال  السياسية  المواقف  في  والتخّبط  واالرتجال  االعتباطّية  عن  االبتعاد 
االقتصادية والمالية. والمشاريع 

المستقبلية  الخطط  واعتماد  وأساليبه  بسلوكه  واالرتقاء  الحزب  مسيرة  في  التقّدم 
الواعية والبرامج المدروسة والمشاريع الناضجة.

ورابعاً، هي مؤسسات ديمقراطية تكفُل ممارسة الحقوق والواجبات الديمقراطية وتعمل 
ُع األعضاء على المشاركة الفّعالة  على تطبيقها في جميع مستويات التنظيم الحزبي ُوتشجِّ

واإليجابية في حياة حزبهم وفي مناقشة شؤونه وتوّفُر الفرص لتفاعل اآلراء واألفكار داخل 
بالوعي  المقرونة  المتينة  االنضباطّية  على  تسهُر  التي  المؤسسات  وهي  وأطره.  الحزب 
على  وقدرة  وصالبة  قوة  التنظيم  تزيد  والتي  االلتزام  وعدم  والفوضى  الميوعة  تمنع  التي 

اإلبداع. 
المدّمرة  الداخلية  والتكتالت  والفئوية  والفردية  البلبلة  تحارب  التي  المؤسسات  وهي 
التوافق  وتضمن  والفوضى  والمماحكات  والمنافسات  والخصومات  التضارب  وتمنع 
والتعاون والتالحم وتحفظ وحدة االتجاه واإلرادة ووحدة العمل في سبيل الغاية القومية 

السامية.
االعتيادي،  بالمعنى  سياسياً  حزباً  ليس  هو  سعاده  أنطون  حزب  إن  نقول   وباختصار، 
منظمة  بطبيعته  هو  بل  طائفية،  أو  فئوية  مصالح  تخدم  التي  السياسية  األحزاب  كبقية 

عقائدية وحركة هجومية، صراعية، ال تهدأ وال تتعب. 
واألنانيين  والطائفيين  الجشعين  والرأسماليين  اإلقطاعيين  تهاجم  هجومية  حركة  فهي 
والمثالب  الفاسدة  األوض��اع  كل  وتهاجم  النفعيين،  المنافقين،  والسياسة  الدين  وتجار 
االجتماعية والروحية والسياسية »التي بسببها بقي الشعب في الوضع المؤسف المحزن 

الموجود فيه«.13 
ونهاجم  والروح،  بالفكر  نهاجم  دفاعية.  حركة  ال  هجومية  حركة  »نحن  سعاده:  ويقول 
بين  قديم.  وفكر  جديد  فكر  بين  صراع  صراعية:  حركة  أيضاً«.14 وهي  واألفعال  باألعمال 
»نشأنا  سعاده:  يقول  نشأنا،  منذ  فنحن  رجعية.  أخالقية  وعقلية  جديدة  أخالقية  عقلية 
وحياة  قديماً  فكراً  يصارعان  والمجد،  الشرف  ذروة  وجهتهما  جديدة،  وحياة  جديداً  فكراً 
ينته  لم  الصراع  وهذا  صراعنا.  جوهر  هو  والذل!«.15 هذا  اللؤم  حضيض  وجهتهما  قديمة 
جديرون  نحن  قمم  إلى  قدرتنا  بنا  امتدت  منها  قمة  إلى  اقتربنا  »كلما  ألنه  أبداً،  ينتهي  ولن 

ببلوغها وبالسير إلى ما وراءها«.16

  
-  أنطون سعاده، المحاضرات العشر 1948 )سلسلة النظام الجديد 2(، منشورات عمدة الثقافة   1

في الحزب السوري القومي اإلجتماعي، بيروت 1976، ص 30.
-  راجع رسالة الزعيم إلى غسان تويني بتاريخ 9 تموز 1946 منشورة في »أنطون سعاده في   2
1984، ص  13-(، مؤسسة فكر لألبحاث والنشر، بيروت  الكاملة  )اآلثار   »1946 القسري  مغتربه 

.314
.36 3 -  المرجع ذاته، ص 

4 -  سعاده في أول آذار 1956، ص 58.
5 -  المرجع ذاته، ص 59.

6 -  سعاده في أول آذار 1956، ص 31.
-  انظر سعاده في محاضرته في مؤتمر المعلمين: توجيه المدرسين النظام الجديد، بيروت، عدد   7

تموز 1948. راجع أيضاً سعاده، شروح في العقيدة، بيروت 1958، ص 151-150.
8 -  أنطون سعاده، المحاضرات العشر 1948، ص 21.

9 -  سعاده في أول آذار 1956، ص 47.
10 -  المرجع ذاته، ص 48.

في  الثقافة  عمدة  منشورات  الثاني،  الجزء   – الكاملة  اآلثار   ،1936-1932 سعاده  -  أنطون   11
الحزب السوري القومي االجتماعي، طبعة أولى، بيروت 1976، ص 243-242.

12 -  سعاده في أول آذار 1956، ص 35.
13 -  المحاضرات العشر، ص 24.

14 -  المرجع ذاته، ص 167.
15 -  سعاده في أول آذار 1956، ص 98.

16 -  المرجع ذاته، ص 100.
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الحزب ال�سوري القومي االجتماعي هو حزب قومّي بامتياز الأنه يخ�ص اأمة باأ�سرها هي االأمة ال�سورية.. 

فق�سيته هي ق�سية قومية، كلية، �ساملة كل اأبناء االأمة وحياتهم بجميع وجوهها ومقا�سدها العظمى.

َد �سعاده تنظيم الحزب فجاء بالموؤ�س�سات القومية  على اأ�سا�ص العقيدة القومية االجتماعية الرا�سخ �سيَّ

الجديدة، ال�سالحة، والمرتبطة بمبادئ الحزب وغايته لتحل محل الموؤ�س�سات التقليدية العتيقة 

القائمة في المجتمع ال�سورّي.

  حزب اأنطون �سعاده هو لي�ص حزباً �سيا�سياً بالمعنى االعتيادي، كبقية االأحزاب ال�سيا�سية التي تخدم 

م�سالح فئوية اأو طائفية، بل هو بطبيعته منظمة عقائدية وحركة هجومية، �سراعية، ال تهداأ وال تتعب.
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WO�uL� WB�UM� ¡«d�≈ s� Êö�≈
 s� w�uM��«  ÊUM��  ÁUO� W��R� sKF�
 b�  r�bI��  WO�uL�  WB�UM�  ¡«d??�≈  …œU??�≈
 ÊUM�� ÁUO� W��R� ÂËe� VKD�« V� WK�U�
 d��b�  ÎUI�Ë  ¨2021≠2020  ÂUF�  w�uM��«

ÆW�UG�« ÁcN� Ÿu{uL�« ’U��« ◊ËdA�«
 WB�UML�«  ¡«d�≈  …œU�≈  b�u�  œb��  b�Ë
 sOM�ù«  Âu�  s�  nBM�«Ë  W��U��«  W�U��«

 Æ2020 Ø»¬Ø 24 w� l�«u�«
 d��œ  s�  W���  vK�  ‰uB��«  sJL�
 rK�  s??�  WB�UML�U�  ’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 ¨w�Ozd�«  W��RL�«  vM��  w�  W��RL�«
 l�œ  bF�  p???�–Ë  w??L??�d??�«  Â«Ëb????�«  sL{

 ÆW��u�L�« Âu�d�«
 „«d??�??�ô«   U�K�  ‰u�I�  b??�u??�  d??�¬
 d�¬  s�  …dA�  WO�U��«  W�U��«  WB�UML�U�

ÆWB�UML�« ¡«d�≈ b�u� o��� qL� Âu�
ÂUF�« d�bL�« …—«œù« fK�� fOz—
w�uM��« ÊUM�� ÁUO� W��RL�
d�U{ rO�Ë —u��b�«
786 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 r�bI�  WKN�  ÊQ??�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 q�Ë√  ‰uOH�«  Ê«e??�  pH�  bzUF�«  ÷ËdF�«
 b�b�  Ê«e???�  ¡U??A??�≈Ë  —dC�L�«  20Ø1
 Ã«—b��«  Ÿu{u�  ¨‚Ëc�«  qLF�  w�  t�UJ�
 a??�—U??�  3818Øœ  4À  r???�—  ÷Ëd???F???�«
 Âu�  W�UG�   œb???�  b??�  ¨2020Ø6Ø11
 Â«Ëb�«  W�UN�  bM�  2020Ø9Ø11  WFL��«

ÆdNE�« q�� 11∫00 W�U��« wL�d�«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�  vM��  ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø200¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020Ø7Ø30 w�  ËdO�
ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
795∫nOKJ��«

  W�d���  ô¬Ë …eN�√ r�bI� r�eK� Êö�≈
  «bO�L�« d���� ≠ W�«—e�« …—«“Ë ÂËe�

WO�«—e�«
2020 ÂUFK�  WO�«—e�« …Ëd��« W�d�b� ≠ 

 Âu�  s??�  nBM�«Ë  WF�U��«  W�U��«
 ‰uK�√  dN�  s�  ‰Ë_«  tO�  l�«u�«  ¡U�ö��«
 w�  ≠   UB�UML�«  …—«œ≈  Íd��  ¨2020
 Ÿ—U�  ≠  ÊuCO�  W�UM�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 …—«“Ë »U��� ¨ ËdO� ≠ l�UMB�« ≠ Ëœ—u�
 …eN�√  r�bI�  r�eK�  WB�UM�  ≠  W??�«—e??�«
 d���� ≠W�«—e�« …—«“Ë ÂËe� W�d���  ô¬Ë
 W�«—e�« …Ëd��« W�d�b� ≠ WO�«—e�«  «bO�L�«

Æ2020 ÂUFK�
 WO�UM��  …dO�  ÊuOK�  ∫X�RL�«  sO�Q��«  ≠

Æ©15 œuM��« œb�® bM� qJ� ¨dO� ô jI�
 bM�  qJ�  —UF�√  r�bI�  ∫r�eK��«  WI�d�  ≠

…b� vK�
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ÷Ëd??F??�«  Âb??I??�
 Ÿö??�ô«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�d�bL�« Ê«u�œ W�KB� s� tOK� ‰uB��«Ë
 s�� d�� WIDM� w� WMzUJ�« W�«—eK� W�UF�«

ÆY�U��« o�UD�« »UN� ÍdM� WMJ� q�UI� ≠
 …—«œ≈  rK�  v�≈  ÷ËdF�«  qB�  Ê√  V��
 s�  …dA�  WO�U��«  W�U��«  q��   UB�UML�«

Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
  UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOÒKF�« ÊU� Æœ
801 ∫nOKJ��«

 lML� hO�«d�Ë Z�«d� ¡«d� r�eK� Êö�≈
 DLP UN��UL�Ë  U�uKFL�« V�d��

W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ÂËe�
 Âu�  s??�  nBM�«Ë  …d??�U??F??�«  W�U��«
 ‰uK�√  dN�  s�  ‰Ë_«  tO�  l�«u�«  ¡U�ö��«
 w�  ≠   UB�UML�«  …—«œ≈  Íd��  ¨2020
 Ÿ—U�  ≠  ÊuCO�  W�UM�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 …—«“Ë »U��� ¨ ËdO� ≠ l�UMB�« ≠ Ëœ—u�
 Z�«d�  ¡«d??�  r�eK�  WB�UM�  –  WO�UL�«
  U�uKFL�«  V??�d??�??�  lML�  h??O??�«d??�Ë
 WO�UL�«  W�d�b�  ÂËe??�  DLP  UN��UL�Ë

ÆW�UF�«
 ÊuOK�  ÊËdA�  jI�  ∫X�RL�«  sO�Q��«  ≠

ÆdO� ô WO�UM�� …dO�
—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d� ≠

 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö???�ù«  sJL�  Íc???�«  ’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�d�b� ≠ WÒO�UL�« …—«“Ë s� tOK� ‰uB��«Ë
 ÷U�— ≠ w�Ëd�J�ù« e�dL�« ≠W Ò�UF�« WÒO�UL�«

Æ ËdO� ≠ `KB�«
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 s�  …dA�  WO�U��«  W�U��«  q��   UB�UML�«

Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
  UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOKF�« ÊU� Æœ
802 ∫nOKJ��«

 F s�e�� …eN�√ W�UO� r�eK� Êö�≈
 DELLEMC W�—U� VMAX 450

W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ÂËe�
 Âu�  s??�  nBM�«Ë  …d??�U??F??�«  W�U��«
 ‰uK�√  dN�  s�  ‰Ë_«  tO�  l�«u�«  ¡U�ö��«
 w�  ≠   UB�UML�«  …—«œ≈  Íd��  ¨2020
 Ÿ—U�  ≠  ÊuCO�  W�UM�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 »U���  ¨ Ëd??O??�  ≠  l�UMB�«  ≠  Ëœ—u???�
 W�UO�  r�eK�  WB�UM�  –  WO�UL�«  …—«“Ë
 W�—U�  F VMAX 450  s�e��  …eN�√
 WO�UL�«  W??�d??�b??�  ÂËe???�  DELLEMC

ÆW�UF�«
 sO�ö�  W��  jI�  ∫X�RL�«  sO�Q��«  ≠

ÆdO� ô WO�UM�� …dO�
—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d� ≠

 d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
 Ÿö???�ù«  sJL�  Íc???�«  ’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�d�b� ≠ WÒO�UL�« …—«“Ë s� tOK� ‰uB��«Ë
 ÷U�— ≠ w�Ëd�J�ù« e�dL�« ≠W Ò�UF�« WÒO�UL�«

Æ ËdO� ≠ `KB�«
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 s�  …dA�  WO�U��«  W�U��«  q��   UB�UML�«

Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
  UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOKF�« ÊU� Æœ
803 ∫nOKJ��«

 ‰UG�≈ …b�«e� r�eK� Êö�≈ b�u� qO�Q�
 w�  U�d�O�U�Ë r�UD� —UL���«Ë …—«œ≈Ë

 »U�d�« vM��
 w�Ëb�« Íd�d��« oO�— —UD� w� w�U��«

 ËdO� ≠
 l�«u�« ¡UF�—_« Âu� s� …d�UF�« W�U��«
 s�  Îôb�  ¨2020  ‰uK�√  dN�  s�  w�U��«  tO�
 dN� s� ”œU��« tO� l�«u�« fOL��« Âu�
 w�   UB�UML�«  …—«œ≈  Íd��  ¨2020  »¬
 Ÿ—U�  ≠  ÊuCO�  W�UM�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 …—«“Ë »U��� ¨ ËdO� ≠ l�UMB�« ≠ Ëœ—u�
 W�UF�«  W�d�bL�«  ≠  qIM�«Ë  WLF�«  ‰UG�_«
 ‰UG�≈  r�eK�  …b�«e�  ≠  w�bL�«  Ê«dODK�
  U�d�O�U�Ë  r�UD�  —UL���«Ë  …—«œ≈Ë
 oO�—  —UD�  w�  w�U��«  »U�d�«  vM��  w�

Æ ËdO� ≠ w�Ëb�« Íd�d��«
 Ø300¨000¨000Ø  ∫X�RL�«  sO�Q��«  ≠

ÆdO� ô WO�UM�� …dO� ÊuOK� W�UL�ö� ‰Æ‰
 Ø3¨100¨000¨000Ø ∫ ÕU���ù« dF� ≠
 …dO�  ÊuOK�  W??�U??�Ë   «—U??O??K??�  W�ö�  ‰Æ‰

ÆdO� ô WO�UM��
—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d� ≠

 d��œ ’u??B??� o??�Ë ÷Ëd??F??�«  Âb??I??�
 Ÿö??�ù«  sJL�  Íc???�«  ¨’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�UF�«  W??�d??�b??L??�«  s??�  tOK�  ‰u??B??�??�«Ë

Æw�bL�« Ê«dODK�
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� ¨ UB�UML�«

Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
  UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOKF�« ÊU� Æœ
807 ∫nOKJ��«

r�eK� Êö�≈
 ÂËe� Â«Ëb�« rB�  ô¬ W�UO� r�eK��

 Ã«—b��« WI�dD� ≠ W�UF�« WO�UL�« W�d�b�
÷Ëd�

 ÎU�U��  dA�  W�œU��«  W�U��«  ÂUL�  w�
 »¬  dN�  s�  31  w�  l�«u�«  sOM�ù«  Âu�  s�
 w�  W�UF�«  WO�UL�«  W�d�b�  Íd��  ¨2020
 ¨`KB�«  ÷U??�—  vM��  w�  szUJ�«  U�e�d�
 sOH�uL�«  ÊËR??�  …d??z«œ  Æw�U��«  o�UD�«
 ÷Ëd�  Ã«—b??�??�«  ¨W��U�L�«Ë  Â“«u??K??�«Ë
 W�d�b� ÂËe� Â«Ëb�« rB�  ô¬ W�UO� r�eK��
 Æ÷Ëd� Ã«—b��« WI�dD� ≠ W�UF�« WO�UL�«
 Æ‰Æ‰Ø1¨000¨000Ø X�RL�« sO�Q��« WLO�

©Æ‰Æ‰ ÊuOK� jI�®
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ÷Ëd??F??�«  Âb??I??�
 Ÿö???�ô«  sJL�  Íc???�«  ’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 sOH�uL�« ÊËR� …dz«œ s� tOK� ‰uB��«Ë
 WO�UL�« …—«“Ë vM�� w� W��U�L�«Ë Â“«uK�«Ë

Æw�U��« o�UD�« ≠ `KB�« ÷U�— W�U� ≠
 …dz«b�«  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 Âu� s� dA� WO�U��« W�U��« q�� …—u�cL�«
 ÂUF�« s� »¬ dN� s� 28 w� l�«u�« WFL��«

Æ  2020
ÂUF�« WO�UL�« d�b� s�
ÍË«dFL�« Ã—u�
815 ∫nOKJ��«

WO�UM�K�« W�—uNL��«
©1 r��® l��d� 1  U�b� q�œ

WO�UL�« …—«“Ë
 mOK�� Âö�≈

W�UF�« WO�UL�« W�d�b�
 «œ—«u�« W�d�b�

 sOHKJL�« –q�b�« W��d{ …dz«œ –  «œ—«u�« W�d�b� – W�UF�« WO�UL�« W�d�b� – WO�UL�« …—«“Ë u�b�
 …—UA�  Ÿ—U� –   ËdO�  w�  szUJ�«  …dz«b�«  e�d�  v�«  —uC�K�  o�dL�«  ‰Ëb��«  w�  r�ƒUL�√  …œ—«u�«
 a�—U�  s�  ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  ‰ö�  rNM�  q�  r�≈  ÁU��  —u�cL�«  b�d��«  mK���  ‰Ëô«  o�UD�«  Í—u��«
 UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��« bF� W�O�� …—uB� ö�U� mOK���« d��F� ô«Ë ¨Âö�ô« «c� dA�

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

nKJL�« r�«nKJL�« r�—ÊuLCL�« b�d��« r�—
w�U�O� bL�� ÕU��671119RR194623340LB

f�dF�« w�«— l�b��« b��983799RR194623353LB

dON� »u�« bL�� W�œU�2221107RR194624036LB

dON� »u�« bL�� t�Ëƒ—90687RR194624040LB

dON� »u�« bL�� ÍœU�2221110RR194624053LB

dON� »u�« bL�� sO��2221100RR194624067LB

dON� »u�« bL�� bL��397283RR194624075LB

dON� »u�« bL�� ÊU��155041RR194624084LB

“u�� v�u� dO�“139842RR194624291LB

“u�� v�u� bM�663745RR194624305LB

ÁœU�� bL�� rFML�« b��531287RR194624380LB

WMLOM� oO�u� vM�2706527RR194625266LB

Ê«dO�� e�«— vKO�2706521RR194625283LB

tMLOM� oO�u� UO�«—3161363RR194625297LB

VON� bOF� ÍœU�135333RR194625385LB

VON� ÍœU� r�d�3178991RR194625399LB

‰ÆÂÆ‘ ÊUDK��« WJL�3510038RR194626085LB

«d� pO�d� u�—U�2360320RR194626567LB

»d� rO�«d�« s�b�« e�80700RR194626788LB

»d� s�b�« e� ‚—U�497974RR194626791LB

»d� s�b�« e� bL��2371500RR194626814LB

w�U�O� bL�� rO�«d�«1092582RR194626831LB

w�U�O� bL�� bO�Ë1575572RR194626859LB

ÍdB� oO�Ë dL�1708344RR194626862LB

w�œö�« qOL� ‰UJ�U� qO�—U�3026730RR194626876LB

tK�« `�� wM�� UN�504094RR194626880LB

bF� rOK� U�«u�563843RR194627029LB

Õd� t�U�Ë« ÍœU�2130906RR194627032LB

Õd� W�U�Ë« ÂU�Ë2129849RR194627046LB

fO��d� qO�� r�U�1200926RR194627205LB

ŸuA� ”UO�« ÊË—U�30791RR194627222LB

w�U� Ã—u� w�U��1814721RR194627298LB

w�U� Ã—u� Ê«uD�«1814741RR194627307LB

w�U� Ã—u� sOKAO�376055RR194627315LB

W�UA� ·—U� ÂUB�389350RR194627443LB

t�UA� bOL��« b�� ·—U� t�—b�669942RR194627457LB

t�UA� ·—U� qON�450760RR194627465LB

w�U�OF�« bL�� dC�430192RR194627491LB

öO�U� Âö��« b�� qO��78320RR194627580LB

VG�G� fK�dO� ö�1469372RR194627823LB

Êu� ”UO�« ”dD�199249RR194627845LB

s�b�« d�U� ÕU{Ë œ«R�2838745RR194627942LB

w{UL�« œuL�� ÂU��973119RR194628191LB

w�OI�« bL�� W�OL�1631531RR194628205LB

w�OI�« bL�� WAzU�1631536RR194628214LB

V�— bL�� …b�—1493992RR194628259LB

w�OI�« U�d�“ bL��3347553RR194628276LB

—«u� d�U� bL�� Õö�543545RR194628571LB

dOF� bL�� ÊUN�299616RR194628815LB

w�d� bL�� ÁU�—608215RR197763947LB

qH�d� oO�— bL�� sL�d�« b��1044706RR197764015LB

hL� bL�� ÊU�b�223786RR197764196LB

ÂÆÂÆ‘ w�UO�2812175RR197764205LB

‰ÆÂÆ‘ —U��Ëœ1548759RR197764655LB

ne a beyrouth sÆaÆrÆl ÂÆÂÆ‘  ËdO� w� vL�305792RR197764664LB

ne a beyrouth sÆaÆrÆl ÂÆÂÆ‘  ËdO� w� vL�305792RR197764678LB

X�U� ÊULOK� ÂUB�1055223RR197764681LB

Â Â ‘ W�UF�«  U�b�K� Ê«b�“2766650RR197764704LB

»UN� nODK�« b�� `OL�605217RR197764749LB

G M H sÆaÆrÆl ÂÆÂÆ‘ ‘√ Â√ w�3336187RR197764810LB

ÂÆÂÆ‘ s�d�1456703RR197764823LB

‰ö� s�� dOL�106658RR197765316LB

w�K��« bL�� …U��2862161RR197765510LB

ÊË—U� b�U� r�—2557942RR197765727LB

s�e�« œuL�� bL��2062775RR197766016LB

U�O� wK� U�—1321518RR197766210LB

w�UA�« tK�« b�� ‚«“d�« b��661296RR197766223LB

sO�� s�b�« ÃU� sO��1572209RR197766753LB

ÊUOAOA� —«u�—«Ë „U�1086543RR197767201LB

tK�« b�� Ê«bL� bL��1312948RR197768255LB

d�U� wK�  bL��3268842RR197768710LB

wKF�U� bL�� s��297833RR197769202LB

dOM��« s�b�« bF� „“U�1451252RR197769255LB

w�«Ëd�� Ëb�� n�u�78912RR197769264LB

WHOK� wK� bL�« bL�«75076RR197769499LB

ÂÆÂÆ‘ w�UO�2812175RR197769508LB

œ«b��« ÍdJ� œ«œË654397RR197769560LB

w�d�UD� qOK� rO�«d�«1434110RR197769701LB

ÂÆÂÆ‘  U�UD� W�d�1307091RR197769803LB

tO�U� œuL�� ÍœUM�3026930RR197770381LB

WO�U� œuL�� ÷U�—665572RR197770404LB

tO�U� œuL�� wK� bL��2333767RR197770421LB

w�U���« r�U� bL��1111985RR197770435LB

Í“U�� rO�«d�« r�d�2062480RR197770761LB

qOK��« ‰UL� ‰ö�679324RR197770775LB

W�U�� s�� ÂU���«586267RR197771020LB

WO�D�« qO�U��K� Ád� d�� d����59366RR197771121LB

f�d�� u�—œ qO�UL�«1989975RR197771515LB

bOF�«  ULJ� ÂU��290773RR197771529LB

w�«uK� —uJA�« b�� WO�U�240664RR197771625LB
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الالزم، والحماية الضرورية.
شعب ُيذّل ويجوع ويهّجر أمام عيونهم الوقحة، وال يترّددون لحظة ان يستمّروا بكّل 

فسادهم وإفسادهم.
سياسية  طبقة  وبرؤوس  بحكومات،  وتطيح  فاسدين  تدين  التي  الملفات  عشرات 
بأكملها، لم يبصر ملف واحد منها النور. ليبقى المجرم والفاسد في مكانه ال يتزحزح، 

طالما اّن المجرم األكبر يوفر له العناية والرعاية والحماية.
القانون  فيه  يسود  بلد  في  هذا  حصل  لو  مسؤوليتها؟!  يتحّمل  من  األم��س  كارثة 
او  الداخلية  أو  الطاقة،  أو  النقل  وزير  كان  هل  الحي،  والضمير  الكاملة،  والمسؤولية 

غيرهم من المسؤولين المدنيين او األمنيين، ليستمّروا في مهامهم أو ان يستقيلوا؟!
بالوطن  عبثتم  من  يا  وأهلها،  ببيروت  حلت  التي  المدّمرة  الكارثة  عن  المسؤول  من 
خّدرتمونا  لقد  حصل!  الذي  كّل  بعد  منكم  ننتظره  الذي  وما  والمؤسسات!  والشعب 
طويالً باجتماعاتكم المملة، ولجانكم العقيمة، وفشلكم الذريع، وتحقيقاتكم المشبوهة، 
الوطن  فيبقى  وثالثة،  ثانية  الكرة  لتعيدوا  الكاذبة،  ووعودكم  المزعومة،  ومالحقاتكم 
المواطن،  وشعبه رهينة في يدكم، وأنتم تعتمدون على عامل الوقت، وإضعاف ذاكرة 

وتراهنون على نسيان شعب.
من يعيد حياة الشهداء الذين سقطوا في الساحة نتيجة فسادكم واهمالكم! من الذي 
المرافق والبيوت والمنشآت  الذي يعيد  يخفف آالم آالف الجرحى ويعّوض عليهم! من 
المدّمرة الى سابق عهدها! من الذي يعيد بناء بيروت المنكوبة من جديد أيها المجرمون 

بحق الوطن والموطن!
تواطأ  من  وكّل  الفاسدين،  المهملين  بحق  عادالً،  عاجالً  قصاصاً  يريدون  اللبنانيون 
يستجب  او  يكترث  ولم  األمونيوم،  نيترات  من  الضخمة  الكمية  عن  النظر  غّض  على 
للكتب الموجهة للمسؤولين بشأن خطورة تخزين المادة القابلة لالنفجار، والعمل على 
اإلسراع في إخراجها من أماكنها، ومعرفة من وراء هذه المادة والمستفيد منها، ومن هو 

الذي لم يكترث بمضامين الكتب الرسمية، والغايات من وراء ذلك!
التباكي  وال  المهدئات،  وال  المسكنات،  معه  تنفع  فلن  الجميع،  أمام  يتحلل  وطن 

والوعود والقرارات، طالما اّن طبقة الفاسدين في السلطة بيدها الحّل والعقد.
في ظّل هذا الواقع المرير، لم يعد أمام الشعب من خيار، إال خيار واحد، وهو اجتثاث 
متى  لكن  عليهم.  العادل  الحكم  وتطبيق  فاسديها،  ومالحقة  جذورها،  من  الطبقة  هذه 

وكيف!
الموت  شفير  على  فهو  أكثر،  ينتظر  أن  بمقدوره  الشعب  يعد  ولم  األوان،  فات  لقد 

البطيء.
 يا شرفاء لبنان وأصدقاءه، أنقذوا لبنان وشعبه من هذه الطغمة المجرمة المدّمرة، 
العالم  دول  واشمئزاز  وقرف  احتقار  تثير  التي  الدول  عجائب  من  دولته  جعلت  التي 
ومسؤوليه، الذين لم يروا فيها، إال أقذر وأوقح وأحط طبقة سياسية، عديمة المسؤولية، 

خبيرة بالنهب واللصوصية، ال إحساس وال كرامة لها...!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

للمرحلة المقبلة من صفقة القرن، وبضمنها ربطه بسكة حديد مع الخليج.
وعلى األرجح، فإّن إضافته على بنك األهداف الكبرى في خطابات السيد حسن نصر 
االشتباك  لحظة  التكتيكية  الحسابات  ويتجاوز  المقاربة  هذه  عن  معزوالً  ليس  الله، 

الميداني.
حيفا  ميناء  لخطورة  انتبهت  التي  هي  السيد،  لسان  على  المقاومة  اّن  الغريب  ومن 
األردنية  وكذلك  عموماً،  واللبنانية  البيروتية  )البرجوازية(  وليس  المستقبلية، 
ميناء  تطوير  من  األولى  المستفيدة  هي  البرجوازيات  هذه  بأّن  علماً  وذلك  والسورية، 
الفادحة التي لحقت بها خالل ما عاشته  بيروت والتجارة عبر سورية، مقابل األضرار 

سورية في السنوات األخيرة كما بسبب تطوير ميناء حيفا من قبل العدو الصهيوني.
والحق، أّن أوساطاً من غرف الصناعة والتجارة األردنية، سبقت البرجوازية اللبنانية 
تدخالت  يد  وكّف  سورية  مع  العالقات  تحسين  أجل  من  حكومتها  على  الضغط  في 
السفارة األميركية في ذلك، فيما ظلت البرجوازية اللبنانية تعيق االنفتاح على سورية، 
مصالح  وعلى  نفسها،  هي  مصالحها  على  معروفة  خارجية  سياسية  حسبة  مغلّبة 

االقتصاد اللبناني عموما، ناهيك بإزاحات ال معنى لها نحو المقاومة وحزب الله.
في ضوء ما سبق، وبعد ازدياد دائرة التفّهم الشعبي اللبناني لما ورد على لسان السيد 
لبنان  موانئ  لتطوير  صينية  مقترحات  على  لالنفتاح  ويدعو  لبناني،  مسؤول  من  وأكثر 
بيكار  بتوسيع  لنا  يسمح  ما  ثمة  الساحل،  طول  على  حديد  سكة  مشروع  مع  بالتوازي 

االحتماالت والبحث عن أصابع الموساد الصهيوني ودوره في جريمة تفجير ميناء بيروت.
*الرئيس السابق لرابطة الكتاب األردنيين وكاتب ومحلل سياسي

والموت واألحزان، لكنها تعرف كيف تتغلَّب على كّل ذلك في كّل مرة وتنهض من بين األنقاض كطائر 
الفينييق.

وأنا أتابع مأساة بيروت تداعت ذكريات كثيرة في ذهني، منها أولى زياراتي لبيروت عام 1968، 
حين أقلعت بنا طائرة شركة »باسكو« العدنية من القاهرة إلى بيروت في الطريق إلى عدن، ودعاني 
الجميلة، وطلب مني  الجّو وهي تتألأل بأضوائها  القيادة ألشاهد بيروت من  إلى قمرة  الطائرة  كابتن 
للهبوط  استعداداً  مقعدي  إلى  وعدت  وانسحبت  اعتذرت  لكّنني  بيروت،  مطار  في  الهبوط  مشاهدة 

على أرض لبنان، جوهرة الشرق وجنة الله على األرض.
لم أكن أعرف أحداً في هذه المدينة إال محسن إبراهيم العضو القيادي في حركة القوميين العرب 
وتذّكرته وأنا أجول في شارع الحمراء ألول مرة، وتذكرُت أيضاً جورج حبش وهاني الهندي ووديع 
من  بيروت  عرفنا  الذين  البستاني  وإميل  دروزة  والحكم  الجبوري،  وحامد  الخطيب  وأحمد  حداد 

خاللهم، كمفكرين ومؤّسسين وداعمين لحركة القوميين العرب.
والكتب  وتنظيمها  وفكرها  العرب  القوميين  حركة  قيادة  عبر  بها  ارتبطنا  التي  إذاً،  بيروت  هذه 
إال  إليها  نتعرَّف  حتى  أو  نعرفها  أن  دون  من  الكثير  تعلمنا  ومنها  عنها،  تصدر  كانت  التي  والصحف 
من خالل قادة الحركة في نهاية الخمسينيات ومنتصف الستينيات عندما زار جورج حبش وهاني 

الهندي ومحسن إبراهيم مدينة تعز اليمنية.
الحافظ  عبد  الدكتور  من  كّل  مع  البر  عبر  مجّدداً  بيروت  زرُت  تحديداً،   1992 عام  عاماً،   26 بعد 
الشطفة  الله  عبد  محمد  والسفير  االشتراكي،  العربي  البعث  لحزب  القومية  القيادة  عضو  نعمان، 
اللبنانية  السورية  الحدود  على  استقبلنا  الذي  مثنى  ناصر  الله  عبد  آنذاك  بيروت  في  اليمن  وسفير 

مع عدد من أعضاء السفارة والمرافقين اليمنيين والفلسطينيين. 
ها أنا أدخل بيروت وقد أصبح لدّي الكثير من األصدقاء والمعارف من جميع األحزاب والشخصيات 
الذين زاروا عدن، ففي عدن تغّير كّل شيء، وكذلك تغّيرت بيروت الجميلة تماماً، والتي تعني الربيع 
زجاجية  نافذة  »إنها  هيكل:  حسنين  محمد  األستاذ  الكبير  الكاتب  عنها  وقال  علمت،  كما  بالفينيقية، 
معشقة وملّونة في جدار عربي، وإذا خرق هذا الجدار وقع هذا الزجاج الجميل بين الجدار والنافذة، 
الشاهد  االقتتاالت هي  نتائج  أن يدّمروها«. هذا ما حدث فعالً، وكانت  أّن أصحابها ممكن  والمشكلة 
مالمحها  على  واضحة  والدولية  واإلقليمية  العربية  والصراعات  الحروب  فآثار  أصابها.  ما  على 
الخارجية، وحتى على تشكيلها االجتماعي، وقد سّببت الدمار الذي لحق بها، فكّل شيء تحّطم وُدّمر 
على  بادية  والقذائف  الرصاص  وآثار  أطالل  عن  عبارة  وأحيائها  مبانيها  وبعض  واإلنسان  العمران 

جدرانها.
 2006 1982 وكذلك حرب تموز  كّل ذلك، إضافة الى ما سّببه االجتياح »اإلسرائيلي« للبنان عام 
وفي  العربية  القضايا  من  وموقفه  لبنان  موقع  بسبب  ذلك  وكّل  التحتية،  للبنية  وتخريب  تدمير  من 

الفلسطينية. القضية  المقدمة 
*الرئيس اليمني األسبق

دوليين، والكل مجمع على التشكيك بجدوى الرهان على التحقيق 
تستعيد  بصورة  والقضائية،  األمنية  األجهزة  وأهلية  اللبنانّي 
سيناريو ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان الفتاً 
تمنح  كأنها  بحكمها،  للنطق  بقضيته  الخاصة  المحكمة  تأجيل 
وصرفها  المهمة  نهاية  إعــان  قبل  جديدة  مهمة  لتكليفها  مهلة 
من  سيخرج  التي  التحقيق،  تدويل  بدعوات  ربطاً  الخدمة،  من 
تعرف  صــارت  محكمة  ولديكم  جديدة  لجنة  تشكيل  ولم  يقول 

الخصوصيّات اللبنانية؟
ملف  المرة  هــذه  تقتصر  ال  أنها  التدويل  دعــوات  في  الافت 
التحقيق والقضاء واألمن، بل تصل لتاقي دعوات الحياد التي 
بربط  الــدولــيّــة،  الوصاية  تحت  لبنان  لوضع  بالدعوة  تترجم 
المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس األمن وفقاً 
الثاني  القسم  لتطبيق  الباب  فتح  يضمن  بما  السابع،  للفصل 
بالتدويل األول، فتم  الذي طبق نصفه األول   ،1559 القرار  من 
الرئيس  اغتيال  بتوظيف  لبنان  من  السورية  القوات  انسحاب 
رفيق الحريري، وقد برأ التحقيق سورية من المسؤولية بعدما 
ُتراد  التي  المقاومة،  التهام  لينتقل  لبنان،  خارج  قواتها  صارت 
عنوان  تحت  الثاني،  التدويل  بوابة  من  معها  الحساب  تصفية 

انفجار بيروت الثاني.
حول  له  بيان  في  دعــا  االجتماعي  القومي  الــســوري  الحزب 
انفجار بيروت، إلى التكاتف والتضامن وإعطاء األولوية للوحدة 
الوطنية وتضميد الجراح، معلناً وضع مؤسساته وإمكاناته في 

تصرف الجهات االغاثية المعنية.
االنفجار  بشهداء  تعازيه  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  جّدد 
كل  مصير  وكشف  للجرحى  العاجل  بالشفاء  وتمّنيه  بيروت  مرفأ  في 
نكبة  بيروت،  مرفأ  في  الضخم  االنفجار  أن  »القومي«  ورأى  المفقودين. 
النكبة  هذه  كارثية  وأّن  لبنان،  وكل  بيروت  بالعاصمة  حلت  كبيرة 

تكشفت بما خلّفه االنفجار من أضرار ودمار ومن شهداء وجرحى.
ودعا إلى التعامل مع هذه النكبة بحّس عاٍل من المسؤولية الوطنية 
قبل  من  الجهود  كل  بذل  ضرورة  على  مشّدداً  واإلنسانية،  واألخالقية 

الجميع لتضميد جراح لبنان النازفة وتجاوز المحنة التي حلّت به.
واإلسعافية  الصحية  المؤسسات  ووّجه  بالدم،  التبّرع  الى  دعا  كما 
عمليات  في  الرسمية  والمؤسسات  األجهزة  مساعدة  بضرورة  الرديفة 
الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  أج��رى  فقد  اإلسعاف، 
جورج  اللبناني  األحمر  للصليب  العام  باألمين  اتصاالً  سعادة  بطرس 
الكبيرة  الجهود  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  باسم  مقّدراً  كتانة، 
التي يبذلها الصليب األحمر، ومؤكداً جهوزية المؤسسات الصحية وفرق 

اإلسعاف الرديفة للمشاركة في المهام اإلنقاذية واإلسعافية.
إلدارة  اداري��ة  تحقيق  لجنة  تشكيل  ال��وزراء  مجلس  ق��ّرر  ذل��ك،  الى 
السلطة  من  والطلب  الكارثة  وقوع  إلى  أدت  التي  األسباب  في  التحقيق 
العسكرية العليا فرض اإلقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين 
 2014 نيترات األمونيوم وحراستها ومّحص ملفها أياً كان منذ حزيران 

حتى تاريخ االنفجار.
أمس،  انعقدت  التي  االستثنائية  جلسته  في  الوزراء  مجلس  وتبنى 
برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر 
المجلس األعلى للدفاع  في جلسته امس األول لجهة اعالن بيروت  عن 
مدينة منكوبة بعد االنفجار الذي شهده مرفأ بيروت، باإلضافة الى إعالن 

حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
على  تصميمه  الجلسة  مستهل  في  له  كلمة  في  عون  الرئيس  واكد 
»السير في التحقيقات وكشف مالبسات ما حصل في بيروت في أسرع 
العقوبات  أشد  وإنزال  رين،  والمقصِّ المسؤولين  ومحاسبة  ممكن،  وقت 
التحقيق  لجنة  ستجريها  التي  التحقيقات  نتائح  إعالن  متعهدا  بهم«، 

بشفافية«.
بدوره، حدد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب األولويات في الوقت 
الرهن على الشكل التالي: »ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن 
والبحث  الضحايا،  انتشال  عمليات  تكثيف  الى  إضافة  سريعة،  تكون 
مؤقت  مأوى  وتأمين  والمصابين،  الجرحى  ومعالجة  المفقودين،  عن 
ألصحاب المنازل المتضررة كلياً، وإطالق عملية سريعة لمسح األضرار، 
الجزئية، وتأمين مساعدات  وصرف مساعدات عاجلة إلصالح األضرار 
عاجلة لترميم المنازلص  والمكاتب«.    والمؤسسات المتضّررة كلياً.« 
النظر  بغض  العمل،  ورشة  في  جميعاً  يشاركوا  أن  الوزراء  »من  وطلب 
عن الحقيبة الوزارية، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالتعامل مع 

الوضع الذي نحن فيه«.
العائالت  إيواء  تأمين  لإلغاثة  العليا  الهيئة  تكليف  المجلس  قّرر  كما 
التي لم تُعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح 
المدارس الستقبال هذه العائالت ومع وزير السياحة الستعمال الفنادق 
لهذه الغاية أو ألي غاية مرتبطة بعمليات اإلغاثة. كما قرر فتح اعتماد 
والمادة  الدستور  من   85 للمادة  سنداً  ليرة  مليار   100 بقيمة  استثنائي 
2020/3/5 )الموازنة العامة  6 تاريخ  8 من القانون النافذ حكماً رقم 

والموازنات الملحقة لعام 2020(.
في  المرفأ  عن  المسؤولين  كل  بوضع  القرار  ال��وزراء  مجلس  واتخذ 

اإلقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن االنفجار الذي وقع.
»كل  أن  مشرفية  رمزي  والسياحة  االجتماعية  الشؤون  وزير  وأعلن 

المسؤولين سيحاسبون في حادثة انفجار مرفأ بيروت«.
ولفتت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى أن »هناك مسؤولين سيمكثون 
النتائج«.  وتصدر  التحقيق  ينتهي  ريثما  المقبلة  االيام  خالل  منازلهم  في 
وأوضحت أن »اإلقامة الجبرية ستشمل كّل من أدار  عملية التخزين وحراسة 

وتمحيص ملف العنبر 12 من أي جهة كان من 2014 وحتى اليوم.«

الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس  سيشمل  القرار  كان  إذا  وعما 
ويمنعه من السفر الى الهاي، اكتفت بالقول إن »الجيش اللبناني سيقوم 

بتسمية المسؤولين«.
الجمهورية  رئيسي  لدى  حاسم  »قرار  الى  »البناء«  مصادر  وأشارت 
التفاصيل  كل  ومعرفة  باالنفجار  الالزمة  التحقيقات  بإجراء  والحكومة 
النتائج  أيام ومن ثم تعلن  اليه وذلك خالل خمسة  التي أدت  واألسباب 
هذا  ف��ي  المسؤولين  وك��ل  والمقصرين  المتورطين  محاكمة  وت��ب��دأ 

الموضوع«.
وترأس الرئيس دياب االجتماع األول للجنة التحقيق اإلدارية بحضور 

الوزراء المعنيين والقادة األمنيين.
الرئيس  من  مؤلفة  التحقيق  »لجنة  أن  الى  وزارية  مصادر  وأشارت 
ورئيس  الدولة  أمن  جهاز  ورئيس  الجيش  وقائد  الدفاع  ووزيرة  دياب 

جهاز األمن العام وهي سوف تتحرى الحقائق«.
وبحسب المعلومات فقد اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر خالل الجلسة 
مالحقة اإلعالميين قضائياً، ووضع حد للحريات اإلعالمية وارتكزت في 
11 التي تنص انه في حالة الطوارئ  طرحها على المادة القانونية رقم 
يحق للجيش قمع الوسائل اإلعالمية. وقالت عكر خالل مداخلتها: »هناك 
تطاول من قبل اإلعالميين وتمادي في التجرؤ على هيبة الوزراء ويجب 
أن نضع لهم حداً من خالل الصالحيات الممنوحة لوزارة الدفاع«، إال أن 
بعض الوزراء بمن فيهم وزير الصناعة عماد حب الله اعترض على هذا 

األمر. 
كما حصل سجال بين وزيرة الدفاع ووزير الصحة حمد حسن حول 
حقيقة  الجلسة  انتهاء  بعد  أوض��ح  حسن  أن  إال  المساعدات،  توزيع 
السجال الذي وقع بينه وبين وزيرة الدفاع، مؤكداً »أننا لسنا ضد اإلدارة 
الميدانية  المستشفيات  الجيش  للهبات وإنما موضوع تسلم  المشتركة 

هو من اختصاص وزارة الصحة إلنقاذ الجرحى والمصابين«.
على صعيد أسباب االنفجار تم التداول بسيل من الفرضيات، وأشار 
التي  باألسباب  الجزم  يمكن  ال  أنه  الى  ل��»البناء«  عسكريون  خبراء 
هناك  لكن  والقضائية،  األمنية  التحقيقات  إجراء  قبل  االنفجار  الى  أدت 
عدم  مع  الكهربائي  االحتكاك  فرضية  كفة  ترجيح  مع  عدة  فرضيات 
ويالحظ  اإلرهابي،  او  اإلسرائيلي  العدواني  العمل  فرضيات  استبعاد 
الخبراء تغّير لون شرارة النار من اللون األبيض الى الرمادي الى االسود 
الى البني الزهري ما يؤكد بأن هناك مراحل لتطور االنفجار وليس وليد 
سبب واحد إضافة الى أن بعض الفيديوات عن االنفجار أظهرت وجود 
حريق شب في مكان محاٍذ للعنبر رقم 12 قبيل حصول االنفجار األول ثم 

االنفجار الثاني الذي كان األكبر.
الرئيس  يصل  لبنان،  مع  المتضامنة  الدولية  المواقف  صعيد  على 
مع  التضامن  لتأكيد  بيروت  ال��ى  اليوم  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي 
اللبنانيين في المحنة التي ضربتهم. وأبلغ ماكرون الرئيس دياب دعمه 
لتأكيد الدعم للبنان. وتحط طائرة  للبنان وأنه يريد الحضور شخصياً 
ماكرون عند الثانية عشرة ظهر اليوم في المطار وتستمر خمس ساعات 

بعبدا  الى  معاً  وينتقالن  عون  الرئيس  استقباله  في  يكون  أن  ويتوقع 
حيث يلتقي الرؤساء الثالثة قبل توّجهه لتفقد مكان االنفجار وينتقل بعد 

ذلك الى قصر الصنوبر حيث يلتقي عدداً من الشخصيات السياسية.
برئاسة  عراقياً  وفداً  مساء  الحكومي  السراي  في  دياب  استقبل  كما 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  ممثالً  الجبار  عبد  إحسان  النفط  وزير 
أمين  باألعمال  القائم  العقابي،  هاني  الصحة  وزير  ووكيل  الكاظمي، 
النفط  وزير  مكتب  ومدير  جمال  أحمد  السياسي  المستشار  النصراوي، 
حيدر عبيد، بحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ومستشار رئيس 

الحكومة خضر طالب.
التي  العراقية  الطبية  التقديمات  على  الحكومة  رئيس  الوفد  وأطلع 

وصلت إلى بيروت والتقديمات النفطية التي انطلقت من بغداد.
»وزير   بأن  تلفزيوني،  حديث  في  غجر   الطاقة   ريمون  وأشار  وزير 
من  طناً  و20  طبيباً   15 من  طبي  طاقم  مع  لبنان  وصل  العراقي  النفط  
22 شاحنة  الطاقة بأن هناك  الغذائية والصحية«، وكشف وزير  المواد 
لتقديم  الفيول   مستعّدة  العراقية   و الحكومة  لبنان،  الى  هبة  اويل  غاز 
هناك  واليوم  الحالية،  الطريقة  من  أفضل  دفع  بطريقة  لبنان  الى  اويل 

جدية بالموضوع«.
كما وصلت الى مطار بيروت أمس طائرتي مساعدات من روسيا. 

وأشار  السفير السوري  في  لبنان   علي عبد الكريم علي  إلى أن »التكامل 
األميركية  الضغوط  يلجم  وهو  المصلحة،  تفرضه  ولبنان  بين  سوريةا  
واإلسرائيلية وغيرها«، الفتاً إلى أن »استقرار لبنان ينعكس على سورية 
بحاجة  والبلدان  سورية،  تطال  لبنان  تصيب  التي  الخسائر  وحتى 

لبعضهما والحصار األميركي ليس قدًرا«.
أي  بادرت  »اذا  بأنه  تلفزيوني،  حديث  خالل  علي،  الكريم  عبد  ونوه 
جهة مسؤولة في لبنان إلى التواصل مع سورية فإن الضغط األميركي 
بلبنان  حلت  التي  »الكارثة  أن  على  مشدداً  ي��زداد«،  ولن  سيتراجع 
ستدفع الكثير من المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات نحو سورية 

والتوّجه شرقاً«.
استغالل  من  ل��»البناء«  متابعة  مصادر  تخوفت  ذلك،  غضون  في 
الحلف االميركي االسرائيلي السعودي االنفجار الذي ضرب لبنان واآلثار 
االقتصادية التي ستترتب عليه، وذلك لالستمرار بسياسة حصار لبنان 

لمزيد من الخنق حتى تقديم التنازالت التي يطبلها االميركيون«.
وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن »الخسائر التي لحقت بالبالد أكثر 
من المعلنة وقد تصل ل� 15 مليار دوالر«. ونبه من أن »كميات محدودة من 

القمح متوفرة وسنواجه أزمة غذائية من دون تدخل خارجي«.
موعد  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  أجلت  آخر،  صعيد  على 
آب   18 إلى  الحريري  رفيق  الراحل  الرئيس  اغتيال  في  بالحكم  النطق 
الحالي، بعد أن كان الموعد مقررا في السابع منه. وأشارت المعلومات 
اليوم  مقرراً  كان  الذي  سفره  سيرجئ  الحريري  سعد  »الرئيس  أن  إلى 
قصر  في  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  الى  ويجتمع  الهاي  الى 

الصنوبر«.

االنفجار  أّولها  كان  عنه،  وهوالً  خطراً  تقّل  ال  انفجارات  بيروت  مرفأ  في  العنبر  انفجار  سبقت 
الذي كان مركزه في مصرف لبنان وافتضاح سياسات االختالس والفساد المالي واالقتصادي من 
جانب والسياسي من جانب آخر المرتبط بأجندات أجنبية معادية. وهي السياسات التي أدارها 
حاكم المصرف، وهو من نافس رموز اإلقطاع السياسي في طول بقائه في منصبه. أّدت سياسات 
هذا الحاكم المضمرة بسوء نية إلى انهيار سعر صرف الليرة، وإلى األزمة المالية الطاحنة التي 
ترّنح جراءها لبنان واللبناني – كما حصل في حادث المرفأ األخير – وأطاحت بمصداقّية النظام 
المصرفي والبنكي. وها هي البنوك تمتنع عن صرف أموال المودعين لديها، وبهذا أخذت تهّز ثقة 

العالم بلبنان الذي لم يعد بيئة آمنه لالقتصاد وإنما بيئة طاردة للمال ولالستثمار.
برفع  وتجلّى  بكركي،  في  العريق  الماروني  البطريركي  الصرح  مركزه  كان  الثاني  االنفجار 
الصراع  في  الحياد  شعار   – الشرق  كنائس  أعرق   – للموارنة  المشرق  وسائر  أنطاكية  بطريرك 
الوجودّي القومّي التناحرّي بين آالمه بما فيها لبنان وموارنته وبين أعداء األمة ولبنان والموارنة، 
سائر  أن  يدرك  ولم  غ��ورو،  لبنان  خارج  هي  التي  بإنطاكية  يبدأ  لقبه  أن  البطريرك  يالحظ  ألم 
المشرق هو البيئة الحاضنة للبنان بطوائفه، وأن المشروع المعادي ال يستهدف فلسطين فحسب، 
وال سورية التي تخوض حرباً في داخلها مع مشاريع الفتنة والتقسيم المعادية في العقد األخير، 
وإنما يستهدف كّل لبنان أيضاً، وكيف له أن يستبدل هذا الفضاء الرحب ببعض لبنان؟ ويرضى 

من موقعه أن يكشف ظهر المقاومة حامية لبنان وعزلها وإلصاقها بطائفة ال بوطن؟
والوجع  األلم  يزيد  مما  أن  إال  الشهية،  التفاحة  بيروت،  أصاب  ما  جراء  نعانيها  التي  اآلالم  مع 
تهافت بعض اإلعالم العربّي وفضائّياته وبعض الطارئين على السياسة من مدارس األمن الفاشلة 
– ومعظمها في الخليج – لم يؤلمهم الدمار ولم تؤثر بهم مشاهدة دماء الجرحى وأشالء األبرياء، 
وإنما وجدوا في ما حصل فرصة لنفث السموم والتنفيس عن األحقاد والشماتة بلبنان، ولتأجيج 
مجهولة  مصادر  على  اعتماداً  جرى  عما  والمسؤولية  بالضلوع  فريق  باتهام  النائمة  غير  الفتنة 
اللواء  فيها  بما  الرسمية  مصادره  وجميع  الرسمي  لبنان  اّن  حين  في  أصالً،  موجودة  غير  وربما 

عباس إبراهيم، قد أكدوا أن ال رواية نهائية قبل اكتمال التحقيق.
كاتب هذه السطور كغيره من عامة الناس ال يعرف من أشعل عود الثقاب، وهل كان االنفجار حدثاً 
عرضياً أم جريمة أعدت بليل بهيم، ولكنه وغيره يعرفون َمن هي الجهة التي أحضرت هذه الشحنة 

القاتلة ولماذا، وإلى أين كانت ذاهبة وذلك في مطلع األزمة الشامية، وكيف كانت ستوظف.
الحيوّي  ومجاله  القومّي  ببعده  مرتبطاً  جديداً،  لبناناً  وسيكون  جديد،  من  سينهض  لبنان 
الطبيعّي، الذي ال نجاة له من دونه، لن يأتيه المدد والعون من زارعي الفتنة والموت، وتجار الفتنة 
والفرقة وإنما ممن يرى أنه شريك للبنان بداية ونهاية، وإذا كان االنفجار الدامي قد أودى بحيوات 
الشهداء وأراق دماء غيرهم من الجرحى وهّدم وصّدع المباني، فإنه أيضاً قد أصاب وصّدع جدران 
وحدود سايكس – بيكو وسُيسقط حكماً أوهاماً بائسة عند أصحاب نظريات الحياد وإن قوة لبنان 

في ضعفه، فقوة لبنان هي في بعده وحاضنته القومية.
تعتقد  والتي  بلبنان،  الشامتة  الدول  من  ورعاتها  للفضائيات  أخيرة  كلمة  من  بّد  ال  كان  وإن 
أنها بالحماية األجنبية ستكون بمنأى عن اإلرهاب، فعليها أن تدرك أن ال حامي لها من اإلرهاب 
وشعوبها ترزح تحت نير العوائل الحاكمة وسماسرتهم المنتشرين في لبنان وغيره، وأن غياب 
الحريات والتباينات االجتماعية هي البيئة الحاضنة لجراثيم التطرف والعنف، ثم أن ما يظنونه 
من مظاهر رفاه وازدهار في مجتمعاتهم ليس مظهراً من مظاهر الصحة الظاهرية بقدر ما هو أورام 
سرطانية خبيثة ستفتك بهم، وأن من يشعل النار ال بد له من أن يكتوي بلهيبها، واذكرهم بقول 

شاعر قديم:
فقل للشامتين بنا أفيقوا

سيلقى الشامتون كما لقينا
*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

لخطورة هذا الحدث الذي لم يشهد لبنان له مثيالً وأّدى إلى سقوط عشرات الشهداء وآالف الجرحى 
لن يقبل اللبنانيون بعد اليوم مداخالت مراجع سياسية وطائفية وأجنبية لحماية متهمين أو عرقلة 
مجرى العدالة، وإنما يطالبون بتحقيق جريء يحترم استقاللية القضاء ويليق بكرامة اللبنانيين 
والمستهترين  المهملين  كّل  بمحاسبة  أيضاً  ويطالبون  والمال،  السلطة  أصحاب  أهدرها  التي 
والفاسدين مهما بلغت مستوياتهم، معتبرين أّن الحكومة كما العهد هما أمام امتحان كبير وأخير 

إلثبات الوالء للحقيقة والقانون ولبنان.
اّن هذا التحدي الكبير الذي يواجه الطبقة الحاكمة كلها ال يمكن مخاطبته بالطريقة التقليدية 
وإنما  الخراب،  وتمّدد  الفساد  وتفشي  األوض��اع  وتدهور  الضحايا  آالف  سقوط  الى  أّدت  التي 
بالخضوع جميعاً لمبدأ المحاسبة باعتبارها الخطوة األولى للتصحيح واإلصالح... هذه الخطوة 
أبنائهم كي  اللبنانيون غالياً من دمائهم وثرواتهم وآمال  التي ال مستقبل للبنان بدونها وقد دفع 

يروها حقيقة ساطعة وراسخة في بنيانهم الوطني العام.
*نائب ووزير سابق

لماذا على اللبنانيين أن يتجّرعوا كّل هذا النحيب وهذا الذّل وهذا االنحدار إلى مهاوي الخوف والغربة 
والخيبات المتتالية؟

الكّل كان يعلم أّن هذا المسار يودي إلى االنهيار الكبير في االقتصاد والسياسة واألمن؟ ولكن مع ذلك 
هناك إصرار على عدم اإلصاح وعلى إبقاء الطائفية كركن لنظامنا األرعن. 

تأكل  التي  الطائفية  نعم.  الطائفية!  هي  العلل  علة  أّن  ليعرفوا  يتحّملوا  أن  اللبنانيين  على  كم  إلهي،  يا 
اللبنانيين وأحامهم وكراماتهم ومستقبلهم وأطراف جسد الوطن وقلبه وروحه. فلَم ال تفعلون  رزق 
شيئاً لهذا المواطن الذي يفتح عينيه كل يوم على مزيد من الخراب وتدفعونه للجري وراء سراب حتى 

التهلكة!
هل ما زلنا على الحافة أم دخلنا القعر، وليس أمامنا إال المزيد من الغموض والمعابر واالستحاالت 

المعقدة! 
إلى  الفاسدين  السياسيين  لتفتح شهية  الراحة جاءت ضربة جديدة  إلى قليل من  المواطن  كلما ركن 

استعمال كّل الحيل لمراكمة النفوذ الزائف على حساب الوجع الذي يصيب اللبنانيين.
نحن مهّددون إما بالعيش أذالء أو بالعيش مذبوحين وأشاء من اللحم الدامي على الطرقات. ما هذه 
المعادلة. متى تقوم قيامة هذا البلد بالحرّية والكرامة والعيش اآلمن؟ متى يصبح كيان البلد قوياً في وجه 

العواصف نظيفاً من الفاسدين؟
متى يحاسب الفاسدون والناهبون وتجار الفتنة والحروب؟

متى نستفيق على وطن ال تكون فيه الطائفية موجودة في النفوس والنصوص؟ 
بعد أن تشّربنا هّم الغربة والنزوح والتشّرد والجوع والخوف والنقص من الثمرات واألنفس طوياً. 

أال يحين وقت الحق والصاح واألمن والوطن الذي يلّف أبناءه بوشاح العزة والكرامة واألمان!
الرحمة للشهداء والعزاء لذويهم والشفاء للجرحى ولكل الفاسدين الجزاء المناسب!

يجب  ما  وهذا  للمسؤوليات،  وتحديداً  وشفافاً،  عادالً  تحقيقاً  ينتظرون  اللبنانيون 
معرفة  قبل  الدماء  تجّف  لن  المّرة  وهذه  األرض،  على  تزال  ال  فالدماء  سريعاً.  ُينجز  أن 

الحقيقة... وحذار من أن تسجل هذه النكبة ضّد مجهول.
الحقيقة كاملة، بال زيادة وال نقصان، هي المطلب وما نتمناه أن تتوّحد كّل القوى على 
الجهوية والطائفية،  المرفأ لم يختر ضحاياه على قاعدة ميولهم  المطلب. فانفجار  هذا 

ألّن الشّر هو الشّر، واألشرار في هذا البلد “دينهم دنانيرهم ومعبودهم دوالرهم”.
مرة أخرى ال بّد من التعامل مع هذه النكبة بمسؤولية وطنية عالية، وأن ال تنأى أّي 

جهة بنفسها عن األدلة والحقائق التي تبّين وتحّدد المسؤوليات...
لتحقيق  لبنان  على  االقتصادي  الحصار  يستجدون  الذين  وعلى  كبير،  الكارثة  هول 
محنته  من  لبنان  خروج  إّن  المشين.  االستجداء  هذا  عن  يقلعوا  أن  سياسية  أجندات 
وتخطيه آثار نكبته، يستدعيان رفع الحصار المفروض عليه، والحصول على المساعدات 
من الشرق ومن الغرب، مساعدات غير مشروطة، ال تقرب عناصر قوة لبنان، وال تربطه 

بصفقة قرن مشؤومة، وال تفرض عليه حياداً غير قابل للصرف.
التي  قانا  المرفأ، وقد بات عددهم يوازي عدد شهداء مجزرة  انفجار  الرحمة لشهداء 
بوجه  ردع  معادلة  لبنان  يقيم  أن  والعبرة   .1996 العام  في  الصهيوني  العدو  ارتكبها 
على  فرضت  ردع  معادلة  ومقاومته  وشعبه  بجيشه  أقام  كما  واإلهمال،  الفساد  إجرام 

العدو الصهيوني أن يحسب ألف حساب قبل أن يرتكب أّي مجزرة بحق اللبنانيين.

{ د. جمال شهاب المحسن*
دخان  وُسُحب  الدمار  وآث��ار  الركام  بين  تفتش  المنكوبة  بيروت 
الحرائق عن الضحايا والجرحى والمنكوبين والمشّردين الذين وصلوا 
الى اآلالف.. وهي أيضاً تبحث عن األسباب واألبعاد والنتائج والعواقب 

الخطيرة لالنفجار الكبير في الظاهر والباطن واألسرار...
لبيروت  حيوي  مرفق  أه��ّم  هو  بيروت  مرفأ  ف��إّن  يعرف  ال  ولَمن 
في  الكثير  الكثير  يعني  أش��الء  إل��ى  تحّوله  وإّن  والمنطقة  ولبنان 
والجيوبوليتك  والتاريخ  والتراث  والجغرافيا  والترانزيت  االقتصاد 

واالستراتيجيات.
ما حصل هو أّن لبنان قد ُضرب بشريانه االقتصادي الحيوي، فمرفأ 
بيروت هو أهّم المرافئ اللبنانية وعلى امتداد الحوض الشرقي للبحر 
حيث  اآلسيوية،  العربية  للدول  األساسي  البحري  والمنفذ  المتوسط 
يتعامل هذا المرفأ مع 300 مرفأ عالمي.. وُيقّدر عدد السفن التي ترسو 
3100 سفينة سنوياً. ومن خالله تتّم معظم عمليات االستيراد  ب�  فيه 
والتصدير اللبنانية.. وتمّثل البضائع التي تدخل إليه %70 من حجم 

البضائع التي تدخل لبنان.

لهما  األميركي  وحليفه  الصهيوني  العدو  فإّن  ذلك  من  وانطالقاً 
ظل  في  وسورية  لبنان  على  الخناق  تضييق  في  األكيدة  المصلحة 
األميركي  قيصر«  »قانون  ُيسمى  وما  اإلقتصادي  الحصار  سياسة 
ومقاومته  لبنان  باستهدافاته  ويطال  سورية  يستهدف  ال��ذي 

البطلة. 
نحن ال نتجاوز التحقيقات واألمور التقنية والعلمية لالنفجار حين 
ننطلق من مؤشرات المصالح المعادية لمحاولة فهم مجريات هذا الحدث 
اللبناني واإلقليمي والعالمي الكبير دون إغفال الفساد والخلل الداخلي 
في موضوع وجود هذه الكمية الكبيرة من مادة نيترات األمونيا في عنبر 
رقم 12 في المرفأ خصوصاً أّن جهاز أمن الدولة قّدم تقريراً لحكومة سعد 

الحريري عن خطورة المواد ولم يحّرك أحد ساكناً...
كما ال بّد من اإلشارة الى القِّناع الذي يلبسه أعداؤنا والمرتبطون بهم 
في مثل هكذا أحداث لحرف الحقائق من النقيض الى النقيض وتضليل 
القذر  اإلستغالل  سياق  في  الحديثة  التقنية  الوسائل  بكّل  العام  الرأي 
لبعض األمور في المشهد العام للحدث... وهنا أذّكر بما جرى في حريق 
القاهرة في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي وحريق أسواق بيروت 
الذي انطلق بفعل قذيفة صاروخية أطلقتها إحدى الميليشيات المسلحة 

اليمينية اللبنانية في 18 أيلول/ سبتمبر عام 1975 على بناية »سينما 
وسط  منطقة  في  هائالً  حريقاً  أشعل  مما  الشهداء  ساحة  في  أوب��را« 
سينما  من  بدأ  القاهرة  حريق  فإن  العجيبة  للمصادفة  ويا  بيروت.. 
أوبرا وكذلك جرى حريق بيروت بتدبير من »مركز اللعب« بالمخابرات 

المركزية األميركية..
 وأِصُل الى بيت القصيد ألقول: إنه وعلى طريقة الحرائق القديمة ووفق 
الوثائق األميركية فإن »مركز اللعب« المخابراتي األميركي يعمل بجدية 
من خالل »الحرائق المشتعلة« وأسلوب »الصدمة والرعب« والتجييش 
اإلعالمي الدعائي لحلفائه وأتباعه للوصول الى هدفه السّري والعلني أال 
وهو »القضاء« على حزب الله اللبناني المقاوم... وهذا مستحيٌل ألّن هذا 

الحزب متجّذٌر في أرضنا الوطنية الطيبة...
وقفات  التاريخية  اللبنانية  اللحظة  هذه  في  وُيكتب  ُيسجل  وما 
التضامن الوطني واإلنساني التي تؤكد أصالة الشعب اللبناني وقدرته 

على تجاوز الصعاب والمَحن وكافة التحديات.. 
عون  في  اللّه  وك��ان  الجرحى،  اللّه  وشفى  الشهداء،  اللّه   رِح��َم 

المنكوبين...
* إعامي وباحث وباحث في علم اإلجتماع السياسي

بيروت المنكوبة واالنفجار الكبير
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كلمة �صغيرة في حّق رجل كبير...

اإلى روح الراحل اأمين الذيب

{ الحبيب الدائم ربي ـ المغرب
فسائلُها  تورق  كي  جديدة  أسيقة  إلى  األقوال  بعض  تحتاج  قد 
بفرط  إال  مراميها  على  الوقوف  يتم  ال  كالمنامات،  فهي  وتتبرعم، 
تأويل، ولن يتم ذلك إال بانبالج صبح يكون معه الليل قد انجلى. 
فحين صَدح أبو القاسم الشابي، مثالً، ذات قريحة: »إذا الشعب يوماً 
أراد الحياة« لم يصدق كالَمه أحد، وال أخذ »حكمته« محمل جد، عدا 
قلة من األصفياء الذين إذا داسوا فوق الزبيبة استقطروا حالوتها. 
أما وقد خرج الحاُل، بعد سنين عدداً، عن مقتضى حاله، فقد جأرت 
أصوات الحشود، من ماء الشعر إلى ماء النثر، »إذا الشعب يوماً أراد 
فال بد أن يستجيب القدر«. لذلك لم تكن لنا أذٌن ثالثة كي نستشف 
النبوءة التي سطرها الدكتور أمين الذيب على جداره وهو يتأهب 
والمتلقي«:  الشاعر  بين  السائد  تطابق  »الليلة  للرحيل:  خلسة 
النبوءات بدت »التدوينة« مبهمة وصماء كشارة نذر. لم  وكأغلب 
يكن، لنا في غمرة االنشغال بجائحة الكوفيد وطاحونة اليومي، ما 
يكفي من الصفاء كي نقبض على جمرتها إال بعد فوات األوان. لربما 
أنها كانت به ضاّجة  المعنى، والحال  لنا مفرغة من معتاد  الحت 
هادرة. ال لشيء إال لكوننا ال نحب أن ندرك إال ما نريد. وها قد حاق 

بنا، بفقد »األمين«، ما ال نريد. ويا خسارة ما حاق بنا!
صحيح أنه لم يكن من الممكن اعتراض ما سطرته المشيئة، ولو 
أنه كان بالوسع اإلنصات، بحواس متيقظة تلتقط النأمة وأخفى، 

إلى رجع تلك الكلمة الصغيرة التي
»يسكبها الصباح 

أو تهمي بها
الظهيره.

ما بالها تكبر 
في الهواء« )كما قال الشاعر المجاطي(.

وهل كان بوسعنا ذلك؟
السائُد  »تطابَق  حين  تأجج  إياها،  الكلمة،  وهج  أن  في  شك  ال 
!جملة  مات  الذيب  أمين  ذهول:  لحظة  في  والمتلقي«  الشاعر  بين 
ومغاربها،  األرض  مشارق  في  األصدقاء  تعاَوَرها  كموسى  ناجزة 
لكن  الصدمة.  في  توّحَد  توقيت  فــارق  مع  حزينة،  صبيحة  ذات 
»فاك  مجرد  الخبر  بكون  النفس  نمني  جعلنا  أمــل  من  بصيصاً 
وكان  الزرقاء.  المجرة  في  إشاعته  على  الثقالء  بعض  دأب  نيوز« 
لنا من المبررات ما يسمح لنا بأن نركن قليالً إلى أوهامنا المأمولة: 
فالرجل كلمني قبل أقل من أسبوع، صوتاً وصورة، وهو في كامل 
لحيته  أسدل  قد  كان  هون.  إلى  يشير  ما  هيأته  في  وليس  بهائه، 
فازداد وسامة على وسامة. وألنه كان في بيته القروي فقد فّرجني، 
أمور  في  تحدثنا  بالشعراء.  يليق  بحبور  مغروساته  على  كطفل، 
وبعض  العربي،  والمثقف  وكورونا،  الوجيز،  »األدب  منها  كثيرة، 
الكبير  خوفه  عني  يخف  لم  البادي  حبوره  ورغم  الخصوصيات.. 

على لبنان وما يمر به من صعوبات في المرحلة الراهنة«.
لن أزعم لنفسي معرفة كبيرة بالفقيد أمين الذيب إال أنني بغيابه 
أليمة وخسارة جسيمة. ذلك أنه كان، بالنسبة  أحس اآلن بغصة 
إال  تملك  ال  حتى  تعرفهم  أن  ما  الذين  األشخاص  أولئك  من  إلــي، 
وفيض  أخالقه  ودماثة  ثقافته  لغزارة  وتحبهم.  إليهم  تنشّد  أن 
اإلبداعي  وحماسه  والعفوي  المرح  طبعه  عن  ففضالً  إنسانيته. 
ال  فهو  اإليتيكيت«.  »فن  على  حريصاً  اللباقة  شديد  كان  والفكري، 
يكلمك، على الهاتف، إال بعد أخذ إذنك بعبارته الرشيقة: »فينا نحكي 
شوي؟« أو »هل ممكن االتصال في هذا الوقت؟« ولو أن في الحديث 
إليه شرفاً لنا. أكيد أنني لم أكن الوحيد الذي كلمه الفقيد قبل رحيله 
االتصال  على  يواظب  كان  فقد  ساعة.  أو  يوم  أو  بأسبوع  األخير 
بأصدقائه، وخاصة أعضاء ملتقى »األدب الوجيز«، لالطمئنان على 
أحوالهم وأحوال المشروع األدبي »التجاوزي« الذي رسم معالمه 
القدر  يمهله  أن  دون  بصيرة،  بنفاذ  األخيرة،  القليلة  السنوات  في 
ليرى رسوخه وامتداده. وهنا ال بد من االعتراف بأننا لم نكن نسير 
مع األستاذ أمين بالوتيرة ذاتها، ال سيما وأنه كان يسبقنا بأميال، 
ونحن خلفه نمضي في تراخ وكسل. لكأننا كنا نعول عليه في إنجاز 
»األشغال الكبرى« في حين قد نتكفل نحن بالرتوش والتفاصيل، 
ظنا منا أن الوقت كله لنا وأن الزمن ينداح بسخاء، ويقيناً منه أن 
الحياة »ومضة« قد »يتطابق فيها الشاعر والمتلقي« في أية لحظة.

هي  بل  صدفة.  تأتي  ال  الصدف  أن  ندرك  فقط،  واآلن  اآلن، 
قوانين مدروسة بإحكام، وإال فبَم يمكن تفسير تخصيص ندوة 
الذيب«  أمين  »ومضات  في  البالغة«  لـ«جمالية  الوجيز  األدب 
تجيزه  الــذي  بالقدر  إال  ينطفئ  لم  هو  بقليل؟  انطفائه  قبيل 
العبارة وهي تقصر عن توصيف الرحيل. لقد توهج الرجل، في 
»تطابق  حاسمة  لحظة  في  وميضاً  وازداد  والغياب،  الحضور 

فيها الشاعر والمتلقي« حد الفناء.
رحم الله فقيدنا الكبير.

وفاة الفنانة الم�صرّية �صامية اأمين

غيب الموت الفنانة المصرية سامية أمين عن عمر ناهز 75 عاماً 
بعد صراع مع المرض.

الفنانة سامية من مواليد الـ 14 من آذار 1945 وهي زوجة الفنان 
مصطفى الدمرداش ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، مشيراً 
إلى أنها اشتهرت بأداء األدوار الصعبة في المسلسالت التلفزيونّية 

مثل أعمال »حضرة المتهم أبي« ولحظات حرجة والضوء الشارد.
في  الفنية  األعمال  من  العديد  في  الراحلة  الفنانة  وشاركت 
السينما والمسرح والتليفزيون تاركة وراءها رصيداً يبلغ أكثر من 
30 عمالً فنياً. ومن أبرز مسلسالتها أيضاً »بابا نور وعيش أيامك 
القرش  وعفريت  الزلط  وسوق  األكابر  وأوالد  أبي  المتهم  وحضرة 
والملك فاروق وحق مشروع والمصراوية وبشرة سارة باإلضافة 
إلى قصة األمس«. وكان آخر أعمال الفنانة سامية مسلسل »موعد 
الراحل خالد صالح ولم  الفنان  2010 مع  الوحوش« في عام  مع 
تظهر في أي مشاركات فنية بعدها نظراً لعدم عرض سيناريوهات 

مناسبة عليها.

�إ�ضاءة
بيروت ثكلى... وفّنانو العالم يوا�سونها

الت�سكيلّية ليلى رزوق.. واقعيٌة وجوهرها االلت�ساق بالح�سارة ال�سورّية 

مبادرة ٌافترا�سّية �سّيد ال�سّواح: 

اأر�سل كتابك و«جّهز مطوتك«!

غوغل يحتفي ببهيجة حافظ

بيروت... 

{ رنا محمد صادق
على  دامــيــة  مأساوية  ــّرت  م آب  مــن  الــرابــع  ليلة 
مشهدية  وسط  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  اللبنانيين 
العصف والتهويل وصوت إسعافات حرمت اللبنانيين 
النوم... المصاب جمعهم والحال واحد، ما بين النتيجة 
والسبب الحقيقي مئات التحليالت والقصص، ما بين 
صادقة ومغلوطة وبين الكذب والظلم، كّل هذا ال يغّير 
الرعب  حالة  أن  المنكوبة،  بيروت  في  الحالة  واقع 

والهلع والدمار...
شاركوا  واألجانب  العرب  اللبنانيون،  الفنانون 
الحّية  الكارثة  بهذه  ومصابه  حزنه  اللبناني  الشعب 

التي عايشها، عدا عن أن بعض الفنانين اللبنانيين قد 
تعّرضت بيوتهم لبعض األضرار كما اضطرت الممثلة 
نادين نسيب نجيم إلى إجراء عملية دامت 6 ساعات.

مواقع  على  كبيرة  تضامنية  وحملة  مؤثرة  مواقف 
التواصل االجتماعي بحيث عّبرت الفنانة نجوى كرم 
عن حزنها قائلة: »يا رّب ال تهجر سماء لبنان«، وقالت 
إليسا على حسابها الرسمي في تويتر: »محروق قلبي 
من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله 
بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى 
يتعافو يا رب! بيتي تكّسر كلو بس مش مهم، المهم. 
عجرم  نانسي  ذكرت  جهتها،  من  لبنان«.  يحمي  الله 
في تغريدة مختصرة »يا رب ما إلنا غيرك... لبنان«.  

رحماك«.  رب  »يا  تويتر  على  عطية  جوزيف  وقــال 
قلبي  من  »لبيروت  فيها:  قالت  تغريدة  لفيروز  وكان 
سالم.. لبيروت«. وعاصي الحالني علّق قائالً »بيروت 
عم تبكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ما حدث وما 
طول  أَر  لم  بإعصار  شبيه  اليوم  العين.  بأم  رأيته 
معنا  تكون  رب  يا  المشهد..  هذا  مثل  الحرب  سنوات 
االستهتار  بسبب  حصل  ما  وكل  الكارثة..  هذه  على 
أتمنى  الشهداء  يرحم  الله  لألسف؟  المسؤولية  وعدم 

الشفاء العاجل للجرحى«.
له  المصري محمد هنيدي كتب في تغريدة  الممثل 
»ربنا يحفظكم ويسترها على اهلنا في لبنان ويحميكم 
يا رب«، أما الفنانة شيرين عبد الوهاب فقالت: »قلبي 

معاكم وربنا يحفظ لبنان وأهلها وربنا يطمنا عليكم«، 
وأهلها..  لبنان  احفظ  »اللهم  حلمي  أحمد  والفنان 
ما  كبيرة  صدمة  والضحايا،  المصابين  لكل  دعواتنا 

حصل ..«.
أما سالفة معمار فكتبت على صفحتها: »ال نستحّق 
هذا الكّم الكبير من الدمار والعنف يا رب أحمي لبنان 
وأحمي أهلها«. وكيندا علوش »يا رب كون مع لبنان 
الشهداء  يرحم  الله  لبنان  أهــل  يحمي  الله  وأهلو 
ويشفي الجرحى.. والله يطمنا على أهلنا وأصدقاءنا 
وحبايبنا ببيروت يا رب الرحمة«. أما الفنانة شكران 
وأهلك  كوني  الدنيا  ست  يا  »بيروت  قالت:  مرتجى 

وأصدقائي بخير«.

{ رشا محفوض
على مدى نصف قرن أخلصت الفنانة التشكيلّية 
والنحت  الرسم  في  الواقعية  للمدرسة  رزوق  ليلى 
الحضاري  بالتراث  مرتبطة  أعــمــال  إنــتــاج  عبر 

السوري.
السقيلبية  بلدة  في  ونشأت  ولدت  التي  رزوق 
شديدة  تفاصيل  بأعمالها  جسدت  حماة  بريف 
تركيب  طريقة  على  اعتمدت  والــبــروز  الــوضــوح 
المتنوعة  الخامات  وعلى  اللوحة  في  اللون  طبقات 
ومشهدية  حكائي  تكوين  عبر  لتقدمهما  النحت  في 

يرويان فصوالً من تاريخ بلدتها.
باألرض  االلتصاق  أن  رزوق  ليلى  الفنانة  وترى 
جعلها  حماة  ريــف  في  والطبيعة  الريف  وجمال 

السورية  الطبيعة  وحــي  مــن  لوحاتها  تــرســم 
واللباس  الزي  وترسم  القمر  وضوء  القرى  وتصف 
تراثنا  تقديم  ــى  إل وصـــوالً  الشعبي  الفلكلوري 

العريق. الحضاري 
والمتحفية  التاريخية  التفاصيل  حضور  وحول 
التشكيلي  والفنان  الناقد  يبين  رزوق  أعمال  في 
من  تأتي  الفنانة  هــذه  تجربة  أن  مــخــزوم  ــب  أدي
المتواصلة  ودراستها  الدائمة  متابعتها  منطلق 
يالحظ  حيث  دمشق  في  إقامتها  رغم  بلدتها  لتراث 
المتلقي في أغلب أعمالها المرأة الريفية بزيها الذي 

يمتد بجذوره إلى الحضارة التدمرية.
ويرى مخزوم أن مشروع رزوق التشكيلي يتميز 
مواد  وعناصره  شواهده  وجعل  التراث  بأرشفة 
الناحية  أعمالها  على  يضفي  ما  للتغيير  قابلة 

بالسطح  التالعب  على  قدرتها  ويظهر  األسلوبية 
باستعادة  تــقــوم  عندما  سيما  وال  الــتــصــويــري 

متواصلة لثنائية الماضي والحاضر.
معرفة  أعمالها  عبر  تظهر  رزوق  أن  إلى  ويلفت 
وأزياء  وفنون  تشكيالت  من  شاع  ما  بكل  تاريخية 
بتصميم  حالياً  المهتمات  من  باعتبارها  قديمة 
إلى  ــال  ــم األع ببعض  تــأخــذنــا  حين  فــي  األزيــــاء 
ضـــرورات  مــع  أكــثــر  تتماهى  شكلية  مــشــاهــدات 
التأليف الفني منوهاً بقدرتها على صياغة تفاصيل 
ومختلفة  غنية  موضوعات  تجسد  ودقيقة  صغيرة 
منها لوحات أيقونية وكنسية فيها مالئكة وأحصنة 
في  وسابحة  الغيوم  على  محمولة  عربة  تجر 

الفضاء.
مجموعة  مخزوم  الناقد  وفــق  رزوق  وأنــجــزت 

من  االنتقال  جمالية  أبــرزت  األعــمــال  من  واسعة 
الواقعية إلى أجواء روحانية وخيالية أحياناً جعلت 
وتنسجم  ورمزية  تعبيرية  حركة  تحمل  لوحاتها 
عند  متوقفاً  التاريخية  األجواء  مع  عينه  الوقت  في 
لهموم  تعرض  التي  لوحاتها  في  البشرية  الوجوه 
الطفولية  الوجوه  من  تنتهي  ال  وأوجــاع  تحصى  ال 
من  مستمدة  أكبر  عمرية  مالمح  الحاملة  والوجوه 
بائسة  لقطات  تجسيد  عن  فضالً  وذاكرتها  بيئتها 
ألفراد وبشكل خاص المرأة الريفية فنقلت معاناتها 

وكأنها عنصر مكمل العذاب اإلنساني.
الفنانة التشكيلية ليلى رزوق  المقّرر تكريم  ومن 
في  المقبل  أيلول  في  جماعي  ومعرض  ندوة  خالل 
الفني  لدورها  تقديراً  كفرسوسة  في  الثقافي  المركز 

في إغناء الحركة التشكيلية السورية.

المتنّوعة  األدبّية  المبادرات  طغيان  مع  انسجاماً 
فيروس  انتشار  بــدء  منذ  االفتراضي  الفضاء  على 
مبتَكرة  مبادرة  وفي  المنزلي،  الَحجر  وفرض  كورونا 
بالهاشتاغ  مرفقاً  ألصحابي«  »َهقرأ  عنوان  حَملَْت 
تحّدى  #ابعت_عملك_وجّهز_مطوتك،  الساخر 
الكاتب المصرّي سّيد السّواح من يجرؤ من أصدقائه 
نسخة  إلــيــه  يــرســلــوا  أن  »فــيــســبــوك«  مــوقــع  على 
بقراءتها  يقوم  كي  األدبّية،  أعمالهم  من  إلكترونّية 
صفحته  عبر  ونشرها  عنها،  نقدّية  مراجعة  وكتابة 
على الموقع نفسه، مشتِرطاً مسبقاً أن يكون صدرهم 

رحباً لتقّبل النقد.
فيها  َوَوَجــَد  افتراضّياً،  ترحيباً  المبادرة  القت  وقد 
أسماء  عن  السّواح  أعلن  حيث  ممتازة،  فكرة  البعض 
روايــات:  وهي  ل  األوَّ اليوم  في  وصلته  التي  الكتب 
للطبع  روعة  )دار  الشحات  لمحمد  البوابة«  »حارس 
جداً«  ســّري  و«أرشيف   ،)2013 التوزيع/  والنشر 
 ،)2020( فهمي  بإسالم  المعروف  محمد  كرم  إلسالم 
للنشر  ــرف  )ح لطفي  لمحمود  وائــع«  و«السيستم 
حامد  لمحمود  و«الــمــيــاس«   ،)2018 والــتــوزيــع/ 
والمجموعة  2019(؛  والتوزيع/  للنشر  بيوند  )دار 
)دار  لبيب  الواجد  عبد  لهبة  »ليغريغور«  القصصّية 

بيوند للنشر والتوزيع/ 2020(.

له  صدَرت  شاّب  مصرّي  كاتٌب  هو  السّواح  وسّيد 
حتى اآلن روايات: »عنبر 33« )الدار المصرّية للنشر 
والتوزيع/ 2017(، »الزير سالم« )دار المثقف للنشر 
للنشر  )تواصل  و«فورمالين«   ،)2019 والتوزيع/ 
»العهد«  القصصّية  والمجموعة   ،)2019 والتوزيع/ 

)دار سراج للنشر اإللكتروني/ 2018(.  { سرجون كرم
العتيقة  المحابر  من  يخرجون  الذين  الطّيبون 

يمّرون علينا وال يلقون السالم،
يعرفون  ألّنهم  ناقمون...  ألّنهم  غاضبون...  ألّنهم 
أعناق  عن  الموت  ركبة  تنزلق  حين  الموت  معنى  ما 

الطغاة.
البحر  ــى  إل شرفته  مــن  قفز  وطــًنــا  أنــعــى  ــا  أن هــا 
ــن أخــبــرتــه  ــي ــــرة ح ــــذاك ـــي أرخـــبـــيـــل ال وغـــــاب ف
منه ــل  ــم أج كــانــوا  الــمــّيــتــيــن  أبـــنـــاءه  أّن  الـــمـــرآة 

 

لو لم يموتوا.
الغربان تتداعى إلى االجتماع 

فتتداعى فيه. 
 ***

في يدي البرهان
حين يخرج ظلّي في مظاهرة خلفي

كي يمسك يديك فوق علبة سجائري 
تشعالن لينطفئ الكون

فأرى...
 ***

في بيروت
أحّب الناس وأكره جّثة القصيدة

التي تفوح بي ومّني،
وأصلّي أن يعود الله غًدا من حيث جاء

وثغره الباسم
وردة ملء يديه.

في بيروت

الجندب على خّط االستواء...
والقلب „َيَتَبوَصُل» جنوًبا أو شماالً...

شيء ما يندلع في مكان ما
وبيروت مدينة الشعر اليباْب

أبــواب  فتحوا  من  ببطوالت  رجليها  لحم  تبرش 
السراب 

ال التراب 
وغابوا.

 ***
في البالد التي يعمل ثالثة أرباع سّكانها أحذيًة

ينتعلها رجال المخابرات
ال تولُد قصيدة...

وال ُيسّمى بدًرا
هذا القمر المكَتِمل.

 ***
يا ماروشكا...

موردخاي سيذهب في رحلة
ولن يأتي

في هذه الحياة
القصيرة حين يتشابه ناُسها

والطويلة حين ال أشبه أحًدا
سواي.

ففي بيروت تعمل المخّيلة حجر رحى
يطحن الدروَب إلى جّنة

ال مومٌس فيها نعتليها
وال نبّي يعتلينا

وال إلٌه نّتقيه.

احـــتـــفـــى مـــحـــرك 
ــوم  ــث غــوغــل ي ــح ــب ال
الفنانة  بميالد  الثالثاء 
المصرية بهيجة حافظ 
 ،)1983  -  1908(
موسيقية  مؤلفة  وهي 
ومـــمـــثـــلـــة وكـــاتـــبـــة 
ومخرجة أتقنت العديد 

من اللغات.
ويسلّط غوغل الضوء 
التي تربت  الفنانة  على 
مشغولة  عائلة  وســط 
ابنة  فهي  بالموسيقى. 
حافظ،  محمد  إسماعيل 
وعازف  األغاني  مؤلف 

ــرق  الــعــود والــقــانــون وال
والبيانو، وكذلك والدتها عازفة الكمان.

بدأت  إنها  سيرتها  تناولت  التي  الكتب  وتقول 
مقطوعة  أول  ألفت  حيث  مبكرة  ســن  فــي  الــعــزف 

موسيقية وهي في التاسعة من عمرها.

المقتبس  »زينب«  فيلم  بطولة  في  شاركت  كما 
موسيقاه  وألــفــت  هيكل  حسين  محمد  قصة  مــن 
ــت بــعــد ذلـــك أفــالمــهــا مثل  ــوال ــم ت الــتــصــويــريــة، ث
الصحراء«،  بنت  »ليلى  ــام«،  ــه و»االت »الضحايا« 

و»زهرة« وغيرها.
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11ريا�سة / ت�سلية
ت�ضامن كروي عالمي مع بيروت المنكوبة

نداءات وبيانات وحمالت »�صّلوا لأجل لبنان«

نادال معلنًا تخّوفه من »كورونا«:

لن اأ�صارك في » اأميركا المفتوحة«

الدوري الأميركي بكرة ال�صّلة للمحترفين

ديفي�س ي�صع الليكرز في �صدارة »الغربية«
لوس  وقاد  نقطة   42 ديفيس  أنتوني  سجل 
المنطقة  ص��دارة  ضمان  الى  ليكرز  أنجليس 
االميركي  السلة  ك��رة  دوري  ف��ي  الغربية 
 108-116 جاز  يوتا  على  بفوزه  للمحترفين، 
ليكرز، بعد صدمة خسارته  اورالندو. ورد  في 
اللقب،  حامل  رابتورز  تورونتو  ام��ام  السبت 

باداء قوي امام تشكيلة يوتا الموهوبة. 
2010 يضمن  وهذه المرة االولى منذ العام 
قاده  عندما  الغربية،  منطقته  ص��دارة  ليكرز 
الذي قضى مطلع  الراحل كوبي براينت  نجمه 
الى  مروحية،  طائرة  تحطم  بحادث  السنة 

اللقب المرموق. 
 12 ديفيس  اض��اف  الغزيرة،  نقاطه  وال��ى 
4 تمريرات حاسمة و3 سرقات. وفي  متابعة، 
جيمس  ليبرون  »الملك«  زميله  انهى  المقابل، 
المباراة برصيد 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة، 

لينجح ليكرز في تخطي عناد يوتا. 
ب��ه هذا  م��ررن��ا  م��ا  وق��ال ديفيس: »م��ع ك��ل 
المركز  نحرز  ان  الكثير  لنا  فيعني  الموسم، 

االول في الغرب، لكننا لم ننته بعد«. 
الشوط  في  نقطة   23 سجل  الذي  وديفيس 
براينت  منذ  ليكرز  من  العب  أول  أصبح  االول، 
في  االول  الشوط  في  اكثر  أو  نقطة   20 يسجل 

20 مباراة. 
تابع ديفيس »ان أكون في فئة واحدة معه 

فهذا يعني الكثير لي«. 
وكانت منافسات الدوري السلوي االميركي 
بسبب  الماضي  آذار  في  علّقت  قد  للمحترفين 
وفق  استكمالها  قبل  »كوفيد19-«،  فيروس 
بوالية  أورالن��دو  »فقاعة«  في  معدلة  صيغة 
فلوريدا، وبمشاركة 22 فريقا من أصل 30 هي 

عدد فرق ال�«ان بي ايه«.

تفاعل عالم كرة القدم على مواقع التواصل 
العاصمة  ه��ّز  ال��ذي  االنفجار  مع  االجتماعي 
أندية  من  كثيرون،  عّبر  إذ  بيروت،  اللبنانية 

والعبين عن تضامنهم من لبنان وشعبه. 
بيروت  اللبنانية  العاصمة  سكان  وُص��دم 
وامتدت  بيروت  مرفأ  أشعل  ضخم،  بانفجار 
بالميناء  المحيطة  المنطقة  في  المدمرة  آثاره 
المصابين  وم��ئ��ات  القتلى  ع��ش��رات  مخلفاً 

ومسبباً حالة من الهلع بين السكان. 
نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا غّرد 
ضحايا  مع  »أفكارنا  تويتر:  في  حسابه  عبر 

االنفجار الذي ضرب مدينة بيروت«. 
مبابي:  كيليان  الفريق  نجم  قال  جهته  من 
أما   . بيروت«  في  االنفجار  لضحايا  »أصلّي 
عمالق األندية االسبانية برشلونة نشر صورة 
للعلم اللبناني معلناً عن تضامنه مع الضحايا: 
»تعازينا لجميع الذين تأثروا بانفجار بيروت. 

قلوبنا معكم«.
كأس  بطل  آرس��ن��ال  ن��ادي  ق��ال  جهته  م��ن 
بك.  نفكر  نحن  »بيروت  اإلنكليزي:  االتحاد 

لبنان ابق قوياً«. 

عن  أي��ض��اً  فعّبر  يونايتد  مانشستر  أم��ا 
تضامنه بعبارة: »أفكارنا وصلواتنا مع جميع 
ابق  لبنان  بيروت.  في  االنفجار  طالهم  الذين 

قوياً«. 

وباالنتقال غلى التفاعل الكروي العربي، فقد 
»من  قائالً:  المصري  الزمالك  نادي  موقع  غّرد 
الدعم  كل  العتيقة،  بيروت  إلى  المعز  قاهرة 

إليكم«. 

أما نجم مانشستر سيتي ، الجزائري رياض 
»بيروت«  تويتر  في  حسابه  على  فكتب  محرز 

مرفقاً الكلمة بقلب والعلم اللبناني.
محمد  المصري  النجم  أع��رب  جهته،  من 
ال��دوري  بطل  ليفربول  فريق  ه��داف  ص��الح 
تعاطفه  عن  القدم،  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي 
حسابه  عبر  ونشر  اللبناني،  الشعب  م��ع 
صورة  »إنستغرام«  تطبيق  في  الشخصي 
من  »صلوا  عليها:  وكتب  لبنان،  علم  تحمل 

أجل لبنان«. 
دبي  مدينة  إلى  صالح  محمد  وصل  وأمس، 
عليها  حصل  التي  اإلج���ازة  من  أي��ام  لقضاء 
العبو ليفربول عقب التتويج بلقب بطل الدوري 
عليه  تعود  الذي  األمر  وهو  الممتاز،  اإلنكليزي 
حيث  األخيرة،  السنوات  في  المصري  النجم 
أو  قصيرة  إج��ازات  لقضاء  دبي  زي��ارة  اعتاد 
في  زيارته  وآخرها  دعائية،  حمالت  لتصوير 

تشرين الثاني الماضي. 
أرسنال  موعد مع  على  ليفربول  وسيكون 
آب   29 اإلنكليزي، يوم  االت��ح��اد  ك��أس  بطل 

الجاري في مباراة الدرع الخيرية.

رافايل  االسباني  المضرب  كرة  نجم  أعلن 
ال��والي��ات  بطولة  ف��ي  مشاركته  ع��دم  ن��ادال 
االربع  البطوالت  اح��دى  المفتوحة  المتحدة 
من  قلقه  بسبب  سالم  الغراند  ضمن  الكبرى 

فيروس كورونا المستجد.
 وقال نادال على حسابه على تويتر: »بعد 
بطولة  في  المشاركة  عدم  قررت  عميق،  تفكير 

الواليات المتحدة المفتوحة هذا العام. 
في  ج��دا  معقدا  ي��زال  ال  الصحي  ال��وض��ع 
كوفيد19-  جائحة  وحاالت  بأجمعه  العالم 
السيطرة  من  نتمكن  لم  بأننا  ويبدو  تتكاثر 

عليه حتى االن«.
اتخاذه  اود  أك��ن  لم  ق��رار  »ان��ه  وأض���اف:   
وفي  المرة  هذه  قلبي  اتبع  ان  ق��ررت  لكنني 

الوقت الحالي أفّضل عدم السفر«. 
آب   31 من  ميدوز  فالشينغ  بطولة  وتقام 
تليها  ان  على  أيلول  من  عشر  الثالث  حتى 

بطولة روالن غاروس بعدها باسبوعين. 
من  البالغ  االس��ب��ان��ي  النجم  ي��ت��ردد  ول��م 
موسم  روزن��ام��ة  انتقاد  في  عاماً   34 العمر 
الموسم  ب��ان  »ن��درك  بقوله:  المضرب  ك��رة 

بامتياز  فوضوي  هو  المقتضب  »المضربي« 
دون  من  اشهر  أربعة  توقف  بعد  العام  هذا 

اللعب«.
روجيه  المخضرم  السويسري  غياب  ومع   

بعد  بأكمله  ال��ح��ال��ي  ال��م��وس��م  ع��ن  ف��ي��درر 
فان  ركبته،  في  جراحية  لعملية  خضوعه 
النجمين  غياب  ستشهد  االميركية  البطولة 

عنها سوياً للمرة االولى منذ العام 1999. 
وكان نادال صاحب 19 لقباً كبيراً يستطيع 
فيدرر  بإسم  المسجل  القياسي  الرقم  معادلة 
بالذات )20 لقبا كبيرا( لو شارك في البطولة 

االميركية.
الرقم  مشاركة  المنظمون  أكد  المقابل،  في 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  عالميا  واح��د 
بحسب الالئحة التي اصدروها مؤخراً، والتي 
من  االوائل  العشرة  الالعبين  من  ستة  ضمت 
والروسي  تييم  دومينيك  النمسوي  بينهم 
ستيفانوس  واليوناني  ميدفيديف  دانييل 
زفيريف  الكسندر  وااللماني  تسيتسيباس 
فافرينكا  ستان  السويسري  ستغيب  حين  في 

بطلة نسخة عام 2016. 
االسترالية  عالمياً  أولى  المصنفة  وكانت 
اش��ل��ي ب��ارت��ي ق��د أع��ل��ن��ت ان��س��ح��اب��ه��ا في 
االسبوع  أيضاً  البطولة  من  السيدات  فئة 

الماضي.

�صراع ل�صّم رودريغيز بين يونايتد و�صان جيرمان
كشف تقرير صحفي إسباني، أمس، عن ظهور منافس جديد لمانشستر يونايتد على ضم نجم 

ريال مدريد »رودريغيز« في الميركاتو الصيفي الجاري. 
ويعد الكولومبي خاميس رودريغيز، أقرب الراحلين عن نادي ريال مدريد هذا الصيف، خصوصاً 

مع تبقي موسم وحيد فقط على نهاية عقده، وخروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان. 
الفرنسي، إلى السباق  وبحسب صحيفة »ماركا«  اإلسبانية، فقد انضم باريس سان جيرمان 

من أجل الحصول على خدمات خاميس هذا الصيف. 
موكله  خدمات  عرض  خاميس،  وكيل  مينديز،  خورخي  البرتغالي  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 

على باريس سان جيرمان، وهناك ترحيب فرنسي بإتمام الصفقة. 
وأوضحت: »يعتقد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للباريسيين، أن خاميس يمكن أن يقدم 

التعزيزات الهجومية للفريق، بعد رحيل إدينسون كافاني وشوبو موتينغ«. 
وأكدت »ماركا« أن ريال مدريد يشترط الحصول على 35 مليون يورو، مقابل بيع خاميس، على 
الرغم من عرض مانشستر يونايتد 25 مليونا فقط، وهناك اعتقاد بأن باريس على استعداد لتلبية 

مطالب الملكي.

اإنهاء مو�صم ال�صّلة في �صورية ب�صبب كورونا
قرر االتحاد السوري لكرة السلة، إنهاء الموسم وإيقاف كل المسابقات؛ بسبب تفشي فيروس 

كورونا بين الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية.
وقال االتحاد، في بيان رسمي: »نظراً إلصابة العديد من كوادر كرة السلة من العبين ومدربين 

وحكام وإداريين بفيروس كورونا، تقرر إنهاء موسم 2019-2020 لفئتي الرجال والسيدات«. 
بسبب  أشهر   3 توقف  بعد  ومسابقاته  بطوالته  استئناف  شهرين  قبل  قرر  قد  االتحاد،  وكان 
فيروس كورونا، لكنه اصطدم بتفشي الفيروس بين الالعبين واألجهزة اإلدارية رغم إقامة جميع 

المباريات من دون جمهور.

عودة فولهام اإلى الأ�صواء بف�صل ثنائية برايان

الدرجة  إلى  هبوطه  من  عام  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  إلى  فولهام  نادي  عاد 
الثانية، إذ أحرز هدفين في الوقت اإلضافي عبر المدافع جو برايان، ليفوز بنتيجة 2-1 على فريق 

برينتفورد، في ملحق الترّقي.
وفي التفاصيل، فقد افتتح برايان التسجيل قرب نهاية الوقت اإلضافي األول، من ضربة حرة 

مباشرة، باغتت حارس مرمى نادي برينتفورد، ديفيد رايا. 
وكان رد فعل رايا، بطيئا في التعامل مع تسديدة برايان، لكن التقدم كان مستحقا لفريق المدرب 

سكوت باركر، الذي كان الطرف األفضل في أغلب فترات المباراة. 
اإلضافي  الوقت  نهاية  من  دقائق  ثالث  قبل  الثاني  الهدف  بتسجيله  االنتصار  برايان  وحسم 
الثاني، بعدما سدد من مدى قريب عقب تبادل الكرة مع المهاجم البديل ألكسندر ميتروفيتش. ثّم 
نجح هنريك دالسغارد بتسجيل هدف تقليص الفارق في اللحظات األخيرة، لكن لم يتوفر الوقت 
الكافي إلدراك التعادل لفريق برنتفورد، الذي كان يبحث عن الظهور في الدوري الممتاز ألول مرة 

منذ العام 1947. 
وتعّد مباراة ملحق الترقي إلى الدوري اإلنكليزي الممتاز، هي أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم، 

حيث يحصل الفائز بها على عائدات مالية تصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني.

دواين جاك�صون جديد نادي ال�صارقة ال�صّلوي
تعاقد نادي الشارقة اإلماراتي، مع العب كرة السلة المحترف األمريكي دواين جاكسون، قادماً 

من فريق سيغال بريشتينا بطل كوسوفو، ليحّل بديال لمواطنه أودي باسيت. 
وحضر مراسم توقيع العقد، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة األلعاب 
الجماعية، محمد عبيد الحصان، وعضو مجلس إدارة األلعاب الجماعية ومشرف كرة السلة عدنان 

الخيال.
وأعرب جاكسون عن سعادته بالتواجد ألول مرة مع نادي خليجي واسم معروف مثل الشارقة، 

وأكد أن لديه طموح كبير من أجل تحقيق األلقاب وإسعاد الجماهير.  
ينتظره  والذي  الشارقة،  صفوف  في  ويلكرسون،  تايلور  مواطنه  جوار  إلى  دواين  وسيلعب 
 11 موسم مقبل قوي، ويبدأه الفريق بخوض نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة يوم 

أيلول المقبل. 
وسبق لجاكسون اللعب في الدوري اللبناني لمدة 6 سنوات، وكان أحد أبرز الالعبين األجانب 

مع أندية هومنتمن والشانفيل والرياضي بيروت.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
بحار ألماني راحل إستعمل اإلسطرالب 1 .

مدينة إيطالية، إلهة الصيد عند الرومان 2 .
من الطيور، جزيرة سعودية 3 .
مدينة فرنسية، إستفسر عن 4 .

قطع األمر، مدينة أميركية 5 .
محى الشيء، خالف علني، أزّين الكالم 6 .

مدينة أميركية، يبري الصخر، حرف نصب 7 .
إشتد حزنها، وافقنا الرأي 8 .

منع من، أعطينا مثل ما أخذنا 9 .
وكالة أنباء عربية، خالف أصبح 10 .

بلدة لبنانية، أرجأ األمر 11 .
غلى القدر، والية أميركية، يفقد العقل 12 .

عمودياً: 
مرفأ في مصر غرب اإلسكندرية، صّوت من األلم 1 .
ذكر األفعى، نوتة موسيقية، سقطت باإلمتحان 2 .

عالم فيزيائي لبناني راحل لقب بأصغر عالم في  3 .
جيله على مستوى الكون

جزيرة يونانية في أرخبيل سيكالد، للندبة، رقد 4 .
متشابهان، مدينة فرنسية، نهتم باألمر 5 .

منزلي، من القديسات، عمر 6 .
يستعمل  أخ��ض��ر  ل��ون��ه  غ���راء  لبنانية،  ب��ل��دة  7 .

إلصطياد الطيور
سفكنا الدم، شأن، متشابهان 8 .

للنداء، مدينة إيطالية 9 .
يألفان، مرفأ في الهند 10 .

حرف جر، خالف كفر، أسر 11 .
رجاء، مصابيح 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4
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11

12

:Sudoku حل
 ،197823654  ،243675981  ،865194237
 ،416759328  ،782436195  ،359281746

634918572  ،521347869  ،978562413
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( كايزر سالوترن 2 ( اش، اي، ولج، اب 3 ( لمبدوسا، 
داوت 4 ( اور، داردانس 5 ( هناتيه، اندور 6 ( يرجمان، ينس 
7 ( روانا، نهبا 8 ( يا، مناف، ننام 9 ( تساير، ايام 10 ( فرا، 

رجعنا، يك 11 ( النسوان، نيون 12 ( ودي، ندم، انس. 

عموديا:
2 ( اشمون، واترلو 3 ( برايا، ساند 4  1 ( كاالهاري، فا 
( زاد، ترنما، سي 5 ( ريو دي جانيرو 6 ( ساهم، ارجان 7 
( لوار، انف، عند 8 ( ال، دانه، ان 9 ( وجدان، بنيان 10 ( 

انديانا، يا 11 ( راوسون، اميون 12 ( نبت، رسام، كنس.

حلول العدد ال�سابق
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تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

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

فاكس 01-748923

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

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

�أ�سئلة ال بّد منها

{ يكتبها الياس عّشي

هــل يــســاعــد انــفــجــار بــيــروت الــكــارثــي عــلــى دفـــن حسابات 
السياسيين الضيقة تحت الركام؟

وهل سنرى محاكَم ميدانيًة تعيد شرف العدالة إلى أّم الشرائع 
بيروت؟

الكارثة  فيما  الــدم،  لعبة  عن  الطائفية  تجار  سيتوقف  وهــل 
عّمت الكّل، وما فّرقت بين هذا وذاك؟

الحدث بمسؤولية، ويعودون  اللبنانيون مع  وهل سيتعامل 
إلى ما قاله سعيد تقي الدين: »كّل مواطن خفير«؟

وهل ستترجم وعود الدول في تقديم المساعدات إلى أفعال، 
سبيل  على  قيصر«  »قــانــون  كـ  بلهاء  قوانين  تعيقها  أن  دون 

المثال؟ أم ستبقى مجرد وعود إعالمية؟
وهل… وهل …

ونحن باالنتظار.

درد�صة �صباحية

�ل�سالم ممكن في كل مكان ووقت.. �إن �أردناه

)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 �ســد 

الوبـــــــــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي 
االجتماعي إلى دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع عدد من 
جمع  إلى  وتهدف  والشبابية،  واإلنسانية  االجتماعية  المؤسسات 

تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

كنز في منزل »مت�سول« توّفى منذ �أيام في دم�سق
وفاة  اكتشاف  تفاصيل  السورية  الداخلية  وزارة  كشفت 
العثور  تم  التي  األمــوال  وكمية  »متسوال«  يعمل  كان  رجل 

عليها داخل منزله.
وجاء على صفحة الوزارة على »فيسبوك« أمس اإلثنين:

أحد  من  بدمشق  التضامن  شرطة  قسم  إلى  اتصال  »ورد 
غريبة  رائحة  بوجود  الزهور  حي  في  القاطنين  المواطنين 

تنبعث من أحد المنازل«.
استدعاء  وتم  المكــان  إلى  دوريــة  »توجهت  وأضافت: 
والتي  دمشق  في  العامة  النيابة  وإعــالم  الجنائية  األدلــة 

داخله،  في  يوجــد  ما  الســـتكشاف  المنزل  بفتح  أوعــزت 
السابع  العــقد  في  رجل  جثــة  شوهــدت  المــنزل  وبدخول 
صحة  مديــرية  إبالغ  تــم  عدة،  أيــام  منذ  متــوٍف  العمر  من 
أنها  تبيــن  والقضائي  الطبي  الكشــف  إجراء  وبعد  دمشق 
مشفى  إلــى  المتــوفي  جثــمان  نقل  وتــم  طبيعية  ــاة  وف

دمشق«.
شرطة  قسم  قبل  من  المنزل  »بتحري  الصفحة:  وقالت 
عثر  دمشق  في  العامة  النيابة  قاضي  بحضور  التضامن 
وجديدة  قديمة  فئات  من  مالية  مبالغ  بضمنها  أكياس  على 

وأوراق  المليون(  ونصف  مليون  حوالي  ومعدنية،  )ورقية 
يعمل  كان  المتوفي  أن  تبين  الجوار  وبسؤال  عقارات  ملكية 
الجوار بأنهم كانوا يتصدقون عليه  أفاد أحد  »متسوالً« كما 

بالطعام والشراب واللباس« .
وأشارت: »وبعد االطالع على أوراق الملكية تبين أن لديه 

)مزرعة في الشاغور بساتين(.
إلى  المالي  المبلغ  وتسليم  ــالزم  ال الضبط  تنظيم  تم 
لدى  الرسمية  األوراق  وإيــداع  المركزي  سورية  مصرف 

القصر العدلي بدمشق.
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